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Barnkultur som fostran och frihet
Föreställningar om barn och barndom i fem regionala kulturplaner

Johanna Palm

Kultursamverkansmodellen, en ny modell för statlig tilldelning av kulturmedel, infördes under 2011 

med fem regioner: Skåne, Halland, Västra Götaland, Gotland och Norrbotten. För att ingå i 

samverkansmodellen krävs att regionerna utarbetar en regional kulturplan vilken utgör underlag för 

statens bidragsgivning. Mitt syfte med följande uppsats är att utifrån den franska filosofen Michel 

Foucaults arbeten om diskurs och makt synliggöra föreställningar om barn och barndom i ovan 

nämnda regioners kulturplaner. Mitt kunskapsintresse rör hur föreställningar om barn och barndom 

uttrycks samt hur maktutövning och styrkeförhållandet mellan barn och vuxna speglas i 

kulturplanerna. 

     Min utgångspunkt är att de regionala kulturplanerna som politiska dokument beskriver kollektiva 

föreställningar om barn och barndom. Utifrån studiens material kan jag konstatera att 

kulturplanerna uttrycker en komplex och mångtydig variation av diskurser om barn i relation till 

estetiska verksamheter. Skolans förhållande till kultur, barndom som nationellt intresse och kultur 

som fostran lyfter jag fram som tre tongivande föreställningar. Min tolkning är att dessa tre sätt att 

tala om barn i sin tur innehåller olika och i viss mån motsägelsefulla beskrivningar av barndom. I 

min studie lyfter jag även fram det band som skrivs mellan svensk barnkulturpolitik och FN:s 

konvention för barnets rättigheter. Min avsikt är att visa hur barn skapas som nationellt intresse där 

de regionala kulturplanerna förhåller sig till barnkultur ur en rättighetsdiskurs.

     Utifrån min analys förstår jag de regionala kulturplanerna som del i en maktutövning vilken styr 

barn mot önskvärda egenskaper och eftersträvansvärda beteenden. Den estetiska praktiken förväntas 

bidra till barns utveckling, både av den personliga identiteten men även som fostran av 

samhällsmedborgare. Av studien framgår att det i mitt empiriska material synliggörs en dikotomi 

mellan vuxenhet och vad som upplevs vara en specifik barnvärld.
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Inledning

Problemformulering
I de nationella kulturpolitiska målen som beslutades av riksdagen i december 2009 beskrivs hur alla 

ska ges möjlighet att delta i det kulturella livet. För att uppnå en sådan politik lyfts barn och ungas 

rätt till kultur fram som ett prioriterat område.1 

     Jag har under min tid som student vid Centrum för barnkulturforskning intresserat mig allt mer 

för barnkulturens politik. Vilka föreställningar om barn och barndom vilar bakom kultursatsningar 

på kommunal, regional och statlig nivå? För att söka svar på mina tankar har jag många gånger 

landat i den franska filosofen Michel Foucaults arbeten om diskurs och makt.

     I ett Foucault-perspektiv kan vår syn på barndom förstås som idéer och berättelser om barn 

snarare än en neutral avspegling av barns faktiska liv. Både i den privata sfären och i det offentliga 

rummet präglas samtalet om barn av vuxenvärldens tolkningsföreträde. Barns individuella kvaliteter 

får ofta ta ett steg tillbaka till förmån för svepande beskrivningar av egenskaper och egenheter vilka 

tillskrivs barn som grupp. Detta trots att vi alla har erfarenhet av att vara barn och vet att barndomen 

rymmer oändligt många personliga skillnader och olika förutsättningar. 

     Det är just dessa föreställningar om barn som social grupp jag med min uppsats söker 

synliggöra. Jag har valt att studera fem av samverkansmodellens kulturplaner: Skånes kulturplan, 

kulturplanen för Västra Götalandsregionen, Gotlands kulturplan, Hallands kulturplan och 

Norrbottens kulturplan. Min förståelse är att de regionala kulturplanerna som kulturpolitiska 

dokument är texter som uttrycker kollektiva föreställningar om barn och barndom. 

Syfte och frågeställningar

Det övergripande syftet med min studie är att utifrån Michel Foucaults arbeten om diskurs och makt 

synliggöra föreställningar om barn och barndom i kulturpolitiska dokument. 

Mina vägledande frågeställningar är:

1. Vilka diskurser om barn och barndom ger de regionala kulturplanerna uttryck för?

2. Hur speglas maktutövning och styrkeförhållandet mellan barn och vuxna i 

kulturplanerna?

1 Tid för kultur, prop. 2009/10:3, s. 26.
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Disposition

Efter inledande problemformulering, syfte och frågeställningar disponeras uppsatsen så att studiens 

bakgrund och sammanhang preciseras. Dels presenteras samverkansmodellen och dels två 

betydelsefulla bakgrundsbilder till studiens kulturpolitiska intresse. På det följer en översikt av 

tidigare forskning där vuxnas syn på kultur i skolan samt barndomsforskares tolkningar av Foucault 

presenteras. Nästföljande kapitel innehåller en redogörelse för studiens teoretiska utgångspunkter 

där kulturbegreppet, barndomssociologiska utgångspunkter samt Foucaults teorier om diskurs, makt 

och styrning lyfts fram. Därefter följer en beskrivning av studiens metod och material. I en följande 

resultatdel analyseras de regionala kulturplanerna ur tre perspektiv: barndom som nationellt 

intresse, hur kultur beskrivs i relation till skolan och kultur som fostran. Det avslutande kapitlet 

innehåller en diskussion av studiens resultat. 
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(Barn)kulturpolitik

Inledningsvis följer en närmare presentation av samverkansmodellen som kulturpolitisk reform. För 

att placera uppsatsen i ett barnkulturpolitiskt intresse beskrivs även två bakgrundsbilder; 1960- och 

70-talens kulturdebatt samt en jämförande läsning av Barnen och kulturen, rapport från utbildnings-

departementet 1978, och den statligt tillsatta Aktionsgruppen för barnkulturs betänkande Tänka 

framåt, men göra nu - Så stärker vi barnkulturen, 2006. Båda utgör en kartläggning av (främst) den 

offentligt finansierade barnkulturens villkor. Min avsikt är att synliggöra två viktiga nedslag i en 

statlig barnkulturpolitik. Genom att lyfta fram 1960- och 70-talens kulturdebatt vill jag även visa på 

den omdaning av kulturbegreppet som då skedde och som skapade utrymme för en livlig 

barnkulturdebatt. 

Samverkansmodellen – en kulturpolitisk reform
Samverkansmodellen är en kulturpolitisk reform där fördelningen av bidrag till regional 

kulturverksamhet flyttas ifrån stat till de enskilda regionerna. Reformen beskrivs syfta till ökad 

måluppfyllelse av de nationella kulturpolitiska målen samt ge ökat utrymme åt regionala 

prioriteringar och variationer inom de sju verksamhetsområdena:2

• Professionell teater

• Dans- och musikverksamhet

• Regional museiverksamhet

• Regional arkivverksamhet

• Konst- och kulturfrämjande verksamhet 

• Filmkulturell verksamhet med särskild inriktning mot barn och unga

• Hemslöjdsfrämjande verksamhet 

• Regional biblioteksverksamhet. 

Villkor för att ingå i samverkansmodellen är att länen/regionerna3 utarbetar en regional kulturplan, 

denna utgör underlag för statens bidragsgivning. I kulturplanen ska det dels framgå hur bidragen 

avses användas utifrån de sju stödberättigande verksamhetsområdena, dels beskriva regionala 

förutsättningar samt ekonomiska utgångspunkter. Utifrån förslagen i kulturplanerna ansvarar 

2  Statens kulturråd, http://kulturradet.se/sv/verksamhet/Modell-for-kultursamverkan/Fragor-och-svar/, 20110920.
3  Bortsett ifrån Norrbottens län har landstingen i Västra Götalands län, Skåne län och Hallands län fått utökade upp- 
gifter och benämns vanligen regioner. När jag fortsatt hänvisar till regioner inkluderar jag även Norrbotten.
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Statens kulturråd för region/länsvis fördelning samt uppföljning av de statliga medlen. Hur 

regionerna har arbetat fram kulturplanen ska också presenteras, syftet är att kulturplanen ska arbetas 

fram i samarbete med länets olika kommuner där även det professionella kulturlivet samt 

civilsamhället ska beredas plats i dialogen. Obligatoriskt är att i kulturplanen utgå ifrån de 

kulturpolitiskt prioriterade områdena barn och unga, jämställdhet, tillgänglighet samt 

internationellt och interkulturellt arbete. Även verksamheter som inte ingår i samverkansmodellen, 

exempelvis det fria kulturlivet och läsfrämjande insatser, kan presenteras i kulturplanerna. Statlig 

bidragsfördelning till dessa verksamheter ansvarar Kulturrådet för.4 

     När samverkansmodellen först presenterades användes termen ”förhandling” för att beskriva hur 

kontakten mellan stat och region skulle kunna se ut. Det begreppet lyftes sedan bort till förmån för 

begreppen samverkan, samråd och dialog. Som Myndigheten för kulturanalys påpekar i sin 

genomgång av samverkansmodellen finns det ingen egentlig möjlighet att förhandla om 

bidragsfördelning. Ramen för kulturbudgeten fastställs av regeringen och Kulturrådet har en fast 

summa att fördela ut till regionerna. Om en region skulle förhandla sig till ett ökat belopp påverkas 

de övriga regionerna ekonomiskt negativt. I regionerna har kritiska röster hörts; varför ska dialog 

föras med staten om det ändå inte finns utrymme för förhandling? Myndigheten för kulturanalys 

menar att frågan om dialog istället för förhandling riskerar att uppfattas som otydlig och väcka 

frågor om det ”ändå inte finns möjlighet att 'prata sig till' fördelar”.5

     I december 2009 fattade riksdagen ett beslut om att inför en ny modell för tilldelning av statliga 

kulturmedel. Förslag om en samverkansmodell ingick i budgetpropositionen för år 2011 som 

regeringen lämnade till riksdagen i oktober 2010. I december samma år sa riksdagen ja till 

propositionen. Beslutet föregicks av ett utredningsarbete vilket presenteras i betänkandet Spela 

samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet. I Spela samman utvecklas 

och utarbetas det förslag till en ny bidragsmodell som tidigare presenterats av Kulturutredningen 

och sedan i propositionen Tid för kultur. Redan i regeringens direktiv till Spela samman lyftes 

Halland, Skåne, Västra Götaland samt Gotland fram som de regioner att först ingå i 

samverkansmodellen. För dessa fyra regioner skulle ansvaret för statligt kulturmedel bli del av en 

större omorganisering då det tidigare beslutats att även tillväxtarbete och infrastruktur skulle flyttas 

över till regionerna. Utredningen lyfter även fram Norrbottens län som kandidat, förutom en redan 

väl utvecklad dialog rörande kultur inom länet skulle Norrbotten bidra till att ge 

samverkansmodellen en bättre geografisk spridning över landet.6 Kultursamverkansmodellen 

infördes slutligen under 2011 med dessa fem regioner/län. Vidare ingår elva regioner från och med 

4  Statens kulturråd, http://kulturradet.se/sv/verksamhet/Modell-for-kultursamverkan/Fragor-och-svar/, 20110920.
5  Myndigheten för kulturanalys, Kultursamverkansmodellen – en första utvärdering, Rapport 2012:1, s. 18f.
6  Spela samman: en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet, SOU 2010:11, s. 112f, 117f.   
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2012: Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Östergötland, Jönköping, Södermanland, Västmanland, 

Örebro, Jämtland, Västerbotten och Västernorrland. Uppsala, Gävleborg, Värmland och Dalarna 

träder in i modellen under 2013. Stockholm avvaktar.

Bakgrundsbild 1: 1960- och 70-talens kulturdebatt
Ur ett barnkulturellt perspektiv är 1960- och 1970-talens kulturdebatt intressant att ta del av. I sin 

bok Inga gåbortsföremål beskriver Lena Kåreland hur breddningen av kulturbegreppet som då 

skedde skapade rum för barnkulturen. Homo ludens, den lekande människan, klev fram som ideal. 

Den etablerade kulturen ifrågasattes, kulturen skulle inte stänga in sig i finrummet utan istället söka 

sig direkt till vardagsmänniskan. När kulturbegreppet öppnades upp möjliggjordes även ett mer 

genreöverskridande arbetssätt. Intresset för det lekfulla och nyfikna resulterade i att blickarna 

alltmer vändes mot den yngre generationen, barnen och ungdomarna. En debatt kring barnkulturen 

tog fart.7 Gunila Ambjörnsson, som av Kåreland lyfts fram som en av periodens mest framträdande 

debattörer, kom 1968 ut med debattboken Skräpkultur för barnen. Boken är en genomgång av för 

barn tänkt film-, teater- och tv-utbud samt barnlitteratur. Ambjörnsson beskriver själv boken som en 

reaktion mot en barnkultur präglad av konservativa ideal.8 Speciellt barnlitteratur skildras som ett 

”reservat” vilket existerar vid sidan av övrig litteratur – sällan tillsammans med. Isoleringen kopplar 

Ambjörnsson främst till diskursen om barnet som rent och oskyldigt, ”tillhörande en annan värld än 

vår”.9 Barndomen förvandlas till en magisk plats, barn därtill oförmögna att förstå ”vuxnas hårda 

verklighet”.10 Barndomsnostalgi förblir utmärkande för barnboksutgivningen. Därför efterlyser 

Ambjörnsson författare villiga att bryta mot barnbokens traditionella uppgifter till förmån för de 

ämnen och miljöer som sällan skildras för barnläsare.11

     1960- och 70-talen formades även av mediernas utveckling. Genom melodiradion, 

kassettbanden, LP-skivan och inte minst genom televisionen flyttade världen in i hemmen. De 

politiska skeendena, i Sverige och i omvärlden, kom att bli utgångspunkten för åtskilliga 

kulturarbetare. Barnen blev en viktig målgrupp, inte minst i egenskap av blivande medborgare. 

Samma år som Skräpkultur för barnen publicerades stod Ambjörnsson, tillsammans med Carin 

Mannheimer, bakom uppmärksammade ”Paj åt hungrig haj”, ett  barnprogram som handlade om 

den orättvisa fördelningen mellan rika och fattiga. Tittarstorm bröt ut och upprörda tittare anmälde 

programmet till Radionämnden. Även om vi idag förknippar den aktuella perioden med en stark 

7 Lena Kåreland, Inga gåbortsföremål, Stockholm: Makadam förlag, 2009, s. 10f, 256.
8 Telefonintervju med Gunila Ambjörnsson, 2012-01-22.
9 Gunila Ambjörnsson, Skräpkultur för barnen, Stockholm: Bokförlaget Aldus/Bonnier, 1968, s. 23.
10 Ibid., s. 24.
11 Ibid., s. 6, 22-26.
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vänstervåg så var det en tid av polarisering och i barnkulturdebatten blev Ambjörnsson ”något av en 

galjonsfigur” menar Kåreland.12 Ambjörnsson själv beskriver att hon var oförberedd på den 

uppmärksamhet som skulle följa, ”... tillslut beskrevs jag som en person som ville att barnen bara 

skulle få se Fidel Castro på tv, men så var det ju inte. Det handlade om att barn skulle bli tagna på 

allvar”.13  

     Kulturdebatten under 60- och 70-talen kom att förändra barnkulturen, barn och unga sågs i högre 

grad än tidigare som kulturkonsumenter i sin egen rätt. Kåreland lyfter fram hur kultur specifikt för 

en barn- respektive vuxenpublik kom att närma sig varandra under den aktuella perioden. Här kan 

Skräpkultur för barnen ses som representant för det allåldersideal vilket betonade likheter mellan 

barn- och vuxenlitteraturen i motsats till att hävda deras respektive särart. Samtidigt växte 

barnkulturen som ett självständigt fält. För litteraturen betydde det exempelvis grundandet av 

Svenska barnboksinstitutet, egna förlag och möjligheten att studera barnlitteratur på 

universitetsnivå.14 

Bakgrundsbild 2: Barnkulturpolitik 1978 och 2006
I Kommunförbundets skrift Barns rätt till kultur (1993) slår Gunnar Svensson fast att det kan vara 

svårt att få ett samlat grepp om svensk barnkulturpolitik. Då stat, kommun och organisationer delar 

på ansvaret för barnkultursatsningar "får man vara beredd att lägga pussel".15 I och med 

samverkansmodellen där regionerna själva ansvarar för att fördela statliga medel tillkommer 

ytterligare en nivå. I ett försök att skapa en överblick av den diskussion som tidigare förts om 

kulturpolitiska satsningar på barn och unga kan man med fördel läsa Barnen och kulturen16, rapport 

ifrån utbildningsdepartementets barnkulturgrupp 1978, samt Tänka framåt, men göra nu17, 

betänkande av Aktionsgruppen för barnkultur som lämnades över till regeringen 2006. 

Aktionsgruppen för barnkultur var en av dåvarande socialdemokratisk regering tillsatt kommitté 

vars uppdrag dels syftade till att kartlägga barnkulturen i Sverige och dels utreda hur barnkulturens 

ställning kan stärkas. Kartläggningen, vilken görs i rapporten ”Det ser lite olika ut...”, inkluderar 

främst den kultur som helt eller delvis finansieras genom offentliga medel. Den aktuella 

barnkulturella situationen på kulturinstitutioner som bibliotek, arkiv och museer redovisas, så även 

12 Kåreland, s. 10, 18f, 36f.
13 Telefonintervju med Gunila Ambjörnsson, 2012-01-22.
14 Kåreland, s. 114, 256.
15 Gunnar Svensson, Barns rätt till kultur – Om barn- och ungdomskulturens villkor på 90-talet, Svenska 

kommunförbundet, Stockholm, 1993, s. 13.
16 Barnkulturgruppen, Barnen och kulturen – En rapport från Barnkulturgruppen, Stockholm: LiberFörlag, 1978.
17 Tänka framåt men göra nu – Så stärker vi barnkulturen med bilagan ”Det ser lite olika ut” - en kartläggning av den
offentligt finansierade kulturen för barn, SOU 2006:45.
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situationen och utbudet för barn inom en rad konstområden, exempelvis litteratur, arkitektur och 

dans. När Barnen och kulturen presenterades 1978 var rapporten ett resultat av ett fyra år långt 

arbete av politiker och sakkunniga inom barnkulturområdet. Rapporten berör barnkulturens villkor 

och organisering samt lyfter förslag till förändring. Till skillnad ifrån Aktionsgruppen för barnkultur 

är Barnen och kulturen varken en offentlig utredning eller ett kommittébetänkande, 

barnkulturgruppen tillsattes av Utbildningsdepartementet 1974 för att bistå vid ärenden rörande 

barn och kultur.

     En av flera gemensamma nämnare mellan de två dokumenten är utgångspunkten att kultur för de 

yngsta barnen sällan omfattas av samma  kulturella ambitioner vilka gäller för äldre barn. En under 

1970-talet hett debatterad fråga lyfts i Barnen och kulturen fram som en viktig kulturpolitisk åtgärd, 

nämligen vikten av tillräckligt utbyggd barnomsorg. Förutom grundläggande omvårdnad när 

föräldrarna arbetar beskrivs två anledningar. Förskolan bör fungera som en kulturinstitution där 

barn genom skapande verksamhet får klä och förmedla sina erfarenheter i ord och bild, detta utifrån 

antagandet att diskussion och betraktelse av egna och andras verk ökar förståelsen för omvärlden. 

Den andra aspekten rör förskolan som rum för folkrörelse, barnkulturgruppen förespråkar en 

”indoktrinering” i förmågan att sluta sig samman. Att organisera sig i yttrandefrihetens anda för att 

framföra gemensamma krav och hävda sina rättigheter beskrivs som ett kulturarv angeläget att föra 

vidare till barn och unga. Även i Tänka framåt, men göra nu betonas vikten av satsningar på kultur i 

skola och förskola. Varje barn ska beredas möjlighet att genom kulturella verksamheter utveckla sin 

röst och ta del av yttrandefriheten.18  Att notera är skillnaden mellan de två utredningarna, där 

barnkulturgruppen lyfter kollektivets makt har Aktionsgruppen för barnkultur flyttat tyngdpunkten 

till individens rättigheter.

     För barnkulturgruppen ses organisationsvana även som ”medicin” mot kommersiella krafter. 

Barn vilka upplever sig själva som en reell del av samhället ”låter sig inte köpas så lätt av 

kommersiella krafter”.19 Det kulturpolitiska målet att motverka kommersialismens negativa 

verkningar skrevs in första gången samma år som barnkulturgruppen initierades, 1974. Barnen och 

kulturen är helt klart influerad av detta mål. Det finns en tydlig bild av vilka skapande verksamheter 

som är positiva.

     Under rubriken ”Människor är viktigare än material” intervjuas Stig Malmqvist, dåvarande 

fritidschef i Halmstad och tidigare sekreterare i Barnstugeutredningen. Att spela teater, väva och 

läsa en bok beskrivs som positiva exempel på kulturella verksamheter, aktiviteter i kontrast till att 

”pyssla” (att skapa något efter anvisningar på ett paket), vilket är frånkopplat känsla och fantasi. 

18 Barnen och kulturen, s. 12-16 & Tänka framåt men göra nu, s. 150.
19 Barnen och kulturen, s. 13.
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ABBA får stå för popmusik, vilket är negativt – musik kopplat till aktuella samhällsämnen, 

exempelvis Spanien och Chile, är positivt. Även de yngsta barnen klarar av att diskutera olika 

människors sociala och ekonomiska villkor menar Gertrud Schyl-Bjurman vid Socialstyrelsens 

förskoleenhet.20 Häri ligger en intressant dubbelhet i förhållandet till barns kompetens, aktuell även 

idag. Barn anses kompetenta nog att sätta sig in i samhällets orättvisor, men inte kompetenta nog att 

välja vilken musik de vill lyssna på. Mellan de två utredningarna finns en skillnad i förhållandet till 

kommersiell barnkultur, 2006 skriver Aktionsgruppen för barnkultur att det inte längre går ”att 

urskilja vad som är strikt kommersiellt (…) gränsen mellan offentlig, kommersiellt och privat är 

stadd i förändring”.21 Kulturbegreppet har breddats. Med det inte sagt att Tänka framåt, men göra 

nu saknar kritik mot kommersialismen. Kritiken rör sig dock på ett mer allmänt plan än i Barnen 

och kulturen där specifika företeelser, musikstilar och bokserier pekas ut som negativa. 

Aktionsgruppen för barnkultur ser en ”saklig debatt” om kommersialismens innehåll och 

värderingar som angelägen.22 

  I Tänka framåt, men göra nu beskrivs kommuners organisering som viktigt för barnkulturens 

ställning. Tillgång till yrkesgrupper som barnbibliotekarier, kultursekreterare och 

barnkultursamordnare spelar stor roll för hur och om barn nås av den offentliga kulturen. 

Aktionsgruppen betonar även hur det bristande, i många fall helt obefintliga, strategiska arbetet 

inom barnkulturområdet leder till att det saknas kunskap om huruvida kulturverksamheter för barn 

når förväntat resultat kopplat till exempelvis FN:s konvention för barnets rättigheter. 

Aktionsgruppen efterlyser därför en tydligare röd tråd mellan mål, uppföljning och utveckling. 

Kommunernas organisering och planering av kulturverksamheter uppmärksammas även i Barnen 

och kulturen. Barnkulturgruppen föreslår ett bättre samarbete inom kommunerna. Genom 

gemensam planering över nämndgränser kan de resurser som är anslagna för exempelvis kultur och 

skola användas tillsammans.23 Titeln på Aktionsgruppen för barnkulturs delbetänkande, ”Det ser 

lite olika ut...”, kan sammanfatta både kommitténs (och barnkulturgruppens) kartläggning. Det 

finns förvisso många bra aktörer inom barnkulturområdet, verksamheter inom exempelvis skolor 

och bibliotek som tillsammans med fria utövare utför ett viktigt arbete med att säkerställa barns rätt 

till kultur. Men, som Aktionsgruppen inledningsvis konstaterar, möjligheten till kulturupplevelser 

och eget skapande beror till stor del på ”slump och uppväxtvillkor”. Brist på resurser, geografiska 

avstånd och underdimensionerad kapacitet i verksamheterna samt föräldrars utbildning och 

familjens ekonomiska situation är faktorer som bestämmer det enskilda barnets möjligheter.24 

20 Barnen och kulturen, s.  75-84.
21 Tänka framåt, men göra nu, s. 211.
22 Ibid., s. 213.
23 Tänka framåt, men göra nu, s. 14  & Barnen och kulturen, s. 15.
24 Tänka framåt, men göra nu, s. 13.
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Decentralisering av barnkultur, att kulturen ska befinna sig där barnen är, ges stort utrymme i 

Barnen och kulturen. Barnkultur ska vara åtkomlig inte bara i kommunens centralort utan även i 

tätortens bostadsområden, i byarna och i glesbygden - ”Ju mindre barn ju kortare ben”. 

Barnkulturgruppen kritiserar samtida stadsplanerares förkärlek för småhusområden långt ifrån 

centrum och förespråkar förtätning istället för isolerade områden.25 

  De konkreta förslag vilka presenteras i båda dokumenten täcker ett flertal områden vilka anses 

behöva stärkas utifrån ett barnkulturperspektiv. Jag har valt att lyfta fram en satsning på 

barnkulturen med inspiration ifrån idrottens värld som Aktionsgruppen för barnkultur presenterar. 

Mellan 2004 och 2007 satsades 1 014,7 miljoner kronor av Svenska spels överskott på barn- och 

ungdomsidrott, en finansiell förstärkning samordnad av Riksidrottsförbundet. Med satsningen Ett  

handslag med idrotten som förebild utvecklar Aktionsgruppen ett tidigare förslag ifrån 

Barnombudsmannen, som i ett tidigare remissvar till Folkhälsoinstitutet efterlyst en satsning på 

barnkulturen jämförbar med vad som sker för idrotten. I Tänka framåt, men göra nu lyfts barns 

möjlighet att prova på och utveckla sin skapande förmåga fram jämsides med barns rätt att finna 

fysiska aktiviteter som är attraktiva. Barnkulturen och idrotten skulle tillsammans få dela på en pott 

av Svenska spels överskott, kommittén har räknat på 629 miljoner årligen. Eftersom kulturlivet inte 

är organiserat under ett och samma förbund, likt idrottens Riksidrottsförbund, föreslår kommittén 

även att en nationell barnkulturdelegation bör tillsättas vilken kan förmedla medlen ifrån Ett  

handslag med barnkulturen samt fungera som en resurs för aktörer inom barn- och ungdomskultur. 

Delegationen bör även arbeta med samverkansfrågor - på nationell, regional och lokal nivå. 

Aktionsgruppen betonar att delegationen rör en tillfällig organisatorisk lösning, nödvändig för att 

etablera barnkulturen inom myndigheter och nationella organisationer. 

  Att konstnärliga fält ska öppna upp och utveckla sin barnverksamhet istället för att skapa 

permanenta särlösningar för barnkultursektorn betonas även i Barnen och kulturen. Ett frö till det 

idag så populära delaktighetsbegreppet ses här, att tänka med barn och inte enbart för.26 Att låta barn 

komma till tals och att lyssna på deras erfarenheter, vikten av forskning om barn och kultur samt en 

önskan att den kommunala musikskolan arbete kan hitta in i förskolorna, är några av de förslag 

vilka barnkulturgruppen lämnar 1978 och som även återfinns i Aktionsgruppen för barnkulturs 

betänkande 2006.

25 Barnen och kulturen, s. 34f.
26 Barnen och kulturen, s. 12 & Tänka framåt, men göra nu, s. 49-54.
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Tidigare forskning

I Tänka framåt, men göra nu konstateras att kulturpolitisk forskning med direkt fokus på barn i stort 

lyser med sin frånvaro.27 Därmed inte sagt att det saknas forskning kring det barnkulturella området. 

Jag har i min forskningsöversikt valt två ingångar till mitt fortsatta arbete.

     De regionala kulturplanernas barnkulturverksamheter är inte skriva enbart för en skolmiljö, 

däremot tar mycket av den offentligt finansierade kulturen vägen genom skolkorridorerna. Av den 

anledningen har jag valt att inkludera utvecklingsprojektet Kultur och estetik i skolan, KES, ett 

projekt som 1999 tilldelades Malmö högskola i syfte att utarbeta modeller för kompetensutveckling 

beträffande kultur och lärande i skolan.28 Jag har läst delrapporterna Den goda kulturen och det fria  

skapandet, en resonerande genomgång av föreställningar och värderingar som dominerar 

diskussionen om kultur i skolan, Vad sägs om ”Kultur i skolan”?, en intervjuundersökning med 

personer verksamma inom skola och kultur samt Skolan och den radikala estetiken, om skolans 

förhållande till konsten och det estetiska.

     Min andra ingång i forskningsöversikten rör diskurs, makt och normalitet utifrån tre forskares 

tolkningar av Foucault. Min avsikt är att visa hur Foucaults teorier och olika begrepp används inom 

barndomsforskning. Jag har valt att läsa tre avhandlingar vilka beskriver olika verksamhetsfält där 

aktörer medvetet eller omedvetet förhåller sig till föreställningar om vad det innebär att vara barn 

och hur en ”god barndom” ser ut. Helena Hörnfeldts avhandling Prima barn, helt U.A.:  

normalisering och utvecklingstänkande i svensk barnhälsovård 1923-2007 (2009) beskriver 

barnhälsovårdens syn på normalitet. I Charlotte Tullgrens avhandling Den välreglerade friheten: att  

konstruera det lekande barnet (2004) synliggörs vad som sker när förskolepedagoger deltar i barns 

fria lek och Monica Lindgrens avhandling Att skapa ordning för det estetiska i skolan (2006) visar 

hur skolans estetiska verksamhet bland annat används för att få elever att närma sig ett önskvärt 

beteende. 

Forskningsprojektet Kultur och estetik i skolan
Kultursociologen Pierre Bourdieu använder sig av begreppet fält för att synliggöra hur ett 

intresseområde,  exempelvis skolan, präglas av konflikter och maktförhållanden. I Den goda 

kulturen och det fria skapandet föreslår Jan Thavenius att det vi talar om som ”kultur i skolan” inte 

27 Tänka framåt, men göra nu, s. 93.
28 Forskningsprojektet benämndes inledningsvis Kultur och skola, KOS, men kom senare att byta namn till Kultur och 

estetik i skolan, KES, för ett tydligare fokus på det estetiska kulturbegreppet.
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bör förstås som ett samtal isolerat ifrån övrig skoldebatt. Genom att istället inkludera kulturen i det 

större skolfältet tydliggörs hur diskussionen präglas av de allmänna konflikter och svängningar som 

råder i frågor om skolans syfte och riktning. En konflikt som många gånger präglar debatten om 

skolan är tudelningen mellan lek och allvar. Thavenius exemplifierar i Den goda kulturen och det  

fria skapandet med en ledare ur Dagens Nyheter vilken ställer kreativa utbildningar i skarp kontrast 

till ”pluggskolan”. Att välja en kreativ utbildning beskrivs som ”mindre krävande”, närmast 

självcentrerat och med fokus på ”en trevlig studenttid”. Ett val som dock resulterar i en framtid med 

låglönejobb. ”Torrt pluggande”, synonymt med tekniska och naturvetenskapliga utbildningar, lyfts 

fram som en garant för både god karriär och privatekonomi. Att fler barn och unga vill bli 

journalister istället för civilingenjörer beskrivs i ledaren som ”vägen till utarmning”. Att attrahera 

fler sökande till teknik- och naturvetenskapen är dock inte en fråga om att föra in mer kreativitet i 

dessa ämnen, istället ses lägre skatter till höginkomsttagare som en morot. Ställningstagandet på 

skolfältet är tydligt, likaså lyfts diskussionen om kulturens roll i skolan in i en skattepolitisk debatt. 

Onekligen en ny vinkel, påpekar Thavenius.29

     Under rubriken ”Lust och lärande” återger Thavenius ett samtal mellan kulturpedagoger och 

lärare för att illustrera hur ämnet rymmer ett flertal diskurser vilka ständigt måste förhålla sig till 

varandra. Vid ett tillfälle synliggörs en motsättning mellan kulturpedagogerna, vilka betonar 

skapande för skapandets egen skull, och skolans representanter som vill förena lärande och 

skapande. Thavenius tycker sig ana en situation där lärarna motsätter sig synen på kulturpedagoger 

som givna representanter för fantasi, skapande och glädje. Intressant att notera är hur lärarnas 

inställning här också går på tvärs med vad som uttrycks i Dagens Nyheters ledare. Att det finns 

många olika sätt att tänka på och tala om ”kultur i skolan” visar inte minst den undersökning av 

Annika Åstrand som Thavenius också hänvisar till, här återfinns inte alls samma aktiva 

ställningstagande för kreativiteten som i tidigare exempel. ”Att bedriva studier är inte att leka”, 

uttrycker sig en lärare och ansluter sig snarare till den tudelade föreställningen mellan lek och 

allvar. Åstrands studie visar även att föreställningen om skapande för skapandets egen skull inte är 

förbehållen kulturpedagoger, i de skolor som presenteras i materialet var det en synnerligen levande 

diskurs. Inställningen att barns estetiska verksamheter ska lämnas ifred och inte ”pedagogiseras” 

kan kopplas samman med den expressiva estetiska teorin som förlägger estetiska uttryck i det fria 

subjektet. Det estetiska hör till människans natur och bör hållas fritt och obundet. Då barn ses som 

kulturellt orörda och närmare naturen ska inte deras ”äkthet” förstöras av auktoritet och fördomar.30

     Även om Thavenius betonar att det är tveksamt om ”kultur i skolan” är ett fält i den mening som 

29 Jan Thavenius, Den goda kulturen och det fria skapandet, Malmö: Malmö högskola, 2002, s. 98-102.
30 Ibid., s. 20-28.
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Bourdieu inkluderar i begreppet så är det definitivt ett område vilket rymmer många olika personer 

med skiftande föreställningar och utgångspunkter. Det finns dock en bristfällig dokumentation av 

dessa åsikter. ”Dokumentation kring estetiskt arbete i skolan är ofta entusiastiskt och onyanserat 

positiv”31 skriver Lena Aulin-Gråhamn i Vad sägs om ”Kultur i skolan”? och pekar på ett av de 

hinder som KES mötte i sitt arbete. Att det estetiska är förknippat med ett ofta glädje- och lustfyllt 

arbete medverkar till att erfarenheter sällan problematiseras eller analyseras, konsekvenserna blir att 

dokumentation som underlag för insatser och förslag saknas.32 Detta är en situation vilken skapar 

problem för ett uppdrag som KES. Därför valde KES att tillsammans med etnologen Carina 

Sjöholm göra en intervjuundersökning med personer som på olika vis och nivåer är involverade i 

”kultur i skolan-frågor”. Till skillnad ifrån Annika Åstrands studie som redovisas i Det goda 

kulturen och det fria skapandet har man medvetet sökt sig till personer som är uttalat positiva till att 

arbeta med kultur i skolan. Studien innefattar exempelvis lärare, kulturpedagoger/konstnärer samt 

medarbetare på Statens kulturråd. 

     Alternativa språkformer samt personlig utveckling och identitet är två återkommande ”teman” i 

Sjöholms material. En tydlig diskurs kopplad till identitetsskapande är kultur i egenskap av fostran, 

både som medborgare och individ. Den estetiska praktiken beskrivs som ett verktyg för frigörelse 

och självförtroende, estetisk kompetens kopplas samman med att man är, eller kan bli, en empatisk 

och i samhället välfungerande människa. Det uttrycks även en önskan om att kulturupplevelser i 

skolan formar medborgare som gör aktiva kulturval senare i livet, gärna som besökare av 

kulturinstitutioner.33 Synen på kultur som fostran handlar följaktligen både om att befria och 

disciplinera.

     Flertalet informanter i Sjöholms studie betonar just konstnärliga verksamheter som alternativa 

språkformer till det skriftliga och verbala. Den konstnärliga kommunikationen bygger broar mellan 

människor och skapar även möjligheter för alla barn att komma till sin rätt. En filmpedagog 

framhåller exempelvis hur elever som i en traditionell klassrumssituation upplevs som försiktiga 

framför en kamera kan framträda på ett helt annat vis. Möjligheten att välja ”det andra språket” ses 

som viktig för utvecklingen av en hel människa. Att de alternativa språkformerna främst plockas 

fram för att stärka det talade eller skrivna språket är kritik som förekommer. Främst 

kulturpedagogerna uttrycker en oro för att kulturen som profession urholkas, att det är viktigt att 

barn får lära sig att kultur inte bara är något att ta till för att kunna lära sig annat. Att använda bilder 

för att lättare lära sig glosor är positivt, men ger inte kunskap i bildanalys - något många ägnar hela 

31 Lena Aulin-Gråhamn & Catarina Sjöholm, Vad sägs om "Kultur i skolan?", Malmö: Malmö högskola, 2003, s. 5.
32 Ibid.
33 Ibid., s. 36, 48, 124f.
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sitt yrkesliv åt. 34 Kulturpedagogernas kritik är intressant att lyfta till den debatt som råder om 

gymnasieskolans estetiska program, och har även beröringspunkter med ledaren i Dagens Nyheter 

som hänvisas till i Den goda kulturen och det fria skapandet.

     Skolan och den radikala estetiken är en rapport som resonerar kring skolans förhållande till 

konsten och det estetiska. Under rubriken ”Kulturpolitik och skolan” lyfter Thavenius FN:s 

konvention för barnets rättigheter, vilken han menar har en stark koppling till diskussionen om 

kulturens roll i skolan. Den statliga arbetsgrupp som under åren 1995-98 arbetade med att ”utveckla 

en ny strategi för kultur i skolan” betonade i sin slutredovisning speciellt artiklarna 12, 13 och 31. 

Artikel 12 slår bland annat fast att barn har rätt att bilda egna åsikter och fritt uttrycka dessa. I 

artikel 13 går det att läsa att barn har rätt till yttrandefrihet, vilket innefattar att ”söka, motta och 

sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom 

annat uttrycksmedel”. Artikel 31 beskriver barns rätt att fritt delta i det kulturella livet samt att 

”uppmuntra (...) lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet”. Thavenius betonar att 

konsten har spelat en viktig roll i kampen för yttrandefrihet, vilket barnkonventionen ger ett fortsatt 

starkt mandat för.35 Skolans förhållande till barnkonventionen är intressant att lyfta fram. Skolan har 

(trots allt) som få andra institutioner möjlighet att verka som ett fredat rum vari barn och unga har 

”lika möjligheter” att utveckla och använda sin yttrandefrihet.

     Skolan befinner sig dock i kulturdebattens marginal och lider, enligt Thavenius, av ett alltför 

modest estetiskt arv som bär med sig en försiktighet inför det nya. Den tillbakablickande 

kultursynen riskerar att stänga ute populärkultur och elevers egen kultur.36 Thavenius resonemang 

väcker många frågor om konsekvenserna av en sådan inställning, var och när ska barnen använda 

sin yttrandefrihet – hemma? Liksom Lena Aulin-Gråhamn tar även Thavenius upp hur skolans 

praktisk-estetiska verksamheter alltför ofta ger ett oreflekterat intryck. Vanligtvis brukar konstens 

ifrågasättande och nyskapande förmåga hyllas, men i klassrummet dominerar traditionella inslag av 

smakfostran och given kanon. Den goda kulturen är självklar, en inställning som Thavenius menar 

riskerar att ytterligare cementera kulturens marginaliserade ställning i skolan.37 Under rubriken 

”Marknadsestetik – vår nya kultur?” beskriver Magnus Persson hur kultur har blivit ”big business”. 

Aldrig tidigare har kultur spelat så stor roll i människors liv som nu, allt ifrån morgontidningen till 

olika nyttoföremål har ett genomtänkt estetiskt yttre. Estetiseringen av samhället är en förändring 

som går emot skolans traditionella syn på kultur som en skör planta vilken ska skyddas mot inte 

minst marknadens härjningar. Det är en förändring som skolan inte förhåller sig till på ett förnuftigt 

34 Aulin-Gråhamn & Sjöholm, s. 12, 34f, 43, 51f, 124.
35 Magnus Persson & Jan Thavenius, Skolan och den radikala estetiken, Malmö: Malmö högskola, 2003, s. 7f.
36 Ibid., s. 14, 48.
37 Ibid., s. 63, 58.
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sätt enligt Persson. Resultatet blir att barn tar del av ett massivt informationsflöde som de sällan får 

möjlighet att sortera, diskutera eller placera in i ett sammanhang.38 

Vad har skolan att sätta emot en kapitalstark marknadsestetik? En bildlektion, en dansdag, en 

skolkör. Det är förvisso positivt och kan ge ”motvikt mot skolans abstrakta bokliga värld” - men är 

alltför anspråkslöst, menar Thavenius och kritiserar hur skolans uppdrag har reducerats till att 

förmedla färdigförpackad kunskap och ”hålla ordning”. Thavenius ställer sig däremot positiv till att 

utveckla det arbete som sker när elevernas egna erfarenheter lyfts fram. Här betonas konstens 

drivkraft som förebild. Kommunikativ, ifrågasättande och på samma gång fylld av frågor och 

osäkerhet. Den radikala estetiken bör fungera i samarbete med både marknadsestetiken och den 

modesta estetiken, både det politiska och populära. Kommunikation mellan de tre kan fungera som 

balans mot vad Thavenius beskriver som skolkunskapernas alltför endimensionella bild av 

världen.39 

Föreställningar om barn utifrån tre forskares tolkningar av Foucault

Helena Hörnfeldt

Helena Hörnfeldt belyser i sin avhandling Prima barn, helt U.A. - Normalisering och 

utvecklingstänkande i svensk barnhälsovård 1923-2007 hur fenomenen barn och normalitet möts i 

en specifik vardagspraktik, i detta fall barnhälsovården. Hur synen på barns utveckling och 

normalitet formulerats, förändrats och diskuterats mellan åren 1923-2007 beskrivs utifrån dokument 

och BVC-journaler samt intervjuer med personal och forskarens egna observationer vid 

fyraårskontroller. Inspirerad av Foucault ser Hörnfeldt ”barnet” som tankens uppfinning, där 

”barnet konstituerats som kunskapsfält, praktik och inte minst politisk utopibärare.”40 Hörnfeldt 

knyter samman barnhälsovårdens framväxt med den förändrade synen på barn som präglade 

sekelskiftet 1900. Både Ellen Keys vision om ”barnets århundrade” och det medicinska vetandets 

gryende koppling till sociala frågor, exempelvis barnadödlighet, formade synen på barn och 

barndom. Likaså lyfter Hörnfeldt fram den social- och befolkningspolitik, tanken om folkhemmet, 

som genomdrevs från 1930-talet. Ansvar för barnet kom att flyttas bort ifrån ”de oupplysta 

föräldrarna” till ett klokt och upplyst samhälle.41 Denna förflyttning synliggjorde barnet som 

politiskt men även vetenskapligt objekt. Hörnfeldt lyfter även fram Arnold Gesells 

38 Persson & Thavenius, s. 16, 81f.
39 Ibid., s. 64, 71-76.
40 Helena Hörnfeldt, Prima barn, helt U.A. : Normalisering och utvecklingstänkande i svensk barnhälsovård 1923-

2007 (diss.), Stockholm: Makadam förlag, 2009, s. 14.
41 Ibid., s. 99ff, 105, 157f, 252.
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laboratoriestudier av barns beteenden under 1920- och 30-talen som del i hur barnet förvandlades 

till ett observerbart objekt. Ett objekt som efter hand kom att röra en hel vetenskaplig praktik: 

utvecklingspsykologin. Med hjälp av utvecklingsschema med åldersbestämda och universella 

utvecklingssteg lär vi oss om, när och hur ett barn ska utveckla olika förmågor. Som Hörnfeldt 

lyfter fram har denna syn på barn och barndom inte bara fått betydelse för barnhälsovårdens 

bedömningar utan är idag så dominerande att den styr förståelsen av barn och barndom i en 

betydligt mer generell bemärkelse.42

     Hörnfeldt använder i sin avhandling begreppet governmentalitet43 för att beskriva de 

förhandsinställningar om barns utveckling som styr fyraårskontroller. Govermentalitet används av 

Foucault för att  beskriva vad som särskiljer den moderna maktutövningen mot en tidigare 

”illiberal” utövning av makt som genom hot, våld och sanktioner fick människor att tänka och röra 

sig i en viss riktning. Den moderna maktutövningen kännetecknas av kunskap om det som är 

maktens föremål. Styrningen sker genom vetandet och vetandets kategorier, exempelvis 

socialvetenskap och psykologi. Som Hörnfeldt påpekar är det svårt att föreställa sig moderna 

institutioner för barn utan att knyta dessa samman med utvecklingspsykologiska och pedagogiska 

vetenskaper. Foucaults arbete om governmetalitet har utvecklats och diskuterats av en rad forskare. 

Hörnfeldt använder sociologen Nikolas Rose teori om en avancerad liberal maktutövning där 

individen förväntas styra sig själv genom (reglerade) val och handlingar. På så vis blir gränsen 

mellan stat/civil och offentlig/privat otydlig. Vad individen och kollektivet önskar och väljer 

kommer sammanfalla med expertisens råd och uppmaningar. Då makten byggs in i 

samhällskroppen uppfattar inte individer att deras handlingar bidrar till att upprätthålla den 

strukturella ordningen. På så vis blir makten produktiv, en syn på makt där avsikten inte är ett 

repressivt system av förbud utan istället en vilja hos människor att utföra, för såväl samhället som 

sig själv, nyttiga handlingar.44

     Under en av sina observationer vid en fyraårskontroll beskriver Hörnfeldt hur sköterskan 

upprepade gånger förmedlade ”det väsentliga i att vara fyra år och inte tre eller två år” till ett barn 

som kände sig obekväm i situationen och inte samarbetade tydligt nog. Hörnfeldt menar att barnet 

genom det upprepade tilltalet ”fyraårs-” konstitueras utifrån en förståelse för vad ett barn i den 

åldern förväntas prestera. Barnet vägleds till en inre disciplinering där denna förväntas välja det 

rätta, fyraårsidentiteten, och kontrollera sig själv. Fyraårskontrollen blir ”en akt som gör någonting 

med de människor som deltar i den.”45  

42 Hörnfeldt, s. 176.
43 På engelska governmentality. Andra översättningar som förekommer på svenska är styrningsrationalitet eller 

rationalitet för styrning. Jag kommer själv att använda styrningsrationalitet.
44 Hörnfeldt, s. 18ff.
45 Ibid., s. 30, 74.
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Ett begrepp vilket löper som en röd tråd genom Hörnfeldts avhandling är normalitet. Som Hörnfeldt 

visar har begreppet normal en dubbel innebörd på så vis att det både avser det statistiskt mest 

vanliga och det eftersträvansvärda. Det normala fungerar därigenom inte bara beskrivande utan 

även styrande. Barnhälsovårdens uppgift är att spåra avvikelser hos barnen. Fyraårskontrollen 

bygger, likt övriga utvecklingskontroller inom BVC, på en nomoetisk metod. Metoden innebär att 

individuella resultat kvantifieras och jämförs med andra individers resultat. Vilka barn som kan 

tänkas vara i behov av normaliserande insatser listas utifrån tidigare resultat av fyraårskontrollen. 

Det kan exempelvis handla om barn som fötts för tidigt, barn som lever i familjer där det 

förekommer missbruk alternativt funktionshinder och barn med invandrar-/flyktingbakgrund. 

Resultat från fyraårskontrollen och de problembeskrivningar som följer visar idag en komplex bild 

av bostadsord, klass, kön och etnicitet. I samtal och journaler beskrivs tydliga positioner: 

invandrare/svensk, stad- och förort/landsbygd och hög- och lågutbildad.46

     Då bedömningsuppgifter endast förändrats marginellt sedan 1970-talet menar Hörnfeldt att vi 

måste ställa oss frågan vilka barn det är som barnen idag mäts emot. Hur ska avvikelser förstås, i 

relation till vad och vem? I Hörnfeldts avhandling beskrivs en vit, välutbildad och västerländsk 

medelklassnorm vilken äger bilden av den goda barndomen och är vad ”de andra” sedan definieras 

utifrån. Den hegemoniska medelklassnormen som definierar det normala barnet blir del av ett 

utvecklingspsykologiskt vetande som människor upplever som ett slags sunt förnuft.47 

Charlotte Tullgren

Charlotte Tullgren studerar i sin avhandling Den välreglerade friheten – att konstruera det lekande 

barnet leken i förskolan med fokus på vad som sker i leken när pedagogerna deltar. Materialet 

består främst av videoobservationer från tre olika förskolor vilka själva uppgav att de arbetade med 

lekpedagogik. Utifrån Foucaults arbete kring makt och styrning ser Tullgren pedagogernas 

deltagande i leken som ett verktyg att förmå barnen att reglera sina egna beteenden i förhållande till 

rådande föreställningar om vad det innebär att vara barn och hur en ”god barndom” ser ut. Leken 

förknippas även med identitetsutveckling, kommunikation och lärande inför ett kommande 

vuxenliv. Därför, menar Tullgren, regleras oönskade beteenden och lekinslag bort till fördel för vad 

som anses utvecklande. Lekens styrning har ett starkt inslag av blivande, det handlar dock inte om 

att styra barn mot en väntande framtid utan snarare mot att förverkliga den idé samhället har om 

framtiden. I det här perspektivet formar leken i förskolan barnet till subjekt som förstår sig själv i 

relation till rådande tankar om vad framtiden fordrar. Tullgren lyfter fram kreativitet, aktivitet och 

46 Hörnfeldt, s. 14, 197, 263.
47 Ibid., s. 262-264.
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konstruktiv konfliktlösning som exempel på färdigheter vilka leken regleras mot av pedagogerna. 

Som Tullgren påpekar handlar det således inte bara om att styra mot en framtid, utan ett sätt att 

skapa framtiden redan nu.48 

     Det är inte bara oönskat stökiga och våldsamma lekar som normaliseras av pedagogerna tillbaka 

till den ”nyttiga” leken, barn som står utanför leken blir också ett problem att lösa. Hur individer 

vägleds att delta i rätt sorts lek beskriver Tullgren som ”styrningens leende ansikte”. Genom att på 

ett aktivt och lekfullt vis delta i barnens lek framstår inte styrningen som en inskränkning av barns 

frihet. Även Tullgren använder Rose vidareutveckling av Foucaults teori om styrningsrationalitet 

för att visa på den moderna tidens styrning. Den liberala formen av styrning är inte repressiv och 

framträder inte förtryckande, tvärtom är den så ”vänlig, hjälpsam och omtänksam att vi förleds att 

tro att vi gjort oss av med den”.49  

     Tullgren tillämpar i sin avhandling även Foucaults teori om normalitet för att visa på lekens roll i 

förskolan. Tullgren använder beskrivningen ”lekens dubbla normaliserande effekt” för att beskriva 

hur styrningen inte bara handlar om att normalisera leken utan även hur leken har en 

normaliserande effekt på barnet. Distinktionen av normaliseringsbegreppet görs för att visa att det 

inte är så självklart som att vissa lekar styrs bort för att de är bullriga, stökiga och riskfyllda. 

Framför allt regleras och normaliseras leken för att peka ut det goda och önskvärda för barnen. 

Avsikten blir att barn ska omfamna dessa värden och materialisera in dem i sina lekar. I lekens 

normalisering regleras lekinnehåll bort till förmån för lek som anpassas efter bilden av den goda 

barndomen och det goda samhället. Tullgren lyfter fram familjeleken, i synnerhet där mat spelar 

huvudrollen, som en just en sådan norm mot vilka andra lekar regleras. Att i leken erbjuda mat blir 

ett sätt för pedagogen att styra en icke önskvärd lekhandling mot en lek som följer normen. Så får 

den ”normala” leken normaliserande effekt på barnet som förväntas välja den goda leken och ”avstå 

från våld, konflikter och otäcka händelser som inte passar in”.50

     Granskningen av den som faller utanför ramarna befäster normen i gruppen då barnen

blir medvetna om vilket beteende som leder till att man särskiljs, detta bidrar till att hålla ihop de

olika individerna i en homogen grupp.51 Normaliseringsprocessen skapar således barn ”som dom

ska vara”, ett normalt barn med en normal barndom.

     För att beskriva pedagogens roll som närvarande lekkamrat använder Tullgren Foucaults teori 

om den panoptiska blicken. Panopticon är en term som Foucault använder för att beskriva 

disciplinär övervakning som inte syns men som är ständigt närvarande. I förskolan döljs 

48 Charlotte Tullgren, Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet (diss.), Malmö högskola: 
Lärarutbildningen, 2003, s. 12, 36f, 45, 61-66, 117f, 119. 

49 Ibid., s. 121f.
50 Ibid., s. 117, 119-121.
51 Ibid. s. 38.
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övervakningen bakom leken men gör sig hörd när situationen inte lever upp till tanken om den goda 

barndomen. Den diskreta men allomfattande övervakningen behöver knappt utövas för att verka, 

blott vetskapen att man blir övervakad fungerar disciplinerande. Att föreställningar om barn även 

påverkar hur samhället bygger förskolor är ett intressant perspektiv; som Tullgren påpekar 

möjliggör förskolans fysiska utformning den panoptiska blicken att verka. Med fönster i dörrarna 

till alla rum ges insyn även när barnen valt att stänga om sig.52 

 

Monica Lindgren

Monica Lindgrens avhandling  Att skapa ordning för det estetiska i skolan vilar bland annat på 

Foucaults diskursbegrepp samt maktperspektiv. Lindgren har intervjuat lärare, både inom de 

estetiska ämnena men även andra ämneslärare, samt skolledare vid sju svenska grundskolor. Likt 

Tullgren ser Lindgren att föreställningar om barn och barndom skapar en uppdelning i normalt 

respektive icke-normalt vilket barn styrs mot eller ifrån. I diskussionen om den estetiska 

verksamheten i skolan genomsyras samtal av dikotomier. Exempelvis förutsätter en hel människa 

att det har existerat en uppdelad, en verksamhet i skolan vilken beskrivs som glädjefylld förutsätter 

att det finns tråkig verksamhet. Dessa dikotomier blir ett sätt att stärka det estetiska ämnet. Speciellt 

när det gäller gränssättningen mellan det normala respektive icke-normala framhålls estetisk 

verksamhet som ett sätt att närma sig det önskvärda beteendet.53 

     Lindgren menar vidare att dikotomierna skapar en åtskillnad mellan kropp och intellekt där 

handens estetiska ämnen fungerar som motvikt till teoretisk undervisning. Diskursen om estetisk  

verksamhet som balans illustrerar den nyttoaspekt som är rådande i skolan. Enligt Lindgren 

uppehåller sig lärare och skolledare inte sällan kring just nyttan av estetiska verksamheter. Inte 

minst för  inlärning av exempelvis bokstäver och matematik.54  Att ställa de estetiska ämnena i 

kontrast till övriga ämnen går i linje med Sjöholms studie där informanterna talade om estetiska 

verksamheter som alternativa språkformer, ett språk som skapar möjligheter även för de barn som 

annars faller utanför. 

     Diskursen om estetisk verksamhet som kompensation betonar vissa grupper av barn som i större 

behov av kultur än andra. Lindgren menar att definitionen av vilka dessa barn är blir något 

svävande, men medicinsk diagnos, etnisk tillhörighet och bristande disciplin är några aspekter som 

lyfts fram av informanterna. Att barn som av en eller annan anledning upplevs ha problem i skolan 

ska kompenseras med estetik verksamhet kan tolkas på minst tre olika sätt enligt Lindgren: estetiska 

52 Tullgren., s. 38, 85f.
53 Monica Lindgren, Att skapa ordning för det estetiska i skolan (diss.), Göteborgs universitet: Högskolan för scen och 

musik, 2006, s. 137f.
54 Ibid., s. 101f.

19



ämnen är mindre krävande och bör därmed passa dessa barn bättre, extra tid inom ett estetiskt ämne 

kan fungera i terapeutiskt syfte och på så sätt hjälpa eleven att klara övrigt skolarbete bättre, 

framgång inom ett estetiskt ämne kan kompensera för misslyckanden inom andra områden i 

skolan.55 

     Att närma sig normen för det normala behöver inte handla om en problemfylld skolgång. Att bli 

denna ”hela människa” menar Lindgren bygger på en ”idé om en slags personlighetsförändring”.56 

Utifrån estetisk verksamhet som fostran ses eleverna som bra människor, men med potential att bli 

än bättre. En musiklärare framhåller att musikundervisning övar samarbetsförmåga och förmåga att 

anpassa sig till andra. Detta kan återigen ses som en del av styrningen mot den goda människan och 

nyttiga samhällsmedborgaren. Lindgren betonar även diskursens emancipatoriska karaktär där 

estetisk verksamhet blir ett verktyg för personlig frigörelse hos eleven, exempelvis genom att bygga 

upp ett gott självförtroende. Att se på estetisk verksamhet i förhållande till det enskilda barnets 

utveckling ser Lindgren som ett utslag av en alltjämt rådande utvecklingspsykologisk diskurs i 

samverkan med vår tids ideologier kring personlig utveckling och frihet. ”I skapandet av detta 

normala barn blir formen 'estetisk verksamhet' ändamålsenlig”57 konstaterar Lindgren. 

55 Lindgren, s. 92-101.
56 Ibid., s. 138.
57 Ibid., s. 141.
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Teoretiska utgångspunkter

Kulturbegreppet 
Som Johan Fornäs påtalar i skriften Kultur präglas vår samtid av en pågående ”kulturalisering” där 

begreppet kultur används i de mest skiftande sammanhang och med olikartade betydelser. Kultur 

används både för att beskriva hur fotbollssupportar uppträder vid en derbymatch till vad som sker 

på en teaterscen. Begreppet kultur har även blivit del av den retorik som fascistiska grupperingar 

använder för att angripa det ”mångkulturella” samhället som ”tillåter (…) 'kulturer' som de anser 

främmande.” Samtidigt vidtalas kultur allt oftare som en ekonomisk faktor där framför allt 

begreppet upplevelseindustri används för att lyfta fram företag som producerar och tillhandahåller 

tjänster inom exempelvis dator- och tv-spel, turism och musik.58

”There is a worldwide contemporary conviction that ‘culture’ is becoming increasingly 
important economically, politically and socially, including ideas that we are entering the 
‘Experience Economy’ where ‘Art takes command’...”59

Till kultursektorns verksamhetsfält räknas idag också allt fler verksamheter, i min läsning av 

kulturplanerna kan det arbete som regionerna presenterar av kultur kopplad till hälsa ses som ett 

uttryck för detta.

     För att försöka ringa in kulturbegreppets skiftande karaktär används en rad definitioner. Jenny 

Johannisson beskriver en uppdelning mellan ett antropologiskt och ett estetiskt kulturbegrepp. Det 

antropologiska innefattar människors totala livssituation, värderingar och beteendemönster, och ett 

estetiskt kulturbegrepp rör tillägnande och utövande av de traditionella konstarterna.60 Till dessa 

definitioner kan det ontologiska kulturbegreppet fogas. Det ontologiska knyts till den ursprungliga 

definitionen av ”kultur” där ordet stod för odling, en mänsklig omvårdad av sin omgivning i 

kontrast till det av naturen orörda. Ordet har sedermera fått en metaforisk betydelse där människors 

andliga odling genom ”kultivering” och bildning är vad som avses. Tudelningen mellan natur och 

kultur härrör från 1700- och 1800-talens tänkande där en rad dikotomier skapades: kropp och själ, 

materia och ande, naturliga organismer och av människan skapade föremål. Fornäs lyfter fram 

filosofen Immanuel Kants beskrivning av kultur som förbehållet den utvecklade människan, en 

58  Johan Fornäs, Kultur, Malmö: Liber AB, 2012, s. 6, 10f. 
59  Johan Fornäs, Culture Unbound: Dimensions of Culturalisation, Department of Culture Studies, Linköping 
University, Norrköping, 2007, s. 9.
60 Jenny Johannisson, Förändringar i kulturpolitikens geografi, Stockholm: Statens kulturråd, 2010, s. 17.
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individ mottaglig för ändamål högre än dem naturen kan erbjuda. Idag förekommer det dock kritik 

mot denna starka polarisering mellan natur och kultur. Då människan är en varelse skapad av 

naturen vore det förmodligen mer relevant att se kulturen som en integrerad del av naturen än som 

något radikalt avvikande. I det här perspektivet framhålls kulturens materiella sida, exempelvis 

designade och bebyggda landskap, som i viss mening omvandlas till en ”andra natur”.61

     En uppdelning av de tre kulturbegreppen kan tyckas enkel. När man diskuterar kultur är det dock 

svårare att hålla definitionerna isär. Fornäs menar att ett hermeneutiskt kulturbegrepp är användbart 

för att visa på relationen mellan de olika begreppen och hur de samexisterar. Ett hermeneutiskt 

perspektiv tar fasta på kultur som meningsskapande praktiker, vilket går som en röd tråd och knyter 

samman de övriga kulturbegreppen. Det estetiska kulturbegreppets konstnärliga sektor kan 

betraktas som ett experimentfält för meningsskapande med tolkning som kärnverksamhet. På 

samma vis görs de livsformer som intresserar det antropologiska kulturbegreppet till kulturer först 

genom att de tolkas och så ges mening. I ett ontologiskt kulturbegrepp, som omfattar allt vad 

människan åstadkommer, kan meningsskapande ses som en särskiljande mänsklig syssla.62 

     De regionala kulturplanerna som utgör min studie presenterar kultur i vid estetisk mening. När 

jag i min text hänvisar till ”kultur” så gör jag det följaktligen till största del utifrån ett estetiskt 

kulturbegrepp. Texterna kan ses som uttryck för ett estetiskt kulturbegrepp som även innefattar 

populärkulturella uttrycksformer, exempelvis eget filmskapande, och hantverk. Breddning av det 

estetiska kulturbegreppet, som traditionellt har upprättat hierarkier mellan vad som är god och 

sämre kultur, har sina rötter i den feministiska, klassmedvetna och postkoloniala kritik som 

ifrågasatt begreppets universella anspråk. Här har det antropologiska kulturbegreppets relativism 

använts för att visa på hur kulturens smakspel är starkt bundet till klass, kön och etnicitet. Som 

Fornäs lyfter fram så är även ålder en central variabel, den yngre generationens kulturella 

verksamheter ses inte sällan som ett hot mot en etablerad ”finkultur”.63 

Barnkultur och Barnkonventionen
Inom den estetiska sfären kan begreppet barnkultur beskrivas bestå av tre huvudkategorier:

– Kultur för barn producerad av vuxna – såväl litteratur, musik och teater som mer 

marknadsorienterade grenar.

– Kultur med barn, exempelvis kultur- och musikskolor där barn tillsammans med vuxna tar 

61 Fornäs, 2012, s. 12-18.
62 Ibid., s. 29ff, 102.
63 Ibid., 2012, s. 28f.
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sig an olika kulturella yttringar. 

– Kultur av barn, barns egen kultur som uppstår i barngrupper, bland annat lekens sånger, 

ramsor, skämt och gåtor men även hur barn tar sig an nya medier och använder dem som 

uttrycksmedel och verktyg för kommunikation.64

De nuvarande nationella kulturpolitiska målen beslutades av riksdagen i december 2009. Målen 

formuleras bland annat på följande sätt:

”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som 
grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet 
ska prägla samhällets utveckling.”65 

För att uppnå målen ska kulturpolitiken ”särskilt uppmärksamma barn och ungas rätt till kultur”66 

som ett av fem prioriterade områden. I kulturpropositionen Tid för kultur skrivs rätten till kultur 

samman med FN:s konvention om barnets rättigheter. Under rubriken ”Kulturpolitikens 

framtidsfrågor” beskrivs hur Barnkonventionen ”stadgar b.la. rätten för barn att fritt få delta i det 

kulturella och konstnärliga livet, att få göra sig hörda och få möjlighet att påverka sin egen 

situation.”67 Detta är ett direkt citat ur Barnkonventionens artikel 31. Barnkonventionen knyts 

följaktligen till en statlig kulturpolitik. Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989 

och är en del av folkrätten, Sverige ratificerade Barnkonventionen 1990. Arbetet med barns 

rättigheter ska ske på myndigheter och landsting, vid regioner och på kommunal nivå. 

     Genom att förbinda sig till att Barnkonventionen efterlevs görs den enskilda regeringen ansvarig 

för att barns rättigheter hörsammas i respektive land. Att konventionen är antagen i FN:s 

generalförsamling innebär samtidigt att barns situation är en internationell angelägenhet. 

Barnkonventionen fastställer såväl sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter som politiska och 

medborgerliga. Grundläggande behov ska tillgodoses och barn ska exempelvis skyddas mot sexuell 

exploatering och att utnyttjas som soldater i väpnade konflikter. Barns rätt att uttrycka sina åsikter 

och få dessa respekterade stadgas även i Barnkonventionen.68 I min studie ansluter jag mig till en 

syn på barns yttrandefrihet som inte enbart gällande enskilda, eller personliga, förhållanden. Bland 

annat har Barnombudsmannen argumenterat för att artiklarna ska tolkas som en anmaning att forma 

ett samhälle där även unga människor tilldelas makt.69

64 Flemming Mouritsen, ”Child culture – play culture”. I: Flemming Mouritsen & Jens Qvartrup (red.), Childhood
and children's culture, University Press of Southern Denmark, 2002, s. 16f.
65 Tid för kultur, prop. 2009/10:3, s. 26.
66 Ibid., s. 26.
67 Ibid., s. 19.
68 Mänskliga rättigheter – Konventionen om barnets rättigheter, UD, 2010, s. 5-9.
69 Persson & Thavenius, s. 8.
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I skriften Barn och ungas rätt till kultur beskriver Barnombudsmannen och Statens kulturråd de mål 

som respektive myndighet tilldelats i förhållande till barns rätt till kultur. Barnombudsmannen har i 

Sverige ett övergripande ansvar att driva på genomförandet och bevaka efterlevnaden av 

Barnkonventionen. Statens kulturråd ska utifrån sin position som kulturmyndighet uppmärksamma 

barns rätt till yttrandefrihet och möjligheter att delta i det kulturella livet.70 I Barnkonventionen ges 

en universell definition av vilka rättigheter som bör gälla för barn under 18 år. Precis som i Tid för  

kultur är det främst artikel 31, 13 och 12 som brukar lyftas fram när barns rätt till kultur hävdas – så 

också i de regionala kulturplanerna. 

     Artikel 31.1 erkänner ”barns rätt (…) att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet”.71 

Artikel 31.2 beskriver hur ”Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo 

delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och 

lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och 

fritidsverksamhet.”72 I artikel 13 uttrycks barns rätt till yttrandefrihet. ”Denna rätt innefattar frihet 

att oberoende av territoriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i 

tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.”73 

   Artikel 12 utgör en av Barnkonventionens fyra huvudprinciper tillsammans med artikel 2, 3 och 6. 

De fyra principerna är vägledande för hur konventionstexten som helhet ska tolkas. Artikel 12 rör 

barns rätt att påverka sin situation. I frågor som rör det enskilda barnet har barn rätt att framföra 

sina åsikter och dessa ska tillmätas betydelse ”i förhållande till barnets ålder och mognad”.74

     Konventionstexten saknar precisering av kulturbegreppet. Barns rätt till kultur kan tolkas både 

gälla utövande och tillägnande i ett estetiskt kulturbegrepp och rätt till kultur utifrån en 

antropologisk definition.

70 Barn och ungas rätt till kultur, BI2006:02, Stockholm: Fritzes, s. 3. 
71 Mänskliga rättigheter – Konventionen om barnets rättigheter, UD, 2010, s. 48.
72 Ibid. 
73 Ibid., s. 38.
74 Ibid.
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Diskurs och makt
Inom barndomsforskningen har diskursanalys och då främst Michel Foucaults arbete kring diskurs 

och makt visat sig användbart för att belysa hur vår förståelse av barn och barndom inte är en 

neutral avspegling av vår omvärld. Då jag i mitt uppsatsarbete har intresserat mig för de 

föreställningar om barn och barndom som finns i en kulturpolitisk kontext har detta blivit även mitt 

val av metod och teoretiskt angreppssätt. 

Diskurs
”Diskursen försöker förgäves framstå som om den inte är något att bry sig om”, så beskriver 

Foucault själv diskursens karaktär i sin skrift Diskursens ordning.75 En beskrivning som effektivt 

sätter fingret på varför det kan vara så problematiskt att försöka sig på att förklara begreppet. Jag 

har valt att inledningsvis använda mig av Foucaults egen beskrivning; diskurser ska förstås som de 

berättelser vilka berättas, varieras och upprepas i ett visst samhälle under en given tid.76 Diskursen 

ska dock inte förstås som enbart verbal, den finns lika mycket i det som inte sägs. Diskursen 

passerar genom våra sociala relationer och materialiseras in i vårt beteendemönster och sätt att 

vara.77

     Diskursteori är i grunden en strukturalistisk och post-strukturalistisk språkfilosofi vilken bygger 

sin uppfattning på att vårt tillträde till verkligheten går genom språket. Vårt språk ska inte ses som 

blott en kanal varigenom fakta och information ensidigt förmedlas, utan som den ”maskin” vilken 

konstituerar världen omkring oss. Det betyder även att diskurser formar våra sociala relationer och 

vår identitet, att vi som subjekt skapas i diskurser.78 I en nutida västerländsk kontext ses 

individualitet som nyckeln till människors välmående. Själva idén om det fria subjektet som kan 

forma och styra sina egna tankar och handlingar är så djupt inrotad i vår kultur att det i stort sett 

aldrig ifrågasätts. Foucualt avvisar dock tanken på det självstyrande subjektet och lyfter istället fram 

hur språket är människans verktyg för att handla, kommunicera och orientera sig i världen. Hur och 

vad vi talar om och tänker på är formade efter diskurser i vår samtid, detsamma gäller förståelse av 

oss själva och våra medmänniskor. Detta synsätt skapar en icke-essentialistisk syn på människan, 

vårt ”jag” är diskursivt format. Det är dock av vikt att inte se diskurser som förtryckande 

tankepoliser, istället är det genom diskurserna logik och mening skapas.79

75 Michel Foucault, Diskursens ordning, Stockholm/Stehag: Brutus Östlings förlag Symposion, 1993, s. 8.
76 Ibid., s. 16.
77 Michel Foucault, Diskursernas kamp, Eslöv: Brutus Östlings förlag Symposion, 2008, s. 181.
78 Marianne Winther Jorgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, Lund: Studentlitteratur, 2000,
s. 15.
79 Geoff Danaher, Tony Schirato & Jen Webb, Understanding Foucault, London: SAGE Publications Ltd, 2000, s. 31 

och Mats Börjesson, Diskurser och konstruktioner, Lund: Studentlitteratur, 2003, s. 35.
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Vi upplever alltså oss själva och andra genom diskurser. De som definieras som barn upplever sig 

själva och upplevs av omgivningen genom de diskurser om barn och barndom som vid tillfället 

präglar ett visst samhälle. De rådande diskurserna om barn ska inte ses som avspeglingar av barns 

faktiska liv, istället bör de förstås som idéer och föreställningar. Under en given tid och plats är ett 

flertal diskurser om barn verksamma och förhåller sig till varandra i hegemoniska fält där vissa är 

mer dominerande än andra.80 Ett exempel på en dominerande diskurs är den som företräds av 

utvecklingspsykologin, vilken starkt har påverkat synen på vad barn och barndom är och bör vara. 

Genom utvecklingstanken skapas ett barn vars beteende kan mätas utifrån vad som är lämpligt och 

riktigt beteende, eller inte, för en viss ålder. Barn definieras som ofullständiga och barndom ses som 

en process mot vuxenlivet, där utvecklingen upphör. De individer som upplevs inte leva upp till de 

olika utvecklingsstegen identifieras och blir föremål för behandling.81 Utifrån detta synsätt kan man 

säga att sanning om barn och barndom inte existerar utan istället produceras av dominerande 

diskurser.

     De postmoderna teoretiker som Foucault här får representera kom att utmana den traditionella 

vetenskapens syn på sanning och kunskapsproduktion. Genom att frångå uppfattningen om 

definitiva sanningar som producerades utan yttre påverkan skapades utrymme för en mer kritisk syn 

på kunskap. Istället för en möjlig förklaring bör sanningen om ett skeende eller en företeelse förstås 

som resultat av en kamp med och mot andra möjliga förklaringar. Den utsaga som, av exempelvis 

politiska skäl, går vinnande ur kampen kommer att konstitueras som sann kunskap.82 Det vi 

upplever som ”det sunda förnuftet”, vilken ses som en självklar inställning i en viss fråga, är i själva 

verket ett resultat av den rådande diskursen. Det är i ljuset av denna socialkonstruktionistiska 

kunskapssyn som Foucaults diskursteori bör läsas. Kunskap ska inte förstås som en avspegling av 

verkligheten, sanningen är en diskursiv konstruktion och ett resultat av olika kunskapsregimers 

framgångsrika auktoritetsyrkanden i en bestämd historisk epok. I Foucaults arbete tenderar fokus att 

ligga på blott en kunskapsregim i varje historisk epok, idag har denna uppfattning till stor del ersatts 

av en mer mångfacetterad och konfliktfylld bild där diskurser kan existera parallellt.83 I mitt 

uppsatsarbete har jag inspirerats av det arbete som gjorts inom barndomsforskningen för att belysa 

hur ett flertal diskurser under en given tid och plats kämpar om att göra anspråk på sanningen om 

barn och barndom. I en kulturpolitisk kontext blir sanningen om barn avgörande för det utbud som 

barn kan erbjudas.

80 Karin Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser, Lund: Studentlitteratur, 2003, s. 7. 
81 David Buckingham, After the death of childhood, Cambridge: Polity Press, 2000, s. 14.
82 Danaher, Schirato & Webb, s. 2.
83 Winther & Phillips, s. 19f.
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Makt
Makt och kunskap förutsätter varandra, denna tanke är central i Foucaults arbete. Därmed bröt han 

med uppfattningen att sanning är villkorad frånvaro av makt och att makten är förbunden med en 

skenbar kunskap. Ett synsätt som präglat den västerländska filosofin från Platon till Habermas.84 

Foucault skriver:

”Kanske bör man avstå från hela den tradition som låter oss tro att det inte finns något vetande 
annat än när alla maktrelationer är upphävda och att vetande inte kan utvecklas annat än befriat 
från maktens befallningar, krav och intressen.”85 

Idén att det skulle finnas sammanhang vari maktrelationer inte existerar förkastas av Foucault. Så 

även uppfattningen om att maktrelationer kan upphävas, exempelvis tron på den objektive 

forskarens arbete. Foucault menar att där ett sammanhängande område av vetande skapas, där 

utbildas samtidigt ett maktförhållande. Förhållandet mellan makt och kunskap kan liknas vid en 

spiral där de två växelvis förstärker varandra. Där makt utövas, såväl i skolan som inom familjen, 

bildas kunskap om barn och unga. Genom att ta tillvara och använda sig av den producerade 

sanningen förstärks styrkeförhållandet och garanterar den fortsatta maktutövningen, vilket i sin tur 

resulterar i nya kunskaper. Med det sagt är det inte en självklarhet att alla former av maktutövande 

innehåller kunskap, vilket Magnus Hörnqvist visar i Foucaults maktanalys. Den, eller de, som 

befinner sig i överläge i en maktrelation behöver nödvändigtvis inte sitta inne med detaljerat 

vetande om dem som befinner sig i underläge.86 När en vuxen individ tar sig rätt att förmana ett för 

dem okänt barn kan det ses som ett uttryck för makt, men knappast för kunskap om det enskilda 

barnet.

     Maktbegreppet i ett Foucault-perspektiv skiljer sig från vår gängse uppfattning om makt. Det 

handlar inte om den makt som ”till sitt väsen är regeln, lagen och förbudet; det som markerar 

gränsen mellan tillåtet och förbjudet”.87 Att se till enbart en formell, juridisk makt är för Foucault 

otillfredsställande då samhället på intet sätt kan beskrivas bestå av enbart en makt som utövas. Makt 

är inte enbart en förbindelse mellan stat och medborgare, ej heller ska makt ses som en individs 

eller en social grupps givna och statiska privilegium eller egenskap. Det handlar istället om den 

makt som är närvarande i alla sociala relationer. Varje relation är samtidigt en maktrelation, en del 

av ett större nät sammanfogat av ”ständigt spända, ständigt aktiva” relationer. Situationen bör liknas 

vid en kamp om strategiska positioner.88 Foucault bryter med både marxistiska och liberala 

84 Magnus Hörnqvist, En annan Foucault, Stockholm: Carlssons förlag, 2012, s. 98.
85 Michel Foucault, Övervakning och straff, Lund: Arkiv förlag, 2009, s. 33.
86 Magnus Hörnqvist, Foucaults maktanalys, Stockholm: Carlsson förlag, 1996, s. 161, 153 & Hörnqvist, 2012, s. 98f.
87 Foucault, 2008, s. 206.
88 Foucault, 2009, s. 32 & Foucault, 2008, s. 206, 209.
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tankegångar om att makten utgår ifrån en centraliserad källa och strömmar ner. Med det inte sagt att 

Foucault avvisar tanken på att det finns grupper i samhället som intar en privilegierad position. 

Tvärtom kan Foucaults maktanalys beskrivas klä av och dissekera makten, göra den greppbar och få 

den att framstå som mindre övermäktig. Betoningen på maktens rörliga karaktär ifrågasätter makt 

som en individ eller grupps självklara egendom.89 ”Samhället är en arkipelag av olika makter”, 

skriver Foucault.90 Det som existerar är en mångfald maktrelationer vilka i sig definieras av ett 

styrkeförhållande. Begreppet styrkeförhållande har Foucault lämnat opreciserat, vilket Hörnqvist 

menar kan vara en fördel. Ett odefinierat begrepp öppnar upp möjligheten att beskriva en större 

mångfald maktrelationer. Styrkeförhållandet kan representera förhållandet mellan såväl sociala 

grupper på makronivå som individuella särdrag mellan två enskilda människor.

     Då Foucault lämnade begreppet öppet är det av vikt att i sin egen studie definiera i vilket 

avseende styrkeförhållandet ska förstås som just ett styrkeförhållande. I min studie har jag utgått 

ifrån det styrkeförhållande som finns mellan den grupp vi definierar som vuxna och den som 

definieras utifrån att de inte är vuxna, nämligen barn. Styrkeförhållandet kan ta sig uttryck i allt 

ifrån vardagssituationer mellan enskilda individer, exempelvis hur vuxna i egenskap av sin 

grupptillhörighet får tillrättavisa barn, till hur barn som homogen grupp skildras i mitt material. 

Även mitt uppsatsarbete kan ses som ett uttryck för det tolkningsföreträde vuxna som grupp har 

över barn, vilket skapar grund för det överläge vuxna har i styrkeförhållandet. Styrkeförhållandet 

mellan barn och vuxna kan upplevas som statiskt och orörligt, ur ett Foucault-perspektiv är det dock 

viktigt att även se på maktrelationernas dynamiska karaktär. Relationerna är aldrig entydiga, i ett 

styrkeförhållande kan åtminstone tillfälliga omkastningar förekomma.91 Utifrån förhållandet mellan 

barn och vuxna kan synen på barn som kompetenta mediekonsumenter bidra till att skifta 

styrkeförhållandets tyngd till barnens fördel. Ett annat exempel är hur vuxenvärlden förhåller sig till 

barn och unga som upplevs utmana gränsen mellan barndom och vuxenlivet, exempelvis genom sitt 

val av kläder och intressen. Reaktionerna kan förstås som ett uttryck för  styrkeförhållandets 

rörlighet. 

     Ett påpekande här är att även om styrkeförhållande upplevs skifta eller vara i gungning är det 

inte liktydigt med att situationen faktiskt är sådan. Som Hörnqvist lyfter fram vore det ett misstag 

att beskriva alla typer av maktrelationer som instabila och lättrubbade. Ur ett barnperspektiv är det 

kanske speciellt viktigt att ta fasta på den invändningen. Foucaults svar är att även om varje enskilt 

styrkeförhållande kan beskrivas som rörligt och ostadigt kan det ge upphov till mer trögrörliga 

maktfenomen sammanfogade i den mer omfattande maktmekanismen. Maktrelationen mellan 

89 Hörnqvist, 1996, s. 43f.
90 Foucault, 2008, s. 209.
91 Foucault, 2009, s. 32.

28



enskilda vuxna och barn må i konkreta situationer kunna ses som vacklande, men man får samtidigt 

inte bortse ifrån att styrkeförhållandet mellan barn och vuxna som sociala kategorier i hög grad är så 

institutionaliserade i statsapparaten att några reella omkastningar knappast hotar.92 Styrke-

förhållandet mellan barn och vuxna är djupt inrotat i vårt tänkande, så pass att andra möjligheter 

kan vara svåra att föreställa sig. 

Maktens styrning och disciplin
Som jag tidigare nämnt var Foucault kritisk mot uppfattning av makt som centraliserad till staten. 

Mot slutet av sitt liv kom han dock att intressera sig allt mer för just staten och dess verkan. 

Foucault menade att de statsbildningar som växte fram under den tidigmoderna epoken även 

utvecklade en ny form av makt, en makt som fordrade kunskap om allt från befolkning till 

naturtillgångar. För att öka nyttan av befolkningen manifesterade sig en makt som var såväl 

totaliserande, skapande statsintresset som överordnat alla andra intressen, som individualiserande. 

Befolkningens beteenden skulle påverkas, formas och regleras.93 

”... det gäller inte att behandla kroppen i en klump, utan urskillning, som om den vore en 
oupplöslig enhet, utan att behandla den i detalj; att utsätta den för ett lätt tvång, skaffa sig ett 
grepp om dess mekanik – rörelser, gester, attityder, snabbhet: den är en makt över den 
verksamma kroppen (…) rörelsernas ekonomi.”94

Foucaults stat blir här ett namn på en ansamling kalkyler, tekniker, kunskapsformationer och 

institutioner som tillsammans utgör en styrning. Denna styrning benämner Foucault som 

styrningsrationalitet. Syftet är att vägleda människor, att strukturera handlingsfält där vissa 

beteenden och positioner är möjliga respektive omöjliga. Styrningens mål är att vara så effektiv som 

möjligt. Märk väl, att styra effektivt är dock inte likställt med att styra mindre. Den moderna 

maktutövningens utmärkande drag ligger i föreningen mellan frihet och styrning. Effektivitet 

uppnås genom att vägleda människor att reglera det egna jaget. Styrningsrationalitet bygger på att 

individer styr sig själva, en reglerad frihet, så det främjar den egna personen och andra.95 Människor 

vet vad som är rätt beteende, det sunda förnuftets regim. I ett Foucault-perspektiv blir så även 

förnuftet en historisk skapelse.

     För att vägleda människor att ta vara på sin frihet på ett ansvarsfullt vis används en rad 

disciplinerande tekniker såsom övervakning och normalisering. Utgångspunkten för Foucault var att 

berätta historien om hur människor skapas som subjekt. I Övervakning och straff skriver Foucault 

92 Hörnqvist, 1996, s. 45ff.
93 Roddy Nilsson, Foucault, Malmö: Égalité, 2011, s. 128-134.
94 Foucault, 2009, s. 138.
95 Nilsson, s. 128-134.
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om ”det 'normala' (…) som tvångsprincip”.96 Normalisering är en form av maktutövning som inte 

intresserar sig för brott mot fastställda regler och lagar utan mot beteenden som inte 

överensstämmer med socialt accepterade normer. Normalisering innefattas i vad Foucault benämner 

disciplinerande tekniker. Som maktteknik handlar normalisering om att underhålla 

styrkeförhållanden genom subtil modifiering och korrigering av oönskade avsteg ifrån ordningen. 

Foucault använder själv skolväsendet som exempel på hur makten får en normaliserande effekt 

genom att den ”jämför, differentierar, hierarkiserar, förenhetligar och utesluter”.97 Normen 

tydliggörs vid exempelvis examinationer eller då en elev särskiljs ifrån gruppen för att antingen 

fungera som avskräckande exempel eller ett ”optimum att eftersträva”.98 Precis som i mitt tidigare 

exempel där utvecklingspsykologin producerar kunskap genom att mäta och definiera skillnader 

skapas en yttre gräns mot det ”onormala”. Individualisering skapar således även homogenitet 

genom att den möjliggör klassificering av individer och visar på den norm mot vilken enskilda 

individer bör sträva.99 

96 Foucault, 2009, s. 185.
97 Ibid., s. 184.
98 Ibid.
99 Ibid., s. 178-195.
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Barndomssociologi
Begreppet ”the new social studies of childhood” betecknar en rörelse inom en rad vetenskapliga 

discipliner som under de senaste tre decennierna har rört sig bort ifrån en syn på barn och barndom 

som naturlig och enbart biologiskt givet. Istället lyfts den sociala och historiska kontexten vari barn 

befinner sig i fram som central för vår förståelse av barn och barndom. Att barndom ses som en 

social konstruktion och inte enhetligt universell är ett erkännande av de varierande omständigheter 

som barn växer upp i. Inom sociologi och antropologi, två discipliner där förståelsen för kontextens 

betydelse sedan tidigare vunnit erkännande, såg man det som angeläget att problematisera hur den 

existerande forskningen inom de respektive fälten tenderade att se på barn som blott ofullständiga 

vuxna, becomings. Retoriken i det framväxande barndomsparadigmet präglades av dikotomier; 

barn-vuxen, natur-kultur, passiv-aktiv och lek-arbete, för att nämna ett fåtal. Begreppet being i 

motsatsparet being/becoming användes för att beskriva det framväxande paradigmets syn på barn 

och barndom, ett barn med värde i nuet. I takt med paradigmets utveckling har dock de statiska 

motsatsförhållandena ifrågasatts och nyanserats. Sociologen Alan Prout menar att dikotomierna är 

otillräckliga, barndomsbegreppet är alltför komplext för att hållas fast i motsatspar då det som faller 

utanför dikotomiernas låsta positioner förblir osynligt. I exemplet ovan så bör barn, såväl som 

vuxna,  förstås som både varande (beings) och blivande (becomings) människor.100

     Inom sociologin brukar Allison James och Alan Prouts antologi Constructing and 

Reconstructing Childhood (1990) lyftas fram som ett introduktionsverk till det nya barndoms-

paradigmet. Här formuleras dels paradigmets grundtankar, dels hur barn och barndom som 

konstruktion kan förstås. Även  om paradigmet är i ständig utveckling är grundprinciperna som 

presenteras fortfarande högst relevanta. Inledningsvis, barn och barndom ska förstås som en social 

konstruktion. Barns biologiska omognad är förvisso universell, men hur denna period i människans 

liv förstås varierar utifrån samhälle och historiska förhållanden. Detta förhållningssätt, att strikt 

ersätta ett biologiskt reduktionistiskt synsätt mot ett sociologiskt dito, är idag dock under diskussion 

inom barndomsforskningen. Precis som i fallet med övriga dikotomier förespråkar Prout ett mer 

öppet förhållningssätt som inte stänger ute det som inte faller inom ramen för kultur/den sociala 

strukturen. En viktig aspekt är att barndom som social variabel inte går att särskilja ifrån andra 

variabler såsom etnicitet, klass eller kön. En individs upplevelse av ”barndom” varierar exempelvis 

utifrån var man är född, och av vem. Ytterligare en bärande princip inom det nya paradigmet är att 

barn ska ses som aktiva medkonstruktörer till sina egna liv och världen som omger dem, bort ifrån 

synen på barn som passiva mottagare av vuxenvärldens fostran och utbildning.101 

100  Alan Prout, The Future of Childhood, London/New York: Routledge Falmer, 2005, s. 1, 10, 62-69.
101  Allison James & Alan Prout: “A New Paradigm for the Sociology of Childhood?” I: James & Prout (red.) 

Constructing and Reconstructing Childhood, London/New York: Routledge Falmer, 2003, s. 7ff & Prout, 2005, 59
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Metod och material

För att diskutera föreställningar om barn och barndom som finns och reproduceras genom mitt 

material har jag valt diskursanalysens konstruktivistiska utgångspunkt. Konstruktivism som 

kunskapsteori intresserar sig för det underförstådda och hur framställningar och tal om företeelser 

påverkar våra föreställningar om dem. Diskursanalysen påbjuder att inte fastslå forskningsfrågor 

tidigt i arbetsprocessen. Det är viktigt att få en uppfattning om vad diskursen eller diskurserna 

rymmer innan bestämda frågor formuleras. Mitt kunskapsintresse och utgångspunkten i Foucaults 

arbeten om diskurs och makt har föranlett en kvalitativ ansats och arbetssätt.102 

     För att orientera mig i sammanhanget och få en uppfattning om tongivande diskurser inom 

svensk barnkulturpolitik deltog jag på konferensen Av egen kraft i Karlstad hösten 2011. Detta för 

att låta mitt uppsatsämne växa fram ur en aktuell situation i svensk barnkulturpolitik. Att utgå från 

samverkansmodellen och de regionala kulturplanerna var inte förutbestämt utan ett resultat av mina 

observationer på konferensen. Vägledande till mitt val av uppsatsämne blev såväl samtal med och 

mellan konferensdeltagare som själva arbetet med samverkansmodellen inom regionerna. 

   Politiska direktiv, kulturpolitiska styrdokument och vuxnas tolkningsföreträde skapar ramar för 

barnkulturen. De regionala kulturplanerna ger uttryck för en mängd idéer om vad som är viktigt 

respektive oviktigt, bra respektive dåligt och nyttigt respektive onyttigt för barn att läsa, se och 

lyssna på. En kulturpolitisk text genomsyras således av diskurser som alla har något att hävda i 

diskussionen om barnkultur.  

     Inledningsvis följer en analytisk sammanfattning av de fem regionala kulturplanerna. Därefter 

följer uppsatsens resultatdel i vilken jag valt att lyfta fram tongivande diskurser om barn och kultur. 

Dessa idéer om barn, barndom och kultur problematiserar jag ur ett maktperspektiv. I ”Ett gott liv”  

som nationellt intresse vill jag visa hur kulturplanerna förhåller sig till barnkultur ur en 

rättighetsdiskurs och Skolan som kulturens arena? belyser förhållandet mellan kulturella 

verksamheter och skolan. Under rubriken Kultur som fostran synliggörs barns position som 

avvikande och hur kultur används för att forma välmående samhällsmedborgare. 

Presentation av de regionala kulturplanerna

Det empiriska materialet i min studie har varit kulturplanerna från de fem första regionerna/länen i 

-69.
102 Kristina Boréus, ”Diskursanalys” I: Handbok i kvalitativa metoder, Ahrne & Svensson (red.), Malmö: Liber AB, 

2011, s. 150-164.

32



samverkansmodellen: Skåne, Västra Götaland, Halland, Gotland och Norrbotten. Samtliga 

kulturplaner är skrivna i löptext, för att lyfta fram exempelvis kommande insatser eller visioner 

används många gånger punktform. Kulturplaner går att ladda ner från Internet, region Hallands 

kulturplan går även att beställa hem som katalog. Som kulturpolitisk text vilken ska omfatta och tala 

för hela regionens räkning namnges inte enskilda skribenter. I tre av kulturplanerna skrivs dock en 

avsändare fram. Skånes kulturplan är undertecknad av regionens kulturchef samt ordförande i 

Kulturnämnden. Gotlands kulturplan presenteras ”enligt uppdrag”103 av regionens kultur- och 

fritidschef. Kulturplanen för Västra Götaland inleds med kontaktuppgifter till regionens 

kultursekretariat via bland annat dess kulturchef. De övriga två kulturplanerna lyfter inte fram 

specifika positioner som avsändare. Däremot kan det framgå att det är regionens kulturnämnd som 

ansvarar för kulturplanens genomförande. De kommuner, kulturorganisationer, ideella 

organisationer och fria kulturskapare som varit del i arbetet presenteras också genomgående.

     Även om de fem kulturplanerna är utformade efter samma obligatoriska delar så skiftar tilltal, 

utformning och hur regionens kulturverksamheter presenteras. Kulturplanerna kan upplevas mer 

eller mindre tillgängliga för en intresserad allmänhet, vilket till stor del har med kulturplanernas 

fysiska utformning att göra. Av de fem regionerna kan Halland beskrivas vara den region som 

arbetat tydligast med kulturplanen som ett sätt att marknadsföra regionen utåt. Hallands kulturplan 

är exempelvis den enda där fotografier används för att illustrera regionens verksamheter. Texten i 

Norrbottens kulturplan är indelad i två spalter, vilket för tankarna till en tidningslayout. Övriga 

kulturplaner, då speciellt Västra Götalandsregionens, ger ett tyngre intryck med koncentrerad 

textmassa. Västra Götaland presenterar den till sidantal kortaste kulturplanen, 32 sidor, och region 

Halland den längsta på 90 sidor. Att se enbart till sidantal är dock inte rättvisande då kulturplanerna 

skiljer sig åt gällande hur texten är disponerad. Kulturplanen för Västra Götaland innehåller även ett 

flertal referenser till bilagor, där exempelvis ekonomin för barn- och ungdomskulturen presenteras 

mer ingående. 

     Kulturplanernas blivande har föranletts av en inventering av verksamma kulturaktörer inom 

respektive regioner. Genomgående presenteras i kulturplanerna de verksamheter och projekt som är 

aktiva samt planerade och tidigare genomförda projekt. Utmärkande i kulturplanerna är att betona 

samverkan inte bara mellan stat och region, utan även samverkan inom regionen. I Skånes 

kulturplan beskrivs exempelvis, i ett stycke om kulturell infrastruktur, hur ”Samverkan och ett 

kulturellt flöde mellan regionens institutioner, föreningar och medborgare ställer krav på öppenhet 

och förnyelse av institutioner och föreningsliv.”104 Även begrepp som tillgänglighet och delaktighet 

103  Regional kulturplan Gotland 2011-2013, s. 1. 
104  Regional kulturplan för Skåne 2011-2012, s. 3. 
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vill jag lyfta fram som karakteristiska för de kulturplaner jag studerat, inte minst i de passager som 

beskriver regionala ambitioner rörande barnkultur. Tillgänglighet betonas både i förhållande till 

bemötande och information men även fysisk tillgänglighet lyfts fram som central. I kulturplanerna 

för region Gotland och Norrbottens län beskrivs de särskilda geografiska förutsättningar som 

präglar regionen/länet och vilka medför en utmaning rörande tillgänglighet till kultur. Begreppet 

delaktighet används frekvent i samtliga kulturplaner. Hur en ökad delaktighet ska ske kan 

exempelvis formuleras som att barn ska ”erbjudas” större delaktighet och ”möjligheter till 

delaktighet ska öka”105. Det är regionerna som ska säkerställa och främja att detta så sker. Vad 

möjligheter till delaktighet i praktiken innebär, hur den ska garanteras och i vilken omfattning 

delaktighet ska ske beskrivs med varierande tydlighet i de olika kulturplanerna.

Region Halland

Region Halland tar i sin kulturplan utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen och den 

regionala utvecklingsstrategin Bästa livsplatsen. Utvecklingsstrategin är grunden för regionens 

kulturpolitik och presenteras i fem punkter. En av punkterna beskriver hur kulturella mötesplatser 

som är tillgängliga för alla ”både med inriktning på barn och unga och på ökad attraktivitet för 

vuxna”106 är ett av regionens mål. Vidare beskrivs hur barn- och ungdomsperspektivet har beaktats 

under respektive verksamhetsområde. Det arbete som sker i skolan presenteras med egen rubrik. 

Även den för regionen gemensamma vision för kulturpedagogiska barn- och ungdomsverksamheter, 

”En vision för kulturpedagogik i Halland”,107 beskrivs i ett längre stycke. Regionens olika 

kulturverksamheter och aktörer redovisas under tydliga rubriker och i de fall barnkultur nämns görs 

detta antingen med verksamhetspresentationer, ”... museet har en stark inriktning på barn och 

unga”,108 eller konstateranden i form av att kulturgaranti inom grund- och gymnasieskolan behövs 

för att tillgodose barn och ungdomars rätt till kultur.109 

Västra Götalandsregionen

Arbetet med att ta fram en kulturplan för Västra Götalandsregionen har vilat på styrdokumenten 

Kulturpolitik för Västra Götaland och Vision Västra Götaland, där kultur är ett av fem 

fokusområden. I kulturplanen hänvisas också till fem handlingsprogram, ett rör specifikt barn och 

unga: Rätt att vara med – ett handlingsprogram för att säkerställa barn och ungas delaktighet. I 

presentationen av handlingsprogrammet har insatsområdet som rör kulturens pedagogiska roll och 

105  Regional kulturplan för Skåne 2011-2012, s. 23.
106  Hallands kulturplan 2011-2013, s. 6f.
107  Ibid., s. 11.
108  Ibid., s. 21.
109  Ibid., s. 38.
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”samspelet med skolans uppdrag i lärandet”110 lyfts fram. Kultur i skolan har en egen rubrik men 

berör endast arrangörsstöd. Regionens arbete och mål rörande barnkultur beskrivs under respektive 

verksamhetsområde. Utöver beskrivningar som hur Göteborgs Symfoniker alltid har arbetat med 

”barn och ungas rätt att delta”111 formuleras mer visionära uttalanden som att ”Under de senaste 

åren har efterfrågan på stödet till barns och ungas eget skapande ökat, vilket ligger helt i linje med 

den regionala ambitionen att skifta fokus från FÖR och OM till AV och MED.”112 

Region Skåne

I region Skånes kulturplan betonas kulturplanens roll som strategisk handlingsplan för att utveckla 

Skåne som kulturregion. Åtta prioriterade områden identifieras under rubriken ”Kulturpolitiska 

utgångspunkter”, ett av dessa områden formuleras: ”Utveckling av kulturlivet med särskilt fokus på 

barn och unga.”113 De prioriterade områdena har arbetats fram i samverkan mellan de nationella, 

regionala och lokala kulturpolitiska målen. Det arbete som sker med och för barn beskrivs kort 

under majoriteten av respektive verksamhetsområde samt under rubriken ”Regional verksamhet för 

barn och unga”. Här redovisas en rad barnkulturella verksamheter unika för regionen, exempelvis 

scenkonstfestivalen BIBU och Drömmarnas hus. Kulturnämndens strategi för barn och unga lyfts 

fram i ett längre stycke där det inledningsvis konstateras att ”kulturnämndens resursfördelning” 

bättre måste spegla ”barn och ungas andel av Skånes befolkning.”114

Norrbottens län

I samverkansmodellen ska regionerna arbeta utifrån de nationella kulturpolitiska målen. I 

Norrbottens län beskrivs ytterligare tre för länet övergripande mål, ett av målen lyder: ”Barn och 

ungdomar ska erbjudas ökad delaktighet i kulturlivet och möjligheter att påverka kulturutbudet i 

länet.”115 Att förstå och ta vara på barn och ungas perspektiv beskrivs som en ”framgångsfaktor för 

Norrbotten”.116 Hur arbetet med barnkulturen ser ut i de olika verksamheterna presenteras i stort sett 

genomgående med egna underrubriker i anknytning till de olika verksamhetsområdena. I jämförelse 

med övriga kulturplaner i min studie kan Norrbottens kulturplan beskrivas problematisera kulturens 

villkor i högre grad. Ett av flera exempel formuleras under rubriken ”Teater med och för barn och 

unga” där Norrbottensteatern ”upplevs komma 'sist i kön' med sitt utbud och teatern har heller inget 

110  Underlag till regional kulturplan Västra Götaland 2011-2012, s. 13.
111  Ibid., s. 6.
112  Ibid., s. 13.
113  Regional kulturplan för Skåne 2011-2012, s. 8.
114  Ibid., s. 22.
115  Kulturplan Norrbotten 2011-2013, s. 7.
116  Ibid.
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avtal med kommunerna”.117 Norrbotten har även tagit fasta på länets geografiska förutsättningar, 

långa avstånd skapar utmaningar inte minst för en barnpublik. Kultur för, av och med Sveriges fem 

nationella minoriteter beskrivs vara prioriterat arbete. Kulturutbudet för barn och unga presenteras 

kort på fem rader, och lyfter fram kultur på samiska och meänkieli.

Region Gotland

I region Gotlands kulturplan hänvisas utöver de nationella kulturpolitiska målen även till Gotlands  

kulturpolitiska program 2009 där barn och unga beskrivs som en tydligt prioriterad grupp. Vidare 

presenteras den avsiktsförklaring om samverkan som tecknades med Kulturrådet under 2009. 

Avsiktsförklaringen omfattar tio prioriterade områden varav kultur för barn och unga är ett. Syftet 

beskrivs bland annat vara att utveckla mötesplatser och former för samarbeten mellan ”fria 

professionella kulturutövare, institutioner och barn och unga.”118 Region Gotland har, precis som 

Norrbotten, fokus på geografiska förutsättningar. I en nationell jämförelse beskrivs det som 

komplicerat att tillgodose ett för alla rikt kulturutbud som både har bredd och spets. Att samarbeta 

med andra regioner är av geografiska och ekonomiska skäl en utmaning. Här pekas ”perspektivet 

barn- och ungdom”119 ut som särskilt viktigt att ha i åtanke. Hur man arbetar med barnkultur 

presenteras under respektive verksamhetsområde. Under rubriken ”Våra unga – en tillgång” 

beskrivs hur ett levande kulturliv är beroende av att ”nästa generation kulturutövare och 

kulturkonsumenter”120 får tillgång till kulturupplevelser och eget utövande. Region Gotland lyfter 

även fram arbetet med Skapande skola och betonar hur en betydande del av kulturarbetet sker just 

via skolan.

117  Kulturplan Norrbotten 2011-2013, s. 12.
118  Regional kulturplan Gotland 2011-2012, s. 12.
119  Ibid., s. 6.
120  Ibid., s. 7.
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Resultat

”Ett gott liv” som nationellt intresse
Som tidigare nämnt ska de regionala kulturplanerna arbetas fram utifrån de nationella 

kulturpolitiska målen, där barn och ungas rätt till kultur särskilt ska uppmärksammas. I 

kulturpropositionen Tid för kultur knyts Barnkonventionen tätt samman med en statlig kulturpolitik. 

Under rubriken ”Barn och ungas rätt till kultur” beskrivs bland annat hur Barnkonventionen fastslår 

barns rätt att fritt få delta i det kulturella och konstnärliga livet, vilket är citat direkt hämtat ifrån 

konventionstextens artikel 31.121 

     Att de nationella målen för barn och unga så tydligt skrivs samman med Barnkonventionen gör 

att kulturplanerna måste förhålla sig till barnkultur även ur en rättighetsdiskurs. Av kulturplanerna 

är det Skåne och Gotland som omnämner Barnkonventionen som en direkt källa för sitt 

övergripande arbete med barnkultur.122 Region Skåne skriver, ”Kulturnämndens strategi för barn 

och unga utgår från FN:s barnkonvention (…) och ska säkerställa att barn och ungas rättigheter till 

kultur prioriteras.”123 Likt Tid för kultur har man valt att sammanfattande använda ett antal, 

ospecificerade, artiklar ut Barnkonventionen. Barns rätt till ”yttrandefrihet, vila och fritid, till lek 

och rekreation anpassad till ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella livet” lyfts fram som 

förutsättningar för ett ”gott liv och god hälsa.”124 Resonemanget återkopplar till artikel 31 som 

fastställer rätt till vila, fritid och rekreation samt beskriver barns rätt att delta i ett kulturellt och 

konstnärligt sammanhang. Det återkopplar även till artikel 13 som rör rätten till yttrandefrihet ”i tal, 

skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.” Även i den 

gotländska kulturplanen kan Barnkonventionen förstås symbolisera ett ”gott liv”. Under rubriken 

”Att vara ung – en tillgång” beskrivs Barnkonventionen ligga som grund för de delar i regionens 

kulturpolitiska program vilka betonar ”kulturens betydelse för ett demokratiskt samhälle” där målet 

är att ”... alla barn och unga på Gotland ska få del av kultur i alla former under hela sin uppväxt”.125 

Resonemanget kopplar samman Barnkonventionen, kulturens roll för demokrati och att som barn få 

ta del av kultur ”i alla former”. En tolkning kan vara att konstnärliga uttrycksformer här knyts 

samman med yttrandefrihet, vilket ses som centralt i upprätthållandet av en demokrati. Artikel 13 i 

Barnkonventionen ger ett starkt mandat att nyttja sin yttrandefrihet genom just konstnärliga 

121 Tid för kultur, prop 2009/10:3, s. 19.
122 FN:s konvention om barnets rättigheter nämns även i kulturplanen för Västra Götaland, dock i sammanhanget att 

regionens arkitektkonsulter utgår från konventionen i sitt arbete. Barnkonventionen beskrivs inte som grund till den 
övergripande regionala kulturplanen.

123 Regional kulturplan för Skåne 2011-2012, s. 22.
124 Ibid., s. 22.
125 Regional kulturplan Gotland 2011-2012, s. 7.
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verksamheter. En invändning mot denna tolkning kan vara att uttrycket ”få del av kultur” inte 

nödvändigtvis betyder att barnen själva är aktiva i skapandeprocessen. Skrivningen att 

Barnkonventionen ligger till grund för de delar som betonar kulturens värde för ett demokratiskt 

samhälle kan vara svårtolkad. Då barnkonventionen omfattar människor upp till 18 år är det svårt 

att se hur den ensam skulle kunna ha bäring i ett kulturpolitiskt program vilket omfattar människor 

av alla åldrar. En godvillig tolkning är att barns rätt till kultur ses som en grundval i ett demokratiskt 

samhälle och därigenom påverkar även en vuxen befolkning.

Kultur som demokratiskt verktyg

Kultur som demokratiskt verktyg återfinns även i de kulturplaner vilka för en mer allmän 

rättighetsdiskurs utan att direkt referera till Barnkonventionen. Min tolkning är att dessa 

kulturplaner implicit åberopar Barnkonventionens artiklar när barnkultur diskuteras. I kulturplanen 

för Västra Götaland presenteras projektet ”Kulturplaneterna”. Projektet knyter samman lediga 

lokaler (exempelvis en under sommaren stängd fritidslokal) med lokala och professionella 

kulturarbetare för att ge barn ”i någon form av utsatthet möjligheter till meningsfull verksamhet.”126 

En definition av ”utsatthet” saknas vilket öppnar upp för en vid tolkning. Här finns utrymme att 

förstå resonemanget både utifrån Barnkonventionens artikel 31, som tillstår barns rätt till kulturella 

och konstnärliga verksamheter, men även artikel 26 som erkänner barns rätt till social trygghet. 

Föreställningen om barnet i behov av stöd har beröringspunkter med Monica Lindgrens 

forskningsresultat om estetisk verksamhet som kompensation. Kulturella verksamheter fungerar i 

denna kontext närmast i terapeutiskt syfte. Att framgångsrikt använda sig av estetiska 

uttrycksformer kan kompensera för mindre gynnsamma förutsättningar inom andra områden.127 

Diskursen om barnet med rättigheter är dock inte ensidig. Tvärtom är det en diskurs som även 

rymmer kompetenta barn ”redo” att ta tillvara rättigheter som erkänns dem. Begreppsparet 

subjekt- /objektbarnet synliggör hur rättighetsdiskursen skapar såväl ett aktivt och kompetent barn 

som ett barn i behov av samhällets skydd och hjälp.

     I Hallands kulturplan uttrycks det exempelvis att regionen ska ”bereda plats för barns och ungas 

uttryck och åsikter i kultur- och samhällsdebatt”.128 Resonemangen visar på diskursens dubbelhet. I 

resonemangen ryms det kompetenta barnet vars åsikter ska beredas plats i en debatt sida vid sida av 

barnet som riskerar att bli exkluderat och därför måste beredas plats. 

     En annan region som förhåller sig till en rättighetsdiskurs utan att referera direkt till Barnkonv-

entionen är Norrbotten. I Norrbottens läns kulturplan beskrivs hur ”Barn och ungdomar ska 

126  Underlag till regional kulturplan Västra Götaland 2011-2012, s. 19.
127  Lindgren, s. 92-101.
128  Hallands kulturplan 2011-2013, s. 11.
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erbjudas ökad delaktighet i kulturlivet och möjligheter att påverka kulturutbudet i länet.”129 Detta är 

ett av tre regionala kulturmål. Ambitionen att erbjuda både delaktighet och möjlighet att påverka 

länets kulturutbud bjuder in barnen att ta del i en demokratisk process. Som Thavenius lyfter fram i 

Skolan och den radikala estetiken är det angeläget att förstå hur barns rättigheter inte bara gäller 

rent personliga förhållanden. Att utforma samhället så att även barn och unga får inflytande bör ses 

som en självklar tolkning av Barnkonventionen.130 Vidare beskrivs i Norrbottens kulturplan att 

skapande och deltagande ska vara tillgängligt för den unga generationen ”på deras villkor och 

utifrån deras förutsättningar”.131 Tillsammans med resonemanget om delaktighet har denna ambition 

tydlig resonans i Barnkonventionen. Artikel 12 uttrycker barns rätt att bilda egna åsikter och 

”uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet” och hur ”barnets åsikter skall tillmätas betydelse i 

förhållande till barnets ålder och mognad.” 

     Att barn ska få uttrycka sina åsikter i frågor som rör barnet kan knytas samman med Norrbottens 

beskrivning av delaktighet och ”möjligheter att påverka kulturutbudet”, där kulturutbudet här blir 

den fråga som rör barnet. Hur delaktigheten ska se ut och vilka möjligheter som finns att påverka 

beskrivs dock inte vidare i texten. Ordet möjligheter implicerar dock att det är något som kan ske 

flera gånger, på olika sätt eller kontinuerligt. Att skapande och deltagande ska vara tillgängligt för 

den unga generationen utifrån deras ”förutsättningar” kan tolkas som både ålder och mognad i 

förhållande till konventionstexten. I skriften Barns rätt till kultur uppehåller sig Birgitta Qvarsell 

vid just Artikel 12 och yttrandet att barns åsikter ska tillskrivas vikt i förhållande till barnets 

mognad och ålder. Om rättigheter tolkas utifrån ett kollektiv, en grupp av barn, vilka följder får det 

för denna tankegång? Kan man låta en grupp barn uttrycka sina åsikter inom kulturområdet utan att 

först ha testat deras mognad, eller som i kulturplanens fall ”förutsättningar”?132

     Barnkonventionen som garant för det goda och skapande livet har beröringspunkter med vad 

Harry Hendricks menar är skapande av barn och barndom som nationellt intresse. För att säkerställa 

ett konkurrenskraftigt och produktivt samhälle axlar staten rollen som barns förmyndare och 

säkerställer materiell och emotionell trygghet.133  Utifrån detta resonemang kan Barnkonventionen 

som politiskt dokument med bred genomslagskraft förstås som del av den maktmekanism vilken 

stadgar styrkeförhållandet mellan barn och vuxna. Även om Barnkonventionen ger utrymme för 

lokala avvikelser så presenteras barndom som ett enhetligt globalt fenomen, kunskap om vad det 

129  Kulturplan Norrbotten 2011-2013, s. 7.
130  Persson & Thavenius, s. 8.
131  Kulturplan Norrbotten 2011-2013, s. 7.
132  Birgitta Qvarsell, ”Barns rätt till kultur – för lek, studier och arbete”, I: Anne Banér (red.) Barns rätt till kultur, 
Stockholm: Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet, s. 12.
133  Harry Hendrick, ”Construction and reconstructing of British childhood: An interpretative survey, 1800 to the
present” I: Alan Prout & Allison James (red.) Constructing and Reconstructing Childhood, New York:
RoutledgeFalmer, 1997, s. 34f.
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innebär att vara barn och hur den ”goda barndomen” bör se ut skapas och reproduceras genom 

Barnkonventionens 54 artiklar. Foucault menar att kunskap om det som är maktens föremål 

utmärker den moderna maktutövningen. För att styra eller påverka krävs förhandskunskap, en 

inställning till det som ska styras. Foucault uttrycker ”Makten ligger inte till grund för sig själv och 

uppstår inte ur sig själv.”134 Här syns den växelvisa verkan mellan makt och vetande där 

föreställningar om barn och barndom är tätt kopplade till bland annat utvecklingspsykologiska och 

pedagogiska vetenskaper. De kulturella verksamheter riktade till barn som presenteras i de regionala 

kulturplanerna grundas i vetande om barn och vad barn är och behöver. Inte minst präglas 

barnkulturen av utvecklingspsykologins stadietänkande där barn utifrån ålder ska ”klara av” en viss 

bok, film eller teaterpjäs.

     Ur ett Foucault-perspektiv skapas vi som subjekt i just denna relationen mellan kunskap och 

makt. Vetenskapliga kunskaper om barn och barndom som synliggörs i Barnkonventionen och 

andra politiska dokument genererar ett visst sätt att se på barn och barndom, dessa sanningar formar 

hur barn uppfattas och uppfattar sig själva. Barn skapas som subjekt, en individ som förväntas 

handla, uppleva och tänka inom vissa givna ramar.135 Genom Barnkonventionen konstitueras barnet 

inte minst som politisk utopibärare; en förhoppning och ett löfte om en bättre framtid. 

Föreställningen om generationen som komma skall, ett barn i blivande, uttrycks även i flera av 

kulturplanerna. Region Gotland beskriver vikten av att barn och unga får tillgång till kulturskapande 

verksamheter då ”en förutsättning för ett hållbart levande kulturliv är jordmånen för föryngring (…) 

här skapas nästa generation kulturutövare och kulturkonsumenter”.136

Kultur och hälsa

Ytterligare en tolkning av barnet som politisk utopibärare är sammanbunden med vad som upplevs 

vara en sund befolkning. Som jag nämnde under min genomgång av kulturbegreppet så inkluderas 

hälsa som en egen del i de kulturplaner jag studerat. Detta kan ses som ett uttryck för en bredare syn 

på kultursektorn, men är även intressant att se på utifrån en rättighetsdiskurs om ett nationellt 

omhändertagande av barndomen. Att åtnjuta ”bästa uppnåeliga hälsa” är inskrivet i 

Barnkonventionens artikel 24.137 I region Hallands kulturplan redogörs för den kulturpedagogiska 

vision som halländska kulturinstitutioner arbetade fram under 2009, här betonas barns ”Lek, lust 

och fantasi” som ”kulturens grundelement och förutsättningen för ett hälsosamt liv.”138 Ett liknande 

134  Michel Foucault, Säkerhet, territorium, befolkning, Hägersten: Tankekraft förlag, 2012, s. 24.
135  Som visas i Michel Foucault, Essential works of Foucault, 1954-1984. Vol. 3, Power, New York: The New Press, 

2000, s. 331.
136  Regional kulturplan Gotland 2011-2012, s. 7.
137  Mänskliga rättigheter – Konventionen om barnets rättigheter, UD, 2010, s. 44.
138  Hallands kulturplan 2011-2013, s. 11.
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resonemang förs även i Skånes kulturplan där Barnkonventionens syn på kultur och yttrandefrihet 

skrivs samman med ett ”gott liv och god hälsa”.139 Utöver beskrivningar av mer visionär art som i 

Hallands respektive Skånes kulturplaner vill jag lyfta fram hälsoarbetet som presenteras i 

Norrbottens kulturplan. Det arbete som görs för barn och unga beskrivs här under egen rubrik och 

rör bland annat projektet Skaparkraft. Ett projekt vilket beskrivs syfta till att integrera kultur och 

sportaktiviteter. Projektets målgrupp har varit asylsökande barn och unga i Boden och barn med 

funktionsnedsättningar i Gällivare.140 

     Samtliga beskrivningar av kultur och hälsa, och inte bara de som gäller specifikt barn och unga, 

har jag tolkat som en syn på människans livskvalitet som avhängig kulturella aktiviteter. Estetiska 

verksamheter blir en del av ett mer övergripande folkhälsoarbete. På så vis kan kultur här inte bara 

sägas vara själens odling utan även i viss mån den fysiska kroppens. I Övervakning och straff 

konstaterar Foucault att ”Själen är kroppens fängelse”141 och syftar till hur individens vetande, dess 

föreställningar om sig själv, inlemmas i kroppens ekonomi, våra rörelser och beteenden. Foucault 

fortsätter: ”Människokroppen ingår i ett maktmaskineri, som undersöker, bryter sönder den och 

sätter ihop den på nytt”,142 det är ”uppfostrarnas, psykologernas och psykiatrernas teknologi”.143 

Genom en rad diskreta men verksamma tekniker, exempelvis att urskilja ett felaktigt beteende och 

på så vis synliggöra det rätta, regleras det egna jaget. Det gäller inte minst barn, vilka står under 

ständig övervakning från en vuxenvärld.144 Ur ett hälsoperspektiv är min tolkning att 

maktutövningens avsikt är att forma individer som kan styra sig själva såväl till psykiskt som 

fysiskt välmående. ”Tillgång till kultur är en förutsättning för att uppnå de folkhälsopolitiska 

målen”145 slår region Gotland fast i sin kulturplan. I relation till en intensiv debatt som förs på olika 

nivåer om en upplevd ökad ohälsa bland barn och unga är Foucaults syn på den nyttiga och 

ekonomiskt värdefulla kroppen, en duglig arbetskraft, intressant att lyfta fram. Kulturen blir i en 

sådan tolkning ett verktyg för att motverka det som upplevs vara felaktiga val. 

     Sammanfattningsvis har jag velat visa hur de regionala kulturplanerna förhåller sig till en 

rättighetsdiskurs i relation till barnkulturella verksamheter och satsningar. I kulturplanerna 

framträder barnet med rätt till kultur som en diskurs vilken rymmer såväl ett kompetent barn med 

egen agens och ett barn i behov av samhällets omvårdnad. Barn och barndom skapas som nationellt 

intresse där Barnkonventionen framträder som garant för ett emotionellt tryggt och demokratiskt liv. 

139  Regional kulturplan för Skåne 2011-2012, s. 23.
140  Kulturplan Norrbotten 2011-2013, s. 37.
141  Foucault, 2009, s. 35.
142  Ibid., s. 140.
143  Ibid., s. 36.
144  Ibid., s. 178-184, 216
145  Regional kulturplan Gotland 2011-2012, s. 29.
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Genom att kulturplanerna uttalat eller implicit hänvisar till Barnkonventions artiklar om ett tryggt 

liv, rätt till kultur och yttrandefrihet legitimeras barnkulturen. Barndom som nationellt intresse 

synliggörs även i regionernas folkhälsoarbete. 

     Barnkonventionen kan inte minst ses som del i en modern maktutövning. Föreställningar om 

barn och barndom som återspeglas och förs vidare genom Barnkonventionen formar hur barn 

uppfattas, och uppfattar sig själva. Genom det band som skrivs mellan svensk barnkulturpolitik och 

Barnkonventionen återges de föreställningar om barn som uttrycks i konventionens artiklar även 

genom de regionala kulturplanerna. 

Skolan som kulturens arena?
Föreställningar om vad barn är och behöver verkar på alla nivåer; både i styrdokument som 

kulturplanerna, men även i de barnkulturella verksamheter som beskrivs. I kulturplanerna knyts 

barns rätt till kultur tydligt samman med samhällsinrättningar som skola, bibliotek och olika 

kulturinstitutioner. En relation som även den återkopplar till barnet som nationellt intresse. I Skånes 

kulturplan beskrivs att ”De flesta av rättigheterna som regleras i barnkonventionen ligger inom 

områden som kommuner och regioner ansvarar för.”146 

     Skolan är den punkt som knyts tydligast till barnkultur i kulturplanerna. Skolan som mottagare 

och kanal för kulturella verksamheter kan förstås utifrån skolans unika premisser, ingen annan 

inrättning samlar eller når alla barn inom en region. I Norrbottens kulturplan konstateras att skolan 

har ”som ingen annan institution i samhället möjlighet att nå alla barn – oavsett familjesituation”.147

Gemensamt för kulturplanerna är hur skolan beskrivs som barnkulturens kanske viktigaste rum. 

Region Gotland uttrycker exempelvis hur ”en betydande del av det långsiktiga arbetet med kultur 

för unga sker genom skolan”148 och i kulturplanen för Västra Götalandsregionen beskrivs skolan 

som kulturell arena och viktig mötesplats.149 Att arbetet med kultur i skolan bedrivs genom, eller i 

samarbete med, regionernas olika kulturinstitutioner beskrivs genomgående i kulturplanerna. 

Bibliotekens läsfrämjande verksamhet betonas i Skånes kulturplan, ”Arbetet med barn – ofta i 

samarbete med förskola och skola – är en framgångsrik och mångfacetterad verksamhet.”150 I 

Hallands kulturplan beskrivs regionens skolor som ”samverkanspartner” till Länsmuseet i 

Varberg.151 I Norrbottens kulturplan lyfts hur ”just museiverksamhet har av hävd ett stort gensvar 

146  Regional kulturplan för Skåne 2011-2012, s. 23.
147  Kulturplan för Norrbotten 2011-2013, s. 43.
148  Regional kulturplan Gotland 2011-2012, s. 7.
149  Underlag för kulturplan Västra Götaland 2011-2012, s. 2. 
150  Regional kulturplan för Skåne 2011-2012, s. 43.
151  Hallands kulturplan 2011-2013, s. 49.
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hos barn och ungdom och en pedagogisk verksamhet i samarbete med förskola/skola”.152 I 

Norrbottens kulturplan finns även en mer nyanserad bild av kultur i skolan. Under rubriken 

”Skapande skola” lyfts regeringens satsning på kultur i skolan fram som medel att ge mer jämlik 

tillgång till kultur:

”Just i Norrbotten kan denna verksamhet ha extra betydelse för våra skolungdomar som idag är 
del av kommunal skolverksamhet där medel till kultur är bristfälliga och tillgången till 
kulturupplevelser och möjligheter till delaktighet har sina svårigheter på grund av de stora 
avstånden inte minst.”153

Barn skapas här i förhållande till diskursen om barnet med rätt till kultur utifrån en position av 

utsatthet. Geografiska och ekonomiska villkor, som inte barn kan rå över, synliggör barnet i behov 

av samhällets hjälp. På samma sätt blottas kulturens inte alltid självklara plats i skolan i Hallands 

kulturplan. I ett stycke om utvecklingsmöjligheter inom regionens musikverksamhet beskrivs hur en 

”kulturgaranti” behövs inom grund- och gymnasieskolan för att ge barn och unga rätt till kultur. Jag 

har förstått denna garanti som gällande inte bara musikverksamhet utan även andra estetiska 

yttringar. Att kultur är skolans självklara partner tycks inte alltid så självklart. Med liknande 

resonemang beskrivs i Skånes kulturplan dels vikten av att ”Stärka kultur som perspektiv i andra 

politik-/samhällsområden (…) till exempel kultur som viktig aspekt i skolan”154 och dels hur en 

ökad dialog mellan kultur och skola är central för barns möjlighet till delaktighet inom kulturen.155 

     Två spår kan skönjas. Regionerna framhåller skolan som en kulturens arena och 

”samverkanspartner”. De flesta regionala kulturinstitutioner, exempelvis länsmuseer och 

mötesplatser inom scen- och bildkonst, beskriver i kulturplanerna sitt arbete med och för en 

barnpublik. Inte sällan handlar det om att möta barn genom skolan. Samarbetet mellan kultur och 

skola beskrivs som givet. I ljuset av vad kulturplanerna är för typ av dokument, underlag för statens 

bidragsgivning, får det sägas vara en väntad beskrivning. En annan aspekt är den som Aulin-

Gråhamn pekar på i Vad sägs om ”Kultur i skolan”? Estetiska verksamheters association med det 

glädje- och lustfyllda bidrar till att dokumentation kring estetiskt arbete i skola ofta är onyanserat 

positiv.156 

     Samtidigt anas en mer konfliktfylld bild av kulturens roll i skolan. En kulturgaranti behövs, ökad 

dialog efterfrågas och medel till kultur i skolan beskrivs som undermåliga. I Norrbottens kulturplan 

konstateras att det ”finns idag en ömsesidig kunskapsbrist mellan skola och kulturliv som måste 

152  Kulturplan Norrbotten 2011-2013, s. 25.
153  Ibid., s. 43.
154  Regional kulturplan för Skåne 2011-2012, s. 12.
155  Ibid., s. 23.
156  Aulin-Gråhamn & Sjöholm, s. 5.
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överbryggas”.157 Detta andra spår kan förstås utifrån kulturens marginaliserade ställning i skolan, en 

uppfattning som beskrivs i Thavenius Skolan och den radikala estetiken. I samma skrift beskrivs 

hur skolan lider av ett modest estetiskt arv och ofta värjer sig för det nya, i synnerhet populärkultur 

och barns egen kultur. En aspekt är att kultur ofta blir synonym med professionella kulturaktörer. 

Kultur är någonting som kommer utifrån in i en skolvardag som per se är utan. I Skånes kulturplan 

konstateras exempelvis att ”för många är biblioteket det första mötet med kultur”158 och 

diskvalificerar därmed många kulturformer som barn tar del av. Med ett liknande resonemang 

beskrivs i Norrlands kulturplan hur barns möjligheter att skriva skönlitterära texter utanför skolan är 

”obefintlig”. Skrivarläger eller skrivargrupper på läns- eller kommunal nivå saknas helt. 

Kulturplanernas fokus är kultur för och med barn, vilket är att komma ihåg. Verksamheterna som 

beskrivs är genomgående villkorade av vuxnas närvaro. Samtidigt osynliggörs  en stor del av den 

kultur som barn tillägnar sig, exempelvis barns eget skrivande av fan fiction på Internet. I egenskap 

av kulturpolitiska dokument så är kulturplanerna med och skapar ramar för vad kultur i skolan är 

och kan vara. Vad det inte skrivs om är också talande. En tolkning är att kultur i skolan sällan, eller 

aldrig, innefattar barns egen kultur. Det finns dock nyanser. I Hallands kulturplan betonas vikten av 

att ”Vara lyhörda för elevernas egen uppfattning om kultur.”159 Om det innebär ett reellt inflytande 

över vad som får fogas in i skolans kulturverksamheter står dock obesvarat.

     Sammanfattningsvis kan sägas att de regionala kulturplanerna tydligt knyter samman skolan som 

samhällsinstitution med barns rätt till kultur. En relation som återkopplar till barnet som nationellt 

intresse. I bilden av skolan som kulturens givna arena anas dock en konfliktfylld verklighet. Medel 

för kulturverksamheter saknas och ökad dialog efterfrågas. I beskrivningar av det estetiska i skolan 

görs kultur ofta liktydigt med professionella kulturutövare vilket osynliggör barns egen kultur. 

Kultur som fostran
Jag har under rubriken ”'Ett gott liv' som nationellt intresse” lyft fram hur kulturplanerna förhåller 

sig till barnkultur i en rättighetsdiskurs. Genom att visa det band som finns mellan svensk 

barnkulturpolitik och Barnkonventionen har jag synliggjort hur föreställningar om barn och 

barndom som uttrycks i konventionstexten också reproduceras genom de regionala kulturplanerna. 

Under rubriken ”Skolan som kulturens arena?” har jag visat på den relation mellan skola och kultur 

som uttrycks i kulturplanerna. I följande del vill jag diskutera föreställningen om kultur som fostran, 

där fostran kan ske med hänvisning både till ett samhällsperspektiv och den enskilde individens 

157  Kulturplan Norrbotten 2011-2013, s. 43.
158  Regional kulturplan för Skåne 2011-2012, s. 23.
159  Hallands kulturplan 2011-2013, s. 80.
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välmående. Min utgångspunkt har varit att föreställningen om kultur som fostran förutsätter en 

uppdelning mellan en vuxenvärld och vad som upplevs vara en specifik barnvärld.

Barndomslandet

”Barnet uppfattar världen hel och obruten. Leksaken lever och är vad den föreställer. 
Djuret talar, skogen sjunger: allt i naturen har liv, röst och känsla (…) I barnet känner vi 
igen urmänniskan och hennes paradis.”160

I  Topelius essä ”Barnet” från 1900-talets början målas barnet fram som ett väsen med egenskaper 

som den vuxna människan har förlorat. I kulturplanernas beskrivningar av det ansvar som åligger 

regionerna beskrivs barn inte sällan just utifrån en dikotomi mellan vuxenvärld och barndom. I 

inledningen till Hallands kulturplan uttrycks: ”Vi ska vara öppna för impulser och inflöden av nya 

idéer från exempelvis (…) barn och unga.”161 Det ligger nära till hands att tolka textens ”vi” som 

exkluderad barn och unga. I ett barnperspektiv kan textens ”vi” förstås som en hegemonisk 

vuxenposition och ett utslag för styrkeförhållandet mellan barn och vuxna. Exemplet visar på den 

problematik som uppstår i mötet mellan ett barnperspektiv och Foucaults syn på maktens rörliga 

karaktär. Gruppen barn existerar utanför, eller vid sidan av, en vuxenvärld. Det är tveksamt om man 

kan hävda instabilitet i ett maktförhållandet där en social grupp beskrivs utifrån en så tydlig position 

av ”Den Andre”. Att styrkeförhållandet mellan barn och vuxna stundtals upplevs vara i gungning på 

individnivå är inte synonymt med rörlighet på makronivå. Därför är det angeläget att betona 

Foucaults erkännande av ”dominanstillstånd” i vilka maktrelationerna förblir frusna. 

Maktförhållandet mellan barn och vuxna är så institutionaliserat i statsapparaten att påtagliga 

maktförskjutningar knappast hotar. Foucault beskriver trögrörliga maktfenomenen på makronivå 

som ”breda klyvningseffekter, som löper genom hela samhällskroppen”.162 

     Det finns även andra aspekter som berör hur barn beskrivs utifrån en, från vuxenvärlden, avskild 

position. I Skånes kulturplan beskrivs hur ”Barn och ungas roll som kulturkonsumenter kräver 

dialog och öppenhet från kulturlivet samt nya kanaler för distribution. Det kräver också anpassning 

från kulturlivets sida.”163 En tolkning är att kulturlivet i sitt ”normalläge” inte tycks innefatta barn 

och ungas kulturkonsumtion. I mötet med unga människor krävs något mer än vad som brukligt 

görs inom verksamheterna. ”Nya kanaler för distribution” kan förstås utifrån en diskurs om barn 

som kompetenta medieanvändare, resonemanget utvecklas dock inte vidare. Möjligen kan den 

160 Citat ur Zacharias Topelius essä ”Barnet” från Janina Orlov, ”Vägen till Barnhans land eller Ormen i paradiset”, I: 
Maria Andersson och Elina Druker (red.), Barnlitteraturanalyser, Lund: Studentlitteratur, 2008, s. 85.

161 Hallands kulturplan 2011-2013, s. 7.
162 Hörnqvist, 2012, s. 23. 
163 Regional kulturplan för Skåne 2011-2012, s. 23.
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”öppenhet” och ”dialog” som lyfts fram avse föreställningen om barn och unga med tillgång till nya 

former av kommunikation och kultur som vuxenvärlden inte äger tillträde till. Att barn som 

kulturkonsumenter skiljs ut från övrig befolkning kan också motiveras med ekonomiska och/eller 

tidsmässiga skäl. Verksamheten behöver helt enkelt ”anpassas” för barn. Under Gotlands läns 

hemslöjdsförenings egen presentation av sin verksamhet förklaras att ”Arbetet med barn och 

ungdomar är ganska tidskrävande och under det senaste årets nedskärningar har en del av detta 

arbete fått träda tillbaka.”164

     Ett liknande resonemang som förs i Hallands, Skånes och Gotlands kulturplaner återfinns i 

Norrbottens text, här skildras hur ”Unga människor (…) bär på värderingar och perspektiv som kan 

skilja sig från de vuxnas. Att förstå och ta vara på dessa perspektiv är en framgångsfaktor för 

Norrbotten.”165 Beskrivningen innehåller inget vi att uteslutas från, däremot förstås unga människor 

i jämförelse med vuxna. En tolkning är att kulturplanerna kan ses som uttryck för ”vuxenhet” som 

norm. Föreställningar om vad det innebär att vara vuxen blir en måttstock som barn mäts utifrån. 

David Buckingham beskriver i sin bok After the death of childhood hur utvecklingspsykologin 

konstruerat ett barn som kan mätas, och mäter sig själv, utifrån bilden av barn som ofullständiga:

”The index of 'maturity' and 'immaturity' becomes the standard against which they (barn, min 
anm.) are measured, and come to measure themselves. And these differences are themselves 
defined in terms of what are seen to be specifically adult qualities: rationality, morality, self-
control and 'good manners'.”166

Min tolkning är att styrkeförhållandet, ”den breda klyvningseffekten”, mellan barn och vuxna till 

stor del styrs av maktens organisering runt normer. I det specifika fallet gällande barn och vuxna 

handlar det om vuxenhet som det eftersträvansvärda. 

     Det finns dock likaledes andra perspektiv att lyfta fram i diskussionen om barns avskilda 

position. Barndomens utanförskap snuddar också vid den romantiska uppfattningen om barn och 

barndom. Citaten från de olika kulturplanerna kan förstås som uttryck för en barnsyn som 

idealiserar och samtidigt isolerar barndomen från en vuxenvärld. Trots våra personliga erfarenheter 

av att vara just barn så tillskrivs barn och barndomen närmast unika gåvor. Barn står för nya 

impulser, andra värderingar och perspektiv som vuxenvärlden måste lära sig att förstå. I en 

främmandegöring av barn och barndom faller olika diskurser om barn in i varandra. Det aktiva 

barnet med egen agens som kräver att kulturlivet ”anpassar” sig och efterfrågas som en 

”framgångsfaktor” fastnar obönhörligen även i ett romantiserat barndomsland.

      I SR P1:s Vetenskapsradion beskriver idéhistorikern Christine Quarfood hur människan flyttat 

164  Regional kulturplan Gotland 2011-2013, s. 46.
165  Norrbottens kulturplan 2011-2013, s. 7.
166  David Buckingham, After the death of childhood, Cambridge: Polity press, 2000, s. 14.
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över sin tro på paradiset, himlen och livet efter detta till tro på barndomen istället, och att ”den 

åtminstone ska vara perfekt och underbar och helig”.167 Synen på barndomen som ett tillstånd av 

helig renhet tangerar Jean-Jacques Rousseau och diskursen om det naturliga barnet, ”urmänniskan 

och hennes paradis” som Topelius diktar i sin essä. I Jean-Jacques Rousseaus bok Émile – eller Om 

uppfostran (1762) beskrivs, stick i stäv med en på den tiden rådande syn på uppfostran, vikten av att 

lära genom erfarenhet. Rousseau förespråkade att barn (pojkar) skulle lära av naturen och på så vis 

utveckla sitt individuella tänkande.168 Utifrån Rousseaus tankar om barnet som en planta, vilken ska 

få växa fritt och naturligt, kan diskursen om det naturliga barnet härröras. Att barn antas stå närmare 

kreativa och okonstlade egenskaper beskrivs exempelvis i Region Hallands kulturplan. ”Lek, lust 

och fantasi” lyfts fram som ”barns naturliga förhållningssätt till livet.”169 I kulturplanerna ges inte 

uttryck för att barn ska vistas i naturen, så som Rousseau beskriver, däremot  knyts en ”god” och 

lycklig barndom samman med att lära genom kulturupplevelser. Det kan dels handla om påståenden 

som att kulturupplevelser ”stimulerar barn och ungas utveckling”170 och dels i hur barn lär genom 

egen erfarenhet. 

Det mediekompetenta barnet

Att som i Rousseaus anda lära genom erfarenhet vill jag knyta samman med regionernas 

filmpedagogiska verksamheter. Att ge barn och unga möjlighet att själva skapa och arbeta med film 

går som en röd tråd genom de fem olika kulturplanerna. Film och andra digitala medier beskrivs 

som viktiga kulturformer för barn och unga. I den filmpedagogiska verksamheten finns ”nya 

kanaler för distribution”171 som beskrivs i Skånes kulturplan. I Norrbottens kulturplan uttrycks att 

film och rörlig bild är ”en väsentlig del av barn och ungdomars vardag”.172 Region Gotland skriver: 

”Film är en viktig kulturform, inte minst för barn och unga. Kunskaper om film och andra 
medier är idag nödvändigt för alla som lever i 2000-talets informationssamhälle och bland barn 
och unga är film på bio, teve och Internet den populäraste kultur- och nöjesformen.”173

Barn skapas här i egenskap av medievana. Eget skapande genom digital/rörlig bild knyts tätt 

samman med barns vardag på ett sätt som inte görs med andra kulturformer i kulturplanerna. Det 

finns exempelvis få problematiserande resonemang kring digital delaktighet utifrån ett 

barnperspektiv. Det mediekompetenta barnet är idag en inflytelserik diskurs och avgörande för det 

167  SR P1, Vetenskapsradion, 130121, http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/143476?programid=1302
168  Jean-Jacques Rousseau, Èmile eller Om uppfostran. D. 1, Göteborg: Stegeland, 1977.
169  Hallands kulturplan 2011-2013, s. 11.
170  Regional kulturplan Gotland 2011-2012, s. 28.
171  Regional kulturplan Skåne 2011-2012, s. 23.
172  Kulturplan Norrbotten 2011-2013, s. 29.
173  Regional kulturplan Gotland 2011-2012, s. 60.
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utbud som barn erbjuds. Barn och unga ska ges ”ökad möjlighet (…) att uppleva och skapa med 

rörliga bilder”174 och det är regionens ansvar att ”skapa strukturer”175 för fortsatt utveckling inom 

området. I kulturplanen för Västra Götaland presenteras en rad verksamheter som ger möjlighet att 

stärka barn och ungas möjligheter att arbeta med film: skolbio, medieverkstäder och filmpedagogisk 

verksamhet.176 Intressant är hur Västra Götaland beskriver att barn arbetar med film. Att arbeta, 

något som vanligtvis förknippas med en vuxensfär, kan ses som ett ställningstagande för barns 

skapande. Att betona barns arbete med film kan också ses i ljuset av kultur som ekonomiskt fält och 

potentiellt karriärval. Diskursen om det mediekompetenta barnet skapar också gränser för vad ett 

barn bör intressera sig för. Ett barn som skulle misslyckas, eller som inte alls är intresserad av att 

delta, inom den filmpedagogiska verksamheten (eller i andra digitala miljöer) skulle förmodligen 

ses som avvikande till viss del.

Kultur som identitetsskapande
Precis som Tullgren visar i sin avhandling om förskolans lek så förknippas estetiska verksamheter 

med identitetsutveckling och lärande inför ett kommande vuxenliv. I Norrbottens kulturplan 

presenteras hur dans var det konst-/kulturområde som prioriterades tydligast i ansökningar till 

Skapande skola under 2009. Dans i skolan beskrivs fungera bland annat dels som redskap i annat 

lärande och dels som ”fysisk och social träning”.177 I samma kulturplan beskrivs kultur- respektive 

musikskolornas roll inte bara som ”... plantskola för musikutövande och blivande musiker och 

artister” utan även för barns möjlighet att ”uppleva, lära känna sig själva och mogna som 

människor”.178 Kulturens roll blir den av identitetsskapande, den estetiska praktiken ett verktyg för 

frigörelse. Beskrivningen av kultur som utvecklande för det egna självförståelsen kan ses som både 

ett komplement och en motreaktion till den diskurs som betonar kulturens roll som redskap i annat 

lärande, exempelvis sång för att underlätta i matematik. Kultur som fostran flyttar kulturens ”nytta” 

till förståelse av den egna personen snarare än till praktiska färdigheter. I konst och kultur 

”upptäcker barn sina inneboende möjligheter och hittar nya lösningar i livet”.179 

      Region Halland lyfter fram konst och kultur som förutsättningar för barn ”att förstå sig själv och 

andra”.180 Genom kulturen erövrar barn förmågor de anses sakna eller ha brist på. I beskrivningen 

av Hallands filmpedagogiska verksamhet betonas hur rörliga bilder hjälper barn och ungdomar att 

174  Hallands kulturplan 2011-2013, s. 59.
175  Regional kulturplan för Skåne 2011-2012, s. 18.
176  Underlag för regional kulturplan för Västra Götaland, s. 9.
177  Kulturplan Norrbotten 2011-2013, s. 17.
178  Ibid., s. 16.
179  Hallands kulturplan 2011-2013, s. 11.
180  Ibid.
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”lära sig att uttrycka sig”.181 Barnkulturen legitimeras genom dess fostrande och identitetsskapande 

egenskaper. Region Hallands kulturplan uttrycker ”Varje elev ska också ha utvecklat sin förmåga till 

kreativt skapande och ha fått ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud.”182 Synen på 

kultur som fostran och identitetsskapande handlar följaktligen både om att befria och disciplinerna. 

Kulturen synes fylld av välgörande krafter som fostrar och förbereder ett barn i blivande. Fostran 

sker både med hänvisning till ett samhällsperspektiv men även till den enskilda individens 

välmående. Min tolkning av fostransdiskursen knyts till tanken på kultur som odling av själen 

utifrån det ontologiska kulturbegreppet. Begreppet kan förstås beskriva en kultiveringsprocess av 

människans intellekt och andliga utveckling.183 Att forma och förbereda tangerar också Foucaults 

teori om det självstyrande subjektet:

”Technologies of the self (…) permit individuals to effect by their own means or with the help 
of others a certain number of operations on their own bodies and souls, thoughts, conduct, and 
way of being, so as to transform I themselves in order to attain a certain state of happiness, 
purity, wisdom, perfection, or immortality.”184

Kulturella verksamheter som identitetsskapande kan utifrån Foucaults ord förstås som del av den 

teknik som utgör det självstyrande subjektet. Estetisk tillägnan formar tankar och beteenden mot ett 

tillstånd av personligt välbehag eller belåtenhet. Ur det här perspektivet kan makt karakteriseras 

som välmenande och utövas genom, snarare än i motsättning till, människors önskemål och frihet.185 

Ur ett samhällsperspektiv är upplevd personlig frihet väsentlig för upprätthållandet av den effektiva 

moderna stat som Foucault beskriver. En välmående befolkning ställer sig positiv, och bevarar, den 

relation av tekniker, kunskapsformationer och institutioner som maktutövning i ett Foucault-

perspektiv är. 

     Sammanfattningsvis knyts diskursen om kultur som fostran samman med ett barn i blivande där 

fostran sker med hänvisning till den enskilda individens välmående och utveckling. Synen på 

estetiska praktiker som en väg till personlig frigörelse knyter även an till ett samhällsperspektiv där 

individens välmående ses som en försäkran för fortsatt maktutövning. 

     I kulturplanerna återfinns beskrivningar av barn som närmast väsensskilda en vuxen norm. Min 

tolkning är att kulturplanerna speglar dominanstillståndet mellan barn och vuxna, där barnet per 

definition är den av underordning. Barnet skapas som en ofullständig varelse i utveckling mot en 

”hel” människa. Föreställningen om det ofullständiga barnet knyter an till en romantisk 

181  Hallands kulturplan 2011-2013, s. 60.
182  Ibid., s. 22.
183  Fornäs, 2012, s. 13.
184  Michel Foucault, Technologies of the self, http://foucault.info/documents/foucault.technologiesOfSelf.en.html, 

20130105.
185  Hörnqvist, 2012, s. 62.

49



föreställning om barn som förhärligar och samtidigt isolerar barndomen från en vuxenvärld. 

     En annan aspekt av tudelningen mellan barn och vuxna rör föreställningen om barn som 

kompetenta mediakonsumenter. Barns livsvärldar knyts samman med digitalt skapande på ett sätt 

som inte görs med några andra kulturformer i kulturplanerna. 

Avslutning

Diskussion och slutsatser

Mitt övergripande syfte med uppsatsen är att synliggöra föreställningar om barn och barndom i 

kulturpolitiska dokument. Detta gör jag utifrån Foucaults arbeten om diskurs och makt. Uppsatsens 

vägledande frågeställningar är; vilka diskurser om barn och barndom ger de regionala 

kulturplanerna uttryck för? Hur speglas maktutövning och styrkeförhållandet mellan barn och 

vuxna i kulturplanerna? 

     I uppsatsens avslutande del ämnar jag diskutera studiens resultat. Min avsikt är inte sammanfatta 

alla delar och resonemang, utan snarare att reflektera över mina slutsatser och knyta samman 

tankegångar. I resultatets inledande del, ”'Ett gott liv' som nationellt intresse”, är min avsikt att 

synliggöra hur kulturplanerna förhåller sig till barnkultur utifrån en rättighetsdiskurs. Att hänvisa till 

barns rätt till kultur, oavsett om det görs explicit eller implicit, kan förstås som ett verktyg för att 

legitimera barnkulturella verksamheter och satsningar. Det som stadgas som en rättighet är svårare 

att bortse ifrån. Ytterligare en tolkning jag vill lyfta fram rör Barnkonventionen som politiskt 

dokument med bred genomslagskraft. Jag menar att Barnkonventionen äger ett stort inflytande över 

en samtida svensk barnkulturpolitik, något som återspeglas i de regionala kulturplanerna. 

Barnkonventionen är också ett dokument som formar bilden av vad det innebär att vara barn och 

hur den goda barndomen bör se ut. Utifrån denna hållning är min slutsats att Barnkonventionen och 

de regionala kulturplanerna båda är delar i den maktutövning vilken erbjuder barn ett visst sätt att 

vara på. Jag menar att kulturplanerna som texter uttrycker kollektiva föreställningar om barn och 

barndom. Kulturplanerna återger dock inte bara redan existerande diskurser, min tolkning är att 

varje framställning om barn och barndom också bidrar till att skapa nya sanningar. Hur diskurser 

uppstår, förvandlas och återskapas är intressant som vidare forskning. 

     Uppsatsens titel, ”Barnkultur som fostran och frihet”, har jag valt utifrån den spännvidd av 

barndomsdiskurser och maktförhållanden som kulturplanerna ger uttryck för. I studiens Foucault-

perspektiv handlar det inte om frihet som ett oberoende tillstånd, utan snarare om frihet som 
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kännetecknande för en modern maktutövning. Under rubriken ”Kultur som fostran” beskrivs hur 

den estetiska praktikens andliga odling kan ses som del i en makt vilken till sin karaktär är 

välmenande. I kulturplanerna beskrivs hur barn genom kultur erövrar egenskaper de anses lida brist 

på, bland annat betonas kulturens roll för självförståelse. Kulturella verksamheter som en väg till 

personlig frigörelse knyter an till ett samhällsperspektiv där individens välmående ses som en 

försäkran för fortsatt maktutövning. Min slutsats är att diskursen om kultur som fostran knyter an 

till en föreställning om barnet i blivande. Detta perspektiv förutsätter en tudelning mellan barn och 

vuxna, en uppdelning i förhållande till vad som upplevs vara en specifik barnvärld respektive 

vuxenvärld. En dikotomi jag menar återspeglas i de regionala kulturplanerna.

     Jag vill i min avslutande diskussion knyta samman mitt resonemang om barns möjligheter att 

påverka kulturutbud, från ”'Ett gott liv' som nationellt intresse”, med mina tankar om 

styrkeförhållandet mellan barn och vuxna som återfinns under rubriken ”Kultur som fostran”. I 

diskursen om barnet med rätt till kultur betonas kultur som demokratiskt verktyg. Inte minst lyfts 

barns yttrandefrihet och rätt att få göra sina röster hörda i kulturdebatten fram som väsentligt. Med 

bäring i Barnkonventionen görs delaktighet självklart. Utifrån Foucaults teori om styrning är min 

tolkning att även delaktighet kan förstås som ett sätt att styra genom frihet. Betoningen på det 

delaktiga barnet gör något med hur barn uppfattas och uppfattar sig själva. I det här perspektivet 

skapas barn som subjekt vilka förstår sig själva i relation till rådande tankar om vad framtiden 

fordrar.  Att agera som ett kompetent och aktivt barn blir ett sätt att förhålla sig till rådande 

inställningar om det önskvärda. Vad som är ett eftersträvansvärt beteende tangerar inte minst vad 

Hörnfeldt beskriver i sin avhandling; i dagens undervisningsteknologi är dialog och kommunikation 

självklara element.186 I talet om barns delaktighet finns det möjligen en tendens att styrkeförhå-

llandet mellan barn och vuxna beskrivs demokratiserats. En invändning är att delaktighet ofta 

beskrivs och bedrivs utifrån vuxnas perspektiv. Även om en grupp barn bjuds in till ett vuxet 

sammanhang förskjuts inte dominanstillståndet mellan barn och vuxna som sociala grupper i ett 

större perspektiv.

     Utifrån kulturplanerna är min tolkning att barn och barndom skapas som nationellt intresse där 

inte minst Barnkonventionen, eller en mer allmänt skriven rättighetsdiskurs, träder fram som garant 

för ett ”gott liv”. Vad som kännetecknar ett gott liv skrivs i kulturplanerna samman med barns 

möjligheter till eget skapande och kulturkonsumtion. Under rubriken ”Skolan som kulturens 

arena?” beskrivs hur barndom som nationellt intresse knyts samman med samhällsinrättningar som 

skola, bibliotek och andra kulturinstitutioner. Min tolkning är att de institutioner som lyfts fram i 

186 Hörnfeldt, s. 20f.
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kulturplanerna också ska ses som delar i den maktutövning som skapar barn ”som de ska vara”. 

Barndom som nationellt intresse skrivs även samman med regioners folkhälsoarbete. I föreställning 

om barnet som politisk utopibärare kan estetisk tillägnan förstås inte bara som andlig odling, utan i 

viss mån även den fysiska kroppens. Min slutsats är att denna välmenande styrning också är en del 

av en modern maktutövning. 

     Utifrån studiens material kan jag konstatera att de regionala kulturplanerna beskriver en 

mångtydig och komplex variation av diskurser om barn, barndom och kultur. Jag har valt att lyfta 

fram diskursen om barnet som nationellt intresse, kulturens förhållande till skolan och kultur som 

fostran. Min tolkning är att dessa tre sätt att tala om barn och kultur i sin tur rymmer olika och i viss 

mån motsägelsefulla beskrivningar av barn. I analysen av hur maktutövningen speglas i de olika 

regionala kulturplanerna har inte minst Foucaults arbeten om styrning, subjekt och 

styrkeförhållanden varit användbara. Utifrån min analys förstår jag de regionala kulturplanerna som 

del i en maktutövning vilken styr barn mot önskvärda egenskaper och eftersträvansvärda beteenden. 

Kulturplanerna kan även uppfattas som uttryck för vuxnas tolkningsföreträde i relation till barn. En 

sådan maktposition manifesteras inte minst genom tendensen att barn beskrivs utifrån en position av 

”Den andre”. En intressant fråga, kanske för fortsatt forskning, är hur och om beskrivningar om 

barn skulle förändras om regionerna bättre tog tillvara på barns åsikter rörande kulturplanernas 

innehåll. 
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