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Bilder av barn och barndom 

Tomas Saar, Solveig Hägglund och Annica Löfdahl  
 
 
Den här antologin är resultatet av en forskarutbildningskurs som hölls på Karl-
stads universitet hösten 2008. Vi som ledde kursen lockades av tanken på att ini-
tiera en diskussion om barn och barndom som politiska kategorier. Motivet var 
att utforska något, hur barn och barndom kan förstås som politiska kategorier, 
och öka vår gemensamma förståelse snarare än att presentera färdiga förklaring-
ar. Samtidigt ville vi också utvidga det pedagogiska fältets teoretiska utgångs-
punkter och prova nya verktyg för att beskriva hur barns kunskapsbildning är 
relaterat till de möjligheter som olika bilder av och praktiker för barn erbjuder.  
 Under kursen har vi arbetat med perspektivbyten – flera av de frågor som 
presenterades första gången kom att utvecklas och fördjupas då doktoranderna 
utmanade sitt tänkande, bytte, vred på eller vinklade sina perspektiv. Det som 
från början var svårt att finna, det politiska barnet och den politiska barndomen, 
kom under kursens gång å ena sidan att framstå som tydligare och något lättare 
att beskriva, å andra sidan allt mer komplex och sammanflätad i tid och rum. En 
annan sak vi märkte under kursens gång var hur omgivna vi är av givna och es-
sentialistiska beskrivningar av barn och barndom. Det vill säga bilder och för-
klaringar som fastslår hur barn är och vad som är den goda barndomen. Däremot 
är det mer sällan man ställer sig frågan om hur dessa bilder skapas och vad de får 
för konsekvens.  
 Från den moderna barndomsforskningen vet vi att bilder av barn och barn-
dom är föränderliga, kontextuella och beroende av betraktarens utsiktspunkt. Det 
är problematiskt att hävda en neutral plats från vilken det universella barnet kan 
beskrivas på ett entydigt sätt. Istället finns det en mängd bilder av barn; till ex-
empel som naturliga, nyfikna, andliga, kompetenta, lekande, lärande, upproriska, 
kloka eller egoistiska. Bilderna definierar hur barn är och fastställer deras plats 
och funktion i ett socialt sammanhang och är ofta konstruerade i polär kontrast 
till vuxna (James & James 2004). Barn konstrueras på så sätt som ”de andra” i 
relation till vuxna – en kategori som behöver disciplineras, övervakas och under-
visas och barndom blir ett ting eller tillstånd, något som kan idealiseras, skyddas 
eller förloras (Thorne 2009). Granskar man bilderna kan man upptäcka att de 
egentligen är en del av samhällets och vuxnas självsyn och våra behov av att pro-
jicera önskningar, skapa förklaringar och få inflytande. Det kan till exempel 
handla om hur gränser sätts mot vuxenvärlden, vilka sammanhang som görs till-
gängliga för barn, vilka barn som görs till ideal och vilka som blir de problema-
tiska och vad uppfostran och utbildning ska leda till.  
 Bilderna är också relaterade till olika situationer och sociala tillhörigheter. 
Det som till exempel ses som mogenhet i ett sammanhang kan beskrivas som ett 
offer för kommersiella marknadskrafters påverkan i ett annat och ett ledarskaps-
beteende hos en kategori barn kan ses som destruktiv upproriskhet hos en annan. 
På så sätt avspeglar bilderna normer och innebörder i ett visst sammanhang. Un-
der kursen prövade vi också att se bilder av barn och barndom som performativa 
genom att ställa oss frågan hur vi själva positionerades som betraktare i relation 
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till dem. En sak vi upptäckte var hur lätt vi hade att skapa en makthierarki där vi 
genom att förklara barn och diskutera lösningar på problematiska situationer för 
barn, genom en polär logik positionerades som vuxna, experter och barncentrera-
de forskare.   
 Betraktat på dessa sätt existerar det inget neutralt barn, utan barn förstås som 
en politisk kategori där maktordningar, kategorier, gränser och hierarkier produ-
ceras och normalitet upprättas. Kenneth Hultqvist och Gunilla Dahlberg (2001) 
formulerar denna utgångspunkt: ”There is no natural or evolutionary child, only 
the historically produced discourses and power relations that constitute the child 
as an object and subject of knowledge, practice, and political intervention” (s. 2). 
Dessa diskurser och relationer är dock inte triviala, utan får konsekvenser för hur 
vi ordnar institutioner och miljöer för barn, liksom hur vi planerar för det samhäl-
le som i framtiden skall förvaltas och styras av de som vi nu kategoriserar som 
barn.    
 Det ”politiska” i relation till barn kan undersökas på flera olika sätt. Ett sätt 
är se diskurser om barn som kopplade till ideologier och föreställningar om hur 
vi ska förstå och organisera vårt gemensamma samhälle och gemensamma liv. 
Barnen blir en del av ett nätverk som bildar en sammanhängande förståelse av 
hur ett samhälle bör organiseras och beskrivas. En vanlig ideologisk distinktion 
är den som görs mellan individer som objekt och som subjekt och som materiali-
seras till exempel genom de sätt som institutioner för barn organiseras. Objekt-
barnet kan ses som det barn för vilka samhälleliga instanser konstruerat en tillva-
ro för samhällets bästa där vi ska ta hand om, utbilda och ge möjligheter men 
också rättigheter åt detta barn. Det verkar finnas ett kontrakt mellan stat och 
barn-familj om att detta gemensamma ansvar ska leda till nationens utveckling. 
Utveckling som begrepp manifesteras i t.ex. Rädda Barnens slogan ”barnen är 
vår framtid”. Objektbarnet är dock ingen avslutad epok utan lever vidare t.ex. i 
form av de barn som presenteras i förskolans dokument. I tidigare studier (Löf-
dahl & Perez Prieto, 2009) har det konstaterats att barn används i syfte att gynna 
förskolans pedagogik och pedagogernas behov, t.ex. genom att beskriva barn 
som stökiga och därmed framhäva behov av mer personal eller genom att fram-
häva barns nyfikenhet och vilja att lära och därmed kräva mer resurser till peda-
gogiskt material.  
 Subjektbarnet är ett politiskt barn som vid första anblicken tycks ha en posi-
tiv laddning – äntligen ser vi barn som subjekt med egen förmåga att agera och 
som människor med lika värde och rättigheter som andra. Bilden blir dock ibland 
något suddig. Tidigare forskning (Löfdahl & Hägglund, 2006) har konstaterat att 
det självständiga och kompetenta barnet utnyttjas av t.ex. skolsystemet för att 
förverkliga dess politiska ambitioner om en decentraliserad verksamhet. Det kan 
t.ex. handla om att beskriva barn som att de klarar sig själv i stor utsträckning 
och därmed lägga ansvaret på barnen för deras egen utveckling – den goda tan-
ken om att barn är medkonstruktörer i sin egen utveckling får andra politiska un-
dertoner än vad vi kanske tror när vi ”svänger oss” med de teoretiska begreppen. 
Bilder och tal om barn som kompetenta och självständiga passar till exempel in i 
en ideologi som hyllar konkurrens och individualism (Kampmann 2004, Elle-
gaard 2004). Subjektbarnet är lätt att manipulera – från ett vuxenperspektiv och 



 4 

från ett politiskt håll. I de diskussioner som kurstillfällena gav lyftes frågor bl.a. 
om innehåll i barns läseböcker och om barn som får agera vuxna i mediasam-
manhang där ansvar är på låtsas och där både barn och andra vuxna rycks med i 
tron att barn har inflytande och delaktighet över sin tillvaro. Att lyssna på barnet 
och att ge barnet en röst har blivit slagord, modeord eller inneord som används 
utan att alltid tänka så mycket på dess innebörder och konsekvenser.  
 Tankarna om subjektbarnet hänger samman med en kritisk syn på den barn-
centrerade pedagogiken. Från ett poststrukturalistiskt synsätt (t.ex. Dahlberg, 
Moss, Hultqvist, Burman m fl) har idéer om barnet i centrum; det hela barnet; 
barns perspektiv gett vuxna en ny möjlighet till övervakning – nu ska barns in-
nersta tankar och känslor beskrivas och analyseras. I kursen har vi hamnat i dis-
kussioner om att barn inte alltid bryr sig om det som vuxna tycker är viktigt, så-
som skolarbete; språk och matematik, men som ändå betraktas som viktiga inne-
håll i barns liv och trots en ambition att ta barns perspektiv på allvar så vrids pe-
dagogiken med hjälp av skolans innehåll återigen mot en mer styrande och ob-
jektinriktad syn på barn.  
 En annan aspekt av det politiska är att se barn som en politisk kategori och 
undersöka barns inflytande och resurser i relation till andra kategorier i olika 
sammanhang. Ett alternativ till det neutrala och naturliga barnet är att beskriva 
vad som reglerar var, när och hur barn får finnas och ha inflytande (Qvortrup 
2005). Det här synsättet möjliggör att analysera hur barn ingår i maktordningar, 
hur de blir del av hierarkier och vilka positioner som görs möjliga för barn. Just 
när detta skrivs har Sveriges Radio i en rad reportage visat hur många skolor har 
brist på elevtoaletter och att elever drar sig för att använda dem därför att de är 
ostädade och alltför exponerade. I reportagen jämförs det med personaltoaletter-
na som håller en helt annan standard och antal. Genom denna skillnad menar vi 
att barnen upprättas som en politisk kategori som är underordnad lärarna. Infly-
tande materialiseras och regleras genom något så till synes trivialt (ur ett vuxen-
perspektiv…) som toaletter. Lärare och elever/barn ges olika materiella resurser, 
men till detta kopplas också språkliga, förkroppsligade och diskursiva innebör-
der, till exempel olika möjligheter att artikulera, framföra och få gehör för sina 
synpunkter. Det teoretiska barndomsbegrepp som barndomssociologin erbjuder, 
hjälper till att synliggöra hur sådana prioriteringar legitimeras och upprätthålls. 
Exemplet med toaletterna illustrerar hur det kollektiva barnet, ”barndomsbarnet”, 
både särbehandlas och ges en underordnad position. Under kursen diskuterade vi 
om det möjligen är så att idén om det individuella barnet som medborgare med 
rätt att framföra åsikter, har en så stark moralisk legitimitet i sig att barns kollek-
tiva erfarenheter och krav, dvs deras position som politisk kategori,  inte synlig-
görs.  

Ett tredje sätt att undersöka det politiska i relation till barn och barndom är 
att undersöka vilka politiska konsekvenser olika bilder av barn och barndom får. 
Vad görs möjligt, eftersträvansvärt eller oönskat och vilka praktiker och före-
ställningar skapar segregering och hierarkisering? Astrid Lindgren beskriver slu-
tet på Pippi Långstrumps korta skolkarriär med följande välbekanta formulering: 
”Med ett klingande skratt red Pippi ut genom porten, så att småstenen yrde om 
hästhovarna och skolans fönsterrutor skallrade”. Även om det är svårt att påvisa 
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de konkreta konsekvenserna av en enskild bild visar den ändå hur det faktiskt 
gjordes möjligt att framställa flickor som självständiga och som gör uppror mot 
olika former av makthierarkier. I Lindgrens berättelser nedtonas fixerade diko-
tomier som kön och barn–vuxen och gränser för de olika kategoriernas normer 
och betydelse uppluckras, till exempel hur den praktiska-etiska kunskap som 
Pippi besitter utmanar en abstrakt och rigid kunskap. Den här bilden av barn kan 
ställas mot hur Jean Piagets beskriver barn i det konkret-operationella utveck-
lingsstadiet: ”Från sju-åttaårsåldern tänker barnet innan det handlar och börjar 
sålunda öva sig i den svåra reflexionskonsten”. Bilden av barnet som den tradi-
tionella utvecklingspsykologin skapar innehåller en rad absoluta och universella 
distinktioner, kategorier och gränser. En politisk konsekvens är ett barn som görs 
möjligt och önskvärt att analysera, bedöma och forma utifrån vuxenvärldens kri-
terier och normer.   
 Vi diskuterade också övervakning, kontroll och fostran som något som kan 
ses som politiska konsekvenser av bilder av barn som ett nödvändigt men svår-
hanterligt investeringsobjekt inför framtiden. När kursen pågick rapporterades i 
media att var femte svensk skola har installerat en övervakningskamera. I kurslit-
teraturen (Katz, i Qvortrup, J. (2005) Studies in modern childhood, pp. 99-114) 
fanns en kritisk diskussion omkring övervakning som kontroll av snarare än som 
ett skydd för barn. I ett sådant perspektiv uppstår en rad frågor om politiska di-
mensioner i relationen mellan barn, vuxna och samhälle. Frågorna har med makt 
och inflytande i stort att göra och, konkret, i vilka praktiker och på vilka arenor 
detta sker. Förskola och skola är förstås intressanta i ett sådant utforskande.  
 Bidragen till antologin spänner över flera olika områden, men har en gemen-
sam ambition att utmana och vidga de traditionella beskrivningarna av barn och 
barndom. Åsa Olsson och Katarina Ribaeus diskuterar motsättningen mellan att 
beskydda och ge barn inflytande och beskriver hur den manifesteras och verkar i 
två olika sammanhang – ’emergency education’ och i svensk förskola. Åsa Ols-
son tar utgångspunkt i James et al (2004) barndomssociologiska modell och dis-
kuterar kritiskt hur hjälporganisationer kan befästa en bild av barn som under-
ordnade, sårbara och utsatta. Det är en bild som formuleras utifrån ett vuxet och 
västerländskt perspektiv som riskerar att upprepa en universell syn på barn och 
beröva dem agentskap och osynliggöra lokala och kulturella villkor. Genom detta 
kan de utestängas från inflytande och röst. Katarina Ribaeus skriver om hur vill-
koren för barns delaktighet i förskolans verksamhet formuleras av personalen 
utifrån deras föreställningar om barns behov och förutsättningar. Barnen görs på 
så sätt, trots läroplanens och förskollärarnas intentioner, till objekt för vissa in-
terventioner, snarare än som subjekt att interagera med.  
 Lovisa Skånfors, Martina Norling och Gunnel Mohme utmanar på varsitt sätt 
några vanliga dikotomier och visar hur barn skapar förståelser utifrån lokala och 
komplexa sammanhang. Lovisa Skånfors diskuterar utifrån etnografiska fältob-
servationer hur barn på förskolan förhandlar om vilka som får ingå i leken. Detta 
kan ses som ett utslag av barnens agentskap och motstånd mot förskolans ”major 
politics”, det vill säga målsättningen om att alla får vara med. Barnen skapar sin 
egen gemenskap och villkoren för den och leken blir en politisk arena där barnen 
förhandlar om makt och inflytande. Martina Norling utmanar i sitt kapitel den 
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ensidiga synen på barnarbete som ett utnyttjande av barn. Genom att problemati-
sera den förgivettagna dikotomin mellan arbete–fritid och överordnad–
underordnad kan bilden av barns arbete nyanseras. Gunnel Mohme använder 
formuleringen barns transnationella praktiker för att ifrågasätta föreställningen 
om en given och entydig etniskt identitet. Det transnationella synsättet öppnar för 
att se hur andra och multipla tillhörigheter skapas i barns vardagspraktiker och 
hur traditionella gränser nedtonas. 
 De avslutande kapitlen är skrivna av Birgitta Ljung Egeland och Carina 
Hermansson och exemplifierar hur samhälleliga uppfostrans- och utbildningspro-
jekt producerar, naturaliserar och möjliggör vissa bilder av barn och osynliggör 
andra. Birgitta Ljung Egeland tar upp diskursen om ”föräldraförbättrarna”, där 
samhället genom vetenskapliga metoder upplyser och uppfostrar till en önskvärd 
barndom och ett idealt föräldraskap. Carina Hermansson knyter diskussionen om 
det politiska barnet till literacy och beskriver hur olika bilder av barn produceras 
i relation till olika metoder för och perspektiv på läs- och skrivutveckling. Sko-
lans val av metoder och läromedel normerar och priviligierar därigenom vissa 
sätt att ”skriva världen” och vissa elevers sätt att skriva och underordnar andra 
sätt. 
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On Vulnerable Children in Emergencies 
Åsa Olsson 

 

Introduction 
Often in emergency situations, groups of people are labelled as vulnerable. “Vul-
nerable groups” usually refers to disabled people, elderly people and children. 
Sometimes women are also considered to be a vulnerable group, leaving only 
healthy men from the age of 18 up to late middle age out of the assemblage. Even 
to raise the question about children’s vulnerability in emergencies is provoking 
and almost intimidating. Emergencies are, in general, dangerous situations to be 
in for anyone, most certainly also for grown men, and it is hard to imagine any-
one more vulnerable than a small child with no parents or other adults to care for 
it, lacking of food, water and shelter in a natural disaster or in a war. Nonethe-
less, this article aims at critically discussing the notion, within the international 
aid system, of children in emergencies as generally vulnerable.  

The International Aid System 
Broadly speaking, international aid is about reducing and ultimately eradicating 
poverty all over the world. Other general goals, but also means to extinguish 
poverty, are to promote sustainable development, democracy and peace in devel-
oping countries. In emergency situations the term humanitarian aid is used where 
the aim is to save lives, alleviate suffering and maintain human dignity in a short-
time perspective, while long-term efforts to alleviate poverty is referred to as de-
velopmental aid.   
 The term “the international aid system” basically refers to the total of publi-
cally financed aid where the United Nations, World Bank and the European Un-
ion are major actors for financing, managing, and distributing means and where a 
large number of aid agencies and NGO:s are involved in aid work at different 
levels. The European Union (2007) estimates the total means for international aid 
to approximately 80 billion Euros a year1.  It is not my ambition in this article to 
try to define or describe the international aid system and all its actors and net-
works but rather to address international aid as part of a complex socio-political 
context rather than as autonomous aid operations (Tvedt, 2006). The system 
should not be seen only as a donor/receiver relationship for the transfer of funds 
from rich to poor countries but, according to Tvedt, as part of a larger process of 
globalisation. This global system should be seen as an arena for sometimes con-
flicting ideas, politics, strategies and priorities on how, why and into what devel-
oping countries should develop. The discourses on development strategies that 
are shaped in the system have great conceptual and ideological influence on both 
aid givers and receivers.  

                                                
1 http://ec.europa.eu/ 
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Emergency Education 
In the further discussion I will keep to the sector of the International aid system 
engaged with Emergency Education. Emergency Education refers to education in 
situations where children lack access to national and community educational sys-
tem due to complex emergencies or natural disasters (Triplehorn, 2001, Nicolai 
et al, 2003).  
 Within the sector there are some basic understandings regarding Emergency 
Education2 that may be summarized:  
 

1. Education is a right for all, articulated in the UN Declaration on Human 
Rights as well as in the UN Convention on the Rights of the Child, (CRC) 
which is valid also in emergencies. It is, therefore, necessary to initiate 
education simultaneously with arrangements for water and food supplies, 
shelter etc. in an emergency.  

2. Humanitarian aid operations should involve special measures to improve 
child protection. 

3. Education is regarded an effective method to improve child protection. In 
school children are protected by being kept in a safe place under the sur-
veillance of adults.  

4. In Emergency Education children can develop their abilities to identify, 
interpret and respond to threats and risks of various kinds and thereby im-
prove their own protection and decrease their vulnerability. 

 
Knowledge, skills and attitudes that make children better equipped to protect 
themselves are sometimes referred to as survival skills or life skills. It may be 
knowledge about health, hygiene, HIV/AIDS, mines and unexploded ammunition 
but also about children’s rights, peace and democracy, problem solving, critical 
thinking, communication, team work, empathy etc. To put it simply, the basic 
idea is that through Emergency Education, vulnerable children can acquire skills 
to make them less vulnerable and more competent to protect themselves and 
other children.  

INEE as a key actor  
UNICEF, Save the Children and UNHCR are some of the most significant actors 
working with children in emergencies. In 2001 the three agencies took part in 
forming a global network3 working to ensure the right to education in emergen-
cies and post-crisis reconstruction: The Inter-Agency Network for Education in 
Emergencies, INEE. In order to develop a tool to help achieve a minimum level 
of educational access in emergencies, INEE Minimum Standards for Education 
in Emergencies were produced in 2003-04. INEE’s vision is that education 
should be integrated into all humanitarian aid responses and that it should be 
consistent with the minimum standards set by the INEE.  

                                                
2 See for example www.unicef.org. www.savethechildren.org or www.ineesite.org 
3 The network consists of members from non-governmental organizations, UN agencies, donors, practi-
tioners, researchers etc. 
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 By making this statement, INEE claims to be a key policy maker in the area 
of Emergency Education globally. Their work aims at profoundly influencing aid 
and development strategies within the international aid system globally which in 
its turn will have political and ideological impact on the local community level, 
and thereby also on children.  
 One of the political dimensions of the INEE Minimum Standards, concerning 
children, is that there are implicit and explicit assumptions about children; what 
they are, what they may become, what resources they possess and to what degree 
they are able to speak, act and make decisions for themselves. These assumption 
serve as guidance to aid workers in identifying training needs, choosing objec-
tives, contents and working-methods in Emergency Education, and as important, 
also in determining the degree of children’s involvement in these processes. Con-
sequently, it is of great interest to critically study the images of children pre-
sented in the INEE Minimum Standards. In this paper, therefore, I will discuss 
some reflections from studying the document INEE Minimum Standards for 
Education in Emergencies. 

Participation – protection 
One of the most enduring problems with the UN Convention on the Rights of the 
Child according to Leonard (2004) concerns the balance between protecting chil-
dren and promoting their interests. Concerns for protecting children often over-
rule the goal of promoting their participation and sometimes the former may even 
counteract the latter, (Kjørholt, 2004, Howe 2005) and children’s autonomy and 
self-determination may decrease as their protection increases (Qvortrup 2005). 
The key problem is said to be that adults often have difficulties to acknowledge 
the child’s right to participate in decisions which affect them due to assumptions 
about children’s incompetence (Lee, 2005)  
 When examining whether children’s protection or children’s participation is 
emphasised in the INEE Minimum Standards the impression is twofold: On the 
one hand there is a strong emphasis on participatory approaches to emergency 
education. Community members and “relevant stakeholders” should be actively 
involved in identifying educational needs, planning education, implementation of 
education activities, developing curricula, as well as taking active part in the 
evaluation process.  
 The emergency-affected community, through its chosen representatives, is 
involved in prioritising and planning education activities to ensure effective de-
livery of the education programme. Children and youth are involved in the de-
velopment and implementation of education activities (p. 15). 
 “Community members” may under certain circumstances include “vulnerable 
groups“. In such cases, however, children and youth seem to be regarded primar-
ily as members of the community rather than as representatives of children as a 
category. This may indicate that the INEE Minimum Standards put high priority 
on community participation whereas there are no clear evidences of giving high 
priority to children’s participation.  
 On the other hand, not surprisingly, great emphasize is put on protection of 
children in the document, like for example in the following paragraph:  
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Students, especially minorities and girls, often become targets for abuse, violence, 
recruitment or abduction when going to and from school. In these cases students’ 
security can be improved by a combination of community information campaigns 
and by having adults from the community escort them. In areas where students 
must walk back from school at night along poorly lit roads, their clothes or bags 
should have reflectors or reflective tape attached, or flashlight escorts should be ar-
ranged. When and where possible, women should be present on educational prem-
ises to reassure female learners. In addition, education programmes should include 
monitoring of the level of harassment experienced by girls and women. (s. 46) 

 
 

A conclusion may be that although the INEE Minimum Standards as well as the 
entire INEE network builds heavily on the CRC, protection is highly stressed 
while there seems to be a unwillingness to fully acknowledge children’s rights to 
participation.  
 How should this reluctance to children’s participation be understood? Lee 
(2005) argues that while protection conjures an image of helpless children, lack-
ing of competence to defend themselves, surrounded by adults who ward off 
dangers, children’s participation suggests a situation where children are accom-
panied rather than possessed by adults. Such a situation may, according to Lee, 
cause adult separation anxieties and ambivalent or even hostile reactions to chil-
dren’s rights or equality in general and children’s participation rights in particular 
among adults. 
 Qvortrup (2005) suggests that children are not yet recognized as citizens. De-
spite the progress represented by the Convention on the Rights of the Child, it is 
still a fact that children are the last remaining group that does not enjoy economic 
and political rights which would also be an explanation of why adults fail to ac-
knowledge children’s participation.  

Vulnerability and incompetence 
In the rhetoric of contemporary times children are often labelled as competent. 
According to Ellegard (Brembeck, 2004) the characteristics of the concept of 
competent children are that they are seen as:  
 

• social actors participating in the formation of their social reality instead of 
merely objects of adult socialisation 

• basically equal to grown-ups.  
• social beings rather than becomings 
• competent rather than not yet fully competent  

 
The concept is more to be understood as an idea of how children should be rather 
than a description of reality, also in the North European context where it is fre-
quently used in research, practice and debate. Kampmann (Brembeck, 2004) ar-
gues that the construction of competent children is basically a new childhood 
ideal that signals how children are expected to be able to act in a reflexive and 
democratically oriented societal and cultural context. 
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 Notions of competent children are sometimes criticised for being romantic an 
unrealistic and also for being culturally biased. Nonetheless, if article 12 in CRC 
about children’s participation is to be taken seriously, one has to recognize chil-
dren as competent to some extent.  
 Yet the descriptions of children in the INEE Minimum Standards do not ac-
credit children with any resources, abilities or competences. The principal fea-
tures of children are their vulnerability and their need for protection. The expec-
tation seems to be that children may be trained in practices that help protect 
themselves and other children. 

The already made analysis 
Although declaring a child-centred, rights-based approach the majority of inter-
national aid agencies working with children still focus on adult interpretations of 
children’s needs and problems as well as solutions designed by adults (Ennew, 
2000). There is a tendency among policymakers and planners to think of chil-
dren’s rights as belonging in the sphere of protection from abuse and exploita-
tion, and of provision in areas like healthcare and education. This goes to a large 
extent also for the INEE Minimum Standards. According to the document there 
are a multitude of threats and dangers to children including but not limited to: 
Natural hazards, arms, ammunition, landmines, unexploded ordnance, armed per-
sonnel, crossfire locations, political and military threats,  recruitment to armed 
forces, abuse, violence, abduction, mental stress, violence, discrimination, 
HIV/Aids and other diseases.  
 One may ask: If children themselves should make the list of dangers and 
threats, would it be identical with the ones listed in the INEE Minimum Stan-
dards? As for the adult analysis and solutions to problems, the entire document is 
an example of how the illness is diagnosed and the remedy defined already be-
fore a disaster has occurred.  
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Turning the socially structured child into agent? 
 
James et al. (2004) suggest a 
theoretical field for the social 
study of childhood, based on 
the fundamental dichotomies 
“Agency” and “Structure” on 
the one hand and “Particular-
ism” and “Universalism” of 
childhood on the other. On the 
vertical dichotomy at the struc-
tural position, society is 
strictly about patterns of inter-
action and social relationships. 
In the opposite position society 
is made up of social agents; 
individuals who actively con-
stitute their relationships to-
gether and in so doing generate 
society as a process. Moreover, 
on the horizontal dichotomy, 
focus is put on the local re-
spectively the global perspec-
tive. 
 

 

 

 
Even though the model describes a theoretical field for childhood studies it 
seems possible to apply it on an institution dominated by practice like the INEE.  
The dichotomies constitute four different perspectives on children and childhood, 
where two positions are particularly interesting when discussing INEE Minimum 
Standards: 
 From The Tribal child position one explores the ways in which children 
themselves, in and through their own social relationships, actively construct a 
child’s world, distinctive and unique in its form and content. This position im-
plies an inevitable refusal to make any statements about children on a global ba-
sis. The tribal child is understood both politically and analytically in terms of its 
separateness and self-sustaining autonomy. From this position it seems hard to 
rely solely on adults to intervene in children’s lives in order to protect them, 
since children are supposed to actively and independently create their own cul-
ture. With this perspective it would seem necessary that children themselves ac-
tively define risks and dangers in their lives and also take the lead in finding so-
lutions to problems. One would have to reject universal lists of predetermined 

Agency Volun-
tarism 
Difference 

Structure 
Identity 
Determinism 

Particularism 
Local  
Change 

Universalism 
Global  
Continuity 
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dangers, needs and methods for problem solving. These would not make much 
sense since children are regarded as products and co-producers of a particular 
community at a particular time.  
 From The Social structured child position childhood will be regarded as a 
constant and recognisable component of all social structures, a permanent form 
which never disappears, even if its members change continuously, and even if it 
is itself historically at variance. The identity and subject position of the child is 
examined in its inter-relationship with adults. From this position one is commit-
ted to a global more than a local conception of the child. The individual is rela-
tively passive in forming the social reality; structure appears as a set of objective 
and external conditions which determines the conduct of individuals.  In sum 
childhood is seen as a generalisable category, a stable feature of the social struc-
ture of any society and one which is universal, global and in possession of a rec-
ognisable identity.  
 The distinct impression is that INEE Minimum Standards positions itself in 
the social structured child position in the sense that there is a view on children as 
a stable, universal category determined by society. From this position, it is possi-
ble to make general analyses of dangers and threats to children’s safety, since 
some problems are common to children in emergencies all over the world. Also 
there may be methods to improve child protection that apply universally to chil-
dren in emergencies.  
 Even though the INEE Minimum Standards are not very specific when it 
comes to discussing Children’s Life Skills, the term is mentioned several times 
and it is also made clear that children should be “trained in practices that help 
protect themselves and other children in the community”. It is reasonable to as-
sume that it would take a great deal of autonomy and agency for the child to pro-
tect itself and others. Also, it is in fact suggested in the document that some chil-
dren are more likely to fall victims for specific threats for example; “especially 
minorities and girls, often become targets for abuse, violence, recruitment or ab-
duction when going to and from school…” A natural conclusion would be that 
children need to be able to identify and interpret specific threats in specific con-
texts and flexibly find solutions to deal with them. This would positively demand 
an active and creative approach which would point more towards a view on chil-
dren in accordance with the tribal child position. Thus it seems that in the INEE 
Minimum Standards, the views of how children are and what they should become 
are ambiguous or even contradictory. 

Conclusion 
In this article, an aim has been to critically discuss the images of children in 
emergencies as generally vulnerable. If, within the International Aid System, 
children are constructed as vulnerable, what would be the problem? An answer is 
that vulnerable children need to be protected by adults and, as Qvortrup, Lee and 
Kjorholt have argued, protection almost always means limiting children’s free-
dom to move, speak and act independently, just as children’s participation often 
make them more publicly exposed, which in turn may put them more at risk. If 
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their freedom to move, speak and act is limited how can they be expected to de-
velop the abilities to protect themselves and other children?   
 The preliminary findings of my documentary study indicate that the core val-
ues in the INEE Minimum Standards build on a fundamental assumption that 
children are, and should be, subordinated to adults. The INEE Minimum Stan-
dards fails to acknowledge children’s agency, partly by distinctly resisting chil-
dren’s participation in identifying risks and dangers, analysing training needs, 
choosing contents and working methods and evaluating results, partly by deliver-
ing adult, already made analyzes and solutions to problems.  
   Within the International Aid System, education is regarded to be an effective 
method to improve child protection. By developing children’s abilities to iden-
tify, interpret and respond to threats and, children can acquire skills which make 
them less vulnerable and more competent to protect themselves and other chil-
dren. However, it does not seem plausible for children to develop these advanced 
skills, requiring a high degree of autonomy and self-reliance, while denying them 
the possibility to participate and influence in matters concerning them.  
  Apart from being subordinated in the generational hegemony, there is also 
the power relation between the global north and the global south, which also af-
fect children. International aid, including Emergency Education, is not only about 
transferring funds from rich countries to poor, but also about transferring politi-
cal, cultural and social values chiefly from the global north to the global south, 
and it must as such be regarded as part of a larger process of globalisation.  
 In the process the risk is that aid givers are “exporting” views on children as 
a generally vulnerable category with little or no skills or resources of their own, 
based on northern ideas.  
 If within the International aid system, the image of children is fixed as gener-
ally vulnerable and subordinated to adults, if children are deprived of agency and 
denied participation: What it does it do to children’s minds and to their images of 
them selves? Is it possible that actors like the INEE through its policies actually 
promote vulnerability on children?  May it even be the case that children are 
taught helplessness in Emergency Education? 
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Den politiska förskolan - uppdrag delaktighet och inflytande 
Katarina Ribaeus 

 

Inledning 
Barn har rättigheter. Detta har konstaterats i Konventionen om barnets rättig-
heter (UD-info, 2006) men också i många andra globala och lokala dokument. 
En av dessa rättigheter består i att barnet ska beredas möjlighet att utöva del-
aktighet och inflytande över sitt eget liv. I detta sammanhang framställs bilden 
av barnet som jämställt och likvärdigt. Det finns många olika bilder av barn 
som definierar hur de är och vad de har möjlighet att göra i samhället. Kvar-
står gör dock maktaspekten - vuxenvärlden ger, styr och reglerar i hög grad 
dessa rättigheter och möjligheter till inflytande. Barn är på detta sätt hierar-
kiskt underordnade oss vuxna men det finns också situationer där barn har 
möjlighet att utöva inflytande över sina liv. Vuxenvärlden har emellertid ett 
ansvar för att se till att barn har möjlighet att utöva sina rättigheter, vara en del 
av samhället och praktisera sitt medborgarskap (Office of the United Nations 
High Commissioner for Human Rights, 2007). Det finns egentligen inga ”neu-
trala” barn och i den här texten förstås barn som en politisk kategori- ett poli-
tiskt barn. Enligt Mouffe (2008) skulle man kunna definiera det politiska som 
ett ontologiskt begrepp som rör hur samhället ordnas och konstrueras, här med 
hänsyftning på barn och barndom. Detta i kontrast till politiken som syftar mer 
till den konventionella politikens varierande praktiker (Mouffe, 2008). Vad är 
det då för delaktighetsbegrepp vi talar om och vilket barn är det som kan tän-
kas vara delaktigt? Vad har vi för praktiker där vi tänker oss att barn ska vara 
delaktiga och hur görs barn delaktiga där? I den här texten fokuseras barns 
delaktighet inom ramen för den svenska förskolan utifrån ett pedagogperspek-
tiv.  
  I dagens samhälle ges en komplex bild av barn och barndom. Barn tende-
rar att ses som en viktig pusselbit i föräldrarnas livsprojekt, som föräldrarnas 
ägodelar och som en investering för framtiden (Lee, 2005). Även samhället ser 
barnen som en framtida investering och inte i första hand som människor med 
agens här och nu. Ibland ses barn till och med som ett störande inslag i sam-
hället, både för de föräldrar som är direkt berörda och ute i samhället av andra 
vuxna. Som en följd av detta har ett sug efter att disciplinera och därigenom på 
sätt och vis osynliggöra barn skapats (Qvortrup, 2005). Ett svar på detta är alla 
de Nannyprogram och professionella Nannys som dykt upp under de sista 
åren. De ger redskap för att hantera barn som inte beter sig på ett sätt som 
vuxenvärlden finner acceptabelt. Samtidigt med detta så existerar motdiskur-
ser. James & James (2004) är bland de forskare som lyfter fram dessa kontras-
terande diskurser i sin forskning och menar att barn både är kompetenta och 
har agens. I Konventionen ges en både-och-bild av barnet; å ena sidan beroen-
de och i behov av skydd; å andra sidan självständig. Detta tydliggörs även i 
förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 1998/2006) där man talar om 
barn i behov av omsorg, men också om barn som individer som ska ges möj-
lighet att bilda sig egna uppfattningar om det som berör dem.  
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  I vår iver att skydda barnen så övervakas och kontrolleras deras liv i ökad 
utsträckning. På fritiden lever västerländska barn mer strukturerade och kon-
trollerade liv jämfört med tidigare. I första hand deltar barn i styrda verksam-
heter, i form av exempelvis lagidrott, dit de många gånger skjutsas fram och 
tillbaka av vuxna. Överhuvudtaget har barns möjligheter att röra sig fritt i det 
offentliga rummet inskränkts (Katz, 2005). I vilken mån har de då möjlighet 
att utöva sin kompetens, agens och bilda sig egna uppfattningar i linje med 
konventionens tankar om självständighet? 
 
Rätten till inflytande 
Rättigheterna utgör en politisk aspekt av den moderna barndomen och av de 
institutioner där barn idag lever en stor del av sina liv. Genom att låta barnen 
uttrycka sina tankar kan de också ges en möjlighet till inflytande. Under arbe-
tet med att ta fram en konvention för barns rättigheter var det bara ett fåtal 
länder som inkluderade barn i processen. Precis som vid utformandet av andra 
internationella mänskliga rättigheter så är det staterna och deras representanter 
som arbetar fram dem. Sverige valde att även åberopa barns och olika ung-
domsorganisationers uppfattningar under arbetet med rättighetsdokumentet 
(Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2007). I 
konventionens artikel 12 formuleras rätten till åsiktsfrihet och rätten till att bli 
lyssnad på så här:  
 

1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att 
bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, 
varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder 
och mognad. 
 
2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen 
direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är 
förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- 
och administrativa förfaranden som rör barnet” (UD-info, 2006, s. 38) 

 
Enligt Hammarberg (UD-info 2006) så är kanske denna rätt till inflytande för 
barnet det mest radikala i konventionen. Den är visserligen försiktigt formule-
rad. Ändå är det få länder som kunnat visa på mer djupgående förändringar i 
artikel 12:s anda. Rätten att bli hörd finns ofta reglerad i lagar som rör barn, 
men för att få uttrycka sin åsikt fritt och att den ska bli hörd krävs mer av 
myndigheter och kommuner. De står ingenting om att barn bara ska höras i en 
viss typ av frågor utan detta ska gälla alla frågor som rör barnet. Visserligen 
garderar man sig med att barnets åsikter skall tillmätas betydelse i relation till 
ålder och mognad men det är inte en rättighet som knyts till en specifik ålder. I 
skrivningen gör man också en avgränsning som säger att det bara gäller barn 
som överhuvudtaget kan bilda egna åsikter. Vad detta innebär i praktiken är 
svårt att veta. När börjar vi människor bilda egna åsikter och hur ska vi hante-
ra att vissa människor kanske aldrig har möjlighet att göra det?  
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Delaktighetsbegreppet 
Barnet ska alltså beredas möjlighet till delaktighet som baseras på rätten till in-
flytande och rätten att bli lyssnad på. I konventionens portalparagraf, artikel 3, 
fokuseras att allt detta bör ske utifrån ”barnets bästa”. Vuxna är ytterst ansva-
riga för att denna delaktighet och inflytande kommer till stånd. Det individuel-
la barnets reella möjlighet att ta del av denna berättigade delaktighet är dock 
begränsad (Kjørholt & Lidén, 2004). En orsak till att barnet inte ges denna 
möjlighet till delaktighet är att vi inte ser dem som tillräckligt kompetenta. De 
vet inte vad som är det bästa för dem själva. Här finns det en spänning mellan 
barns inflytande och det som vi ser som deras behov av omsorg och beskydd. I 
den västerländska kulturen ses det som sunt förnuft när vi tänker att barn har 
en bristande förmåga när det gäller att fatta beslut angående sig själva, att de 
inte är tillräckligt stora för att ännu kunna ta ansvar för sina liv. Dessa tankar 
har sina rötter i 1800-talets och det tidiga 1900-talets tankar om utveckling. 
Vuxna fattar beslut åt barn utan att egentligen fundera så mycket över det och 
ser det som något helt naturligt. Barnen ses som föräldrarnas/ vuxnas ägodelar 
i behov av omsorg och detta försvagar deras möjligheter att hävda sina rättig-
heter i olika sammanhang (Lee, 2005). 
  Begreppen delaktighet och inflytande betraktas många gånger som syno-
nyma. Arnér tolkar begreppet inflytande som att det handlar om att barnen 
ska ges möjlighet att påverka sin egen vardag på ett påtagligt sätt (Arnér, 
2006, s. 26). Hon menar att delaktighetsbegreppet indikerar att det istället 
handlar om att ta del av vad någon annan redan bestämt. I den här texten ses 
delaktighet snarare som mer övergripande och mer genomgripande - något 
som kommer in redan på planeringsstadiet. Det vill säga, att barnen inte görs 
delaktiga i en planering utan att de är med och konstruerar den.  
 
Att lyssna till barnen 
Redan i slutet av 1970-talet uppmärksammas behovet av att lyssna till barnens 
röster (James & James, 2004) och på senare tid har kommunikation på barnets 
villkor diskuterats med pedagogernas lyssnande i fokus (Åberg & Lenz-
Taguchi, 2006;. Clark, Kjørholt, & Moss, 2005). Vi talar om en Lyssnandets 
pedagogik (Rinaldi, 2005), och olika arenor där barn har möjlighet att påverka 
har också tillkommit. I Norge har man arbetat med flera olika delaktighetspro-
jekt för att stärka barns inflytande. Detta som ett led i att införliva Konventio-
nen på nationell nivå. Ett av de större projekt som genomförts var ”Try Your-
self” där barn i åldrarna 7-14 fick möjlighet att söka pengar för att kunna 
genomföra olika aktiviteter på sin fritid. Tanken var att barn skulle ges möj-
lighet att utöva sina rättigheter och att de skulle ses som samhällsmedborgare 
med möjlighet till inflytande här och nu. Underliggande fanns en syn på barn 
som något annorlunda, som icke-vuxna, och som bärare av en egen kultur. 
Syftet var trots detta att erkänna barn som autonoma aktörer jämställda med 
vuxna (Kjørholt & Lidén, 2004). Även i Sverige har olika försök för att öka 
barn och ungas delaktighet och inflytande genomförts. När Barnombudsman-
nen (BO) 2003 undersökte hur Konventionen om barnets rättigheter efterlevs 
så svarade 93 procent av alla kommuner att de ser möjligheter till inflytande 
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för barn och unga. Vid senare uppföljningar konstaterar BO att denna möjlig-
het till inflytande framförallt finns inom socialtjänst, kultur/ fritidsrelaterade 
frågor samt inom förskola och skola. Det finns ingen lag som ställer krav på 
att kommunerna ska samråda med sina kommuninnevånare men många har 
ändå börjat hitta former för detta. Barn och ungas åsikter samlas främst in ge-
nom olika ungdomsråd och undersökningar på Internet (Barnombudsmannen, 
2006). Med dessa metoder blir det fram för allt de äldre barnen som har möj-
lighet att påverka och utöva inflytande.  
 
Förskolans uppdrag  
En av de praktiker som barn i Sverige förväntas vara delaktiga i och utöva in-
flytande över idag är förskolan. Under 1990-talets andra hälft har förskolan 
genomgått stora förändringar och detta har bidragit till att majoriteten av alla 
barn mellan 1-5 år idag deltar i denna verksamhet. Flera stora reformer har 
förändrat den statliga regleringen av förskolan. Från att ha varit en del av den 
familje- och socialpolitiska sektorn övergick förskolan till den utbildningspoli-
tiska. 6-åringarna flyttades till förskoleklasser i skolan och 4-5 åringarna fick 
rätt till en lagstadgad allmän förskola. Det har skett en förskjutning från för-
skolan som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd till att den har blivit en rättighet 
för det individuella barnet (Folke-Fichtelius, 2008). Den pedagogiska verk-
samheten inom svensk förskola styrs och regleras formellt och ideologiskt av 
den läroplan som funnits sedan slutet av 1998. Barns inflytande lyfts där fram 
som ett eget område och grundas i tankar om att barn ska förstå vad demokrati 
är och kan vara. Det anges att de intressen och behov som barnen själva ger ut-
tryck för också är de som bör ligga till grund för hur pedagogerna utformar 
den pedagogiska verksamheten. Målet är att barnen ska utveckla sin förmåga 
att uttrycka tankar och åsikter. Därigenom ska de sedan kunna påverka sin si-
tuation. Förskolan ska också sträva efter att varje barn ska utveckla förmågan 
att ta ansvar för sina egna handlingar men också för förskolans miljö. Tanken 
är att barnen ska ges möjlighet att delta i samarbete och beslutsfattande för att 
därigenom utveckla förmågan att begripa och agera efter demokratiska princi-
per. I riktlinjerna för all personal som arbetar i förskolan finns också angett att 
alla som arbetar där ska verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga 
och vilja att ta ansvar och pröva inflytande i förskolan. Pedagogerna ska också 
verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras (Utbildningsde-
partementet, 1998/2006). 
  När Skolverket gav ut sina Allmänna råd och kommentarer (Skolverket, 
2005) som handlade om kvalitet i förskolan så gavs följande direktiv till per-
sonalen i förskolan under rubriken barns delaktighet och inflytande: 
Det är viktigt att personalen: 

• uppmuntrar och stödjer barns delaktighet och inflytande samt stödjer dem i 
att ta ansvar för sina egna handlingar och förskolans miljö i vardagliga si-
tuationer.  

• utarbetar former för barns delaktighet och inflytande där alla barn ges möj-
lighet att uttrycka sin uppfattning om vad som är meningsfullt och roligt i 
förskolan, oavsett ålder, kön, social och kulturell bakgrund. (Skolverket, 
2005, s. 31) 



 21 

 
Riktlinjerna när det gäller delaktighet och inflytande tycks därmed vara tydligt 
formulerade. Det råder ingen tvekan om att barn på olika sätt ska göras delaktiga 
i hur den pedagogiska verksamheten utformas samt att de ska utveckla förståelse 
för vad demokrati och medborgerliga rättigheter kan tänkas innebära.  
 
Att analysera delaktighet 
Det finns ett tydligt uppdrag till pedagogerna som anger att de ska fokusera och 
utarbeta arbetssätt som möjliggör barns delaktighet och inflytande. De ska också 
stödja dem i att utveckla förmåga och vilja att ta ansvar för sig själv och andra. 
Eftersom styrdokumenten tar upp dessa områden blir en naturlig följd att de förr 
eller senare införlivas i förskolornas lokala planer för verksamheten. Dessa mål 
ska sedan utvärderas och dokumenteras i kvalitetsredovisningar. Ett sätt att när-
mare utvärdera och analysera barns inflytande och delaktighet skulle kunna vara 
att använda sig av den delaktighetsstege som utvecklats av Hart (1992). Delak-
tighetsstegen består av åtta olika steg som sträcker sig från något som endast på 
ytan skulle kunna betecknas som delaktighet till en delaktighet som är helt och 
hållet barninitierad. Hart menar att de tre första stegen överhuvudtaget inte hand-
lar om delaktighet medan steg 4 -8 i olika grad karakteriseras som tecken på 
barns delaktighet.  

 
1. Manipulation 
2. Dekoration 
3. Symboliska åtgärder 
4. Informeras, barnen tilldelas delaktighet 
5. Informeras, barnen konsulteras också 
6. Vuxen-initierade men med barnen delade beslut 
7. Barninitierat och barnstyrt 
8. Barninitierade och delade beslut med vuxna. 

           (Hart,1992, egen översättning) 
 
Delaktigheten skulle på detta sätt kunna ses som något som kan vara allt från nå-
got ganska passivt till en delaktighet som i allra högsta grad kräver ett aktivt barn 
med agens.   
 Ett annat sätt att analysera barn och barndom när det handlar om delaktighet 
och inflytande är att använda sig av den modell som utvecklats av James och Ja-
mes (2004). I modellen beskrivs fyra möjliga sociala positioner: 

• Barndom som minoritet 
• Den socialt strukturerade barndomen 
• Den socialt konstruerade barndomen 
• Barndom som kulturspecifika kamratkulturer 

Modellen har också ett överordnat begrepp ”Law” som sammanbinder de olika 
positionernas sociala ordning. Här inkluderas både formella och informella nor-
mer och regler som styr barn och barndom.  
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Delaktighet och inflytande ur ett pedagogperspektiv 
Hur ser det då ut när det gäller de faktiska möjligheterna för barn att ha inflytan-
de över sin vardag i förskolan? Är det något som pedagogerna ser som ett pro-
blem eller en möjlighet för dem själva? Arnér (2006) studerade i sin avhandling 
ett utvecklingsarbete och hur det fick betydelse för att förändra pedagogers för-
hållningssätt till barns initiativ. Syftet var att undersöka hur pedagogerna i pro-
jektet kunde förändra sin inställning till barns initiativ och inflytande i förskolan. 
Målet var att pedagogerna skulle gå från ett nekande till bejakande förhållnings-
sätt. Avsikten var också att lyfta fram hur barns initiativ till inflytande i förskolan 
synliggjordes och beskrevs av pedagogerna själva och vilka konsekvenser det 
fick. Arnér drog slutsatsen att när barnen förstod att pedagogernas bejakande var 
allvarligt menat, och att deras egeninitierade lek och egna idéer har fått ta större 
utrymme, så skapade det större kreativitet och djupare koncentration hos dem. 
Pedagogerna upplevde att de behövde tjata mindre på barnen än tidigare och upp-
levde ett fördjupat samspel med dem. Inte heller uppstod det kaos som de hade 
förväntat sig. Istället blev gruppen lugnare och stämningen mer positiv (Arnér, 
2006). 
 Pedagogerna utövar ett stort inflytande över vilka möjligheter barnet i verk-
samheten har att utöva sitt inflytande och vara delaktig. En annan faktor som styr 
hur dessa möjligheter ser ut är också vilken position i gruppen det enskilda barnet 
har. Den kanske mest betydelsefulla beståndsdelen just i detta sammanhang är 
kanske ålder. Detta understryks också i konventionstexten. Ålder är ett kriterium 
som barnen själva aktiverar när de vill utesluta eller på något sätt markera för 
andra barn att de inte har möjlighet att vara delaktiga i gemenskapen (Löfdahl & 
Hägglund, 2006). 
 
Empiriska exempel 
Under hösten och våren 2008/09 samlades data i form av fältanteckningar in på 
en förskola i en mindre mellansvensk kommun. Dessa har förts både i barngrupp 
och vid olika typer av planerings- och personalmöten. En fokusgruppintervju 
med pedagoggruppen ingår i också i materialet.  
 Förskolorna i min undersökning valde att redan inför 2008 lyfta fram 
följande områden som prioriterade: 

• Barns inflytande 
• Mångfald 
• Jämställdhet 

Eftersom pedagogerna inom rektorsområdet inte kände att de hunnit så långt i sitt 
arbete med målen bestämdes att behålla samma mål inför 2009. Under hösten 
2008 gjordes en särskild satsning för att diskutera vilka svårigheter pedagogerna 
kunde se för barns möjligheter till inflytande. Vid ett personalmöte respektive en 
studiedag arbetar pedagogerna gemensamt med frågeställningen Vad hindrar 
barn från att ha inflytande över verksamheten? När pedagogerna sammanfattar 
hur de ser på dessa hinder så listar samtliga grupper sig själva som bromsklossar 
och hinder för barns delaktighet. I slutet av dag två försöker varje grupp hitta 
något konkret som de kan börja jobba med för att möjliggöra ett större inflytande 
för barnen. I en av grupperna tänker pedagogerna sig att de ska ge barnen större 
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inflytande genom att låta dem välja platser vid matbordet eller kanske plats på 
vilan. Övriga grupper fokuserar på att det handlar om de normer och värderingar 
som de som pedagoger bär med sig. De menar att problemet ligger hos dem själ-
va och deras problem att fokusera. Deras förslag blir därför att i första hand av-
sätta tid för diskussion och samtal om hur de ska kunna förändra detta. Hur och 
när detta ska ske bestäms inte. Efter ett halvår har ingen uppföljning av arbetet 
med denna frågeställning skett. 
 
I ett andra exempel, hämtat från en vanlig dag på förskolan så sker följande: 
 

Det finns en plan för dagen. Hälften av barnen går ut, hälften stannar 
inne. Av de 8 barn som stannar inne så är det 4 som står i tur för att 
baka pepparkakor. Emma och Lisa, som inte hör till bakgruppen utan 
ska leka, gör sina röster hörda och påtalar att de också skulle tycka att 
det var jättekul att få baka. Även Pelle och Kalle säger att jo, de skulle 
de också vilja. Kajsa, ansvarig pedagog för pepparkaksbaket, stannar 
upp, lyssnar till vad de har att säga och återkopplar i första hand till 
Lisa. Hon påtalar det faktum att de fick baka förra veckan men hon lo-
var att ha dem i åtanke om det skulle bli någon deg över. När jag efter 
att ha besökt den andra gruppen kommer tillbaka till köket där bakning-
en håller på att avslutas ser jag att en av de flickor som står med förklä-
de inte hör till den ursprungliga bakgruppen. Det är Emma som nu har 
fått möjlighet att baka. Lisa är precis på väg ut och har också deltagit. 
Pelle och Kalle syns inte till. (Fältanteckning, dec 2008) 

 
Utifrån dessa korta exempel skulle delaktighet kunna tänkas vara en fråga om 
valmöjligheter, du får välja din matplats själv, eller kommunikation, pedagogen 
Kajsa lyssnar och ger feedback på barnens initiativ. I det första exemplet reflek-
terar pedagogerna inte alls över barnets åsikter i sammanhanget medan pedago-
gen i exempel två tillämpar detta förhållningssätt.  
 Under en fokusgruppsintervjun våren 2009 diskuterar pedagogerna Margare-
ta, Kajsa och Gunnel hur de ser på delaktighet och inflytande. Margareta funde-
rar över relationen mellan begreppen delaktighet och inflytande: 
 

Margareta: Om jag upplever att jag har inflytande då känner jag mig mer 
delaktig….Om jag är aktiv och delaktig då skapar jag också möjligheter 
till inflytande. Förstår du hur jag menar- jag tror att de hänger ihop så här 
på något vis. (visar med händerna att de är sammanflätade)  

 
Pedagogerna upplever att höstens stora förändringar av barngruppen har 
minskat barnens möjligheter till inflytande: 
 

Kajsa: Inflytande… Ja det här året har ju ställt allting som har med det att 
göra på sin kant. Det är ett väldigt frustrerande det här med inflytande. 
Den här synen med det hela som man har. Man når inte de målen som jag 
har, eller vi har, i år. För det är inte så det har fungerat med den här barn-
gruppen. Vi har pratat mycket om att man måste förtjäna sitt inflytande på 
något vis. Vi har blivit mycket hårdare och de har fått mycket mindre ra-
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mar att röra sig inom och för gruppens skull har detta fungerat bättre. Det 
är en trygghet i detta. Det har varit jättejobbigt som vuxen för det är inte 
riktigt så man känner att det ska vara. 

 
Tanken om att barnen ska förtjäna sitt inflytande återkommer vid flera tillfällen 
under intervjun.  
 
Avslutande reflektioner 
Barns möjligheter till delaktighet och inflytande har i den här texten fokuserats 
utifrån ett pedagogperspektiv. Att barnen har en mänsklig och medborgerlig rät-
tighet att på olika sätt göra sina röster hörda, vara delaktiga och ha inflytande 
över sina liv lyfts både i globala och lokala dokument. Riktlinjerna för pedago-
gerna i den svenska förskolan är tydligt formulerade. De ska stötta och möjliggö-
ra att barn på olika sätt görs delaktiga i den pedagogiska verksamhetens utform-
ning samt att de ska utveckla förståelse för vad demokrati och medborgerliga 
rättigheter innebär. Styrdokumenten anger mål och riktlinjer för hur detta ska ske 
genom pedagogernas försorg. Barnen omnämns ibland mer som objekt än agen-
ter. Även i pedagogernas diskussioner under mina fältstudier så ses barnen oftare 
som passiva objekt än som aktiva agenter. I empirin handlar diskussionerna om 
hur barns inflytande skall öka men ingen pedagoggrupp nämner barnen som en 
potentiell samtalspart när de redovisar sitt arbete. Det verkar inte heller som om 
pedagogerna i någon högre utsträckning funderar över vad detta inflytande kan 
handla om utifrån barnens perspektiv. Så i det övergripande arbetet på förskolor-
na ser arbetet kring delaktighet ut att i första hand handla om att ge barnen val-
möjligheter, att välja mellan sådant som de vuxna anser vara trygga alternativ. 
Harts delaktighetstrappa (Hart, 1992) skulle kunna tjäna som ett diskussionsun-
derlag när inflytande och delaktighet diskuteras. Enligt Harts modell rör sig 
”mina” pedagoger i det här fallet mellan steg 1-4. Att ge barn möjlighet att göra 
ett eget val skulle kunna vara fråga om allt från ren manipulation till att barnen 
informeras och görs delaktiga. För att nästa steg på trappan ska aktualiseras be-
höver barnen konsulteras i om de överhuvudtaget vill göra detta val och vilka val 
som i så fall är intressanta. Någonstans där rör sig pedagogen Kajsa i exemplet 
med pepparkaksbaket. En spännande fråga som skulle kunna ställas till materialet 
är om och i så fall på vilket sätt barnens kön och ålder påverkar deras möjligheter 
till inflytande. I detta exempel var det Lisa, snart 6 år, som initierade förhand-
lingen om att få baka. Det var också Lisa och hennes något yngre kompis Emma 
som var i köket och bakade när jag återkom. De två yngre pojkarna, båda 3 år, 
bakade troligtvis inte.  
 I praktiken ute på förskolan sker inslag av kommunikation och lyssnande för 
att ta reda på vad barnen vill vara delaktiga i. Ofta hamnar de ändå utanför dis-
kussionen även när det handlar om dem. Vem frågar till exempel barnen om de 
överhuvudtaget är intresserade av att välja sin matplats? De kanske är nöjda och 
trygga med det system som finns? Vad handlar då diskussionerna istället om? I 
det empiriska materialet verkar diskussionerna handla om pedagogerna och deras 
olika sätt att hantera sin yrkesroll. Det tycks ligga något hotfullt (?) i att barnen 
skulle få vara med och utöva sitt inflytande. Som Arnér (2006) skriver så befara-
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de personalen i hennes studie kaos när de började bejaka barnens initiativ- men 
detta uteblev. Istället fick man andra positiva effekter på köpet. 
 I den här texten betraktas begreppen delaktighet och inflytande ofta som sy-
nonyma. Även pedagogen Margareta menar att de är tätt sammanflätade. Som 
inledningsvis nämnts tänker jag mig trots detta, i motsats till Arnér, att delaktig-
het kan ses som något som upprättas redan i planeringsstadiet i en pedagogisk 
praktik. Det vill säga barnen görs inte delaktiga i en planering utan de är med och 
konstruerar den. I detta blir också kommunikationen vuxen- barn mycket bety-
delsefull och delaktighet till något som skapas i en relation. Det blir en rättighet 
av relationell karaktär.  
 Konstruktionen av det politiska barnet sker på många olika nivåer. För att 
återvända till Mouffes definition av det politiska så handlar det om hur barn och 
barndom konstrueras och ordnas på samhällsnivå. Det politiska barn som fram-
träder i den här texten är ett barn som både ses som kompetent och självständigt 
men också i behov av omsorg och beskydd - samtidigt. Barn betraktas och disku-
teras ofta som hierarkiskt underordnade; som ett minoritetsbarn i James & James 
(2004) modell. Enligt samma modell skulle vi också kunna tolka det som om det 
på en socialt strukturerad nivå handlar om att det politiska barnet bör ges möjlig-
het till inflytande och delaktighet. Den politiska styrningen av förskolans verk-
samhet indikerar detta. I den socialt konstruerade praktiken skrivs sedan infly-
tande och delaktighet in som viktiga mål. Ute på förskolan säger pedagogerna att 
de tappar fokus på barnen och deras inflytande vilket leder till att barnen passivi-
seras i vuxnas planering av verksamheten. Barns inflytande och delaktighet blir 
då en fråga om retorik snarare än om realisering i en pedagogisk praktik. För-
handlingar, initierade av barnen, pågår inte desto mindre där barnen själva aktivt 
bidrar till att försöka påverka sina liv på förskolan. Där hävdar de sina möjlighe-
ter till delaktighet och inflytande i relation till pedagoger, föräldrar och i sina 
kamratkulturer. 
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Barn som ’minor politics’ i förskolan 
Lovisa Skånfors 

 

Inledning   
En dominant diskurs om förskolan enligt Dahlberg & Moss (2005) är exempelvis 
att den framförallt är en plats som syftar till att nå vissa önskade resultat, såsom 
att forma barn till något speciellt. Författarna ställer sig vidare frågan om vilka 
andra möjligheter det finns att förstå förskolan, och föreslår att: 
 

… (---) these institutions can be understood, first and foremost, as forums, spaces or 
sites for ethical and political practice – as ‘loci of ethical practices’ and ‘minor poli-
tics’. (---) That they can be places where children and adults are governed less (---) 
through being able to confront dominant discourses that claim to transmit a true body 
of knowledge (---).  
(Dahlberg & Moss, 2005: 2) 

 
Dahlberg & Moss hävdar att förskolor är ’potential spaces for political practice, 
(---) a stage for political actors rather than simply political objects’ (sid. 14), 
bland annat på grund av att de är mötesplatser för många barn och vuxna. I detta 
sammanhang presenteras begreppet ’minor politics’ (sid. 14), som författarna 
menar anknyter till både små och stora angelägenheter som barn hanterar i sitt 
vardagsliv, och som står i relation till ’major politics’ som mer relaterar till olika 
dominerande diskurser. Författarnas resonemang om förskolan som en politisk 
arena har inspirerat mig i mina studier om förskolebarns gemenskap, i synnerhet i 
relation till hur förskolebarn kan betraktas som ’minor politics’, i sina gemen-
skapspraktiker. Jag tar min utgångspunkt i att läroplanen för förskolan (Lpfö98)4 
och förskolepraktiken är två möjliga arenor där dominanta föreställningar om vad 
barn ska göra på förskolan kommer till uttryck, och som jag betraktar som ett 
slags ’major politics’. Detta kommer jag att ställa i relation till det som är mitt 
fokus, nämligen mina erfarenheter om vad barn gör tillsammans på förskolan, 
utifrån att betrakta barn som ’minor politics’. Att ställa ett ”fast” och i någon mån 
icke-levande dokument som läroplanen på något sätt som motvikt till barnens 
aktiva och högst levande praktiker kan tyckas problematiskt. Ambitionen är dock 
att pröva detta tankespår, för att se vad som kan göras synligt genom det.  

Förskolan som plats för barns gemenskap 
En bild av förskolan (enligt min tolkning) är att det är en plats där barn har rätt 
till gemenskap och ingå i ett socialt nätverk. Enligt läroplanen ska förskolan 
bland annat vara en plats där barn ska lära, ha roligt, känna sig trygga och få leka 
och skapa gemenskap med andra barn. Förskolan ska erbjuda barnen ”en trygg 
miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet” och ska vara en 
miljö som ”utvecklar deras (barnens, min anmärkning) sociala och kommunika-

                                                
4 Från och med nu omnämns denna som läroplanen 
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tiva kompetens” (Lpfö-98). Socialt samspel beskrivs som viktigt och som något 
som barn i förskolan ska ingå i, dvs. på förskolan ska barn umgås med andra 
barn. Lite tillspetsat skulle detta möjligen kunna tolkas som en idé om att försko-
lan kan erbjuda barnen ett slags ”gemenskapspaket”. Om vi ser till förskoleprak-
tiken, kan vi även där finna spår av idén om att förskolan ska vara en plats där 
barn ska umgås med andra barn, genom relativt stora öppna lokaler där barnen 
kan röra sig mer eller mindre fritt, tid för fri lek och sociala normer om att ”alla 
får vara med” i gemensam lek (se exempelvis Skånfors & Löfdahl, 2007). Det 
kan också vara på det sättet som detta sociala ideal blir synligt för barnen och 
därmed det de kan förhålla sig till. Om jag istället tar utgångspunkten i mina et-
nografiska studier av vad barn gör tillsammans i sina kamratkulturer på försko-
lan, framträder en något annorlunda bild. Corsaro (2005) framhåller hur barn i 
förskolan tillsammans skapar kamratkulturer som innehåller gemensamma och 
specifika normer och villkor för deras sociala liv, och som också förhandlas mel-
lan barnen. Överlag visar mitt empiriska material att barnen i de allra flesta fall 
verkar ha roligt tillsammans, men att deras förhandlingar om deltagande i och 
tillträde till gemensamma aktiviteter dessutom innehåller exkluderande handling-
ar som antyder att barnen gör motstånd mot regeln om att ”alla får vara med”. 
Nedanstående exempel är en illustration av hur en sådan situation kan se ut:   
 

Tanja (5) och Vilma (4) leker i ett rum med dörren stängd. Vilma går ut en stund och 
lämnar dörren på glänt. Sanna (3) kommer och frågar Tanja om hon får vara med. 
Tanja: Nej då blir det för mycket barn. 

Sanna: Men jag är visst ett barn. 
Tanja: Men det blir för mycket barn om du är med, det blir sju barn. 

Sanna: Det är ju tre barn. 
Tanja: Men det blir sju, det blir för mycket barn om du är med. Men du kan inte 
komma in men du kan vara granne och hälsa på ibland. 
Lite senare befinner sig också Ally (3) i rummet och leker tillsammans med flickor-
na. De leker katt. 
Sanna: Får jag också vara därinne (i ”kattburen”)? 

Tanja: Nej för där får bara katter vara. 
Sanna: Men jag är en katt. 

Tanja: Nej men där får inte katter plats. 
De pratar lite om var de ska sova. 

Sanna: Men då får jag också sova härinne. 
Tanja: Det är inte bestämt än hur det är. 

Sanna: Men då vill inte jag leka med dig. 
Tanja: Men jag leker med Vilma och Ally.  

Flickorna pratar otydligt. 
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Tanja (till Sanna): Du sover inte här, det här var inte ditt hem, du var bara en granne. 
Maj, 2008 
 

Här framgår att Sanna inte är välkommen in i aktiviteten (vilket för övrigt var ett 
återkommande problem för henne) då Tanja sätter upp en rad olika villkor som 
gör det svårt för Sanna att delta. Visserligen erbjuds Sanna rollen som granne, 
men den innebär också att hon kan marginaliseras ifrån aktiviteten utan att hon 
för den skull kan hävda att hon inte får vara med. Fenomenet då barn finner sätt 
att komma runt vuxnas regler (i det här fallet ”alla får vara med”) för att få ige-
nom sina egna syften kallar Corsaro (2005) för barns sekundära anpassningar, 
och kan här förstås som ett slags motstånd mot den dominerande diskursen om 
förskolan som inkluderande miljö. Sanna är ett av de yngsta barnen på förskolan 
och dessutom en av de allra nytillkomna, vilket möjligen kan påverka hennes 
möjligheter till deltagande. Situationen ovan är ett exempel på en vanlig situation 
i de här barnens vardag på förskolan, och visar på att gemenskap inte är självklart 
för alla barn. Barnen skapar och förhandlar egna förståelser av gemenskap; speci-
fika villkor om tillträde till och deltagande i det sociala livet på förskolan, och 
som involverar såväl inneslutning som uteslutning.  

Barn som ’minor politics’ i förskolan 
Syftet med artikeln var att utifrån att betrakta förskolan som en politisk arena 
(Dahlberg & Moss, 2005) reflektera kring hur förskolebarn kan förstås som ’mi-
nor politics’ i sina gemenskapspraktiker. Tidigare har jag diskuterat att det verkar 
finnas en idé i läroplanen om att förskolan bland annat är en plats där barn ska 
umgås med andra barn, som kan ta sitt uttryck i förskolepraktiken via exempelvis 
sociala normer såsom ”alla får vara med”. Denna dominerande diskurs skulle 
kunna ses som ett slags ’major politics’ (Dahlberg & Moss, 2005), som syftar till 
gemenskap och inkludering, och att alla barn har rätt att inkluderas i ett socialt 
nätverk; att de har rätt att ingå i denna gemenskap. I sina kamratkulturer på för-
skolan driver dock barnen sina egna ”gemenskapsprojekt” där de visar på att de 
har egna idéer om vad gemenskap är, vem som har rätt att ingå i den och vem 
som inte har det, samt på vilka premisser (se också exempelvis Skånfors & Löf-
dahl, 2007; Skånfors, et al, 2009; Löfdahl & Hägglund, 2007). Exempelvis, som 
det empiriska exemplet tidigare antydde, framträder ålder och förskoleerfarenhet 
som två möjliga villkor för gemenskap. Villkor, såsom dessa, blir betydelsefulla 
för barns möjligheter att agera, delta och ha inflytande, där följden blir att vissa 
barn har mer rätt till gemenskap än andra vilket har politiska beröringspunkter. I 
sina gemenskapsprojekt förhandlar barn politiska angelägenheter, om än subtilt, 
som handlar om det relationella, mellanmänskliga, som berör frågor om hur man 
ska vara och hur man ska bete sig mot varandra för att kunna ingå i sociala nät-
verk. Det handlar om relationer, medbestämmande, utanförskap, inneslutning, 
villkor, makt och möjligheter. En bild av barn som ’minor politics’ (Dahlberg & 
Moss, 2005) framträder dels som en följd av detta, dels av att deras handlingar 
kan förstås som ett politiskt mikromotstånd mot det tänkta, mot intentionerna, om 
vad barn gör på förskolan. Därmed är de delaktiga i att skapa en kompletterande 
bild av förskolan som en politisk arena för barns villkorade gemenskap. Ur det 
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perspektivet är politik i ett vidare perspektiv inget som barn endast utsätts för, 
utan som de också är delaktiga i att göra. 
 Avslutningsvis vill jag poängtera att ”den goda gemenskapen” också finns 
bland barnen. I de allra flesta fall söker de sig till varandra, verkar vilja spendera 
tid med varandra och har roligt tillsammans. På det viset kan man säga att försko-
lan är en plats som kan ge barn möjligheter till gemenskap med andra barn. Men 
det finns också en annan parallell ”diskurs” ur barns perspektiv som följer av att 
gemenskap inte är något som kan erbjudas ”uppifrån” och som sedan passivt tas 
emot av barnen. Snarare gör barnen aktivt sin egen specifika villkorade gemen-
skap på förskolan som vid sidan av det goda också handlar om att alla barn inte 
alltid kan eller får vara med, och där förskolan – för en del barn – inte alls är en 
plats där det är självklart att man ingår i gemenskap med andra barn. Resone-
manget ovan antyder att goda intentioner, om de så är formulerade i läroplaner 
eller omsatta i praktiken i form av sociala ”påbud”, inte bara trillar ner i barns 
kamratkulturer och verkställs, utan barnen förhåller sig till dem på olika sätt och 
skapar sina egna sociala normsystem. Sett ur ett sådant perspektiv kan det vara 
intressant att ställa sig frågan om det skulle vara möjligt eller önskvärt att på nå-
got sätt låta barnens ”berättelser” om gemenskap på förskolan bli mer offentliga. 
Jag varken kan eller avser att besvara denna fråga. Men skulle man kunna pre-
sentera barnens erfarenheter om vad förskolan också kan vara för en plats för 
dem, och i så fall hur? Och vad betyder det om vi menar att det inte är önskvärt 
eller möjligt?  
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Barnarbeten eller barns arbeten? 
Martina Norling 

 

Det finns en allmän uppfattning om att det inte finns barnarbete i Sverige. Detta 
beror delvis på att barnarbete ses som något ”omoraliskt” det vill säga utnyttjan-
de av barn, inskränkning av barns frihet och lek. Problemet är att begreppet barn-
arbete inte lyfts fram och blivit definierat (Nieuwenhuys, 2005). Barnkonventio-
nen skriver:  

Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till skydd mot ekonomiskt utnyttjande 
och mot att utföra arbete som kan vara skadligt eller hindra barnets utbildning eller 
äventyra barnets hälsa eller  fysiska, psykiska, andliga, moraliska eller sociala ut-
veckling (Barnkonventionen, art.32, skydd mot ekonomiskt utnyttjande § 1).  

Vid en närmare granskning av barns uppdrag, arbete eller sysslor är frågan, är det 
barnarbete eller är det en allmän uppfattning av vuxna att definiera barnarbete 
med sysslor vilket lär barnen att ta del och ansvar i samhället? Brodin & Lind-
strand (2008) problematiserar relationen mellan lek och barnarbete. De menar att 
det är tabubelagt i den västerländska kulturen att diskutera barnarbete. De anser 
att det är viktig att lyfta fram olika kulturers synsätt på barnarbeten då barnarbete 
kan ha helt olika syften i olika miljöer. De ställer sig också frågan ”Vem har 
tolkningsföreträde när det gäller att bestämma vad som är lek och vad som är 
arbete?” (s.159). I debatten om barn, barndom och barnarbete lyfts frågor fram 
där syftet är att belysa barnarbete i Sverige. Frågor som diskuteras är: 

• Är arbetsmarknaden formell eller informell?  
• Vilken betydelse har barns delaktighet på arbetsmarknaden?  
• Vilka krafter i samhället riktar sig till barn och arbete?  
• Vilka är agenterna?  
• Vilka möjligheter har barn att bestämma? Vara delaktiga?  
• Vilka möjligheter har barn att påverka sitt eget arbete?  
• Vilken betydelse har barnarbete för barnen?  

I debatten lyfts minderåriga barn fram (barn under 13 år) då det i dagens samhäl-
le finns aktörer som riktar sig till barn i den åldern. Hur bemöter vi vuxna det?    

 Barn definieras enligt Barnkonventionen, 

”I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte 
barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet” (Barnkonven-
tionen, art.1, definition av ”barn”). 

I mitt bidrag diskuterar jag några aspekter av barnarbete, särskilt frågan om hur 
samhället ser på barnarbete samt vilken betydelse barnarbete har. Jag lyfter också 
fram tankar kring barns möjligheter att delta i arbetsmarknaden. Vilka hinder 
som finns och vilka möjligheter barnarbeten kan bidra med. Kanske begreppet 
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barnarbete skall ersättas med barns arbeten och på så vis lösa något av de hinder 
som finns samt låta barnen själva avgöra om de vill arbeta?  Barn har blivit ex-
kluderade på den politiska arenan då arbetsmarknaden har varit en bidragande del 
till att kunna vara med och påverka samhället. Nu börjar aktörer ”agenter” rikta 
sig till barn då de har blivit en stor målgrupp i konsumtionssamhället. Men för att 
konsumera behövs kapital och det är här som ”det politiska barnet” kan börja ta 
plats i samhället.  

Ekonomi 
Historiskt sett och fortfarande är barn en gupp som inte har möjlighet att påverka 
sina politiska och sociala rättigheter (Qvortrup, 2005). De otydliga socioekono-
miska förhållandena och de politiska förändringarna kring barns ekonomiska in-
flytande beror delvis på en föråldrad syn på barns arbete och det nya välfärds-
samhället som skapat barnmiljöer där barn marginaliseras och exkluderas inom 
vissa områden (Wintersberger, 2005). 

 “The perception of childhood in social, economic and political theory as well  as 
 practice is vague, unclear and ambiguous”(Wintersberger, 2005, s. 201). 

Wintersberger (2005) menar att det ges tvetydligt budskap i samhället då barn 
uppfattas som ”precious beings” men samtidigt framstår som en börda för deras 
föräldrar och samhälle. Samhället har dock blivit bättre på att förstå och ta hän-
syn till barns materiella behov. Problemen kvarstår dock kring barns sociala och 
politiska rättigheter då barn fortfarande anses tillhöra hushållet. Qvortrup (2005) 
hävdar att föräldrarna förväntas försörja barnen i hushållet och därigenom har 
barnen ingen möjlighet att påverka ekonomiska beslut. Det innebär att barn i vis-
sa fall är en utsatt och sårbar grupp som inte har någon möjlighet att påverka och 
vara delaktig i samhället. Det var inte allt för länge sedan som barns inkomst 
räknades till hela familjens hushåll. Det innebar att familjer som var beroende av 
socialbidrag fick mindre ersättning om något av barnen arbetade extra över 
sommaren. Nieuwenhuys (2005) belyser hur svårt det är för barn att påverka den 
ekonomiska ersättningen då barn har blivit exkluderade från arbetsmarknaden. 
Arbeten som barn utför till exempel hushållsarbeten valideras utifrån familjens 
normer och regler. Ekonomisk ersättning diskuteras inte och det förväntas att 
barn skall bidra till familjens välfärd. Barnarbete bidrar till hela familjens eko-
nomiska förutsättningar. Detta gäller både informellt och formellt arbete. Enligt 
Zelizer (2005) har familjer med barn mer kapital i rörelse än familjer utan barn. 
Den informella arbetsinsatsen av barn har en betydande roll i samhället. Själva 
arbetet som sker inom familjens ramar kan bidra till att familjen lättare klarar av 
vardagslivet och därigenom stärka familjens sociala position i samhället (Zelizer, 
2005 & Nieuwenhuys, 2005). Barn idag har fått en ny roll som hängivna konsu-
menter i samhället. En förändring är på väg där barn ses som individer med emo-
tionella behov som skall tillfredsställas genom produkter och där de har frihet att 
själva bestämma vad som skall konsumeras. Samhället och föräldrars syn på barn 
har förändrats från att se barn som en tillgång i familjen, till att barn ses som en 
investering i framtiden och kan därmed bidra till familjens framgång. Enligt 
Wintersberger (2005) har synen på barn gått från ”well-being till well-becoming”. 
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Samhällssyn                                                                                                                            
Barn vistas i många olika miljöer i vårt samhälle. Det har dock under senare tid 
skapats en debatt om huruvida barn skall få vistas eller ha tillgång till ”alla” mil-
jöer i samhället. Nu börjar ”barnfria” miljöer bli ett begrepp som blir allt vanliga-
re i olika sammanhang. Qvortrup (2005) berör detta då han lyfter fram de argu-
ment som finns bland människor, där vuxna utan barn skall ha rätt att få vistas i 
miljöer där de inte blir störda av barn och deras föräldrars förmaningar. Uppfatt-
ningen är också att barn är en privat angelägenhet och att föräldrar bör ta sitt an-
svar att hålla barnen borta från offentliga miljöer där det är uppenbart att det är 
en vuxenmiljö finns också. Mer och mer annonseras det i reklam om barnfria 
miljöer så som restauranger, resor och hotell. Vidare menar Qvortrup att det bör-
jar ske en successiv förändring av normer i samhället kring synen på barn. Barn 
har blivit en kategori som ofta används som ett avskiljande från oss vuxna. Barn 
är synliga i vissa sammanhang men i andra sammanhang skall de helst vara osyn-
liga.                                                                                                 
 Historiskt har synsättet kring barn i vårt samhälle en lång bakgrund. Enligt 
Ariés (1962) teorier var barnen i förindustrisamhället barn med svåra och ar-
betsamma uppväxtvillkor. Barnen var ”osynliga” men ändå en del av samhället. 
De deltog i samhället på lika villkor som de vuxna. Barn var inte kategoriserade 
som en grupp därför var det inte någon tanke om att de skulle ha några speciella 
behov. Det innebar att de inte blev skyddade från farliga miljöer och åldern på 
barnen var inte av någon betydelse, barnen sågs mer som små vuxna. I dagens 
samhälle har barnen i det moderna samhället mer blivit en familjeangelägenhet, 
”där barnen skall skyddas från det onda samhället” (Qvortrup, 2005, s.2). Vidare 
menar Qvortrup att Ariés teori är motsägelsefull då vi i samhället har börjat kate-
gorisera barn genom att skapa särskilda miljöer och begrepp som barnfamiljer, 
förskola, barn fri tid, barn bidrag osv. Det gör att barn blir uteslutna från andra 
miljöer i samhället som till exempel arbetsplatser och politiska arenor. Det inne-
bär att barn faktiskt blir ”osynliga” och inte räknas som deltagare i vissa sam-
manhang. Genom att skapa miljöer och begrepp kring barn för att synliggöra dem 
så har dessa miljöer istället gjort barnen mer osynliga. I detta ligger en del av 
problematiken kring barn och arbete. Enligt Nieuwenhuys (2005) är det i samhäl-
let en tydlig markering mellan barndom och arbetsmarknad. Samhället har ute-
slutit barnen från arbetsmarknaden och på så vis existerar inte barnarbete i vårt 
samhälle. Men är det verkligen så? Vilken syn har samhället och vi vuxna kring 
barn och arbete?                                                                                                
 Lavalette (2005) beskiver samhällets debatt och forskning kring fördelar och 
nackdelar med barns arbete. Det finns uppfattningar och forskning kring huruvi-
da barns arbete inverkar på skolarbetet då tiden för läxor används till arbete i 
stället. Men det finns också forskning i Storbritannien som visar att en tidsgräns 
för arbete på tio timmar i veckan är utvecklande och kan ha en prestationshöjan-
de effekt i skolan. Men mer än tio timmar kan ha sämre inverkan på skolarbetet. 
Vidare finns det studier som visar att arbete utvecklar det personliga ansvaret 
samt känslan för pengars värde samt en förståelse inför arbetslivet. Men det finns 
också uppfattningar att arbete ger inträde till vuxenlivet där tillgång och nyttjan-
de av alkohol och cigaretter blir en möjlighet. Det finns också uppfattningar att 
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barn lär sig det moderna samhällets baksidor via arbetsmarknaden. Lavalette 
(2005) menar att det finns en balans där nackdelar och fördelar väger jämnt vilket 
gör att det är svårt att ta ställning till om barnarbete är bra eller inte bra. Men det 
finns ingen forskning kring viktiga bakgrundsfaktorer till exempel samhällsklass, 
fattigdom och anställningsvillkor som kan ha stor inverkan på hur barn påverkas 
av arbete.  
 
Vad kan barnarbete vara och hur ser vi på det? 
Hur ser vi då på barnarbete? Vad definieras som barnarbete? Zelizer (2005) me-
nar att det är svårt att definiera barnarbete därför att man måste se till hela sam-
manhanget till exempel vilket nätverk barnet har och vilka villkor som ställs. 
Barnarbete kan pendla mellan direkt belöning eller något som lönar sig i framti-
den. Ett exempel kan vara att ett barn hjälper till med att hämta ett syskon på för-
skolan. Här använder barnet sin förmåga att ta ansvar och social kontakt vilket 
ger barnet erfarenhet som det kan komma att ha användning för senare i livet. En 
direkt belöning kan vara att göra någon en tjänst och få uppskattning eller betal-
ning direkt. Tillåtet och otillåtet barnarbete är hårt kopplat till sociala relationer 
menar Zelizer (2005). En del arbeten är tillåtet att utföra inom hemmets väggar 
där föräldrarna tillsammans med barnen upprättar ansvarsuppgifter som skall 
utföras. Men lika arbetsuppgifter skulle inte vara acceptabelt för ett annat barn att 
utföra under samma förutsättningar. Förhandling mellan barn och de perso-
ner/föräldrar som är involverade i barns arbete sker hela tiden till exempel med 
belöning som kläder, godis, leksaker sådant som barnet inte har möjlighet att 
köpa själv. Zelizer (2005) lyfter fram två kategorier kring barns arbete care work 
och immigrant work. Care work är ett ganska svårt och ”laddat” begrepp då barn 
egentligen är de som ses vara behov av omsorg men som i vissa familjer är det 
som ger omsorgen. Exempel på detta kan vara att ta ansvar för vissa behov som 
ett syskon har eller som det har varit mycket debatt om i Sverige där barn till för-
äldrar som är förståndshandikappade har fått till uppgift att sköta mat och tvätt 
och även sina syskons behov. Den andra kategorin, immigrant work innebär att 
barn till föräldrar med utländsk härkomst som inte kan det nya landets språk har 
till uppgift att hjälpa sina syskon med läxor samt att vara tolk i vissa situationer. 
Dessa två kategorier kan ses som informellt arbete och sker oftast inom familjens 
nätverk. Nieuwenhuys (2005) kallar det för ”non-wage labour”. Men på senare 
tid har också andra aktörer börjat utnyttja möjligheten till informellt arbete som 
reklam där barn är bärare av reklam exempelvis reflexvästar (artikel i Metro, 
2008-11-12).   
 Barn har också arbeten som sker i andra miljöer där de får betalt eller belö-
ning direkt till sig själva det vill säga kläder, leksaker, hem elektronik, present-
kort med mera. Det finns en hel del olika arbeten som barn utför tillexempel ut-
delning av tidningar och reklam samt olika försäljningsuppdrag som försäljning 
av jultidningar och dagstidningar. Det finns också arbeten där barn arbetar som 
fotomodeller eller mannekänger. Arbeten som barn utför och som ger belö-
ning/lön direkt till barnet och där barnet själv tar kontakt med arbetsgivaren samt 
är aktiv, delaktig och själv få möjligheter att bestämma över sitt arbete kan 
kategoriseras som formellt arbete.  
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Agenter – aktörer 
Vilka är då agenterna? Agenterna är aktörer i vårt samhälle som riktar sig till 
barn då barn blivit en stor målgrupp som konsumenter i samhället. De informella 
och formella agenterna eller uppdragsgivarna finns överallt i vårt samhälle, för-
äldrar, grannar eller exempelvis företag som vill att barnen skall sälja deras pro-
dukter för att på så sätt tjäna pengar till klassresan. Det finns också försäkrings-
bolag som sponsrar produkter till exempel reflexer eller reflexvästar. Då fungerar 
barnen som reklampelare vilket har väckt uppmärksamhet och debatt den senaste 
tiden. Vid juletid syns olika företag extra mycket då det kommer ”buntar” med 
försäljningsförslag riktade till barn. Företagen vänder sig direkt till barn med 
många olika erbjudanden om förvärvande av extra pengar bonuspoäng eller möj-
lighet att få en resa eller någon produkt. Oftast är dessa produkter väl genom-
tänkta och är riktade till det som anses vara ”status” i barns värld. Företagen vän-
der sig direkt till barnen men är tydliga med att barnet måste ha föräldrars god-
kännande. På en hemsida (www.femforlag.se) erbjuds barn att sälja jultidningar 
och där finns också tillvägagångssättet väl beskrivet. Det finns också försälj-
ningsskola på hemsidan där barnen får lära sig hur de skall bemöta kunden. Det 
står bland annat hur man kan hjälpa kunden att bestämma sig genom att komma 
med argument som ”köper du av mig slipper du stressa för att hinna med alla 
julklappar i december” och ”om du berättar vilka som du skall ge julklappar till 
så kan jag komma med några bra tips”. Barnen får också uppmaningen att de 
skall börja sälja så fort som möjligt då risken finns att något annat barn hinner 
före. Företagen är skickliga på att hitta motivationen hos barnen genom ett 
pedagogiskt förhållningssätt som bygger på barns känslor, delaktighet, utmaning 
samt egen utveckling och lärande. Pedagogiken bygger på utvecklingspsykologi 
som har sitt ursprung från bland annat Piaget och Vygotsky. Motivation är en 
stark faktor för lärandet. Enligt Fendler (2001) är motivation en stark fram-
gångsfaktor för lärandet och når det individuella barnets ”inre” the ”inner child” 
( s. 112). Barn blir lockade av att göra något som utmanar dem och känner ett 
inre välbefinnande att kunna arbeta och känna delaktighet i arbetsmarknaden, 
något som företagen gärna lyfter fram. 
 Men hur ser samhället på det här? Det är svårt att hitta något gemensamt för-
hållningssätt till det då barnarbete egentligen inte existerar, eftersom vi har lagar 
och regler som säger att vi inte har barnarbete. I Arbetarskyddsstyrelsens författ-
ningssamling finns det tydligt beskrivet: 

En minderårig får börja arbeta först under det kalenderår då han eller hon fyller 16 
år. Skolplikten ska också ha fullgjorts. Den som har fyllt 13 år, får dock utföra lätt 
arbete som inte är skadligt för den minderåriges hälsa, utveckling eller skolgång. 
Den som ännu inte fyllt 13 år får inte anlitas till arbete (Arbetsmiljöverket, Min-
deråriga, Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling, AFS 1996:1). 

De företag som vänder sig till barn följer lagar och regler genom att tydligt in-
formera barnen att de måste ha föräldrars godkännande. Det skapar ett slags till-
låtande men samtidigt kan företagen under skyddsmanteln ”godkännande från 
föräldrar” fortsätta att rikta sig mot barnen. Men ser företagen det som att de ut-
nyttjar barnen? I debatten om reflexvästar har försäkringsbolagen varit tydliga 
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med att de ser det som en ”god gärning”.  De menar att det är viktigt att barnen är 
skyddade och att företaget kan förhindra olyckor (debatt i tidningen Metro, 
20081207). De företag som vill värva barnförsäljare ser naturligtvis en möjlighet 
att tjäna pengar men budskapet till barnen är främst att de skall känna sig bety-
delsefulla och samtidigt självständigt kunna ”tjäna”sina egna pengar.  
 
Föräldrar  
Vad är det då för känslor som väcks hos föräldrar och vuxna i samhället? Finns 
det rädslor att barnen blir utnyttjade? Det finns tendenser som visar att föräldrar 
blir påverkade av de krafter i samhället som lyfter fram händelser där barn i of-
fentlig miljö blir utnyttjade eller där föräldrar i media framställs som helt noviser 
i sina barns uppfostran. Ständigt matar media föräldrar med information om hur 
och vad föräldrar skall göra för att skapa trygghet och vara ”den goda föräldern”. 
Detta har medfört att de flesta föräldrar vill ha mer kontroll över sina barn. Barns 
möjlighet till spontan kontakt i olika sammanhang har minskat (Katz, 2005; 
Walkerdine, 2001). Många barn idag har mobiltelefon och kan nås av sina föräld-
rar. Det finns en allmän uppfattning bland föräldrar att det känns tryggt och skönt 
att kunna nå barnen och på så sätt ha kontroll på var de är och vilka de umgås 
med. Detta är förstås enligt föräldrarnas uppfattning för barns bästa.  Barn har 
idag blivit mer beroende av föräldrarnas engagemang vad gäller kamrater och 
aktiviteter tillexempel då de skjutsas till och från aktiviteter, hjälp med försälj-
ning av bullar och kaffe vid idrottsevenemang eller föräldrars medgivande till 
olika aktiviteter som barnet vill delta i. Rädslor gällande barns trygghet har ska-
pats hos föräldrar vilket gör att barn blir hindrade att delta i offentlig miljö och 
skapa egna sociala kontakter. Kanske detta också påverkar föräldrar då barnen 
vill börja arbeta? Kan det vara rädslor för att barn blir utnyttjade av agenterna på 
arbetsmarknaden? Reklamen på reflexvästarna väckte många känslor hos föräld-
rar, någon uttryckte, ”våra barn får inte bli några reklamjulgranar”. Men det finns 
trots allt föräldrar som har uppfattningen att det är bra och utvecklande för barn 
att kunna tjäna sina egna pengar eller att reklamen på barnen tjänar ett gott syfte.  
 De olika uppfattningarna kan också i sig skapa en oro bland föräldrar. Vilket 
är rätt? Är jag en ”bra” eller ”dålig förälder? I grunden kommer dessa tankar från 
hur familjens kultur och värderingar möts i vårt samhälle (Lee, 2005). Hur värde-
rar föräldrar sina barn? Det finns uppfattningar att barn är lika värda och de har 
rätt att bestämma och vara delaktiga i vårt samhälle. Barnkonventionens artikel 
12 bygger på en sådan idé och teoretiskt är det en allmän uppfattning. Barn får 
intryck från många håll i vårt samhälle som tillexempel media, Internet, radio 
samt olika föreningar (Buckingham, 2000; Kryger, 2004). Det gör att barn får 
tillgång till information som de själva kan ta ställning till men som inte alltid 
stämmer med föräldrars syn. Även företagen som riktar sig till barn som försälja-
re vägleder och ger barn information om vilka möjligheter de har. Som beskrevs 
tidigare så kan en hemsida för dessa företag ge en noggrann beskrivning och ut-
bildning i hur barn på bästa sätt blir en bra försäljare. Vilken rätt har då barnen 
att bestämma om de vill börja arbeta? Skall barnen få tillgång till sådan informa-
tion? Kanske det är därför som det känns lockande för barn att vilja ta del av det-
ta då de blir behandlade som en försäljare och entreprenör och inte som det sår-
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bara barnet som måste skyddas? Fortfarande bestämmer oftast föräldrar då de 
anser att deras erfarenhet värderas mer och därför är det utifrån vad de anser vara 
barns bästa som föräldrar fattar besluten (Lee, 2005). Men är det ett maktmedel 
som föräldrar använder då de i själva verket kanske är rädda att andra krafter på-
verkar barnen och det inte stämmer med familjens syn? Vilka hinder kan det vara 
för det enskilda barnet? Lee (2005) använder begreppen ”separation” och ”sepa-
rability”. Begreppet ”separability” innebär att barnet har behov som måste stöttas 
av föräldrar men samtidigt skall barnet ges möjlighet till att ta egna beslut. Vida-
re menar Lee att det inte behöver vara svårt, bara vuxna har en tilltro till barns 
kompetens och låter dem vara med och diskutera i ställningstagande och beslut 
inom familjen. Detta gör att barn tidigt fostras i att tänka som en enskild individ 
men samtidigt lärt sig att vara kritisk och förstår hur vissa beslut är baserade ut-
ifrån den egna familjens kultur och värderingar men samtidigt ha insikt i att be-
slut kan se annorlunda ut i andra familjer.   
 
Det kompetenta barnet - entreprenören 
Vad menas med det kompetenta barnet? I Sverige och våra nordiska länder har 
det kompetenta barnet blivit ett begrepp i vårt samhälle då det speciellt gäller 
barns lärande och utveckling. Ellegaard (2004) beskriver de karakteristiska upp-
fattningarna om barns kompetens som att, barn ses som sociala individer som 
deltar på lika villkor som vuxna, barn är sociala individer och inte på väg att bli 
sociala individer ur ett vuxenperspektiv, barn ses som kompetent och inte som ett 
barn på väg att bli kompetent utifrån vuxnas värderingar. Ellegaard (2004) ser 
svårigheter i begreppet då det kompetenta barnet endast syns i ett speciellt sam-
manhang. Han menar att begreppet är uttalat men ändå praktiseras det bara i rela-
tion till barn och barns miljöer som tillexempel förskolan. Vidare visar hans stu-
die i förskolan att personalen hade svårigheter att ”se det kompetenta barnet” det 
var lättare att se de barn som uppfattades vara ”inkompetent”. Hur kan vi då 
uppmuntra barnen till att bli det kompetenta barnet som tar eget ansvar och är 
delaktig i vårt samhälle? Det kanske handlar mer om vuxnas syn på kunskap och 
kontroll som behöver förändras? Det är ändå ett komplext begrepp och det är 
svårt att omsätta begreppet i praktiken även om det finns goda intentioner. I pro-
jektet ”Try Yourself” (Kjorholt & Lidén, 2004) studerades barnens möjligheter 
att tillämpa sin kompetens, påverka och fatta egna beslut om sina egna kreativite-
ter och kulturer. Det paradoxala i det hela är att grundtanken är att barn skall ha 
lika rättigheter som vuxna att bestämma men i detta sammanhang är det fortfa-
rande så att barnen endast har rätten att bestämma i sin egen kontext och inte till-
sammans med vuxna vilket visar att det inte är lika rättigheter mellan barn och 
vuxna. Projektet hade goda intentioner men på grund av att besluten endast kun-
de genomföras i en viss miljö så gick det inte att genomföras fullt ut då barnen 
ändå var beroende av andra miljöer i samhället. 
 Hur ser vi då det kompetenta barnet i förhållande till arbetsmarknaden? Kan 
barnen själva hantera de erbjudanden som erbjuds på arbetsmarknaden? Vilka 
verktyg har det kompetenta barnet? Enligt Buckingham (2000) och Kryger 
(2004) har barn tillgång till mycket information i vårt samhälle. De får ständigt 
information och är experter på att söka information via datorer, media med mera. 
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I projektet ”Try Yourself” visade barnen att de var fullt kapabla att starta projekt 
och genomföra dem tills de vuxna satte begränsningar. Det visade sig också att 
etik och moral var något som värderades högt hos barnen. Det pekar på att barn 
är kompetenta, kan fatta beslut både enskilt och i grupp och gör alltså inte någon 
egentlig skillnad mellan barn och vuxna i detta avseende. Kanske barnen är kom-
petenta att hantera de erbjudanden som riktar sig till barn. Barn är också nutidens 
konsumenter i vårt samhälle. I dessa sammanhang anses barn oftast som kompe-
tenta konsumenter och reklamen riktar sig direkt till barnen för att de skall ha 
möjlighet att konsumera mera. Barn ges möjligheter till att fatta beslut och vara 
delaktiga i vissa sammanhang men i andra sammanhang beroende av sina föräld-
rars medgivande. Företag som riktar sig till barn verkar ha uppfattningen att barn 
är kompetenta och kan bli entreprenörer och säljare av till exempel jultidningar 
men de är inte tillräckligt kompetenta för att besluta det själva. Det är ändå till 
sist föräldrarnas beslut.  
 Vilken betydelse kan då barnarbete ha för barns kompetens? Enligt Nieu-
wenhuys (2005) behöver barn miljöer som utmanar och stimulerar dem till att 
vara delaktiga och ta ansvar i samhället. Det räcker inte enbart med föräldrar och 
skolan där barnen redan har en given kultur och miljö. Barn behöver utvecklas 
som samhällsmedborgare i en miljö som inte är tillrättalagd bara för barn. Det 
skall vara en miljö som är en del av hela samhället.  

Children are not simply reproducers of a culture of domination to which they sub-
mit without questioning in order to find their place in society. Recognizing chil-
dren’s agency means understanding that to get what they need, children must be 
cunning and be able to manipulate even a highly oppressive situation to their own 
advantage and that this may involve trying to improve their situation by looking for 
opportunities outside the family or neighbourhood (Nieuwenhuys, 2005, s . 180). 

Kanske är det så att möjligheten för barn att arbeta också ger dem möjlighet att 
utvecklas på lika villkor i samhället. Det kanske också påverkar de vuxnas bemö-
tande där barnets kompetens i det arbete de gör uppskattas och synliggörs.  

Sammanfattning 
Vilken barndom kan då lyftas fram i debatten kring barnarbete? Det viktiga i hela 
dialogen är att göra det tydligt att debatten handlar om barn i Sverige. Det hand-
lar också om barns möjligheter i Sverige att delta, påverka och vara en resurs i 
samhället på barns villkor. Barn i dag vet att de har rättigheter att påverka och 
vara delaktiga i samhället. Men det är bara i en viss given kontext som det är 
möjligt för barn att göra sin röst hörd, kunna påverka och fatta beslut. Barns 
barndom idag påverkas av vuxnas förhållningssätt i olika miljöer. I vissa miljöer 
ses barnen som kompetenta entreprenörer och konsumenter. I andra miljöer kate-
goriseras barnen som en grupp. Det skapas också speciella miljöer för barn och 
det enskilda barnet blir då osynligt. Vissa miljöer är ”barnfria” där barn inte är 
välkomna att delta. Det finns också förhållningssätt hos föräldrar där barnen 
framställs som ”precious beings ”vilket gör att barnen är i en beroende situation 
och har svårt att fatta egna beslut då de är beroende av att bli försörjda. Det finns 
också rädslor i samhället som gör att barnen måste skyddas och allt mer börjar 
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barnen bli kontrollerade av sina föräldrar, då många barn idag har mobiltelefoner. 
Men trots detta så finns det aktörer som vänder sig direkt till barn både som kon-
sumenter och arbetstagare. Hur skall samhället se på det? Det kanske är dags att 
lyfta fram arbetsmarknaden för barn och se vad som erbjuds. Vad finns det för 
arbeten som barn utför? Det kanske handlar om att ha en dialog med barnet istäl-
let för att se det som att barn utnyttjas? Då kanske barnen tidigt fostras i att kun-
na bedöma tillsammans med vuxna vad som ses som utnyttjande eller lärorikt 
och utvecklande arbete. Det kanske är så att arbetsmarknaden kan vara ett kom-
plement till hem och skola för att utmana barn och hitta deras motivation till att 
lära? Begreppet barnarbete är ett laddat ord men anser vi att barnen är kompeten-
ta att bestämma själva kanske det istället handlar om barns arbeten? Kanske be-
greppet ”barns arbeten” kan lyftas fram och få en plats i samhället där det möj-
liggör diskussioner vilka villkor barnen har att bestämma och fatta egna beslut. 
Om barns arbeten ses som att barn blir utnyttjade eller som en resurs behövs det 
ta hänsyn till i vilket miljö och villkor som arbetet sker. Zelizer (2005) lyfter 
fram detta i debatten om barnarbete då hon skriver: 

We cannot effectively weigh goods and evils of children’s work without serious 
consideration of the social relations within which the work occurs. Whether the 
same sort of effort constitutes exploitation or valuable experience depends heavily 
on the social context. Moralists and policy makers will do well to take that insight 
from close studies of children’s work into account (Zelizer, 2005, s.195). 

Vilka bilder av barn skapas då i denna barndom? De bilder som skapas är barn 
som kompetenta eller inkompetenta barn. Det beror på i vilken miljö barnet vis-
tas i. Det är bilden av det lilla barnet som har behov, måste vårdas och tas hand 
om inför framtiden. Men också förhandlaren som förhandlar med sina föräldrar 
om kläder, pengar, och saker. Det är också bilden av barn som medvetna och 
kompetenta konsumenter men också bilden av den kompetenta entreprenören. 
Det kanske är dags att låta barnen ta plats på arbetsmarknaden som den kompe-
tenta samhällsmedborgaren? 

Det politiska barnet 
Barn är som nämnts tidigare kompetenta de är också mycket skickliga innovatö-
rer och hittar ständigt nya lösningar för att försöka delta och göra sin röst hörd i 
samhället. Media har blivit en stor tillgång för barn att kunna göra sin röst hörd. 
Barn har tillgång till datorer och Internet vilket är ett av de främsta verktyg som 
barn i dag tillämpar för att lyfta fram sina åsikter. Barn idag börjar ta plats på den 
politiska arenan och de har skapat forum via Internet där de diskuterar sina vär-
deringar och ställningstaganden. Barn idag är medvetna konsumenter och de väl-
jer noga vilka produkter de vill köpa utifrån sina egna värderingar. Barns värde-
ringar och politiska ställningstagande påverkar i allra högsta grad vårt samhälle. 
Det finns till exempel barn i dag som vid 10 års ålder bestämmer sig för att inte 
äta kött då de anser att djuren hanteras på ett felaktigt sätt. Spel producenten 
KÄRNAN gjorde ett ishockeyspel med kvinnliga spelare då ett barn ifrågasatt 
varför det bara fanns manliga spelare. Konsumtion bidrar till politisk påverkan 
och det är här barnen har hittat sin arena. Men för att konsumera krävs pengar 
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och det innebär att barn tvingas till ett beroende av sina föräldrar och andra 
”agenter” då de inte har tillgång till arbetsmarknaden. För att skapa politisk makt 
krävs pengar och genom det skapas möjligheten att på verka beslut. För att vi 
skall bli ett jämlikt samhälle där barn har rätten att påverka och göra sin röst hörd 
på lika villkor som oss vuxna måste vi kanske ta ställning till att ”öppna upp” för 
barns möjligheter till barns arbeten. 
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Att åka slalom i slöja – är det typiskt somaliskt? 
Transnationella perspektiv på barndom 

Gunnel Mohme 
 
 
 – Är du en riktig svensk? 
 Det är en av flickorna i årskurs fem som ställer frågan när hon och jag och några 
 av de andra flickorna i klassen står utanför klassrummet en vårdag och samtalar5. 
 Jag gör mitt fältarbete på deras grundskola, där de allra flesta elever har föräldrar 
 som kommer från Somalia.  
 Frågan gör mig lite förvånad. Den kommer plötsligt och ur ingenting.  
 – Ja, från Sverige? fortsätter hon och tittar uppfordrande på mig 
 – Oja! svarar jag med eftertryck 
 – Varifrån är du då? 
 – Ja, jag föddes i Stockholm… 
 – Vardå i Stockholm? 
 – På ett BB som heter Allmänna BB. Ja, det finns inte längre, men det låg  där… Vet 
 ni var Tekniska Högskolan och Östermalm ligger? 
 Flickorna nickar. 
 – Där föddes jag, säger jag. 
 – Då är du en svensk. 
 – Javisst, och hur är det med er då. Är ni svenskar? 
 Flickorna tittar förvånat på mig, ungefär som om jag är dum och inte vet. 
 –Men Gunnel, jag är somalier, säger en av flickorna och tittar på de andra som 
 nickar. 
 
När de somalisk-svenska flickorna frågade mig om jag var en ”riktig svensk” och 
samtidigt så självklart och med sådant eftertryck beskriver sig själva som somali-
er, är det säkert många av oss som tror att de avser sin nationella identitet, eller 
att det i alla fall är den som är viktigast för dem; och vi tar det som ett exempel 
på hur dåligt integrationen fungerar.  I den här essän kommer jag att anlägga ett 
så kallat transnationellt perspektiv på flickornas påstådda somaliskhet med mo-
dern barn- och barndomsforskning som infallsvinkel. Jag inleder med ett kort 
avsnitt om den somaliska gruppen i Sverige – en grupp som jag tror att de flesta 
inte har så mycket kunskap om. 
 
Somalierna i Sverige 
Mycket litet är känt om den somaliska gruppen i Sverige och om deras barn. Den 
allmänna uppfattningen, bland annat i media, är att flickorna, som alla andra 
flickor från muslimska familjer, lever ett striktare liv med mindre frihet och 
självständighet än jämnåriga svenska flickor. Traditionen med kvinnlig köns-

                                                
5 Fokus i min forskning är flickor i ”mellanstadieåldern” (ca tio till tolv år gamla) som alla växer upp och 
i muslimska familjer av somaliskt ursprung här i Sverige. Syftet med forskningen är att beskriva flickor-
nas liv och hur dessa har formats av deras somaliska bakgrund i familjerna och i en svensk och transna-
tionell kontext. Fältarbetet bedrivs i den muslimskt profilerade grundskola där flickorna är elever. Forsk-
ningen bedrivs med ett barnperspektiv. 
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stympning6 är också något som hamnat på löpsedlarna och som starkt kommit att 
förknippas med den somaliska gruppen. Genom böcker och media har svenskar-
na också fått uppfattningen att somalisk-svenska ungdomar lever under ett ome-
delbart hot från sina föräldrar att bli skickade till Somalia, om de blir för väster-
ländska i sitt sätt att vara7.  
 Sammanfattningsvis kan man säga att den bild som tonar fram av somalierna 
i Sverige, i alla fall när de skildras i media, verkar vara en grupp som beter sig 
mycket ”osvenskt” och på ett sätt som är oförenligt med det vi kallar ”svenska” 
värderingar.  
 Under de senaste decennierna har den rådande situationen i Somalia förändrat 
villkoren för det somaliska folket i grunden, och många har varit tvungna att 
lämna sitt ursprungsland.  De flesta exilsomalier lever i Somalias grannländer, 
men många somalier lever i t ex USA, Kanada, Storbritannien, Egypten, Syrien 
och i våra nordiska grannländer. För närvarande bor det ca 20 000 personer i 
Sverige av somaliskt ursprung (SCB 2007)8.  
 
Invandring ur ett klassiskt migrationsperspektiv 
Enligt FN:s beräkningar är det fler än 175 miljoner människor i världen som för 
närvarande bor och lever i länder där de inte är födda. Att möta människor med 
en annan etnisk bakgrund, ursprung i andra kulturer och med en annan religiös 
tillhörighet är således snarare regel än undantag för oss i Västvärlden idag.  I och 
med att invandrare bildar familj i det nya landet är det intressant att ta reda på hur 
det är att växa upp som barn till föräldrar med ursprung i ett helt annat land.  
 Den globaliserade värld vi lever i har inneburit att ny teknik och nya kom-
munikationer har gjort det så mycket lättare för människor att inte bara hålla kon-
takten med varandra över telefon och med IT-teknik, det har även blivit både lät-
tare och billigare för många att resa och hälsa på varandra. Detta påverkar de in-
vandrade familjernas liv i grunden och har dessutom kullkastat mycket av de se-
dan länge existerande migrationsteorierna.   
 Teorier om migration har ända fram till för något decennium sedan domine-
rats av uppfattningen att emigration är att likna vid en resa på enkel biljett, det 
vill säga att den som emigrerar till ett nytt land gör det för alltid. Med tiden skul-
le invandrarens eget kulturella ursprung suddas ut. För kommande generationer 
skulle det innebära en total anpassning till det nya landet - det vi kallar assimila-
tion (Levitt och Waters 2002, Kokot et al 2004).  
                                                
6 Könsstympning, som är det begrepp som används i svensk lagstiftning (ett annat begrepp som somalier-
na själva ofta använder är ”kvinnlig omskärelse”), har framförallt blivit känt för den bredare allmänheten 
genom Waris Diries’ självbiografiska böcker ”En blomma i Afrikas öken” (2001), ”Ökenblomman åter-
vänder” (2004) och ”Smärtans barn” (2007). Könsstympning ärr förbjudet I Sverige sedan 1982. Sedan 
1999 är det även förbjudet om det utförs utomlands.  
7 Detta beskrivs i boken “Dumpad: Den sanna historien om Ahmed Hassan Ali, av journalisten Per Brin-
kemo, och i TV-dokumentären “Dumpad i Afrika” som fick mycket uppmärksamhet när den sändes I SvT 
i september 2005.   
8Inofficiella källor hävdar att gruppen är betydligt större. Somalierna började komma till Sverige i och 
med att inbördeskriget bröt ut i Somalia i början på 1990-talet. Sedan striderna blossade upp på nytt 2006 
har antalet asylsökande återigen ökat, dessutom har Sverige en del invandring med familjeanknytning. 
Men det förekommer en del utflyttning – somali-svenskar med svenskt pass kan t ex använda sig av den 
fria rörlighet som EU erbjuder. Det exakta antalet personer av somaliskt ursprung i Sverige är således 
svårt att uppskatta. 
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 För barn till invandrare i Sverige skulle detta således betyda att ju längre de 
är här och ju mer de utsätts för svensk kultur, desto troligare skulle det vara att de 
antog en ”svensk identitet”, vilket från majoritetssamhällets sida inte bara setts 
som det naturliga, utan också varit det eftersträvansvärda. För oss som arbetar i 
skolans värld är det tydligt på flera sätt. Ett av skolans viktiga uppdrag är t.ex. att 
förmedla insikter och förståelse för andra kulturer, men uppdraget är formulerat 
så att det kan förstås som att mångfald och mångkultur är något som rör invand-
rare och deras barn och inte resten av befolkningen. Termen integration används 
t.ex. bara om invandrarnas barn. Det är de som ska integreras i majoritetsbarnens 
kultur (Gitz-Johansen 2004). Det är således majoritetskulturen som formulerar de 
premisser som invandrarbarnen ska positionera sig mot. Detta är något som är 
uppenbart för många av de äldre elever jag talat med. Så här sade en kvinnlig, 
muslimsk högskolestudent till mig om sin grundskoletid: 
 

– Jag kan säga så. Man pratar så mycket om integration här i Sverige. Antingen är 
ju... Jag tror inte att man vill jobba för att man ska glömma bort sin bakgrund, det 
vill man inte. Men samtidigt... Det är så motsägelsefullt. Man vill att man ska an-
passas till det svenska samhället, men också ha kvar den där bakgrunden. Men hur 
ska det gå till? 

 
Ofta brukar det heta att barn med invandrarbakgrund växer upp mellan två kultu-
rer, man skulle kunna likna det vid kulturella mellanrum - ett slags ingenmans-
land (Gitz-Johansen 2004). På ena sidan om detta kulturella ingenmansland finns 
majoritetskulturen med allt sitt svenska och det mer eller mindre uttalade efter-
strävansvärda. Där finns redan majoritetens barn och dit ska minoriteternas barn 
integreras. På den andra sidan finns invandrarbarnens familjekultur, som blir en 
antites och därmed något som är oförenligt med det svenska. I den allmänna de-
batten talas det ofta om kulturkrockar och konflikter, som om en inbyggd spän-
ning mellan dessa storheter vore en naturlag. Så när några elvaåriga flickor på en 
skola i Sverige med emfas hävdar att de är somalier, kan det tolkas som att Sve-
rige faktiskt har misslyckats med sin integration – de här flickorna har inte blivit 
en del av det svenska samhället. 
 Men ingenmanslandsmetaforen är formulerad utifrån gamla migrationsteorier 
och håller inte längre. Den kan ifrågasättas på flera punkter. En är tanken att det 
skulle finnas kulturella ”mellanrum”. Några sådana finns inte - även i det som 
kan verka som ett ödsligt ingenmansland som ingen verkar rå över, finns det kul-
tur. Inte heller finns det några vattentäta skott mellan kulturer. Kulturer är heller 
ingenting som är oförändrade över tid och rum, som människor föds in i. Kultu-
rer är något som människor konstruerar och så länge som människor träffas, tän-
ker och tycker tillsammans och om varandra, så kommer de kulturer som mänsk-
ligheten konstruerar att formas av detta.  
 
Transnationella barn 
Globaliseringens konsekvenser med snabba kommunikationer och nya tekniska 
landvinningar har, som jag nämnt ovan, förändrat förutsättningarna och tillvaron 
för alla de människor som migrerar. I de somalisk-svenska familjerna är det so-
maliska ursprunget inte bara levande genom den historia och de traditioner, mat-
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hållning och språk som man tagit med sig till Sverige. Den är i allra högsta grad 
en levande del i det dagliga livet. Och även om det i dagsläget är omöjligt att resa 
till Somalia på besök (att flytta dit var när det här skrevs otänkbart), håller många 
så gott som daglig kontakt med sina släktingar på telefon, chat eller e-post och 
varje månad skickar många familjer pengar. Men det somaliska kontaktnätet är 
större än så. De somaliska släkterna är stora och familjemedlemmarna i dessa 
”extended families” står varandra nära; att den somaliska gruppen är spridd över 
hela jorden verkar inte ha hindrat dem från att fortsätta att hålla nära kontakt med 
varandra – och detta gäller oavsett om de är barn eller vuxna. Barnen i de soma-
lisk-svenska familjerna har således, liksom många andra invandrarbarn, helt 
andra erfarenheter av migrationstillvaron än tidigare invandrargenerationer.  
 De amerikanska sociologerna Alejandro Portes och Min Zhou, som har fors-
kat på hur andra generationens invandrarungdomar i USA anpassar sig, har fun-
nit att dessa i motsats till tidigare generationers invandrare inte alls assimileras in 
i en homogen amerikansk kultur. Inte heller blir de kvar i sina föräldrars kultur. 
Istället är det den närmiljö där de bor som formar dem. Portes och Zhou kallar 
detta för ”segmented assimilation” (1993). 
 Dessa observationer är helt i linje med aktuell migrationsforskning och de 
teorier som växer upp kring den, där migration och de som migrerar ses ur ett 
transnationellt perspektiv. Genom denna ansats synliggörs de relationer och 
bindningar som de som flyttat till ett nytt land upprätthåller och utvecklar i det 
nya landet, med sina gamla hemländer och med andra platser i världen där forna 
landsmän nu bor. I de transnationella kontakterna utbyts idéer, tankar, värdering-
ar om allt mellan himmel och jord – frågor av privat karaktär likaväl som politis-
ka frågor och mycket annat. Sammanfattningsvis påverkar dessa transnationella 
relationer människor i deras vardag och deras identitet – vilken tillhörighet och 
gemenskap de känner med sina forna landsmän och med det nya landet. Kort sagt 
– man kan tala om att de som flyttar till ett annat land skaffar sig en transnatio-
nell livsstil. 
 Hitintills har barnen haft en mycket undanskymd plats i forskning om trans-
nationella familjer, det är de vuxna familjemedlemmarna som har stått i centrum 
(Olwig 1999). Det finns de som hävdar att eftersom barnen i invandrarfamiljer 
inte involveras i kontakterna med föräldrarnas ursprungsländer lika ofta och med 
samma intensitet, så är omfattningen av deras transnationella praktik en öppen 
fråga. Det finns även de som gör gällande att barn inte kan ha någon egen trans-
nationell praktik. Jag menar att det beror dels på hur transnationell praktik defini-
eras, dels på vilken syn på barn och barndom man har. 
 De två professorerna och barndomsforskarna Allison James och Adrian L. 
James har ägnat sina forskarliv åt att studera relationen mellan barndom som ett 
strukturellt fenomen och barn som individer. En förutsättning för att förstå barns 
villkor är att studera deras barndom. Dagens barndomsforskare är överens om att 
barndom är något som konstrueras i och för varje specifikt samhälle. Men barn-
domen är inget tomt utrymme (eller ingenmansland, för den delen), som står och 
väntar på att barnen ska kliva in. Varje barndom, oavsett var och när den finns, 
har formats och formas av de formella och informella regler, konventioner, för-
väntningar och traditioner som finns i samhället och i familjen.  
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 Barndomen är förvisso en plats för barn, men de barn som finns där är inga 
passiva, hopfösta varelser. Barn skapas och formas av de relationer de har med 
omvärlden. Men barn skapar och formar också sin egen tillvaro. Barn har agens, 
det vill säga de är kompetenta, resilienta och i full färd med att vara aktörer och 
medarkitekter i att forma sin egen barndom. Detta synsätt innebär att det inte 
finns någon universell barndom som är oberoende av kön, etnicitet, klass, kultur 
etc. Alla barndomar ser olika ut.  
 Ofta är det ändå en barndom som bygger på ett västerländskt barndomsideal, 
som målas upp som normen som alla andra barndomar ska mäta sig med (Hult-
qvist och Dahlberg 2001). Förklaringen till detta är sannolikt att det mesta av 
barndomsforskningen som vi i Västvärlden kommer i kontakt har Västvärldens 
kulturella glasögon. Jag menar att detta kan ha varit till förfång för hur vi tolkar 
och analyserar invandrarbarns barndomar. För att kunna förstå de barn som växer 
upp med en annan, och för oss kanske främmande, kultur, måste vi studera deras 
egen barndoms logik utifrån delvis andra perspektiv. 
 
Barndom ur ett transnationellt perspektiv 
En fruktbar ansats skulle kunna vara att kombinera teorierna om barndomskon-
struktion med teorier om transnationalitet. Det ger en idé om att barn till föräldrar 
som invandrat, precis som alla andra barn, till stor del också de konstruerar sina 
barndomar. En transnationell barndom påverkas och präglas av de nära kontak-
terna och relationerna barnet har med familjen, med släkt och kompisar, med lä-
rare i skolan men också av förutsättningarna på mer övergripande nivå i samhäl-
let (det kan till exempel handla om lagstiftning kring invandring och asyl etc.) De 
här barnen kommer inte att leva exakt som sina föräldrar, inte ens helt och hållet 
som föräldrarna önskar. Föräldrarnas ursprung finns visserligen med och påver-
kar dem, men det gör också allt annat som de ser och upplever. I barnens transna-
tionella praktiker deltar föräldrar och andra vuxna släktingar mer eller mindre 
aktivt. Men det finns också arenor där de utövar sin transnationella praktik utan 
att de vuxna finns med – eller ens vet vad som sker.    
 Så när de elvaåriga flickorna säger till mig att de är somalier, så är det en so-
maliskhet som inte direkt kan kopplas till den geografiska platsen Somalia . De 
här flickorna är födda i Sverige och de flesta har aldrig besökt Somalia. I de upp-
satser som jag låtit flickorna skriva om sina framtidsdrömmar, är det ingen av 
dem som har nämnt Somalia. Att de inte vill bo där är kanske förklarligt, det är 
inte bara krig i landet, det är också ett av världens fattigaste länder. Men de har 
inte nämnt landet i något annat sammanhang heller. Istället skriver de att de i 
framtiden vill bo kvar i Sverige, eller flytta till USA och England som också står 
högt på listan (och där har många av dem släkt). Flickornas somaliskhet är alltså 
något som konstrueras här och nu, i en av Stockholms förorter. 
  När de här flickorna säger att de är somalier, så kan det vara för att de vill 
förklara för mig att det är skillnad – det är skillnad på dem och mig och det är 
skillnad på dem och andra grupper där de bor. Men när de uttrycker den här 
skillnaden och när de lever i den så blir den också en del av deras transnationella 
livsstil. Man kan kanske få uppfattningen att en transnationell livsstil står i en 
motsatsställning till assimilation. Så är det inte - det transnationella och assimila-
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tion existerar sida vid sida i det dagliga livet. Ett transnationellt barndomsper-
spektiv skär igenom aspekter som kultur, klass, kön, etnicitet, religion och histo-
ria etc., precis som mer ”svenska” barndomsperspektiv gör. Ibland hamnar skär-
ningspunkterna på samma ställe för de två barndomsperspektiven och ibland skil-
jer de sig åt. Det finns egentligen inga fasta gränser där den ena barndomen upp-
hör och den andra börjar.  
 
Slutord 
I den här essän har jag anlagt ett transnationellt perspektiv på de somalisk-
svenska flickorna i min forskning. Utgångspunkten har varit att flickornas barn-
dom formas i en kontext som inte bara skapas i det samhälle där de faktiskt är 
bosatta. Deras vardag påverkas även, som jag har beskrivit, av det som händer i 
Somalia och i kontakterna med andra somalier varhelst dessa befinner sig i värl-
den, och som har normer och värderingar konstruerade i och för en helt annan 
politisk verklighet än den som är giltig i vårt svenska samhälle. Sålunda är en 
transnationell barndom också en politisk barndom, där varje enskilt barn förvär-
var en unik transnationell politisk kompetens. 
 Så när de här flickorna åker med skolkamraterna på det årliga skidlägret till 
Säfsen, kan vi tycka att det är exotiskt och/eller ett exempel på lyckad integration 
med synen av färgade flickor med sjal i backen. För flickorna är det självklart 
och oreflekterat en del av det som är deras barndom, en del av deras somaliskhet 
– en del av deras transnationella livsstil. Och när de sätter på sig sin sjal så ut-
trycker det inte ett avståndstagande från det svenska, utan den är en markör för 
deras identitet som muslimska flickor av somaliskt ursprung, gemensam med 
många muslimska flickor över hela världen men också med de svenska musli-
merna. 
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Att göra föräldraskap effektivt – ett politiskt försök att  
kolonisera barndom 

Birgitta Ljung Egeland 
 
 
Ett viktigt mål för den svenska barnpolitiken är att implementera Konventionen 
om barnets rättigheter (2006). Som ett led i denna ambition presenterades utred-
ningen Föräldrastöd – en vinst för alla. Nationell strategi för samhällets stöd och 
hjälp till föräldrar i deras föräldraskap (SOU 2008:131). Där slås fast att det 
generella föräldrastödet och hjälpen bör utvecklas och utvidgas till att omfatta 
barnets hela uppväxttid. I utredningen skrivs fram att det är föräldrar som är ex-
perter på sina barn och föräldrars och barns behov ska styra innehållet i föräldra-
stödet. Föräldrar bör dock erbjudas ett ökat utbud strukturerade och evidensbase-
rade program. Det handlar bland annat om universell prevention, där interventio-
nen är tänkt att främja alla oavsett grad av risk och man har särskilt frågat efter 
manualbaserade metoder och strukturerade arbetssätt, som lätt kan följas och 
upprepas. Utredningen tar inte ställning till enskilda föräldrastödsprogram, även 
om ett urval sådana nämns. En utgångspunkt är att föräldrautbildningen ska vara 
frivillig och i första hand bygga på att det finns ett behov hos föräldrarna.  
 En viktig ambition har varit att förebygga barns psykiska ohälsa och resurser 
har lagts på att inventera evidensbaserade metoder och i rapporten Nya verktyg 
för föräldrar – förslag till nya former av föräldrastöd. (Bremberg, 2004) presen-
teras sådana metoder för stöd till föräldrar. Metoderna bygger främst på kognitiv 
psykologi och social inlärningsteori och vetenskapliga studier visar att använd-
ning av metoderna leder till att risken för beteendeproblem hos barn minskar 
kraftigt, det vill säga att de är effektiva. De metoder som rekommenderas är av-
sedda för breda grupper. Kritik från olika håll har dock riktats mot de föräldra-
stödsprogram som folkhälsoinstitutet lyfter fram i sin rapport, bland annat i arti-
keln Time-out för disciplinprofeterna av Lars H Gustafsson (2007). Han hävdar 
att den syn på barn som avspeglas i de metoder som förespråkas i flera av pro-
grammen strider mot grundläggande tankar i Konventionen om barnets rättighe-
ter, där barnet inte är någon ägodel, inget objekt utan i stället ska ses om en egen 
aktör i sitt liv. Barnrättskonventionen ger också varje barn rätt till en känsla av 
värdighet och värde och Gustafsson menar att den känslan måste bli svår för barn 
att behålla om metoder som time-out och ignorering används. Denna och andra 
diskussioner har resulterat i att samtliga program nu har tagit bort dessa metoder 
ur sina svenska manualer.   
 Ett intressant resonemang förs också i artikeln Det eviga projektet att göra 
föräldrar till bättre föräldrar (Gustafsson, 2004) där författaren synliggör anta-
ganden om föräldraskap, som hon menar bildar utgångspunkt för det hon kallar 
”föräldraförbättringsprojekt”. Hon gör från början tydligt att det är en riktig och 
viktig tanke att stödja föräldrar i deras föräldraskap. Det är heller inte föräldrar 
som av olika anledningar har stora svårigheter med att klara av föräldrauppgiften 
hennes artikel handlar om. Det hon vill föra fram handlar om den syn på föräldrar 
och föräldrauppgiften hon menar är typisk för ”föräldraförbättringsprojektens” 
förespråkare. Hon menar att dessa förespråkare har underliggande föreställningar 
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om att föräldra-barn-relationen bör göras mer rationell och föreställningar om 
föräldraskapet som yrke. Själv gör hon tydlig skillnad mellan vad hon ser som 
föräldrauppgiften respektive den professionella uppgiften och att dessa uppgifter 
inte ska blandas ihop. Föräldrauppgiften skiljer sig från den professionella i in-
tensitet, varaktighet och den är unik och inte utbytbar. Föräldraskapet är inte nå-
got yrke som man utbildas till. Det utvecklas man till i samvaro med det egna 
barnet och för de allra flesta utvecklas detta samspel till något som fungerar till-
räckligt bra. För den stora majoriteten behövs inga föräldrautbildningsprogram. 
Gustafsson (2004) menar att dessa i stället kan göra föräldrar mer osäkra och att 
man tar risken att störa ett samspel som fungerar.  
 I synnerhet Gustafssons (2004) ifrågasättande av effektivt föräldraskap leder 
mig till att vilja se frågan om generell föräldrautbildning som inte endast en rela-
tionsfråga, utan också en politisk fråga. Då menar jag politisk såtillvida att det 
har att göra med offentligt maktutövande och synen på människors delaktighet 
och deltagande i processen att erövra och utöva makt. Det handlar om vilkas 
åsikter och intressen som når fram och vilka metoder man använder för att för-
verkliga sina mål. I detta sammanhang handlar det om att olika politiska gruppe-
ringar sätter barn på agendan, talar retoriskt om barnets bästa, men utifrån olika 
intressen och det är då viktigt att undersöka konsekvenserna för barnet av sam-
hälleliga förändringar, hur utredningar utformas och på vems uppdrag, men ock-
så hur beslut som berör barn fattas. Man kan fråga sig vilka barndomar ovanstå-
ende aktörer vill bidra till att skapa och om de ger olika makt åt barnen? Det är 
viktigt att vara observant på vilken människosyn de insatser som görs grundar sig 
på, för att inte bli redskap för en icke önskad utveckling. 

Jag vill i detta sammanhang återge delar av det som står i förordet till utred-
ningen om föräldrastöd (SOU 2008:131), av den anledningen att det som står i 
förordet sannolikt speglar intentionen med utredningen. 
 

Allt stöd som samhället erbjuder föräldrar bör ha som utgångspunkt att för-
äldrar älskar och vill det bästa för sina barn. Det är den kraften som ska tas 
tillvara och stöttas. Varje förälder är expert på sitt eget barn och har också 
huvudansvaret för att det får växa upp ”i en familjemiljö, i en omgivning av 
lycka, kärlek och förståelse” som det står i inledningen till FN:s barnkonven-
tion. Det kan ingen annan än föräldrarna erbjuda. Föräldrar behöver känna 
att när de tar sin föräldraroll på allvar är det inte enbart betydelsefullt och 
livsavgörande för barnen utan också en viktig insats för hela samhället. Om 
andra krav får stå tillbaka under vissa perioder i livet är det ingen katastrof. 
Tvärtom kan det vara bra och nödvändigt. Det är både enkelt och svårt att 
vara förälder idag. Enkelt därför att drivkraften att älska, vårda och ta hand 
om barnet är så stark och därför att tillgången till praktiska hjälpmedel är så 
stor. Svårt därför att vårt samhälle är så komplicerat och för att kraven på 
föräldrar är mer motsägelsefulla nu än tidigare. Alla förväntas arbeta heltid 
från det att barnet är drygt ett år, ha ett rikt socialt liv, hinna med att utveckla 
sig själva, ha ett välinrett hem och samtidigt vara perfekta partners och för-
äldrar (s. 13).        

 
Mot denna bakgrund vill jag i min artikel belysa hur man ur ett barndomssocio-
logiskt perspektiv kan problematisera utveckling och utvidgning av generella 
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föräldrautbildningsprogram i Sverige. Mer precist handlar det om att föra ett re-
sonemang om följande frågor:  
 

- Vad är det för diskurser om föräldraskap och barndom som skulle kunna 
ligga till grund för ambitionen att utbilda föräldrar?   

- Hur hänger föräldrautbildningsprogram ihop med synen på barns rätt till 
delaktighet och rätt att utforska och utveckla agens?   

 
I ett barndomssociologiskt perspektiv studeras barn i relation till vuxna, och barn 
i relation till samhället, det vill säga villkoren för barns liv. Barndomen ses som 
ett socialt fenomen, som är sociokulturellt och historiskt konstruerat (James & 
James, 2004; Hägglund, 2006; Löfdahl, 2007). Det barndomssociologiska forsk-
ningsfältet har delvis vuxit fram som en kritik av tidigare forskning om barn där i 
stor utsträckning barns utveckling och socialisation har varit i fokus, där vuxen-
het har varit norm och barn i alltför stor utsträckning förstås som under utveck-
ling eller med ett annat uttryck ”becoming” (James & James, 2004; Qvortrup, 
2005). Forskare har ställt sig kritiska till hur den traditionella utvecklingspsyko-
login framställer barnet och dess omsorgsgivare, en framställning som till stor 
del bygger på två stereotypier, nämligen ett bräckligt barn i behov av skydd och 
en ideal förälder. Dessa stereotypier i kombination med ett uttalat stadietänkande 
kring barns utveckling har bidragit till ett synsätt där barn också måste kontrolle-
ras med avseende på avvikelser. Fokus hamnar på problem i barndomen som har 
betydelse för det framtida vuxenblivandet (James & James, 2004; Burman, 
2008).  Barndomen blir med ett sådant synsätt en period då man har rätt till skydd 
och träning och där vuxna har makt att definiera barn och kontrollera barn och 
barndom. Barn blir också passiva mottagare av hur samhället påverkar dem. 
Barns intentioner, intressen av och makt att själva delta i sin egen socialisering 
lyfts inte fram. Barndomssociologin däremot betonar att barndomen är betydelse-
full för barn här och nu. Barnperspektivet lyfts fram och därigenom blir barns 
rättigheter och barns röst något viktigt. Ett mål blir att minska maktskillnader 
mellan barn och vuxna och kan jämföras med utvecklingsperspektivet där målet 
kan tyckas vara att kontrollera och styra barn bättre.  En central tanke är att barn 
har agens och därmed ses som både förändrande och reproducerande, det vill 
säga medskapare till sin egen utveckling och med möjlighet att förändra struktu-
rer i sin omgivning (James & James, 2004; Hägglund, 2006; Löfdahl, 2007). 
Löfdahl (2007) skriver ”Att barn har agens innebär att de har makt att påverka 
och förändra sin situation, vilket jag menar får en annan och starkare innebörd än 
när vi betraktar barn som kompetenta sociala aktörer. Att ha agens är någonting 
mer.” (s. 14). För att man ska kunna tala om att barn har agens krävs att de verk-
ligen har möjlighet att påverka och förändra och inte okritiskt ses som aktörer. 
Löfdahl refererar till flera forskares resonemang om att agens hänger ihop med 
att både barn och vuxna är beroende av andra för att kunna agera (Löfdahl, 
2007).  
 Barndomsforskningen använder sig ofta av begreppet diskurs, för att visa att 
barndom är något abstrakt som konstrueras utifrån de föreställningar som varie-
rar med tid och samhälle. Nya diskurser skapas och den ideologi för barnuppfost-
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ran som råder blir den normativa och bidrar till vad som ses som vetenskap.  Det 
finns ingen beskrivning av barn och barndom som är neutral (Hundeide, 2006). 
Dock är de vuxnas idéer ofta motstridiga, vilket innebär att olika barndomsdis-
kurser hela tiden existerar bredvid varandra och i dynamik (Buckingham, 2000). 
Den barndomsdiskurs som är mest intressant för frågorna i denna artikel är det 
man kan kalla ”föräldraförbättrarnas” diskurs. Denna diskurs fungerar sannolikt 
som del av en större diskurs där ett stort ansvar läggs på individen i ett komplext 
samhälle, och ”föräldraförbättrarna” använder föräldrautbildning som ett försök 
att parera konsekvenserna. 
 Ett villkor för barns liv är just familjen, som länge har setts som en grund för 
skapandet av social stabilitet och kontroll i samhället, men också som grund för 
omsorgsgivande. Här finns antaganden om möjligheten att skapa framtidens goda 
medborgare (SOU 2008:131, se förordet). Sociala problem och beteendeproblem 
hos barn definieras ofta som familjeproblem, vilket gör att samhället har ambi-
tionen att på olika sätt stötta familjen, bland annat genom interventioner som är 
inriktade på föräldrars och barns beteende (James & James, 2004). Möjligen är 
ett sådant resonemang själva utgångspunkten för ambitionen att erbjuda generella 
föräldrautbildningsprogram och det går att spåra underliggande tankar om föräld-
rar som vägledare och experter i relation till barn (Hägglund, 2006). Barn görs på 
det här sättet till objekt och i stor utsträckning en produkt av föräldraskap och 
blir ”becoming” snarare än ”being”.  
 Jag vill här återanknyta till det tidigare i texten citerade förordet (SOU 
2008:131). Där står att ingen annan än föräldrarna kan erbjuda barnet en uppväxt 
i en omgivning av lycka, kärlek och förståelse. Är det verkligen så enkelt? Där 
står att det är ingen katastrof, utan bra och nödvändigt om andra krav får stå till-
baka under vissa perioder i livet. Vilka krav avses? Där står vidare att det är en-
kelt att vara förälder därför att drivkraften att älska, vårda och ta hand om barnet 
är så stark, men svårt därför att man bland annat förväntas arbeta heltid, ha ett 
välinrett hem och vara en perfekt förälder. Är det då exempelvis de barn och för-
äldrar i Sverige som lever med små ekonomiska marginaler som diskuteras? Pa-
radoxalt nog framstår också barnet i förordet närmast som någon form av hin-
der… Man måste kunna ställa sig frågor om vilka barn och föräldrar det här 
handlar om, vilken syn på föräldraskap och barndom som manifesteras och om 
det verkligen är generell föräldrautbildning med fokus på föräldrars och barns 
beteende som är en så stor del av lösningen på svårigheter man kan uppleva i sin 
föräldraroll. ”Föräldraförbättrarna” verkar i stor utsträckning vilja forma barn 
och föräldrar i sin strävan att förändra samhället.  
 Kan det vara så att ”föräldraförbättrarna” genom föräldrautbildning vill 
reglera familjen och att få föräldrar att stanna hemma blir ett sätt att hjälpa dem 
att kontrollera sina barn? En sådan kolonisering av barndom och privatisering av 
barnet hänger nära samman med en syn på barnet som beroende och i behov av 
skydd. Vilka konsekvenser får detta för barnet? När barn beskrivs genom sina 
relationer till föräldrar tenderar de också att osynliggöras och deras möjlighet att 
ta plats i det offentliga rummet utesluts. Barn marginaliseras på så sätt och hind-
ras från att utforska och utveckla sin agens, om familjen blir den enda arenan 
(Qvortrup, 2005; Hägglund, 2006). Konsekvensen kan antas bli att barns per-
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spektiv inte kommer till uttryck och man kommer inte alls åt den politiska utma-
ningen att utvidga barns delaktighet. När det talas om barns delaktighet i plane-
ringsprocesser handlar det ofta om att man har frågat barn om de tyckte att det 
var bra eller, som i fallet med föräldrastödsprogram, om det har blivit bättre i 
familjen och då svarar barnet förmodligen ofta ”ja”. Barn vill också vara kongru-
enta (Hundeide, 2006). Då talar man om en mycket låg grad av delaktighet, både 
upplevd och reell. Lars H Gustafsson skriver ”Den som tar konventionen på all-
var säger aldrig ”Det är viktigt att sätta gränser för barn!” utan i stället ”Det är 
viktigt att sätta gränser med barn!” (s. 72)”. Lee (2005) skriver att barn kan ha 
unika synpunkter och intressen som inte har något med de vuxnas agendor att 
göra. Jag uppfattar att han menar att en förutsättning för barns delaktighet är den 
vuxnes förmåga till det han kallar ”separability”, det vill säga möjlighet att skilja 
ut sig från barnet; till skillnad från ”separation”, att skiljas från barnet. Det är då 
vuxnas separationsångest som leder till att barnet görs till föräldrars ägodel och i 
behov av skydd och kontroll för att inte banden mellan barn och föräldrar ska 
riskera att förstöras. Lee menar att förmågan till ”separability” snarare kan stärka 
en trygg anknytning. 
 De problemfyllda barndoms- och föräldradiskurser som omger oss känner vi 
väl igen och det är troligt att även dessa ligger till grund för en iver att utveckla 
och utvidga föräldrautbildningsprogram. Barn beskrivs idag ofta som okoncent-
rerade och mindre empatiska, de har svårt att leka med varandra, har svårt att 
underordna sig de normer som gäller i skolan och de har dåligt språk. Detta ger 
en bild av en negativ utveckling av barndomen och visar en negativ inställning 
till barns uppförande och uppfostran. Det talas om segregering och koncentration 
av barn med invandrarbakgrund och tvåspråkiga barn ses som inkompetenta i 
språkliga, men även i många andra avseenden (Gitz-Johansen, 2004). Det syns 
också bilder i media av en uppbokad och inrutad barndom, stressad och kravfylld 
med tidiga vuxenimitationer och långa vistelsetider på förskola och fritidshem, 
som inte överensstämmer med hur man skulle beskriva en god barndom. Föräld-
raskapets villkor har förändrats och det ges inte samma möjligheter som tidigare 
att uppfostra barnen på grund av stress och höga krav i livet. Föräldrar arbetar för 
mycket och har för lite tid för barnen. De har släppt ansvaret och fungerar inte 
som konsekventa uppfostrare och normgivare längre. Man låter barnen klara sig 
själva i för stor utsträckning.  
 Paradoxalt nog kan man å andra sidan se en tendens till hypervigilans bland 
vuxna när det gäller barn. Barn måste skyddas mot mycket som är farligt och 
oförutsägbart i omgivningen och föräldrar har blivit måltavla för kommersiella 
intressen som erbjuder olika typer av hjälp att vakta och kontrollera barn (Katz, 
2005). De bilder som överväger är problematiska bilder om föräldrar som osäkra 
och i behov av experthjälp och barn som avvikande, inkompetenta och rentav 
onda (Ellegaard, 2004). Experterna får en viktig uppgift i att stödja föräldrarna i 
deras uppfostransroll. Med personal inom barnhälsovård, förskola och skola som 
är utbildade i evidensbaserade föräldrautbildningsprogram kan man tänka sig att 
det från samhällets sida ses en möjlighet att rekonstruera en ideal barndom där 
barnen har mer lugn och ro, mer fantasi och förmåga att leka, mer empati, ett 
bättre språk och visar mer respekt och hänsyn både för vuxna och andra barn. Det 
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framkommer tydliga bilder av vad ett kompetent barn är och föräldraförbätt-
ringsdiskursen innehåller delar av alla dessa föreställningar (Ellegaard, 2004; 
Kampmann, 2004). 
 Utformningen av föräldrastöd och föräldrautbildning kräver stor eftertanke. 
En nations politik blir barnens vardag (James & James, 2004). En viktig fråga att 
ställa är hur barn själva upplever denna kontroll och reglering av vilka de är och 
ska formas till? Det blir tydligt att det handlar om önskningar och behov hos den 
vuxna majoriteten snarare än önskningar och behov hos barnen. Vad lär sig 
egentligen barn om relationen mellan barn och vuxna? Det jag frågar mig är om 
generell föräldrautbildning håller på att utformas som en heltäckande yrkesut-
bildning för föräldrar och om det kommer att bli ett nästintill obligatoriskt inslag 
i barns uppväxt. Ska detta bli en del av den normala och goda barndomen? Be-
skrivningarna av vad som utmärker den goda barndomen är tydligt normativa 
med en självklar utgångspunkt i en västerländsk idévärld och ur detta perspektiv 
kommer alltid vissa grupper att förstås i termer av avvikelse. Nu säger man sig ha 
ett hälsoperspektiv och alla barn verkar vara i riskzonen då brister i barnens upp-
fostran lyfts fram som avgörande för barnens utveckling. Man säger sig utgå från 
föräldrarnas behov av stöd och experten på föräldrautbildning vet i så fall vad 
som är effektivt att sätta in som redskap. Den duktiga föräldern söker upp exper-
ten och får svaret. Föräldrautbildning kan med denna bakgrund ses som ett nor-
mativt uppdrag där det samhället söker är konformitet och normalisering. Föräld-
rautbildning blir ett motmedel mot oordning, mot ett pluralistiskt samhälle i stark 
förändring och den sociala ordningen kan upprätthållas. Jag ställer mig frågande 
till om det verkligen handlar om brister hos (här har jag tagit bort ”dessa”) barn 
och familjer. Kan det i stället handla om ett sätt att behålla makten genom att 
med nya metoder och nya argument reproducera de grundläggande normer och 
värderingar som redan finns?  
 
Referenser 
Bremberg, S. (red.). (2004). Nya verktyg för föräldrar – förslag till nya former av  
 föräldrastöd. Statens folkhälsoinstitut R 2004:49. 
Buckingham, D. (2000). After the Death of Childhood. Cambridge: 
Burman, E. (2008). Deconstructing Developmental Psychology. London:  
 Routledge.  
Ellegaard, T. (2004). Self-Governance and Inkompetence: Teachers’ Construc-
 tion of “the Competent Child”. I: H. Brembeck, B. Johansson & J Kampmann 
 (Eds.).  Beyond the competent child (pp. 177-197). Frederiksberg: Roskilde 
 University  Press.  
Gitz-Johansen, T. (2004). The Incompetent Child: Representations of Ethnic  
 minority Children. I: H. Brembeck, B. Johansson & J Kampmann (Eds.). 
 Beyond the competent child (pp. 199-225). Frederiksberg: Roskilde Univer-
 sity Press.  
Gustafsson, I. (2004). Det eviga projektet att göra föräldrar till bättre föräldrar. 
 Psykisk Hälsa, 2. 
Gustafsson, L. H. (2007). Time-out för disciplinprofeterna. I: Klara, färdiga, gå!  
 (pp. 72-73). Barnombudsmannens årsrapport 2007.   



 55 

Hundeide, K. (2006). Sociokulturella ramar för barns utveckling. Barns livs- 
 världar. Lund: Studentlitteratur. 
Hägglund, S. (2006). Det hela barnet – vem är det? Reflektioner i anslutning till 
 några texter av Nel Noddings. Utbildning & Demokrati, 15(1), 43-60.  
James, A. & James, A. L. (2004). Constructing Childhood. Theory, Policy and 
 Social Practice. New York: Palgrave MacMillan. 
Kampmann, J. (2004). Societalization of Childhood: New Opportunities?      
 Demands?. I: H. Brembeck, B. Johansson & J Kampmann (Eds.). Beyond the 
 competent child (pp. 127-152). Frederiksberg: Roskilde University Press.  
Katz, C. (2005). The Terrors of Hypervigilance: Security and the Comprised 
 Spaces of  Contemporary Childhood. I: J. Qvortrup (Ed.), Studies in Modern 
 Childhood. Society, agency and culture (pp. 99-114). New York: Palgrave 
 MacMillan. 
Lee, N. (2005). Childhood and Human Value. Development, Separation and  
 Separability. Berkshire: Open University Press.  
Löfdahl, A. (2007). Kamratkulturer i förskolan – en lek på andras villkor.  
 Stockholm: Liber AB. 
Qvortrup, J. (2005). Varieties of Childhood. I: J. Qvortrup (Ed.), Studies in  
 Modern Childhood. Society, agency and culture (pp. 1-20). New York:  
 Palgrave MacMillan. 
SOU 2008:131.  Föräldrastöd – en vinst för alla. Nationell strategi för samhäl-
 lets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap. Stockholm: Socialde-
 partementet. 
Socialstyrelsen. (2008). Metoder som används för att förebygga psykisk ohälsa 
 hos barn. En nationell inventering i kommuner och landsting. Stockholm. 
Utrikesdepartementet. (2006). Mänskliga rättigheter. Konventionen om barnets  
 rättigheter. Regeringskansliet: UD info. 
 

 



 56 

The literacy child – who is that? 
Carina Hermansson 

 
 
In Sweden9, the concept of literacy10 (the ability to read and write) has gone 
through many changes parallel with changes in society throughout time (Liberg, 
2003; Gillen & Hall, 2003, Comber, 2003). In different times, different interest 
groups, politicians, researchers and educators as well as parents, take part in the 
discussions around literacy and several different ways of looking at literacy stand 
out. However, to understand how children in different times understand and read 
the world as they read the words (Freire in Comber, 2003), literacy is not only 
interesting in its own, but also in relation to issues about the nature of child and 
the child’s development and socialization (Hultqvist & Dahlberg, 2001; James & 
Prout 1997/2003; Dahlberg & Moss, 2005). At the heart of this paper lies the 
question: what literacy child? which is not just a matter of semantic but a ques-
tion which influences educational practices. To live under different circumstan-
ces in different times, within different perspectives on literacy as well as on the 
nature of the child, contains a variety of broader social, political and educational 
issues (James & James, 2004) that puts high demands on the pedagogical process 
in the educational practices.  
 In this paper I will argue that the relationship between perspectives on litera-
cy and on the nature of child have changed throughout time from a relatively 
straightforward understanding to a more and more complex understanding, a re-
lationship that in this paper is described/depicted by the term the literacy child. 
In the first section a short retrospect on different perspectives on literacy is made, 
in order to visualize some of the changes across time. Within each perspective I 
will reflect on what child is visible and how this is perceived. Finally I will re-
flect on what such knowledge could mean for understanding the literacy child’s 
world. 

A retrospect of different perspectives on literacy and on nature of child  
The pictures of the child and the literacy child have changed across time. They 
have been constructed within different perspectives in different times. A compact 
version on some perspectives on literacy and on nature of child will be described 
in the following part.  

The reading and writing child 
In the beginning of the 20th century it was very unusual to find anyone using the 
term literacy. Researchers, and anyone else, talked about reading and writing. 
Reading was primarily seen as a perceptual activity centered on sound/symbol 
relationships (Gillen & Hall, 2003) which demanded an explicit education on 
                                                
9 I’m conscious that the concept of literacy has gone through many changes parallel with changes in soci-
ety in most western societies and that I’m selective in describing it from a Swedish point of view.  
10 The traditional definition of literacy is considered to be the ability to read and write. In modern 
contexts, the word refers to ‘the ability to identify, understand, interpret, create, communicate, compute 
and use printed and written materials associated with varying contexts.’ (UNESCO) 
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reading and writing. Reading started in phonics, before developing words, phra-
ses and content, in other words by braking down reading into narrow skills, a 
hegemonic discourse of decoding and recoding (ibid). One learned to read and 
write first when one had the understanding of the principle of alphabetic system. 
Moreover, reading was unlikely to take place unless children were mentally or 
physically ‘ready’ (Morphett & Washburne in Gillen & Hall, 2003). Reading and 
writing were seen as individual acts involving sets of perceptual skills which 
were controlled through whole systems of guidebooks, workbooks, instructional 
materials and standardized tests. There was an emphasis on measurable behaviors 
and a distinction between being able to read or not. Therefore behaviorist resear-
chers didn’t even consider the very young child as a reader or writer because of 
the belief that children could learn nothing by themselves and therefore had to 
wait until they arrived in school and faced a teacher – children’s agency was in-
significant. In the construction of the reading and writing child, the young child 
was understood as an object to be taught by teachers in school (Gillen & Hall, 
2003). The young child needs to be filled with knowledge, skills and dominant 
cultural values which are already determined. Researchers and educators were 
seeking the best methods and procedures in order to make it possible for the 
children to reach the predetermined outcomes (Myndigheten för skolutveckling, 
2007).  
 Another perspective on the reading and writing child is described by deve-
lopmental theorists which understanding of the child had a great impact on Swe-
dish early childhood literacy for a long period of time. The construction within 
developmental theory produces an understanding of children’s natural develop-
ment (Dahlberg, Moss & Pence, 1999/2001), for example the ‘normal’ develop-
ment of starting to read simple words to an understanding of more and more 
complicated texts as effective readers and writers, and are defined and described 
as maturity on the road to be adults. Focus is on the individual child who is defi-
ned either through abstract notions of maturity (Gesell, 1971) or a standard se-
quence of biological stages of development (see Piaget’s theory of stages). The 
biological stages are predetermined and similar for all children. The basic as-
sumption is that it is only the child itself who develops and the outer space is 
constant (Dahlberg & Moss, 2005), in other words, learning primarily is seen as 
an internal process relying mostly on maturation (Gesell, 1971). It is often said: 
“Just wait till he/she is ready”. It is also described as if the society views children 
as immature versions of the adults they will become (Gillen & Hall, 2003). Con-
sequently, the early childhood literacy education focused on reading ‘innocent’ 
texts. Innocent texts are in other words teaching children what their lives should 
be like and what mothers and fathers and children should do. Studies show that 
the content of these texts demonstrate childhood where children are inducted into 
“particular kinds of knowledge of the world and position them as instructional 
subjects/readers” (Comber, 2003 p.358). Texts were in this context seen as words 
of something written down - primarily as books. They were seen as symbolic 
tools and substance that describe the communicative practices desired at that par-
ticular period of time. ‘Readiness’ is a key word when talking about early schoo-
ling and literacy. An important task for educators is to decide who is ready to 
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read and write and who needs to wait some time before getting ready. The child-
ren are judged as ready to come to school as well as ready for reading. 

The literacy child  
After the Second World War a need for advanced skills in production and marke-
ting demanded a broadened and a functional way of looking at literacy. There 
was an interest in what literacy was for and what people did with it in their every 
day lives. The functional way of looking at literacy was adopted in developmen-
tal education (Gillen & Hall, 2003). Reading began to be something more than 
simply a decoding process. The child literacy learner is still positioned as a matu-
ring individual, but a slightly different perspective emerged that stressed the im-
portance of the child’s own activity (Hultqvist & Dahlberg, 2001). Likewise, the 
new perspective positioned the adult as an active agent, able to guide the develo-
ping child.  
 At the later part of the 20th century views on literacy changed. Instead of see-
ing reading as an associative process it was seen as a complex activity involving 
both cognitive and strategic behavior (Gillen & Hall, 2003). Researchers began 
to study children’s actual behaviors while engaged in literacy rather than asking 
explicit questions. A number of individual case studies, made by researchers stu-
dying their own children (Crago & Crago, 1983; Bissex 1980 in Gillen & Hall 
2003) showed that children had complex abilities which they used to understand 
and make texts, long before they began formal schooling. Perhaps the most im-
portant result these studies showed was that literacy begins with the very young-
est and involves much more than the conventional ability to read and write. The-
se studies tended to show that development was much more varied and unpredic-
table than described in earlier perspectives and the conception that all children 
were universal children started to falter (Hultqvist, 1998). 
 A new field of study appeared, emergent literacy, and focus tended to be on 
the nature of literacy outside of schooling, for example how it is used in different 
situations outside school or what functions it has in a child’s lives. Therefore, 
research on the relationship between childhood and language became interesting. 
The Russian psychologist Vygotsky (1978) had a particular interest in how the 
learning relationship between children and their culture developed and the ways 
in which children use many meditational tools of their culture to construct mea-
ning. Vygotsky argued that language is experienced around the child and is used 
by the child in the flow of experience (1978). A growing interest in cultural soci-
alization led researchers to look at literacy activities outside school in a different 
way. Considering literacy as a social practice became a dominant theme in litera-
cy studies. Researchers were exploring how children develop ideas and knowled-
ge about literacy in their homes and how this related to their literacy experiences 
in schools (Heath, 1983; Taylor, 1983). In the understanding of constructivists, 
the child is seen as a competent child, active and resistant, which development 
and socialization occur in mutual relation between the child and the environment 
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as well as others11 (James & Prout, 2001; James & James, 2004). In other words, 
they regard children as active constructers of their own childhood while making 
meaning through interaction with the surrounding world and others (Hultqvist & 
Dahlberg, 2001; Dahlberg & Moss, 2005; James & Prout, 2001). According to 
this discourse, children’s development and socialization have adopted a more 
dynamic process between the child and the environment, a sociocultural perspec-
tive in which literacy practices are understood as socially and historically situated 
(Goodman & Goodman, 1990) and where children’s experiences are central. 
Both literacy and learning are about creating meaning in order to understand the 
world. Literacy should be seen as meaningful and useful to the children, rather 
than a stage to some future literate state. It is not about becoming literate, it is 
about being literate.  

The literacy child moves on 
Young children’s relationship to popular culture and their involvement in new 
technology communications show that there are many other forms of meaning 
making than written texts, i.e. music, photos, videos among many others (Bearne, 
2005). Logically, new technologies are influencing and changing the activities 
that children are engaged in and are in turn influencing and changing literacy. By 
uncovering young children’s literacy lives in families and communities, as desc-
ribed above, it clearly demonstrates that literacy cannot be divorced from langu-
age as a whole, nor from its wider cultural context which children from birth are 
participants’ in (ibid). At the end of the 20th century, new studies were made 
showing that the belief of young children using a variety of graphic media becau-
se they cannot write appeared to be wrong. Children are switching between mo-
dalities as their intentions shift (Kress 1997; Harste, 1984 and Rowe 1994 in Gil-
len, J. & Hall, N., 2003). The image of the child produces an understanding of 
the young child as a ‘flexible self’, a self that is willing and capable to act in a 
constantly changing environment (Hultqvist & Dahlberg, 2001). Children from 
very early age utilize a rich range of ways to make meaning and select the best 
possible means for doing it in the way they intend to make meaning.  
 The definition of what counts as a text has, with no doubt, changed throug-
hout time. The text as words of something written down such as books, magazi-
nes or newspapers, are now understood as something much more: “A text is now 
seen as a unit of communication that may take form of something written down 
but also a chunk of discourse, for example speech, a conversation, a radio pro-
gram, a photo in a newspaper, and so on.” (Evans, 2005, p. 8). In other words, 
today literacies can be symbolic resources, constructed both for and by the child-
ren, within an actively negotiated set of relations. Evans argues that the new and 
different social practices, cultures, medias etc. which children are experiencing in 
their daily lives, ought to be the starting point for school-based literacies in order 
to prepare the children for a life in an ever-changing world. Varied media recour-
ses should be seen as a bridge to more traditional literacy curriculum (ibid).  

                                                
11 James & Prout (2001) describes a new paradigm of sociology of childhood where children are conside-
red to be a social group with their own rights as individuals and as full members of society. They have a 
recognized and independent place in society. 
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 Lewison, Leland & Harste (2008) as well as Vasquez (2003) demonstrate the 
need to move even further in the discourse of literacy as they relate critical litera-
cy to children. Considering that all forms of texts are written from a particular 
point of view, containing particular views of the world along with associated atti-
tudes and values, children must be challenged to respond to texts in a critical 
manner and ask questions “about language and power, about people and lifestyle, 
about morality and ethics, about who is advantage by way things are, and who is 
disadvantaged” (Comber, 2001, p. 271). The construction of the young child can 
be understood as a child with potential for working with complex analytical tex-
tual practice. In contrary to the ‘natural’ child within developmental theory, most 
contemporary researchers look at children who, in partnership with their educa-
tor, are interacting with and responding to texts. Also young children's textual 
work and play are fundamental when children are being encouraged to take soci-
al action in relation to the issues they are considering (Evans, 2005; Jönsson, 
2008). In the discourse of the ‘rich’ child (Dahlberg, Moss & Pence, 1999/2001), 
the child participates actively in the world and is not asking for permission to 
learn. Dahlberg and Moss (2005) describes the child as an ‘ethical actor in rela-
tionship with others and located in particular context’ (p. 13). Further on they 
argue that early childhood education can be seen as spaces for ethical and politi-
cal practices. 
 

…– as ‘loci or ethical practices’ and ‘minor politics’. That these institutions can be 
places where the Other is not made into the Same, but which open up instead for 
diversity, difference and otherness, for new possibilities and potentialities. (2005, 
p.2) 

 
In this way, the understanding of early childhood education and the literacy child 
can mean confronting dominant discourses that claim one right way to unders-
tand, depict and ‘write’ the world.  
 In summarizing the retrospect on the different perspectives on literacy in re-
lation to the nature of the child12, one could say that the relationship at a starting 
point appeared relatively straightforward whereas it became more and more 
complex throughout the 20th and 21th century.  

Reading and writing the world - whose world? 
Through the lens of the retrospect we can see that the relationship of the different 
perspectives at a starting point appeared rather straightforward whereas it became 
more and more complex. In this section I will reflect on what such understanding 
could mean for the child’s possibility to “read the world” - but whose world?. 
‘The text’ will serve as an example for the upcoming reflection. I will reflect on 
which texts are used and how texts could be understood in constructing and/or 
representing the child’s world in early childhood education.  

                                                
12 It should be noted that this retrospect on different perspectives on literacy and on the nature of the child 
is very selective and partial with the awareness that I have not been able to do justice to the complexity of 
the perspectives included and certainly not to those that have not been included.  
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 Throughout the history of formal education an official school text, a print, 
has always been involved in the pedagogical process whereas texts used in edu-
cational practices today can be understood as a variety of media and modalities 
such as images or symbols. I have argued that the relationship of the different 
perspectives of literacy and the child at a starting point appeared rather straight-
forward whereas it became more and more complex during the 20th century. The 
general conclusion from studies made on school-text issues is that the school-
texts seem to follow these changes in the relationship described (Melander, 
2003). This shift can for example be understood from the way that texts construct 
a selected perspective of the child to representing multiple perspectives of the 
child.  

The desirable child? 
Through different times, school-texts are understood as “an authorized version of 
cultural knowledge and literate practice” (Luke, 2000:186). Consequently, the 
contents along with the ideologies of the school-text become official and authori-
zed. As young children for example read a text they also learn a great deal of 
ways of representing experience in a manner valued and normalized in their cul-
ture13. Children do recognize and internalize both the patterns of the written 
language and the social purposes within the text (Luke, Carrington & Kapitzke, 
2003). Returning to earlier description in this paper, the ‘innocent’ content of 
texts, influenced by developmental theory and experts within this field, was a 
way of constructing the desirable child and teaching the child what life should be 
like. Interesting is that while such texts claim neutrality they offer a selected 
range of ideologies and predetermined moral values (Luke, 2000). In this way, 
most texts construct a particular perspective of the child rather than represent 
multiple perspectives of the child.  
 In contrast with reading texts that construct a particular perspective of the 
child, the example of critical literacy14 considers the importance of using texts 
representing a range of different perspectives of understanding the world. One 
characteristic factor is to use texts that represent a variety of national, regional or 
local forms of cultural identity and social action (Comber 2003). Therefore, the 
roll of the teacher becomes very important in choosing texts and bringing them 
into the pedagogic practice.  

The political child? 
In summarize, the text can be seen as an example of how the relationship betwe-
en perspectives on literacy and on the nature of child have changed throughout 
time. The printed text has lost its’ monopoly as a constructing position on the 
child, as a rather straightforward understanding of the relationship between lite-
racy and the nature of the child, in favor for an array of textual products repre-
senting multiple perspectives of the child, as a more complex understanding. I 
                                                
13 Compare with James & James (2004:91) who argue that ‘different cultures define different responsibi-
lities to children for different actions at different times’. 
14 The pedagogical work in Reggio Emilia is another example that share a social constructionist view 
based on such concepts as construction, co-construction and re-construction of multiple perspectives of 
understanding the world.   
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have argued that texts in a rather straightforward understanding was carrier of 
selected and valued knowledge and official ideologies of the time and conse-
quently it can be seen as steering from a distance educators’ and children’s inter-
action with literacy. Then, what happens if the literacy child is seen as a political 
child? If one understand the political child as a child in relation to politics and 
institutions of educations it can be a child who is affected by political processes 
and structures dominated by the state and its regulatory practices and discourses 
at the time given – for example through the text.  
 I have also argued that texts are representing multiple perspectives of litera-
cies and the child. In this perspective texts in early childhood education will inc-
lude a variety of national, regional or local forms of cultural identity and social 
action. One way of understanding the political child could be to see it from a per-
spective of the collective where early childhood education is an arena supporting 
multiple exchanges of ideas and experiences and with that taking the responsibi-
lity for children’s growth as skillful readers and writers. Teachers will then play 
an important roll in choosing and bringing texts into the pedagogic practice. The 
political child is a child of the collective (Bergöö, 2009).  
 Even though contemporary politicians, researchers and educators know that 
we have to live with a more and more complex understanding of the world and 
an uncertainty of making our own decisions (Hultqvist & Dahlberg, 2001; Dahl-
berg & Moss, 2005) Gillen and Hall (2003) claims that ‘early childhood literacy 
is an area where much of the contemporary research has had very limited impact 
upon political views about pedagogic practice’ (p. 10). Is it so that there still is a 
desire of objectivity, truth and certainties? Or can one argue that the liability to 
become a literate child has moved from the collective to lie on each child who 
then will be a carrier of his/her own problem (Bergöö, 2009).  

How, what, why, for whom and what does this do? 
As the world become more complex and different interest-groups, communities, 
educational practices as well as educators, become more involved and have to 
take responsibility for making difficult decisions, without being able to fall back 
on rules and codes which tell what choices to take it might be appealing ‘to seek 
shelter in the reduction of complexity to simple certainties’ (Dahlberg, Moss and 
Pence, 1999, p. 92). Dahlberg, Moss and Pence explains that it is not surprising 
that we come to rely on expert systems such as measures of quality, in a time 
when we are overwhelmed by information, responsible of making choices when 
pressed for time.  
 

Increasingly overloaded, we seek reassurance rather than understanding; we want 
the guarantee of expert assessment instead of the uncertainty of making our own 
judgments. (1999, p. 92) 

 
It is in this paper described that within the knowledge of living under different 
circumstances in different times contain a variety of broader social, political and 
educational issues that put high demands on the pedagogical process in the edu-
cational practices. The relationship between different perspectives on literacy as 
well as on the nature of the child appeared rather straightforward whereas it be-
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came more and more complex and now - maybe back to a more straightforward 
understanding again? Whatever course the relationship might take I think there 
will be a co-existence, and I agree when Dahlberg and Moss (2005) state that the 
most important issue is to be aware that there are different perspectives and that 
the work we do and the choices made together with the literacy child, always ori-
gin from a particular perspective. Therefore, with the understanding that the lite-
racy child always can be seen as a political child and that texts always can be 
seen as political texts early childhood education can be seen in a critical civic 
perspective. It’s not about proving what is right – it’s about understanding and 
encouraging an attitude of critique and possibility by asking questions like: 
how?, what?, why?, for whom? and what does this do? – or to put it in a few 
words: how to develop a constructive and critical understanding of the literacy 
child.  

References: 
Bearne, E. (2005). ‘Multimodal Texts. What They Are and How Children Use 
 Them’. In  Evans J. (ed) , (2005). Literacy Moves On: popular culture, new 
 technologies,  and critical literacy in the elementary classroom. Portsmouth, 
 NH: Heinemann. 
Bergöö, Kerstin (2009; coming) ’Barns liv och samhällets textvärldar. Kritisk  
 litteracitet’ i K Jönsson, m fl (2009) Barns möjligheter – svenskundervis-
 ningens skyldigheter (preliminär titel) Stockholm: Liber 
Comber B., (2001). Critical Literacies and Local Action: Teacher Knowledge 
 and a  ‘New’  Reserch Agenda,” in Comber, B. & Simpson, A. (eds) Nego-
 tiating Critical Literacies in Classrooms. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 
Comber B., (2003). Critical Literacy: What Does It Look Like in the Early  
 Years? in  Hall N., Larson J. & Marsh (eds.), 2003,  Handbook of Early 
 Childhood Literacy. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE  
Crago, M. and Crago, H. (1983) Prelude of Literacy: a Pre-School Child’s  
 Encounter  with Picture and Story. Carbondale, IL: Southern Illionois Uni-
 versity Press. 
Crago & Crago, (1983). Bissex 1980 m.fl. ref I Gillen, J. and Hall, N. (2003). 
 ‘The  Emergence of Early Childhood Literacy’ in Hall, N. Larson, J. and 
 Marsh, J. (eds), ‘Handbook of Early Childhood Literacy. SAGE Publications, 
 London, Thousand Oaks, New Dehli. pp.  3-13 
Dahlberg, G. and Moss, P. (2005). Ethics and Politics in Early Childhood Educa-
 tion. Falmer Press, London and New York  
Dahlberg, G., Moss, P. and Pence, A. (1999). Beyond quality in early childhood  
 education  and care: postmodern perspectives. London: Falmer Press.  
Evans J. (eds) , (2005). Literacy Moves On: popular culture, new technologies, 
 and critical literacy in the elementary classroom. Portsmouth, NH:  
 Heinemann. 
Gesell A. & Frances L., (1943/ 1971) Barnens värld och vår. En vägledning vid  
 uppfostran i hem och lekskolor. Stockholm: Natur och Kultur. 
Gillen, J. and Hall, N. (2003). ‘The Emergence of Early Childhood Literacy’ in 
 Hall, N. Larson, J. and Marsh, J. (eds), ‘Handbook of Early Childhood  



 64 

 Literacy.  SAGE Publications, London, Thousand Oaks, New Dehli. pp. 3-13 
Goodman, Y.M. and Goodman, K.S. (1990). Vygotsky in a Whole-Language  
 Perspective in L.C. Moll (ed.), Vygotsky and Education: Instructional Impli-
 cations and Applications of Sociohistorical Psychology. New York:  
 Cambridge University Press. pp. 223-50 
Harste, 1984; Rowe 1994; Kress 1997, ref in Gillen, J. and Hall, N. (2003). ‘The  
 Emergence of Early Childhood Literacy’ in Hall, N. Larson, J. and Marsh, J. 
 (eds),  ‘Handbook of Early Childhood Literacy. SAGE Publications,  
 London, Thousand Oaks, New Dehli. pp. 3-13 
Heath, S.Brice (1983) Ways with words: Language, Life and Work in Communi-
 ties and Classrooms. Cambridge: Cambridge University Press. 
Hultqvist, K. (1998) ’A History of t Present on Children’s Welfare in Sweden: 
 From Fröbel to Present-Day Decentralization Projects’ in Popkewitz, T. and 
 Brennen, M. (eds.), Foucault’s Challenge. Discourse, Knowledge, and Power 
 in Education.  Teachers College Press, New York and London. Pp. 91-117 
Hultqvist, K. and Dahlberg, G. (2001). Governing the child in the new millenni-
 um. pp.117-126 In Hultqvist, K. and Dahlberg, G. (Eds). Governing the child 
 in the new  millennium. New York: Peter Lang,   
James, A and James, A.L. (2004). Constructing Childhood. Theory, Policy and 
 Social  Practice. Palgrave Macmillan, New York 
James, A. and Prout, A. (1997). ‘A new paradigm for the sociology of  
 childhood? Provenance, promise and problems’ in James, A. and Prout, A 
 (eds.), Construction  and reconstructing childhood. The Falmer Press, Lon-
 don pp. 7-34 
Jönsson, K. (2008 10 14). Critical literacy - Att samtala, skriva och läsa med 
 barn och ungdomar I. Lecture. Högskolan Kristianstad. 
Kress, G. (1997). Before writing: Rethinking the Paths to Literacy. London: 
 Rothledge. 
Lewison, M., Leland, C. and Harste, J.  (2008). Creating CRITICAL Classrooms. 
  Lawrence Erlbaum Associates, New York and London. 
Liberg, C. (2003). Bilder av läs- och skrivutveckling i samspel, i Selander, S. 
 (red.),  Kobran, nallen och majjen - tradition och förnyelse i svensk skola och  
 skolforskning. Myndigheten för skolutveckling. Kalmar: Lenanders Grafiska  
Luke, C. (2000) ‘Social perspectives on textbooks and primers’ in Wagner D., 
 Venezky  R.L. and Street  B.V. (eds.), Literacy: an International Handbook. 
 Boulder, CO: Westview.  pp. 186-92 
Luke, A. and Freebody, P. (1997). Critical literacy and the question of  
 normativity: an introduction, in Muspratt S., Luke A. and Freebody P. (eds), 
 Constructing Critical Literacies: Teaching and Learning Textual Practice. 
 Sydney: Alien and Unwin. In Comber B., (2003). Critical Literacy: What 
 Does It Look Like in the Early Years? in Hall N., Larson J. & Marsh (eds.), 
 2003,  Handbook of Early Childhood Literacy. London, Thousand Oaks, 
 New Delhi: SAGE Publications. 



 65 

Luke, A., Carrington, V. & Kapitzke, C. ( 2003). ‘Textbooks and Early  
 Childhood Literacy’  in Hall, N. Larson, J. and Marsh, J. (eds), ‘Handbook of 
 Early Childhood  Literacy. SAGE Publications, London, Thousand Oaks, 
 New Dehli. pp. 249-57 
Melander, B.  (2003). Läroboksspråket – en flintskallig primadonna? i Selander, 
 S. (red.),  Kobran, nallen och majjen - tradition och förnyelse i svensk skola 
 och skolforskning. Myndigheten för skolutveckling. Kalmar: Lenanders Gra-
 fiska AB 
Myndigheten för skolutveckling, (2007). Att läsa och skriva – beprövad forsk-
 ning och beprövad erfarenhet. Stockholm: BIGG. 
Taylor, D. (1983) Family Literacy: Young Children Learning to Read and Write. 
 Portsmouth, NH: Heinemann. 
Vasquez, V-M. (2008/2004) Negotiating Critical Literacies With Young  
 Children. Routledge,  New York and London. 
Vygotsky, L.S (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychologi-
 cal Processes.  Cambridge, MA: Harvard University Press.  



Karlstad University Studies
ISSN 1403-8099     

ISBN 978-91-7063-262-4

Det politiska barnet

Vad är barn? Vid en första anblick kan frågan förefalla onödig, som ett sätt för 
forskare att krångla till något som alla vet. Tänker man efter en stund upptäcker 
man att det kanske inte är så självklart. Det finns en rad olika uppfattningar 
om hur man ska uppfostra, undervisa, möta, skydda, frigöra, ordna miljöer 
för och vägleda barn in  i samhället. Bilder av barn och barndom varierar 
också historiskt och mellan olika sammanhang. Barn har framställts som 
naturliga, kompetenta, otämjda, ondskefulla, upproriska eller änglalika, för 
att ta några exempel. I den här antologin svarar vi inte på frågan om vad ett 
barn är. Däremot undersöker vi hur olika uppfattningar och bilder av barn 
och barndom uppkommer och vad de får för konsekvenser för till exempel 
omsorg, utbildning, föräldraskap och samhällsplanering. Ett genomgående 
tema i antologin är att diskutera hur barn kan förstås som en politisk kategori, 
där maktordningar, tillhörigheter, exkluderingar, gränser och hierarkier 
produceras och normalitet upprättas.

Antologin är resultatet av en forskarutbildningskurs som hölls på Karlstads 
universitet hösten 2008. I kursen ville vi utforska hur barn och barndom 
kan förstås som politiska kategorier och öka vår gemensamma förståelse 
snarare än att presentera färdiga förklaringar. Samtliga deltagare ställde sig 
positiva till att avsluta kursen med varsitt bidrag med en egen infallsvinkel 
till antologin. Lärare på kursen liksom redaktörer för antologin är professor 
Solveig Hägglund, docent Annica Löfdahl och lektor Tomas Saar. De ingår 
i forskargruppen för utbildningsvetenskapliga studier av barn och barndom 
(UBB) vid Karlstads universitet och kursen och antologin är ett exempel på 
den verksamhet som bedrivs i forskargruppen.
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