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Abstract 

Jag argumenterar för att man inte kan förstå ”barnet” som sådant som mer än en diskursiv 

formation. Genom att analysera nyhetsfotografier och intervjuer med förskolepedagoger visar 

jag hur barnen de berättar om beroende på i vilket sammanhang och till vilken geografisk 

plats det lokaliseras till konstrueras olika som subjekt. De barn som knyts till bekönade plat-

ser som privata hem, förskola och vård befinner sig oftast inom välfärdens Sverige och kan 

tolkas som ”trygga”. Barn som skapas som ”utsatta” tycks ofta befinna sig i offentliga miljö-

er, ha föräldrar i en utsatt ekonomisk situation samt/eller ha koppling till utomeuropeiska ter-

ritorier. I bilderna av barnet konstrueras det också olika slags föräldraskap, manlighet och 

kvinnlighet. Jag finner också att dessa sätt att konstituera barn som subjekt leder till att man 

erfar, bemöter, och berättar olika om barn. 

Nyckelord: Diskurs, Subjekt, Barn, Barndom, Postkolonialism, Förskola, Pressbilder, Ny-

hetsmedia, Plats, Genus 
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1 Inledning och bakgrund 

1.1 Bakgrund 

Vad är egentligen ett barn? Filosofen Jean Baudrillard har en gång föreslagit att barndomen 

faktiskt inte existerar och de enda som vet om det är barnen (Se Johansson 2006:19). Tanken 

slår mig under den debatt om ”apatiska barn” som åter igen blossar upp på tidningssidorna 

under hösten 2009. Det har gått några år sedan ledande socialdemokrater och statliga utredare 

tillsammans med representanter för Migrationsverket och vissa barnläkare hävdade att det inte 

fanns något sådant som apatiska barn. Att barnens symtom egentligen var ett resultat av simu-

lering, desperata föräldrar och utländska ligor.  

När jag läst färdigt den bok – De apatiska av Gellert Tamas – som är orsaken till att de 

apatiska barnen återigen kommer att omskrivas med frenesi i svenska dagstidningar är jag 

förvånad. Vilket sätt att se på, och begripliggöra, vad som är ett barn låg egentligen bakom 

den lätthet med vilken påståendena fick fäste och spreds? Ett citat i Tamas bok biter sig fast. 

Det är en psykolog som efter ett våldsamt förfarande från polismaktens sida gentemot dessa 

barn och deras familjer med olust säger till Tamas att hon hela tiden frågat sig om man hade 

agerat på samma sätt om det hade varit ”svenska barn” (Tamas 2009:589). Hennes fråga är 

provocerande, men jag tror att de flesta vet svaret. Det är – som Sven Lindqvist en gång for-

mulerade det – inte kunskapen vi saknar utan ”vad som fattas oss är modet att inse vad vi vet 

och dra slutsatserna” (Lindqvist 1992:9).  

   Under vintern 2009 intervjuar jag förskolepedagoger i Södertälje om barn och utevistelse. 

Jag är intresserad av skogen som ett nationellt rum och detta kommer sig av att jag tidigare 

har förbryllats över den självklarhet med vilken olika pedagoger som jag stött på i andra 

sammanhang pratat om barn och ”invandrarbarn” i relation till skogen. Det är som att man har 

helt olika förhållningssätt till ”barn” och ”invandrarbarn” i skogen. Under fältarbetets gång i 

Södertälje kommer mitt intresse alltmer att riktas mot hur man begripliggör vad som är ett 

barn och hur detta i sin tur är kopplat till olika geografiska rum. Vilka slags barn förekommer 

i samhällets berättelser: i tidningsbilder och hos den yrkesgrupp som har till uppgift att förval-

ta barnens vardag? Jag vill förstå den verklighet man lever i med barnen varje dag, men jag 
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vill också sätta begripliggörandet av barnen i förskolan i relation till de berättelser som före-

kommer i det större samhället utanför förskolans värld. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Mitt intresse riktas mot hur föreställningar om barn skapas eller vidmakthålls i nyhetsfotogra-

fier och i förskolepedagogers berättelser. Vilka likheter och skillnader finns mellan de barn-

subjekt som skapar i nyhetsfotografier och de som förskolpedagogerna skapar. Jag tror att 

svaret på vad som utgör ett barn måste sökas i språkets mening och gränser: i det diskursiva 

subjektsskapandet. Min utgångspunkt är att idén om ”barnet” fungerar som en kulturell seis-

mograf. Barnet som konstruktion är kopplat till makt och vetande på så sätt att vi uppfattar 

barn i enlighet med vetandets former, som de subjekt som diskursen möjliggör. Genom att 

studera synen på barn studerar man också indirekt det samhälle och den kultur som möjlig-

gjort detta ”barn” i fråga.  

     Mitt intresse riktas mot två håll: Dels mot nyhetsmedias fotografier då jag tror att de till 

stor del är konstituerande för vår verklighetsuppfattning, samt mot förskolepedagogers erfa-

renheter och berättelser om barn. Jag ser båda materialkategorierna som arenor där mening 

skapas. Förskolan är i allra högsta grad en plats för kulturell produktion. Här tydliggörs sam-

hälleliga normer för barndom (Runfors 2003, Halldén 2007). På samma sätt tror jag att press-

bilder av barn är kulturella medskapare av hur man uppfattar barn. Min förhoppning är att 

resultatet blir intressantare om man har ett jämförande perspektiv på nyhetsmedias bilder och 

människors vardagsliv och erfarenhet. Det betyder dock inte att jag tror att någon materialka-

tegori är ”sannare” än den andra. Snarare är syftet att påvisa hur social praktik kan strukture-

ras diskursivt (jfr Howart 2007:20).  

    Mitt syfte är således att undersöka hur barn ges mening i det samtida Sverige. Jag frågar 

mig ifall barn skapas som olika slags subjekt i pedagogernas berättelser och i nyhetsbilderna 

samt hur barn förstås i relation till de platser och geografiska territorier där de befinner sig 

eller förväntas befinna sig. 

1.3 En diskursanalytisk ingång 

Jag tror inte att världen och det vi tror oss veta om den är någonting neutralt givet. Snarare är 

det sätt som vi ser på vår omvärld och förstår vår egen plats i världen diskursivt villkorade. 



 6 

Diskursanalysen, som vilar på en socialkonstruktivistisk grund, är knappast en främmande 

metod för etnologer, men precis som andra omstridda vetenskapliga begrepp ges begreppet 

diskurs olika spännvidd, mening och tillämpning beroende av forskare och teori (Howarth 

2007:11). Oftast brukar en diskurs beskrivas som en talordning eller som en viss logik som 

bestämmer gränsen för vad som är ”sant”, ”trovärdigt”, eller ”möjligt” och ”omöjligt” (Börje-

son 2003:21). En annan vanlig definition är att diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och för-

stå världen” (Winther Jörgensen & Philips 2000:7). Utgångspunkt i min förståelse av hur dis-

kurser verkar tar jag i poststrukturalisterna Michel Foucault, Chantal Mouffe och Ernesto Lac-

lau.  

Foucaults diskursbegrepp har David Howarth beskrivit som paradoxalt och som något som 

förblev oklart under hans produktion. I sin tidiga arkeologiska fas har Foucault definierat dis-

kurser som ”praktiska handlingar som systematiskt bildar de objekt de talar om” (Howarth 

2007:16,59). Det är en definition som ligger väldigt nära min analytiska hållning till uppsat-

sens empiri. Likaså ligger Laclau och Mouffes postmarxistiska förståelse av diskurser nära 

min tolkning av begreppet. Laclau och Mouffe menar att man inte kan skilja mellan ”diskur-

siva och icke-diskursiva praktiker” (Laclau & Mouffe 2008:159) och att ”inget objekt är givet 

utanför de diskursiva tillblivelsevillkoren” (Ibid). Det vill säga att den sociala världen i sin 

helhet skapas diskursivt. Mening och betydelse till världen och det som finns i den ger man 

med språket. Men det är ett rörligt språk där betydelsen aldrig kan låsas fast. Varje konkret 

fixering av ett tecken, så som till exempel en betydelsetillskrivning av ”barnet”, är kontingent 

– det vill säga möjlig men inte nödvändig. Detta resulterar i förhandlingar, konventioner och 

kamp mellan olika diskurser som vill etablera sin betydelse till särskilda fenomen (Winther 

Jörgensen & Philips 2001:13,36). Följden blir således, i Laclau och Mouffes teori, att ”alla 

objekt och handlingar är meningsfulla, och att de får sin mening genom särskilda system av 

väsentliga skillnader” (Howarth 2007:117). Ett barn kan då ges en mängd olika betydelser 

beroende på i vilket system av skillnader eller inom vilken diskurs det positioneras.  

     Det vi till vardags kallar ”verklighet” är således något som skapas diskursivt; berättelser 

om hur något är i form av nyhetsbilder eller pedagogiska föreställningar är konstituerande för 

vårt vardagsliv på samma gång som vi är medskapare av samma verklighet genom att vi ger 

vissa saker särskilda betydelser. Det här betyder inte att Laclau och Mouffe förnekar verklig-

heten, utan de ”tillbakavisar det helt annorlunda påståendet att objekten skulle kunna konst i-

tuera sig själva som objekt bortom alla diskursiva tillblivelsevillkor” (Laclau & Mouffe 

2008:162). Här blir det deras förhållningssätt till det materiella väldigt intressant i relation till 
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mitt syfte att förstå hur platser samspelar i det diskursiva konstituerandet av ”barnet”. De me-

nar ”att alla diskursiva strukturer har en materiell karaktär” (Ibid). I enlighet med detta kan till 

exempel förskolan – en plats skapad för barn – ses som en materiell del av den diskursiva 

åtskillnaden mellan barn och vuxna (se Winther Jörgensen & Philips 2001:42).  

Om det som utgör ett barn skapas diskursivt så är det också förbundet med makt och vetan-

de (jfr Winther Jörgensen & Philips 2001:19). Liksom det inte finns någon mening utanför det 

diskursiva finns det heller ingen sanning bortanför diskursen. ”Sanningen” om vad som utgör 

ett barn eller en god barndom är en diskursiv konstruktion vars upprinnelse kan sökas i olika 

kunskapsregimer. Makt förstås här som något som praktiseras, som sprids genom sociala 

praktiker. För Foucault sitter makten inte i någon struktur eller är lokaliserad till en särskild 

institution, snarare existerar den som en elementär kraft i alla sociala relationer, i varje ögon-

blick. Den ”utövas från oräkneliga håll och i ett växelspel av ojämlika och rörliga relationer” (Fou-

cault 2002:104). Laclau och Mouffes argument – att de materiella, sociala och politiska 

aspekterna av vår existens är diskursivt skapade – kan man förstå synonymt med Foucaults 

tanke om den produktiva makten (Lindelöf 2006:25). Makt ska inte förstås som enbart en för-

tryckande kraft, utan med Foucault är makten något som äger giltighet just för att den skapar 

diskurs, kunskap, kropp och subjektiviteter (Winther Jörgensen & Philips 2001:20).   

Och just subjektsskapandet är viktigt för analysen av min empiri. Foucault menade, att sub-

jektet inte är i sin egen grund, utan decentrerat och producerat inom diskursen (jfr Winther 

Jörgensen & Philips 2000:23f). Mening – och därmed den sociala verkligheten – skapas ge-

nom att vi intar olika subjektspositioner. Intressant här är vilka möjliga subjektspositioner 

som utesluts och vilka subjekt som diskursen tycks omöjliggöra. För Laclau och Mouffe är 

subjektet samma sak som dess position i en diskursiv struktur. De skriver ”Subjektet kan sålun-

da inte vara ursprunget till de sociala relationerna – inte ens i den begränsade betydelsen av att vara 

försett med de förmågor som gör erfarenhet möjlig – eftersom all ’erfarenhet’ är beroende av exakta 

diskursiva möjlighetsvillkor” (Laclau & Mouffe 2008:171f). Sociala subjekt kan alltså inte sä-

gas producera diskursen på något autonomt sätt, utan subjekten är ”funktionen och effekten av 

diskursen” (Howart 2007:64). Det vill säga att det är en särskild historiskt bestämd kunskaps-

produktion som möjliggör att vi kan man benämna och förstå den värld vi lever i och männi-

skorna i den. Enligt Laclau och Mouffe är subjektet också positionerat av motstridiga diskur-

ser som vill tillskriva det olika betydelse: ”Då varje subjektsposition är en diskursiv position, är 

den delaktig i varje diskurs öppna karaktär; följaktligen kan de olika positionerna inte vara fullständigt 
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fixerade i ett slutet differenssystem.” (Laclau & Mouffe 2008:172). Det vill säga att sättet som 

barnet konstitueras kommer att ta olika form inom olika diskurser. 

Min avsikt med denna text är inte att underkänna de intervjuade pedagogernas eller DN:s 

fotografers och bildredaktörers verklighetsuppfattning. Effekter av människors handlande 

behöver inte sammanfalla med deras avsikter. En förhoppning med val av teoretiskt perspek-

tiv och metod är att människor som till vardags är med och forma förståelsen av vad som ut-

gör ett barn – och det gäller såväl forskare och journalister som pedagoger eller föräldrar – 

ska reflektera över hur och varför de talar om barn och vad effekterna av vissa sätt tala om 

världen kan bli.   

1.4 Tidigare forskning 

Den här uppsatsen kan placeras i en kritisk etnologisk tradition där man utifrån en poststruk-

turalistisk position under senare år riktat blicken mot hur normalitet och avvikelse kan tänkas 

hänga samman med strukturella villkor eller diskursers makt (se t. ex Lundstedt 2005, Linde-

löf 2006, Åberg 2008, Hörnfeldt 2009, Rosales 2010). Med postmodernismens uppluckring 

av de stora berättelsernas och den objektiva vetenskapens paradigm har man inom humanis-

tisk och samhällsvetenskaplig forskning på senare tid kommit att rikta blicken mot hur verk-

lighetsskapande sker och betydelsemöjligheter ges snarare än uppmärksamma vad som är 

verkligt (jfr Börjesson 2003:18f). Jag kommer i denna uppsats röra mig över tre större forsk-

ningsfält: socialkonstruktivistisk forskning om plats, postmodern barn- eller barndomsforsk-

ning, samt det fält som brukar benämnas IMER – Internationell migration och etniska relatio-

ner. 

     Inom socialkonstruktivistisk forskning ser man inte plats som något neutralt som bara 

finns där, snarare är plats något människor gör i social interaktion (se t. ex Gren et al 2000, 

Hansen & Salomonson 2001, Högdahl 2003). Space och place är två mycket centrala begrepp 

i den kulturvetenskapliga teoribildningen kring platsers och rummets betydelse som gett upp-

hov till en mängd olika definitioner (Hansen & Salomonsson 2001:15). Elisabeth Högdahl 

skriver i Göra gata att inom etnologisk forskning brukar oftast space ”ges betydelsen av 

rymd, en yta som är tom på ’mening’, något som föregår det place som sedan skapas” (Hög-

dahl 2003:34). Konstruktivistiska forskare närmar sig oftast platsen som ska studeras med 

space som det centrala begreppet. Utgångspunkter är att rummet bestäms av de sociala rela-

tioner som genomkorsar det (Hansen & Salomonsson 2001:17). För Laclau och Mouffe är, 
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som jag nämnde ovan allt diskursivt, även det materiella vilket innebär att platser förstås och 

skapas diskursivt: de är diskursens ”materiella karaktär” (Laclau & Mouffe 2008:162).  

     Intresset för rummet är inget nytt inom etnologiämnet. Som Anders Hägglund påpekat har 

det inom etnologiämnet funnits ett kontinuerligt intresse för rummets kulturella innehåll som 

går att spåra tillbaka till 1800-talets nationalromantiska strömningar (Hägglund 2000:13). 

Detta intresse har dock tagit sig olika former och uttryck under historiens gång. Folklivsfors-

kare som verkade under förra seklets början, så som Sigurd Erixon, såg kultur som något som 

kunde förstås och beskrivas på ett platsbundet sätt. Man hade, som Hägglund skriver, en stark 

tilltro till kulturområdesbegreppet som vetenskaplig förklaringsmodell (Hägglund 2000:27). 

Men med tiden har man kommit att ersätta beskrivningar av kulturområden och sökandet efter 

historiska kulturgränser med ett förhållningssätt där rummet snarare ses som en arena för 

maktutövning och som en plats där man skapar betydelse och mening (Hägglund 2000:28). 

     Om barn har det inte skrivits särskilt mycket om inom etnologiämnet. I alla fall inte om 

man jämför med den uppsjö av litteratur som författats av pedagoger. Marianne Liliequist har 

skrivit om barnuppfostran och disciplinering bland nybyggare mellan åren 1850-1920 (1994). 

Etnologerna Helene Brembeck och Barbro Johansson har skrivit en del om barndom, föräldra-

skap och konsumtion i en postmodern tid (se t ex Brembeck & Johansson 1996, Johansson 

2008). Om skolan har det dock skrivits desto mer inom etnologisk forskning än om förskolan 

(Se t. ex Frykman 1998, Runfors 2003, Bäckman 2003, Åberg 2008, Rosales 2010).     

    Helena Hörnfeldts (2009) avhandling om fyraårskontroller har dock varit till stor glädje 

som källa och som inspiration till tankar kring hur man förstår barn. Barndomsforskaren Gu-

nilla Halldén har också varit till stor hjälp då hennes sätt att närma sig barn och barndom till 

skillnad från många andra barnforskare är mer kulturanalytiskt (Halldén 2007). Hennes anto-

logi om modern barndom tar sig dessutom an begreppet plats i relation till barn. Hon menar 

att barnforskning traditionellt bedrivits inom ramen för psykologi- och pedagogikämnen 

(Halldén 2007:25). Under 1980-talet började man dock intressera sig för barn som en sociolo-

giskt intressant grupp och det har vuxit fram ett forskningsfält som behandlar barndomen som 

något socialt skapat (Ibid). Detta är något som jag kommer att beröra närmare under rubriken 

2.1. ”Trygga barn”.  

Etnologen Billy Ehn studerade under 1980-talet ”daghemskultur” i norra Botkyrka. Resul-

tatet av hans deltagande observationer vid de daghem där han tog anställning har han redovi-

sat i Ska vi leka tiger? (1983) och Det otydliga kulturmötet (1986). Ehn närmade sig dag-

hemmen som kulturella system som förkroppsligar samhälleliga värderingar (Ehn 1983:15). 
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Han intresserade sig också särskilt för daghemmen som en arena för kulturmöten och där un-

dersöker han de strategier människor använde för att, som han skriver, ”bemästra” mångfal-

den (Ehn 1986). Etnologerna Owe Ronström och Ann Runfors, samt socialantropologen Ka-

rin Wahlström studerade under 1990-talet kulturmöten i barnomsorgen i barnstugor i samma 

område som Billy Ehn studerade – norra Botkyrka. Resultatet redovisas i Det här är ett 

svenskt dagis (1995) som tillsammans med Ehns titlar tjänar som referenspunkt och jämförel-

sematerial för denna uppsats och jag kommer att förhålla mig till deras forskning i löpande 

text.  

     Sedan 1970-talet har man inom den svenska etnologin intresserat sig för IMER frågor. 

Man har undersökt immigranters liv, deras barn och erfarenheter, och även hur det ”svenska” 

skapats i mötet med det ”annorlunda” (Runfors 2003:35). På senare år har man, ofta med 

postkoloniala förtecken, flyttat blicken från ”kulturmötet” och de ”andra” till hur just 

”svenskhet” och det ”icke-svenska” konstrueras och vad särskiljande praktiker innebär för hur 

människor tolkar sin vardag och sig själva (Se t. ex Ristilammi 1994, Ramberg & Pripp 2002, 

Lundstedt 2005, Ericsson 2007, Rosales 2010).  

     Som etnolog tycker jag att man bör förhålla sig till den roll som det egna ämnet spelat 

för framskrivandet av ”svenskhet” och skapandet av ”andra”. Antropologi och etnologi har ett 

kolonialt förflutet och man kan inte utgå från att alla spår av detta förflutna skulle vara utplå-

nade från den etnologiska traditionen. Som Billy Ehn, Jonas Frykman och Orvar Löfgren 

konstaterat var folklivsforskningen ett barn av 1800-talets nationalromantik (Ehn et al 

1993:12). När etnologiämnet etablerades på 1910-talet var det med uppgift att dokumentera, 

kartlägga och systematisera kunskap om bondesamhällets allmogekultur som man ansåg vara 

på utdöende till förmån för industrisamhällets modernisering (Arvidsson 2001:10f). På så sätt 

har man skrivit fram vissa bilder av Sverige och de som befolkar det samma territoriet. Mer 

samtida etnologer har dock intresserat sig för problematiseringar av de nationella konstruktio-

nerna, som till exempel i Ehn, Frykman och Löfgrens ”Försvenskningen av Sverige” (1993). 

Men en sådan ansats kan också läsas som ett iscensättande av en viss bild av nationen, där ett 

vitt manligt ”vi” träder fram på bekostnad av andra grupper som helt försvinner ur historie-

skrivningen (jfr Evaldsson & Forstorp 1999). Det finns alltid en risk att man reproducerar 

motsatspar eller föreställningar genom att ännu en gång beskriva dem, även om detta görs 

med en kritisk ansats (Granqvist 1999:11). Mina egna betänkligheter över att skriva fram kun-

skap inom detta fält redovisar jag i nästa avsnitt.  
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1.5 Metod, material och avgränsning 

Som Marianne Winther Jörgensen och Louise Philips påpekat kommer det särskilda ontolo-

giska och epistemologiska premisser med diskursanalysen och därför kan inte teorin frikopp-

las från metoden. Metodiska nyckelpremisser när man arbetar diskursanalytiskt är en kritisk 

inställning till självklar kunskap, att man utgår från att de sätt vi uppfattar och representerar 

världen är historiskt specifika och kontingenta, samt att det finns ett samband mellan kunskap 

och social handling (Winther Jörgensen & Philips 2001:10ff).  

Under förberedelserna, fältarbetet och slutligen ”skrivbordsarbetet” med materialet och 

uppsatsen har jag brottats med en svår fråga: Med vilken rätt ger jag mig in och gräver i före-

ställningar om skillnad? Mitt intresse för att studera förskolan väcktes ju av berättelser om 

”invandrarbarn” i skogen och likaså förvånades jag över hur man under 2005 och framåt tala-

de i offentligheten om ”apatiska barn”. Men är ett personligt intresse av hur man ger mening 

till och skapar olika slags barnsubjekt tillräckligt motiv för att ge sig in på ett fält där forska-

res försök att nyansera ofta tycks leda till motsatt effekt? Som jag kort diskuterade i avsnittet 

om tidigare IMER-forskning ovan så är det akademiska skrivandet – oavsett dess intention – 

en handling som reproducerar verkligheten och som därmed kan bli skyldig till att upprätthål-

la en särskiljandets praktik (jfr O’Dell 1999, Granqvist 1999, Rosales 2010:18). Ingen veten-

skap är objektiv och att skapa kulturvetenskaplig kunskap kan i förlängningen innebära att 

man också gör politik, vare sig man nu vill det eller inte (jfr Höjrup 2001). Om man utgår 

ifrån den postmoderna kritiken mot antropologin och etnologin – den som resulterade i reflex-

iviteten; imperativet att se på forskarens subjektivitet och den egna kunskapsproduktionens 

konsekvenser och förutsättningar med en kritisk blick – på allvar så bör man också vara upp-

märksam på vilka historier man skriver fram och vad de får för konsekvenser.  

Jag tror att det går djupare än att enbart redovisa hur det subjektiva kommit att påverka den 

vetenskapliga slutprodukten (Ehn & Klein 1994:10). Grundat i min epistemologiska hållning 

argumenterar jag för att man som vetenskapare också har ett ansvar för den kunskap man pro-

ducerar och den verklighet som man är med och skapar (Howarth 2007:80f). Utgångspunkten 

att de sätt vi representerar världen är historiskt specifika och kontingenta, det vill säga möjliga 

men inte nödvändiga, ställer forskarsubjektet inför ett dilemma. Den vetenskapliga produktio-

nen säger – om man nu ska vara teoretiskt konsistent – snarare något om tidens kunskapsre-

gim än om det fenomen som studeras. Denna text är en diskursiv effekt vars existens borde 

ifrågasättas då den med all sannolikhet riskerar att uppgå i den kör av röster som reproducerar 
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den skillnadens logik som den vill dekonstruera. Hur löser man det metodiskt och etiskt? Den 

starkaste bevekelsegrunden torde vara att man ändå skriver i ett försök att bidra till social för-

ändring.   

Totalt har jag gjort 14 stycken semistrukturerade intervjuer, varav tre stycken är gruppin-

tervjuer, och en handfull deltagande observationer på förskolor i Södertälje. Dessa valdes 

inom ramen för ett samarbete mellan Södertörns högskola och Södertälje kommun utifrån en 

önskan av rektorn om en undersökning som kunde ge kunskap om hur pedagoger tänker kring 

barns vistelse i skogen, samt bilda underlag för vidare arbete med frågan i deras verksamhet. 

Under arbetet med intervjuerna och sedermera med materialet har dock mina frågor och teore-

tiska ingångar till materialet kommit att växa och även andra teman har aktualiserats. Detta är 

en vanlig utveckling inom en hermeneutisk tradition där forskaren pendlar mellan fält och 

teori (Alvesson & Sköldberg 1994:42, Patel & Davidsson 2003:27). 

    Jag sökte upp de pedagoger som på något sätt var kopplade till utomhusaktiviteter eller 

hade pedagogiska ledningsfunktioner och som jag ansåg vara ”informationsrika fall” (Patton 

2002:242). Gemensamt för de förskolor jag besökt är att de under tiden för mitt fältarbete gick 

igenom en förändringsprocess där de inkorporerade en ny pedagogik – Reggio Emilia – i 

verksamheten, samt rådbråkade den egna yrkesidentiteten. Många av mina informanter tyck-

tes agera som representanter för det nya pedagogiska förhållningssättet inom förskolorna så 

till den grad att det blev nödvändigt för mig att analytiskt reflektera över det. Ronström et al 

(1998) skriver om det faktum att deras informanter ofta utsågs av cheferna – val som motive-

rades av att personerna i fråga hade lång och bred erfarenhet inom barnomsorgen i norra Bot-

kyrka – att det kan ses som att informanter återspeglade dagiskulturens självbild (Ronström et 

al 1998:37). På samma sätt kan man se det som att mina informanter är representativa för den 

nya pedagogiken inom förskolan. Jag förhöll mig, både i intervjusituationen och i det efterföl-

jande arbetet, till intervjuerna som ett projekt av diskursivt meningsskapande (Gray 2002:95). 

Detta innebär att jag inte frågat något om ”svenskhet” eller om det ”mångkulturella” i relation 

till barn och utevistelse. Istället har mina frågor i de allra flesta intervjuer kretsat kring peda-

gogernas dagliga verksamhet och tankar om olika utemiljöer. I två av intervjuerna har jag 

frågat mer ingående och explicit om barn och barndom. Informanterna har på förhand vetat 

om att jag är intresserad av skogen och i läsningen av empirin måste man förhålla sig till att 

pedagogerna kanske framhäver skogens betydelse extra mycket då det är vad det trott att jag 

velat höra. 
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 Jag har inte redigerat citaten från empirin mer än att jag tagit bort upprepningar och korri-

gerat visst talspråk. Citaten är ibland långa och jag är medveten om att de tar mycket plats. 

Min ambition har dock varit att informanterna själva ska få berätta om sin verklighet. Jag har 

också genomfört deltagande observationer av den dagliga verksamheten vid ett skogsbesök, 

ett parkbesök och ett biblioteksbesök. Jag har även haft förmånen att få närvara på möten mel-

lan pedagoger med ledningsfunktion där de tillsammans med Harold Göthson, grundare av 

Reggio Emilia institutet i Sverige, diskuterat barnsyn och verksamhetens syfte, dåtid och 

framtid. Dessa träffar, om än jag av platsbrist blivit tvungen att avgränsa dem från materialet, 

har för mig varit en ovärderlig ingång till mina informanters vardag och förskolekultur. 

Förutom fältarbetet i Södertälje utgörs min empiri också av nyhetsbilder samlade från dags-

tidningen Dagens Nyheter under perioden 23 januari – 22 februari 2010. Valet av just denna 

månad är slumpvis och grundar sig helt simpelt i att någon i mitt hushåll inte hade varit sär-

skilt snabb ut till tidningsinsamlingen just då. Valet av just nyhetsbilder motiveras av ett teo-

retiskt intresse för hur fotografier är med och konstituerar vår verklighetsuppfattning. Jag ville 

veta om man tillskrev barn samma betydelse i pedagogernas berättelser som i nyhetsfotografi-

erna.. En förhoppning med valet av många olika källor – intervjuer, observationer, fotografier 

– har också varit att styrka studiens kvalitet genom empirisk triangulering (Patton 2002:247). 

Etnologiämnet har också en tradition av att använda många och olika typer av källor (Arvids-

son 2001:10).  

Under den studerade perioden har jag tagit ut samtliga nyhetsbilder där man tydligt har 

kunnat identifiera barn. Totalt handlar det om 50 stycken bilder. Jag har tittat på bilden, rubri-

ker och bildtext för att placera bilden i ett nödvändigt sammanhang. I kodning av dem har jag 

utgått från frågor som: Vad sägs, hur sägs det och hur hade det annars kunnat sägas. Vem får 

tala? Vad möjliggörs, underförstås, impliceras (Börjesson 2003:21ff). Samt, den kanske vikti-

gaste frågan: Vilka betydelser de skapar. Av utrymmesskäl har jag utelämnat de artiklar som 

bilderna illustrerar. Utefter tanken att vetenskapsproduktion är verklighetsproduktion har jag 

försökt att metodiskt arbeta med kategorierna på ett kreativt sätt. Beroende på vilken analytisk 

infallsvinkel man lägger på bilderna får de olika mening och olika slags verkligheter skrivs 

fram (jfr Gray 2002:149f, Boolsen 2007:91f). För att ge läsarna av uppsatsen en så representa-

tiv bild som möjligt av det mångfacetterade tidningsmaterialet har jag valt att beskriva samtli-

ga bilder som utgör materialet. Jag är medveten om att det innebär att texten tar upp mycket 

utrymme. 
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Jag har ett mycket rikt material och mycket hade kunnat sägas om föreställningar om barn i 

det samtida Sverige. Dock måste varje studie ha sina avgränsningar och jag har prioriterat bort 

mycket intressanta aspekter såsom hur förskolepedagogernas yrkesidentitet är i förändring, 

hur pedagogiken konstituerar barnet, och hur förskolan skapats som rum. Om tid och utrym-

me hade funnits hade det också varit intressant att låta barnens tankar utgöra ytterligare en 

dimension i studien. René León Rosales liknar, med utgångspunkt i Spivak, barn vid en subal-

tern grupp i samhället. Spivak har visat att det existerar vissa grupper i samhället som aldrig 

får tala i egen sak, utan vars röster filtreras genom andra (Rosales 2010:34). Kanske är det en 

symptomatisk ironi att inget barn kommer till tals i en studie över hur just barn ges betydelse? 

1.6 Disposition 

För att undersöka hur barn ges mening i olika berättelser har jag valt att strukturera texten 

utefter mina två materialkategorier och i enlighet med en rumslig ordning. I det första avsnit-

tet 2.1. ”Trygga barn” kommer jag att undersöka hur barn skapas som trygga och älskade sub-

jekt i nyhetsbilderna och till vilka miljöer dessa barn knyts. Under rubriken 2.2. ”Barnen i 

förskolan” visar jag hur pedagogerna tänker kring och begripliggör vad som är ett barn i deras 

vardag. I det följande avsnittet 2.3. ”Utsatta barn” undersöker jag hur barn tycks skapas som 

utsatta subjekt och hur detta kan hänga samman med föreställningar om geografiska territori-

er. I 2.4. ”Ensamma barn och offentliga rum” tittar jag på hur barn konstrueras när de inte är i 

sällskap med vuxna eller befinner sig i offentliga miljöer och hur detta kan tänkas hänga 

samman med förväntningar på en viss slags platser. I det sista avsnittet 2.5. ”Nationaliserande 

skog” analyserar jag hur förskolepedagogerna skapar ett visst slags barnsubjekt i skogen som 

rum och hur detta kan tänkas hänga samman med de föreställningar om barn och geografiska 

territorier som jag visat i avsnitten innan. Slutligen diskuterar jag kort mina resultat i kapitel 

3. ”Avslutande diskussion”.  
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2 Barn och platser 

2.1 Trygga barn 

Om man slår upp Dagens Nyheter den 23 januari (s. 8) kan man se en stor bild av en liten 

familj. Som illustration till rubriken ”Populärt BB gör flest akuta snitt” ser man en vit kvinna 

och en vit man som leende tittar på en vit bebis som ligger i en kuvös. De befinner sig uppen-

barligen på ett sjukhus och deras händer nuddar varandra där de rör vid bebisens huvud. In-

gressen handlar om köer till BB och att DN tagit del av hittills okända siffror om kejsarsnitt. 

Under bilden är kvinnan på bilden citerad: ”’Ett kejsarsnitt är ingenting man önskar om det inte är 

absolut nödvändigt’ säger Hanna Linnér som tillsammans med Olle Kristofferson fick sonen 

Knut vid en vanlig förlossning på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge”.  

    Detta är en bild som tycks vanlig bland tidningssidorna och som betraktaren snabbt kan 

tolka vid första anblick. De flesta skulle nog hålla med om att det man ser är ett nyfött barn på 

BB, en mamma och en pappa – det är en mycket relevant och möjlig tolkning. Men bilden 

säger också en mängd andra saker. Den kommunicerar normer och kulturella värden om vad 

som konstituerar ett barn och dess föräldrar. Och det är dessa som i första hand intresserar 

mig. Om man följer barnkonventionen så lyder definitionen att barn är någon som är under 18 

år (Se Halldén 2007:17). Men det säger oss egentligen väldigt lite om vad som egentligen 

utgör ett barn. Slår man på ordet ”barn” på Nationalencyklopedins hemsida står följande att 

läsa ”en människa under skedet mellan födsel och vuxen ålder” (2010-05-26). Det är en intressant 

definition just för att den tycks så kulturellt neutral. Men det är bedrägligt, då den ju i själva 

verket förutsätter att man vet vad som utgör en vuxen då barnet skapas just i skillnaden till 

denna vuxenhet (jfr Laclau & Mouffe 2008:159).  

Det postmoderna perspektivet har möjliggjort en syn på den västerländska barndomen som 

något historiskt och kulturellt betingat snarare än något naturligt givet (Nordin-Hultman 

2006:30). Etnologen Helena Hörnfeldt ser, med utgångspunkt i Foucault, barnet som en ”tan-

kens uppfinning” – ”barnet”, skriver hon, har historiskt skapats som ”kunskapsfält, praktik 

och inte minst politisk utopibärare” (Hörnfeldt 2010:14). På så sätt blir bebisen i kuvösen på 

bilden något mer än bara den lilla kropp man betraktar. Bebisen i fråga bär med sig en hel 
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uppsättning förkunskap och kulturellt skapad mening. Barndomsforskarna Allison James, 

Chris Jenks och Alan Prout introducerade år 1990 ett nytt paradigm inom barnforskningen 

som både barnkulturforskaren Gunilla Halldén och Hörnfeldt utgår ifrån. En av de grundläg-

gande sociologiska förhållningssätt till barn som påverkat tänkandet om barn och barndom är 

att barndomen måste förstås som en social konstruktion. Barns omognad är förvisso ett biolo-

giskt faktum, men sättet som vi förstår och begripliggör denna biologiska omognad är ett kul-

turellt faktum (Hörnfeldt 2009:31, Halldén 2007:26f).  

     Vad är det då för slags barn som dyker upp vid mitt frukostbord? Bilder är sociala koder 

som måste tolkas i sitt sammanhang, en och samma fotografi kan ha en mängd olika betydel-

ser beroende på var vi finner den (Thörn 2007:55). Det är en mångfald av barn som befolkar 

DN:s sidor under januaris bleka övergång i februari. Ur denna mångfald har jag skapat tre 

kategorier. Hur dessa är valda är av analytiskt intresse här, för att genom att se vilka kategori-

er som ordnar världen så kan man också ana vilka möjligheter diskursen tillåter och vad som 

omöjliggörs (Börjesson 2003:38). När det handlar om nyhetsbilder av barn är det svårt att inte 

sortera in en majoritet av dem i någon sorts omsorgssfär. Det är bilder av vuxna som tar hand 

om och älskar sina barn och som rent rumsligt är placerade i sjukhus/vårdinrättningar, sko-

la/förskola eller i ett tryggt privat hem. Totalt handlar det om 27 stycken bilder av de 50 

stycken som utgör tidningsmaterialet.   

Låt oss börja med dem som äger rum inom vården. Över rubriken ”Kampen för Eriks hjär-

ta” kan man se en bild av en vit pojke med blont hår i en säng. Han gapar högt med hela mun-

nen samtidigt som en vit kvinna klipper hans tånaglar (DN 14/2 s.19ff). Att kvinnan är poj-

kens mor framgår av ingressen och att de befinner sig i en sjukhusmiljö ser man omedelbart 

på de slangar som finns bakom sängen och det nummer som är klistrat till sängstolpen. En 

mindre bild i artikeln visar pojken med syrgasmask tillsammans med mamman. På nästa sida 

finns ett helt uppslag med bilder av pojken och hans mor i olika kontexter, samtliga i sjuk-

husmiljö; i hans rum eller i ett sjukhuskök. Förutom en bild där mamman och pojken iförd sin 

syrgasmask, leker med löv i en park, samt en på pojken och drottning Silvia i sjukhusets be-

söksrum. Under de olika bilderna som visar glimtar från den sjuke pojkens vardagsliv får 

”Mamman Malin” komma till tals och berätta om sin kamp för pojkens liv. Även pojken är 

citerad under några av bilderna. Ingressen till artikeln lyder ”När Erik var två dygn gammal 

ställdes pappa Ingvar och mamma Malin inför två val. Hjärtoperation, med femtioprocentig överlev-

nadschans, eller låta honom dö”. Pappan förekommer dock inte på en enda av bilderna. På en hel 

sida ryms däremot en bild av pojken där han upplyst ligger i sin säng med ögonen slutna (s. 
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22). Lakanen är vita och ljuset tycks komma uppifrån. Väggen bakom är fylld av slangar och 

tryckklockor och till hans bröst är en slang fäst under ett bandage. Hans mor lutar sin ner över 

honom och kysser honom på axeln. Detta är ett sätt att visa barn och mödrar som tycks ganska 

typiskt för just de här bilderna.  

    En annan stort uppslagen bild är den av en vit mor med en bebis på armen som sitter i en 

sjukhussäng samtidigt som en sköterska byter dropp (DN 7/2 s.8f). Mamman sträcker ut ar-

men och tittar bekymrat på sköterskans förehavanden. Huvudartikelns rubrik lyder ”Större risk 

– ändå ökar kejsarsnitten”, under bilden finns ytterligare en rubrik som meddelar ”Maries för-

lossning blev en mardröm med lyckligt slut” där Marie är citerad om sin förlossning i ingressen. 

Inskjuten i artikeltexten finns ytterligare en liten bild där Marie håller sin nyfödda bebis mot 

bröstet, bredvid den bilden kan man läsa: ”Jag vaknade upp med slangar i halsen och greps av 

panik”. Den 25 januari kan man läsa att ”Med familjen nära kortas vårdtiden” och till höger 

om rubriken finns en bild av en vit kvinna som håller en bebis på sin arm (s.8). Hennes ansik-

te är suddigt och bakom henne sitter en vit man, även han lite suddig. Han lutar huvudet lite 

på sned och fäster blicken på det enda i bilden som är i fokus: nämligen bebisen som vilar 

tryggt vid kvinnans urringning. Att personerna på bilden befinner sig på ett sjukhus framgår 

av rubriken och slangen som är fäst i den för tidigt födda bebisens näsa. Ingen av de inblan-

dade på bilden uttalar sig i rubriken eller ingressen. Den förra lyder ”När för tidigt födda barn 

får ha sina föräldrar nära sig dygnet runt minskas tiden på sjukhus med i genomsnitt fem dagar. Det 

visar en ny svensk studie” I artikeltexten finns en liten bild av en medelålders kvinna i glasögon 

som ler godmodigt. Inskjutna expertuttalandet i artiklar om barn är en vanlig syn i mitt mate-

rial, något som jag återkommer till.  

Ytterligare en bild kan räknas till vårdens sfär. Det är en bild som är väldigt liten och en-

bart illustrerar en notis vars rubrik lyder ”Babyboom ger fler faderskapstest”. Bilden visar ett vitt 

bebishuvud som suger på ett vitt kvinnobröst (DN 27/1 s.9). Texten under bilden lyder ”15 

procent av faderskapstesterna visar den testade inte pappan” [sic]. Gemensamt för dessa bilder är 

att de visar vita människor, i första hand kvinnor, som befinner sig inom ramen för sjukvår-

den. Barnen i bilderna konstrueras som passiva, anonyma, beroende, och samtidigt mycket 

älskade. Som om de vore små ömtåliga dyrgripar håller de nyblivna mödrarna de små vid 

barmen. Mödrarnas totala närvaro i dessa bilder – som endast visar två fäder – och hur de 

kopplas till barnen illustreras väl av den bild jag beskrev sist här – det nakna kvinnobröstet 

som en bebis suger på. Det har forskats mycket på kvinnors roll och funktion i bilder och 

inom massmedia sedan slutet av 1960-talet. Men där fokus tidigare har legat på hur media 
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visar ”falska” eller ”felaktiga” bilder av kvinnor har forskningens fokus kommit att flyttas till 

mediernas roll som medskapare av verkligheten (Hirdman 2001:13f). Jag vill läsa dessa foto-

grafier som kulturella produkter, som kan liknas om än inte vid fabriceringar så kanske vid 

schabloniseringar. Dessa bilder är del av en berättelse om vad som utgör ett barn – och där-

med också ett föräldraskap – i dagens Sverige. De visar bland annat på hur barnen och möd-

rarna av en modernitetsdiskurs skrivs in i en i en värld befolkad av ”svenska” experter och ett 

mediciniskt vetande om barnen. Barnen i bilderna är uteslutande vita och i behov av total om-

sorg från sina uppmärksamma vita heterosexuella mödrar. De manifesterar också tydligt hur 

föräldraskapet är bekönat – det vill säga tillskrivet kvinnorna. Detta går igen också i försko-

lans värld, där samtliga av de intervjuade pedagogerna är kvinnor.  

     En annan kategori som träder fram ur materialet och som kan hänföras till samma sfär 

av omsorg är den där barn befinner sig i just skol- eller förskolemiljöer. Rubriken ”På genus-

dagiset spelar könet ingen roll” illustreras av en bild av en vit pedagog med ett barn i famnen 

(DN 8/2 s. 26f). Pedagogen sitter på en matta med vita barn omkring sig och leker med en 

flicka som gömmer sig i en gardin. Hon ler och blicken är fäst på flickan i gardinen. Två av 

barnen tittar i böcker och pojken som sitter i pedagogens knä tittar yrvaket rakt fram och ut ur 

bild. Bildtexten låter veta att vi betraktar en lugn stund på namngiven förskola och så vad pe-

dagogen och barnen heter. Pedagogen presenteras med efternamn, barnen bara med förnamn. 

Till höger om denna bild finns en bild på en vit pojke som ser ut att sova över ett bord med en 

bok. Under bilden är han presenterad som Gustav. I artikeln finns två små bilder av två kvin-

nor som presenteras med sina fullständiga namn och de antagonistiska positionerna ”pionjä-

ren” och ”kritikern”. De uttalar sig båda om ”genusdagiset” vara eller icke vara. Att de vuxna 

kvinnorna här presenteras med sina fullständiga namn och barnen bara med förnamn kan man 

kanske se som en konsekvens av att barnet – som vi tidigare såg i Nationalencyklopedin – 

skapas som en negation av vuxenheten. Gunilla Halldén har uppmärksammat hur barn ofta 

definierats utifrån just denna negation, att barn är de som inte är vuxna (Halldén 2007:18). 

Barn har traditionellt betraktats som ”becomings”. Det vill säga ofullbordade vuxna (human 

beings) – barn förstås som blivande, inte riktigt färdiga människor (Johansson 2009:15). I 

enlighet med denna tanke blir det också logiskt att barnen upplevs som objekt som inte är 

viktiga nog för att presenteras med sina fullständiga namn.      

Intill rubriken ”Ludvig får fortsätta vänta på förskoleplats” ser men ett glatt vitt barn som 

sitter i en rutschkana (26/1 s 10). Han skrattar med hela ansiktet och tycks precis vara på väg 

ned för rutschkanan. Bredvid står en vit kvinna och en vit man som ler glatt samtidigt som de 
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tittar på pojken. Mannen snuddar med handen – beprydd av en vigselring – vid pojkens arm. 

De befinner sig på en lekplats och bakom skymtar man bostadshus. Bildtexten lyder ”Märta 

och Greger Laurin ställde sonen Ludvig, 1,5 år i kö för förskoleplats för mer än ett år sedan. Först i 

slutet av mars får Ludvig plats”.  

Intressant att notera är var barnet och dess föräldrar iscensätts här – nämligen på en lekplats 

i direkt anslutning till bostadshusen. Irene Molina har visat hur den moderna staden i väl-

färdsstaten planerades i enlighet med tankar om bekönade rum. På detta sätt skapades en man-

lig offentlighet i stadens inre delar där man arbetade produktivt, samtidigt som man skapade 

en kvinnlig privat sfär i förorter eller i bostadsområdena där man arbetade reproduktivt, det 

vill säga med hemmet eller med barnen (Molina 2006:12ff). Miljön där barnet och dess för-

äldrar befinner sig är således konstituerad av en diskurs om hur reproduktion ska organiseras, 

samtidigt som platsen i sig blir konstituerande för hur vi uppfattar vad som utgör ett barn – 

det vill säga någon som hör hemma i privata sfärer och är i behov av vård (jfr Laclau & Mouf-

fe 2008:162). En annan intressant aspekt som blir tydlig i denna bild är hur den heterosexuella 

familjen med mamma, pappa och barn är något som ständigt upprepas, ibland synligt manife-

sterad som i detta fall, men ibland bara antydd i form av texten som talar om att det någon-

stans finns en man som hör till bilden av kvinnan och barnet. Ingen diskurs är total, men i 

dessa bilder under den studerade perioden framträder barnet som vitt, tillhörande en hetero-

sexuell familj som tar plats inom hem, skola och sjukhus, andra möjligheter tycks uteslutna. 

Likaså framträder kategorin ”kvinna” som intimt sammanflätad med kategorin ”barn”.  

Den 14 februari återfinner man dock en bild som visar ett barn flankerat av enbart en man. 

Det är en skrattande vit pappa som tittar på en liten vit pojke under rubriken ”Nya regler för 

skolval får kritik av föräldrar” (s. 10). Mannen sträcker ut handen – med vigselring – mot bar-

net. Pojken har munnen öppen, tittar rakt på fotografen och nyper sig lite i näsan. ”’Jag är för 

valfrihet, men det här känns som en märklig, tvingande valfrihet’ säger Stefan Holm, pappa till Nils, 

på informationsmöte om skolvalet i Enskedeskolans matsal” lyder bildtexten.  

De barn som förekommit här är som sagt mycket tydligt inskrivna i särskilda rum. Barn-

domsforskarna Bengt Sandin och Gunilla Halldén hävdar att det skett en ”institutionalisering av 

barns liv och att staten via lagstiftning och via skola, förskola och socialtjänst har ökat sitt inflytande” 

(Sandin & Halldén 2003:7). I och med att välfärdsamhället vuxit fram och barnavården pro-

fessionaliserats har barndomens innerbörd knutits till välfärdsstaten och även föräldraskapets 

innebörd har omdefinierats (Ibid.). En annan intressant aspekt, som jag pekade på ovan, är det 

isärhållande som finns inbyggt i välfärdstatens rumsliga organisering (Johansson 2000:174f). 
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Kulturgeografen Susanne Johansson menar att under 1960-talet när det kvinnliga förvärvsar-

betandet ökar och i takt med att den offentliga sektorn byggs ut så flyttar kvinnors obetalda 

omsorgsarbete dit. Från 1960-talet och framåt är behovet av arbetskraft en drivande kraft bak-

om ideologiska förändringar av föreställningarna om man och kvinna (Johansson 2000:175 f). 

Men som Johansson pekar på var det tydligt var man ansåg att förvärvsarbetande kvinnor 

borde arbeta, nämligen med omsorgsarbete eller med ”mjuka frågor”. Här kan man, om man 

så vill, landa i den professionalisering av barnomsorgen som pågår i förskolan (jfr Martin 

Korpi 2006). Under de samtal om den egna yrkesidentiteten som jag fått förmånen att sitta 

med i mellan förskolepedagoger har jag hört en strävan som inte bara handlar om att komma 

bort från en äldre och upplevt förlegad pedagogik, utan också tar strid mot en bekönad yrkes-

identitet. Samtidigt som man när man talar om sitt yrke och förskolans uppdrag drar 

kopplingar till sitt eget föräldraskap och den egna modersrollen. Detta är något som kan antas 

påverka vilken betydelse man ger till barnen. En pedagog uttrycker det så här i ett samtal med 

Harold Göthson:  

Harold: Så du är mamma eller ikläder du dig förståelsen som mamma? Pedagog: Ja jag kan-

ske gör det fast jag inte riktigt är medveten om det, jag kan ju känna att sen jag fick barn så har 

jag fått en helt annan förståelse för föräldrarna jämförelsevis med hur det var när jag jobbade 

innan då man ju inte ens visste vilken planet en del föräldrar var på /…/ jag tycker att ibland kan 

man faktiskt märka på pedagogerna och nu generaliserar jag otroligt men vilka som har barn 

och inte 

 Det tycks vara ett ambivalent meningsskapande kring den egna rollen som kvinna, pedagog 

och mor som pågår i de förskolor jag vistats i. Men samtidigt tycks en betydelse vara mer 

fixerad än övriga: Nämligen att kvinnor och barn hör samman och att de har en bestämd plats 

i samhället: vården och skolan. Johansson skriver om de familjepolitiksreformer som följde 

med kvinnors utökade förvärvsarbete, att de förvisso motiverades av en tanke om jämlikhet 

mellan könen och delat ansvar för hem och familj, men att reproduktionen inte delades mellan 

man och kvinna, utan mellan kvinna och staten; ”Daghem, regler för ledighet i samband med bar-

nafödande och sjuka barn och sex timmars arbetsdag gjorde att kvinnor kunde arbeta och ändå föda 

och ta hand om barn” (Johansson 2000:177). Ideologier om välfärd har med nödvändighet ett 

janusansikte, skriver Börjesson. Eftersom idéerna om det goda samhället förkroppsligar väl-

färdens normativa grundvalar återfinns här en nivå av disciplin. Häri ligger en föreställning 

om bevarande och förstärkande av social ordning inbäddad (Börjesson et al 2005:29). De re-

former som Johansson skriver om kallades familjepolitik, men riktades underförstått till kvin-

nor, systemet konserverade reproduktionsansvaret och männen förblev opåverkade (Johann-
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son 2000:177). I samband med detta vill jag titta på barn i hemmiljöer där detta om möjligt 

blir ännu tydligare.  

     På ett helt uppslag kan man den 24 januari läsa att det ska bli ”Tuffare energikrav för villa-

ägare” (s. 8f). Under denna rubrik finner man en stort uppslagen bild där det på ett golv sitter 

en vit leende mor och kramar om en lika leende vit dotter. De tycks befinna sig i ett kök och i 

en suddig bakgrund kan man skymta en figur som är i rörelse. Flickan har pyjamas på sig och 

från ett fönster i vänstra hörnet av bilden strömmar det in dagsljus. Under bilden från detta till 

synes lyckliga kök kan man i en rubrik läsa ”Familjen Adalberth-Nilssons hus är självförsörjande 

på el”. Bildtexten lyder ”Karin Adelberth, sambon Peter Nilsson och dottern Mikaela flyttade in i sin 

nybyggda villa i höstas. Helt enligt EU:s nya regler gör inte huset av med mer energi än det produce-

rar”. Man får anta att den suddiga figuren i bakgrunden är sambon Petter.  

Vidare finner man under den studerade månaden en serie på DN:s ”Insidan” om småbarns-

familjers vedermödor och barns sömnproblem. ”Godnattstunden bästa tiden på dygnet” kan 

man läsa den 16 februari och under rubriken finns ett större foto taget ovanifrån av en färg-

glad säng (s. 18f, samt 19/2 s. 20). I den färgglada sängen befinner sig en vit mor tillsammans 

med fyra vita barn och en hund. Modern håller i en bok som hon läser tillsammans med ett av 

barnen. Hennes blick vilar på barnet som i sin tur tittar i boken. En flicka leker med hunden 

och de övriga två barnen tittar sömnigt i olika riktningar i rummet. Under bilden kan man läsa 

”Äntligen läggdags” och så namnet på alla barn och hunden. Längre ner i artikeln finns en 

mindre bild av samma moder och tre barn. Ett av barnen håller hon i famnen samtidigt som 

hon och barnet tittar på de andra två som står på ett schackrutigt toalettgolv och borstar tän-

derna. Under bilden står ”Nedvarvning. Mamma Karin Kaller med Mille i famnen ser till att Morris 

och Majken borstar tänderna ordentligt”. Samma dag kan man även på tidningens framsida hitta 

en liten bild av samma familj. De tre större barnen står i vardagsrummet och borstar tänderna. 

I bakgrunden av bilden sitter modern med den minsta, hennes uppmärksamhet och blick är 

helt fäst vid barnet. ”Alla i samma säng ger rofylld nattning” kan man läsa under bilden. Ock-

så här är en potentiell partner frånvarande och omnämns inte heller i rubrik, ingress eller bild-

text. Man behöver inte tolka det som att en eventuell man är frånvarande, en annan tolkning 

kan ju vara att kvinnan är ensamstående eller att hennes fru inte är med just vid fototillfället.  

Intressant här är också hur motivet med barn och böcker återkommer. I en tidigare bild från 

förskolan såg vi ju en liten kille som somnade över en bok. Också i intervjumaterialet talar de 

intervjuade pedagogerna om vikten av att gå till biblioteket med barnen och se till att de får 

tillgång till böcker och ”läsupplevelser”. Läsningen kan man kanske förstå som en komponent 
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i berättelsen om den goda barndomen. Det säger också något om föräldraskap. Många av de 

pedagoger jag intervjuar återkommer ofta till förskolans uppgift att presentera alternativ utan-

för kommersialismen för barnen, där dyker ofta biblioteket upp som något som barnen ska 

känna till när föräldrarna inte kan ge det. Detta säger något om hur diskurser om utbildning 

kopplar samman barndom, föräldraskap och framtid. I bildtexten som hör till pojken i artikeln 

om förskolan kan man läsa: ”Böcker är en viktig del av genusarbetet på förskolan” (DN 8/2 s.27).  

  I samma serie om sömn återfinns en bild av ett ensamt barn i en dörröppning (15/2 s. 19). 

Bildens förgrund är mörk, barnet som är iklätt pyjamas och håller en nallebjörn i famnen syns 

inte i motljuset från den dörr som denne öppnar. ”Majas sömnproblem höll på att knäcka famil-

jen” står det att läsa bredvid bilden där det också finns ett citat av anonym och därmed könslös 

förälder. Den 25 januari finner man en större bild av en vit kvinna med vita tre barn (s. 18f). 

De befinner sig vid ett köksbord belamrat med tallrikar och diverse leksaker. De tycks precis 

ha avslutat en måltid. Ett litet barn befinner sig i bildens förgrund, representerat av ett suddigt 

ansikte som tittar in i kameran. Kvinnan kliar sig i huvudet och tittar åt ett annat håll. En av 

döttrarna tittar in i kameran, den andra ser åt ett annat håll. Bredvid bilden kan man läsa ”Jag 

har lärt mig att njuta av vardagen”. Bildtexten lyder ”Leo, fem månader, gör att måltiderna i 

bland blir smått kaotiska. Men mamma Anna-Maria Stawreberg försöker ändå behålla lugnet i nuet”. 

Samma bild fast i mindre format och med det suddiga barnhuvudet bortskuret återfinns på 

tidningens framsida. Här över rubriken ”Målet är att vara närvarande i nuet”.  

Ytterligare en familjebild som förekommer under den studerade perioden är ett svartvitt 

porträtt av Kennedy-familjen (17/2 s.4). I ett rum med tunga gardiner mot en odefinierat yt-

tervärld återfinns de uppradade på en persisk matta. I mitten sitter en man med en vatten-

kammad pojke i knäet. Han flankeras av fyra sittande kvinnor. Bakom honom står två vuxna 

män, två vuxna kvinnor och ytterligare ett vattenkammat barn. Bilden skiljer sig från de andra 

eftersom den förekommer på tidningens ledarsida och föreställer historisk tid. ”Radikala aris-

tokrater” är rubriken och under bilden kan man läsa ”Fadern Joseph i mitten med Edward i sitt 

knä och Robert och John närmast bakom”. Intressant är att i denna bild knyts mannen till barnet 

och kvinnorna är inte centrala i bilden eller ens omnämnda i bildtexten. De barn som visas 

upp förstås dock i första hand inte som barn, utan som de vuxna män och politiker som de 

senare kommer att bli och som läsaren förutsätts vara bekant med. 

Ur dessa bilder tycks det dock i majoriteten av fallen skapas ett visst slags barn: ett vitt 

barn som står under trygg övervakning av sin mor i hemmet. Det är barn som blir kramade, 

som blir lästa för, som nattas, som utfodras och som blir hjälpta med tandborstningen. Det är 
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passivt omhändertagna vita objekt som på bilderna representeras utan agens och autonomi. 

Något överraskande är kanske att barnen är så många på tre av dessa bilder. En familj består 

av fyra barn, den andra av tre och Kennedyfamiljen är representerad i generationer. Till skill-

nad från ”vårdbilderna” och ”skolbilderna” där barn som befinner sig med sina föräldrar alltid 

tycks vara ensamma barn.  

Om man ser dessa bilder i relation till rubriker, ingresser och bildtexter så tycks det faktiskt 

handla mer om föräldrarna och föräldraskapet än om barnen, och särskilt då om moderskapet. 

Rent kompositionsmässigt påminner många av bilderna lustigt – eller varför inte skrämmande 

– nog om en av de äldsta bilderna av ett barn och en moder som finns bevarad i den väster-

ländska kulturen: Jesusbarnet och Madonnan. Konstvetaren och barnkulturforskaren Anne 

Banér har tecknat barnets historia i konsthistorien. Under Antiken förekommer mycket få barn 

bland de elitframställningar av gudar och gudinnor som var vanlig i den konst som finns be-

varad. Några få verk visar barn med sina mödrar eller kvinnor (Banér 1994:15). Efter antiken 

är dock det första barn man möter i den västerländska bildkonsten Jesusbarnet, ofta tillsam-

mans med Maria, som för övrigt är den kvinna som blivit mest avbildad i den västerländska 

kulturen (Banér 1994:26,37). Under 1100-talet sitter Jesusbarnet stramt i den lika strama mo-

derns knä, men under 1200-talet och framåt liknar skulpturerna av Madonnan och barnet på-

fallande mycket på de bilder som återfinns i morgontidningen: Det är kvinnor med ett barn på 

armen, en slags helig konstellation, där de glatt tittar på varandra eller hon ömt betraktar sitt 

barn. Under 1400-talet blir den ammande Maria vanlig och Banér anmärker att precis som i 

dag användes bilden av den ammande modern i propagandasyfte (Banér 1994:35-45). Denna 

slags bildkomposition går ju också igen i bilderna från Dagens Nyheter. Vad säger det om 

kulturella föreställningar om barn och kvinnor? På de flesta av bilderna tittar andäktiga möd-

rar på sina passiva barn, och på de bilder där männen är med gör de något aktivt, rör handen 

mot barnet eller liknande. Kanske är det bara en slump? Men kvinnan som moder måste för-

stås som en kulturell kategori till vilken det knutits sammanhang, moral, värden och rationali-

tet av olika slag (jfr Börjeson 2003:24).  

Kvinnorna och barnen på bilderna befinner sig i de flesta av fallen i positiva sammanhang 

och säger därmed något om vilka slags subjekt som är önskvärda eller möjliga i dessa sam-

manhang. Barnen i tidningens bilder skapas diskursivt som beroende, svaga och osjälvständi-

ga subjekt som verkar totalt i händerna på de vuxna. Helena Hörnfeldt skriver ”Synen på barn 

som evolutionärt ofullständiga vuxna, beroende, svaga och i behov av vård och omsorg, är så självklar 

att man med Ernesto Laclau skulle kunna betrakta den som objektiv: en avlagrad diskurs” (Hörnfeldt 
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2009:183). Det är därmed ett visst slags sätt att begripliggöra barn som villkorar hur man upp-

fattar barnet och tolkar det som sker i bilderna. ”Alla sociala praktiker” skriver Laclau och 

Mouffe, är ”artikulatoriska” (Laclau & Mouffe 2008:169). Det vill säga att man ständigt, i tal, 

handling eller materialitet, förändrar eller bekräftar den betydelse som ”barn” ges av olika 

diskurser. Dessa betydelsetillskrivningar kan enligt Laclau och Mouffe förstås som politiska 

handlingar då politik ska förstås som ”att vi hela tiden konstituerar det sociala på vissa bestämda 

sätt som utesluter andra sätt” (Winther Jörgensen & Philips 2001:43). De vuxna i dessa bilder 

skapas som vita heterosexuella subjekt som älskar och vårdar sina barn. Samtliga av dessa 

subjekt befinner sig på ett svenskt territorium och i privata rum som tillskrivits modernitet, 

reproduktion och kvinnor. 

2.2 Barn i förskola 

Så om barnen i de nyhetsbilder vi såg ovan skapades som beroende och ständigt omhänder-

tagna, vilka slags barn skapas då i förskolan; i pedagogernas berättelser? De pedagoger som 

jag intervjuat kan sägas befinna sig i ett rum som är diskursivt skapat för den särskilda kate-

gorin barn. Som jag visade ovan kan förskolan placeras inom en dikurs om barn och välfärd. 

Barnforskaren Gunilla Halldén vill se förskolan som en arena där barnen aktivt skapar barn-

dom, och där föräldrar, barn och pedagoger tillsammans ”gör” förskolan som institution 

(Halldén 2007:15). Förskolan är, liksom nyhetsbilder, en tacksam plats att studera för där ak-

tualiseras samhällets kulturella föreställningar och där synliggörs frågor om normalt och avvi-

kande, önskvärt och oönskat (jfr Runfors 2003:18). Det sätt som pedagogerna föreställer sig 

barnen säger sålunda något om samhället i stort. Precis som i nyhetsbilderna skapar de barnen 

som särskilda subjekt. Men hur mycket likhet och skillnad finns det mellan de barn som vi 

såg skapas i tidningsmaterialet ovan och de barn som skapas i förskolan?  

      De flesta pedagoger som jag intervjuat har varit involverade i ett aktivt pedagogiskt sö-

kande och en strävan efter att anpassa sig till pedagogiken Reggio Emilia. En pedagogik som 

bland annat strävar efter att förskolan ska vara ett verktyg för ett globalt demokratiskt med-

borgarskap (Göthson 2009:11). Enligt denna pedagogik ser man barnet som aktivt, kompetent 

och ”medforskande”, man arbetar projekt- och temaorienterat med utgångspunkt i ”det demo-

kratiska perspektivet på barns kunskapande och lärande” (Martin Korpi 2006:69). Överlag tycks 

barnet i förskolan skapas genom en pedagogisk lins; barn- och utvecklingspsykologiska per-

spektiv tycks vara hegemoniska för hur ”barnet” konstitueras som subjekt i förskolan (Nor-
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din-Hultman 2006:18f). En pedagog beskriver på följande sätt vad hon tycker är det viktigaste 

i hennes yrke: 

Det är nog att ge stabilitet för barnen att de känner en trygghet och en delaktighet i det vi gör. 

Att de får vara med och bestämma, att det liksom inte är vi som talar om vad som händer och 

sker, men att barnen får bestämma att vi ska gå ut till exempel. Vill ni gå ut på gården och leka, 

vill ni gå ut i skogen, vill ni gå till parken, vill ni gå till stan. Att de är delaktiga i våra beslut och 

det tycker jag är väldigt viktigt i min roll att jag tar ett steg tillbaka och låter barnen bestämma 

inom en viss ram så att säga för det är ju ändå deras verksamhet och det är de som ska lära sig 

och om man gör saker som de inte tycker är roliga så lär de sig inte (I:4). 

Genomgående i pedagogernas berättelser är, som jag nämnt tidigare, att de tar spjärn mot det 

gamla sättet att arbeta. Man söker hela tiden efter det nya – detta tycks ingå som en obligato-

risk komponent i förskolans nya identitet och väg bort från den ”hemlika” privata sfären. Här 

blir den egna nya flexibla identiteten men också den demokratiska synen på barnen väldigt 

viktig. En annan pedagog beskriver på liknande sätt:  

Jag tror man ska vara öppen för vad barnen säger, vill och tycker och tänker. Att man inte är 

för inrutad. Jag har sett lite olika varianter eftersom jag både har barn själv på förskolan och har 

jobbat och vikarierat på olika ställen /…/ Jag tycker inte om när man inte hör på vad barnen sä-

ger och man har planerat in dagen för strikt så att barnens intresse hela tiden blir undanskuffat. 

Det är barnet som styr i dessa berättelser, helt i enligheten med det pedagogiska begripliggö-

randet av barnet. Pedagogerna är mycket måna om att framhålla sin flexibilitet i relation till 

detta barn. Johansson uppmärksammar att ett mer demokratiskt förhållningssätt i skola och 

familj där man efterfrågar barns synpunkter alltmer framträder under 1990-talet (Johannson 

2009:16). Ytterligare en av de sociologiska utgångspunkterna inom den nya barndomsforsk-

ning som växte fram under 1990-talet är att barn måste betraktas som aktiva i skapandet av 

sitt eget sociala liv och inte som passiva mottagare av de i samhället rådande normerna (Hörn-

feldt 2009:31, Halldén 2007:26f). Ett tydligt exempel på detta kan man t ex hitta i etnologen 

Barbro Johansson studie om barnkonsumenter där barnen intervjuas i egenskap av konsumen-

ter om sina konsumtionsvanor eller sätt att delegera ansvar på sina föräldrar. Kanske kan man 

förstå de erfarenheter som pedagogerna beskriver som ett tecken på barns agens och möjlighet 

till förändring av hur de konstrueras som subjekt? Men kanske också som att de nya forsk-

ningsparadigmen inkorporerats i pedagogkårens yrkesidentitet?  

Men samtidigt ska man ha med sig att förskolan också måste förstås som en plats för in-

skolning och disciplinering. I det ljuset kan den nya pedagogiken bli bedräglig då den ger 

sken av att vara frigörande. Emfasen på barns agens kan förstås som en ny form av discipline-
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ring av kroppar där barnen måste vara ”påhittiga” och ”utforskande”. En annan pedagog be-

rättar: 

Där jag jobbade i (Stockholmsförort) så satt vi ju och planerade för en vecka fram vad vi 

trodde att barnen ville göra men vi frågade ju aldrig dem vad de tyckte om utan det var onsdagar 

går vi till skogen och tisdagar gör vi det och det. Det var ju så, den gamla, alltså dagis förr var ju 

så där att man planerade vad man skulle göra för varje dag.  

Men blir inte den nya pedagogiska blicken ett imperativ där de ”utforskande” barnen blir fö-

remål för en annan slags planering? När Billy Ehn studerar ”dagiskultur” finner han att regler, 

rutiner och planering fungerar som en slags riter mot den oordning som barnen representerar 

(Ehn 1983:97). Owe Rontröm, Ann Runfors och Karin Wahlström menar att planering och 

rutiner beskrivs som viktiga för att uppnå centrala mål så som trygga barn i den daghemsverk-

lighet som de studerat. De poängterar dock att flexibilitet är ett värde som hålls fram som nå-

got eftersträvansvärt och skriver ”Det tycks pågå en orientering bort från stabilitet, i betydel-

sen det alltför fastlåsta och oflexibla” (Ronström et al 1995:58). Kanske kan man i mitt mate-

rial se det som en fullbordad kulturell process där flexibilitet och lyhördhet inför barnens in-

tressen är det som står allra högst upp på agendan för pedagogiska ideal  

    Denna emfas på barn som självständiga aktörer syntes ju inte alls i mediematerialet som 

jag tittade på i avsnittet innan. Där konstrueras barnen snarare som osjälvständiga aktörer helt 

utan agens. Detta behöver inte visa att pedagogernas berättelser och uppfattningar om barn är 

felaktiga eller vice versa. Det finns inget ”sannare” barn i de här olika berättelserna. Det pekar 

snarare mot att samhället och dess sociala och kulturella liv är ett komplext fenomen där det 

finns många subjektspositioner som barn kan inta. Laclau och Mouffe skriver ”Då varje sub-

jektsposition är en diskursiv position, är den delaktig i varje diskurs öppna karaktär; följaktligen kan 

de olika positionerna inte vara fullständigt fixerade i ett slutet differenssystem” (Laclau & Mouffe 

2008:172). Det vill säga att barn kan förstås utifrån en mängd olika diskurser samtidigt. Em-

fasen på barnen som aktörer är en möjlig men inte nödvändig betydelsetillskrivning. I de sam-

tal som jag fick förmånen att observera mellan pedagogerna och Harold Göthson från Reggio 

Emilia institutet rådbråkade man ofta just omsorgsuppdraget ställt mot det pedagogiska upp-

draget. Efter en föreläsning av Göthson för hela den samlade personalstyrkan resonerade någ-

ra pedagoger så här: 

Pedagog 1: Jag uppfattar att det inte är så att det är omsorg en viss bit och så är det pedagogik 

den andra biten men vi måste klargöra när vi har vad liksom. Jag vet inte om de ska gå in i var-

andra. Pedagog 2: Kan de inte gå in i varandra? Pedagog 3: Ja det går ju in i varandra. Pedagog 

1: Hur gör vi det liksom? Pedagog 3: Jag tycker att mellan tio och tolv då ska vi ha pedagogik 
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mellan ett och två då ska vi ha omsorg. Pedagog 2: Så när vi har pedagogisk verksamhet då by-

ter vi inga blöjor då får de gå med bajs 

Kanske kan svårighet att bestämma sitt uppdrag och motståndet i verksamheten mot att lämna 

det gamla pedagogiska förhållningssättet förstås som ett utslag av just den ”avlagrade 

diskurs” som tidningsmaterialet som jag analyserade ovan visade på (jfr Hörnfeldt 2009:183). 

Nämligen att diskursen om barn som en särskild grupp som är i behov av vård och omsorg 

och som är lokaliserad till ett särskilt ”barnvänligt” rum är så fast etablerad att det är svårt att 

ge barnet en annan betydelse? Även om pedagogerna lägger emfas på barnens agens och be-

tonar vikten av deras intresse och livsvärld så tycks de fortfarande begripliggöra ”barnet” som 

någon som måste tas om hand. På sätt och vis är det ironiskt att det är just inom förskolan – 

ett rum skapat på grund av att barnet konstituerats som någon som behöver omsorg – som 

barnet hyllas som en kompetent och självständig varelse (se Göthson 2009). 

    Att det på förskolan och i världen utanför finns olika sätt att förstå barn kommer väl till 

uttryck i pedagogernas berättelser. En kvinna uttrycker det på följande vis                                                                     

Om jag går till mina egna barn så tyckte jag att de var så himla mycket mindre än de barn jag 

jobbade med på förskolan fastän de var i samma ålder. Det har ju att göra med att man ser an-

norlunda i sitt yrke och som förälder och jag tror även att barnen som går här blir ju sedda an-

norlunda hemma säkert. Som mycket mindre hemma och jag tror att här ser vi barnets tillgångar 

eller vad det faktiskt klarar av. 

En annan pedagog beskriver på följande sätt hur en flytt inverkade på hur de såg på barnens 

förmågor:  

Ett- och tvååringarna satt ju i en sån där tripptrappstol och de hade haklapp och åt med sked 

ur en djup barntallrik och de hade mugg med pip. Sen när vi var därnere så kunde vi ju inte ta 

med allting så under tiden vi var där så satt de plötsligt på högre såna här juniorstolar utan byg-

lar och de hade inga haklappar och de fick platsbestick, gaffel, kniv och papperstallrikar och 

plastmugg utan lock. De första dagarna spillde de, men sen gick det jättebra, de klarade det utan 

problem, de lär sig fort de är så duktiga /…/ Ja så det är ingen av våra tvååringar som har varken 

haklapp eller pipmugg, det är sällan som de spiller ut någonting. Det enda vi hjälper dem med 

det är att skära maten, de är helt fantastiska.  

I de här berättelserna skapas barnen dels som tillhörande en social kategori, men samtidigt 

som individer vars egenskaper inte alltid kan kopplas till det åldersspann de tillhör. När peda-

gogerna beskriver sin verklighet talar de ofta om ettåringar, tvååringar, treåringar och så vida-

re och det tycks underförstått att det till varje ålder hör särskilda förmågor eller färdigheter. 

Att prata om barn i termer av ålder är ett sätt att bringa ordning i tillvaron och göra världen 
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begriplig (se t.ex Runfors 2003:25). Men åldern är samtidigt något ambivalent, en konstitue-

rande faktor som bestäms relationellt i berättelsen. Trots att barnen hemma är lika gamla som 

de man arbetar med på förskolan upplevs de som yngre. Till åldern som just konstituerande 

faktor hör att det är åldern som tycks bestämma vad barnet klarar av eller inte klarar av. In-

tressant här är att om barnen då plötsligt visar sig klara av något utanför det till åldern förvän-

tade förändras också hur man förstår barnet.  

Helena Hörnfeldt skriver i sin avhandling om fyraårskontroller av barn om ”ett slags ålders-

matris inom vilken subjektspositioner eller handlingar framstår som möjliga respektive omöjliga” 

(Hörnfeldt 2009:23). Pedagogerna i citaten ovan förstår barnen utifrån en sådan slags ålders-

matris, men samtidigt finns en möjlig föränderlighet i sättet som de förstår barnen åldersmäs-

sigt. När de plötsligt till exempel visar sig kunna sitta på vanliga stolar så måste pedagogernas 

förståelse av barnen utifrån en åldersmatris förändras. Det finns en flexibilitet i de här svaren 

som skiljer sig från tidningsbilderna. När jag vill veta hur man egentligen kan skilja ett barn 

från en vuxen svarar en pedagog:  

Längden /…/ de kan inte köra bil, var det något mer, de har overaller det har oftast inte vi. De 

har vantar som sitter fast i ärmarna det har inte vi. 

Hennes svar är menat som ett skämt – och kan förövrigt också förstås som en trotsig reaktion 

på mina akademiska högtravande frågor – men det är ett svar som kanske inte hade varit möj-

ligt för tjugo år sedan. Under 1990-talet börjar ju barn alltmer att förstås som ”beings”, lik-

värdiga med vuxna, inom forskningen. Hörnfeldt menar att detta synsätt kan knytas till att 

barn håller på att införlivas i den individualisering där vita män länge haft en väl förankrad 

och självskriven ställning och där kvinnor under senare decennier erövrat en position (Hörn-

feldt 2009:31).  

Den västerländska synen på barndomens innebörder har under det sena 1900-talet förvand-

lats till en syn på barn som autonoma och kompetenta varelser. I intervjuerna skapas barnen 

förvisso som objekt för den pedagogiska blicken, men de framhävs samtidigt som handlande 

subjekt som är med och bestämmer över sin vardag och verklighet. Det är ett aktivt handlande 

barn som skapas i pedagogernas berättelser till skillnad från det beroende barn som måste 

skyddas i tidningens bilder som vi såg ovan.  

    I tidningsbilderna i avsnittet ovan fick ju föräldrarna en väldigt framskjuten plats. De bero-

ende barnen och de omsorgsfulla föräldrarna skapas som varandras motsats. I pedagogernas 

berättelser skapas barnen också som de vuxnas ”andra”. En pedagog svarar under skratt att det 

som skiljer ett barn från en vuxen är ”ärligheten” och att barn är ”oförstörda” och ”fördoms-
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fria”. Det här är intressant för det är ett svar som går igen i många av intervjuerna. Många av 

pedagogerna beskriver barnet som den som får den vuxna att öppna ögonen och se vardagen 

på nytt. Barnen tycks leva i ett annat universum än de vuxna och kan ge nya perspektiv för 

den blinda vuxna som orienterar sig på slentrian i staden. Här kommer detta till uttryck ett 

samtal mellan två pedagoger: 

Pedagog 1: Varje gång man går genom staden så är det lika spännande för det är alltid något 

nytt, men vi ser bara samma affärer. Vi ser inte de olika bilarna som åker, vi ser inte att bussen 

kommer eller att det står en traktor där och blinkar. Pedagog 2: Det är hela tiden nya intryck för 

dem. Pedagog 1: Och vi ser bara det gamla vanliga där är affären och dit ska vi nu. Pedagog 2: 

Mm vi tycker inte det är något speciellt. Pedagog 1: Nej vi har upplevt det så länge men för dem 

är allt nytt när vi till exempel gick förbi ett skyltfönster med en grupp sa någon ”kolla det är ju 

julpyntat”. Och vi bara ja det var det ju och sen kan vi prata en kvart om snögubben i fönstret. 

Det är ju sånt som man inte ser för det händer varje jul men för dem är det liksom något nytt och 

de ser ju allt verkligen. 

En annan pedagog uttrycker det på följande sätt: 

I våras så var vi mycket med femåringarna till stan på stadsvandringar och det var ju jätte-

spännande. De såg saker som jag aldrig har sett. De hittade till exempel en uppstoppad uggla 

(skrattar) på bron där nere. Det finns en jättehög stolpe på Strömsbron och på den sitter det en 

uppstoppad uggla som barnen upptäckte. Den har säkert suttit där jämt men jag har aldrig sett 

den, men barn hittar den. Och vi hittade en runsten nere vid stationen, har aldrig tänkt på den 

förut, men den hittade barnen. Men det var ingen runsten, det var en rymdsten sa de. Så visst 

kan det vara spännande om man går med andra ögon. 

Ett sätt att förstå barn är att göra dem till ”andra” i antropologisk bemärkelse. Förvisso då som 

”beings”, men som en särskild folkstam med egna liv, uppfattningar och kultur som skiljer sig 

från det centrala vi:et – i detta fall vuxenkulturen som har tolkningsföreträdet. Johansson skri-

ver ”Barn kan av vuxna betraktas som ’andra’, en särskild folkstam, som lever sina egna liv, 

har sin egen exotiska kultur, gör andra saker än ’vi’ och tänker på andra sätt än ’vi ” (Johans-

son 2008:15). Att bli bestämd som den ”andra” för alltid med sig en marginalisering, men det 

finns, som Johansson påpekar, heller inget hinder för att ”andrafieringen” också innebär att 

man upphöjer eller romantiserar den ”andra”. I pedagogernas berättelser lyfts barnens synsätt 

fram som alternativa och eftersträvansvärda sätt att ta rummet i beaktning. Barnen blir en 

slags förebilder som kan få de vuxna att öppna ögonen och ta in världen på ett nytt och mer 

spännande sätt.  
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Men barn kan förutom att vara de vuxnas ”ögonöppnare” även förstås som små vildar inom 

denna ”andrafiering”. Under 1800-talets andra hälft vann en teori som kallade rekapitulations-

teorin mark. Den bärande tanken, inspirerad av Darwins evolutionsteori, var att barn går ige-

nom samma stadier av civilisation som mänsklighet, från barbari till civilisation. Helena 

Hörnfeldt menar att barn då kom att förstås som vildar som behövde räddas genom rätt sorts 

uppfostran (Hörnfeldt 2009:102f). På så sätt kan man förstå förskolans uppdrag som ett civili-

serande sådant. På frågan om det är svårt att sätta gränser svarar en pedagog till exempel: 

Nej det beror ju lite på vad som händer men man får ju liksom lov att visa barnen vad som är 

OK och vad som inte är det och det är inte att ställa sig och skrika. Då kan man ge en varning 

och säga att det här är inte OK beteende, en gång till så går vi härifrån/…/ Och det gäller ju 

överallt det här med att man ska gå över gatan man väntar på grön gubbe, man springer liksom 

inte bara ut /…/ Det är jätteviktiga regler, det är inte någonting som vi har hittat på bara för att 

vara elaka utan det är liksom ett måste. Men det är samma regler som när vi sitter i förskolans 

matsal att det är inte OK att sitta och skrika när vi äter. Man sitter inte och stör alla kompisar 

och sitter och skriker och så vidare. Och det är vi ganska hårda på att när vi sitter och äter sitter 

vi i lugn och ro, vi kan prata och skratta och ha roligt men vi sitter inte och skriker och kastar 

mat och bråkar /…/ Likadant uppe på avdelningen /…/ kan man inte hantera en leksak utan man 

slåss med den då tar vi bort den helt enkelt. Då får man ta någonting annat och sen kan man få 

en chans igen /…/ när man tänkt igenom det här att det kanske inte var så bra att slå min kompis 

med väskan. 

I all kulturell produktion av ”andra” finns det en ambivalens. De ”andra” får ofta representera 

både det åtråvärda och det oönskade. Gunilla Halldén skriver ”Barnet blir därmed symbol för en 

förlorad kontinent, ett tillstånd som vuxna längtar till, men samtidigt något okontrollerat och hotfullt” 

(Halldén 2007:14). Det är ett mer komplext barn som skapas i pedagogernas berättelser än i 

tidningsmaterialet. Förvisso är det ett pedagogiserat subjekt som ständigt står inför utveck-

ling, men det är ett diskursivt subjekt som till viss del är med och styr den pedagogiska ut-

vecklingen. Barnens vilja och intresse skapas som ideal för pedagogerna att följa. Men den 

uppfostrande synen på barnen finns där också. Till viss del tycks också berättelserna om bar-

nen vara knuten till den egna yrkesidentiteten. Med professionaliseringen av pedagogernas 

yrkeskår följer också ett barn som är något mer än någon man byter blöja på. Liksom barnen i 

nyhetsbilderna i det inledande avsnittet i mångt och mycket skapar en viss slags vuxna – om-

tänksamma, uppmärksamma och älskande föräldrar – skapar barnen i dessa berättelser en viss 

slags pedagoger: professionella skapare av morgondagens demokratiska medborgare.  
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2.3 Utsatta barn 

Hittills har jag visat hur barn skapas som beroende, älskade, omhändertagna subjekt i tid-

ningsbilder som placerar barnet inom en sfär av omsorg – vård, skola och familjens trygga 

härd. I avsnittet ovan konstaterade jag att denna bild av barnet är så stark – en ”objektivitet” 

med Laclau och Mouffe – att den lyser igenom även när pedagoger aktivt vill begripliggöra 

barnet som en självständig aktör. Den andra kategorin av nyhetsbilder som jag här vill redo-

göra för tycks skapa barnet som ett utsatt subjekt.  

      Det är något iögonfallande hur ytterst få ömma mödrar det är som kärleksfullt böjer sig 

över barn i de bilder jag kommer att titta på här. Det finns endast två mödrar som porträtteras i 

enlighet med den skyddande och älskande modersfiguren som jag visade i tidningsmaterialet i 

det inledande avsnittet. Det handlar om två bilder som båda utspelar sig i Sverige. Den 17 

februari förekommer en stort uppslagen bild av en kvinna med ett barn i famnen som befinner 

sig utanför ett sjukhus (s.6). Under rubriken ”Läkarnas nya order: färre resor” står hon med 

sitt barn under skylten till akutmottagningen och under bilden framgår av ytterligare en rubrik 

att ”Annelie fick snåla efter akutbesöket”. Kvinnan tittar till höger i bilden och barnet tittar 

rakt in i kameran, blicken är ledset trotsig. Under bilden kan man läsa ”Annelie Carlsson hade 

800 kronor kvar på kontot sedan hon själv tvingats betala taxiresan hem från akuten med feberheta 

dottern Selin. ’Det skulle räcka till mat resten av månaden och till att betala en räkning’”. Samma 

datum finns det även en liten notis på tidningens framsida med en bild av samma kvinna och 

barn på samma plats. ”Sjuka missar vård när resor dras in” står det att läsa och på bilden kan 

man se hur kvinnan sitter under akutmottagningens skylt och kysser sin dotter på pannan sam-

tidigt som hon skyddande håller om henne. Barnet står ute på trottoaren och modern har krop-

pen placerad i sjukhusets entré.  

     Ytterligare en bild är den av en vit kvinna som tittar in i kameran samtidigt som hon håller 

sitt barn i knäet. Barnet är upptaget med att dra i en tråd och tittar åt sidan. Rubriken lyder 

”Lättare anmäla fel i vården” och under bilden kan man läsa att kvinnans son fått fel dos 

smärtlindring (DN 10/2 s.14). Kvinnan är citerad i rubriken där hon säger att ”En ny lag låter 

bra”. Ytterligare två små bilder föreställer mödrar som befinner sig på ett center med sina 

barn (DN 16/2 s. 16). ”Här stoppas Tysklands mest hatade lag” lyder rubriken och genom att 

läsa ingressen förstår man att de på något sätt är drabbade av lagen om arbetslöshetsstödet. En 

av kvinnorna blundar på bilden samtidigt som hon äter. Hennes barn tittar på henne. I bak-

grunden ser man andra människor sitta vid ett bord. På den andra bilden skymtar också män-
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niskor i bakgrunden och mamman tittar nöjt på sin son som dricker ur en kopp. Bredvid henne 

sitter ytterligare ett barn. Dessa bilder liknar på bilderna av mödrar och barn som jag analyse-

rade tidigare, men med den skillnaden att de visar upp barn som befinner sig i utsatta situatio-

ner eller på något sätt blivit illa behandlade av välfärdssamhället – den svenska vården eller 

den tyska arbetsmarknadsreformen.  

     Intressant är att ingen av dessa kvinnor och barn befinner sig inom den omsorgens rumsli-

ga sfär som jag visade i kapitlets första avsnitt. De andra bilderna från vården är tydliga iscen-

sättanden av sjukhusmiljöer. Likaså är de trygga familjebilderna från privata hem. De två tys-

ka mödrarna befinner sig dock inte i hemmet med barnen utan på något slags soppkök. Flicka 

som befinner sig på en trottoar utanför akutintaget kramas om och skyddas av sin mamma 

vars kropp på bilden är positionerad så att hon blir som en förlängning av sjukhusbyggnaden. 

De här bilderna visar också ett annat slags föräldraskap – det ekonomiskt utsatta. Det är 

mycket tydligt att det älskade och trygga barnets rumsliga plats är i hemmet, inom vården 

eller inom skolsystemet, men här har föräldrarna – av olika anledningar – inte förmått att ge 

sina barn detta. De offentliga platser de befinner sig på kan ses som ett uttryck för utsattheten. 

Som vi kommer att se är de utsatta barnen nämligen till stor del placerade utanför vård- och 

skolsfären. 

      Som illustration till rubriken ”Rampljuset tufft för sambaflicka” ses en gråtande flicka 

som kramande hänger över sin allvarliga fars axel. Hennes bild är intressant då hon befinner 

sig i brytpunkten mellan två diskurser. Flickan som är sminkad, iklädd tiara och en glittrande 

klänning tittar åt höger i bilden. Pappan som är iklädd glasögon tittar sorgset åt vänster. Under 

bilden kan man läsa att ”pressen på den rekordunga sambadrottningen blev för hård” (16/2 s. 17). 

Både fadern och dottern är namngivna i bildtexten. Det här är en flicka som gråter och är led-

sen, som tröstas av sin far. Men det är samtidigt en flicka som representeras som en vuxen i 

full karnevalsutstyrsel och smink. Hon befinner sig i en högst offentlig miljö och hennes up-

pehälle i denna miljö är en stridsfråga. Ingressen lyder: ”Sjuåriga Julia Lira har stått i centrum 

under årets karneval i Rio de Janeiro. Men av helt fel skäl menar kritikerna. Andra hävdar att denna 

rekordunga sambadrottning bara visat att barn också har en plats i karnevalen”. Hennes uppehälle på 

denna plats och hennes roll är uppenbarligen omstridda fenomen. Sminket och klänningen får 

henne att se ut som en liten vuxen vilket sätter henne i samband med sådant som hör vuxen-

dom till såsom till exempel sexualitet. Hur långt får man egentligen gå när barn leker vuxna? 

Intressant här är pappans roll. Som vi såg tidigare var det ovanligt med män och barn på bil-

derna av de trygga barnen. Men bland de bilder som visar utsatta barn eller barn i offentliga 
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miljöer tycks det vara en större möjlighet. Pappan i bilden skapas här som en vårdande far, 

men han kan också samtidigt ses som upphovet till flickans tårar och utsatthet: Det är hans val 

att flickan skulle vara sambadrottning, hennes tårar och olycka är hans ansvar nu när pressen 

på barnet uppenbarligen blev för hård.  

      Denna bild exemplifierar två av de diskurser som tycks prägla skillnaden mellan barn 

inom Sveriges gränser och barn i världen utanför: nämligen gränsen mellan det privata och 

det offentliga. I bilderna av de barn som skapas som utsatta befinner sig nästan samtliga av 

barnen i offentliga miljöer i länder bortom Europa. Som världen framtonar i bilderna under 

den studerade perioden har utsatta barn utanför Sveriges gränser inga hem – förutom som vi 

snart ska se ett provisoriskt tältläger. Och vårdas gör de under kaosartade provisoriska om-

ständigheter av Läkare utan gränser på till exempel Haiti. En bild visar en gråtande svart poj-

ke på Haiti som inlindad i blodiga bandage och med öppen mun, som om han skriker rätt ut 

av smärta, sitter på en sjukhusbädd. Samtidigt hjälper två svarta kvinnor, varav en är iförd 

Läkare utan gränsers t-shirt (DN 24/1 s. 20). I bakgrunden ses två kvinnor och en man sitta på 

golvet. Rubriken lyder ”Egna vanmakten svårast att stå ut med”. En annan bild från ett provi-

soriskt sjukhus är den där ytterligare en man befinner sig ensam bland barn. Men han är inte 

barnens far utan läkare. Över rubriken ”Läkarna räddar liv i en container” syns en vit man i 

Läkare utan gränsers t-shirt installera ett dropp bland sjuka svarta barn och vuxna som ligger 

på madrasser på golvet (25/1 s. 6f). Två av barnen tittar uppmärksamt på mannens förehavan-

den, de andra ligger med slutna ögon eller så döljs deras ansikten av mannen eller av bildens 

vinkel. I en mindre bild i samma reportage syns samme man, denna gång även iförd grönt 

hårskydd, förbereda en operation av ett barn i en container.  

Barnen är inte huvudpersoner i dessa bilder utan det är den vita läkaren som vissa av dem 

uppmärksamt följer med blicken. I ingressen kan man läsa ”Henrik Jörnvall står längst inne i en 

container. På bordet framför honom ligger en åttaårig flicka. Benpiporna sticker ut ur hennes vänstra 

smalben. Han stryker henne lugnande över pannan innan han ger henne den första bedövningsspru-

tan”. Där sjuksköterskorna som skymtas i bilderna från svensk sjukvård spelar en sekundär 

roll spelar läkaren här huvudrollen. Barnen som ofta omnämns med namn i bilderna från Sve-

rige är här anonyma. En annan skillnad mellan dessa bilder av barn som vårdas och de från 

svenska sjukhus är att man får se blod genom bandage och gravt skadade kroppar. I Sverige 

tycks däremot sjukdom eller behov av vård illustreras av diskreta slangar fästa vid rena vita 

kroppar.  



 34 

Detta är en framställning av olika geografiska rum som måste tolkas i relation till makt och 

vetande. I kolonialismens dikurs om de ”andra” där erövrade människor gjordes till ”främ-

mande” eller ”exotiska” formulerades avstånd i rum i evolutionistiska termer också som av-

stånd i civilisationsgrad (Öhlander 2005:32). Rekapitulationsteorin, som jag tidigare beskrev 

tidigare innebar inte enbart att man under 1800-talet bara föreställde sig hur barn gick från 

primitiva vildar till civiliserade individer, utan man kopplade också samman detta med kön 

och ras. Man föreställde sig till exempel att kvinnor var mer primitiva än vita män (Hörnfeldt 

2009:102). Helena Hörnfeldt menar att när denna teori gick ur tiden stannade dess konstruk-

tion av kroppar märkta av ras och klass kvar, samt att ”idén om vem som ska rädda vem lever 

i allra högsta grad kvar” (Hörnfeldt 2009:103). Detta är något som man kan se gå igen i dessa 

bilder, och som vi kommer att se längre fram, även existerar i berättelser om barn i skogen. 

I denna ”de utsattas” kategori finns det endast två fotografier som föreställer familjer. Här 

bör man dra sig till minnes de fyra bilder som föreställer mamma-pappa-barn i Sverige på 

sjukhus, i hemmet och på en lekplats – miljöer där barnet i Sverige tycks självskriven. De två 

bilderna av familjer i denna kategori visar en familj på gatan och den andra en familj i ett tält-

läger. Den 23 januari återfinns en stor bild som täcker nästan ett helt uppslag där man ser en 

svart man med gitarr omgiven av fem små barn som samtliga tittar på honom (s.20f). De be-

finner sig på en trottoar och husväggen bakom är målad med färgglad graffiti. Det ligger 

smuts och bråte runt om människorna på bilden. Bredvid mannen sitter två kvinnor på trotto-

arkanten, en precis bredvid och den andra lite längre bort. Lite längre bak på trottoaren mellan 

kvinnorna står en ung man som håller ut händerna som om han dansar. Hans ansikte är sorg-

set och blicken fäster han tröstlöst i fjärran. Rubriken lyder ”Hans sång har blivit ett rop på 

hjälp”. Under bilden kan man läsa att mannen är en blind gatumusikant och kvinnan som sit-

ter bredvid är hans hustru: ”De var fattiga före jordbävningen. Nu är de utblottade” står det att läsa 

i samma bildtext. De fyra barn som också befinner sig på gatan och som samtliga tittar på 

mannen nämns inte överhuvudtaget, varken i bildtext, ingress eller instuckna citat.  

     Den andra familjebilden är tagen i grodperspektiv utanför ett provisoriskt uppbyggt tält i 

vad som förefaller vara något slags läger (DN 27/1 s. 20). En svart man, en kvinna med ett 

barn på höften och en flicka tittar ut ur dörröppningen. ”Ett tygtak är deras enda skydd i läg-

ret” lyder rubriken. De ser samtliga mycket allvarliga ut och de tittar in i kameran. Kvinnan 

som är citerad i ingressen säger ”Allt är bättre än detta. Här finns ingen framtid för våra barn”. 

Under bilden kan man läsa ”Pappa Salva Nacena och Manise Palcide med sin baby i det stekheta 

tält de gjort av brädlappar och tygbitar. Grannens dotter Milene Pierre har blivit deras inneboende”.  
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Intressant att flickan som inte ser ut att vara äldre än tio år konstrueras som en ”inneboen-

de” och inte som grannens dotter som de ”tar hand om” eller liknande. Ordvalet ger henne en 

självständighet vars motsvarighet är svår att finna bland de fotografier som visar barn inom 

Sveriges gränser. Men hon befinner sig samtidigt, precis som paret och babyn på bilden, i en 

utsatt situation och positioneras som offer. Dessa två bilder av familjer utanför Europa säger 

också något om föräldraskap och den utsatta position föräldrarna positioneras i tillsammans 

med barnen. 

     Det tycks som att barnen utanför Europas gränser konstrueras mer som självständiga sub-

jekt än de barn som visas upp i omsorgens trygga famn inom landets gränser. Det finns fler 

bilder där barn uppträder ensamma utan föräldrar i ”de utsattas” kategori. Men de är samtidigt 

konstruerade som hjälplösa subjekt som råkar ut för faror och lidande i dessa bilder på ett sätt 

som inte har någon motsvarighet bland barn som porträtteras ensamma i Sverige. En bild vi-

sar till exempel fyra barn som enligt bildtexten omhändertagits av polisen efter att de blivit 

utsatta för ett kidnappningsförsök av några amerikaner (1/2 s. 16). Två av barnen tittar allvar-

ligt in i kameran. Barnet som befinner sig centralt för blicken i bilden håller skyddande ar-

marna runt ett annat barn. Bilden av dem illustrerar en artikel som har rubriken ”USA tar åter 

emot skadade” och över denna mindre bild finns en större som föreställer soldater i blå FN-

hjälmar som med vapen i händerna tar sig fram längs en haitisk raserad gata.  

Den 6 februari finns också en bild av barn som enligt artikeln kidnappats från Haiti (s. 20) 

Det är en mindre bild som föreställer en flicka och en pojke som med skeptiska ansiktsuttryck 

hänger sig fast vid en bildörr. Bredvid denna bild ses en blond kvinna föras bort av polis. Ru-

briken lyder ”Amerikaner åtalas för barnarov i Haiti”. En annan är bilden av barn som står på 

kö med vattendunkar (23/1 s.21). De flesta tittar åt ett annat håll men en flicka vänder sig om 

och kisar skeptiskt in i kameran. Rubriken lyder ”Hemlösa i Haiti bussas till tältläger”. Det 

här är barn som konstrueras som offer för fattigdom och förnekad barndom.  

De sista bilderna som visar utsatta barn kan sägas ha en koppling till ett geografiskt utom-

europeiskt territorium, men människorna på bilderna befinner sig inom Sveriges gränser. Den 

6 februari kan man läsa ”Skärpta krav på vård för de apatiska barnen” (s.14). Under rubriken 

finns en mindre bild där man kan se ett huvud med brunt hår som ligger djupt nedbäddat och 

bortvänt i en säng med grönrandiga sängkläder. Kudden ligger slarvigt slängd ovanför barnets 

huvud. Avdelningschefen Anders Printz låter i ingressen meddela att ”vi ser inga tecken på att 

barnen skulle ha simulerat”. Under bilden kan man läsa ”Kraven skärps nu på kommuner och lands-

ting att ge apatiska barn bättre vård”. Också detta är alltså ett ensamt barn, men denne har väldigt 
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lite agens eller autonomi. Snarare är det ett barn som tydligt representerar utsatthet, men vars 

position som utsatt också till viss del misstänkliggörs av expertutlåtandet. Den lilla agens bar-

nen tillskrivs ligger ju just i verbet ”simulera”.  

Den 28 januari finns en bild av en mörkhårig kvinna som befinner sig i ett rum med tre 

barn som samtliga ligger i sängar (s. 19). Kvinnan sitter vid en säng och håller en sängliggan-

de flickas hand mot sin mun, som om hon fylld av oro kysser den. Detta är en konstellation 

som känns igen från andra bilder av mödrar och barn. Flickan ligger med slutna ögon, den 

andra handen vilar över bröstet och vid hennes kind är en slang fäst. Hennes täcke pryds av en 

leende tecknad björn. I bildens bakgrund står en loftsäng och i den befinner sig ett barn högst 

upp som liksom slängd ut över kanten tittar ner med armarna hängande mot golvet. I den und-

re slafen ligger ytterligare ett barn raklång på mage med ansiktet bortvänt. Rubriken lyder 

”Fall med apatiska barn omprövas”. I bildtexten kan man läsa ”16-åriga Mariam Harutunyan i 

Flen är ett av de apatiska barn vars familj i förrgår fick beskedet att de får stanna i Sverige. Mamman 

Lianna Sarksyan med sönerna Aram och Souhair är lättade efter beskedet”. I ingressen är fadern 

citerad: ”Jag har kysst mina barn, och jag hoppas att de kan känna vad som hänt” säger han. Ytterli-

gare ett citat av honom finns inklippt i texten, han säger ”Jag tror inte att du kan förstå vad det 

här betyder. Detta ger mina barn en möjlighet att leva ett tryggt liv”. Han syns dock inte på bilden. 

Däremot finns en liten bild på en man som är rättschef på Migrationsverket, han säger ”Även i 

framtiden kommer det att finnas svårt sjuka barn som avvisas”.  

Den 10 februari kan man på ett helt uppslag läsa ”Barnen riskerar bli autistiska” och under 

rubriken finns en stor bild av en kvinnas bakhuvud svept i en sjal. I famnen håller kvinnan ett 

barn vars ansikte man bara halvt skymtar (s. 8f). De båda befinner sig i motljuset från ett föns-

ter och är bortvända. Av en yvig krukväxt att döma tycks de befinna sig i en hemmiljö. In-

gressen lyder ”Barn med somalisk bakgrund löper tre till fyra gånger större risk att utveckla autism 

än andra barn. Men nu kan ett svenskt forskarlag ha kommit orsaken på spåren. Allvarlig D-

vitaminbrist hos gravida kan vara en möjlig förklaring”. I artikeltexten finns en liten bild inflikad 

av en vit kvinna och under hennes bild citeras ”Eftersom soltimmarna är färre i Sverige riske-

rar mörkhyade låg D-vitmaninbrist. Maria Sääf, överläkare på Karolinska”. Under bilden kan 

man i ytterligare en rubrik läsa: ”Alla känner någon som är drabbad”. Det är här som kvinnan 

på bilden berättar sin historia. Ingressen lyder ”Hon hade aldrig hört talas om autism innan hon 

kom till Sverige. Här födde Fadumo sonen Hassan, som fick diagnosen när han var två år. – Alla so-

malier i Stockholm känner någon som är drabbad säger hon”. 
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Att ”invandrare” är en kategori som skrivs in i en dikurs om sociala problem och brister är 

knappast någon nyhet inom etnologisk och annan humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning (se te x. Rosales 2010, Lundstedt 2005, de los Reyes 2006, de los Reyes et al 2002, 

Brune 2004, Ristilammi 1994). Forskare och media är oftast skyldiga till att upprepa en berät-

telse om ett visst slags diskursivt subjekt som slentrianmässigt i media benämns ”invandrare”. 

Detta begrepp är en diskursiv konstruktion som hänger samman med en hel kedja av begrepp, 

som Hörnfeldt skriver har begreppet ” kommit att fungera som en egen genre där själva beteck-

ningen invandrare förutsätter en bestämd associationskedja av negativa värden” (Hörnfeldt 

2009:245). Detta spelar in när man tolkar dessa bilder, särskilt den där den somaliska kvin-

nans koppling till ett annat geografiskt territorium och hennes hudfärg – till och med illustre-

rat av en pedagogisk karta – implicit pekas ut som orsaken till barnets autism.  

Etnologen Anna Bredström menar att den diskurs där ”kultur” skrivs fram som det främsta 

problemet för den diskursivt konstruerade kategorin ”invandrare” inte enbart vilar på skillnad, 

utan ett centralt element utgörs av etablerandet av en hierarkisk relation mellan ”invandrare” 

och ”svenskar”. ”Invandraren” skapas som ett subjekt som inte bara är annorlunda utan också 

”omodern” och tidsmässigt efter ”svensken” (Bredström 2006:87). I ingressen under bilden 

kan man läsa att ”Hon hade aldrig hört talas om autism innan hon kom till Sverige”. Den okunnig-

het texten skapar kontrasteras av den vita kvinnliga överläkarens ”expertutlåtande” om de 

färre soltimmarna. I samspelet mellan bild, rubriker och ingresser skapas här en vit svensk 

modernitet som representeras av auktoritetens överläkare och det ”svenska forskarlaget” som 

tror att vitaminbrist är en ”möjlig förklaring”. Det svarta barnet och kvinnan placeras samti-

digt i en annan tidsmässig och geografisk kontext.  

Etnologen Urban Eriksson skriver att den som identifieras som ”invandrare” befinner sig i 

en samhällelig position där denne ständigt är dömd på förhand och placerad i en kategori där 

man antingen ses som förövare eller som icke trovärdigt offer (Eriksson 2006). Detta går igen 

både i exemplet om barn och autism, och i de två exemplen med ”apatiska barn” som i båda 

artiklarna misstänkliggörs av representanter för olika statliga institutioner. I artikeln om famil-

jen som har fått uppehållstillstånd kontrasteras bilden av den oroliga modern, den apatiska 

dottern och faderns lättade ord i ingressen med expertcitatet under den lilla bilden av Migra-

tionsverkets rättschef. Han säger ”Även i framtiden kommer det att finnas svårt sjuka barn som 

avvisas”. Som om avvisningar av sjuka barn vore normaltillståndet och denna familj slunkit 

genom något kryphål i lagen. Och till bilden av barnet som ligger apatiskt i sängen uttalar sig 

ju Socialstyrelsens avdelningschef om att ”vi ser inga tecken på att barnen skulle ha simulerat”. 
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Uttalandena och förhållningssättet är som en slags diskursiv effekt av det subjekt som dessa 

barn skapats som – passiva och utsatta, men samtidigt misstänkliggjorda i det att de själva och 

deras föräldrar skrivs in i kategorin ”invandrare” eller ”asylsökande”.  

Socialantropologen Shahram Khosravi menar att ”apatiska barn” och deras familjer miss-

tänkliggjordes och demoniserades i svensk media under år 2005. Barnen förvandlades från 

hjälplösa offer i behov av skydd till misstänkliggjort sjuka när deras föräldrar pekades ut som 

förövare och så hänsynslösa att de var i stånd till att tortera sina barn. Påståendena om mani-

pulering blev snabbt till ett slags faktum i det offentliga talet om de ”apatiska barnen” (Khos-

ravi 2006:302). Hur kom de ”apatiska” barnen och deras familjer så lättvindigt att inkorpore-

ras i diskursen som förövare? Och varför förekommer de barn som konstrueras som ”invand-

rare” inte i en trygg stor säng med en hund och en bilderboksläsande mamma?  

Khosravi tar utgångspunkt i den italienske filosofen Giorgio Agamben och argumenterar 

för att de irreguljära migranterna utesluts från civila, politiska och sociala rättigheter i samhäl-

let och skapas som ett slags ”icke längre människor” eller ”anti-medborgare” (Khosravi 

2006:286, 292). De blir en slags denaturaliserade kroppar som förvägrats medborgerliga rät-

tigheter och exkluderats från samhällets alla plan – förutom inom den informella sektorn där 

de existerar som en foglig arbetskraft (Khosravi 2006:287). En samhällsmedborgare som är 

kriminell är en brottsling i sina handlingar, men talet om ”illegala invandrare” skapar subjekt 

som per definition är olagliga i sina kroppar, i sin existens (Khosravi 2006:293). När barnet 

på dessa bilder länkas till detta vetande om ”invandraren” eller till den misstänkliggjorde 

”asylsökande” så blir de i viss mån också omöjliga som de oskyldiga subjekt som barnen i de 

tidigare kategorierna så självklart tycks vara. Detta beror kanske främst på den subjektsposi-

tion i diskursen om ”invandrare” som deras föräldrar tilldelas. Där de nyhetsbilder vi såg i det 

inledande avsnittet skapar älskande föräldrar som möjliggör trygga och beroende barn skapas 

dessa föräldrar som suspekta och främmande och därmed blir barnen utsatta offer.  

Det är kanske ingen slump att barnen i de utsattas kategori i majoriteten av fallen befinner 

sig utanför Sveriges gränser eller om de återfinns inom landet då knyts till katego-

rin”invandrare”? Av tidningsbilderna av ”trygga barn” framgår det rätt så tydligt att det ”nor-

mala” barnet och – kanske i första hand – dess ”normala” föräldrar tillhör den vita heterosex-

uella medelklassen lokaliserad till välfärdens och hemmets privata rum. I de trygga barnens 

kategori tycks inget annat barn eller förälder existera. Precis som i Hörnfeldts undersökning 

av fyraårskontroller är svenskheten det normalas måttstock (Hörnfeldt 2009:209). Det är i de 

svenska sovrummen vita föräldrar och barn myser tillsammans med hunden och böcker. I den 
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svenska sjukvården där vita nyblivna föräldrar får vård och stöd av professionell expertis. 

Eller på det svenska genusdagiset bland vita pedagoger och barn som moderniteten sätts i 

praktik.  

Dock finns det såklart undantag. Av denna kategoris totalt 19 bilder föreställer faktiskt 2 

bilder barn som kan förstås som vit svensk medelklass. Dessa är modern vars son blivit felbe-

handlad och en bild som föreställer en vit pojke på en skolgård (DN 19/2 s.10). Pojken sitter 

ihopkrupen, lutad mot en vägg med huvudet gömt mellan benen som han även håller armarna 

runt om. Rubriken till artikeln lyder ”Din mentala hälsa avgörs i barndomen” och i ingressen 

kan man läsa ”En ny undersökning som genomförts av vuxna personers psykiska hälsa visar att den 

påverkats starkt av negativa upplevelser i barndomen”. Övriga i denna kategori är alltså de eko-

nomiskt utsatta vita mödrarna och de mörka barn som befinner sig på eller har kopplingar till 

andra territorier.  

2.4 Ensamma barn och offentliga rum 

Den tredje kategorin framsorterad ur tidningsmaterialet är en där barn förekommer utan vuxna 

eller befinner sig i offentliga miljöer. Låt mig börja med barn som förekommer ensamma utan 

vuxna i bilderna. Under rubriken ”Särskild peng ska locka barn till kollo” går fyra blonda 

barn med armarna om varandra med ryggen till fotografen bortåt längs en somrig skogsväg 

(DN 30/1 s. 18). Bildtexten lyder ”Kollopengen planerar införas till sommaren 2011”. Barnen 

uttalar sig inte En annan bild är den (DN 22/2 s. 1,10) av en vuxen och tre barn som åker ner-

för en pulkabacke. Rubriken lyder ”Så skyddar du ditt barn på sportlovet”. Man kan även se 

en liten bild på ett barn som med hjälm åker pulka. Barnet är i aktiv rörelse och inte tillsam-

mans med någon vuxen. Dock är den vuxnes närvaro implicit då artikeln handlar om att 

”skydda” sitt barn. Den tredje bilden av ett barn i offentlig miljö föreställer en vit pojke som 

gapar åt fotografen. Hans mamma befinner sig i bildens förgrund som en svart knappt synlig 

figur som böjer sig fram. Rubriken lyder ”Krismöte om boxkaos på Centralen” (4/2 s. 9).  

Bland de bilder där barn förekommer själva återfinns även 4 bilder där barnen själva har 

ordet. Under rubriken ”Hur sover du” (15/2 s.8) längst ner i artikeln om sömn som hade ru-

briken ”Majas sömnproblem höll på att knäcka familjen” finns fotografier av tre olika flickor 

som står mot anonyma bakgrunder. De presenteras med namn, efternamn och ålder och berät-

tar om sina sömnvanor. Den fjärde och sista bilden där ett barn får tala är också det en bild av 

en flicka (25/1 s. 11). Under frågerubriken ”Räcker det inte med snö och kyla snart” meddelar 
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hon att hon vill ha sommar så att hon kan plocka bär. Hon presenteras med namn, efternamn 

och bostadsort precis som de vuxna i frågeenkäten. Samtliga av dessa barn befinner sig i Sve-

rige. De är de enda i hela materialet som får uttala sig som självständiga aktörer.  

Ytterligare en pojke återfinns bland dessa bilder i offentliga miljöer. Han skrivs dock in i 

ett annat territorium. Gör detta någon skillnad på hur han konstrueras som ”barn”? Det hand-

lar om en pojke som med allvarlig min och blicken på något bortanför bilden bär ett porträtt 

av två politiker (DN 15/2 s. 15). Pojken har en blå mössa och den libanesiska flaggan målad 

på kinderna. Bilden illustrerar en kort notis som har rubriken ”Tiotusentals mindes al-Hariri”. 

Under bilden av pojken står att läsa ”En libanesisk pojke bär ett porträtt av premiärminister 

Saad Hariri och hand mördade far Rafiq al-Hariri”. De andra barnen är placerade i skogen, 

pulkabacken eller vid en isvaksbrygga. Denna pojke befinner sig mitt i en politisk manifesta-

tion och med flaggan och porträttet han håller blir han ett politiskt subjekt i framställningen. 

Något som tycks som en omöjlighet i de första bilderna jag visade av de ”trygga barnen”. Det-

ta är barn som tillskrivs ett aktörskap, men barnen som befinner sig på det svenska territoriet 

tycks få vara självständiga i egenskap av att de är barn – de pratar om sömnvanor och som-

marlängtan. Pojken i Libanon får inte uttala sig, men han befinner sig i en sfär som tillhör 

vuxenlivet, bemängd med politiska symboler. 

    Mödrar och barn återkommer också i dessa bilder. En bild från en offentlig miljö visar 

upp en moder och ett barn och kompositionen påminner om den framställningen som iscen-

sattes av mor och barn på det svenska territoriet. Det är en bild från Kina av en kvinna som 

befinner sig på gatan och som leende tittar på sin dotter (DN 13/2 s. 20). Rubriken bredvid 

den lilla bilden lyder ”Vi ska äta gott – och prata”. Bild finns infälld mot en röd Kinakarta 

tillsammans med bilder av andra människor som intervjuats under rubriken ”Miljoner vänder 

hem till nyår”. Kompositionen är den samma, men platsen – ett offentligt torg – är ny. Det 

finns också en bild från Sverige, av en mormoder och två barn som befinner sig på en gata 

(15/2 s. 6). De svarar på ”Hur gör du för att klara halkan”. Mormodern är representerad med 

namn och efternamn, barnen bara med namn. Det framgår inte om det är barnen eller kvinnan 

som svarar. Dessa bilders komposition känns igen, men det finns också bilder som är väldigt 

annorlunda mot hur man porträtterat de mödrar och barn skrivs in i det svenska territoriet. En 

bild återfinns i stort format på DN:s framsida lördagen den 23 januari. Det är en bild som går i 

guldtoner och som föreställer två skrattande pojkar som plaskar i en strandkant. Precis bred-

vid dem står två leende kvinnor som båda fäster sin uppmärksamhet på ett litet barn som den 

ena kvinnan håller under armarna för att hjälpa henne att bada. I bakgrunden ses glada männi-
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skor som står eller sitter i strandkanten. ”Hoppet har återvänt till sargat Sri Lanka” lyder ru-

briken under. Att kvinnorna fäster sin uppmärksamhet på det lilla barnet känns igen, men 

skillnaden är att det här handlar om två kvinnor och att de befinner sig i offentlig miljö.  

Ytterligare en bild följer samma struktur, det vill säga med mer än en möjlig moder. Det är 

en stor bild som föreställer tre kvinnor och en barnvagn. De befinner sig på en shoppinggata i 

Köpenhamn och rubriken lyder ”Heltäckande slöja väcker het debatt i Europa” (30/1 s. 24f). 

Två av kvinnorna är helt täckta och den tredje bär även hon slöja men visar ansiktet och hän-

derna. I barnvagnen ligger ett barn, men man ser bara underkroppen. Fotot är taget ur en så-

dan vinkel att barnets ansikte döljs bakom en nedfälld säkerhetsbygel. Ingen av kvinnorna 

tittar på barnet, utan de fäster blicken på något till vänster utanför bilden. Mellan huvudena på 

två av kvinnorna och egentligen centralt i bildens blickfång syns en blond flicka med flätor. 

Till vänster om henne går en man som uppmärksamt tittar på henne. Blickriktningarna och de 

tre kvinnorna med det ansiktslösa barnet skapar en underlig kontrast till denne man med sin 

dotter i bilden. En kontrast som visar två olika föreställningar om föräldraskap. Det är som att 

fotot är taget i smyg eller som om fotografen hade bråttom. Till höger om bilden finns ett 

mindre foto som präglas av samma känsla. Det är ett fotografi som föreställer en kvinna i slö-

ja bakifrån. Kvinnan skyndar bort genom en gallerigång och att hon bär ett barn i famnen kan 

man sluta sig till av den lilla barnhand som håller tag om hennes nacke. Enligt bildtexten fö-

reställer bilden en ”fransk kvinna som shoppar i Venissieux” men jag ser bara en anonym 

rygg och en barnhand. Ingen av kvinnorna är citerade eller intervjuade, till skillnad från de 

bilderna från Sverige där mödrarna oftast citeras. Barnen omnämns överhuvudtaget inte. Där-

emot finns här en bild av Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt som befinner sig i en radiostudio 

för att prata om slöjdebatten. Det framstår som om dessa kvinnor inte har förmåga att prata 

själva om det som angår dem. Likaså blir deras barn reducerade kroppar.  

    För det är intressant att man inte kan se barnets huvud på den första bilden och att barnet i 

den andra endast representeras av en hand. Ingenstans i materialet finns det bilder där – oav-

sett om motivet är de vuxna eller barnen – barnens kroppar reducerats till beskurna ansiktslö-

sa kroppar. Förutom i en av bilderna från vårdsituationen i Haiti med den svenske läkaren, är 

barnens kroppar beskurna så att huvudet inte syns. Speglar denna skillnad i sättet men repre-

senterar barnen ett förhållande mellan geografiska territorier? 

     Föreställningar om världsdelar som ”Afrika”, ”Latinamerika” eller om de människor som 

befolkar dem utgör en betydande del av den europeiska moderniteten, det sätt som man i dag 

tänker kring ”Europa” skulle vara omöjligt utan dessa kulturellt konstruerade motpoler. Såväl 
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västerländsk populärkultur som antikoloniala befrielserörelser är påverkade av detta kolonia-

lismens kulturella arv. Att fotografier upplevs som snapshots från verkligheten blir problema-

tisk i detta hänseende. Den postkoloniala tänkaren Anne McClintock menar att fotografiet 

togs emot som en universell valuta när det under senare delen av 1800-talet spreds till en stör-

re allmänhet. Hon skriver ”Like money, photography promised from the outset to embody a univer-

sal language” (McClintock 1995:123). Kameran representerade teknologisk perfektion, en hög-

re sanning bortom det skrivna språket. Fotografierna som spreds visade upp de erövrade terri-

torierna och de koloniserade subjekten. Det finns sålunda ett visst sätt att tänka ”fotografiskt” 

om geografiskt avlägsna platser och de människor som befolkar dem. I och med att fotografiet 

sprids så sker något med tittandet och fotografiets universella sanningsanspråk. Anne McClin-

tock skriver “With photography, Western knowledge and Western authority became synonymous 

with the real” (Ibid). Det tycks vara en omöjlighet att bland bilderna från välfärdens Sverige 

finna en bild av en vit kvinna som vänder ryggen mot kameran och skyndar bort med ett an-

siktslöst barn, samtidigt som man under bilden anger att det är en kvinna som ”shoppar”. 

Denna bild blir däremot möjlig därför att den representerar ett subjekt som på förhand är 

misstänkligjord så som jag visade i avsnittet om ”utsatta barn”, genom hennes position skapas 

också den mening hennes barn ges. Blicken på den beslöjade kvinnan och berättelsen om vem 

hon är ingår i en kolonial diskurs. Det kan också sägas vara samma blick som ger mening till 

den svarta kvinnan som tillsammans med sin autistiska son sitter i ett fönster med motljus i 

Rinkeby. Den kulturanalytiske tänkaren Paul Gilroy skriver att fotografiet 

spelat en speciell roll i konsolideringen och populariseringen av en antropologi som har präg-

lat européernas egen självförståelse och legitimerat kontrollen över kolonierna genom att fram-

ställa de svarta som annorlunda. Formeln är komplicerad, men kan sammanfattas i en enkel di-

kotomi baserad på rasbegreppet: om vita är civiliserade, är svarta primitiva. (citerad i Faye 

2001:22). 

 Man skulle kunna kalla dem för visuella myter, en kolonial ikonografi. Det är ett visst sätt att 

se på världen som mediekonsumenter i väst har vant sig vid. Dessa bilder är medskapare av en 

bild om ”de andra” som möjliggör att barnen som associeras till de tidigare koloniserade terri-

torierna kan visas utan huvud eller bara som en hand.  

 

För det mesta syns barnen, både i förskolan och i nyhetsbilderna, som jag visat i sällskap av 

kvinnor. Men bland bilderna som representerar världen utanför Sverige finns det desto fler 

män. I Sverige är det ju endast mannen som uttalar sig om skolvalet som förekommer som 
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ensam man med ett barn (14/2 s. 10). Det tycks vara en annan slags relation mellan män och 

barn som konstrueras i materialet som visar barn i offentliga miljöer utanför Europa. Hit kan 

man sortera en bild av en manlig sköterska som står bredvid en ensam svart pojke som sitter i 

en röntgenapparat. Bilden förefaller vara från USA (14/2 s. 25). Den 24 januari finns en liten 

bild på en svart man som ger en flicka med bandage i pannan vatten att dricka (s. 21). Bilden 

illustrerar katastrofens Haiti och förekommer under en sjukhusbild och en bild från gatan där 

man ser en hand av en död plundrare. Bildtexten lyder ”Gailin Naid, som räddats av sin 

mamma får vatten av pappa Garay”. Här kan man dra sig till minnes den gråtande samba-

flickans pappa och den vita mannen som vårdar utsatta barn på Haiti. I bilderna av svensk 

sjukvård ses endast kvinnor och det är ofta kvinnor som citeras som experter om barn. Dessa 

mer ”barnnära” manligheter kan man tolka utifrån den koppling som drogs av den koloniala 

diskursen mellan vita kvinnor och icke-vita män i de belägrade territorierna. Precis som barn 

konstruerades de som de vita männens andra. Helen Carr har pekat mot hur icke-européer 

intog kvinnors symboliska plats i kolonialismens språk – de sågs som natur och inte kultur 

och tillskrevs en ambivalens där de både måste styras för att de är ointellektuella och barnsli-

ga, men de är samtidigt farliga och förrädiska (Ur Loomba 2005:157). Detta tycks gå igen i 

sättet som man i tidningsmaterialet konstruerar manlighet på de platser som representerar 

världen utanför Europa. Männen tycks förstås som mer ”barnnära” eller som jag nu vill visa 

mer våldsamma.  

    Den 15 februari syns ett barn tillsammans med en man. ”Bombdåd kan hota samtal” lyder 

rubriken och i förgrunden av bilden syns en soldat på en flygplats (s. 17). Till höger om solda-

ten, som för övrigt endast representeras som en ansiktslös kropp, kommer en man körande på 

en bagagevagn med en flicka sittande på. Denna bild knyter an till det våld som tydligt utkris-

talliserar sig bland de bilder som jag vill titta på här: Nämligen bilder där barn förekommer 

tillsammans med soldater. Om de vita svenska medelklassbarnen konstrueras som omhänder-

tagna av vita ömma och älskande kvinnor, så konstrueras barnen här i samspel med en våld-

sam manlighet. Totalt är det fyra bilder som föreställer barn och soldater. Den ovan beskrivna 

är från Indien och de övriga är från Afghanistan. Den 27 januari kan man under rubriken 

”Ödestal för pressad Obama” finna en bild av en samling pojkar som samtliga sträcker fram 

en hand mot en soldat (s. 19). Soldaten bär hjälm och solglasögon och tittar ner på pojkarna. 

Han bär inget vapen och han sträcker fram handen mot en pojke som om han överlämnar nå-

got till dennes öppna handflata. Bilden ingår som illustration till rubriken ”Kriget mot terrorn 

har inte varit framgångsrikt”. Bredvid finns också en större bild av Barack Obama, en mindre 
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bild på dollarsedlar samt en bild av en man som protesterar i USA. Den 25 januari finns en 

bild som visar en kamouflagebeklädd rygg och väska som det står US tryckt på: en ansiktslös 

soldat som med höjt vapen befinner sig mitt i en samling barn (s. 16f). Barnen som samtliga 

är pojkar tittar åt alla möjliga håll. Bara en pojke tittar misstroget på soldaten. ”Afghanskt 

parlamentsval skjuts upp” lyder rubriken och under bilden står: ”En amerikansk soldat på pa-

trullering i Kunarprovinsen i nordöstra Afghanistan”. 

     De här bilderna kan som sagt placeras i en kolonial diskurs om de ”andra” och om manlig-

het som möjliggör att barn kan placeras i våldsamma sammanhang. I två av dessa bilder från 

Afghanistan finns det en tydlig konfrontation och ett hot om våld, både från barnens och sol-

daternas sida. Soldaten som möts av en mångfald uppsträckta tiggande händer hindras i sin 

framfart av de afghanska pojkarna. De är handlande subjekt som i egenskap av sitt kön och 

sin kollektiva styrka kan tänkas representera ett hot om våld. De agerar på eget initiativ på 

öppen gata utan en vuxen med en emotionell relation till dem i närheten. Samtidigt är det den 

vuxne soldaten som har kontroll över situationen och som väljer vems handflata han ska lägga 

något i. Hans gestalt säger något om maktrelationer i världen såväl som mellan barn och vux-

na. I den andra bilden höjer den ansiktslösa soldaten sitt vapen i samlingen pojkar, som om de 

utgjorde en fara. Spänningen mellan barnen och soldaterna, och i förlängningen de geografis-

ka territorier som de representerar kan tolkas som protagonist i denna bild. 

      En detalj i de här två bilderna är slående och gör att de, förutom våldets fysiska närvaro, 

skiljer sig från de andra bilderna: Pojkarna är samtliga klädda som vuxna män. Gör det någon 

skillnad för hur man uppfattar dem? Helena Hörnfeldt beskriver hur medelklassens och bor-

garnas barn under förra seklet blev barn genom bland annat kläder samtidigt som arbetarklas-

sens barn till en början bara sågs som ”små kvinnor och män” (Hörnfeldt 2009:99). Utifrån 

detta kan man argumentera att dessa barn konstitueras som små män. Det är en position som 

tillskriver dem ett helt annat handlingsutrymme. Detta säger något om hur man begripliggör 

barn på ett könsmässigt och geografiskt plan. En vanlig uppfattning som länge problematise-

rats inom etnologi och antropologi är den om att plats, rum och kultur sammanfaller. Männi-

skor tycks ta för givet att ett visst territoriellt sammanhang förutsätter en särskild kultur och 

därmed ett visst beteende (jfr Gupta & Ferguson 1992:7-8). En liknande bild av Sverige, män 

med vapen riktade mot barn, skulle antagligen vara en omöjlighet. Men dessa bilder spelar på 

ett slags inneboende våld som tillskrivit de geografiska territorier som de föreställer. Barn 

tycks skapas som barn genom de sociala och rumsliga sammanhang där de skrivs in. 
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      Ytterligare en bild från Afghanistan som hamnar i denna våldskategori säger något om 

subjekt vars position är såväl bekönad som geografiskt bestämd. Det är en bild där tre vuxna, 

två kvinnor en man tillsammans med två barn och några får på led skyndar sig genom ett 

ökenlandskap (DN 14/2 s. 14). I förgrunden av bilden syns fem soldater med stora packningar 

och vapen som kikar ut över ökenstenarna och på familjen. En av kvinnorna i bilden tycks 

liksom stanna upp och betrakta soldaterna. Av de två barnen som springer längst fram kan 

åtminstone en antas vara flicka då hon är klädd i en färgglad slöja. Barnet som springer först 

har långt hår och ett färgglatt klädesplagg. Pojkarna som syntes i bilderna där de konfronterar 

soldaterna har dova eller jordfärgade kläder. ”Talibaner pressas till kompromiss” lyder rubr i-

ken under bilden och i bildtexten kan man läsa ”En afghansk familj lämnar sitt hem i samband 

med att amerikanska marinsoldater tränger in i talibanfästet Marja i provinsen Halmand”. De 

är kvinnor och barn – åtminstone en av dem en flicka – som flyr för en inträngande vapen-

makt.  

     Pojkarna, som jag visade ovan, representerar ett hot eller kan positioneras bredvid vål-

det, samtidigt som kvinnor och flickor tycks bli offer i denna bild. Dessa bilder är medskapare 

av berättelser om våld inskrivet på geografiska territorier, de kan också i sig själva sägas vara 

ett slags diskursivt våld. ”Språket”, skriver filosofen Aleksander Motturi ”är perverterat; i 

själva talandet, hur välvilligt det än är, är våldet överhängande” (Motturi 2007:25). Diskurser-

na strukturerar vår omvärld, styr vårt tänkande och formulerar orden i vår mun innan vi egent-

ligen vet vad vi vill säga. Ett språk som gör vissa fenomen logiska och andra ologiska, som 

gör vissa subjekt på vissa geografiska territorier möjliga och andra omöjliga. Det är en artiku-

lation av skillnad som västerländska mediekonsumenter sett upprepas så många gånger att den 

koloniala historien och globala maktförhållanden tycks som bortglömda. På så sätt har man 

skapat dessa barn som offer eller som våldsamma innan de ens existerar i fysisk bemärkelse, 

på samma sätt som deras handlingar kommer till innan de agerat. Dessa bilder kan ses som en 

materiell del av diskursen om skillnad: de visar en fysisk plats som bara kan konstitueras ge-

nom skillnadens diskursiva tillblivelsevillkor (jfr Laclau & Mouffe 2008:162). 

 

Dessa bilder är väldigt komplexa och har så otroligt många nivåer, det sker väldigt mycket i 

dem och olika mening skapas beroende på vilken diskurs man tolkar dem med. Förvånande är 

kanske den agens och relativa självständighet som barnen här tillskrivs. De kan, om de är poj-

kar, till och med vara politiska subjekt som den libanesiske pojken med porträtten. Men det 

finns en mångtydighet här som kan knytas till berättelser om barn som tvingats till en för tidig 
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vuxenhet. I de svenska rummen skapas barn i enlighet med idén om ”barn”, men utanför Eu-

ropas gränser är barn bortanför barndomen och – som det framstår i ytterligare en bild – av sin 

kultur tvingade in i vuxenlivet. Den 16 februari kan man bland notiserna om ”världen” se en 

bild på fem flickor som befinner sig i en offentlig miljö. ”Farväl till Nepals vinkande oskul-

der” lyder rubriken till en bild som föreställer flickorna som står på led och överlämnar någon 

slags blomsterkrans till en man klädd i uniform som betraktas av ytterligare uniformsprydda 

män. Under bilden kan man läsa ”Fem oskulder tar farväl i en ceremoni 2004”. Barnen som 

befinner sig i Sverige tycks i majoriteten av bilderna bli vårdade och omhändertagna av för-

äldrar eller stat, men de barn som geografiskt skapad skillnad befinner sig bortom det vita 

majoritetssamhällets normalitet kan sättas i samband med våld och sexualitet som dessa poj-

kar, de fem ”oskulderna” eller ”sambaflickan”. Men det är också en ambivalent mening om 

manlighet som produceras i bilderna inom denna kategori. Män är både våldsamma soldater 

eller pojkar, men det finns också i dessa bilder män som skapas som vårdande subjekt på ett 

sätt som är helt frånvarande i bilderna från Sverige. Detta reser frågor om hur manlighet för-

stås i relation till ”svenskhet”, ”de andra” och till andra geografiska territorier. Hur hänger 

frånvaron av män i bilderna från Sverige samman med den svenska jämställdhetsdiskursen? 

Med hur man konstituerar barn?  

 Social kategorisering är nödvändig för att bringa ordning i en annars kaotisk verklighet, 

men den medför också upprättandet av gränser (Runfors 2003:25). Det viktiga är dock hur 

dessa gränser dras och hur de kan sättas i samband med maktrelationer. Det är högst relevant 

vilka bilder man förmedlar, vilka berättelser om barn eller om människor man reproducerar. 

”Bruket av vapen har ständigt gått hand i hand med bruket av bilder” konstaterar litteraturve-

taren Ania Loomba och sätter fingret på att det finns en maktdimension i den postkoloniala 

världens representation av människor på olika geografiska territorier som man inte kommer 

undan (Loomba 2005:103). Det som möjliggör att ett visst slags barnsubjekt skapas som mer 

autonomt och självständigt, men framförallt ensamt och oälskat, tycks vara att det är placerat i 

ett särskilt geografiskt rum. Men också att deras föräldrar är frånvarande eller offer för eko-

nomiska och politiska missöden. Intressant att notera är hur de barn som befinner sig i en 

svensk offentlighet eller för sin egen talan är – där det går att utröna – lokaliserade till pulka-

backar, tågstation, kollo och en isvak. Det är barn i miljöer som ofta återkommer i de inter-

vjuade pedagogernas berättelser. Här tar barnen plats inom skolsystemet och i förskolans di-

rekta närhet. Oftast är det förskolans gård, närliggande parker, skogen eller stadens tågstation 

och centrum. Helena Hörnfeldt pekar på hur barn blev barn i Sverige just genom att skolan 
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öppnades för alla och att man därmed kan förstå läroplanen och pedagogiken som ett konsti-

tuerande element i diskursen om barn (Hörnfeldt 2009:99). Pojkarna på bilden av Afghanistan 

tycks leva i ett annat universum än förskolebarnen som förekommer i berättelser om Sverige. 

Men vad sker när territorier kopplas till kroppar och ett visst slags barn därmed förväntas upp-

föra sig på ett visst sätt? 

2.5 Barn i skog 

Från den ”skillnadens logik” som man kunde se i nyhetsbilderna av ”avlägsna” geografiska 

rum vill jag nu bege mig till skogen i Södertälje. Skogen är en plats som haft en viktig symbo-

lisk funktion i såväl skolsystemets, barnuppfostrans och nationens historia (Sandell & Sörlin 

2008). Hur tänker pedagogerna kring barn och skog i den dagliga verksamheten? Går de före-

ställningar om skillnad och kroppar kopplade till vissa territorier som kan utläsas i nyhetsbil-

derna igen i deras berättelser? När jag frågar pedagogerna om skogen och deras relation till 

den beskriver de ofta skogen som en plats fylld av ”mystik”, ”lugn och ro”, ”valfrihet”, ”gläd-

je”, ”rörelsefrihet”, ”frihet” etcetera och som en plats för ”fantasin” där det finns rum för mer 

”koncentrerad lek”. Så här kan det till exempel låta: 

Att det är fritt och att det är så stort och det finns så mycket möjligheter. Det finns så olika 

miljöer, först är man här och då är det stenkulle och så springer man två meter till och så är det 

ett stort hav av blåbärsris och så springer man två meter till och då är det en jättestor tall som 

man kan bygga en koja av det är liksom så mycket valfrihet. 

För mig är det ett rum för alla sinnen där man kan utvecklas, få upplevelser och använda fanta-

sin, för den använder man mycket av. Men just också det här att värna, att kunna få in så mycket 

i naturen, värna om det lilla. Det kan man ju även få ute på gården eller var som helst, men just 

det här att man får lukter, man får hörselintryck, ja man får en känsla på ett annat sätt.  

De tankar om skogen som pedagogerna ger uttryck för här kan spåras till Jean-Jacques Rous-

seau och hans tankar om nödvändigheten att barn skulle fostras genom kroppsövningar utom-

hus. Att barn satt för mycket stilla inomhus ansåg han vara onaturligt och skadligt (Öhman & 

Sundberg 2008:106). Den västerländska barndomen kopplas ofta samman med en idé om 

lantliv och lantlig idyll. Owain Jones menar att under romantiken blandades idéer om den 

goda barndomen med naturen och lantlivet och blev till en vision om oskyldighet som ställdes 

mot upplysningens urbanitet och rationalitet. (Jones 1997:164f). När pedagogerna beskriver 
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skogen så beskriver de en idealbild, eller skogen som föreställning. Skogen är en plats fylld 

av träd, blåbär och ekorrar där det handlar om att uppleva med hela kroppen: 

Så då kan man använda gång, att ta sig fram och att lukta på saker brukar vi göra. Lukta på 

mossan, lukta på träden. Att känna också att mossan är blöt eller om det är på sommaren så kan 

den ju vara knastrig. Eller att känna på olika träd. Att ta in miljön med alla sinnen handlar det ju 

om när de är små barn. 

Föreställningen att naturen skulle ha hälsosamma effekter på människor härstammar från 

romantiken och har haft stor genomslagskraft. Friluftsliv har under en lång tid varit del av 

fysisk fostran i skolan och Johan Öhman och Mari Sundberg pekar på några centrala motiv 

som förekommit sedan förra seklets början fram till i dag. Ett genomgående tema är just 

kopplingen mellan hälsa och natur. Idrottsämnet har i skolan vuxit fram från den romantiska 

tanken att människan är en del av naturen (Sundberg & Öhman 2008:106). De menar att natu-

ren använts som terapeutiskt redskap för socialt belastade grupper sedan 1700-talet. Under 

1800-talet rehabiliterades barn på fosterhem på landet och barnkolonierna växer fram som en 

konsekvens av tankegången att naturen har en läkande kraft på trasiga barnsjälar (Sundberg & 

Öhman 2008:106f). Några decennier in på 1900-talet börjar man tala om friluftslivets positiva 

effekter på hälsan i termer av att det är ”stärkande” och ”härdande”. Sundberg och Öhman 

poängterar att denna tro snarare är grundad på darwinistiska idéer än på romantikens tanke-

gångar. Under 1960-talet får den idrottsfysiologiska forskningen sitt genombrott och i skolans 

kursplan slår man fast att individen har ett ”biologiskt behov av rörelse” och får man inte ut-

lopp för det kan det uppstå ”oro och aggressivitet” (Sundberg & Öhman 2008:109). Det var 

inte bara kroppen som skulle fostras i naturen, det skulle även vara socialt utvecklande att 

vistas utomhus och stärkande för kamratskapet (ibid). 

     Skogen är i de flesta pedagogers berättelser en plats som representerar frihet, lugn och fan-

tasi men samtidigt finns denna dimension av fostran i det förhållningssätt som pedagogerna 

intar. Att barnen ska lära sig njuta av och vårda naturen går inte helt oväntat igen. Barnen ska 

fostras till naturälskare. En pedagog berättar: 

Vi pratade lite om hur man ska bete sig i skogen och sen får man lära sig att vara ute också, att 

lyssna på djuren som finns eller om vi har ettåringar de ramlar ju i skogen och vill ha hjälp. Och 

det var en liten flicka som plötsligt bara låg kvar så här och log och tittade upp som om hon 

upptäckte en ny del av världen /…/ Jag tycker ju att det är viktigt att man kan uppskatta den de-

len just för att vi har den medan i Sverige kan man vara ute i naturen. Vi har mycket grönområ-

den kvar och att man förstår värdet i det.  



 49 

Under 1960-talet förändrades synen på hur känslan för naturen skulle förmedlas till barn via 

pedagogiken. Med deviser som Skogsmulleskolans ”Lär känna det som växer” eller ”Lek och 

upptäck tillsammans” skulle man använda naturen som rekvisita för lära sig begrepp (Rantata-

lo 2008:145). Också Ronström, Runfors och Wahlström finner i sin studie av ”dagiskultur” i 

norra Botkyrka under 1990-talet att pedagogerna beskriver uteaktiviteterna utifrån en idé om 

vad naturen kan göra för barnen. Genom naturen förverkligar man olika pedagogiska mål 

(Ronström et al 1995). Jag frågar en pedagog om man går miste om några värden när man 

som förskola inte har möjlighet att gå ut i skogen. Samma pedagog berättar: 

Om man inte får det någon annanstans då tycker jag att man går miste om värden. Om man inte 

ser den delen av det här landet att man är i skogen. Men jag tror på något sätt att det viktiga är 

att lära sig att vara ute för då tror jag att man kommer upptäcka och lära sig att tycka om att vara 

ute oavsett väder. Så då tror jag att man kommer upptäcka den där skogen i alla fall att man ser 

att då vill man väl upptäcka det land man bor i. 

Som jag visat i avsnitten ovan med tidningsbilder så står platser för en uppsättning kulturella 

karaktäristika som tycks tillskriva människor vissa egenskaper. Mike Crang skriver om bety-

delsen av att tillhöra för människor att ”people do not simply locate themselves, they define 

themselves through a sense of place” (Crang 1998:102). Många av informanterna minns sin 

barndom i relation till skogen. Så här uttrycker en pedagog det: ”Jag blir lugn av att gå i sko-

gen, men det kommer sig nog av att jag varit mycket i skogen som barn”. Minnet är något 

som kännetecknas av erfarenhet och upplevelse skriver Lars-Erik Jönsson och Birgitta Svens-

son (2005) och poängterar att också sinnesintrycken med anknytning till en särskild plats och 

historisk kontext spelar in (Jönsson & Svensson 2005:15).  

Platser kan också ingå i det kollektiva minnet. Som vi såg i exemplen ovan nämns skogen 

hela tiden inom en nationell kontext. Det handlar om att ”upptäcka sitt land”, att man i Sveri-

ge vet att uppskatta naturen och så vidare. Men den nordiska naturen och ”naturkänslan” är 

inget i sig givet utan ett kulturellt skapat landskap. Idéhistorikern Sverker Sörlin påvisar hur 

Carl von Linné i sin hänförelse över naturen fungerar som en vattendelare. Efter honom börjar 

man rikta uppmärksamhet mot naturen och intressera sig för att framhäva just det nationella i 

naturen (Sandell & Sörlin 2008:20). Att uppfatta naturen som ”svensk” och det ”svenska fol-

ket” som naturälskare har varit viktiga byggstenar när man formerat den moderna svenska 

nationen (Sandell & Sörlin 2008:27, Frykman & Löfgren 1979).  

Orvar Löfgren har skrivit en del om hur naturen haft olika funktion i olika samhällen. Det 

är till exempel 1890-talets naturromantik som gör naturen ”naturlig” i den borgerliga kulturen 
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och får såväl konstnärer, författare som folklivsforskare att leta efter en nationell identitet och 

uppvärdera allmogekulturen (Frykman & Löfgren 1979:56ff). Han har också pekat på hur 

industrialismens splittrade människan som slets mellan hem och yttervärld, arbete och fritid, 

produktion och reproduktion. Sfärer som jag visat ovan, ju också är tydligt bekönade. Löfgren 

menar att det i detta skapades en ideologi om möjligheten att vara en hel människa genom att 

värdesätta fritiden då man vistades i naturen eller hemmet (Frykman & Löfgren 1979:65f). 

Barnen har haft en central roll både i naturen och för nationen. Det tidiga 1900-talet präglas 

av idén om hur en stark nation skulle byggas genom ett starkt folk och framför allt genom 

friska och sunda barn. Barnen var symboler för det nya och skulle föra in Sverige i modernite-

ten (Hörnfeldt 2009:138). När man talar om skogen som ett pedagogiskt rum framhåller 

många av pedagogerna värdet av att lära ut omtanken och respekten för naturen: 

Och om man ser ett fågelbo får man inte försöka skaka ner det. Eh, och mossan på stenar det 

är jättespännande att dra bort, det är en ganska härlig känsla, men nej det får du inte göra, du får 

inte förstöra mossan. Så att ta hand om naturen, det är väl det här liksom. Allemansrätten sitter 

ju nästan i våra gener. Att inte skräpa ner. /…/ Att ta hand om naturen är ett värde som är jätte-

viktigt för oss. Och jag tror också att det är roligt att vara i skogen och om man då träffar barn 

som inte tycker om att vara i skogen då är det verkligen något som man säger till varandra. Men 

kan du tänka dig han tycker inte om att vara i skogen, men (drar efter andan) näää (skrattar).  

Liksom pedagogerna vill föra över demokratiska värderingar på barnen så kan denna natursyn 

förstås i en nationaliserad kontext där man för över sitt minne av skogen och nationen på bar-

nen och framtiden. Begreppet ”naturupplevelse” dyker för första gången upp på 1960-talet 

och då handlade det om att eleverna skulle ”känna ansvar för naturen och dess värden” (Sand-

berg & Öhman 2008:114). Det finns något motsägelsefullt i att det beteende som man förvän-

tar sig i skogen måste läras ut samtidigt som det är något som påstås vara genetiskt bestämt. 

Det är intressant för här plockar pedagogen fram allemansrätten som ett exempel på just det 

som skulle utgöra en länk mellan en viss slags människor och ett särskilt territorium. Emfasen 

på naturvård och allemansrätten kommer från 1960-talets ökade medvetenhet om miljöhot och 

är därmed inget som är naturligt givet eller genetiskt (Rantatalo 2008:145).  

 Friluftsforskaren Björn Tordsson menar att påståendet att allemansrätten skulle vara en 

särskild nordisk företeelse och något unikt och urgammalt repeteras ofta. Men han skriver att 

”ser vi noga efter, finner vi att allemansrätter förekommer mångenstädes på jorden” (Tordsson 

2008:47). Också i Ronström, Runfors och Wahlströms intervjuer framhävs allemansrätten. De 

tolkar det som att dagispersonalen använder det som en symbol för kollektivt beteende i Sve-

rige och en nyckel till ”det svenska” (Ronström et al 1995:54). Det innebär inte att pedago-
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gerna ljuger när de pratar om allemansrätten på detta sätt. Snarare handlar det om något som 

upprepats så många gånger att det blivit ett faktum. Laclau och Mouffe menar, som bekant, att 

vissa diskurser är så etablerade att man glömmer bort dess kontingens (Winther Jörgensen & 

Philips 2001:43). Allemansrätten är ett tecken som så många gånger kopplats till ”svenskhet”, 

”historia” eller ”unikt” att det tycks svårt att ge det en annan betydelse, i alla fall inom försko-

lans värld. För det handlar heller inte om en betydelsetillslutning, Tordson representerar ju till 

exempel en diskurs som vill tillskriva allemansrätten en annan innebörd.  

   Snarare visar det kanske på att det nationella egentligen är ett löst sammanhållet projekt. 

Det som Benedict Anderson en gång kallade det – ”den föreställda gemenskapen” (1993) kan 

förstås som det kitt som håller samman människor i en begränsad geografisk enhet. Myterna 

om det förflutna, såsom i detta fall om allemansrätten, binder samman människor och pekar ut 

en riktlinje för framtiden. Som socialantropologen Thomas Hylland Eriksen påpekat så ger 

historien människor en identitet och en berättelse om vilka ”vi” är (Hylland-Eriksen 1996:17). 

Det är mycket tydligt i pedagogens berättelse ovan hur den som inte tycker om skogen inte 

antas uppgå i den större gemenskapen och skiljs ut. ”Kan du tänka dig han tycker inte om att vara 

i skogen” säger pedagogen och imiterar med kropp och röst hur hon pratar med barnen. Att 

tycka om skogen framhålls som något ”naturligt”. Men den frihet och naturlighet som man 

förknippar med skogen är kulturellt inlärd: 

Jag vet att första gången jag var där med femåringar i vår eller nu på hösten då var det en 

pojke om sa till mig ”vad ska vi göra här” och jag sa bara ”ja vad ska vi göra” det hade jag inte 

ens reflekterat över vad vi skulle göra. För man tror att ja nu är vi här ni får komma på men de 

kanske inte vet de har inte varit där och då får man komma med förslag, de kan bygga koja, de 

kan leta småkryp, så finns det stenar och jättemycket blåbär (I:11). 

Om barnen inte har en föreställning eller en idé om hur man ska bete sig i skogen måste peda-

gogerna till exempel visa det. Det är inget som faller sig så naturligt – eller är genetiskt pro-

grammerat – som den diskursen låter veta. Det finns dock en föreställning hos pedagogerna 

om att det minskade intresset för skogen dels beror på det stressade samhället som småbarns-

föräldrar lever i, men också på en föreställt ökad invandring. En pedagog uttrycker det så här: 

Jag tror det beror på att många flyttar till storstäderna, allting har ju blivit dyrare /…/ sen är 

det ju också det här att vi har fått en stor invandring. Invandrarföräldrar går inte ut i skogen så 

med sina barn. De vart nästan förskräckta när vi berättade vad vi gjorde i skogen, de trodde att i 

skogen vandrar man på asfalterad promenadväg med träd på varje sida, det var ungefär vad det 

trodde skogen var. Sen när vi gick ut och berättade att vi plockade bajs från harar och planterade 

så att det kom upp gräs då bara men gud går ni ut och plockar bajs de blev ju helt livrädda/…/ 
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Man märkte där jag jobbade förut att det var barn som var rädda för att gå till skogen de förstod 

inte vad det var och det är en liten rädsla som sitter hos föräldrarna kanske som de överför på 

barnen kanske att skogen där ska man inte vara det är någonting farligt /…/och då är det ju ännu 

viktigare att vi försöker från förskolan så att det inte försvinner helt. 

Hon, liksom flera av hennes kollegor, arbetar för att föra över en tradition, ge något till de 

barn som av olika anledningar – föräldrarnas ”kultur” eller ”stress” – inte tar sig ut i naturen. 

De flesta förstår den traditionen som något typiskt svenskt, en rest från det gamla bondesam-

hället som en pedagog säger till mig vid ett tillfälle. Etnologen Ella Johansson har studerat hur 

medborgarskap och svenskhet kopplats samman med simkunnighet. I radioprogrammet Ve-

tenskapsradion Forum (P1 2010-05-24) berättar hon hur det finns en föreställning om att sim-

kunnigheten är hotad av ökad invandring. Men i själva verket har aldrig så många kunnat 

simma i Sverige som nu. Skogsforskaren Lars Kardell som studerat skogsbesök i stadsnära 

skogar kring Uppsala mellan åren 1988 och 2007 menar att besöken till skogen minskat med 

en tredjedel på tjugo år (Kardell 2008). Främst är det barnen som försvunnit från skogen. Men 

beror detta på ”invandring”? Kardell hävdar att det hänger samman med moderna föräldrars 

rädsla för skogen och på att barnen är överbeskyddade. Var kommer då denna föreställning 

ifrån? En annan pedagog berättar: 

I lördags så var jag ute och gick en sväng i skogen och då var det en gammal tant /…/ som 

stod där i skogen rätt som det var och plockade blåbärsris eller mossa säkert till något julpynt. 

Och då tänkte jag undra hur många år den här synen kommer finnas kvar. Att det står någon i 

skogen och hämtar material, det kändes för mig som att det inte kommer vara kvar om tjugo år 

det är på något sätt utdöende /…/ Sen vet jag inte om jag skulle fråga mina egna barn om de vill 

gå ut i skogen så kommer de ju bara spy och säga att nej vi vill inte. 

Som Orvar Löfgren har pekat på så är kontinuiteten mellan bondesamhället och nutiden sken-

bar. Människor i ”bondesamhället” levde i och tolkade landskapet på ett helt annat sätt än vad 

de flesta gör i dag. Den vision om ”naturupplevelsen” som de flesta bär med sig, är inget mer 

än en produkt av 1800-talets borgerliga kultur. Drömmen om det äkta naturlivet arbetas fram 

här och sprids till andra kulturskikt under 1900-talet (Frykman & Löfgren 1979:73). Löfgren 

har också visat på hur man i talet om nationalstaten ofta hävdar att den är hotad, men att man 

då missar det faktum att kultur ständigt förändras (Nilsson 1999:83). Kulturen har ingen es-

sens eller fast form utan är ju något som görs i såväl globala flöden som i interaktion mellan 

människor på lokala plan. Om man förstår kultur som en process så kan man också se hur den 

ständigt är stadd i förändring (jfr Öhlander 2005:16).  
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      Men nu talar ju pedagogerna inte om nationalstaten i sig, men däremot så talar de om en 

vana – att gå i skogen – som i allra högsta grad äger rum. Om man förstår skogen som ett na-

tionaliserat rum blir denna vana en kulturell handling som kan tolkas som en förlängning av 

nationalstaten. Löfgren skriver: ”The National project cannot survive as a mere ideological 

construction, it must exist as a cultural praxis in everyday life” (Löfgren 1989:23, citerad i 

Nilsson 1999:83). Hur pedagogen upplever tanten som plötsligt står där i skogen och plockar 

blåbärsris kan, om man tar fasta på Löfgrens uppmaning, ses som en materialisering av en 

nationell diskurs där skogsbesöken blir en iscensättning av nationell identitet. Inom ramen för 

detta blir plockandet av harbajs en nationell handling som kontrasteras av påståendet att ”in-

vandrare” är rädda för skogen. Förskolepedagogerna framstår som ”naturliga” och rationella, 

”invandrarföräldrarna” som ”onaturliga” och icke rationella. Detta är sedan något som går att 

hänföra till deras ”kulturella” skillnad.  

Detta sätt att resonera och förstå ”kultur” och ”invandrarföräldrarna” tycks hänga samman 

med en åtskillnad mellan och en hierarkisk ordning av geografiska platser (Öhlander 

2005:29). Det kan sägas vara samma hierarkiska ordning som ger upphov till de skilda sätt 

som barn på olika platser porträtteras i tidningsbilderna. I enlighet med den diskursiva skill-

nadslogik som skapar ”invandrarsubjektet” finns det vissa förväntningar på hur ett visst slags 

barn bör uppföra sig och förhålla sig till skogen. Denna förväntan tycks vara grundad i samma 

logik som skapar ett annat slags barn med ett annat slags handlingar på territorier utanför Eu-

ropa. En annan pedagog berättar: 

De som kommit till Sverige från andra länder har ju oftast ingen skog så som vi har, det är ju 

väldigt svenskt, eller nordiskt kanske jag vet inte. Men det är ju inte så att man säger nu ska vi 

gå till skogen imorgon och så ber man dem ta med kläder som passar och så säger de OK men 

kommer i sina fina små sandaler. Alltså de har inget begrepp om det. Det var någon gång som vi 

hade en vikarie också /…/ och då sa vi det att på torsdag ska vi gå ut i skogen så ta med riktiga 

kläder. Hon pratade jättebra svenska så det var inte språket som var ett hinder /…/Och så kom 

hon i sina högklackade skor och sin fina jacka ändå och vi bara men vi ska ju till skogen har du 

glömt det. Och hon sa nej det har jag inte glömt /…/ Så gick vi och när vi börjat gå så sa hon 

bara jaha nu förstår jag vad ni menar med att gå ut i skogen och hon berättade att, hon var från 

Iran eller nåt sånt Irak jag vet inte, men när hon menade skogen alltså i deras skog har de asfal-

terade vägar /…/ Ja det blir så olika begrepp beroende på var man kommer ifrån, för oss blir det 

ju verkligen det där klättra upp och ner på stenar och stockar och ta sig fram. Vi kanske har små 

stigar på vissa ställen men inte alltid. Och det är ju så naturligt för oss och man märker också 
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vilka barn som har den motoriken, vissa klarar det galant och vissa vågar ingenting för det är så 

onaturligt för dem   

I den här berättelsen konstrueras ett möjligt och ett omöjligt barnsubjekt i skogen. Vissa barn, 

de som tillhör pedagogens ”vi” har motoriken i kroppen och tar sig på ett naturligt sätt fram 

över stock och sten. Andra vågar ingenting för de har andra begrepp och det är onaturligt för 

dem att befinna sig i detta rum. Att lära ”invandrarbarnen” att gå i skogen återkommer i 

många av berättelserna, och kanske kan man argumentera för att det är samma civilisatoriska 

uppgift som går igen där ett visst slags subjekt ska civilisera de klass- och rasmärkta kroppar 

som placerats i en underordnad position (jfr Hörnfeldt 2009:103). I Ronström, Runfors och 

Wahlströms material framkommer liknande berättelser. De menar att naturen inom dagisvärl-

den används som ”verktyg för assimilering” (Ronström et al 1995:131f). De citerar en barns-

tugechef som, precis som i de citat jag lyft fram ovan berättar om hur ”invandrarna” har fel 

kläder för skogen, hur de är rädda för skogen och hur svenskarna har en ”speciell” relation till 

naturen (ibid). Helena Hörnfeldt har stött på liknande föreställningar om kategorin ”invandra-

re” inom barnavården (Hörnfeldt 2009:209f).  

Lika lite som nyhetsbilderna är påhitt är pedagogernas historier lögner, men det sätt som 

barn konstitueras som subjekt i relation till olika platser och territorier skapar deras förförstå-

else av barns och föräldrars agerande, styr deras seende och de historier de väljer att berätta. 

Och framför allt skapar de sig själva, det territoriet där de befinner sig och ”svenskheten” på 

ett särskilt sätt när de framhäver dessa barn och föräldrars ”andraskap”. Pedagogernas sätt att 

sätta skogen i relation med nationen eller med svenskhet kan med Laclau och Mouffe också 

förstås utifrån idén om det ”omöjliga” samhället (Laclau & Mouffe 2008:170). Det vill säga 

att om diskurser bara är tillfälliga fixeringar av betydelse så följer att samhället är delvis 

strukturerat och tillfälligt. Dock agerar vi som om samhället var fast och existerade som en 

objektiv totalitet. För att våra handlingar ska få mening föreställer vi oss en helhet (jfr 

Winther Jörgensen & Philips 2001:47). Att prata om ”svenskar” eller om ”landet” kan då ses 

som försök att avgränsa denna helhet. Inom den nationalistiska diskursen har ”invandrarna” 

skapats som ”onaturliga” subjekt i skogen, eftersom de konstruerats som en kategori som är 

främmande för nationen, och det styr nu hur man förstår, tolkar och agerar i situationen. Vad 

man väljer att lyfta fram om förskolebarnens vistelse styrs av de föreställningar man har om 

svenskhet och ”invandrare” (jfr Hörnfeldt 2009:210). I konstruktionen av invandrarsubjektens 

”onaturlighet” i skogen skapas såväl Sverige och förskolepedagogernas ”naturlighet”. För att 
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gå i skogen är något som förstås analogt med svenskhet. Så här säger en pedagog som själv 

inte är särskilt förtjust i skogen: 

Jag förstår att det är rogivande att vara nära naturen och jag förstår folk som tycker om att gå 

och plocka svamp och grilla korv och sånt där och jag skulle vilja känna så och kanske ta mig 

mer tid att göra såna saker fast jag inte gör det. Därför tycker jag att det är bra att man presente-

rar det för barnen, för de kanske inte kan få det och då känns det som att de missat något. Och 

de kan ju få annat som jag har missat och sen är det ju inte så att alla går, inte ens svenska barn 

går ju. Jag tror inte att det är så vanligt längre. 

Men det finns också berättelser som står i kontrast till de berättelser jag visat ovan. Likaså är 

många av pedagogerna jag intervjuat kritiska till hur man tidigare velat ta barn till skogen för 

att öva ”grovmotorik” och menar att man lika gärna kan ta barnen till staden på utflykter. En 

pedagog berättar till exempel: 

Vi har inte kommit iväg så ofta eftersom våra barn inte varit så intresserade av skogen över-

huvudtaget, sen vet jag inte riktigt om de förstått att det är skogen för det är ju några träd och 

sen är det en park och så några träd och en tennisbana. Det är inte riktig skog och jag tror att 

många av de barnen som vi har haft är nog vana att vara i skogen med sina föräldrar och vara 

ute och plocka svamp eller bara promenera och så säger vi att vi ska gå till skogen och så går vi 

upp här (skrattar) och då blir det liksom så här jaha är det här skogen. Jag tror inte de ser någon 

utmaning eller hittat något roligt där. 

Att ta barn till skogen behöver inte vara något negativt. Det är inte vad jag vill visa med det 

här avsnittet. Snarare vill jag försöka medvetandegöra hur diskurserna strukturerar männi-

skors sätt att tolka sin omgivning och deras förväntningar på dem som befolkar den. Som jag 

skrev i inledningen till detta avsnitt så har naturen som rum använts som terapeutiskt redskap 

för socialt belastade grupper. ”Invandraren” har, som jag skrivit om ovan i relation till ny-

hetsbilderna av ”utsatta” barn, skapats som en kategori knuten till sociala problem. ”Invand-

rarbarnet” blir på så sätt ett subjekt som ska fostras och indirekt rehabiliteras från sitt invand-

rarskap i skogen. Denna föreställning om ”invandrarbarnen” är självfallet del av ett komplext 

samhälleligt betydelsesystem där många olika diskurser strider om att positionera ”invandrar-

barnet” i enlighet med den betydelse de vill tillskriva denna konstruktion. Men kanske kan 

man också argumentera för att den föreställning om ”invandrarbarnen” i skogen som vissa av 

pedagogerna ger uttryck för är kopplad till de nyhetsbilder av barn utanför Europas gränser 

där dessa barn konstrueras som annorlunda, utsatta och väsenskilda de omhändertagna trygga 

barnen i de bilder som representerat ett välfärdens Sverige?   
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3 Avslutande diskussion 

Syfte med denna uppsats har varit att med diskursanalytisk utgångspunkt undersöka hur barn 

ges mening i det samtida Sverige. Mitt intresse för frågan väcktes av en mediedebatt om ”apa-

tiska barn” samt sättet som pedagoger som jag under årens lopp stött på pratat om ”invandrar-

barn” i relation till naturen och lek i skogen. Genom en analys av tidningsbilder och intervjuer 

med förskolepedagoger har jag här visat hur barn till viss del skapas som olika slags subjekt i 

pedagogernas berättelser och i nyhetsbilderna. Den sociala världen är mångfacetterad och 

högst komplex. Laclau och Mouffe hävdar som jag nämnt ovan att ingen subjektsposition kan 

vara fullständigt fixerad på grund av diskurens öppna karaktär (Laclau & Mouffe 2008:172). 

Barn kan således, som jag har visat i analysen ovan, inta en mångfald av subjektspositioner då 

de positioneras av en mängd diskurser. Dessa är positioner som bestrids mellan diskurerna 

och skapar kamp om betydelse. Därför är mina tolkningar av barnen en möjlig tolkning bland 

andra. I denna uppsats har jag placerat barnen i pedagogernas och nyhetsbildernas berättelser 

inom de diskurser jag funnit mest relevanta för att förstå hur barn ges mening i det samtida 

Sverige. Att placera barnen inom ramen för andra diskurser och sammanhang hade antagligen 

gett andra resultat och slutsatser. 

I mångt och mycket tycks det som att barnen konstrueras som olika slags barn i relation till 

platserna där de befinner sig eller utifrån den position där de vuxna som finns med på bilden 

placeras. Det ”önskvärda” barnet i de här berättelserna är ett barn som är omhändertaget och 

beroende och som placeras inom en vit heterosexuell medelklassfamilj representerad av en 

moder. Dessa barn återfinns i privata rum och skola/förskola, vård och hemmets omedelbara 

närhet inom Sveriges gränser. Detta är barn som oftast presenteras med namn, dock inte full-

ständiga, och som har väldigt lite agens i nyhetsbilderna, snarare tycks deras position främst 

tjäna till att ett visst slags föräldraskap framtonas – den älskande, moderna och rationella för-

äldern.  

De barn som förskolepedagogerna beskriver i berättelserna om sitt yrke är ett pedagogiserat 

barn som begripliggörs efter olika teorier om barns förväntade utveckling. Men det är samti-

digt barns vars personlighet och individuella egenskaper kommer till ett helt annat uttryck än i 

tidningsbilderna. Synen på barn som kompetenta varelser följer den utveckling som barn-
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domsforskning tog under 1980- och 90-talet där synen på barn kom att förändras. Att det är ett 

mer komplext barn som skapas i pedagogernas berättelser än i tidningsmaterialet kan självfal-

let förstås som en logisk konsekvens av att intervjuerna handlat om deras yrkesvardag som 

består av just barn. I nyhetsbilderna har artiklarna i många fall handlat om vuxna, och barnen 

har varit med som illustration till en nyhetshändelse. Detta säger i sig kanske något om den 

plats som barnen tillåts ta i samhället? 

Barnens varierande egenskaper – självständighet, utsatthet, beroende, aktörskap och så vi-

dare – tycks ofta säga mer om den vuxnes position och identitet än om barnen i dessa berättel-

ser. Detta kan tänkas hänga samman med de platser där barnen och deras föräldrar skrivs in. 

De barn vars föräldrar intagit den ”andres” position i Sverige är också de som framstår som 

utsatta och knyts till problem i större utsträckning. Att till exempel ”invandrarbarnen” skapas 

som ett subjekt främmande för skogen i pedagogernas berättelser kan ha att göra med den 

konstruktion i tidningsbilderna där barn som har kopplingar till utomeuropeiska platser posi-

tioneras långt från det ”trygga” barn som konstrueras som önskvärt i tidningarna. I pressbil-

derna skapas en diskursiv skillnad som sedan kan tänkas ta sig konkret uttryck i hur männi-

skor erfar, tolkar och handlar gentemot barn. Skillnaden skapas i talet men också i hur man 

agerar i sin vardag. Tidningsbildernas konstruktion av misstänkliggjorda ”invandrarföräldrar” 

eller det föreställda våldet och utsattheten utanför Europas gränser drar gränser mellan männi-

skor och man kan tänka sig att det är dessa gränser som går igen i sättet som pedagogerna 

tolkar ”invandrarbarnen” och deras föräldrar. Mot detta kan man självfallet invända att det 

sker krig och katastrofer ute i världen och att tidningens uppgift är att rapportera om detta, 

därav följer att barnen på bilderna från utomeuropeiska territorier befinner sig i mer utsatta 

situationer. Jag argumenterar här att det inte handlar om vad som sker i världen, utan om vilka 

historier man väljer att berätta, de berättelser man förmedlar. De valen är förbundna med makt 

och vetande. Förmedlar man inga bilder av trygga barn i privata hem på tre andra kontinenter 

så utesluter man deras möjlighet. 

 För i denna skillnadens logik blir det logiskt att ett visst slags barn befinner sig inom väl-

färdens trygga hamn, omhändertaget av älskande mödrar eller rationella pedagoger, samtidigt 

som andra barn visas som kroppar som blöder genom bandage eller riskerar att få autism på 

grund sin hudfärg och moderns brist på kunskap. Till exempel är de enda barn som får uttala 

sig om något placerade i svenska miljöer. Likaså är de barn som presenteras med förnamn och 

efternamn i majoriteten av fallen placerade i svensk kontext.  
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Om moderskapets betydelse tycks stå mer fast och oemotsagt både i nyhetsbilderna och 

förskolepedagogernas berättelser så är det en ambivalent mening om manlighet som skapas i 

tidningsmaterialet. Män i världen är både våldsamma soldater eller pojkar samtidigt som de 

konstrueras som vårdande subjekt på ett sätt som är helt frånvarande i bilderna från Sverige. 

Detta reser frågor om hur manlighet ska förstås i relation till ”svenskhet”, ”de andra” och till 

geografiska territorier. Och särskilt om vilka slags barn som skapas i relation till de vårdande 

mödrarna och de frånvarande männen. Likaså tycks moderskapet spela en viktig roll inom 

förskolan för hur pedagogerna begripliggör barnen. Vad innebär detta för den praktiska verk-

samheten? 

Att konstruktion av barn till viss del bestäms av de geografiska territorier där de skrivs in 

tycks på sätt och vis skapa barnens handlingar innan de agerar. Detta märks tydligt i förskole-

pedagogernas berättelser om skogen där ”invandrarna” förväntas bete sig på ett visst sätt i 

skogen. För att ett barn – eller ett föräldraskap – ska bli möjligt måste ett annat tjäna som kon-

trast; bli omöjligt. Mening skapas ur ett spel med skillnader men språket är våldsamt. Och när 

denna skillnad ständigt upprepas – något som kan förstås som människors försök att skapa 

entydighet i det ”omöjliga” samhället (jfr Laclau & Mouffe 2008:168) – artikuleras detta våld 

i det att man konstituerar sätt att erfara och tolka barn som ger upphov till och samtidigt re-

producerar denna skillnad. Det är som att nyhetsbilderna förstås i enlighet med – och pedago-

gerna orienterar sig efter – tolknings- och handlingsmallar baserade på en analogi mellan geo-

grafi, kultur och särskilda karaktäristika. På så sätt skapas barn som olika slags subjekt inom 

de föreställt svenska rummen och världen så som den framställs utanför Europas gränser. 

Det sätt som barndomen utformas på säger något om samhället och hur det fördelar resur-

ser, rättigheter och skyldigheter bland sina medborgare (Halldén 2007:13). Om man skapar ett 

barn som särskilt från ett annat – till exempel som ett ”invandrarbarn” – så är det en kategori-

sering som får en materiell konsekvens. Som Ann Runfors påpekat kan den tillskrivna skill-

naden till exempel påverka framtida studiers framgång och förvandlas till skillnad i studiere-

sultat (Runfors 2003:27f). Vi har alla ett ansvar för de berättelser vi berättar och de människor 

som däri skapas. Inget är skrivet i sten. Varje konkret fixering av ett tecken är kontingent en-

ligt Laclau och Mouffe De subjektspositioner som barnen getts i de berättelser som jag be-

skrivit i denna uppsats är möjliga men inte nödvändiga. Språket utgör både bojan och möjlig-

heten till förändring. Barnen görs i de berättelser vi berättar om dem. Min önskan är att denna 

uppsats kan tjäna som ett led i social förändring där såväl förälder, pedagog, journalist eller 

forskare tänker igen vilken slags skillnad de skapar i sin vardag. 
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