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Förord

Omvälvande samhällsförändringar har lett till att barn-
domen snabbt ändrat karaktär. Globalisering, migration 
och informationsteknologins framväxt är några påtagliga 
förändringar som ingen kan undgå att märka av i sina liv.

Barndomen har under de senaste 20 åren blivit allt-
mer institutionaliserad. Samhället har tagit både ett 
socialt och ett pedagogiskt ansvar för barnens utveckling 
och välbefinnande. Vår tidigare bild av barndom gäller 
inte längre. Denna förändrade syn på barndom kommer 
också att prägla synen på kunskap och lärande. Vi talar 
idag inte om en barndom utan om flera barndomar, som 
alla utspelar sig i parallella sammanhang och med olika 
betydelser för det enskilda barnets lärande.

I den här kunskapsöversikten redogörs för aktuell 
forskning från 1995 om barndom i relation till förut-
sättningar för yngre barns lärande, både i och utanför 
skolan. I översikten beskrivs generella inslag som har stor 
påverkan på barn som familjemönster, föräldraskap, den 
mångkulturella skolan och konsumtionskultur.

Översikten är en omarbetning av ett kapitel i Per-
spektiv på barndom och barns lärande. En kunskapsöver-
sikt om lärande i förskolan och grundskolans tidigare år, 
utgiven av Skolverket 2010, och skriven av filosofie dok-
tor  Angerd Eilard. Författaren som har skrivit översikten 
svarar självständigt för innehållet och slutsatser som dras.

Tommy Lagergren Eva Minten
Avdelningschef Undervisningsråd
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6 FORSKNING FÖR SKOLAN

KAPITEL 1 

Inledning

En ny syn på barn och barnuppfostran har vuxit fram   
i hela västvärlden under senare delen av 1900-talet. I de 
nordiska länderna har barndomen blivit alltmer insti-
tutionaliserad, i och med att samhället har trätt in och 
tagit på sig ett både socialt och pedagogiskt ansvar för 
barnens utveckling och välbefinnande. I slutet av 2010 
går drygt 80 procent av alla barn i Sverige i åldern 1–5 
år på förskola, jämfört med knappt 60 procent i början 
av 1990-talet. Andra omvälvande samhällsförändringar 
under de senaste decennierna, som globalisering, in- och 
utvandring samt ny informationsteknik, bidrar också till 
att barndomen snabbt förändrats. 

Vad allt detta får för betydelse i framtiden vet vi 
ännu inte. Många gånger märker vi inte de föränd-
ringar som är en del av vår vardag. Vi läser om hur 
barn har det och föreställer oss en verklighet som kan-
ske inte helt stämmer överens med hur barnen själva 
upplever den. Detta blir särskilt påtagligt i det kom-
plexa och snabbt föränderliga samhälle som vi lever  
i och därför problematiskt när vi ska diskutera under-
visning och lärande. Klart är att de nya förhållandena 
får konsekvenser för vår tidigare syn på barndom, 
kunskap och lärande.

Den här boken beskriver svensk forskning efter 
1995 och förutsättningar för yngre barns lärande, både 
i och utanför skolan. Inte minst den då nyutkomna 
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läroplanen för grundskolan gör året till en brytpunkt 
för en ny epok i de svenska barnens lärande historia. 

Även om forskningen gäller de yngre barnen, är vår 
definition av barndom vidare än så. Det handlar om att 
se barndomen och dess olika villkor som utgångspunkt 
och grund för lärandet i och utanför skolan. Enligt den 
definition som används i barnkonventionen och inom 
barndomsforskningen sträcker sig barndomen från föd-
seln till myndighetsdagen. I den här boken beskrivs där-
för vissa saker som den mångkulturella skolan, familje-
mönster, föräldraskap och i viss mån konsumtionskultur 
utifrån ett mer generellt perspektiv. Det är också ett 
tecken på att det många gånger saknas forskning om de 
yngre barnens lärande kring en viss aspekt.

Vi gör naturligtvis inte anspråk på att ge en heltäck-
ande bild av barndomsforskningen, utan gör några 
nedslag i ett enormt material. Ambitionen har varit att 
framhäva både det viktigaste och ge en så nyanserad bild 
som möjligt av den samtida barndomen, snarare än att 
redovisa all forskning. På så sätt blir det tydligt vilka 
områden som man forskat om och vilka som fortfarande 
är outforskade. 

Dessutom ger boken en bild av hur forskningen ser på 
barn, familj och en barndom som blir allt mer mångkon-
textuell. Det innebär att vi inte längre kan tala om barn-
dom som en och samma sak, utom som en mängd olika 
”barndomar”, som i sin tur utspelar sig i olika parallella 
sammanhang – eller kontexter – alla med olika betydelse 
för det enskilda barnets lärande.
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KAPITEL 2 

En ny kunskapssyn: 
barndomsforskningen

Barndomsforskningen är ett framväxande tvärvetenskap-
ligt forskningsfält. Man forskar om barndom inom flera 
olika discipliner, som pedagogik, psykologi, sociologi, 
socialt arbete, etnologi, historia, kulturstudier, stats-
vetenskap, juridik, ekonomi, journalistik samt medie- 
och kommunikationsvetenskap.

I det här avsnittet visar vi hur barndomsforskningen har 
vuxit fram som ett ömsesidigt utbyte mellan barndoms-
psykologi och barndomssociologi. Detta utmynnar i en 
helhetssyn som utgår från barnet, dess omgivning och 
relationer till andra människor, samtidigt som den tar 
hänsyn till det enskilda barnets inre tänkande och känslor, 
alltså både objektiva och subjektiva faktorer som formar 
det enskilda barnet. Detta är å andra sidan en förutsätt-
ning för ett mer djupgående lärande för det enskilda bar-
nets del, samtidigt som det på så sätt blir det möjligt att 
ha ett brett och komplext synsätt på barn och barndomen. 

Av största betydelse för den syn på barndomen som 
växer fram är FN:s barnkonvention. Barnkonventionen 
ger barn egna rättigheter och sätter ”barnets bästa” på 
agendan över hela världen.

Forskaren Gunilla Halldén menar i en artikel i Pedago-
gisk Forskning i Sverige att barnperspektivet handlar om 
barns perspektiv, men mer än att bara fånga barns egna 
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röster och perspektiv. Enligt Halldén är det samtidigt 
nödvändigt att ha kunskap om ett barns ställning i det 
samtida samhället. Vad som är ett barns bästa ska avgöras 
i varje enskilt fall, utifrån den unika situationen, däribland 
kultur och lokala traditioner. Ändå har barnkonventionen 
fått kritik för att både lyfta fram västerländska värde-
ringar och för att lämna alltför stort tolkningsutrymme 
åt enskilda stater. ”Barnets bästa” handlar bland annat 
om barns rättighet att skyddas som omyndiga medborgare. 
Men i både politiskt och pedagogiskt arbete riskerar man 
att förväxla barns rätt med barns tänkta behov, varför det 
ena i vissa fall kan bli en begränsning för det andra. 

Barnpedagogisk forskning
I ett par tidigare forskningsöversikter har forskarna 
Ulla Lind och Anna Klerfelt redogjort för svensk barn-
pedagogisk forskning fram till början av 2000-talet. 
Klerfelts översikt redovisar avhandlingar inom barnpe-
dagogik, medan Linds översikt beskriver metoder inom 
barndomsforskningen. Forskaren Sven Persson redo-
gör för de villkor som präglar yngre barns lärande i en 
kunskapsöversikt utgiven av Vetenskapsrådet. Persson 
menar att barn i forskningen hittills ofta har framställt 
utan någon identifierbar förankring i sin omvärld. Där-
för efterlyser han forskning om nya sammanhang för 
det lärande barnet och läraren, och forskning om läran-
dets ämnes- och kunskapsinnehåll jämfört med skolans 
historiska och samhälleliga sammanhang. Persson efter-
lyser också forskning om hur kön, klass, etnicitet och 
ålder samspelar med både barnet och läraren, ämnet 
och kunskapsinnehållet samt sammanhanget.
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Enligt de tre forskningsöversikterna har både den 
barnpedagogiska forskningen och skolforskningen starka 
normativa inslag. I Sverige kan detta bero på att forsk-
ningen ofta har utgått från politiska beslut eller styrdo-
kument. Utöver det är det ofta lärare som har utforskat 
sina egna miljöer, vilket har gjort att fokus många gånger 
har varit på enskilda pedagogiska processer snarare än 
en övergripande helhet. Detta har enligt Persson bidragit 
till en splittrad forskning, i form av en mängd mindre 
undersökningar utan koppling till varandra.

Barndomspsykologi och barndomssociologi
Länge dominerades forskningen om barn av utvecklings-
psykologin. Men från och med senare delen av 1990-
talet har den utmanats av barndomssociologin, för att 
idag vara en korsbefruktning av båda delarna. Utveck-
lingen har skett i växelverkan, där sociologin först har 
haft inflytande på psykologin, men nu i sin tur tagit 
intryck från psykologin. Tillsammans ifrågasätter de nya 
inriktningarna vad man tidigare trott sig veta om barns 
lärande och utveckling. 

Barndomssociologin slog igenom i början av 1990-
talet med Alison James och Alan Prouts klassiker Con-
structing and reconstructing childhood. Då var ambitio-
nen inte bara att bedriva forskning om barn, utan att 
göra detta tillsammans med och för barn. Forskningen 
skulle utgå från barns perspektiv, och ville förbättra deras 
villkor genom att ge dem makt att skapa sina egna liv. 
Det var en politisk ambition som man kan jämföra med 
feminismen. Man betraktar barn som kompetenta aktö-
rer på sina egna villkor, och man ser barndomen som 
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ett socialt, kulturellt och historiskt fenomen. Genom att 
fokusera på barnens kompetens framhävs deras förmå-
gor och möjligheter till utveckling och återhämtning i 
en livslång lärandeprocess, i stället för som tidigare ha 
fokuserat på deras brister och sårbarhet. Den här synen 
omfattar även mycket små barn och spädbarn. Fokus 
flyttades på så vis från barns inre mognad utifrån biolo-
gisk ålder och barn som passiva mottagare av omgivning-
ens normer, till barns relation till samhället och andra 
människor, samt deras agerande, kunskapande och iden-
titetsskapande i specifika sammanhang. Tidigare hade 
man talat om barnforskning, men nu övergick man till 
att tala om barndomsforskning.

En betydande del av den här senare forskningen har 
bedrivits i form av etnografiska studier (observationer på 
plats), där man inte bara har lyft fram barnperspektivet 
utan dessutom barns egna perspektiv i olika samman-
hang. Forskaren Birgitta Qvarsell använder begreppet 
”pedagogisk etnografi” för att koppla till det pedagogiska 
sammanhanget. Som exempel kan nämnas studier om 
populär- och konsumtionskultur, barns datoranvänd-
ning och IT-kompetens samt institutionsliv eller barns 
kamratkulturer.

En helhetssyn på barn, barndom och lärande
Uppmärksamheten har alltså först flyttats från barn et 
till omgivningen och sedan successivt återförts till 
barn et som individ, men utan att släppa sammanhanget. 
Gemensamt för de båda dominerande forskningsinrikt-
ningarna är denna tendens att numera både ta hänsyn 
till barns yttre omgivning bestående av sociala relationer 
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och samtidigt deras inre liv bestående av tankar och käns-
lor. Barn kopplar yttre sammanhang till inre processer 
för att identifiera sig och lära, eftersom de skapar och 
upprätthåller sin identitet och kunskap genom att sam-
spela med omvärlden. Enligt Gunilla Halldén återkallar 
detta närmast utvecklingspsykologin, men i en ny form, 
som lyfter fram psykosociala processer och sätter in det 
enskilda barnet i ett sammanhang, där barns lärande och 
identitetsskapande kan ses i ett samspel mellan individer 
och strukturer i individernas omgivning. 

När barnet studeras i sitt sammanhang är det inte bara de 

sociala relationerna som är relevanta, utan också hur dessa 

sociala relationer bygger en inre värld med bestämda före

ställningar och förmåga att relatera till andra människor 

och att känna förtröstan.

DEN MODERNA BARNDOMEN Och BARNS VARDAGSLIV AV GuNILLA hALLDéN 

Forskaren Lars Dencik beskriver på ett liknande sätt barn-
domen som barns livsrum i tre dimensioner: en materi-
ell, en social och en kulturell. För att förstå barndomens 
betydelse för det enskilda barnet måste man, menar han, se 
och ta hänsyn till helheten och samspelet mellan de olika 
dimensionerna i barnets liv, utveckling och lärande. Även 
Solveig Hägglund diskuterar i en artikel i Utbildning & 
Demokrati en helhetssyn på barnet med utgångspunkt i 
Nel Noddings tankar. Det handlar om ett klokt, lyssnande 
och kompetent barn, som samtidigt har mycket att lära om 
sig själv och världen och därför är i behov av vuxnas stöd.

När man utgår från barnets olika sammanhang på det 
här sättet innebär det att barndom aldrig kan handla om 
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en enda barndom, på grund av att barn har olika ålder, 
kön, klass, etnicitet och religion. Detta i sin tur innebär 
att de biologiska fenomenen barn och barndom alltid är 
sammanflätade med å ena sidan kön, klass, etnicitet och 
ålder, å andra sidan med bestämda situationer, lokaliteter 
eller sammanhang i form av plats, tid och rum, vilket 
öppnar upp för en barndomssyn som omfattar många 
olika slags barndomar, en mångkontextuell barndom.

Den här tanken att försöka synliggöra hur olika fak-
torer i enskilda individers bakgrund och omgivning får 
betydelse för individernas identifikation, relationer och 
samhällspositioner, har sitt ursprung i genusforskningen, 
exempelvis anglosaxisk, feministisk skol- och familje-
forskning. Man talar om intersektionalitet. Svensk och 
nordisk sådan så kallad intersektionell forskning med 
koppling till barndom och skola har dock hittills främst 
handlat om läromedelsanalyser och analyser av barn- och 
ungdomsböcker.
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KAPITEL 3

Barndomens förändrade villkor

Att vara barn är inte bara att finnas till, att vara. Att vara 

barn blir i stället det stora livsprojektet. Så skönjer vi kontur

erna i vår tids barndom, ett barn som delar vuxenvärldens 

erfarenheter genom media och som snabbt lär sig vuxen

beteende och de koder som gäller i vuxenvärlden genom 

sin delaktighet i institutioner utanför hemmet. Det är en 

barndom fylld av prestationskrav och förväntningar. För att 

lyckas måste man börja tidigt. Denna nya barndomssyn för

utsätter också en ny typ av förälder, den pedagogiskt med

vetne ansvarsfulle och planerande modern och fadern (…). 

BARNDOMENS OMVANDLING – FRåN SÄRART TILL LIKART AV BENGT SANDIN

Generationssystemet: 
barns lärande i förhållande till en vuxenordning
Inom svensk barndomsforskning har begreppet genera-
tion främst uppmärksammats av Gunilla Halldén, som 
i sin tur är inspirerad av den finska forskaren Leena 
Alanen. Enligt Alanen är det generationssystemet som 
bestämmer vilken position barn har i samhället, i och 
med att det gör barn beroende av vuxna. Alanen använ-
der bland annat begreppet adultism för att visa att det 
handlar om en relation, ungefär på samma sätt som 
kvinnan har betraktats i relation till mannen och den 
manliga normen. Mellan generationerna uppstår hierar-
kiska relationer, där uppdelningen i vuxna och barn hit-
tills har skapat vuxna som dominerar och barn som blir 
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dominerade. Barn har med det synsättet länge beskrivits 
som maktlösa, mindervärdiga och outvecklade becomings 
jämfört med ”fulländade” och färdigutvecklade vuxna 
human beings, som har makt över barnen bara genom 
att vara vuxna. 

Numera ser man med utgångspunkt i barnkonventio-
nen och den nya barndomsforskningen alltmer barn som 
kompetenta människor på sina egna villkor med samma 
rätt att synas, höras och mötas av respekt och gehör för 
sina åsikter som vuxna människor. Det innebär att både 
barn och vuxna idag kan betraktas som aktiva indivi-
der och samhällsmedborgare, samtidigt som båda är i 
ständig rörelse mot nya mål i framtiden, i ett livslångt 
lärande som aldrig upphör.

Sociologen Nick Lee går ett steg längre när han gör 
barndomen till norm för alla, och menar att vi alla egent-
ligen bara är becomings i en tillvaro där gränserna mellan 
barndom och vuxenvärld håller på att upplösas. Vuxna 
anses exempelvis inte ha samma nyfikenhet, empati 
och spontanitet som barn har, vilket då i kombination 
med framhävandet av barns kompetens både generellt 
och mer specifikt i vissa sammanhang, tenderar att göra 
barndomen till ett ”idealtillstånd, som vi helst alla ska 
stanna kvar i”. Det här synsättet betonar att vuxna och 
barn är lika, utifrån en syn att ingen människa är själv-
ständig i bemärkelsen fullkomlig och helt oberoende, 
och upphäver på så vis barndomens särart. 

I vissa situationer framställs barn också som överlägsna 
vuxna med kunskaper i sammanhang som de vuxna inte 
känner till, exempelvis datorspelande, Internet, skolans 
sociala liv/kamratgruppen. Detta kan uppfattas som 
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hotfullt, eftersom det utmanar vuxenauktoriteten. Ett 
talande exempel är socialantropologen Åsa Aretuns stu-
die av hur barn formar sina identiteter i en muslimsk fri-
skola, där hon ifrågasätter den vuxencentrerade syn som 
ligger till grund för både motståndare och förespråkare 
av religiösa friskolor. I stället framhäver studien barnens 
egen roll, och visar att barn i skolan snarare lär sig av och 
med andra barn än av vuxna och deras regler. En annan 
situation är populär- och konsumtionskulturen som ger 
barn ”en gemensam repertoar av karaktärer, bilder och 
teman, vilka bildar bas för samtal och lek, där vuxna står 
utanför”, som Carina Fast skriver i Barbie och Pokémon – 
betydelsefulla inslag i barns textvärldar.

Samtidigt ökar kraven på att barn från tidig ålder ska 
bli kompetenta, delaktiga, medvetna och ansvarsfulla 
samhällsmedborgare i många olika sammanhang, inte 
minst ta ansvar för det egna lärandet, allt enligt de nya 
samhällsidealen. På samma gång som vuxna uppmuntras 
att leva kvar i barndomen, får barnen ta en allt större del 
av vuxenansvaret. Det här är många kritiska till, bland 
andra kultursociologen Mats Trondman. Han menar 
att det är de vuxna som bestämmer att barn själva ska 
vilja bestämma över både nuet och framtiden. Trondman 
menar i stället att det är de vuxnas ansvar att ge barn ett 
egenvärde i nuet och skapa möjligheter för dem i framti-
den. Vuxenvärlden behövs för att balansera barndomen 
mellan nuet och framtiden. 

Resonemanget väcker frågan om vuxnas roll för barns 
behov av skydd, omsorg och tillit – och lärande. Det 
behövs en grundläggande inre tillit för att klara av att 
leva i ständig förändring, vilket är en förutsättning i vår 
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tidsålder där barnen tillbringar en stor del av barndomen 
utanför familjen. Trondman menar att barn inte kan få 
tillit om vuxna härmar barns beteende, utan bara om de 
uppträder som vuxna förebilder och tar ansvar för barns 
utveckling. Eva Änggårds studie ger exempel på hur 
vuxna pedagoger tog ansvar för barnens skapande aktivi-
teter på ett konstruktivt sätt, vilket bland annat ledde till 
att barnens berättelser blev kreativare och bilduttrycken 
mindre könsstereotypa.

Förändringarna i maktförhållandet mellan vuxna och 
barn märks också i barnuppfostran, både i hemmet och i 
skolan. Sociologen Basil Bernstein har beskrivit det som 
en utveckling från synlig till osynlig pedagogik, det vill säga 
från auktoritära till mjuka, demokratiska barnuppfost-
ransmetoder. Detta i sin tur kan kopplas till den dolda, 
decentraliserade och utspridda styrningen i moderna 
länd er, där vi självmant låter oss styras av tillfälliga trender 
som sätts upp av experter, marknadskrafter och medier. 
Tidigare handlade barnuppfostran om att lära sig lyda, 
göra sin plikt och att ”vara till nytta” inom det område 
där man hamnat på grund av sin bakgrund eller sitt kön. 
Idag är individen viktigare och det ställs krav på att man 
ska förverkliga sig själv samtidigt som man söker lycka och 
njutning i livet. På så vis har det blivit möjligt med ”klass-
resor” och jämställdhet, men när vi har frigjort oss från 
gamla tvingande roller hamnar vi i nya tvingande struktu-
rer, där eventuella misslyckanden numera faller tillbaka på 
oss själva som personer. Detta blir tydligt i skolsamman-
hang, där mobbade barn å ena sidan ofta ges skulden för 
att de hamnar utanför och skolans fostran å andra sidan 
samtidigt utsträcks till att omfatta hela individen. 
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När man analyserar läroböcker, styrdokument och 
andra epokbeskrivande dokument blir strukturer som 
annars är dolda synliga. I sådana studier kan man då tyd-
ligt se hur synen på barn och föräldrar förändras under 
senare delen av 1900-talet. I linje med den rådande 
samhällsutvecklingen framställs ofta barn och föräldrar 
som alltmer kompetenta och ansvarstagande, men för-
äldrarna återges ibland också som svaga och vid millen-
nieskiftet även som kunder på en utbildningsmarknad.

Relationsmönster och uppfostransmetoder varierar i 
viss utsträckning med klass och kultur, samt i viss mån 
även med kön. Förmodligen beror det på att nya tren-
der och ideal först etableras hos medelklassen. Det var 
där man upptäckte den osynliga pedagogiken som idag 
har brett ut sig. Både svenska och internationella studier 
visar att medelklassfamiljer är mer familjeorienterade än 
arbetarklassfamiljer och att medelklassföräldrar planerar 
sina barns aktiviteter, och på så vis styr och kontrollerar 
deras utveckling mer än arbetarklassföräldrar. Forskaren 
Lucas Forsberg kopplar medelklassmönstret till Gunilla 
Halldéns bild av ”barnet som ett projekt”, medan mot-
satsen att låta barnen vara och ”växa naturligt” blir mer 
karaktäristiskt för arbetarklassfamiljer. Svenska studier 
har dock inte funnit några avsevärda klasskillnader, 
vilket  kan bero på att båda mönstren förekommer i alla 
samhällsklasser och kulturer. 

Göran Jutengren tar i sin avhandling upp den kultu-
rella aspekten av barnuppfostran och generationskonflik-
ter, och jämför svenska och amerikanska föräldrar och för-
skolebarn. Hans slutsats är att svenska föräldrar föredrar 
begränsande barnuppfostringsmetoder framför bestraf-
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fande. Samtidigt börjar röster höras i det svenska sam-
hället som förordar en återgång till en allt mer auktoritär 
barnuppfostran, inspirerade av amerikanska tv-program. 

Barndom och lärande  
i ett mångkulturellt samhälle
Sveriges befolkningssammansättning har förändrats under 
de senaste decennierna, och i slutet av 1990-talet dekla-
rerade man att Sverige officiellt är ett mångkulturellt 
samhälle. Det innebär att Sverige är ett land där mång-
falden är norm och invandring ett naturligt och bestå-
ende inslag i samhällsbilden. Många barn i Sverige har 
alltså idag sina rötter i länder utanför landets gränser. 
Cirka 17 procent av alla barn är födda i ett annat land 
eller har föräldrar som båda kommer från något annat 
land. Cirka 7 procent av barnen har en förälder som 
är född i ett annat land. Totalt blir det 24 procent av 
befolkningen.

Den ökande mångfalden i samhället har för skolans 
del blivit en stor utmaning som medfört nya krav och 
förväntningar. Skolan har också hamnat i mångfaldsde-
battens centrum. I ett mångkulturellt samhälle får sko-
lan stor betydelse som mötesplats för de olika kulturerna 
och har ett stort ansvar för att motverka fördomsfulla 
attityder, eftersom skolan är en av de viktigaste arenorna 
för kunskapsförmedling och attitydpåverkan. Man kan 
också kräva att skolan i ett sådant samhälle förser sina 
elever med de verktyg de behöver för att kunna leva i 
mångfalden. En förutsättning för detta är att skolan 
har ett interkulturellt synsätt. Interkulturell kompetens 
definieras av sociologen Jonas Stier som ”en pedagogisk 
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hållning, som i idealfallet utmärks av gränsöverskridande 
samspel med ömsesidig förståelse och fokus på hur kul-
turer samspelar och berikar varandra”.

Begreppet interkulturell undervisning introducerades 
i Sverige redan i början av 1980-talet. År 1985 fram-
håller ett riksdagsbeslut att det förhållningssättet ska 
prägla all undervisning och omfatta alla elever. Tyvärr 
har varken forskningen eller ”den allmänna debatten” i 
Sverige intresserat sig särskilt mycket för ”mångkultura-
litetens inverkan på alla elevers (oberoende av kulturell 
bakgrund) socialisations- och lärandeprocesser, trots att 
de interkulturella relationerna är en angelägenhet för alla 
elever och i ett vidare perspektiv för hela det demokra-
tiska samhället”, som Monica Eklund skriver i sin dok-
torsavhandling Interkulturellt lärande. Intentioner och 
realiteter i svensk grundskola sedan 1960-talets början. 
Troligtvis har det ersatts av värdegrundsarbetet.

Det ömsesidiga – interkulturella – lärandet mellan 
elever av olika bakgrund har alltså knappast lyfts fram i 
svensk forskning, allra minst i de tidiga skolåren. I stället 
har invandrarelevernas problem och brister varit i blick-
fånget. Detsamma gäller den interkulturella undervis-
ningen som oftast ansetts vara undervisning om och för 
invandrarelever. Detta bekräftas i forskningsöversikten 
Likvärdighet i en skola för alla. Där framgår att forsk-
ningen främst fokuserat på brister på grund av klass, kön 
eller språk (exempelvis tvåspråkighet), och därför bidra-
git till att befästa olikheter och avvikelser. Inom genus-
forskningen fokuserade man länge på flickor som grupp 
utifrån ett bristperspektiv, för att få flickorna att ta för sig 
och komma ikapp pojkarna. På senare år har i stället  poj-
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karnas omvända situation hamnat i blickfånget, det vill 
säga att pojkar har halkat efter flickor som grupp i kun-
skaper, och att pojkars skol- och kamratkulturer bidrar 
till det. Här har social och etnisk bakgrund, ålder och 
plats stor betydelse.

Länge var det språkinlärning som dominerade forsk-
ningen kring mångspråkiga skolmiljöer och språket 
användes som en täckmantel även för andra frågor. Men 
i början av det nya millenniet blir skolforskningen mer 
komplex. Forskarna lyfter fram fler aspekter som har 
betydelse för elevernas skolframgång, däribland identitet 
och kultur, till exempel studier om hur invandringens 
barn och unga skapar identitet och kulturella uttryck 
samt etnografiska studier om barns kommunikation  
i blandspråkiga skol- och kamratmiljöer. 

Forskarnas blickar har successivt flyttas från bristper-
spektivet och i stället riktats mot majoritetsnormen, det 
vill säga skolans vita svenska och västerländska manliga 
medelklassperspektiv. Begreppen mångfald och mång-
kulturell har då kommit att beteckna kulturell variation 
i en vidare bemärkelse än bara som etnisk mångfald.  
I mångfalden inkluderas även majoritetsgruppen. Sådan 
forskning ifrågasätter skolans och förskolans upprepning 
av majoritetssamhällets normer och värden, däribland 
skolpersonalens ofta stigmatiserande kategoriseringar av 
vissa elever. På så sätt ifrågasätter man även skolans och 
förskolans funktion som kulturella mötesplatser. 

Forskaren Sven Persson hävdar att skolan och för-
skolan fortfarande ger uttryck för en homogeniserande 
normaliseringspraktik som skapar ”vi och dom”, med 
fokus på att fostra och förändra ”dom”. Lärarna och 
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pedagogerna, menar Persson, verkar ha svårt att hantera 
olikheter och alla blandade kulturformer. Förmågan att 
balansera mångfalden mot värdegrunden och det svenska 
tycks ofta utmynna i en ”monokulturell fostran”, där det 
svenska är normen. 

Ett problem är att de goda intentionerna i lagstift-
ningen och politiska dokument är svåra att förverkliga 
i praktiken. Att skapa förutsättningar för en interkul-
turell eller mångkulturell pedagogik handlar om att ta 
till vara möjligheterna i de mångkulturella skol- och 
barnomsorgsmiljöernas mångfald. I praktiken har det 
emellertid kommit att handla om att bemästra inter-
kulturaliteten, och debatten har i stället för att lyfta 
fram likheter varit alltför fokuserad på exotiska mat-
rätter och kulturella skillnader. Detta har enligt Jonas 
Stier lett till likvärdighetsbrister i skolan. Sociala och 
strukturella problem har skyllts på den kulturella bak-
grunden när det gäller vissa elever, medan motsvarande 
svårigheter hos andra elever har förklarats utifrån per-
sonlighet och hemförhållanden. 

På senare tid har begreppet transnationalitet lyfts 
fram för att illustrera att ut- och invandringen inte bara 
handlar om att människor flyttar från ett land till ett 
annat, utan att den leder till att det skapas och upp-
rätthålls relationer och familjenätverk över nations-
gränserna. Tyvärr saknas ett tydligt barnperspektiv – 
forskningen skulle här kunna berikas med studier om 
barns egna berättelser om sina erfarenheter av dubbla 
kulturella tillhörigheter.
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Boende och skolsegregering: 
platsens betydelse för lärandet
Det finns flera studier om den boendesegregation och 
det utanförskap som har blivit en konsekvens av invand-
ringen och den stigmatisering som följer i dess spår. Allt 
detta kan påverka barns identitet. Identiteten hör inte 
bara ihop med platsens egenskaper, utan också med det 
sociala sammanhanget, det vill säga ”vad människor 
säger om, gör på och tillskriver platsen” som forskaren 
Pia Björklid skriver i Lärande och fysisk miljö. En kun-
skapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö 
i förskola och skola. Om man tycker att det sociala sam-
manhanget är positivt, kan miljöer som många uppfattar 
som torftiga ändå innebära något positivt att identifiera 
sig med och tvärtom. 

Bodil Rasmusson visar i sin avhandling i socialt arbete 
hur barn i en svensk förort skapar sina egna livsrum. De 
använder både den fysiska och sociala miljön i sitt iden-
titets- och meningsskapande, det vill säga i lärandet om 
sig själva. Kulturgeografen Katarina Gustafsson visar 
i en etnografisk avhandlingsstudie hur barn skapar ”vi 
och dom”, utifrån egna kategoriseringar som klassen och 
”bästisgruppen”, men också utifrån vedertagna katego-
rier som kön, klass, ålder och etnicitet. I studien visade 
det sig genom att den fysiska miljön antingen tillskrevs 
vissa värden eller stigmatiserades. 

Under det första decenniet på 2000-talet befinner sig 
världen i efterkrigstidens mest omfattande ekonomiska 
kris, vars konsekvenser vi ännu inte anar. I Sverige har 
vissa samhällsgrupper inte hämtat sig från 1990-talets 
kris. Det en gång jämlika och välmående Folkhemmet 
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har sedan dess omvandlats till en nation där inkomst-
klyftor och klasskillnader ökar, och där den sociala segre-
geringen innebär att barn idag växer upp under mycket 
olika ekonomiska levnadsförhållanden. De grupper som 
drabbades svårast under 1990-talet var ensamstående 
föräldrar, inte minst den växande gruppen ensamma 
mammor, samt ungdomar, unga vuxna och flyktingar. 
Man började tala om nyfattigdom och en ny underklass. 
Det mångkulturella samhället har kommit att synliggöra 
inte bara kulturella utan även ekonomiska, materiella 
och sociala skillnader mellan människor. Det har också 
blivit tydligt hur dessa skillnader samspelar med faktorer 
som kön, klass, etnicitet, ålder och plats. Forskaren Mats 
Trondman sammanfattar situationen så här:

Med andra ord tycks alltfler fattiga barn från alltmer seg

regerade områden gå till alltmer icke likvärdiga skolor för 

att få allt sämre skolresultat och försämrad hälsa. Politiska 

reformer och tekniker för styrning tycks mig inte endast 

förstärka dessa tendenser utan också göra barn alltmer 

ansvariga för att hantera sin egen utsatthet.

I Rädda Barnens rapport Lika rättigheter – likvärdig 
utbildning? framgår det att skolsegregationen ökade 
under 1990-talet, i synnerhet för elever med utländsk 
bakgrund och i storstadsregionerna, och att en trolig 
orsak är reformerna om rätten att välja skola i början 
av 1990-talet. Den engelske skolforskaren Stephen Ball 
har funnit att det främst är medelklassföräldrar som 
gör aktiva skolval. Det här mönstret bekräftas i svenska 
undersökningar, som visar att klass snarare än etnicitet är 
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avgörande för skolvalen men att ensamstående mammor 
är överrepresenterade i den grupp som gör aktiva skolval. 
Ann-Christin Kjellman menar att valfriheten inte leder 
till segregering, utan tvärtom till att även föräldrar med 
lägre utbildning börjar göra aktiva skolval. Charlotte 
Skawonius däremot hävdar att skolvalen främst befäster 
och förstärker segregeringen, eftersom de resursstarka 
flyr från skolor i resurssvaga områden, vilket påverkar 
såväl skolornas som bostadsområdenas rykte.

En del ser friskolereformen som ett hot mot den kul-
turella mötesplats som grundskolan skulle kunna vara. 
Religiösa friskolor kan också vara en reaktion på att 
grundskolan inte har lyckats leva upp till att vara ”en 
skola för alla”, som författaren Elisabeth Gerle skriver i 
Mångkulturalism – för vem? Konkurrensen som följt val-
friheten har också drivit fram krav på profilering även 
på kommunala skolor. Detta innebär att det åter växer 
fram olika utbildningsvägar inom den skolform som 
ursprungligen var avsedd att ge alla elever oavsett bak-
grund en likvärdig start i livet. I förlängningen utvecklas 
på så vis skilda barndoms- och ungdomskulturer inom 
ramen för den kommunala grundskolan, något som 
bidrar till att förstärka grupperingar i ”vi och dom”.

En kunskapsöversikt av Myndigheten för skolut-
veckling ger också en bild av villkoren i glesbygden. I 
översikten framgår att de ansvariga vet för lite om vilken 
betydelse små lokala skolor har och vilka konsekvenser 
det kan få när man lägger ner dem. 
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Förändrade familjemönster  
som utgångspunkt för barns lärande
Den globala samhällsutvecklingen har på olika sätt för-
ändrat familjelivet. Därmed har också de lokala villkoren 
för barns uppväxt och lärande samt själva innebörden av 
begreppet familj förändrats. Familjer flyttar eller spän-
ner numera ofta över nationsgränser samtidigt som nya 
samlevnadsformer uppstått, som samboskap, partnerskap, 
enkönade äktenskap, ombildade styv- eller nätverksfamil-
jer samt ett ökat antal ensamföräldershushåll. En femtedel 
av alla barn i Sverige växer idag upp med bara en förälder, 
medan en tiondel växer upp i en ombildad familj. Men 
de allra flesta barn – 70 procent – växer fortfarande upp 
i en kärnfamilj, och kärnfamiljen lever också kvar i män-
niskors tankefigurer som modell för den ideala familjen.

Förr förstärkte skolans och kärnfamiljens fostran var-
andra i och med att man hyllade samma kulturella vär-
den, normer och beteendemönster som grund för en viss 
samhällsordning. Men en av slutsatserna i Lena Bäck-
ströms undersökning med utgångspunkt i 11-åringars 
tankar och berättelser om sina familjer, är att kärnfamiljs-
begreppet har blivit för smalt. I framtiden måste vi vänja 
oss vid att tänka öppnare om begreppet familj. När vi vet 
hur olika familjer kan se ut idag måste vi även påminna 
oss att barn varje dag rör sig mellan vitt skilda samman-
hang, som mer eller mindre stämmer överens med den 
övergripande samhällsordningen och med barnens hem-
miljöer. Man bör därför alltid betrakta barndomen, och 
därmed lärandet, med hänsyn till bakomliggande fakto-
rer, till exempel som när kön, klass, etnicitet och ålder 
samspelar med lärandets subjekt, objekt och kontext. 
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Enligt Margareta Bäck-Wiklund och Thomas Johans-
son saknas det forskning om ”ovanliga” familjer, det vill 
säga sådana familjer som inte passar in i den vanliga 
bild en av familjen eller vars livsstilar inte passar in i sta-
tistik. Om det här inte får mer utrymme i forskningen 
och skolan, bidrar man bara till att upprepa vissa norme-
rande mönster, medan man utelämnar och nedvärderar 
udda livsstilar. Det är angeläget att än en gång betona 
skolans demokratiuppdrag och vikten av att motverka 
fördomsfulla attityder hos eleverna såväl som den egna 
personalen.

Vi har också funnit en del studier om mindre van-
liga familjer eller familjesituationer, vilket visar att det 
pågår viss forskning som lyfter fram elevers tänkbara 
varierande bakgrunder. Här kan nämnas barn till ensam-
stående mödrar, i regnbågsfamiljer, med rötter i andra 
länder, i etniska blandfamiljer och adoptivbarn. 

Den patriarkala kärnfamiljen har vidare på ett mer 
symboliskt plan ersatts av den barncentrerade demo-
kratiska så kallade förhandlingsfamiljen, utan fasta nor-
mer för vem som gör vad, när och hur. Familjen kan 
förhandla på olika plan, det vill säga mellan de vuxna, 
mellan vuxna och barn samt mellan barn och barn, till 
exempel syskon och styvsyskon. När frånskilda och sepa-
rerade föräldrar bildar nya familjer, får deras barn tillhö-
righet i två eller flera familjer. Margareta Bäck-Wiklund 
talar då om nätverksfamiljer, medan Kristina Larsson 
Sjöberg talar om länkade familjesystem och länkbarn, för 
de barn som utgör själva länken mellan två olika famil-
jer. Familjemedlemmarnas liv i sådana familjesystem 
karaktäriseras enligt Larsson Sjöberg av samhörighet och 
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åtskillnad, vilket blir särskilt tydligt i de familjer som bre-
der ut sig över stora avstånd. Larsson Sjöberg finner att 
ansvaret för upprätthållandet av familjesystemet vilar på 
modern, medan fäderna ofta håller sig i bakgrunden på 
grund av osäkerhet över sina positioner i förhållande till 
den andra pappan. Man kan därmed reflektera om möd-
rarnas uppgift i den komplexa nätverksfamiljen jämfört 
med en traditionell kärnfamilj, samt över vad föräldrar-
nas roller innebär för flickor respektive pojkar som växer 
upp i sådana familjer. Larsson Sjöberg finner att de köns-
märkta föräldramönstren ofta går i arv till barnen. 

Flera avhandlingar och en kunskapsöversikt från 
JämO behandlar föräldraskap ur ett jämställdhets-
perspektiv. En generell tendens är att könsmönstren 
utjämnas hos medelklassen, medan de förstärks hos 
arbetarklassen, och det verkar gälla både svenska famil-
jer och familjer av annan etnisk bakgrund. Sannolikt 
är det förknippat med det nya samhällsidealet med den 
föräldraledige mannen, eftersom nya mönster tenderar 
att först etableras hos medelklassen. Men ett återkom-
mande mönster som samtidigt träder fram beskriver 
mäns föräldraansvar som frivilligt och självvalt jämfört 
med kvinnornas fördubblade arbetsbörda, som yrkes-
arbetande mödrar med ovillkorligt huvudansvar för 
familjen. När kvinnan inte får livspusslet att gå ihop 
lägger hon ofta skulden på sig själv. Familjen blir där-
med en källa till stress, medan den för männen oftast 
tycks vara en buffert. Men senare arbeten framhåller att 
det krav- och konfliktfyllda dubbelarbetet även gäller 
män. Den stressade dubbelarbetande familjens relation 
till barns lärande beskrivs närmare i nästa avsnitt.
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Helene Brembeck lyfter fram den nya generationen 
mödrar som inte är fostrade främst till att bli mödrar, 
utan sätter sin yrkeskarriär före moderskapet och ser 
ett delat föräldraskap som självklart. I Disa Bergnéhrs 
avhandling framgår det att unga vuxna, inte minst kvin-
norna, är rädda för det ansvar och den förlorade själv-
ständighet det innebär att skaffa barn, vilket sannolikt 
bidrar till att de både föder färre barn och det senare 
i livet. Man vill kunna leva det perfekta livet och barn 
tenderar därför också, när de väl blir till, att få en stor 
symbolisk betydelse. Förr var mannen i familjens cen-
trum, nu är det barnen. De så kallade curlingbarnen är 
en blandning av ett kompetent och överbeskyddat barn. 
Begreppet rymmer samtidens kritik mot föräldrar som 
underhåller och underlättar för mycket för sina barn och 
fokuserar överdrivet mycket på dem. Effekten blir ofta 
att barnen tappar respekten för föräldrarna i stället för 
att bli trygga och tacksamma. Kritiken innehåller vidare 
frågor om hur dessa barn i framtiden kommer att han-
tera eventuella motgångar i livet samt hur de ska klara 
skolan, där de blir en i mängden. En annan fråga är hur 
skolan bör möta denna generation barn som från tidig 
ålder trånar efter synlighet och är fostrade till narcissism, 
lust och lättnad.

Familjen och föräldraskapets betydelse  
för barns olikvärdiga lärande
En konsekvens av att båda föräldrarna arbetar mer 
utanför hemmen är att barns materiella villkor generellt 
sett har förbättrats avsevärt under 1900-talet och i en 
rapport från Världshälsoorganisationen visas att barn 



30 FORSKNING FÖR SKOLAN

i Sverige mot slutet av 2000-talets första decennium 
generellt sett mår bättre än barn i övriga Europa. 

Men alla regler har undantag. Tapio Salonen är profes-
sor i socialt arbete och författare till Rädda Barnens årliga 
barnfattigdomsrapporter under 2000-talet. Han medver-
kar också i ett nationellt forskningsprojekt om barnfattig-
dom där fenomenet undersöks utifrån olika perspektiv. De 
allra flesta barn i Sverige lever i ett ekonomiskt välstånd. 
Men mitt i allt detta välstånd finns, enligt Salonen, också 
barn som inte får ta del av denna höga ekonomiska lev-
nadsstandard. Skillnaden mellan de barn som har och de 
barn som inte har ökar. Sociologen Anne Harju har under-
sökt barnens perspektiv. Hon har följt några familjer med 
mycket ansträngd ekonomi och beskriver i sin avhandling 
hur barnen i dessa familjer utarbetar vissa föräldralojala och 
positiva strategier för att bemästra sin situation och inte 
framstå som ”stackare”. Generellt ser de sig inte heller som 
sådana, menar Harju. Liknande resultat framkommer i en 
tidigare undersökning om barn till arbetslösa föräldrar. Det 
framgår att barnen är de man köper mest till i familjer med 
knapp ekonomi. En risk med undersökningar som Harjus 
är att de resultat som lyfts fram uppmuntrar till ett slags 
idyllisering av det frigörande perspektivet. Barns sociala liv 
i familjer med ansträngd ekonomi påverkas enligt Erika 
Lundby negativt, eftersom de känner ett tryck att konsu-
mera, men av hänsyn till föräldrarna ger barnen inte alltid 
uttryck för sina ekonomiska behov. 

 En annan grupp där barnen kan komma i kläm är de 
familjer som är hårt pressade på grund av föräldrarnas 
karriär eller konsumtionsmönster. Här är det tid som är 
en bristvara.
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Även om föräldrar generellt sett tillbringar mer tid 
med sina barn idag än förr i tiden, tillbringar svenska 
föräldrar i början av 2000-talet mindre tid tillsammans 
med sina barn än vad man gjorde på 1980-talet. I en 
forskningsrapport grundad på uppgifter från Statistiska 
centralbyrån framgår det att föräldrar med förskolebarn 
arbetar i genomsnitt tio timmar mer per vecka än vad 
man gjorde då. Lars Dencik menar att familjerna idag 
riskerar att överbelastas med uppgifter och funktioner, 
inte minst sociala och emotionella, samtidigt blir det allt 
svårare att uppfylla dem alla. Det talas om att få livs-
pusslet att gå ihop. Karaktäristiskt för samtiden är exem-
pelvis att det sociala livet har tagit över på arbetsplat-
serna, medan arbetet tas med hem till ett familjeliv, där 
samvaron främst handlar om att få vardagslogistiken att 
gå ihop. Detsamma gäller skolan. ”Idag skickar vi hem 
matten och läsningen till föräldrarna och så tillbringar 
vi dagarna i skolan med att uppfostra barnen”, säger en 
lärare i tredje klass i Åsa Bartholdssons studie.

Baldur Kristjánsson visar hur bristen på tid ofta är en 
källa till konflikt i barnfamiljer, även om hans under-
sökningsgrupp i största möjliga mån undvek konflikter. 
På så vis och genom att man ständigt uppfyllde barnens 
önskemål (troligtvis ofta som en konsekvens av föräld-
rarnas dåliga samvete) förefaller barn under sina tidiga 
år leva ett ganska bekvämt liv, utan att märka av stressen 
som präglar föräldrarnas vardag. Men på annat håll hän-
visas till det motsatta – barn som säger att deras föräldrar 
inte har tid att vare sig prata eller lyssna. 

Längre fram i åldrarna tycks skolan bidra till att även 
barn känner sig stressade. En ytterligare konfliktkälla i 
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de redan ansträngda familjerna, som vi länge efterlyste 
forskning om, är exempelvis barnens skolarbete i form av 
läxor. I Lucas Forsbergs avhandling framgår att ett stort 
ansvar för läxläsning från tidiga år faller på föräldrarna. 
Ett aktivt föräldraskap har enligt Forsberg varit norm i 
Sverige sedan 1960-talet och den gode föräldern måste ju 
se till att barnen gör sina läxor. I slutet av 1990-talet blir 
behovet av detta och önskemålet om föräldrars delaktig-
het i barnens skolgång än mer uttalat. Till familjestres-
sen kan man, efter systemskiftet och skolvalfrihetsrefor-
merna i början av 1990-talet, lägga till nödvändigheten 
av att göra aktiva skolval. Detta tvingar ibland barn och 
föräldrar att tidigt i barnens liv ta ställning till skol- och 
utbildningsval. Valfriheten handlar här om att konkur-
rera på en utbildningsmarknad, där alla – elever, föräld-
rar och skolor – förutsätts vilja och ha tid att vara entre-
prenörer och rationella konsumenter.

Föräldrarna i Forsbergs undersökningsgrupp längtar 
efter att tillbringa tid tillsammans med sina barn, men 
tiden går åt till vardagens måsten, däribland läxläsning. 
Läxorna tenderar dessutom att orsaka bråk mellan barn 
och föräldrar, sannolikt därför att de är pålagda utifrån 
och inte går att förhandla om. Trots att läxor upptar en 
mycket stor del av barnfamiljernas vardag talas det sällan 
om dem i formella sammanhang, som på föräldramö-
ten. Föräldrarna i den aktuella studien är yrkesarbetande 
medelklassföräldrar, som enligt tidigare undersökningar 
brukar vara engagerade i sina barns skolgång. Ur ett lik-
värdighetsperspektiv kan man fundera över hur ensam-
föräldrar eller invandrade föräldrar, som kanske inte ens 
behärskar svenska språket, här hjälper sina barn. Sara 
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Högdin berör ämnet i sin avhandling, där hon stude-
rar ungdomars förutsättningar för lärande utifrån kön, 
klass och etnicitet. I en av delstudierna framkommer 
att invandrarflickor är de som känner att de får minst 
stöd hemifrån, men samtidigt de som i hög grad satsar 
på skolarbetet. Magdalena Norberg-Schönfeldt finner 
i en av sina delstudier, ett samband mellan föräldrars 
ekonomi, förvärvsfrekvens och barns betyg, som bland 
annat visar att deltidsarbetande mödrar har en positiv 
inverkan på barnens betyg. Att det finns ett samband 
mellan betyg och föräldrars utbildningsbakgrund samt 
inte minst engagemang framkommer även i Alli Klapp 
Lekholms avhandling. Betydelsen av hemmens resurser 
eller ”hemmets läroplan” för enskilda barns skolfram-
gång börjar alltså uppmärksammas utifrån ett likvärdig-
hetsperspektiv och lyfts bland annat fram i rapporten 
Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöver-
sikt om betydelsen av olika faktorer från Skolverket.

Den institutionaliserade barndomen
Under 1900-talet har barns uppfostran och välfärd för-
ändrats från att ha varit en ren familjeangelägenhet till att 
i allt högre grad ha kommit att bli offentlighetens ansvar. 
Gränserna mellan det privata familjelivet och det offent-
liga har successivt upphävts genom att olika barn- och 
familjeinstitutioner har växt fram samt att kvinnorna fått 
en ny roll i samhället. De här tre förändringarna hänger 
nära ihop med varandra. I retoriken har det handlat om 
barnens (och kvinnornas) bästa, men i verkligheten har 
utvecklingen snarast varit kopplad till statens intres-
sen av att bevara en stabil samhällsordning eller fylla en 
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arbetskraftsbrist. Familjepolitiken fram till 1970-talet 
växte fram som ett resultat av social ingenjörskonst i ett 
nära samarbete mellan stat och socialvetenskap. 

Ett allt större ansvar för barns omsorg, fostran, och 
utbildning har lämnats över till förskolan och skolan. 
Barn tillbringar från tidiga år en allt större del av sin 
uppväxt utanför familjen, och barndomen har kommit 
att utvecklas i samverkan mellan de yrkesverksamma 
föräldrarna och professionella barnvårdare och barn-
experter. Hemmets och familjens betydelse i barns liv 
har å ena sidan minskat, å andra sidan ”pedagogiserats 
(...) och underordnats skolvärldens regelsystem”, som 
forskaren Bengt Sandin skriver. Processen har inom 
forskningen ibland omtalas som statens och expertsam-
hällets kolonisering av familjen. Staten blev både en 
garant för ”den goda barndomen” och genom barnen 
en övervakare av familjerna.

Efterhand som nya skol- och omsorgsformer (för-
skoleklasser, förskolor, fritidshem, fritidsgårdar) med 
tillhörande professioner har vuxit fram, har relatio-
nerna mellan barn, familj och institution påverkats. 
Eftersom också barns fritid ofta är välplanerad och fylld 
av aktiviteter, talar Jens Qvortrup om den organiserade 
barn domen och att nutidens barn är organiserade barn. 
De nya verksamheterna är särskilda rum eller platser för 
barn och barndom, formade av vuxna, vid sidan om de 
traditionella utbildningsinstitutionerna och förknippas 
med professionalisering av vissa yrkesgrupper, där varje 
grupp har sina specifika egenintressen. Skolan blir på 
så sätt en plats där olika yrkesgrupper konkurrerar med 
varandra.
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Från början höll sig skolan oberoende gentemot hem-
men, för att garantera ett likvärdigt bemötande av alla 
barn. Men sedan slutet av 1980-talet har gränsen mel-
lan hem och skola alltmer överskridits. Det innebär att 
föräldrarna har blivit delaktiga i själva institutionalise-
ringen av barndomen. Samtidigt som denna i Sverige 
har nått långt jämfört med i andra välfärdsstater innebär 
omstruktureringen av samhället att föräldrarnas bety-
delse ökar. Åter är det föräldrarna och inte staten eller 
det offentliga som garanterar barnens välfärd. Institutio-
naliseringen håller enligt Marie Karlsson på att familji-
seras. Skolan efterfrågar föräldrarnas och barnens delak-
tighet av demokratiska skäl, men också för att eleverna 
ska prestera bättre vilket ökar skolans måluppfyllelse. 
Detta innebär enligt Ingegerd Tallberg Broman ett hot 
mot likvärdigheten, eftersom det är de resursstarka för-
äldrarna som får mer inflytande i skolan. Parallellt har 
lärarna och pedagogerna i både skolan och förskolan fått 
mer arbete med familjerna, i form av utvecklingssamtal 
och skriftlig dokumentation. Många lärare upplever sig 
ha blivit mångsysslare med allt mindre tid över för det 
som en gång var deras huvuduppgift – undervisningen. 

En annan konsekvens av det framväxande pedagogi-
serade expertsamhället är det Bengt Sandin kallar ”det 
schemalagda vetenskapligt planerade barnet”. En väl 
utvecklad fosterdiagnostik och neonatalvård liksom möj-
ligheterna till adoption och insemination gör exempelvis 
att barn idag blir ett självklart tillval för i princip alla 
kvinnor och män oavsett i vilken typ av relation de lever. 
Det är också inom denna ram man ska förstå ensam-
ståendes och homosexuellas rätt att adoptera. Barn blir 
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sedan inte bara sina föräldrars livsprojekt, utan de blir 
också föremål för olika samhälleliga professionsprojekt, 
till exempel skolans dokumentation, projekt och för-
söksverksamheter. I det framväxande gransknings- och 
utvärderingssamhället är barn i skolan och förskolan i 
allt högre grad från en tidig ålder föremål för mer eller 
mindre vetenskapliga bedömningar och dokumentatio-
ner, som inte längre stannar vid ren kunskapsbedömning 
utan även omfattar barnens personlighet och hemförhål-
landen. Samtidigt fostras barnen till ansvarsfulla och 
initiativtagande ”projektledare för sina egna livsprojekt”, 
som Lars Dencik skriver i Välfärdens barn eller barns väl-
färd? Om tillsyn, hänsyn, och felsyn. 

Familjen som inrättning har däremot inte försvagats. 
Tvärtom, menar Bengt Sandin, har välfärdsstaten och 
institutionaliseringen hittills möjliggjort för svaga familje-
bildningar att hålla samman, exempelvis genom att under-
lätta för ensamstående och familjer med svag ekonomi. 
Lars Dencik är av samma mening, men betonar familjens 
förändrade betydelse. Familjen får idag en funktion som 
tillflykt för familjemedlemmarnas behov av bekräftelse, 
intimitet och stabilitet, som motvikt till den ofta turbu-
lenta och socialt krävande tillvaron utanför hemmet, där 
de var och en på sitt håll annars tillbringar största delen av 
sina dagar. Paradoxen är som framgått, att familjerna sam-
tidigt överbelastas med en mängd andra uppgifter, vilket 
gör det svårt för dem att uppfylla denna viktiga funktion.

Institutionalisering och individuering
Omsorgs- och utbildningsverksamheterna innehåller 
bortsett från det rent fysiska sammanhanget även sociala 
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sammanhang. Dessa handlar för barnens del om deras 
vardag och sociala liv, om deras möte med andra män-
niskor inom ramarna för de fysiska rummen, om deras 
kamratrelationer och möjligheter att finna avskildhet.

Den allt längre och inledningsvis enhetliga skol- och 
omsorgsperioden i barns liv har i ett historiskt perspek-
tiv bidragit till att dels avskilja barndomen från vuxen-
världen och arbetslivet, dels förlänga, individualisera och 
homogenisera barn- och ungdomstiden. Det sistnämnda 
fenomenet brukar benämnas individuering. Jan Kamp-
mann beskriver individuering som en process i form av 
ett ömsesidigt förhållande mellan individualisering och 
institutionalisering. Å ena sidan handlar det om ökad 
individuell frihet från tidigare band, som familj och klass. 
Å andra sidan innebär det ett nytt slags styr- och kon-
trollsystem som grundar sig i att barn självmant får ett 
ökat ansvar för sin egen utveckling och sitt eget lärande. 
Det sista ställer krav på en viss sorts personlighet. Både 
vuxna och barn måste kunna uttrycka och hävda sin indi-
vidualitet, det vill säga förverkliga sig själva, i kontrast till 
pliktkänsla och tidigare givna samhällsroller. Detta krä-
ver att man tar eget initiativ och ansvar. Skollivet innebär 
därför för barnens del att de långt ned i åldrarna måste 
lära sig ett vuxenbeteende genom att kontrollera känslor, 
tankar och tid samt anpassa sig till grupper av kända och 
okända människor. Socialantropologen Åsa Bartholds-
son visar hur detta både förutsätter och skapar en viss 
elevtyp. Det handlar om en elev och ett barn som förmår 
leva upp till och själv reglera sitt beteende i enlighet med 
normerna och vissa önskvärda egenskaper, såsom att vara 
positiv, sig själv, empatisk samt i lagom mån både extro-
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vert och introspektiv. ”Det önskvärda barnet” uppträder 
därutöver, enligt pedagogerna Anette Emilson och Eva 
Johansson, redan i förskolan som omtänksamt, demo-
kratiskt och disciplinerat.

I en nordisk studie om barns skolliv har Lars Dencik 
funnit att barn inte längre passivt socialiseras in i olika 
sammanhang, utan att så snarast sker genom en aktiv 
självsocialisering. Dencik uttrycker det som att barnen 
”trånar efter tillhörighet” och i detta, menar han, speglas 
en tidigare förbisedd socialiseringsdrift. I retoriken talas 
det som framgått om ”det kompetenta barnet”. Barn och 
individer som inte lyckas hävda sig skuldbeläggs indirekt 
enligt den rådande egenansvarsideologin som ansvariga 
för sina egna misslyckanden samt för att marginalisera 
sig själva.

Idén om ”det kompetenta barnet” som tar för sig av 
livet kommer på så vis att fungera som en av samtidens 
myter, det vill säga ett av de ideal som det ”normala” 
ansvarskännande barnet måste leva upp till. Exempel på 
andra sådana samtidsmyter är ”en skola för alla”, ”det 
mångkulturella samhället”, ”det livslånga lärandet” och 
”ett aktivt medborgarskap”.

Ett rationellt och socialt fungerande barn som vet vad det 

behöver och på det sättet kan ledsaga sina föräldrar i 

många frågor. Detta barn står inte i kontrast till den vuxne, 

utan är likt den vuxne i många avseenden och betraktas 

som tillhörig en social grupp med rättigheter och en för

måga att agera i samhället.

DEN MoDErNA BArNDoMEN och BArNS vArDAgSlIv AV GuNILLA hALLDéN
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Forskargruppen i projektet Mångkontextuell barn-
dom diskuterar i ett temanummer i tidskriften Educare 
(2009/2–3) konsekvenserna av den dolda styrningen 
och regleringen av barndomen. Bland annat ställer några 
artiklar frågan om vilka ideal som präglar skolans kam-
ratkulturer och värdegrundsarbete.

Konsumtionskultur,  
massmedier och IT i barns liv och lärande
Parallellt med att barndomen har institutionaliserats, har 
gränserna mellan det privata och det offentliga även på 
andra sätt upplösts. Inte minst har medierna under det 
senaste halvseklet bidragit till att föra in offentligheten i 
hemmen, först rakt in i våra vardagsrum, men numera i 
allt högre grad rakt in i ”barnkammaren”. Till barns ”lek-
saker” hör idag vanligtvis både tv och dator. För det första 
handlar diskussionen inom detta område om mediernas 
eventuellt skadliga inverkan på barn, inte minst när det 
gäller Internet samt vålds- och porrskildringar. För det 
andra handlar det om barns underrepresentation i medier 
samt program om, för och med barn. För det tredje dis-
kuteras barns meningsskapande och möjligheter till iden-
tifikation utifrån det mediestoff de i sin vardag och på sin 
fritid tar del av, samt skolans eventuella roll i detta.

I en kunskapsöversikt om barns konsumtionsmönster 
framgår det hur dessa mönster påverkas av familj och 
vänner i ett komplext och paradoxalt samspel. Familjen 
kan fungera som både resurskälla och kontroll, medan 
kamratkulturen handlar om gemenskap och identi-
tetsskapande. De ökade individualiseringstendenserna 
i samhället innebär att individens identitet förvärvas i 
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högre grad idag än förr, vilket gör konsumtionsvaror till 
viktiga identitetsmarkörer. De ger barnen ett socialt och 
kulturellt kapital och därmed en position i förhållande 
till andra barn. Genom att använda globalt gällande 
symboler, som leksaker, kläder, mobiltelefoner, datorspel 
och tv-program, kan barn och unga förhålla sig till olika 
sociala hierarkier och uttrycka sin identitet. Paradoxen 
är att barnen, för att få tillträde till olika gemenskaper, 
måste äga och göra detsamma, exempelvis klä sig lika-
dant, samtidigt som det för att uppnå popularitet är vik-
tigt att inom dessa ramar hävda sin individualitet. Att 
både ”vara sig själv” och bli populär innebär alltså att 
man anpassar sig till kamratkulturen som ofta bestäms 
av ålder, kön och klass. Ett tydligt exempel är grup-
pen 7–12 åringar som i forskningssammanhang ibland 
omnämns tweenies, eftersom de befinner sig in between 
barn och tonåring. Barnen i den här gruppen markerar 
sin position genom att anamma en ”tonårsstil”, där de 
tar avstånd från leksaker och annat som kan identifieras 
med barnsligt beteende. 

Ebba Sundin har undersökt dagstidningar utifrån 
ett barnperspektiv, bland annat hur barn förhåller sig till 
och skildras i tidningarna. Det visar sig att barn är intres-
serade av att följa med i nyhetsutvecklingen, men att de 
helst läser om andra barn och det som ligger nära dem 
själva, samt att barn som förekommer i pressen får min-
dre utrymme än vuxna och i högre grad förblir anonyma. 
På senare år har barn emellertid blivit alltmer synliga i 
svenska tv-program, i olika programtyper – från program 
som Småstjärnorna, Lilla melodifestivalen, Idol och Wild 
Kids, där barn konkurrerar i imiterade vuxenprogram, till 
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program där barnen bidrar i produktionen, som konsu-
mentmedvetna Rea. Ett par frågor som infinner sig i båda 
fallen är vilka barn det egentligen är som får möjlighet att 
synas eller komma till tals i medierna, och vad det innebär 
för barns lärande i allmänhet. Det handlar också om barns 
integritet i en tillvaro där gränserna mellan det privata och 
offentliga håller på att utplånas.

Sexualiseringen av medierna (inklusive Internet), popu-
lärkulturen och barndomen som sådan diskuteras i flera 
arbeten. Populärkulturen i sig påstås ibland vara skadlig 
för barnen, men allt oftare banaliseras den liksom sexuali-
seringen av densamma. Barndomens oskuld och sårbarhet 
framställs då som en vuxen medelklasskonstruktion, och 
barnen framhävs som medvetna och kompetenta aktörer, 
som på ett lekfullt sätt kan hantera och förhålla sig till 
intrycken i sin omvärld, utan att ta skada på det vis vuxna 
föreställer sig. Samtidigt antyds i vissa arbeten att medie-
idealen bidrar till att skapa ett narcissistiskt begär efter 
att vara begärd, där både flickors och pojkars blick riktas 
mot den kvinnliga kroppen. Pedagogen Solveig Hägglund 
använder begreppet banal/banalisering för att beskriva 
hur ”företeelser, som av etiska, moraliska eller andra skäl 
egentligen borde ifrågasättas och motarbetas, kan passera 
utan att man höjer på ögonbrynen eller ingriper”, i hen-
nes fall mobbning. Företeelsen i fråga har blivit så vardag-
lig och ”normaliserad” att ingen ser eller bryr sig särskilt 
mycket om att den förekommer. Än mindre går det då att 
kritisera eller ifrågasätta.

Frågan som också här infinner sig är vad som i det här 
fallet kan och bör betraktas som vuxnas omsorgsansvar, 
utan att för den skull åter göra barn till oskyldiga och 
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hjälplösa individer, vilka till varje pris måste skyddas av 
vuxna. Eva Änggård finner till exempel att ju mer tolerant 
förskolan är mot populärkulturella inslag, desto mer köns-
stereotypa blir barnens bilder och berättelser. Dessutom 
förlorar barnen sin frizon och tillflykt från vuxenvärlden, 
om kamratgruppens kultur införlivas i den institutionella 
vuxenkontrollerade miljön. Detta är också i princip vad 
Thomas Ziehe hävdar. Med begreppet ”ovanligt lärande” 
vill han framhäva skolan som motkraft till vardagen och 
det vardagliga, ett sammanhang där nya perspektiv kan 
väcka nyfikenhet, motivation och lust att lära.

Datorer i barnens liv 
I Birgitta Qvarsells och Kalle Löfbergs bok Nya villkor 
för socialisation?: pedagogik och samhällsfilosofi om nya 
media diskuterar de hur medier och informationstek-
nik påverkar barns vardag, bland annat Internet som en 
möjlig demokratisk arena. Camilla Hällgrens avhandling 
tar upp hur Internet används i skolan för att förebygga 
rasism. IT-tekniken i relation till lärande och demokrati 
diskuteras också i ett temanummer om teknik, kultur 
och utbildning i tidskriften Utbildning & Demokrati. 
Digitala mötesplatser och ungas kommunikation på 
nätet tas upp i tidskriften Locus.

En då tänkbar konsekvens av IT-samhället är enligt 
Birgitta Qvarsell de vuxnas oro över barns möjliga makt-
övertagande, vilket illustreras av begrepp som ”techno 
kids” och ”computer generation”. 

Jonas Linderoth menar att liknande antaganden beror 
på att det dittills främst varit innehållet i datorspel som 
undersökts. Han menar att man för att nå en djupare 
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förståelse, måste undersöka hur barn samspelar med 
datorn och spelen. Hans egna resultat visar att barn ofta 
struntar i vad föremålen föreställer och istället fokuserar 
på datorspelens möjligheter. Linderoth uppmärksammar 
också datorspelandets språkbruk och hur barn hittar på 
egna ord eller använder begrepp på nya sätt för de nyhe-
ter de möter i spelen. 

KK-stiftelsen har genom forskningsprojektet IT och 
lärande kartlagt forskningen på området i Sverige och 
sammanställt den i en kunskapsöversikt. Även Skolver-
ket har kommit ut med en forskningsöversikt om hur 
skolan kan ta tillvara IT, där man bland annat föresprå-
kar att för- och nackdelar med IT undersöks i etnogra-
fiska studier. En etnografisk studie som beskriver datorn 
i barns vardag är Barbro Johanssons avhandling Kom 
och ät! Jag ska bara dö först. Datorn i barns vardag. Dator-
spelandet är här ett kulturellt fenomen som bestäms av 
kön och generation, där barn och vuxna utvecklar olika 
förhållningssätt. Hur barnen påverkas av spelens inne-
håll, beror också enligt Johansson på vilken betydelse 
de ger dem och på själva samspelet. Även Pål André 
Aarsand har undersökt hur barn använder datorn i 
vardagen. Han uppmärksammar generationsklyftan, 
hur datorn påverkar hemmiljön och familjelivet samt 
barnens språkbruk under spelandet. Carin Falkner har 
undersökt ungas datorspelande i grupp. 

De yngre barnens datoranvändning i skolan har upp-
märksammats av Agneta Ljung Djärf, AnnBritt Enochs-
son och Anna Klerfelt. Enochsson har undersökt hur en 
fjärdeklass använder Internet. Hon beskriver elevernas 
förhållningssätt som okomplicerat, klokt och reflekte-
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rande. Enochsson intresserar sig också för nätmobbning. 
Agneta Ljung Djärf har undersökt samspelet vid datorn 
i förskolan och menar att kvaliteten på de lärandemiljöer 
som uppstår beror på pedagogernas kunskap och inställ-
ning. Även Anna Klerfelt intresserar sig för samspelet vid 
datorn i förskola, fritidshem och de tidiga skolåren, och 
specifikt för de berättelser som barnen skriver via datorn, 
som fungerar som länkar mellan mediekulturen och sko-
lans pedagogiska arbete.

En artikel i ett temanummer om läromedel i tidskrif-
ten Krut diskuterar på vilket sätt skolan använder digi-
tala läromedel – skapar de kreativitet eller förför? Ris-
ken är att mediets möjligheter inte kommer till sin rätt, 
och att mediet blir alltför styrande om läraren saknar 
kompetens. Detta kan yttra sig i att läraren lägger större 
vikt vid form än innehåll, samt att undervisningen blir 
slumpmässig och fragmentarisk. Mikael Alexanders-
son och Louise Limberg kommer fram till samma sak 
i sin undersökning om informationssökning och kun-
skapsutveckling där skolan använder sig av olika fors-
kande arbetssätt. Om eleverna lämnas ensamma med 
sina uppgifter riskerar lärandet att förytligas. För att 
skapa djupgående lärande, menar Alexandersson och 
Limberg, behöver eleverna få stöd av kompetenta och 
kunniga lärare.
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KAPITEL 4 

Några avslutande tankar

Forskningen verkar ha uppmärksammat de flesta per-
spektiven på barndom, men vi kan också konstatera 
att de flesta studier är små. Därför blir helhetsbilden 
splittrad och svår att överblicka. Det behövs en fördju-
pad och mer sammanhängande forskning inom flera 
områden som har betydelse för barns lärande. Med för-
djupad menar vi då både långvariga studier och studier 
som belyser frågor utifrån flera olika perspektiv, nivåer, 
teorier och metoder samtidigt, och på så sätt ger en mer 
komplicerad bild av det man undersöker. 

Det vi framför allt behöver är forskning om vil-
ken betydelse olika familjesituationer har för barnens 
lärande och deras relation till skolan. Särskilt de famil-
jer som blivit vanligare på senare tid, som nätverks-
familjen, regnbågsfamiljen, den etniska blandfamiljen 
och den karriärfokuserade medelklassfamiljen. Det vore 
intressant att ta del av barnens egna attityder och livs-
berättelser. Därutöver behövs det mer kritisk och för-
djupad forskning, det vill säga forskning som inte bara 
handlar om de mer sociala aspekterna av barns datoran-
vändning, utan också utgår från barnets inre processer. 
Det verkar finnas en tendens att banalisera barns dator-
användning i etnografiska studier och lägga vikten vid 
barnens datorkompetens.

Förskolan och skolan är en viktig del av barndomen. 
Utöver det bestäms barns uppväxtvillkor och erfaren-



46 FORSKNING FÖR SKOLAN

heter av deras bostadsområde, familjeliv, resurser, fritids-
verksamheter, kamrater, avlägsna länder, språk, religion 
och mediebilder. Alla dessa fysiska, sociala, individuella 
och virtuella rum innebär att man idag kan tala om en 
mångkontextuell barndom. De kan vara en enorm källa 
för kunskap och lärande under rätt förutsättningar. Men 
lärandet måste då betraktas med lyhördhet inför elev-
ernas olika bakgrund och erfarenheter, i relation till de 
normer och ideal som gäller i den aktuella situationen 
och som i förlängningen för den enskilda eleven kan vara 
antingen inkluderande eller exkluderande. 

Att möta den här mångfalden i alla dess olika delar 
är en stor utmaning för den svenska skolan och försko-
lan. Man kan därför i likhet med forskaren Sven Persson 
påstå att all forskning om lärandets villkor handlar om 
mångfald: ”I djupare mening innebär det att all forsk-
ning som försöker förstå och förklara villkor för lärande 
i de olika skolformerna är mångfaldsforskning”. Detta 
instämmer vi i, men föredrar att tala om den hypermo-
derna vägkorsningen, det vill säga det intersektionella 
förhållningssättet. På så sätt vidgar vi begreppet så att det 
omfattar andra perspektiv, som genus och generation, 
och de makthierarkier som man förknippar med dem.

Vi menar därför också att det här förhållningssättet är 
användbart inom barndomsforskningen, som ju på olika 
sätt redan präglas av ett sådant tänkande. Det matchar 
därutöver bättre begreppet mångkontextuell barndom. 
Barn i den mångkontextuella barndomen rör sig mel-
lan olika sammanhang och möten, som mer eller min-
dre stämmer överens med den övergripande samhälls-
ordningen och med barnens hemmiljöer. Det handlar 
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också om möten på olika nivåer, vilket blir tydligt när 
man pratar om fysiska, sociala, individuella och virtu-
ella rum. I varje mänskligt möte samspelar en mängd 
faktorer som ålder, social och kulturell bakgrund, kön, 
etnicitet, trosuppfattning, verbal och kognitiv förmåga, 
utseende, funktionalitet, familjesituation och geogra-
fisk hemvist. Lika självklart som det verkar, lika svårt 
är det ofta att i praktiken inse att det också sätter igång 
processer som innebär att vi inkluderar, normaliserar 
och skapar konsensus eller exkluderar och marginalise-
rar varandra. Man bör därför alltid betrakta barndom 
och lärande med den här vetskapen och ta hänsyn till 
de här bakomliggande faktorerna. 

Vår tids paradox är att individcentreringen och det 
personliga ansvaret har skapat starkare krav på konsen-
sus och tvingande normalitet än någonsin. Tvånget har 
blivit att individen ska ”vara sig själv” i en gränslös och 
ostrukturerad tillvaro, där det egentligen handlar om att 
vara flexibel och kontinuerligt anpassa sig till en mängd 
olika situationer och människor. Därutöver betonar de 
nuvarande läroplanerna ansvar, flexibilitet och valfrihet, 
enligt den rådande samhällsideologin.

Enligt modernitetsforskaren Richard Sennett leder 
kraven på flexibilitet till att vår tid splittras och våra rela-
tioner förytligas, vilket i längden motverkar förtroende, 
genuint engagemang och ansvarstagande – och ett nytt 
och djupgående lärande. Frågan är hur detta påverkar de 
barn som idag från en tidig ålder måste vara flexibla och 
”vuxna”, och som tidigt utvecklar en stor arsenal kom-
petenser, för att kunna hantera, anpassa sig till, smälta 
in i och förflytta sig mellan alla parallella sammanhang. 



48 FORSKNING FÖR SKOLAN

I det ständiga förflyttandet mellan olika sammanhang 
krävs att individen i varje stund förmår hävda, förverk-
liga, iscensätta och dokumentera sig själv på ett fördelak-
tigt och ”säljande” vis. Det flyktiga ”pratandet” riskerar 
under sådana omständigheter att få större betydelse än 
avsikten bakom. Den ytliga retoriken och det som syns 
blir viktigare än inre lärandeprocesser.

I det här sammanhanget kommer talet om ansvar 
paradoxalt nog att handla om att frånsäga sig ansvaret, 
omsorgen och ödmjukheten inför andra människor 
för att kunna sätta sig själv i första rummet. Det stäm-
mer överens med forskaren Magnus Dahlstedts analys 
av 1990-talets utbildningspolitiska systemskifte. Han 
menar att skolan sedan dess allt mindre har kommit att 
fungera som ett fördelningspolitiskt verktyg, det vill säga 
”en skola för alla”, och i stället alltmer blivit en scen för 
resursstarka elevers individuella projekt. Jämlikhet har 
ersatts av likvärdighet, och arbetsmarknaden bestäm-
mer i hög grad skolans villkor. Den ideala medborgaren 
framstår som ”ett aktivt, självmedvetet och ansvarsta-
gande subjekt, som sätter sig själv i förgrunden”, skriver 
Dahlstedt. Ett exempel är skolan där resursstarka föräld-
rar tar över, ett av de samtidsfenomen som kan vara svåra 
att urskilja i den egna samtiden. Det lägger grunden för 
ett synsätt som inte bara motverkar omtanken om andra, 
utan också nytt lärande. 

Att skapa förståelse för nya eller avvikande tanke-
sätt, och i djupare mening sätta sig in i medmännis-
kors annorlunda perspektiv kräver tid och engagemang, 
reflektion och dialog. Forskare som Gunilla Halldén och 
Mats Trondman talar om behovet av tillit och närvaro, 
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samt tankesätt där yttre relationer och inre tankepro-
cesser möts. I en gemenskap som består av skillnader, 
där det inte är konsensus och det gemensamma utan just 
olikheterna som förenar, blir yttre olikheter oviktiga. 
Tvånget att ”vara sig själv” utåt på ett visst sätt, kan då 
bytas ut mot att verkligen vara sig själv i en genuint till-
låtande miljö, där saker och ting kan dryftas öppet och 
därmed leda till nytt djupt och ”ovanligt” lärande.
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