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Författarpresentationer
Jonas Engman, FD, universitetslektor i etnologi vid Stockholms
universitet.
Arbetar i en folkloristisk forskningstradition och är särskilt in
tresserad av högtider, lek och ritualer. De empiriska fälten är svensk
arbetarrörelse och den svenska Marinen.
Ella Johansson är etnolog och har bland annat arbetat som gäst
professor i Kulturwissenschaft/Skandinavistik vid HumboldtUniversität zu Berlin och som forskningschef vid Mångkulturellt
centrum i Fittja. Hon har etnologisk professorskompetens med
särskild inriktning på kulturell komplexitet, kulturarvspolitik och
nationell identitet. Förutom projektet Storstadens barndomar har
hon under senare år initierat och lett projektet ”Att minnas migrationen”, om levnadsberättelser från inflyttade till Sverige, samt fors
kat kring natursyn i det mångkulturella samhället och diskurser och
praktiker kring simkunnighet i svensk kultur.
Gunnel Fagius är utbildad musiklärare vid Kungliga Musikhögsko
lan i Stockholm, kyrkokantor och fil.mag i musikvetenskap. Hon
arbetar sedan 2001 som forskningssamordnare vid Uppsala univer
sitets Körcentrum och som musikkonsulent för Svenska kyrkan på
nationell nivå. Hon har tidigare arbetat som musiklärare och kyrko
musiker med särskilt intresse för barn och sång.
Med två böcker: Barn i kör - idéer och metoder för barnkör
ledare (1990) och Barn och sång - om rösten, sångerna och vägen dit
(2007) har hon velat samla kunskap om barns sjungande, inte bara
praktiskt-metodiskt utan även med kunskaper från andra kunskaps
områden av betydelse för barns sångliga utveckling.
Ulf Palmenfelt är verksam som professor i etnologi vid Högskolan
på Gotland. Han skrev sin doktorsavhandling om den gotländske
sägeninsamlaren Per Arvid Säve, men han har också samlat in barns
folklore. Palmenfelt har publicerat samlingar av spökhistorier, rim
och ramsor, Bellmanvitsar och kedjebrev.
Han har under många år varit verksam inom det nordiska nätver
ket för barnkulturforskning BIN - barnkulturforskning i Norden.

Christina Olin-Scheller är fil.dr i litteraturvetenskap och lektor i pe
dagogiskt arbete vid Karlstads universitet där hon är verksam med
undervisning, forskning och utvecklingsfrågor. Hennes huvudsak
liga intresse och forskningsområde är barns och ungas läsande och
skrivande i det nya medielandskapet. I sin avhandling Mellan Dante
och Big Brother. En studie om gymnasieelevers textvärldar (2006)
och i boken Såpor istället för Strindberg. Litteratur undervisning i
ett nytt medielandskap (2008) diskuterar hon ungdomars läsande
på fritiden och i skolan utifrån ett vidgat textbegrepp. I Författande
fans (2010) belyser Olin-Scheller tillsammans med medievetaren
Patrik Wikström barns och ungas läsande och skrivande av fiktion
på nätet, med fokus på fanfiction. Hon arbetar också med ett pro
jekt som har fokus på att utmana och utveckla lärares och elevers
föreställningar om och förståelse av fiktionstext.
Lena Kåreland, professor emerita, i svenska med inriktning mot
didaktik och litteraturvetenskaplig ämnesteori. Kritiker i Svenska
Dagbladet. Har gett ut böcker om bl.a. Tove Janssons bilderböck
er Livsvandring i tre akter (1994) tillsammans med Barbro Werkmäster, samspelet mellan barn- och vuxenlitteratur Modernismen i
barnkammaren (1999) Lennart Hellsings författarskap En sång för
att leva bättre (2002) skrivande kvinnor under perioden 1880-1920
Rätten till ordet (2008) tillsammans med Boel Englund och om lit
teratur och kulturdebatt under 1960- och 70-talen Inga gåbortsföremål (2009). Har lett forskningsprojekt om genusaspekter på skönlit
teratur i skolan; antologin Modig och stark - eller ligga lågt (2005)
och om skönlitteraturens roll i skola och lärarutbildning; antologin
Läsa bör man... (2009). Har skrivit ett flertal arbeten och artiklar
om barnlitteratur, senast Barnboken i samhället (2009).
Magnus Persson är fil.dr i litteraturvetenskap och docent i svenska
vid Lärarutbildningen, Malmö högskola. Hans senaste bok heter
Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den kul
turella vändningen (2007). Han har varit medförfattare till en serie
böcker om kultur och skola: Skolan och de kulturella förändring
arna (1999), Populärkulturen och skolan (2000) och Skolan och den
radikala estetiken (2004). Persson arbetar f.n. med en bok som kri
tiskt undersöker föreställningar om litteraturläsningens värden i en

mängd olika kontexter, däribland biblioterapi, handböcker i kon
sten att läsa litteratur, läskampanjer och några samtida författares
poetiker.
Kent Hägglund, FD, lektor i pedagogiskt drama vid Stockholms
universitet, med i redaktionen för Shakespearesällskapets tidskrift.
Britt-Marie Borgström är förskollärare och museipedagog. Sedan
25 år tillbaka arbetar hon på Jamtli, i nära samarbete med Öster
sunds kommun.
Hon har utvecklat Jamtlis verksamhet för de yngre åldrarna som
öppen förskoleverksamhet och dramapedagogiska tidsresor. Hon
har arbetat med produktion av utställningar s.k. Lek & lärmiljöer
och Lekstugor vid bl.a. Jamtli, Nordiska museet och Härjedalens
Fjällmuseum. Just nu arbetar hon som projektledare för ett Minnesstimuleringsprojekt för äldre med begynnande minnessvikt.
De senaste 10 åren har hon varit flitigt anlitad som föreläsare
både nationellt och inom norden.
Litteratur: Tidsresan - Lek och fantasi som pedagogisk metod
(2003).
Margareta Rönnberg är docent i filmvetenskap och lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Gävle. Hennes
forskningsintressen rör barnkultur, barnteve/barnfilm, televisio
nens estetik, massmedierad sport. Rönnbergs senaste bok är Från
Barnjournalen via Lilla Aktuellt - till Ftäxan Surtants Rapport?
Om barn, tv-nyheter, politik och medborgarskap (2010). Hon är till
sammans med Karolina Westling redaktör för antologin Motsträ
viga synsätt. Om rörliga bilder som bjuder motstånd (2010), där hon
även medverkar med ”Barnkvinnan - vems ideal? En självetnografisk essä om betydelsen av klass, genus och ålder vid filmreception”.

Förord
Begreppet kulturarv är problematiskt både för forskare och för
samhället. När kulturarv blir officiell politik blir kopplingen mel
lan kulturarv och nationell identitet tydlig. Men vad är ett svenskt
kulturarv i ett mångkulturellt samhälle? Kulturarvspolitik kan vara
både en inneslutande och uteslutande kraft. Kanske är det så att
kulturarvspolitik som kulturellt homogeniserande kraft istället
motverkar en mångfaldsidé? Hur ser den förmedling ut som myn
digheter, muséer, pedagoger, kultursekreterare och många andra
transformerar kulturarvet till? Vilken gestaltning får denna förmed
ling? Och vad förmedlas? Vilka redskap ger vi barnen att ställa kri
tiska frågor till historien och samtiden? Jonas Engman diskuterar
kulturarvsbegreppets mångtydighet.
1981 publicerade etnologen Eva Lis Bjurman resultatet av en
undersökning om barns lekvanor i skilda delar av Stockholm. Ella
Johanssons dokumentation, genomförd 30 år senare tillsammans
med Karin Günther och Charlotte Hyltén-Cavallius, kan sägas vara
en uppföljning av det tidigare projektet och därför ge perspektiv på
begreppet barns kulturarv. Vilka lekar leker barn i olika kulturella,
sociala och geografiska miljöer i Stockholm? Är de nyskapande eller
liknar de tidigare generationers lekar? Hur mycket vet vi egentligen
om hur det är att vara barn i dag i olika sociala och geografiska mil
jöer? Dessa är exempel på frågor som Ella Johansson presenterar,
diskuterar och ger svar på.
Kunskaper om barns sångliga förutsättningar ur fysiologisk och
anatomisk synvinkel - stämband, lungkapacitet, kroppens och röst
apparatens storlek - har vuxit fram under 1900-talets senare del.
Detta har påverkat sångsätt och valet av repertoar för barn. Gunnel
Fagius skriver om samarbetsprojektet Barn och sång som genom ett
flertal konferenser och boken Barn och sång. Om rösten, sångerna
och vägen dit har bidragit till att fördjupa och utveckla dessa kunska
per. För att svara på frågan om vad barnen ska ärva och varför gör
hon en historisk tillbakablick på 1900-talet och lyfter fram de perso
ner och företeelser som varit viktiga för bevarandet och förnyelsen
av barnsång: Alice Tegnér, Skolradions sångstunder från 1934, Knut
Brodin, Lennart Hellsing, Georg Riedel och Jon-Roar Bjorkvold
fram till den mångfacetterade ljudvärld som möter dagens barn.

All folklore utgör en kommentar till den värld som brukarna av
den ser omkring sig. Humor bygger på perspektivförskjutningar,
humorn vänder upp och ned på det invanda. Med ett flertal olika
exempel visar Ulf Palmenfelt hur barns folklore är en reaktion eller
provokation på vuxenvärlden. Men den kan också vara ett sätt att
reagera på, och kommentera, vuxenvärldens krav och förväntningar
på dem. Barn, precis som vuxna, bearbetar svåra existentiella för
hållanden med humorn som buffert. Barn inte bara upprepar gåtor
och skämt, de omvandlar dem också på ett sätt som visar deras kul
turella kompetens och kreativitet. Folklore, både vuxnas och barns,
är ett rikt kulturarv att fördjupa sig i och som är i ständig förvand
ling, sett ur ett barnperspektiv.
Christina Olin-Scheller skriver om dagens lärande i medieland
skapet. Fanfiction är berättelser på nätet, skrivna av fans till redan
publicerade verk. I fanfiction förflyttas förlagans miljöer och karak
tärer in i andra sammanhang och nya historier skapas. Genom att
jämföra några fanfictiontexter med originalverken, särskilt J.K
Rowlings böcker om Harry Potter, lyfter författaren fram dels att
men också hur fansen utvecklar sin literacy. Internet har blivit en
ungdomarnas arena för kreativt författarskap. Hon visar hur fansen,
kollektivt och individuellt, använder sig av olika deltagarstragegier
som ger dem förståelse för att lärande och utveckling handlar om
att aktivt imitera och dela kunskap med varandra.
Perry Nodelman skrev på 1980-talet artikeln ”Interpretation and
the apparent sameness of children's novels” där han med termen
”sameness” menar att barnlitteraturen upprepar sig och därmed
inte utmärks av originalitet och nytänkade. Nodelman har inte stått
oemotsagd och Lena Kåreland sällar sig till dem som går i polemik
mot hans resonemang. Genom att lyfta fram flera svenska barnboksförfattare som Astrid Lindgren, Ronny Ambjörnsson, Sven
Wernström, Fam Ekman, Pija Lindenbaum och fram för allt Lennart
Hellsing visar hon hur de både skriver helt nytt men också hur de
använder sig av det litterära kulturarvet på ett i högsta grad ny
tänkande sätt. Hon porträtterar Lennart Hellsing som en lärd förfat
tare väl bevandrad såväl i det litterära arvet som den bibliska och
klassiska litteraturen. Han leker med traditionerna och skapar något
nytt med utgångspunkt från det välkända.
2001 meddelade McDonald's att de inlett ett unikt samarbete

med Läsrörelsen. Under en månads tid skulle hamburgerrestaurangen erbjuda en barnbok av hög kvalitet till alla som köpte ett
Happy Meal. Satsningen visade sig vara framgångsrik och har
sedan dess upprepats årligen. Läsrörelsen vill fostra duktiga läsa
re och McDonald's vill fostra duktiga konsumenter. Vad händer
när två så olika intressen sammanförs? Magnus Persson analyse
rar Läsrörelsens kulturarvsdiskurs mot McDonald's marknadsdiskurs. Här uppstår en postmodern koppling mellan bokläsning och
konsumtion, ett komplicerat möte mellan två helt olika diskurser.
Kulturarv som big business!
Få personer har lämnat ett så rikt arv efter sig som William
Shakespeare. Shakespeare dog 1616, alltså för snart 500 år sedan,
ändå spelas hans pjäser fortfarande för vuxna, barn och unga över
hela världen. Det skrivs också alltfler nya svenska pjäser som byg
ger på hans verk. Fyra sådana hade premiär på 1980-talet, 29 på
1990-talet och hittills 55 under 2000-talet. Drygt hälften av dessa
är riktade till barn, ungdomar och familjer. Ar 2008 satt affischer
med texten ”Bär or not bär, det är frågan” uppsatta i Stockholms
tunnelbana. De gjorde reklam för filmjölk! Denna reklamkampanj
är ett tydligt tecken på hur integrerad William Shakespeare är i vårt
kulturarv, anser Kent Hägglund. Han visar hur Shakespeare presen
terats litterärt för en ung publik genom åren, både nationellt och
internationellt. Hur det gjorts filmer och television av hans pjäser
- ja, han finns överallt!
Hur presenterar muséerna vårt kulturarv? Vilket/vilka arv lyfts
fram? Hur sant är det som presenteras? Britt-Marie Borgström dis
kuterar hur dessa frågor är ständigt aktuella i det omfattande peda
gogiska arbete som friluftsmuséet Jamtli i Östersund presenterar.
Här har man särskilt satsat på tidsresor för besökare i alla åldrar
med fokus på barn- och skolungdom. Med lekpedagogisk metodik
reser barn och vuxna bakåt i tiden till den historiska miljö man
vid varje särskilt tillfälle vill gestalta. Muséets rika samling av hus,
föremål och miljöer används tillsammans med nygjord rekvisita för
att genom drama och lek gestalta gångna tiders liv och arbete på ett
synnerligen fantasieggande sätt.
Margareta Rönnberg rör sig på en stor arena då hon problematiserar begreppet barnkulturarv. Kulturarvstänkandet är ett uttryck
för en mäktig kulturs dominans över en annan: vuxenkulturens

makt över barnkulturen. Barn har inte själva inflytande över det
arv som ”de” sägs lämna efter sig till sina arvingar. Rönnberg ana
lyserar barnfilm, TV-nyheter och barnkulturdebatten i dagspress.
Hon menar att det som hänt runt millennieskiftet är en förskjutning
i innehåll som tilltalar föräldrar och andra vuxna mer än förskoleoch lågstadiebarn. Disneyklassikerna har förändrats från att ha varit
riktade mot barn och svarat på för barn relevanta frågor till att bli
alltmer vuxenorienterade. Dagens barnnyhetsprogram på TV har
snarast blivit ett livsstilsprogram istället för att förmedla nyheter.
Hon frågar sig: Hänger den nymornade tanken om behovet av ett
”barnkulturarv” kanske samman med vuxenfieringen av kulturpro
dukter förment riktade till barn?
Trevlig läsning!
Anne Banér

Kulturarvingarna
Jonas Engman
I Ronneby kommuns program för kulturarvsaktiviteter kan man
läsa följande:
Alla barn har rätt till sin historia och sina rötter. Först när fotterna
står stadigt vågar man ta sats och lyfta. Tillsammans med barnen
och pedagogerna jobbar jag med vårt kulturarv - våra rötter.
Genom hantverk, lek och gamla tekniker utforskar vi vår his
toria. Med fantasi och berättande som både medel och mål väcks
lusten att utforska vårt förflutna och öka kunskap och förståelse.
(http://www.ronneby.se/publicweb/templates/WidePage.
aspx?id=4608 20100225)

Orden, som är formulerade av kommunens kulturarvspedagog, inne
håller kraftfulla formuleringar om betydelsen av historia och vårt
förflutna. Det sägs till och med att för att kunna ta steg i livet så måste
man - i det här fallet barn - känna sin historia och sina rötter.
”Rötter” är en metafor som vi som samhälle vanligen förknippar
med det historiska arvet. Retoriskt sett bildar en analogi mellan
växter fundament och föreställningen om att ett samhälles - vårt
- kulturella identitet måste ha rötter i historien.
Ett annat - något tillspetsat - exempel på att barn i relation
till kulturarv kopplas till politisk ideologi är ryktet att en del
Malmöskolor för några år sedan hade för avsikt att sluta servera
fläskkött. Uppgiften väckte reaktioner inom politiska kretsar på den
sk högerkanten, som ansåg att barnen berövades sitt kulturarv (se
t ex Mitt i Sverige http://imittsverige.blogspot.com/2007/04/svenska-barn-bervas-sitt-kulturarv.html 100225).
Mer än någon annan kategori har väl barn varit föremål för identitetsfostran med hjälp av kulturarvet. Vi vill bibringa dem kunskap
om kulturarv så att de kan gå starka vidare i historien. Samtidigt vill
jag hävda att barn i egenskap av konsumenter av kulturarv är mycket
lite problematiserat inom forskningen, vilket enligt min mening är
ideologiskt problematiskt. Min argumentation här går ut på att barn
har rätt till att fostras till kritiskt och självständigt tänkande indivi
der också beträffande ”vårt” kulturarv.

I detta föredrag har jag tagit fasta på själva begreppet kulturarv,
ett begrepp som sedan 1990-talet (Klein 2008: 152) alltmer flitigt
kommit att användas i inte bara etnologisk forskning, utan i en
mängd forskningsinriktningar inom flera akademiska discipliner.
I begreppet ryms föreställningar om arv i meningen arvegods och
härkomst. Kulturarv i termer av härkomst rymmer problematis
ka teman som ras, religion, språk, plats för att bara nämna några.
Kulturarv är ett synnerligen problematiskt begrepp, både för fors
kare och för samhället.
I den etnologiska forskningen finns en ambition att kritiskt gran
ska de ideologiska och politiska processer som reproducerar värde
ringar kring historia. Huvudfrågan är för oss alla: Vad skall barnen
ärva och varför? Vilken bild av det förflutna skall vi låta barnen ärva?
Och HUR skall barnen ärva?

Begreppet kulturarv och dess problematiska
användning
Intresset för historien och att bevara minnet från det förflutna har
också en historia. Med upplysningstiden och moderniteten börjar
västerländska samhällen alltmer att intressera sig för det förflutna.
Det var här som vi förväntade oss att den autentiska kulturella iden
titeten skulle finnas. Den grupp som mer än andra hamnade i fokus
för intresset i Europa och Sverige var allmogen i det förindustriella
samhället. Nationalromantiken romantiserade allmogens folklore.
Tanken var att i bondekulturen och i synnerhet i dess berättelser
och högtider skulle vårt sanna ursprung avtäckas. Ordet kultur
arv har också sina rötter från denna tid, även om ordet numera
har en något annorlunda innebörd. I kölvattnet av 1900-talets sam
hällsomvandlingar lades sociala kategorier som t ex arbetare till i
begreppsdefinitionen.
Numera står kulturarvsbegreppet för samhällets strategier för att
bevara vår historia - eller i varje fall den historia som vi (samhället)
uppfattar som sociokulturellt viktig för att uppbära samhället, (jfr
Klein 2008: 151).
Den amerikanska folkloristen Barbara Kirshenblatt-Gimblett
pekar på att och hur kulturarv bidrar till nya former för kulturell
produktion i samtiden. Kulturell produktion innebär produktion
av värden och värderingar. Produktion - och reproduktion - av

värden och värderingar får genom kulturarvspolitiken en öppen
kanal till det förflutna (Kirshenblatt-Gimblett 1998: 149), eller i alla
fall till vår föreställning om det (jfr Anderson 1991 och Cohenl985).
Med andra ord bidrar kulturarvet till att skapa värderingar om vad
som är rätt och vad som är fel, hur man bör vara som samhällsmed
lem och hur man inte bör vara, ja, vem och vilka som får räknas
till kategorin samhällsmedlemmar. Inte sällan refereras kulturavet
när diskussioner om invandring flammar upp. Kulturarvet kan då
användas som exkluderande eller inkluderande, beroende på vad
man vill säga.
I en artikel i Dagens Nyheter 2005 debatterar den dåvarande
riksdagsledamoten Mauricio Rojas kopplingen mellan invandring
och kriminalitet. Han förklarar i artikeln att invandrarungdomars
kriminalitet beror på deras kulturarv, vilket uttrycks i rubriken:
Kulturarv ligger bakom invandrarnas brottslighet” (DN 10/12 2005).
Enligt Rojas gäller det invandrarungdomar med viss bakgrund, inte
alla. Rojas hänvisar till en i sammanhanget ganska diffus defini
tion av kulturarv som förklaring till brottslighet som retoriskt sett
utesluter faktorer som klass, ekonomi, utbildning och integration.
Använt på detta sätt blir kulturarvet en sorts sociokulturell dispo
sition som i direkt mening får förklara våra handlingar.
I sin tur förutsätter ett synsätt likt Rojas att kulturarvet på ett mer
eller mindre direkt sätt förmedlas till nutiden. Man glömmer gärna
att historia alltid måste filtreras genom de former för gestaltning
som vårt nuvarande samhälle formar. Historieåtergivning innebär
därmed en re-presentation av det förflutna (Handler & Linnekin 19
1984: 276) och att det är vi själva som väljer vad det är som vi vill
gestalta och se.
Kulturarv implicerar alltså att det förflutna obrutet påverkar oss
och BÖR påverka oss. Men frågan är om inte det förflutna snarare
tjänar som en bekväm spegel för oss själva i vilken vi ser det vi öns
kar se. I alla fall är det avgörande att vi förmår föra en kritisk diskus
sion om vad kulturarv innebär och att vi - inte minst våra barn - får
redskap att kritiskt kunna förhålla sig till kulturarvet.
Kulturavet - liksom traditioner - tillskrivs särskilda kvaliteter som
möjliggör att samhället med enorma ekonomiska politiska resurser
särskiljer kulturarv från annan historia. Genom sin särskilda estetik
och kvalitet får kulturarvet tjäna som förklaring till vårt samhälles

form såväl som en nödvändig källa till kunskap om oss själva, ja, till
kunskap om vilka vi är som kollektiv. Att skapa kulturarv innebär
val av VAD vi skall representera som en förebildlig historia.
Som begrepp är kulturarv tänjbart, vilket närapå säger sig själv.
Inom forskningen lägger vi vissa valörer till det, i samhället i övrigt
har begreppet andra valörer. De många innebörderna speglar en
del av de ambivalenta förändringar som vårt samhälle genomgått.
Välfärdsstatens kollaps, förskjutningar i det politiska landskapet,
kalla krigets slut och andra omvälvningar ledde till en upplevelse av
att vi mer än på länge behövde kunskap om vår historia.

Det goda nationella kulturarvet?
För en etnolog är kopplingen mellan kulturarv och tradition och
kollektiv identitet tämligen självklar. Som samhälle uppfattar vi nog
kulturarv som en positiv social och historisk kraft. Men kulturarvspolitik kan bidra till social differentiering och kulturell uteslutning.
Vuxenvärlden ägnar enorma ekonomiska, politiska och intellektuel
la resurser åt att bevara och förmedla historia utan att kanske alltid
fråga sig på vilket sätt kulturarv förmedlas till barn och ungdomar.
Uppfattningen tycks vara att kulturarv är allmänt sätt både bra och
nödvändigt för både individer och kollektiv. Men att ta ställning till
vad och hur kulturarv förmedlas är i högsta grad en fråga för den
förmedling av historisk kunskap och historiska perspektiv som vi
idag förmedlar till barn. Att ta ställning till vad som skall förmedlas
och bevaras för framtiden är i högsta grad en fråga om att ta ställ
ning till och vara medveten om de grunder på vilka vi väljer - re
presenterar - det historiska arvet.
Naturligtvis har detta att göra med demokrati och maktfördel
ning nu och i framtiden. Och då menar jag inte - som det ibland
uttrycks - att kulturarvet måste fördelas symmetriskt ("rättvist”)
utan snarare att barn och ungdomar måste tränas i självständigt och
kritiskt tänkande för att själva kunna ta ställning till arv. Och man
kan då fråga sig vilket arv?
I Sverige är kulturarvspolitik i hög grad en fråga som staten ansva
rar för. Staten är länken mellan det officiella Sverige och kulturarv.
Det är intressant att det officiella Sverige - t ex i offentliga utred
ningar (jmf SOU 2002:67, s.49) - gärna talar om kulturarv i bestämd
form singularis: Kulturarvet, som om det bara funnes ett arv. Och

givetvis är detta en underliggande ideologi: som stat och offentlig
het lyfter vi fram bilden av ett gemensamt arv.
När kulturarv blir officiell politik blir kopplingen mellan kultur
arv och nationell identitet tydlig, vilket i mina ögon ter sig para
doxalt - eller kanske inte. A ena sidan tycks vi sedan 1990-talet
återuppväckt en form av nationell stolthet som vi inte sett på länge
å den andra vill vi att vårt arv skall kunna delas av alla, oavsett ålder
och kulturell bakgrund, oberoende av social erfarenhet.
Föreställningen om en homogen svensk nationell identitet har i
Sverige kunnat upprätthållas längre än på andra håll. Den svenska
kollektiva identiteten har länge varit en bild av kulturellt släktskap
(religion, språk, ras mm), utan blandning av andra kulturer. Man
utgår i allmänhet från det svenska och har svårare att infånga det
socialt och etniskt komplexa (jfr Klein 2008: 154). Den sanna kultu
rella identiteten stod att finna i ett avlägset förflutet, i bondesamhäl
let och i det vikingatida samhället. Skall vi till varje pris reproducera
denna bild av det förflutna eller skall vi försöka att bryta upp den?
Jag vet inte, men det framstår som ett problem som våra barn kom
mer att få ärva, vad vi än gör, hur vi än gestaltar det förflutna.

Kulturarv - för vem?
Barn är alltså på olika sätt måltavlor för kulturarvspolitik.
Studiefrämjandet ger uttryck för hur de ser på barnens roll i sam
manhanget i ett måldokument i vilket sägs:
[Studiefrämjandet ska ] påverka beslutsfattare och andra för att ge
en insikt om barn och ungdomars nuvarande och framtida behov
av:
- en oförstörd natur och god miljö att leva i
- en insikt om sitt värde och ansvar i det historiska skeendet
- att få behålla sin fantasi och kreativitet inför en föränderlig
verklighet (BUF Studiefrämjandet http://www.buf-kulturarv.
se/BUF.htm20100115)

Formuleringarna är retoriskt starka och visar att Studiefrämjandet
tillmäter kulturarvet en enorm betydelse. Men formuleringarna är
sådana att de inte framstår som direkt provokativa, kanske just tack
vare att de är tämligen diffusa. Men i andra sammanhang hänvisas

till kulturarv i sammanhang som för de flesta är mer problematiska.
För några år sedan gick det ett rykte i Malmö att skolorna av hän
syn till religioner skulle avstå från att servera fläskkött. Enligt vissa
åsiktsriktningar tolkades ryktet som sanning och som ett sätt att
kränka vårt kulturarv och framförallt att kränka barns rätt till sitt
eget kulturarv:
Enligt uppgift från Sydsvenska Dagbladet har tre av Malmös
förskolor beslutat sig för att inte längre servera fläskkött
till barnen. Det sägs också att en liknande förändring troli
gen kommer att införas på samtliga Malmöskolor. Orsaken
sägs vara att det blir för dyrt med olika sorters kött i sortimen
tet och att en majoritet av barnen har muslimsk bakgrund.
Sverigedemokraterna är mycket upprörda över beslutet, som man
menar berövar de svenska barnen på en del av deras kulturarv.
Som en första åtgärd har partiets kommunalråd, Sten Andersson,
idag skickat in en enkel fråga till kommunalrådet Agneta Eriksson.
(http://imittsverige.blogspot.com/20100315)

Oavsett hur stor sanningshalten i påståendena om den uteblivna
maten är så representerar citatet ett av många exempel på kultur
arvets ideologiska laddningar och komplexa problematik. Orden är
starka: barn berövas ”sitt” kulturarv, som om de har en naturgiven
rätt till vissa maträtter som underförstått är en del av ett svenskt
kulturarv. Problematiken med exemplet är vems kulturarv som ”vi”
skall tillgodose. Finns det ett givet svenskt kulturarv som alla skall
förväntas ta del av? Hur distribueras kulturarvet i samhället? Vilka
möjligheter bibringas vi att förhålla oss kritiskt till både kulturarvet
i sig själv och till distributionen av det?

Kulturarvet som del av en god identitet:
Vad skall barnen ärva?
Jag vill nu rikta blicken till förmedlingen av kulturarvet, alltså frågan
om distributionen av kulturarv och ställa den analytiska frågan på
vilket sätt kulturarvet förmedlas till barn. Någonstans på vägen från
historia till gestaltning finns det förmedlare i form av myndigheter,
museer, kultursekreterare och många andra som har till uppgift att
transformera kulturarv till en konkret form för gestaltning.

Jag vill börja med att citera ett stycke ur en text från Midgårdsskolan
i Täby, som arbetat med ett sk utvecklingsprojekt kring historia och
kulturarv:
Vi beslöt oss för att göra en historisk kavalkad som bands ihop av
orgelmusik. Vi gjorde två föreställningar i kyrkan, den första för
F-3:or och den andra för 4-5:or. Föreställningen börjar när barnen
sitter i kyrkbänkarna. In stiger Jarlabanke, den gamla vikingahöv
dingen som ägde hela Täby på~~sin tid, 1000-talet. Han pratar om
hur allt var förändrat sedan hans tid och om hur det såg ut då. Han
är klädd i autentiska kläder som vi lånat av årets kulturpristagare i
Täby, Kerstin Stenhols. När han går ut spelar orgeln en medeltida
hymn. Sedan kliver Albertus Pictor in tillsammans med sin lär
ling Sigge Näsa. De inspekterar kyrkan som de nu nästan har målat
klart. Plötsligt dyker Döden upp klädd i svart mantel och med en lie
över axeln. Han utmanar Pictor i schack. Pictor vinner och Döden
försvinner. Pictor avslutar med att säga att han nu fått inspiration
till en ny målning till kyrkan och han och Sigge går bort mot trap
pan till läktaren för att starta den målningen. Denna lilla sketch
symboliserar 1400-talet.

Texten beskriver en tämligen traditionell form för gestaltning av
historia för barn och unga - genom teater. Kulturarvet transforme
ras till en form som vi kan bli åskådare till. Historien omvandlas till
en sekvens av händelser, till en berättelse som är möjlig att betrak
ta. Kunskapsteoretiskt ställer gestaltningsformen en mängd frågor,
medan den pedagogiskt sett är ett effektivt och suggestivt medel att
formulera och förmedla kulturarv. Men jag vill ställa två frågor till
exemplet - och naturligtvis till alla gestaltningar av historia. Den
ena frågan handlar om vilka alternativ till historisk förståelse barnen
får genom ett sådant skådespel: Vilken möjlighet till självständigt
och kritiskt tänkesätt får barnen hjälp med? Den andra handlar om
vems kulturarv som presenteras: Får barnen möjlighet att identi
fiera sig med kulturarvet om man inte är svensk?
Kulturarvet har naturligtvis inget inneboende värde för utomstå
ende: Vi kan inte tolka föremål om vi inte får hjälp av vår egen kul
turella förförståelse. Vår kulturella förståelse av kulturarvet passerar
genom ideologiska filter, pedagogiska filter, genom ekonomiska fil
ter, ja, genom turismens och upplevelseindustrins filter. Hur skall vi

hjälpa barn att på ett självständigt och kritiskt sätt tolka kulturarvet
när kulturarv och historia blir en allt större och allt betydelsefullare
del av vår identitetskonsumtion?

Jarlabanke - en lek med kulturarvet
I Täby kommuns profil ingår Täbys rika lämningar från den förkrist
na tiden, populärt kallad vikingatiden. Liksom i Sverige för övrigt
vimlar det av vikingatida fornminnen i Täby. Som en del av gestalt
ningen av detta lokala historiska identitetsbygge har kommunen
anlagt en park med vikingatida tema i vilken man kan vandra runt
och på olika sätt taktilt erfara vår tidiga historia.
Parken kretsar kring Jarlabanke, en ”byhövding” från 1000-talet
som bland annat anlade en bro i området. Att Jarlabanke används
som en lokal identitetsmarkör märker man, förutom här, genom
att golfklubben i Täby getts namnet ”Jarlabanke golfklubb” och att
rotaryklubben kallar sig Täby Jarlabanke rotaryklubb.
Skaparna av den ambitiösa parken har tagit hjälp av konstnärer
som utformat lekskulpturer i form av exempelvis ett vikingaskepp
som barnen kan äntra likt man äntrar en verklig båt. Med hjälp av
den vikingatida symbolvärlden - förstärkt av ett drakhuvud i båtens
stäv - kan barnen föreställa sig kulturarvet i meningen en annan
tid. Även som vuxen är det lätt att föreställa sig lockelsen av att leka
viking i ett så fantastiskt skepp!

Jarlabanke, Täby.

Som bilden antyder har man tagit kulturarvsdidaktiken på allvar
och säkert får platsen ur barns perspektiv en spännande innebörd.
Även mycket små barn är införstådda med den vikingatida symbol
världen och kan lätt koppla denna symbolvärld till sin egen kultu
rella erfarenhet och omsätta erfarenheterna i meningsbärande lekar.
Men precis som nämnts ovan kräver denna process en kulturell

förförståelse som vi som sociala varelser inte utan vidare får, den är
beroende på vilka kulturella erfarenheter vi och våra föräldrar har.
Vägen till att förstå kulturarvet går så att säga genom att förstå mång
faldens villkor och att förstå hur kulturella identitetsbyggen går till.
I Täby handlar den vikingatida parken om att hylla den lokala
identiteten, byggd på kulturarvet. Det är en lokal identitet som
spelar med en nationell identitet och ett nationellt kulturarv som
traditionellt inkluderar vikingatiden som ”sin” historia. Vi har alltså
att göra med ett nationellt identitetsbygge omvandlas till rostfria
lekskulpturer försedda med drakhuvuden. Estetiken och symbol
världen anspelar på den svenska nationalromantikens hyllning av
vikingatiden som den svenska kulturens sanna vagga och ursprung.
Underförstått ser vi framför oss en representation av en föreställning
om ett autentiskt svenskt kulturarv, maskerat till lekskulpturer.
Det finns här en paradoxal bild av kulturarv och mångfald.
Historiskt sett värderas kulturarv därför att vi (samhället) genom
”vårt” arv finner en stabil och kulturellt homogen föreställning om
vår kollektiva identitet. När kulturarv sammankopplas med etnisk
och kulturell mångfald förväntas kulturarvet homogenisera män
niskor som ”kommer utifrån” genom att dessa skall ta till sig arvet,
göra det till sitt. Därmed opererar kulturarvspolitik som kulturellt
homogeniserande kraft och motverkar mångfaldsidén.

Kulturarvingar - till vad?
Kulturarv och kulturarvsgestaltning kan både vara en inneslutan
de och en uteslutande kraft. Det förra innebär kulturarv som en
homogeniserande faktor, medan den senare innebär att kulturarv
bidrar till kulturell och social diversifiering. Vanligen tänker vi på
mångfald i termer av etnicitet, kön och social tillhörighet. Men
”Mångfald handlar inte bara om etnicitet utan också om kön, klass
och andra sociala tillhörigheter. Vilken som har störst betydelse,
aktualiseras i olika situationer”, som etnologen Birgitta Svensson
skriver (Svensson 2005:142). Mångfald för mig innebär också att alla
åldrar får en rimlig möjlighet att på lika villkor ta del av och förstå
kulturarv. En motverkande kraft när det gäller barn är att de ses
som konsumenter och inte aktiva skapare av kulturarv.
Det är lätt som forskare att vara kritisk mot gestaltningar av
kulturarv och historia. Min avsikt här har inte varit att kritisera

enskilda utställare. Tvärtom har jag största respekt för det arbetet
och alla ansträngningar som görs för att levandegöra kulturarvet.
De problem som jag vill peka på ligger på en annan nivå - kanske
ideologisk - och är en fråga om att vuxensamhället tenderar att
tänka på kulturarv som homogent. Visserligen är kulturarv lättare
att presentera om det framställs som homogent, men risken är stor
att kulturarvspolitiken bidrar till att förstärka och tom skapa nya
kulturella och sociala klyftor.
En önskedröm vore att barnen får tillgång till både historien men
samtidigt också instrument att med hjälp av historien ställa kritiska
frågor till samtiden och till sin egen värld. Det vill säga att barn får
tillgång till kulturarv på ett motsatt sätt än exemplet Ronneby kom
mun. Och frågan är om kulturarvet som det presenteras i praktiken
hjälper barn att urskilja mångfald och att erkänna mångfald eller om
det verkar homogeniserande.
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Gatan och skogen.
Hot och bot i svensk uppfostringstradition
Ella Johansson
Är kulturarv något man kan lägga ett barnperspektiv på? Eller är
frågor om tradition, förändring och vad som ska anses värdefullt
av detta något som uteslutande handlar om vad vuxna gör, säger
och anser? Man hör och läser ofta om hur vuxna resonerar om hur
barndomen förändras, men har det betydelse för barnen att deras
barndom har eller inte har kopplingar till tider och barndomar som
varit? (Jfr Halidén 2003)
Hur mycket vet vi egentligen om hur det är att vara barn i dag?
Hur kan vi som vuxna förstå och värdera barnens villkor? Här
kommer det att handla om uppväxtförhållanden i några olika
bostadsområden i Storstockholm. Hur ser barndomarna ut i
relation till olika fysiska miljöer och sociala förhållanden? Hur
passar barnens villkor in i vad vuxna anser vara god barnkultur
och goda traditioner? Artikeln bygger på en intervjuundersökning
med barn i olika delar och miljöer i Stockholms län som genom
fördes 2007-08 av Karin Günther, etnolog vid Nordiska mu
seet med kompletteringar av Charlotte Hyltén-Cavallius, etno
log på Mångkulturellt centrum i Botkyrka, med hjälp av medel
från Kulturrådet till Nordiska museet. Kulturarvsaspekterna är
inbyggda bland annat genom att en studie från slutet av 1970talet följs upp. Då genomförde Eva-Lis Bjurman en liknande
dokumentation bland ”borgarbarn” i välmående villaförorter (kallat
Norr) och ”arbetarbarn” i nybyggda hyreshusområden (kallat Söder)
(Bjurman 1981).
Undersökningen och framför allt det anslutande bokprojektet
Storstadens barndomar (Johansson, Günther & Hyltén-Cavallius
m fl in press) har utformats utifrån tanken att ett antal samhällsför
ändringar som kan förväntas ha haft inverkan på barnens vardag
skett under senaste årtiondena.
- Allt fler barn har en bakgrund i andra länder än Sverige. I många
bostadsområden har nära nog samtliga barn utländsk bakgrund.
Bostadssegregering tänks inte längre bara utifrån klass och välfärd

utan har alltmer kommit att ses som en fråga kopplad till migration
och etnicitet.
- Datorer och informationsteknologi har förändrat samhället
och även barnens vardag. Det är en ny, växande och föränderlig
värld, inte minst för de vuxna, och det uppstår hela tiden frågor
om hur barnen sorterar och tar intryck av det som förmedlas via
den nya tekniken.
- Förskola och fritids har byggts ut och byggts samman med
skolsystemet. Pedagogiska mål och vuxenstyrning har fått större
utrymme. Föräldrar förväntas visa ett större engagemang i skola
och aktiviteter högre upp i barnens åldrar.
- Risker uppfattas på ett annat sätt än tidigare. I modernt föräld
raansvar ingår att skydda barnen från biltrafik och potentiella faror
i form av våld och övergrepp från främmande människor. Därmed
minskar utrymmet för barn att på egen hand röra sig fritt utom
hus.

Det här är inga obekanta företeelser. Frågorna präglar diskussio
ner om hur vardagen ser ut för vår tids barn såväl i media som
människor emellan. En risk är dock om argumenten präglas mer
av människors starka engagemang och projektioner utifrån egna
barndomsminnen än av erfarenheter som de barn man diskuterar
har gjort (Johansson E. 2005). Det florerar många väl etablerade
och samtidigt fördomsfulla föreställningar om stora städers olika
bostadsområden och miljöer, och om hur barnen som bor där har
det.
Så vad är det för barndomar som levs och leks i stadsdelar och
bostadsområden av olika slag, och hur ser barnen själva på sina
liv? Hur är det att vara barn på olika platser i Stockholm under
slutet av 2000-talets första årtionde? Över hundra barn i andra och
tredje årskursen år har fått komma till tals och berätta. Resultatet
har gett en rik och mångfacetterad bild av barns olika livsvärldar i
storstaden. Intresset har främst legat på de delar av vardagen som
barnen själva har ett relativt stort inflytande över, där institutioner
som skolan och de vuxna, pedagoger eller föräldrar, inte spelar så
framträdande roller (Jfr Banér 2003, 2007). Frågor som social och
ekonomisk trygghet, skola och inlärning, säkerhet, hälsa och kost
har ställts åt sidan. I barnens egna beskrivningar och berättelser
finns ju inte någon sociologisk eller pedagogisk problematisering.

En viktig strävan för oss tre som arbetat med att analysera materia
let inom bokprojektet har varit att lyfta fram sådant i barnens berät
telser som annars sällan uppmärksammas. (Johansson, Günther &
Hyltén-Cavallius in press)
På utrymmet här begränsas jämförelsen till att gälla två miljonprogramsområden, kallade Norr- och Söderorten, kontra högstatus
området Villastaden, dominerat av stora äldre villor. Det är miljöer
som har motsvarigheter i Bjurmans undersökning. Innehållet foku
seras på Ella Johanssons delar av bokprojektet och de tankar som
legat till grund för hennes initiativ till dokumentationen. Barns fria
lek utomhus samt deras rörelsefrihet och tillgång till den omkring
liggande miljön och landskapet är centrala.
Kulturbegreppet och kulturarvsbegreppet som används är etno
logiskt. Det handlar om barns vardagsliv, om deras vanor, praktiker
och föreställningar (jfr Brembeck & Johansson 1996, Halidén 2007).
Ett redskap för att ge relief åt barnens berättelser är att de sätts i
relation till de vuxnas kulturella föreställningar om vad som är ett
bra liv för barn. De svenska traditionella uppfattningarna om vikten
av naturumgänge och av barns självständighet kan ses som delar av
hur ett svenskt kulturarv brukar formuleras (Johansson 2006).

Lekar och lektradititioner
Vad har vi lärt oss under resan genom storstadens olika barndoms
land? Finns lekarna, ramsorna, trädkojorna och vad som i övrigt
kan vara ett kulturarv för barn kvar? Först kan man konstatera
att skolrasterna i alla områden rymmer mycket av den lek- och
barndomsvärld som vuxna minns från sin egen barndom och
som de ibland diskuterar som utrotningshotad (Forsgård 1987).
En flicka i Söderorten berättar ”Jag och mina kompisar brukar
alltid dansa. Vi brukar alltid på rasterna dansa och så. Sen kör
vi kulor. Sen brukar vi alltid köra twist”. Att leka kull samt kasta
eller sparka boll är andra lekar som passar särskilt bra för de kor
taste rasterna och som är vanliga i både Villastaden och Norroch Söderorten. Tafattlekarna har sina varianter som ibland är
gamla och välkända men som också kan ha namn och variatio
ner som barnen berättar att de hittat på själva. Många brukar leka
vad som i Villastaden kallas Mördarleken och i Söderorten Hulkenkull.

- Det är så här. En är mördare och sen så låtsas man att man liksom
har knivar och sånt. Så ska den springa och ta och krama den och
då blir den också mördare. Sen är det bara en kvar för sen är det
jättemånga mördare. (Pojke, Villastaden)

Bland barnen i Söder på 1970-talet fanns det 46 gemensamma lekar
som alla barn kände till och kunde beskriva, många mycket gamla
och några vidareutvecklade eller helt nyskapade av barnen själva. I
samma tids villaområden, Norr, var motsvarande siffra fyra lekar,
nämligen hage, hopprep, kurragömma och kull. Burken, polis och
tjuv och blindbock kände barnen i Bjurmans Norr också till, men
de lektes mest på barnkalasen.
Barnen i den nutida Söderorten berättar också idag om fler lekar
och varianter än Villastadens barn gör, men skillnaden förefaller
inte vara lika stor som på 1970-talet. Med reservation för att den
nutida undersökningen inte lika aktivt har gått in för att inventera
och förteckna lekar som Bjurman gjorde, så verkar barnen i Norroch Söderorten inte ha riktigt samma imponerande förråd av lekar
som barnen i motsvarande förorter för 30 år sedan. Ett stort förråd
är det dock utan tvekan. Villastadens barn kan numera fler lekar än
i 1970-talets Norr och de verkar åtminstone under skoltid leka lite
mer intensivt och grupporienterat än barnen i Bjurmans villasam
hällen. Kanske är det förskolan som gjort barnen mer kompetenta
att leka och organisera. På Bjurmans tid var många av villabarnen
hemma med sina mammor under förskoletiden.
Den stora skillnaden idag mellan barnen på olika platser, är att
villabarnen nästan enbart leker roll- och regellekar i grupp under
skoldagens raster. Det är ett resultat som överensstämmer med den
tidigare undersökningen. Villastadens barn tillbringar i allmänhet
tiden efter skolan i hemmet, med att ”pyssla på rummet”. De berät
tar också att de tittar på TV om kvällarna, men de betonar gärna
att de hellre pysslar och gör något mer skapande.
- För att hemma är det inte så kul alltid. Jag har ganska tråkigt (...)
Då går jag och frågar mamma vad hon tycker att jag ska göra.
Jaha. Vad brukar hon svara då?
- Det är lite olika. ”Gå upp på ditt rum och lek”

Nästan alla barn i Villastaden deltar i organiserade fritidsaktiviteter.

Det kan vara fotboll och tennis eller någon annan idrott men också
mer kulturellt inriktade aktiviteter såsom att spela ett instrument,
teater och filmkurser. Sammanlagt går de intervjuade Villastads
barnen på mellan två och fem olika saker under veckan inklusive
helgen. Det är en ökning jämfört men Bjurmans studie, då de villa
barn som var mest engagerade gick på tre aktiviteter.
Musik, sport och konst/hantverk var de viktiga aktiviteterna då
som nu. Bjurman konstaterar att det här är ett historiskt förankrat
mönster. Musik, sport och konsthantverk var redan på 1800-talet
extrainslag som skilde ut en borgerlig uppfostran från den allmänt
tillgängliga skolutbildningen.
I Villastaden finns också vad som kan uppfattas som den vikti
gaste nyheten och förändringen i barns liv sedan Bjurmans studie
gjordes. Det är att de barn som har skilda föräldrar också har ett
delat boende där de tillbringar lika mycket tid hos vardera föräldern.
En konsekvens av detta är att barnen blir mycket omhuldade. De får
mycket uppmärksamhet och en nära vuxenkontakt med båda för
äldrarna, som kan planera för att uträtta de mer vuxna eller mindre
barntillvända sidorna av vardagen under de veckor då de inte har
barnen eller barnet boende hos sig.
Att leva med delat boende är också en stark förändring i relation
till platsanknytning och bostadsområde. De barnen är inte längre så
självklart hemmahörande på den plats där de går i skolan och har
sina kamrater. Eftersom skilsmässan kan leda till att en eller båda
föräldrarna flyttar till andra boendeformer är inte barnen heller på
samma sätt länkade till en viss typ av boendemiljö, i det här fallet
Villastadens äldre burgna hus och stora trädgårdar.
Intervjuerna vittnar om att det delade boendet kan göra det
lite svårare med kamratkontakterna. Man kan anta att föräld
rarna värderar tiden de har med barnen högt och det framgår att
det krävs ännu mer planering än tidigare för att ordna umgänget
med kamrater. Ibland omöjliggörs kamratbokningarna av att tele
fonnummer och adresser inte finns tillgängliga hos den ena för
äldern.
Villabarnen leker alltså generellt sett inte så mycket ute när skol
dagen väl är över. Deras tid är planerad och de är beroende av för
äldrarna som skjutsar dem, både till många av aktiviteterna och
hem från besök hos kamrater. En förändring sedan 1970-talet är att

organiserade aktiviteter numera är mycket vanliga också i andra
områden, exempelvis i Norrorten, om än inte i samma omfattning
som i Villastaden. Aktiviteterna i Norr- och Söderorten är ofta
belägna så att barnen själva kan gå till dem och ofta ordnade av
skolan och kommunen.

Att gå ut och leka
I Norrorten verkar färre av de intervjuade barnen gå på fritids. I
Söderorten är det lite mindre vanligt att barnen går på organiserade
aktiviteter, även om det finns ett utbud också där. Den täta miljön
där barnen tillåts röra sig ganska fritt på egen hand gör dock att
de gärna går till öppna verksamheter och fritidslokaler. Pojkarna i
Söderorten, som tycks röra sig i vidare rumsliga cirklar än flickorna,
berättar att de besöker en särskild fritidslokal för barn i åldrarna
5-12 år. Att fiska är en uppskattad aktivitet som många pojkar ägnar
sig åt tillsammans med papporna och den lokala sportfiskeförening
en är också med och ansvarar för den nämnda fritidslokalen. Detta
fritids liksom en annan fritidsklubb i området har också tjejkvällar
en gång i veckan.
Det är värt att notera att simanläggningarna är välbesökta i miljonprogramsområdena, och särskilt av flickorna. En lokal fritidsvaneundersökning har visat att barnen, och särskilt flickorna, från
Söderortens mest segregerade grannskapsområden är väldigt frekventa besökare i simhallen. De utnyttjar den i mycket högre grad
än barnen från de nära grannområden som är bebyggda med rad
hus och villor, där invånarna har en bakgrund som är övervägande
svensk eller har rötter i en nordisk/europeisk migration längre till
baka i tiden, (jfr Johansson 2008, 2010 in press.)
Eftersom skolarbetet och andra vuxenstyrda aktiviteter inte varit
undersökningens fokus har det inte ställts frågor om läxläsning
ens plats efter skoldagen. Det är endast är barnen i Norrorten som
berättar om att de gör läxor och de tar upp detta spontant utan att
det frågats om hemläxor. Skolarbetet är viktigt på många sätt i det
området. Både föräldrar och barn visar på olika sätt att de tar sko
lan på allvar. Också själva skolan lägger vikt vid att barnen ska ha
framtidvisioner och i Norrorten har de en klar, ofta högt siktande
bild av vad de ska bli när de blir vuxna.

Detta hindrar dock inte att det också finns ett starkt fokus på
utomhuslek, på relationerna till andra barn. En pojke berättar att
"en halvtimme får jag vara ute och spela fotboll, sen jag kommer upp
och gör mina läxor igen". En annan gör först läxorna ”sen jag äter
och går ut. Vi gungar och leker kull och så. Nästan alla kompisar
är ute och leker”. Barnen i Norr- och Söderorten har berättelser om
dagen och dess rytm som skiljer sig från Villastadens, eftersom lek
och uteliv i grupp inte bara äger rum i skolan utan även om efter
middagen, kvällen och helgerna.
Brukar du gå ut och leka också?
- Ja, några gånger, men bara om jag har gjort läxorna. Jag gör läx
orna först, sen jag spelar kanske en halvtimme data, sen jag går ut,
spelar fotboll med mina vänner.
Får du inte gå ut förrän du har gjort läxorna?
- Nej, jag får fast jag vill inte. Jag gör först läxorna, så jag blir klar.
(...) Vi spelar lekar och cyklar (Pojke, Norrorten)

Man leker utomhus både på eftermiddagar och kvällar och det finns
klara regler för hur länge man får vara ute.
"På våren då måste vi komma hem klockan sju, vårvintern; sju,
sen när det blir ljusare och ljusare, då får vi till åtta, och nu får vi
till åtta. Och sen på sommaren får vi till tio, så snart kommer det bli
nio, och sen tio. När jag får komma hem klockan tio, på sommaren,
då bara duschar jag, jag duschar varje dag innan jag går och sover,
så duschar jag och äter, och sen går och sover. Och tittar på tv om
jag inte kan sova". (Flicka, Norrorten)
Barnen kan som redan nämnts en stor mängd lekar. De både
känner till och utövar gamla regellekar som varit vanliga och popu
lära under många generationer. Man leker regellekar som Kull,
Kurragömma, Tjuv och polis, Sparka burken och Kråka. Bland alla
varianter på kull finns till exempel "Is och sol".
- En person ska vara is och alla andra är sol. Isen säger is till solen,
så måste en sol komma och sola på den personen som blivit isad.
Jaha, så om man har blivit isad så kan man inte röra sig?
Ja, man står som man står.
Hur isar man nån, måste man ta på dem?
- Ja man kullar dem. (Flicka, Söderorten)
-

Också kring tävlingslekar och olika idrotter har man utvecklat sina
egna lokala varianter och former. ”Sen det finns olika lekar på fotboll
också. Vi spelar inte bara. Man får bara nudda en gång, skjuta och
pricka, såna där saker”.

Vems kulturarv?
Det hade varit intressant att kunna rapportera om regellekar som
kommit till Norr- och Söderorten från barnens ursprungsländer,
om nära och starka band mellan olika generationer eller andra for
mer av mångkulturella innovationer och bidrag i de segregerade för
orternas barnkultur och kanske som ett för dem specifikt kulturarv.
Men vi har inte funnit något sådant. Om barnkulturen i Norr- och
Söderorten ska liknas vid någonting så är det just dess föregångare
i liknande svenska områden. Ingenting i undersökningen tyder på
att man direkt tagit med sig lekar från föräldrarnas födelseländer till
de orter där många har utländsk bakgrund.
Barnen i miljonprogrammens förorter räknar bara upp vad som
skulle kunna betecknas som välbekanta ”svenska” regellekar, med
användande av de svenska namn som varit i bruk i många generatio
ner (lekarna i sig finns naturligtvis överallt i världen, det finns inget
unikt svenskt med tafatt- eller gömmalekar). Någon gång används
lite andra formuleringar. ”Vi löper” som en pojke säger, kan kanske
betyda att man springer ikapp men också mer vagt man ”är ute och
springer”. Uttrycket ”vi spelar lekar” visar att likheten mellan regel
lekar och idrotter är stor och det underlättar säkert lekandet i stora
åldersblandade grupper.
En flicka i Norrorten berättar att hon har mer än tusen kompisar
som hon ibland ringer till men oftast ”plingar på” hos: ”Om de inte
är där, då jag går till nästa, jag plingar på hos alla kompisar, men om
en är där, då vi leker. Ibland sover vi över hos varandra.” De goda
möjligheterna för barnen att leka utomhus i miljonprogramsförorterna Norr- och Söderorten, hänger bland annat samman med
att det finns många barn och stora syskongrupper. Förekomsten av
äldre syskon som kan se till de yngre vidgar möjligheterna att leka
utomhus. Också den som inte har egna storasyskon har nytta av att
föräldrarna vet att det finns äldre barn ute.
Tack vare trafiksepareringen går många barn till skolan utan föräldrasällskap redan från första klass. Ofta har de sällskap av syskon

och vänner, men inte av vuxna. Flera barn berättar att de får lämna
hemmet och gården och exempelvis gå till närmaste köpcent
rum eller cykla en eller två tunnelbanestationer bort. Barnen vet
mycket väl vart de får gå och var de får vara.
I Söderorten leker framför allt flickorna med varandra på går
darna mellan husen, ofta i stora grupper. De spelar bollspel eller
leker andra regellekar. Särskilt flickor tar också hand om mycket
unga systrar och bröder när man leker utomhus. I Söderorten ord
nar de också picknick på på en stor gräsplan och leker vid stranden
på sommaren. På ett liknande sätt går det till i Norrorten.
- Men när vi kör burken och kurragömma, det är jätteroligt, för i
vår gård, det är jättemånga barn, alla samlas, det är mer än trettio
stycken som samlas, när vi kör burken, vi måste hitta dem alla, och
sen kurragömma, samma sak. Det är i alla fall både killar och tje
jer då. Några är stora, 11, de är i alla fall snälla. Och sen ibland så
brukar vi ha picknick. Vi tar jättemycket, alla måste hämta med sig
någonting. Om de inte har, i alla fall, de får vara med, men i alla fall,
man ska försöka ta med sig om man har någonting hemma. Förut vi
tog en sån här stor Cola, hela - vi har picknick bara barnen, själva
- och en hel chipspåse, och en jätte jättestor filt, vi samlade ihop
alla så det blev en enda jättestor filt, och sen vi hämtade godis, det
var en lördag. (Flicka, Norrorten)

I Villastaden organiseras lekandet på fritiden på andra sätt än i
hyreshusområdena. Om man ska leka med kamrater bestäms det
i förväg, helst genom att man ringer kvällen innan eller, vilket är
mindre uppskattat av lärare och föräldrar, från skolan samma dag.
Sedan leker man hemma hos varandra. Att man går hem till var
andra är grundvalen för nästan allt umgänge mellan barnen utan
för skoltid. I allmänhet är man med en annan kompis. Det är inte
avgjort om de två barnen leker inomhus eller i trädgården, det blir
som det faller sig. Det är bara om det skulle bo ett annat barn på
samma gata som man kan gå och ringa på direkt. Två av villastads
barnen i undersökningen har en sådan kamrat. Mest leker man nog
inomhus, även om barnen gärna tillägger att de också är utomhus
ibland. Det är aldrig så att ni leker ute i en park och sen går alla
hem? frågar intervjuaren. ”Nej. Man går hem till någon och kanske
leker i trädgården”.

En flicka svarar att de nog leker mest i skogen, andra barn berät
tar att de får gå till parker eller skogen, bara de säger till hemma.
De leker alltså inte enbart i den egna trädgården, de flesta näm
ner att de har en park, skog eller ett grönt område alldeles nära
huset dit de får gå om de frågar först och då kan de också få vara
på gatan ”eftersom det inte finns så många bilar där”. Även i
Villastaden kan man få mer frihet om det finns äldre syskon med
och passar.
Att gå ut innebär alltså inte i första hand att man träffar andra
barn. Utomhuslivet står för andra saker, och är mera kopplat till att
man behöver frisk luft eller att det är nyttigt. Det kan föräldrarna
påpeka och det vet man själv.
- Men hemma har vi en studsmatta och ibland känner jag att jag vill
gå ut, för jag har så tråkigt inne, så går jag ut för att hoppa studs
matta, men det är för kallt ute, så jag går in igen, så går jag ut efter
ett tag för att det är för varmt inne.
Men, leker du mest ute eller mest inne?
- Inne. Jag är ute typ två gånger om dagen. Ibland så liksom säger
mamma och pappa, om jag håller på och göra någonting som att
rita eller någonting, så säger de; ”Men gå ut lite och lek” Ja då gör
jag det.
Varför vill de att du ska leka ute då?
- Vet inte. Få frisk luft kanske? Fast jag vill ju också, jag bara är
så inne i det jag gör, så de måste säga till mig. Jag gör snögubbar
ibland, nu när det är snö. Och annars bygger jag kojor. (Flicka
Villastaden)

Att man kan ha det tråkigt hemma är något som återkommer och
som kan leda till diskussion med föräldrarna ”Jag tror att jag skulle
vilja bo någon annanstans”, säger en pojke i Villastaden. ”För att
hemma är det inte så kul alltid. Jag har ganska tråkigt”.

Gatan eller skogen?
Parallellt med de vuxnas risktänkande om faror som hotar när barn
lämnas utan övervakning finns en pedagogisk idévärld som, särskilt
i Sverige och norra Europa, lägger stor vikt vid utomhusliv, natur
och skog som något som barn behöver (Halidén 2009). Gatan har
länge varit en symbol för hotet mot barn och även hotet från barn.

Gatpojkar och gatubarn, för att inte tala om gatflickor, är alla begrepp
som personifierar de värsta tänkbara formerna av dålig barndom
och urban misär. Det finns en tradition i barnuppfostringens
idévärld, som sträcker sig långt tillbaka till borgerskapets 1800-tal
och som handlar om att hålla barnen borta ”från gatan” (Bjurman
1995). Klassdistinktioner markerades med förmågan att hålla de egna
barnen inom hemmets väggar och välgörenhetsprojekt skulle rädda
de lägre klassernas barn från den moraliskt farliga gatan genom att
man organiserade nyttiga aktiviteter. Borgerlighetens alternativ blev
att skapa inomhusmiljöer för barn. Leksaksindustrin utvecklades
och marknadsförde sig just med argumenten att goda leksaker höll
barnen borta från gatan och dess dåliga inflytande. Fattiga barn fick
en fritidsverksamhet i så kallade Arbetsstugor där de skulle lära sig
arbetsdisciplin och hantverk. (Aronsson 1984, Bjurman 1995)
Samtidigt var det viktigt att barnen hade tillgång till ”naturen”. Att
få leka i gröna landskap med sjöar och skogar har förblivit viktiga
kriterier på en bra barndom i skandinaviska eller nordeuropeiska
pedagogiska sammanhang. Astrid Lindgrens böcker där barn lever
sina liv på en idyllisk landsbygd med ett minimum av kontroll från
harmoniska vuxna i byns storhushåll, är medierade normer för var
och hur barn helst ska leva och leka. Ambivalensen inför utomhus
livet lever kvar. Det är en ambivalens som alltså går långt tillbaka
i tiden, mycket längre än de förändrade riskbedömningar som kan
kopplas till exempelvis biltrafik. Ett högt säkerhetsmedvetande och
andra värderingar om att barn inte ska befinna sig ute, oskyddade
eller ”vind för våg” står i motsättning till idealet om en fri och natur
nära barndom.
Hur ser barnen själva på detta, och vad gör de med ”skogen” och
”naturen”? De barn som intervjuats i den välbärgade ”svenskdominerade” Villastaden är mycket kompetenta när det gäller att tala
om ”natur”.
- Hemma kan man inte göra så mycket, alltså utomhus. På landet
är det mer fritt, där finns ju nästan inga bilar och man kan gå var
man vill. Vi kan spela fotboll, så har vi en liten stuga där det finns trä
och sånt, så man kan bygga saker och så. Det gillar jag, och sen att
det finns skog så nära. Vi har byggt två kojor, jag och min lillasyrra.
(Pojke, Villastaden)

Brukar du också leka i skogen?
Ja, väldigt mycket. Vi bygger kojor. Hos pappa har vi som en urhol
kad en, där brukar jag och min syster leka. Hos mamma i Y-berg
har vi också en koja, under en stor gran. På Z-ö har vi också byggt
en koja, så jag har rätt många.( Flicka, Villastaden)
-

I ett etnologiskt forskningsprojekt om ”Skogens betydelse i svensk
kultur” ombads skolbarn att skriva uppsatser om skogen och vad
den betydde för dem. Att skriva uppsats om en söndag där familjen
gör en utflykt i skogen, var uppenbarligen en ”litterär genre” som
många barn behärskade, alldeles oberoende om familjen verkligen
ägnade sig åt skogspromenader eller ej. (Fredriksson 1997). Många
barn är alltså införstådda med det nordeuropeiska sättet att uttrycka
sig ”korrekt” och entusiastiskt om skog och natur, oavsett om de i
praktiken har några verkliga naturupplever.
Bland svenskar med migrationsbakgrund kan det finnas andra
samtalsordningar. En del av barnen har hemifrån uppfostrats till att
värdera mänskliga kontakter och urban civilisation högst. De har
svårare att se positiva värden i ensamma strövtåg och mörka skogar
(Sjögen 1996, Sjögren 2006). På frågor om de gillar skogen svarar
de helt enkelt ”Nej” eller artigare, men lika korthugget ”Lite grann”.
En flicka svarar utan omsvep ”Skogen!? Jag hatar att gå dit! Det är
gegga, jag hatar”.
A - Jag vill bo i villa eller radhus/ B - Jag med, villa. Men inte för
stor och det ska inte vara nära skogen /C - Ja, inte jag heller, det
ska vara såhär många grannar. Tänk vad hemskt att bo mitt i skogen,
det finns bara ett hus här (Tre flickor, Norrorten)

Senare i intervjun framkommer andra sidor av hur en av dessa flick
or och hennes familj både uppskattar och använder sig av naturen
på ett sätt som är en helt godtagbar form av ”svenskt friluftsliv”
eftersom hela familjen brukar göra långa utflykter med cykel. Praxis
och de föreställningar man ger uttryck för är åter två helt olika saker.
En pojke i Norrorten sitter visserligen mycket vid sin dator, men
datorn ger samtidigt inspiration till hur han ska leka utomhus med
sina kamrater och de yngre släktingar han ofta har hand om:
- Vi brukar vara i skogen, jag har en skog. Vi bor bredvid X-torp,
då det finns en stor skog, och där var jag bor, där finns också en

skog. Då jag är inne i skogen, vi är överallt i hela X-torp. Och inne
i mitt rum. Men jag bestämmer, de får se upp mot mig. Därför jag
är elak. Datan sa också såhär att, han, han är den starkaste i hela
universum, varför han, bara han hittar lera, då han blir starkare. (
Pojke , Norrorten)

1 Söderorten fick Karin Günther följa med två flickor för att se på
en trevånings trädkoja i skogen.
- Här ska vi gå in, säger D plötsligt, och vi går in i skogen. Det luktar
skog och är tyst och stilla. Att leka i skogen är bättre än att leka på
lekplats tycker D och får medhåll av E.(...). E säger att hon älskar
skogen. D säger att hon älskar att vara i skogen och att hon brukar
plocka svamp och blåbär tillsammans med Fs mamma. Vi kommer
fram till den första kojan ”trevåningskojan”. Mellan några träd finns
mycket riktigt tre våningar uppsnickrade som små bryggor mel
lan stammarna. På en av trädstammarna har plankor spikats fast
och bildar en stege upp till första våningen. (...)D var här i går, till
sammans med en kompis som just kommit hem från Thailand.(...).
Hans pappa är byggjobbare, så det är han som har gett barnen ham
mare och spik till bygget. Plankorna har de hittat själva i en hög i
skogen. E har aldrig varit här förut och hon är imponerad av kojan.
(Observation i Söderorten, Karin Günther)

Bullerbyn och den mångkulturella förorten
Det som kan fascinera i undersökningen är hur de stora olikheterna
mellan olika sociala och geografiska miljöer faktiskt motsvaras av
oerhört stora likheter över tid mellan de olika typerna av områden.
Ett kulturarvsperspektiv kan visa på likt och olikt i skilda stadsdelar
och att detta är relaterat till kontinuitet, diskontinuitet, traditioner
och nyskapelser (Johansson).
Skillnaderna och likheterna som framkommit har sin motsvarig
het inte bara i de stora överlappningarna med Eva-Lis Bjurmans
1970-tal. Också i det förra sekelskiftets stadsliv återfann Bjurman
och andra barnforskare vid den tiden, bland arbetarbarn och borgarbarn, många av de viktigaste dragen i hur sociala, ekonomiska
och kulturella skillnader skapar olika uppväxtvillkor och barndomsvärldar (Aronsson 1984, Barn i stan 1979, Johansson 1990, Bjurman
1995). Det är således i grunden mycket starka och sega strukturer

som övar inflytande på hur barndomen gestaltar sig i olika sociala
miljöer.
Särskilt intressant är det att notera kontinuiteten i arbetarområdena, där det ju skett så många förändringar, förnyelser och
brott med traditionen. Här är för det första bostadsområdena inte
desamma. Det handlar visserligen genomgående om områden
med låga hyror i stadens periferi, men belägenheten och sättet att
bygga och planera har förändrats radikalt under de gångna hundra
åren.
Det som främst kan få den starka kontinuiteten att verka över
raskande eller osannolik är kanske det faktum att befolkningen i
miljonprogramsförorterna inte har någon familjemässig kontinuitet
med, eller ett kulturellt ursprung i, den traditionella svenska arbe
tarklassen. Deras rötter finns i andra länder, oftast i andra världsde
lar. Undersökningens viktigaste och kanske mest glädjande resultat
är att kunna berätta om den rika barnkulturen i dessa förorter.
Det är i den så kallade mångkulturella förorten det leks tradi
tionella regellekar. Det är där man regelbundet går till simhallen.
Det är där man alltid kan hoppa in och lira fotboll med barnen på
gården. Man följer med pappa och fiskar eller hjälper mamma att
baka. Man bygger trädkojor och spelar kula. Lite tillspetsat skulle
man kunna säga att om Bullerbybarndomen ännu finns att upptäcka
någonstans så är det just i miljonprogrammen. Här finns framför
allt de stora barngrupperna och den demografiska täthet som gör
att barnen kan släppas ut på egen hand. Här finns grönska, ”vildare”
naturpartier och både på gårdarna och i de centrala delarna är den
riskabla biltrafiken bortplanerad.
När barnen gör saker tillsammans sker det oftast i en svensksprå
kig kontext. Att de ”svenskglesa” förorterna fungerar så bra för bar
nen och att barntraditionen överförs så starkt, är ett viktigt resultat
som bör få konsekvenser för hur man överhuvudtaget tolkar och
diskuterar segregering, diskriminering och integration (jfr. van der
Bürgt 2006). I ljuset av alla de negativa bilder och stereotyper som
vidhäftar de segregerade förorterna blir det mycket viktigt att beto
na att det är här barnen kan leva och leka enligt de specifikt svenska
och nordiska idealbilderna för en god barndom.
Det finns naturligtvis inget självändamål med att barnkultur ska
vara just svensk. Däremot äger det mesta av debatten, forskningen,

politiken och utredningarna - såväl om barn som om kulturarv och
integration - rum inom en till svenskt territorium avgränsad kon
text (Johansson 2007). Därför är det ett viktigt resultat hur ”svenskt”
barnen leker och det bör understrykas hur stark den traditionsöverföring som sker i miljonprogramsförorterna faktiskt är, helt i
motsats till ofta negativ rapportering i media och en huvudsakligen
problematiserande diskussion (Pripp 2002).
Att det råder trångboddhet, en viss fattigdom och att man har en
något högre olycksfallsfrekvens är andra aspekter av denna likhet
med Bullerbyn, eller kanske Rännstensungar och Anderssonskan
Kalle. Men det är inte något som barnens egna perspektiv fokuserar
på. Att just Bullerbyn och och busiga Södermalmsidyller står som
bilder för en bra barndom är ju vuxenvärldens metaforer. De härrör
ur en uppsättning traditionella svenska perspektiv där en positiv
värdering av samarbete, kollektivitet och jämlikhet är framträdande
och där närhet till grönska och natur ingår i bilden av ett gott liv.
Barn har en stark förmåga att överföra sin kultur, sina lekar, ram
sor, umgängesmönster till de nya barn som växer upp och kanske
kommer inflyttande till platsen (Klintberg u.å.). Men det är också
mängden barn i samma närområde som skapar barnens starka
identitet, en kritisk massa som ger möjligheterna att utveckla något
tillsammans. Trafiksepareringen i 1970-talets bostadsbyggande är
också en viktig faktor för deras självständighet. I nuet höjs en del
röster mot trafiksepareringen som anses föråldrad och icke-urban.
Att biltrafiken hålls undan verkar dock vara en förutsättning för
att barnen ska kunna upprätthålla de barnkulturmönster som tra
ditionellt sett präglat de urbana miljöer och täta lokalsamhällen i
vilka barnen varit en aktiv del av gatans och det offentliga rummets
livlighet.
Också inom gränserna för Villastaden råder en stark kontinuitet.
Barnen i den välbeställda och högutbildade medelklassen har, så
länge denna grupp funnits, uppfostrats i ett planerat och aktivitetsstyrt liv där kamrater träffas två och två, med föräldrarna involve
rade i beslutet att man ska träffas och i hämtningen efteråt. Lika lite
som i miljonprogramsområdena kan lekmönstren och barnkulturen
i Villastaden hänföras till föräldrarnas värderingar och kulturella
identifikationer. De har visserligen valt att bosätta sig i ett villa
område, men säkerligen inte med avsikten att ge barnen ett mer

planerat och tvåsamt umgängesliv. Sannolikt har de tänkt tvärtom
eller i alla fall vägt in en förhoppning om större frihet för barnen
i beslutet. Också här är det de fysiska och demografiska förutsätt
ningarna med en större gleshet, ett mindre antal barn, en mindre
befolkad utomhusmiljö och en relativ frånvaro av befolkade och
offentliga rum som anger grundläggande förutsättningar för barn
domslandets utformning. Hämtningar och lämningar med bil kan
hänföras till de vuxnas pressade arbetsliv, men är också något man
har gemensamt med landsbygden (Tillberg Mattsson 2001).
Trots att det är stora skillnader mellan hur barndomen levs i de
olika områdena verkar barnen nöjda på alla platserna. De berättar
om bra liv. De är glada och trygga och det märks ingen skillnad mel
lan områdena därvidlag. De upplever att möjligheterna att leka och
träffa kamrater är det viktigaste i ett bostadsområde och att dessa
är bra eller tillräckliga där de bor. Relationen till föräldrarna och hur
öppen man är om sina familjeförhållanden tillhör företeelser där
det råder stora olikheter mellan områdena. Men barnen har, om än
med olika förtecken, överallt goda och solidariska relationer med
sina föräldrar och de identifierar sig helhjärtat med de förhållanden
som råder i familjen.
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Från Alice Tegnér till Malena Ernman
- om sångideal i olika tider.
Vad ska barnen ärva och varför?
Gunnel Fagius
Barn sjunger. Ute och inne. I barnvagnen. I gungan. I sandlådan. I
affären. På tåget. Jag hör det ofta. Jag samlar på barnröster. Inte bara
de vältränade, redan vältrimmade utan också de som ännu använ
der sången intuitivt i sitt lekande eller när det inte finns något annat
att göra. Förutsättningen för sång finns i våra kroppar och det finns
idag mycken kunskap att hämta om rösten, språket, hjärnan och
hur vi förmedlar musikaliska färdigheter och hur vi förstår sångens
betydelse i ett historiskt perspektiv. Dessutom styr miljö och sam
hälle hur vi kommer att använda vår förmåga.

Barn och sång-projektet
2002 bildades samarbetsprojektet Barn och sång. Syftet var att
samla kunskap om barns förutsättningar för sång och hur man
använder sig av den i den praktiska verkligheten. Genom konfe
renser och seminarier kunde en kunskap och ett intresse för frå
gor kring barn och sång byggas upp. En arbetsgrupp bestående av
musiklärare, kyrkomusiker, lärarutbildare och röstforskare bildades
med Uppsala universitets Körcentrum, Barn- och ungdomskörförbundet UNGiKÖR och Rikskonserter som plattform för projektet.
Målsättningen inför den första nationella konferensen 2003 Sjung
nu! En konferens om barns rätt till röst och sång formulerades på
följande sätt:
♦
♦
♦
♦

Att inspirera dem som arbetar med sjungande barn
Att utveckla barns lust och förmåga till sång
Att höja kunskapsnivån om barnrösten
Att åstadkomma möten mellan vuxna om barnsång och barns
röster

Konferensen väckte stort deltagarintresse. Dessutom var radio, TV
och tidningar på plats för intervjuer och rapporter. Projektet fick
en bekräftelse på att det behövdes. Under följande år arrangera

des seminarier där yrkesverksamma pedagoger och lärarutbildare
inbjöds att rapportera om förutsättningarna för sång i deras verk
samheter. Förskolor, skolor, kulturskolor, kyrkor, lärarhögskolor och
musikhögskolor beställde föreläsningar och kurser.
Med det tvärvetenskapliga perspektiv som projektet redan från
början haft fanns tidigt tankar att presentera dessa i en bok. För
detta fanns även ett starkt intresse i den utvärdering som gjordes i
samband med konferensen 2003. 2007 kom boken Barn och sång.
Om rösten, sångerna och vägen dit (Gunnel Fagius, red). Den är en
antologi där specialister presenterar ny kunskap om barnrösten, om
språklig kommunikation tidigt i livet, om barnets hjärna, om barns
skapande förmåga, om sångideal i olika tider samt en praktisk del
om hur man börjar sjunga med barn och hur man fortsätter. Boken
har kommit att bli ett viktigt redskap för utbildningar och yrkes
verksamma pedagoger men också för en intresserad allmänhet.

Vad ska barnen ärva och varför?
Den frågan direkt riktad från Barnkulturcentrum och Symposiet
Kulturarvingar, typ! Vad ska barn ärva och varför? till mig som ini
tiativtagare och samordnare av Barn och sång-projektet satte igång
en viktig analys och reflektion. Jag fann dock snabbt ett svar som
formulerar det som är bärande nu och borde så vara i alla tider:
Att kunna sjunga med en röst som håller hela livet därför
att röst- och sångförmåga är en tillgång till den personliga
utvecklingen vilket innebär att kunna sjunga är en tillgång
känslomässigt och socialt för varje enskild individ.
Men hur ska det gå till? Ett svar på det kräver mer genomtänkt
arbete och en analys av många olika faktorer. Det är något som sys
selsatt mig och mina kollegor sedan 1980- och 90-talen.

Att förstå röstens förutsättningar
Rutinerade sångpedagoger, musiklärare och körledare lär sig genom
sitt lyssnande arbete att observera rösters olika förutsättningar för
sång, i olika åldrar, i olika miljöer, i olika typer av repertoar. Hur
man har önskat att det ska låta kan dock variera över tid beroende
på klangliga ideal och sångmiljöer i samhället. Men kunskapen om

barns sångliga förutsättningar ur mera fysiologisk och anatomisk
synpunkt har inte funnits i alla tider. Röstforskningen har accelere
rat sedan slutet av 1900-talet och den kunskap som finns kan därför
på ett aktivt sätt komplettera den empiriska lyssnarerfarenheten.
Några klingande exempel med en treårig flicka, inspelad 1995,
illustrerar hur man kan iaktta de olika parametrar som gör att vi
förstår att det är en liten flicka som sjunger. Med ett antal lyssningskriterier går det att bedöma ålder och sångförmåga och där
med som pedagog förstå vad som är relevant att förvänta sig av,
som i dessa exempel, en treåring. Att ha relevanta förväntningar
på ett sjungande barn kan handla om: att välja rätt röstläge, ton
omfång, att välja ett adekvat, dvs för åldern rimligt och möjligt,
inlärningssätt och inlärningstempo, att ha adekvata förväntningar
på intonation, rytmisk precision och artikulation liksom frasering
och röstens bärighet. Med barn under 5-årsåldern finns ofta och
lyckligtvis ännu kvar en stor förmåga till spontansång, dvs förmåga
att lägga till egna ”tolkningar” av en given sång, tex andra toner,
andra ord. Det lekande barnet är länge också ett improviserande
barn när det sjunger. Även den insikten måste finnas med hos den
som leder barns sång.

Barnrösten
Till den lyssnande kunskapen kan numera också läggas kunskapen
om barnröstens anatomiska uppbyggnad som i korthet innebär:
att barns stämband är kortare än den vuxnes och därför inte kan
åstadkomma lika låga toner, att stämbanden har en annan vävnadsstruktur än den vuxnes, att de är mer elastiska och sårbara därför att
de saknar den stabiliserande vävnad som vuxna har. Därtill kommer
att det lilla barnets lungkapacitet av naturliga skäl är mindre, att
hela kroppen och därmed röstapparaten är mindre och därför inte
kan åstadkomma lika starka toner som den vuxne. Sammantaget
är detta en väsentlig kunskap för att vi som sjunger med barn ska
kunna stå för det ovan formulerade om vad barn ska ärva. Barns lust
och vilja att sjunga kan komma att missbrukas av okunniga vuxna
genom att barnen tvingas att sjunga på ett sätt som gör rösterna
hesa och inte hållbara längre fram i livet och inte heller förmår
utnyttja de klangliga möjligheter som rösten har (McAllister och
Södersten 2007).

Röstläge
En omedelbart tillämpningsbar kunskap som röstforskningen bidra
git med för vår förståelse för barns sångliga förutsättningar är den
i vilka röstlägen barn kan sjunga i olika åldrar. I ett samarbete med
röstforskare vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge fick jag
möjlighet att initiera en studie om femåringars röstläge i sång och
tal (Jillefors & Schein 1999). Den bekräftade att femåringars röstläge
är högre/ljusare än deras vuxna ledare i den grupp av förskolor som
studerades. En kunskap som är nog så viktig, inte enbart av este
tiska och klangliga skäl utan för möjligheten att utveckla gehör och
musikalitet genom sång tidigt i livet.
När vuxna väljer ett sångläge som är för lågt för barn att imitera,
väljer barnen att sjunga i sitt bästa läge. Om barnen i en grupp i
förskolan inte hittar den förebildade melodin i en reproducerbar
tonart, dvs i ett härmningsbart röstläge, då sjunger de i det läge
som passar, eller om de inte hittar ett sångbart läge enbart pra
tar texten rytmiskt. Ljudbilden blir då inte någon unison sång, dvs
ingen gemensam tonart utan ett rytmiskt och klangligt ljudflöde
där sången kan urskiljas i olika röstlägen/tonarter eller som en pra
tad sångtext. Någon kan tycka att det inte har någon betydelse och
att den klangliga oenigheten kanske inte stör barnens upplevelse.
Eftersom gehöret, förmågan att höra toner, utvecklas när örat hör
den ton som rösten producerar, blir återkopplingen till det som
hjärnan uppfattar som den sjungna tonen störd av att den inte får
stöd från den övriga sången i rummet. Det blir särskilt problema
tiskt för de barn som ännu inte hittat sin sjungande röst. De upp
fattar ännu inte skillnaden mellan tal och sång och fortsätter att
pratsjunga/”brumma” (Welch 2007, s 60-61).

Sångutveckling och sångmiljöer
Vid sidan av och i samarbete med röstforskarna och de ingenjörer
som konstruerar teknik för att undersöka röstens såväl anatomiska
som akustiska förutsättningar finns en långt utvecklad musikpedagogisk forskning på barnsångens område. Stor betydelse för ett
sådant samarbete har ett flertal engelska forskare haft. Den engelske
musikpedagogen Graham Welch har studerat barns sångförmåga
för att se hur samspelet mellan biologiska anlag och den omgivning
och miljö som barnet befinner sig i utvecklas. Han menar att sång

förmåga är en föränderlig process som är beroende av betingelser
såsom mognad, motivation och intresse, erfarenhet, sångtillfällen
och utformningen av den musikaliska uppgiften. Welch argumen
terar mot ett tidigare synsätt där de som saknar förmåga jämförs
med dem som har förmåga, ett synsätt som i hög grad präglade den
musikpedagogiska verksamheten från början av 1900-talet (Fagius
2007, s 79-80). Genom att skapa goda sångmiljöer kan vi istället
med en mer väldokumenterad kunskap skapa förutsättningar för
att alltfler barn får möjlighet att utveckla sin förmåga i musicerande
genom sång.

Språkutveckling och lyssnande
Dagens neurologiska kunskap om barnets hjärna och barnets för
måga att uppfatta musik är en betydelsefull tillgång för dem som
sjunger med barn. Såväl varseblivning och musikaliskt minne myck
et tidigt i livet finns numera bekräftat i många studier (Fagius och
Lagercrantz 2007). Lingvistens studium av sk spädbarnskommunikation visar att det talade språkets melodiska, rytmiska och klang
liga komponenter uppfattas av barn mycket tidigt (Sundberg 2007).
Redan från ett års ålder kommer tydliga sångförsök hos många barn.
Tydligare om de omges av mycket musik. Det lilla barnet härmar
omgivningens språk och det är rimligt att föreställa sig att sjungan
det uppkommer på ett likartat sätt.
Men för länge sedan, när man inte hade alla dessa kunskaper, hur
tänkte man då och hur resonerade man kring frågan när det gällde
sång? - Vad ska barnen ärva och varför? - Låt oss göra en historisk
tillbakablick.

Alice Tegnér
Ännu idag sjungs Alice Tegnérs sånger i förskolan. Det första av nio
sånghäften Sjung med oss mamma! kom ut 1892. Många av hen
nes sånger har alltså sjungits i mer än hundra år. I första häftet
hittar vi Bä, bä vita lamm, Ekorrn satt i granen, Ro, ro barnet och
julsången Goder afton - alla fortfarande väl kända för 2000-talets
barn. När 1800-talets skola endast erbjöd kyrkliga och pedagogiska
sånger, skrev Alice Tegnér sånger med musikalisk inspiration av
svensk folkvisa, sånglekar och danser. Texterna anknöt till barnens

egen föreställningsvärld och förankringen i en levande sång- och
lektradition tillsammans med en musikalisk kvalité gav sångerna
goda förutsättningar att bli använda. Hon gav ut ytterligare åtta
sånghäften med samma namn fram till 1934 och kom att bli en känd
förebild för sången i Sverige, inte bara för barnen i skolan utan också
för den vuxna unisona sången. I ett radioprogram 1936 säger hon:
Passa på medan ni är unga och har lätt att lära. Passa på att
lära god och glad och lyftande poesi, passa på att lära god och
glad och lyftande musik. Hör inte bara på utan var med själva
så ska ni också känna den glädje sången ger. Och hemma ska
det heta: kom och spela och sjung med oss mor, sjung med
oss far, ja glöm inte far, han kanske har den vackraste rösten!
(Sveriges Radio 1936)
Förutom uppmuntran att sjunga hemma gjordes betydelsefulla
insatser för att stimulera barns sång i skolan. I 1919 års läroplan
var ämnet sång obligatoriskt och det fanns noggranna anvisningar
och tydliga förväntningar på sångundervisningen (Gustafsson 2000,
s 125-127). Men det saknades sånglärare. Tack vare det nya radio
mediet kunde alla landets barn fr o m 1934 få tillgång till en kvalifi
cerad sångundervisning genom Skolradions sångstunder (Lindberg
2002). Ännu 1967 sändes de pedagogiska programmen ut i etern.
Uppe i Pajala satt lille Mikael Niemi och lyssnade. Hans minne av
sångstunden var inte lika positiv som små glada flickors i mellersta
Sverige:
- Eleverna var från Nacka Musikskola, och än idag undrar
jag varför vi tvingades lyssna på dessa sydlänningar som med
klara änglaröster sjöng om blåsippor och gullvivor och annan
tropisk växtlighet. Ibland sjöng någon av Nackaeleverna solo,
och det värsta var att en av pojkarna hette som jag.
- Varsågod och repetera melodistämman, Mattias, kvittrade
damen, och en flickaktig gossopran stämde in med klock
ren röst. Då vände sig hela klassen om och stirrade på mig
och flinade med hemska fnysningar. Jag ville upplösas i rök.
(ur Mikael Niemi (2000), Populärmusik från Vittula, s 48).
(Mattias är författarens alter ego.)

Skolradions sångstunder var en musikpedagogisk innovation. Med
ständig förnyelse av repertoar, sångsätt och metoder upprätthölls
verksamheten fram till början av 1970-talet. Men instuderingen av
en sång var ännu på sextiotalet en del av förmedlingen av en teore
tisk kunskap. Det var stor risk att sångens uttryck försvann på vägen
genom högtalaren och ut i klassrummet och barnen gick miste om
själva glädjen att sjunga. Och för somliga var det fullständigt omöj
ligt att identifiera sig med den klang som skulle härmas och med
det man sjöng om!

Knut Brodin
Med musikläraren och konsertpianisten Knut Brodins entré i den
musikpedagogiska verksamheten på 1930-talet blev debatten om
vad vi ska sjunga med våra barn och hur högst aktualiserad i en
hetsig debatt mellan Brodin och den etablerade sånglärarkåren. Han
gick i en debattartikel i StockholmsTidningen-Stockholms Dagblad
1933 under rubriken ”Varför inte schlagers i skolsången?” till storms
mot att sångundervisningen inte förmådde väcka skolbarnens lust
att sjunga. Han menade att sången blivit ett rent kunskapsämne och
skolsångslitteraturen var enligt honom gammal och tråkig. I arti
keln berättar han hur han i sitt arbete som musiklärare i Olofskolan
i Stockholm fångats av sina elevers lust till sånger som de hört i
grammofonen, bl a negro spirituals. Argumentationen från musik
lärare och etablerade tonsättare i den följande offentliga debatten
ser honom som förrädare av de höga ideal som skolsången hade,
nämligen att vara ”musikaliskt fostrande” och där sången ”är disci
plinens fulländning tekniskt och moraliskt” (Ryner 2004, s 80).
Idag kan vi konstatera att Brodin avgick med segern till barnens
förmån, men det tog lite tid. I slutet av 1940-talet möttes Knut
Brodin och Lennart Hellsing. Ett viktigt resultat blev de sånger som
de skapade tillsammans. Lennart Hellsings förståelse för barns ordoch språklust hittade i Knut Brodin sin frände. Därför sjungs än
idag i förskolan: Här dansar herr Gurka, Det var så roligt jag måste
skratta, Peter Palsternack och många andra av deras sånger.

Georg Riedel
Ett självklart val för nästa nedslag och ett kliv trettio år framåt i
denna tillbakablick är jazzmusikern och tonsättaren Georg Riedel.

Han har funnits på en omfattande musikalisk arena i närmare 50 år.
I sitt komponerande och musicerande har han oförtröttligt stått till
barnens förfogande. Han har förvaltat och utvecklat barnsången,
inte bara när Astrid Lindgrens berättelser behövt hans toner. Han
har även själv uppmanat barn att skriva texter som han tonsatt och
han har också sökt och funnit texter av författare som språkligt
och innehållsligt tagit barns kognitiva och känslomässiga förmåga
på fullaste allvar; hans tonsättningar av poeten och barn- och ungdomsboksförfattaren Barbro Lindgrens texter är såtillvida konge
niala. Vi kan hoppas att dessa sånger fortsätter att sjungas även av
framtidens barn. På samma sätt som Tegnérs och Brodins visor
överlevt olika tiders förändrade musikideal har Riedels visor alla
förutsättningar att göra detsamma.

Den musiska människan
Riedels skapande tillsammans med barn och deras sång har vuxit
fram sida vid sida med den helhetssyn som präglat musikpedagogi
ken i vårt land sedan slutet av 1980-talet. Det är inte minst den nor
ske musikvetaren Jon-Roar Bjorkvolds forskning om det sjungande,
lekande barnet som satt djupa spår i vårt förhållningssätt till musi
cerande med barn. I boken Den musiska människan (1991, tredje
upplagan 2009), definierar han musik som en helhet av att kom
municera, dansa, uppleva och uttrycka sig själv. Att sjunga är att
kommunicera, sången har en kraft, är ett redskap för själva levandet
menar han. Musik som redskap för fostran, moral och disciplin är
fullständigt frånvarande i hans argumentation.
Georg Riedel låter barnen vara utgångspunkt för sin musik. Med
visartad melodisk uppfinningsrikedom och jazzinfluerad puls, ryt
mik och harmonik gör han som Alice Tegnér. Han fångar dansens
och visans musikaliska rörelser och ger barnen röst genom dem.
Lilla Idas sommarvisa till Astrid Lindgrens text är sedan länge en
klassiker och för barnkörerna är Barbro Lindgrens Vi är blommor en
sång vars budskap om barnen som jordens salt en sång som borde
sjungas varje år i Förenta Nationerna!

Repertoar och sångideal
I vårt eget decennium är det betydligt svårare att peka ut de riktigt
avgörande förebilderna för barns sångintresse. Skolsångböcker finns

knappast längre. Åtminstone varierar skolsångsrepertoaren stort
från skola till skola, från stad till stad, från landsända till landsända.
Gemensamma skolsångböcker formar inte längre en gemensam re
pertoar och för därmed inte med säkerhet vidare en sjungen reper
toar från tidigare. Repertoaren och den musikpedagogiska synen på
barns musicerande avgör vad som blir betydelsefullt, nämligen hur
musikpedagogerna förhåller sig till barnen och det musikaliska stoff
och de färdigheter de ska förmedla. Utanför förskolans och skolans
värld finns i hög grad hela det massmediala musikutbud som peda
gogerna inte styr över. Barn får allt tidigare i livet mängder av musi
kaliska impulser som ledare och lärare oftast inte har en aning om
och inte heller har tid eller möjlighet att ta del av. De impulserna är
i regel inte anpassade till barnröstens anatomiska och fysiologiska
förutsättningar. Pedagoger som sjunger med barn i förskole- och
lågstadieåldrarna måste därför lära sig att förstå det musikaliska
stoffets inflytande på barns sångsätt. Det blir avgörande för vilka
färdigheter och sångbeteenden som förmedlas.

Kulturarv och populärkultur
Vilka är det då som bestämmer vad barnen ska ärva och varför? På 1930talet var det sånglärarna och Skolradions sångstunder. Men idag?
Med Bjorkvolds syn på musikalitet som en kommunikativ förmåga
och som en helhet av en rad musiska förmågor finns förutsättning
arna för ett öppnare synsätt än för ett halvt sekel sedan. Det skulle
kunna vara både ock; den omgivande musikkulturen med populära
sånger som kommer och går borde utmanas men också samspela
med ett kulturarvstänkande. Det kanske har varit så även tidigare
fast de vuxna inte har förstått, inte tillåtit det, inte släppt fram det,
inte värderat det? Utom någon gång då och då som när Alice Tegnér
skrev sånger direkt för barn, Knut Brodin lät sina elever lyssna på
schlagers och negro spirituals, Georg Riedel lät barnen skriva sina
egna texter till hans musik.
Förutom all den musik som vuxna, musiker, författare och peda
goger valt ut har barn givetvis i alla tider också tagit till sig musik
som finns runtomkring dem. I särskilt hög grad idag men även förr.
Själv älskade jag i 9-10-årsåldern att lyssna och själv sjunga och
spela all möjlig populärmusik. I skolan sjöng vi andra sånger men
det var inget problem. Jag gillade alltihopa.

När operasångerskan Malena Ernman klev in på populärmusikarenan under 2009 års melodifestival fångade hon allmänhetens och
inte minst barnens förtjusning i en röst som både utmanade popu
lärkulturens sångliga traditioner och tillfredsställde den med sina
egna medel. Den gränsöverskridande insatsen av en högkvalificerad
musiker och sångerska har bidragit till att skapa en brygga mellan
alltför låga förväntningar på sångröstens möjligheter till relevant
insikt om röstens potential. Redan som barn ska man ha rätt att av
sina pedagoger och av dem som har inflytande i det mångfacette
rade musiksamhället få bli bemött med den insikten.

En omfallande ljudvärld
Hur positivt stimulerande dagens mångfacetterade ljudvärld än
är ger det anledning att uppmärksamma hur förebilderna påver
kar barns eget sätt att sjunga. Nutida barns sångmiljöer utgör i sig
inte sällan ett problem. Studier och rapporter om barnheshet och
om buller i förskolemiljöer talar sitt tydliga språk (McAllister och
Södersten 2007, s 49-52). Vi måste vara uppmärksamma på vilka
ljudmiljöer barn befinner sig i och hur deras såväl tal- som sångrös
ter används och inte sällan belastas.
De som arbetar med barns sångutveckling, med barns sånglust
och förmåga måste finnas med på arenan. Ett alltför ytligt, kom
mersiellt utnyttjande av barns inbyggda lust att sjunga, att röra sig,
att agera, att klä ut sig får inte ske på bekostnad av
Röstens hållbarhet
Gehörets utvecklingsbarhet
Sångtexternas kvalitet
Sättet på vilket lusten och glädjen att utveckla sångförmågan tar sig
uttryck, måste ständigt pågå i ett samspel med sakkunskap, peda
gogisk skicklighet och repertoarkunskap inte bara innanför skolans
väggar utan i hela samhället, i TV och radio och på nätet.

Jag kan!
Ju fler som söker kunskap om barns förutsättningar för sång, hur
barn kan och vill sjunga, desto fler är vi som tillsammans kan söka
svar på frågan Vad ska barnen ärva och varför?
Låt oss ta hjälp av barnets tillit till sin förmåga:

Jag kan!
Jag kan lyfta ett hus,
Jag kan stoppa ett tåg.
Jag kan prata på arton
olika språk.
Jag kan sjunga en sång
så den välter min mor.
Du kan tro jag blir livsfarlig
när jag blir stor.
Halfdan Rasmussen
Övers fr danskan Gunnel Fagius
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Ärva, bruka och förändra
- om barns egna traditioner
Ulf Palmenfelt
Vad är det som går och går, men aldrig kommer till dörren?
- Farfar, som har fastnat med hängslena i gungstolen.
Den gåtparodin ger exempel på de tre förhållningssätt som barn har
till folklore och som jag har satt som rubrik på denna artikel. Gåtan
är förstås ett arv från det som nu ibland kallas det immateriella kul
turarvet. Arvtagarna, barn och skolungdomar, har förändrat arvet
för att själva kunna bruka det.
Det gamla svaret på gåtan, ”klockan”, var säkert oväntat och kitt
lande en gång i tiden när gåtan var ny, för sådär 150-200 år sedan.
Då fanns inte mekaniska klockor i alla hem, samtidigt som alla hade
sett kyrkklockan, skolklockan och klockan på rådhuset i staden.
Barnens nutida parodi pekar ut att gåtan hör hemma i en ålderstigen
tradition genom att hålla fram tre attribut som alla symboliserar det
förgångna: farfar, hängslen och gungstol. I den gamla versionen av
gåtan fick man häpna över en nymodighet; i den moderna parodin
inbjuds man att skratta åt det föråldrade.
Inte ens i dagens otvungna samtalsklimat generationer emellan är
det kanske helt självklart att barnbarnen känner sig bekväma med
att öppet visa hur gammaldags de upplever far- och morföräldrarna
vara. Det är inte överraskande att spänningen kanaliseras i form
av folklore. Det är snarast regel att ett samhälles folklore erbjuder
vägar in i det kollektiva undermedvetna.
Folkloren lämpar sig särskilt väl för att hantera känsliga ämnen
därför att den samtidigt är kollektiv och individuell. Alla ”vet” att
en gåta, en vits eller ett ordspråk tillhör den kollektiva traditionen.
Det är ett förråd som vi alla har tillgång till. Alla har rätt att plocka
ut en gåta eller en vits ur det kollektiva förrådet, använda dem i ett
lämpligt sammanhang och sedan ställa tillbaka dem på hyllan igen.
Till följd av att traditionen är kollektiv, kan den individuella bruka
ren ge uttryck för en bred skala av åsikter, utan att ta eget ansvar
för dem. Det blir möjligt att berätta rasistiska, manschauvinistiska

eller lyteskomiska vitsar även för den som aldrig skulle uttala sådana
värderingar med sina egna ord.
All folklore utgör en kommentar till den värld som brukarna ser
omkring sig. Om barn berättar historier som handlar om rasism
och sexism, kan det bero på att den vuxenvärld de kan iaktta inne
håller sådana element. Barnen har kanske mött vuxna som visat
upp konstlade och otillfredsställande hållningar till människor med
olika former av fysiska och psykiska avvikelser. Om många av bar
nens historier handlar om bristande förmåga att kontrollera såväl
kroppens uttömningar som kraftiga känsloutbrott kan det tolkas
som en signal om att detta är tabubelagda områden i de vuxnas
värld. En näraliggande förklaring till att barns (och vuxnas!) berät
telser innehåller obehagliga ting är att de är sprungna ur en obe
haglig värld.

Humorns oväntade vinklar
All humor bygger på perspektivförskjutningar. Humorn vänder upp
och ned på det invanda, tittar bakom knuten på det självklara och
får oss att se världen ur oväntade vinklar. I vitsar uppenbaras ofta
perspektivförskjutningen genom en oväntad slutpoäng. Huvuddelen
av en vits fram till slutpoängen är en transportsträcka, där en situa
tion med ett antal aktörer målas upp. Slutpoängen, som ofta är en
replik, får oss att se den uppmålade situationen på ett sätt som vi
inte kunnat förutse. Det betyder att den som uppfattar en vits bok
stavligt, antingen inte hört på hela vägen fram till slutet eller missat
poängen. Eller kanske rentav glömt bort att vitsar är fiktiva, påhit
tade berättelser.
Snoppen sa till kondomen: -Täck mej, jag går in!
För att man ska förstå och därmed kunna uppskatta den korta
historien måste man veta vad orden ”snoppen” och ”kondomen”
betyder, liksom vad ”går in” syftar på i detta sammanhang. Det gör
sannolikt de 8-9-åringar som berättar den. Däremot saknar de för
modligen egen erfarenhet av den sexuella innebörden av begreppet.
Gissningsvis är de mera bekanta med repliken ”Täck mej, jag går in”
från polisfilmer i teve. Perspektivförskjutningen i historien går alltså
för 8-9-åringen rimligen i riktning från sexualitetens område mot

en mer eller mindre fiktiv värld, där människor handskas med livs
farliga vapen och vill varandra illa. Kanske kan man rentav uppfatta
historien som en sorts barnvärldens attack mot ett område som de
vuxna har ensamrätt till: sexualiteten. Det som på ytan kunde upp
fattas som en rättfram beskrivning av förberedelser till ett samlag
förflyttas i själva verket genom en humoristisk vändning in i pojkäventyrens värld.
Det var två bajskorvar som spelade fotboll. Då kom en diarré
och ville vara med. Då sa bajskorvarna:
- Det här är bara för dom hårda grabbarna!
Valet av aktörer kan också här uppfattas som en provokation mot
vuxenvärlden. Avföring är ingenting man ska tala om. Den här vit
sen bryter inte bara mot det förbudet; den går ännu längre genom
att låta de tabubelagda fekalierna visualiseras på en arena som van
ligen samlar stora skaror åskådare: fotbollsplanen. Slutrepliken för
skjuter dock perspektivet bort från latrinernas undanskymda värld
till en för alltför många skolbarn påtaglig och smärtsam erfarenhet.
Vitsen gestaltar erfarenheten att inte räcka till, att ställas utanför,
att konfronteras med omvärldens ibland omöjligt höga krav och
förväntningar. Den som aningslöst placerar denna vits i facket för
analhumor, missar att den också illustrerar skolidrottens uteslutningsmekanismer och kanske rentav stigmatisering, mobbning och
utanförskap.
Barns folklore kan ses som en reaktion på och en kommentar till
de krav och förväntningar de uppfattar att vuxenvärlden ställer på
dem. Den värld barnen berättar om kanske inte alls är den de önskar
sig, utan den de har blivit påtvingad. Vitsarnas karaktär av fiktion
och deras inbyggda perspektivförskjutningar gör att de har flera
djupare liggande innebörder som kan avvika starkt från det ytliga
intrycket. Det kan också vara värt att hålla i minnet att meningen
med barnens absurda skämt kan ligga i att attackera vuxenvärldens
(inte minst den akademiska!) ständiga jakt på mening!

Den levande maten
Trots att jag är medveten om detta ska jag likafullt granska en popu
lär vits för att pröva vilka möjliga meningar ett etnologiskt synsätt

kan tillskriva den. Den vits jag ska titta närmare på är den som
många svenska barn allra först lär sig att återberätta:
Det var en gång två tomater som skulle gå över en gata.
Då blev den ena överkörd av en bil. Då sa den andra:
- Kom ketchup så går vi!
Till skillnad från gåtan om vad det är som går och går är tomatvitsen
knappast nedärvd från vuxna till barn. Snarare är det 5-6-åringarna
som ärver den av 7-8-åringarna.
Den lilla tomatvitsen visar upp ganska subtila perspektivförskjut
ningar på två nivåer. Redan berättelsens enkla förutsättning, ”två
tomater som skulle gå över en gata” erbjuder ett hisnande nytt per
spektiv. Promenerande grönsaker brukar ju faktiskt inte tillhöra den
vardagliga gatubilden.
Den verkliga förändringen i synvinkel kommer när en av his
toriens levande huvudpersoner förvandlas till något som brukar
återfinnas på matbordet. En svindlande insikt som drabbar många
barn i förskole- eller tidig skolålder är att det vi äter har varit levan
de! Hamburgarna består av malda kor, på pizzan ligger grisbitar
och de fyrkantiga fiskpinnarna har suttit inuti levande, simmande
fiskar. Till och med ärtorna, morötterna, potatisarna - och toma
terna! - har varit levande och växande organismer. Tomathistorien
ger barnen möjlighet att bearbeta sådana existentiella insikter
med humorn som en skyddande buffert. Den ironiska distansen
blir ännu viktigare om vi tänker på vad det faktiskt handlar om:
en levande och sympatisk figur blir dödad i en trafikolycka. Alltför
många barn drabbas på olika sätt av det fruktansvärda faktum att
hundratals människor varje år dödas i trafikolyckor. Med humorn
som skyddande krockkudde kan tomatvitsen hjälpa barn att hantera
två tunga existentiella frågor: att människor dödar för att äta och att
vi dödar varandra i trafiken.
Historiens skrämmande och makabra innehåll hindrar inte att
den har framträdande estetiska kvaliteter. Det är inte svårt att se det
sensuella i tomatens runda form, lackröda färg och blanka yta. Man
kan föreställa sig den gatubilden i fågelperspektiv, där röda toma
ter jäktar fram på trottoarerna, ilar ut och in i köpcentra, stillsamt
flanerar längs med åstranden eller vilar sig på en parkbänk medan

tomatbarnen åker rutschkana, gungar gungbräde och plaskar i
fontänen. Jag ser framför mig ett fridfullt, idylliskt, skyddat barnkammarlandskap. Berättelsens dramatik ligger i att detta vackra,
sinnliga, fredliga sceneri kontrasteras mot den urbana trafikmil
jöns grå betong, svarta asfalt, bullrande motorer, giftiga avgaser och
livsfarliga framrusande bilar. Historien åskådliggör mötet mellan
en vacker, sensuell och fantasirik barnvärld och en ful, farlig och
skrämmande vuxenvärld.

Kulturell kompetens
Vitsen inleds av den stereotypa formel som dels fungerar som gen
remarkör, dels som en signal till att nu börjar en ny typ av social
situation med en annorlunda rollfördelning. ”Det var en gång” kan
inleda en saga, en vits eller andra sorters fiktiva berättelsegenrer,
men inte genrer som gör anspråk på att vara sanna. Man kan knap
past inleda en berättelse om sina egna självupplevda erfarenheter
med ”Det var en gång”. En sådan inledning markerar att talaren är
beredd att ta ansvar för att kliva upp på en imaginär scen och under
hålla publiken med en fiktiv berättelse. Därmed blir också formeln
en förtäckt fråga eller uppmaning till de andra närvarande: Är ni
beredda att nu ta rollen av åhörare?
Fortsättningen, ”två tomater som skulle gå över en gata”, utgör
det element som berättelseforskare brukar kalla för ”orientering”.
Här får publiken den information som kommer att behövas för att
tillgodogöra sig berättelsen. Ofta innehåller orienteringen precis
det som också finns i detta exempel: vi får kännedom om aktörerna,
miljön och ett eventuellt pågående händelseförlopp.
Sedan kommer det som utgör berättelsens kärna, det som kon
stituerar alla berättelser. Någonting inträffar som rubbar status quo
så att en ny situation uppstår. Vissa berättelseforskare uttrycker
det som att alla berättelser pendlar mellan obalans och jämvikt.
Andra talar om att berättelser består av komplikationer som leder
till resultat. Termerna är inte så viktiga som det faktum att berät
telsen som form tvingar in sina element i mönster av orsak och
verkan. Den ena tomaten blir ketchup därför att den ”blev överkörd
av en bil”. Detta logiska, kausala mönster motsvaras av ett krono
logiskt. Berättelsens form ordnar också det berättade i tidsföljd. I
mitt exempel använder berättaren ordet ”då” först för att markera

att en komplikation inträder och därefter ytterligare ett ”då” för att
markera tiden efter tomatens förvandling till ketchup. När vi återger
en vits eller en annan traditionell berättelse övertar vi en kausal och
temporal struktur som någon annan har skapat. När vi återberättar
våra egna erfarenheter är det vi själva som ordnar in dem i narrativa
kedjor av orsak och verkan och därmed skapar vi ordning och logik
i våra upplevelser.
Den lilla vitsen kan verka oansenlig, men betraktad som berät
telse är den komplett. Tillsammans med andra enkla skämthistorier
ger det lyckosamma berättandet av tomatvitsen barnen en bekräf
telse på att de har uppnått en viktig språklig och kulturell kompe
tens, nämligen den att korrekt kunna återge en berättelse.
Tomatvitsens enkla och lättöverskådliga form är stimulerande för
berättarnas kreativitet. Alltså har den också utsatts för brukarnas
förändringar. Om man i stället för tomater tänker sig att det är två
apelsiner som är ute och går, blir förstås slutrepliken ”Kom juice, så
går vi!” Om det är två ägg, så blir det omelett och om det är två gur
kor som är ute och går i Boston, kan vi gissa resultatet. Något mera
sökt är kanske en version, där två lesbiska kikärtor blir överkörda
och den tredje säger: ”Kom humus, så går vi!” Det finns också en
variant där tomat nummer två i sista sekunden hoppar undan den
framrusande bilen, varpå den första tomaten utbrister: ”Pucko! Nu
förstörde du historien!”
Tomatvitsen ger berättarna möjlighet att demonstrera kulturell
kompetens och kreativitet. Den behandlar existentiella frågor om
människan som biologisk varelse, om trafikdöden, om kontrasten
mellan barns idylliska, sensuella fantasivärldar och de vuxnas fula,
farliga verklighet. Dessutom stärker den berättarnas självkänsla
genom att bekräfta deras språkliga, kulturella och sociala kompe
tens.

Kulturarvet Bellman
Bellmanhistorierna är ett kulturarv som svenska skolbarn på allvar
tog över från vuxenvärlden i mitten av 1900-talet - först i stor
städerna och så småningom även på landsbygden. Bland svenska
vuxna var skämthistorierna om Bellman populära i början av 1800talet, men mycket talar för att historierna är äldre än så. Flera av
motiven verkar nämligen inspirerade av den tyska folkboken om

Till Eulenspiegel, som utgavs på 1500-talet och som översattes till
svenska på 1600-talet. Så här kunde vuxna svenskar berätta om
Bellman i början av 1800-talet:
En gång hade Bellman skitit på kungens parkettgolv. Han
lade sin hatt över högen och berättade för hovdamerna att
han hade fångat en sällsynt fågel. Den av hovdamerna som
kunde fånga fågeln skulle få den. Alla hovdamerna lade sig
på knä runt hatten och när Bellman lyfte på den, stack de
in händerna för att försöka fånga fågeln. En av hovdamerna
var snabbast och stack fingret rakt i Bellmans skitkorv. Hon
var så fin att hon menade att hon aldrig skulle kunna blir ren
igen, så hon bad Bellman att han skulle hugga av henne skit
fingret. Det lovade Bellman att göra, men för att hovdamen
skulle slippa titta på fick hon ställa sig bakom ett plank och
sticka ut fingret genom ett kvisthål. Bellman tog en yxa och
gick på andra sidan planket och rappade till över fingret med
skaftet på yxan. Det gjorde så ont att hovdamen ryckte åt sig
fingret och stoppade det i munnen. På det viset fick den fina
hovdamen äta Bellmans skit.
Vi känner igen två centrala drag från barnens 1900-talstradition:
att Bellman uträttar sina naturbehov på olämpliga ställen och att
Bellman driver med de överordnade.
För 1900-talets skolbarn var det vuxenvärlden som represente
rade de överordnade och i Bellmanhistorierna är det gärna en vuxen
i uniform som blir måltavla för Bellmanfigurens drift: en polis, en
präst eller en tågkonduktör. 1900-talets svenska skolbarn hade inget
behov av att driva med kungahuset eller överklassen. Däremot ger
Bellmanvitsarna tydliga signaler om att de behövde hävda sig
gentemot vuxenvärlden.
Ett återkommande konfliktämne i vitsarna är Bellmanfigurens
bristande självkontroll. Bellman blir skitnödig och pissnödig på fel
platser och vid fel tillfällen. Han ger okontrollerade uttryck för sina
känslor. Han skriker när han blir rädd och han gråter när han blir
ledsen. Till följd av sitt opassande (det vill säga barnsliga) uppträ
dande blir han i vitsarna tillrättavisad av en vuxen.
Det är inte svårt att föreställa sig att många av de barn som tillta

las av Bellmanvitsarna kan känna igen sig i den situationen. Det som
gör Bellman lockande att identifiera sig med är att han inte nöjer sig
med att misslyckas och bli tillrättavisad. Han ger igen! Han ger svar
på tal med verbala medel. Genom att vara kvicktänkt, fyndig och
snabb i käften, får han sista ordet gentemot den vuxne.
En gång skulle Bellman dra en tung vagn uppför en backe. Det
var så jobbigt att han svor högt.
Då kom en präst och sa: - Om du svär så förskräckligt,
Bellman, så kommer du aldrig till himlen.
Då svarade Bellman: - Jag ska inte till himlen. Jag ska bara
uppför backen.
En gång stod Bellman och pissade mot ett plank.
Då kom en polis och sa: - Det där är mot lagen.
Då sa Bellman: Nej, det är mot planket.
I verkligheten är det antagligen väldigt få förskole- och lågstadiebarn som har fått uppleva triumfen att vinna en ordduell över en
vuxen. I vitsarna gör Bellman det åt dem, gång på gång. Skolbarnen
har ärvt historierna om den oborstade, glade anarkisten Bellman
från vuxenvärlden, men gjort om dem så att de riktar udden just
mot denna vuxenvärld.

Gåtvitsar
Det psykologiskt tillfredsställande med gåtor är att vara den som
kan svaret. Gåtor kan på det viset skapa gruppgemenskap. På 1960talet lyckades många svenska skolbarn skapa en kunskapsgemenskap som utestängde stora delar av vuxenvärlden genom de gåtvit
sar som handlade om elefanter i ovanliga situationer. Några av de
första exemplen som gjorde många vuxna förvirrade var dessa:
Hur får man in fyra elefanter i en Folkvagn?
- Två fram och två bak.
Hur får man in fyra giraffer i en Folkvagn?
- Man tar ut elefanterna först.

Hur vet man att det har varit en elefant i kylskåpet?
- Det syns på fotspåren i jordnötssmöret.
Hur vet man att det är två elefanter i kylskåpet?
- Det står en tandem utanför.
Formen var den traditionella gåtans, en listigt formulerad fråga
som har till uppgift att leda gåtgissarens tankar i helt fel riktningar.
Elefantgåtorna var dock inga skarpsinnighetsprov som gick att lösa
med logiska resonemang. Tvärtom var svaren ännu mera absurt
ologiska än frågorna. De gav exempel på halsbrytande perspektiv
förskjutningar som ledde tankarna till vitsar; därför har också flera
forskare velat kalla dem gåtvitsar.
Elefantgåtans form och stil visade sig vara både produktiva och
hållbara. Det uppstod snabbt stora mängder av livskraftiga nyska
pelser. En utvecklingslinje var den som kombinerade attribut från
den trygga barnkammarvärlden med inslag ur den hårda vuxen
världen.
Vad är det som är gult och ulligt, väger ett ton och rasslar
fram på vägen?
- Två femhundrakilos kanariefåglar med snökedjor.
Vad är det som är svart och vitt och skjuter skarpt?
- En nunna med maskingevär.
Vad är det som är runt och brunt och kör med 60 km/tim på
köksgolvet?
- En trimmad köttbulle.
Kontrasterna påminner om dem vi mötte i diskussionen om tomatvitsen. Attraktiva element ur barnens värld paras ihop med snö
kedjor, vapen och förbränningsmotorer. Det är en konstnärligt ele
gant och därmed funktionellt effektiv metod att hantera ett svårt
emotionellt dilemma. Kontrasten är nämligen inte fiktiv. Många
barn har svårt att ta till sig att de vuxna accepterar samtidens hårda
och våldsamma sidor samtidigt som de visar omvårdnad mot sina
barn.

Norgevitsar
I slutet av 1960-talet började svenskar berätta vitsar om korkade
norrmän. Det var inte ett uttryck för avund mot att Norge hade
börjat exploatera oljefyndigheterna i Nordsjön - vitsarna var näm
ligen tidigare. Vad som däremot såväl Sverige som Norge upplevde
runt mitten av 1960-talet var en kraftig invandring av arbetskraft
från Sydeuropa. Mycket talar för att dessa vitsar som utpekar grann
folket som dummare och mera ociviliserade än man själv, i själva
verket är en reaktion på etniska motsättningar. Samma vitsar finns
nämligen på många håll i världen, där mångkulturella samhällen
gett upphov till sociala spänningar.
Idag är det nog sällsynt att vuxna svenskar berättar norgevitsar.
Bland skolbarn förekommer de dock fortfarande, men jämsides
med vitsar om andra folkslag, varav en del kan uppfattas som
öppet rasistiska. Utan att ha studerat förhållandena närmare vill jag
hålla för troligt att det finns vuxna som till skolbarnen överför sin
ambivalens inför de mångetniska klasser som är ett faktum i många
svenska skolor idag. Barnens vitsande kan då ses som ett sätt att
hantera vuxenvärldens tvetydiga signaler. Man skall inte heller ta
för givet att sådant som uppfattas som öppet rasistiskt av en vuxen
har samma innebörd barnen emellan. En vits som tydligt gestaltar
barnens problem med att hålla isär vuxenvärldens alla kategoriseringar är denna:
I skolbespisningen sa en förstaklassare att han inte kunde äta
korv, för han var vegetarian.
- Det var konstigt, sa läraren, igår åt du ju kött. Det är bäst att
du frågar mamma.
Nästa dag sa pojken:
- Jag var inte vegetarian.
- Jaha, sa läraren, vad var du då?
- Jag var katolik!

Alla barnen-rimmen
I början av 1990-talet spreds en ny genre av folklore snabbt bland
svenska skolbarn. De hade en fast, rimmad form som inbjöd till
nyskapelser.

Alla barnen hann över motorvägen, utom Asta,
hon mosades av en Mazda.
Alla barnen tittade på det brinnande huset, utom Knut,
han tittade ut.
Alla barnen gillade flygresan, utom Ellen,
hon fastnade i propellern.
Alla barnen stod med vattnet upp till hakan, utom Sandra,
hon var kortare än dom andra.
Alla barnen-rimmen kom till Sverige från Danmark och till skill
nad från många andra kulturella importer under det sena 1900talet, verkar dessa inte komma från de anglosaxiska språkområdena.
Kulturhistoriskt anknyter de till 1800-talets namn- och nidrim lik
som till 1950-talets ”sjuka” humor. Det innehåll som stöps i den
fasta formen är att de flesta barn klarar sig helskinnade genom barn
dom och uppväxttid, samtidigt som enskilda, namngivna individer
förolyckas. Så ser ju också verkligheten ut. Den stora massan tar sig
över de trafikerade vägarna, klarar av flygresor och simturer och
slipper brinna inne. Men några få gör det inte och deras namn och
öde minns man.
Efter ett tag började det dyka upp alla barnen-rim som också
hanterade frågor som är viktiga i prepuberteten, inte minst grän
sen mellan vad som anses som normalt och onormalt i fråga om
sexualitet:
Alla barnen knullade med varann, utom Petter,
han gjorde det med getter.
Alla pojkarna lekte med snoppen, utom Lars,
han lekte med sin fars.
Alla pojkarna fick skägg, utom Jens,
han fick mens.

Bruk betyder förändring
Med mina exempel har jag velat visa hur barn, liksom alla andra
brukare av folklore, väljer fritt ur den kollektiva traditionen. Det
så kallade immateriella kulturarvet följer inga juridiska paragra
fer. Kulturarvingarna kan inte påtvingas något arv mot sin vilja.
Vad man väljer utgår från de egna behoven. Kulturarvet folklore är
speciellt lämpat för att ta itu med känsliga och obehagliga sidor av
tillvaron. Folklore är inte upphovsrättsligt skyddad och det är alltså
fritt fram för varje generation av brukare att anpassa den efter sina
aktuella behov. Därmed blir folkloren - liksom det talade språket
- till ett levande, ständigt föränderligt kulturarv.

Förvärva, förvalta och förädla.
Ungas läsande och skrivande
av fanfiction
Christina Olin-Scheller
Denna artikel diskuterar och belyser några aspekter av lärande i
dagens medielandskap. Genom att vara medskapare av kulturella
produkter i en rad olika nätgemenskaper, kommunicerar unga män
niskor med varandra genom texter, bilder, filmer och kommenta
rer. Med hjälp av olika medieteknologier kan de nya berättelserna
publiceras på Internet och delas med resten av världen. Via nätet
kan också fans samlas kring olika fandoms1 där de tillsammans
bygger upp ny kunskap om sina idoler, men också om sig själva
(Jenkins 1992; Hellekson & Busse 2006; Parrish 2007; Olin-Scheller
& Wikström 2010b).
En genre som utvecklats och utvidgats betydligt med hjälp av
den digitala tekniken är fanfiction. Fanfiction är berättelser skrivna
av fans till redan publicerade verk. I fanfiction förflyttas förlagans
miljöer och karaktärer in i andra sammanhang där nya historier
skapas. Vanligt är också att berättelserna utvecklar relationer mel
lan karaktärer från olika ursprungsverk. Fansen publicerar sina tex
ter på olika sajter där läsare från hela världen, i interaktion med
skribenterna, kan läsa, ge feedback och påverka historierna. På så
vis förvärvar unga en rad olika berättelser, som de sedan förvaltar
och, i viss mån, förädlar genom att använda ursprungsberättelsernas karaktärer och miljöer i nya historier.
Fanfiction är producerat av människor som vill identifiera sig
som fans. Men det är också producerat av människor som vill
identifiera sig som läsare och skribenter. Att ta aktiv del av en fanfictiongemenskap inkluderar därför utveckling av kompetenser
inom detta område - ofta benämnt literacy (Barton 2007; Kress,
2003; Säljö 2005). På sajterna pågår ständigt processer där fansen
kommunicerar och förhandlar om ramarna för berättandet. I en
relativ demokratisk anda bygger man tillsammans upp gemen
skaper för språk och tolkning (Pugh 2005; Olin-Scheller 2008).
Genom att interagera använder fansen inom dessa gemenskaper

den fiktiva texten som redskap för att förstå sig själva och andra.
Detta innebär att identitetsskapande är en del av att vara
en aktör på fanfiction-sajter. Denna artikel utvecklar dock inte
detta närmare. Istället vill jag här sätta fokus på det lärande om
språk och berättande som äger rum på sajterna. Genom att jämföra
några fanfictiontexter med originalverken och utforska likheter och
skillnader mellan dessa texter vill jag lyfta fram dels att, men också
hur fansen utvecklar sin literacy. Med utgångspunkt i två fanfictionberättelser diskuterar jag hur fansen med hjälp av olika strate
gier utvecklar karaktärer, miljöer, sidohistorier och relationer. Jag
vill också belysa hur de funktionaliserar retorikens imitatio-princip
i sitt efterbildande av ursprungstexten (Se också Olin-Scheller &
Wikström 2010a). Det empiriska materialet är en del av en större
studie om fanfiction.2 Denna artikel bygger huvudsakligen på inter
vjuer med några fans och närstudier av deras berättelser.3

Att utvidga ett textuniversum
Redan 1992 fann Henry Jenkins i sin kartläggning av genren 10
olika strategier som fansen använder sig av i sitt fortsatta berät
tande (Jenkins 1992: 162ff). I artikeln berör jag främst tre av dessa
strategier - att byta berättarperspektiv, att utveckla en sidohistoria
samt att kombinera olika genrer.
En karaktär som ofta är föremål för utveckling är trollkarlen
Lord Voldemort i J.K. Rowlings berättelse om Harry Potter. I denna
historia är ”det onda” personifierat i Voldemort som strävar efter
världsherravälde. Hans största fiende i denna kamp är ”den gode”
professor Dumbledore, också han trollkarl och rektor för skolan
Hogwarts där Harry Potter är elev. Hos J.K. Rowling är Voldemorts
ondska fast rotad och han är oförmögen att känna kärlek. Detta gör
honom sårbar i kampen mot Harry Potter. Voldemorts oförmåga
blir också till sist hans fall när han i sista bokens slutscener besegras
av dem som har förmågan att känna och ge kärlek.
Den onde trollkarlen är en karaktär som fascinerar fansen
och fanfictionsajterna erbjuder många berättelser och diskussioner
om hur den unge Voldemort, då med namnet Tom Dolder, växer
upp och blir ondskan personifierad. I en intervju berättar Katie,
14 år, om varför hon vill utveckla Lord Voldemort/Tom Dolder.
Hon säger:

Därför att den [karaktären] känns lite otillräcklig. Tro inte
att jag menar att den är dålig, tvärt om! Jag älskar Harry
Potter och skulle aldrig kritisera Rowling för den, men det
kändes som om en förklaring saknades. Jag vägrar att tro att
Voldemort aldrig har känt någon kärlek eller varm glädje
som inte orsakas av någon annan persons smärta, eller hans
egen makt. Jag ville ha en förklaring till varför han blev som
han blev och på något sätt luska ur honom lite godhet. Inte
mycket, för det har han inte, men lite grann. Hans förmåga
att älska, i alla fall en person. Det känns så orättvist att han
aldrig ska få ha känt så och man bara ska ta förgivet att han
föddes till en mördarmaskin.
Katies ambition är alltså att utvidga textuniversumet kring Harry
Potter med ytterligare förklaringar till varför Voldemort är ond.
Hon och många andra tycker att Rowlings ursprungstext är otill
räcklig, och därmed inte fullt trovärdig i detta avseende.

Lord Voldemorts hemliga kärleksliv
Författare av fanfiction byter ofta originalverkets protagonist och
väljer mindre centrala figurer som huvudpersoner. Helt andra per
spektiv av berättelsen kan då lyftas fram och outvecklade eller inkonsekventa beskrivningar av bifigurer kan fördjupas. Genom detta per
spektivbyte kan fansen också ifrågasätta originalverkets moraliska
universum genom att göra skurkarna till hjältar och tvärtom. Katie
väljer i sin berättelse att utveckla karaktären Voldemort genom att
byta berättarperspektiv från Harry Potters till Voldemorts/Tom
Dolders. ”Jag gjorde bytet för att komma åt hans personlighet och
hans tankar” säger Katie.
Som i majoriteten av all fanfiction gör Katie en romantisk hop
parning, så kallad pairing, mellan två karaktärer, Tom Dolder och
en egen karaktär som inte har någon motsvarighet i ursprungsverket - Sarah Turpin. Tom och Sarah är växelvis (vartannat kapitel)
fokalisatorer. Platsen för historien är trollkarlsskolan Hogwarts där
Tom och Sarah är elever. Katie har också utvidgat originalverkets
tid. Hennes berättelse utspelas generationen före Harry Potters tid
på skolan. Hos Rowling är hans föräldrar James och Lily jämnåriga
skolkamrater med Tom Dolder.4

Karaktärer under förhandling
Många fanfictionaktörer vill inte bli utmanade i sina uppfattningar
om originalverkets karaktärer och miljöer. Man förväntas hålla sig
inom ursprungsberättelsens textuniversum eller ”kanon”5. Historier
som inte gör detta måste tydligt varudeklarera texten genom mar
keringar som ”OOC” (Out of Character) och ”AU” (Alternate
Universe). OOC betecknar historier som utvecklar karaktärerna
bort från originalet och AU flyttar berättelsen till platser, tider, och
miljöer som inte stämmer överens med ursprungsverket. Det är
dock inte några problem att lägga till en eller flera personer till
ursprungsverkets persongalleri och dessa tilltag lämnas oftast utan
kommentar.
I den kollektiva, medskapande kulturen som präglar fanfictionsajterna strävar fansen mot det gemensamma målet att utvidga text
universumet.6 Katies tilltag att förändra Tom Dolder till en person
som, tvärtemot Rowlings beskrivning, är förmögen att känna kärlek,
gör att hon balanserar på gränsen till OOC. Via fiktionen och i kom
mentarerna tvingas hon att förhandla för att vara trovärdig inför
sina läsare.7 Efter prologen och första kapitlet i sin historia får Katie
många mycket positiva kommentarer. Flera är dock bekymrade över
beskrivningen av Tom Dolder och Katie måste argumentera:
Iotoo: Jättebra, men en sak, Tom Dolder hatade kärlek, det är
hans svaga sida.
Dungeonmind: Fint skrivet, men håller med föregående tala
res inlägg. Tom förstod sig ju inte på kärlek. Men det kan
inte hindra att han kände åtrå? Eller åtminstone känna kärlek
någon gång i sin ungdom?
Katie: Tack ;D. That’s the kinda thing. Som jag skrev, jag väg
rar tro att han aldrig har älskat någon i hela sitt liv. Så jag
målar som sagt upp min egen del av det hela.AA. Ursäkta om
jag trotsar Rowling men det är min version.;D.
Trots att Katie utmanar tolkningsgemenskapen (Fish 1993), är
feedbacken positiv och uppmuntrande. Hon kan alltså fortsätta att
utforska karaktären och var gränserna för förändring går. Efter ett
par kapitel lyckas hon övertyga sina läsare om att hennes version
av Tom Dolder är relativt trovärdig. Men det finns fortfarande en

del tveksamheter hos läsarna. Bilden av Sarah motsvarar inte heller
förväntningarna.
Stardust: Tycker verkligen om din idé om att Dolder verkligen
kan älska, och att han verkar ”ond” när han ska få över Sarah
på sin sida. Verkligen bra, men tycker att Sarah är lite för
”gråtig” av sig xD.
Katie: haha okej. TackAA För gråtig? Okej., får man säga att
ja inte håller med? Hon älskar ju honom, jag skulle nog själv
gråta också.. .jag menar, han är hennes liv. Hon vill inte förlora
honom, hon KLARAR inte av att förlora honom. Men jag
förstår vad du menar.
Återigen är kommentarerna positiva, samtidigt som Katie får för
svara sina karaktärer och delvis omförhandla beskrivningen av dem.
Hon tar med sig synpunkterna i det fortsatta skrivandet och tuffar
till karaktären Sarah i sin fanfiction. Från att ha varit helt styrd av
sin pojkvän börjar Sarah ifrågasätta honom. Katie skriver:
Det var alltid han som började, alltid han som tog första ste
get. Varför var det så? Hade han någonsin sagt att hon inte
fick bestämma lite själv? Skulle han låta henne säga nej? Eller
ja utan att han sa något? (kap 3:3)
Katies berättelse utvecklar alltså karaktären Lord Voldemort genom
att vara kvar i Harry Potters textuniversum samtidigt som beskriv
ningar av miljöer och karaktärer fördjupas. Skrivandet, som alltså
försöker efterlikna originalet, är en balansakt och innefattar flera
aspekter av lärande kring språk och berättande (Olin-Scheller &
Wikström 2010a). I denna artikel lyfter jag specifikt fram hur fansen
använder sig av både kollektiva och individuella strategier i sitt fort
satta berättande och hur dessa bidrar till att utveckla literacies.

Medskapande kultur och imitatio
De gemenskaper för tolkning, berättande och språk som förhand
las fram i exemplen här ovan, förutsätter ett aktivt deltagande från
läsare och skribenter. Detta är också en förutsättning för den med
skapande kulturen och utgör en betydande faktor i lärandeproces

ser. Holgersen (2002) urskiljer fyra tydliga deltagarstrategier kring
estetiskt lärande - reception, imitation, identifikation och elabora
tion - som utgör steg på vägen till att lära och erövra nya färdigheter
och kompetenser (s.l59ff).
Den första strategin, reception, är knuten till en iakttagande och
lyssnande roll, där man kan engagera sig emotionellt och kognitivt utan att aktivt behöva bidra med något. I nästa steg, imitation,
efterliknas handlingar och deltagarna är ofta inriktade på yttre,
strukturella drag av aktiviteten. Man behöver inte ha fokus på hel
hetsintrycket, utan kan imitera delar av något som är intressant.
Den följande strategin, identifikation, förutsätter dock en mer helhetlig förståelse av meningsaspekterna i skapandet och är också ett
uttryck för fördjupad förståelse med andra deltagare som förebilder.
Den sista deltagarstrategin, elaboration, präglas av ett sökande efter
något nytt, något okänt. Här finns också en strävan efter oberoende
och frigörelse från förebilderna. I sin literacy-utveckling använ
der sig fansen av alla strategierna (se Olin-Scheller och Wikström
2010b). I fokus för denna artikel är emellertid huvudsakligen de tre
senare strategierna aktuella.
Deltagarstrategierna kan jämföras med retorikens imitatio-prin
cip som utgår från lärande utifrån ett aktivt efterbildande (OlinScheller & Wikström 2010). Under antiken sågs efterbildning av
stora skalder, som exempelvis Cicero, vara ett bra sätt att inte bara
utvecklas och ta lärdom, utan också att bygga upp sin språkliga
repertoar och sitt ordförråd (Eriksson 2002). Under århundradena
har imiterandet fått dålig pedagogisk klang och ensidigt kopplats
ihop med härmning. I sin ursprungliga betydelse handlar dock imi
tatio mer om vidareutveckling av text och språk än om ren repro
duktion. Imitatio innefattar en strävan efter att samla en arsenal
av olika metoder, vilket sker efter ett mönster som påminner om
de fyra deltagarstrategierna (Olin-Scheller & Wikström 2010a).
Kunskapen kring de olika metoderna återfinns i vår copia alltså
vårt register eller vår repertoar av möjliga språkval.
För den aktivt efterbildande sker samlandet medvetet till skillnad
från den som passivt härmar. De aktivt samlade språkexemplen kan
etableras i topiker - alltså platser i minneslandskapet, i det mentala
eller kulturella landskapet där innehålls- och språkmaterial förvaras
och hämtas (Wolrath Söderberg 2006). Dock förblir den passiva

imitationen oreflekterat tankestoff som kan liknas vid osorterade
fakta utan tillämpning eller funktion. Att lära genom imitatio hand
lar alltså inte bara om att imitera en färdig förlaga, utan snarare om
att kunna välja bland det insamlade stoffet och sedan överföra detta
till ett nytt sammanhang. I en lärandesituation skiljer sig alltså aktiv
efterbildning och passiv imitation åt (Olin-Scheller & Wikström
2010a).

Kraften av positiv feedback
I exemplen här ovan efterliknar Katie aktivt ett etablerat textuni
versum och prövar sig, tillsammans med sina läsare, fram till nya
gemensamma tolkningar och ramar för sin berättelse. Genom att
använda sig av deltagarstrategierna identifikation och elaboration i
ett dynamiskt växelspel med sina läsare lyckas Katie så småningom
övertyga dem om berättelsens trovärdighet. Med hjälp av deras akti
va feedback får hon mod och inspiration att fortsätta sitt berättande.
Kommentarerna efter varje kapitel är översvallande:
Witchie: ”skriv foooooooort :33 man känner faktiskt
”synd”-känslor mot Tom, fast tjaa, jag har alltid gillat Tom/
Voldie:33.”
Songmark: nawww stackars lilla Voldie, man vill nästan krama
honomAA fast det vore nog inte en sån bra idé med tanke på
hans temperament XD.
Moosie: IIH NU har jag läst...men gud jag trodde aldrig att jag
skulle tycka synd om Dolder AA nä men shit så fint kapitel.,
helt smärtsamt och fint och sorgligt.
Många kommentarer innehåller också konkreta exempel på vad
som uppfattas som bra. En läsare skriver:
du skriver så fint, vackert, underbart:D som bara den här
meningen:
Men han älskade hur hon gjorde honom hel, samtidigt som
han hatade hur han var trasig utan henne.
Det känns så verkligt:D och det stycket då hon sa att hon
inte kan och om han älskar henne och så, helt underbart! det
kändes som om jag var där och kände var han kände, jag kan

ärligt inte komma på något dåligt med det här kapitlet...det
är en sån skön blandning av Dolders kärlek och hat, när han
liksom är ledsen för att han älskar henne och hon typ ”gjorde
slut” med honom, och sen så börjar han tänka på hur han
inte vet namnet på hans ”vänner” och att de skulle göra allt
för honom ..det är liksom precis så jag kan tänka mig att han
är. Helt underbart:D Tack!
Katie får också beröm av sina läsare för att hon efterliknar originalet
och skriver ”Rowlingskt”.
Amtis: Jättebra. Gillar att du skriver på ett Tom Dolderigt sätt.
Asså jag tar inte för givet att du fattade men... det jag menade
var att ditt sätt att skriva om tom dolder påminner om Jk
Rowlings sätt. Och då menar jag det som något bra. Alltså
man kan känna igen hans beteende så som jag föreställer mig
det. GoodGoodgood.
Den positiva feedbacken är alltså ett viktigt redskap i utvecklingen
av språkliga repertoarer hos fansen. En stor del av detta lärande
har bäring på att det aktiva efterbildandet skapar breda repertoa
rer av olika språkval i aktörernas copia. Eftersom den medskapande kulturen på sajterna är starkt präglad av positiva och stöd
jande kommentarer till författarna, blir förutsättningarna för att
dessa repertoarer ska utvecklas mycket goda. Sigrell (2008) skriver:
”Det som får oss att växa i konsten - vare sig det är gäller att tala
och skriva, eller spela oboe och fotboll - är i hög utsträckning att
få reda på vad det är som vi gör bra” (s.144). Det vi vill ha i vår
copia, menar Sigrell, är ju först och främst bra saker. ”Och för att
kunna upptäcka och uppskatta goda exempel så måste vi träna på
att upptäcka, uppskatta och våga låta oss bli inspirerade av det som
är bra” (ibid.).

Blanda nytt med gammalt
I sin historia efterbildar alltså Katie J. K. Rowling på många nivåer.
Men hur, rent konkret, går då detta efterbildande till? Först och
främst håller sig Katie till kanon och använder sig av ursprungs
textens miljöer, karaktärer, och idéinnehåll som ramverk. Trots att

hon har bytt berättarperspektiv förs hennes berättelse, precis som
hos Rowling, framåt av dialoger mellan ungdomarna varvat med
beskrivningar av olika skeenden. Det är dock Toms och Sarahs
relation som står i fokus. I inre monologer, som mestadels handlar
om ungdomarnas respektive upplevelser av relationen, pratar Tom
ibland parselspråk, ett ormspråk som bara Harry Potter och han
själv behärskar. Detta är ett sätt att vara Rowlings ursprungstext
trogen.
Katie bygger också vidare på kampen mellan det onda och det
goda som i Rowlings böcker innehåller inslag av renrasighet. Såväl
Tom Dolder som hans anhängare vill inte förknippas med så kalllade ”smutsskallar” det vill säga personer som inte är ”renblodiga”
magiker. Hos Katie är Toms mål att uppnå makt över alla genom att
ta kontroll över ondskan och här finns inget utrymme för kärleksre
lationer. I synnerhet inte med en ”smutsskalle”. Katie skriver:
Han hade inte velat att någon skulle veta. Inte ens nu, inte ens
efter 8 långa månader, vågade han erkänna för sina renblodiga
vänner att han förälskat sig i en halvblodig Gryffindorare.
Hans rykte gick före deras kärlek, (kap 1)
Katie utvecklar också det magiska spåret till att omfatta kärlekens
magi och gör kopplingar till våld, makt och ömsesidigt beroende.
Hon skriver:
Hennes isblå, rödgråtna ögon stirrade in i hans, skräckslagna
och bedjande i väntan på den slutgiltiga smällen. Att han skul
le bryta magin. Att han skulle ge henne en blick av hat och visa
att det var slut. Men han kunde inte. ... de var så djupa, sådär
lite dimmiga, men samtidigt kristallklara. Åh, han såg sig själv
där inne i hennes ögon, Hopplöst fjättrad, (kap 2)
Relationen med Sarah bringar Tom ur fattningen och hans plan
- att bli Lord Voldemort och få världsherravälde - är i fara. I Katies
berättelse är Tom Dolder en ung man som har svårt med nära rela
tioner. Han söker kontroll och underkastelse och strävar efter makt,
inte minst över sin flickvän. Bilden av en kvinnomisshandlare träder
fram.

Han tvingade alla bilder och tankar av Sarah ur sitt huvud.
Han fick inte ha känslor. Han hade planer, Framtidsplaner
som var så storslagna att ingen ens skulle kunna föreställa sig
det. Han skulle bli störst, krossa allt motstånd.
/.../

Dolders ögon glittrade av förtjusning. Om han bara kunde
få henne på sin sida. ...Då skulle de kunna vara tillsammans
för evigt. Men han var tvungen att ta det långsamt och hon
fick inte på några som helst villkors vis tro att han var benå
dande. Dolder log ett förvridet leende. Hans annars så sti
liga ansikte verkade plötsligt vanställt och hans ögon nästan
maniska. Ögonfärgen skiftade i ett ögonblick till blodrött,
men sekunden efteråt var de vanliga igen.
”Och hon ska bli min”, tänkte han med en vild glimt i
ögonen.
”Bara min” (kap 2)
Till slut beslutar sig Tom för att fullfölja sina planer på att erövra
världsherravälde. För att få detta måste han avsluta relationen
med Sarah. Som ofta i fanfiction förväntas läsaren av Katies
historia vara införstådd med kanon. I sin aktiva efterbildning åter
knyter Katie till sammanhang och saker som läsare av Harry Potter
känner sig bekanta med. Likt J.K. Rowling låter hon Tom leta efter
”de tre dödsrelikerna” (en sten, en trollstav och en osynlighetsmantel), och jaga ”horrokruxer”.8 Som ett tecken på ondska och
död, beskriver Katie hur Tom får syn på en ”testral”, det vill säga en
bevingad häst som bara de som sett döden kan se. Läsaren ska i och
med detta förstå att han mördat sin flickvän.

Att utveckla en sidohistoria
För att fortsätta fördjupa Tom Dolder som karaktär använder
sig Katie av ytterligare en strategi för att utöka textuniversumet.
Förutom att byta berättarperspektiv, förflytta historiens tidsper
spektiv och balansera på gränsen till OOC, tar hon också en mycket
kort sidohistoria från Rowlings sjätte bok, Harry Potter och halvblodsprinsen, och utvecklar till ett längre kapitel. Här fyller hon
genom deltagarstrategierna identifikation och elaboration i de tom-

rum Rowlings lämnar kring Toms upplevelser på det barnhem där
han växte upp.
I Katies historia är Toms humör inte det bästa efter mordet. Han
drar sig undan till sitt hemliga rum på Hogwarts där han kan åter
uppleva den ensamhet, förnedring och utanförskap han känt under
de tidiga åren på barnhemmet. Han minns också hur han där plå
gade de andra barnen för att roa sig själv. Detta idéinnehåll är häm
tat från ursprungsberättelsen, men Katie tar alltså ett steg till och
berättar den historia som Rowlings utelämnat.
Fanfiction fokuserar ofta på känslomässigt starka händelser och
relationer och det är vanligt att psykologiska dilemman för de fik
tiva personerna utforskas. Den episod som Katie väljer att utveckla
erbjuder just detta. I en intervju säger hon att sidohistorien var ett
starkt minne från läsningen och att hon redan när hon läste boken
första gången blev ”nyfiken på vad som verkligen hade hänt”.
I Harry Potter och Halvblodsprinsen beskriver barnhemsföreståndaren, Mrs Cole, mycket kortfattat hur det föräldralöse barnhemsbarnet Tom Dolder under en sommarutflykt, lockade med sig
en pojke och en flicka, Dennis Bishop och Amy Benson, till en grot
ta. I Rowlings text återvänder Harry och den gode trollkarlen och
rektorn för Hogwarts, professor Dumbledore, till grottan cirka 30
år senare (Rowling 2005: 563ff). De misstänker att Lord Voldemort
gömt horrokruxer där och Harry måste erövra dessa för att kunna
besegra honom och ondskan. Här får läsaren ytterligare några få
ledtrådar till händelserna i grottan.

Ordval och miljöbeskrivningar
Utifrån Rowlings få rader om barnhemmet och Dumbledores och
Harrys besök i grottan, utvidgar Katie berättelsen och ger en ut
förlig beskrivning av vad hon upplever hände mellan Tom Dolder,
Amy Benson och Dennis Bishop i grottan vid havet. Hon gör det
genom att väva ihop sin egen bild av händelseförloppet och Row
lings beskrivning av hur Dumbledore och Harry Potter många år se
nare återvänder till platsen. Katie återanvänder ord, formuleringar
och berättarstrukturer från Harry Potter och halvblodsprinsen och
kombinerar dessa med sina egna. På så vis utnyttjar hon imitatioprincipen aktivt och konstruktivt. Så här inleds Katies text med

mina kursiveringar av vilka ord och uttryck som också förekommer
hos Rowling:9
Och nu var det dags för den årliga sommarutflykten. De
åkte till kusten, alla barn på barnhemmet tillsammans
med den där vidriga Mrs Cole. Hon fick alltid Dolder att
känna sig illa till mods, och hon gillade honom inte, det vis
ste han. De hade stannat vid en liten by, och satt sig på några
bänkar och på gräset i en liten park med rutschkana och
gungor.
Genom att välja meningsbärande och typiska ord från ursprungs
texten återskapar hon stämningar och får läsaren att känna igen sig
i Harry Potters textuniversum. Ord som återkommer är bland annat
”den årliga sommarutflykten”, ”barnhemmet”, ”kusten” och ”en liten
by”. Katie bygger också vidare på Rowlings miljöbeskrivningar och
efterliknar originaltextens bild av ett hotfullt hav och vassa klippor.
Katie skriver:
”Vart ska vi?”
Amy var den första att yttra sig, och hon såg på Dolder med
en osäker blick. Pojken bara nickade mot det ändlösa havet
vars vågor slog hårt mot de branta klipporna. Amy och Den
nis såg på varandra i ett tyst samförstånd och backade ett par
steg. (min kursivering)
När sedan Amy och Dennis i Katies version tvingas ner till grottan,
känns mycket igen från Rowlings beskrivning av Harrys upplevel
ser 30 år senare. Klipporna är ”hala”, ”branta” och ”vassa”, och havet
är ”kallt” och ”strömt” med ”höga vågor”. I Rowlings version leder
Dumbledore Harry ner för klippan, hos Katie tvingas de båda bar
nen ner med magi - precis som originaltexten förespråkar. Även
om Katie inte använder sig av den exakta ordalydelsen från Row
lings, efterliknar hon här tydligt källtextens idéinnehåll (i följande
två citat kursiverat). Hon skriver:
”VI SKA NER DIT!”, vrålade den nio årige Dolder och pekade
mot klipporna. Dennis och Amy hade vänt sig om för att börja

springa därifrån, men efter ett enda steg stannade de upp som
om de hade stoppats av en osynlig vägg. De verkade kämpa
emot, men någonting verkade ändå dra dem emot Dolder och
hjälplösa lät de sig släpas närmare klipporna. (Mina kursive
ringar)
Magin återkommer vid flera tillfällen senare i Katies text och är an
ledningen till varför Amy och Dennis inte lyckas fly: Magin är också
Katies förklaring till varför barnen som Rowling skriver ”aldrig nå
gonsin blev sig lika igen”. Katie låter Tom Dolder utföra flera olika
typer av magiska knep på barnen. Dessa, en ”expelliarmus-besvärjelse” och en smärtsam ”cruciatus-förbannelse”, är direkt hämtade
från Harry Potter-världen och förekommer ofta i böckerna. Katie
skriver:
Dolder hade flugit upp på fötter och utan att ta till någon fy
sisk styrka hade Amy börjat skrika av smärta och panikslaget
rulla runt på golvet, som om hon försökte släcka sin brinnande
kropp. Och Dennis vrål hade ekat i grottan, och han sprang
fram mot sin vän, men Dolder vände sig mot honom för att se
hur pojken slungades in i väggen. (Mina kursiveringar)
Katie har alltså inte bara de delar av ursprungstexten som handlar
om barnhemsepisoden, utan hela textuniversumet som utgångs
punkt i sitt efterliknande. Trovärdigheten som fanfictionförfattare
bygger på en djup och bred kunskap om fandomen.
I en intervju beskriver Katie att hon återvänder till böckerna när
hon skriver. ”Jag läser om olika avsnitt, lite grand inför varje kapitel,
men bara det jag verkligen behöver”, säger hon och påpekar att hon
är noga med att namn och beskrivningar ska stämma med böckerna.
Genom att ligga nära Rowlings ordval, formuleringar, berättarstruk
turer och miljöbeskrivningar, kan hon fördjupa ursprungsbilden av
Tom Dolder utan att förlora trovärdigheten inför sina läsare.

Att kombinera genrer
En subgenre inom fanfiction är så kallad “slash”, det vill säga his
torier baserade på samkönade hopparningar, främst män. I slash
utforskas känslor som till stor del är oartikulerade eller bara antyds

i ursprungsverket. Ofta blir stereotypa och machomän mjuka och
emotionellt frispråkiga tillsammans med en annan man i fansens
berättelser. Slash möjliggör också ett efterliknande där fansen kan
kombinera flera genrer.
Vad är det då som gör slash så spännande och intressant? Fors
kare inom framförallt de anglosaxiska länderna har uppmärksam
mat genren och konstaterat att majoriteten av dem som sysslar med
slash är heterosexuella flickor och kvinnor (Driscoll, 2006; Woledge
2006). Anledningarna till fansens intresse är flera. Bland de inter
vjuade fansen påtalar flera att, till skillnad från skildringar av hete
rosexuella relationer, finns det inte något inbyggt maktförhållande
i den samkönade relationen. Här finns också uppfattningen att (de
kvinnliga) karaktärerna inom genrer som fantasy, animé och manga
är otillräckligt beskrivna. Moltodaro, 14, förklarar:
Jag skriver mest slash för att tjejerna som är med i historierna
är antingen sådär jättefjolliga eller så är dom sådär jättetjejiga
och inga bra tjejer att para ihop killarna med. Så jag tar en
tjejig man, alltså en som är lite man och parar ihop med en
vanlig man så blir det bra.
Fansens ambition är alltså att skildra manlighet på ett annat sätt än
vad ursprungsverken gör. Att lyfta fram manlig vänskap, men också
att utforska det som är lite tabu eller förbjudet. För Moltodaro är det
speciellt hopparningen Harry/Draco, alltså Harry Potter och hans
jämnåriga rival och ärkefiende Draco Malfoy som är intressant. En
av hennes historier handlar om hur Harry Potter, som är berättel
sens fokalisator, blandar fel under en lektion i trolldryckskonst och
den magiska drycken får helt andra följdverkningar än beräknat.10
Av misstag råkar han snudda vid sin laborationspartner - Draco
Malfoy - och de växer omedelbart fast vid varandra. Så här skriver
Moltodaro:
”Släpp min hand Malfoy” morrade han [Harry]och försökte
rycka sig loss.
”Jag håller inte i din hand Potter” fnös Malfoy och de båda
pojkarna satte sig upp samtidigt. Hela klassen betraktade
storögt dem efter ett tecken av förändring på honom. Han

lyfte sin hand och vred på den. Nu såg han och Malfoy föränd
ringen. Från knölen på handleden, som framträdde så tydligt
på dem båda, till knogarna satt deras händer ihop. Inte som
fastlimmade eller något, utan huden hade växt ihop mellan
deras händer.
Till just denna trolldryck finns inget motgift och därför tvingas poj
karna mot sin vilja att sitta fast i varandra under en månad. De måste
nu stå ut med den andres närvaro dygnet runt och göra allting till
sammans. På så vis tvingas de lära känna varandra på ett helt annat
sätt än tidigare vilket öppnar för nya perspektiv i berättelsen.
Moltodaro kan därigenom utforska relationer, vänskap och sexu
alitet via fiktionen. Via deltagarstrategierna imitation, identifika
tion och elaboration bygger hon, precis som Katie, upp sin trovär
dighet genom att efterlikna Rowlings på flera nivåer. Precis som i
ursprungstexten är Harry Potter fokalisator. Katie håller sig också
mycket nära originalet när det gäller genre, karaktärer och miljöer.
Harry och Draco tillbringar tiden som hopväxta i trollkarlsskolan
Hogwarths klassrum, korridorer, sov- och matsalar. De går på lek
tioner i olika magiska trick och trollkonster och texten innehål
ler, precis som originalverket, mycket dialoger. Liksom Rowling
använder sig Moltodaro också av den ständiga maktkampen mel
lan elevhemmen Slytherin och Gryffindor och för att förstärka
konflikten mellan pojkarna. Hon vidmakthåller också känslan av
spänning mellan Harry Potter och läraren i trolldryckskonst, pro
fessor Snape. Moltodaro bygger även vidare på det återkommande
temat i originalverket där Draco och Harry paras ihop av lärarna
under olika lektioner.11 Precis som Katie återanvänder Moltodaro
också ord, begrepp och formuleringar från kanon. Ett exempel på
detta är når Moltodaro, precis som Rowling, låter Snape tillrättavisa
Gryffindoreleverna genom att ge dem avdrag i den poängjakt mel
lan elevhemmen som pågår under terminerna. Moltodaro skriver:
”Ett mycket bra arbete Mr Malfoy, tjugo poäng till Slytherin”,
sa Snape med en min som skulle kunna vara ett leende. Snape
vände blicken mot honom och minen försvann. ”Du är lat Potter,
tio poäng från Gryffindor för att du inte hjälpte Mr Malfoy med
hanns [sic!] dryck. Malfoy lät höra ett lågt skratt (kap 1).

Merparten av Moltodaros text påminner alltså mycket om hur
Rowling beskriver vardagen på Hogwarts. I källtexten är Harry
och Draco visserligen inte hopväxta, men deras agerande och för
hållningssätt gentemot varandra är desamma. Att sitta fast är bara
ytterligare en komplikation i relationen.
Vid några tillfällen ändrar dock Moltodaros text karaktär både till
form och innehåll och helt nya perspektiv av källtexten tillkommer.
Denna förändring kommer första gången när Harry efter ett par
dagar måste vara närvarande när Draco duschar. Han överraskas
då av sina egna känslor. Moltodaro skriver:
Han [Harry] kastade en blick på Malfoys bara underkropp.
Spärrade upp ögonen och fick sen brått att vända bort blick
en.
”Herregud, jag kan inte fatta att jag verkligen tänker det
här, men han... han är faktiskt... snygg”. Han rös i samma
sekund som han tänkt ordet och rodnade kraftigt. Det måste
vara något fel på honom.
Efter denna scen börjar Harry och Draco, trots fortsatt osämja och
praktiska bekymmer med att sitta ihop, att uppskatta den andres
sällskap och egenskaper. Moltodaro låter, till skillnad från källtexten,
Harry Potters attraktion för Draco utvecklas, fördjupas och erotiseras. De fysiska mötena mellan de båda pojkarna är många gånger
ofrivilliga och sker exempelvis när de sover, klär sig eller sköter sin
hygien. I dessa sekvenser ändrar Moltodaros sätt att berätta karak
tär. Nu är genren romantisk och melodramatisk och påminner sna
rare om populärromantikgenren än om äventyr.12 Istället är stilen
intim, med detaljerade beskrivningar av rörelser och kroppar med
en tydlig erotisk spänning mellan pojkarna. Avsaknaden av fantasyinslag och magi är också påtaglig. Moltodaro skriver:
Han [Harry] vaknade sakta men hade ingen lust att slå upp
ögonen. Han rörde svagt på sig och märkte att hans kind låg
tryckt mot något mjukt. /.../Han strök försiktigt över det där
mjuka han hittat med handen, fortfarande med slutna ögon.
Han andades in genom näsan och det han låg på rörde sig
igen. Något drog plötsligt över hanns [sid] ryggrad. Sömnigt

slog han upp ögonen. Han slöt dem snabbt igen när solstrålar
na träffade honom i ögonen. Vart var täcket egentligen, han
frös. Han gäspade stort. Sekunden senare gäspade något
över honom. Han satte hakan mot det han haft kinden emot
innan, och slog sen upp ögonen. Blicken var suddig och han
fick kisa för det starka solljuset. Något rörde sig inom hanns
[sid] synfält. Och plötsligt stirrade han in i två gråa ögon.
Malfoys pupiller krympte och växte när de ställde in sig mot
ljuset. Hanns [sid] fingrar var inkörda i Malfoys blonda hår,
hela hanns kropp låg pressad mot Malfoys och det han hade
haft kinden mot, tryckt sina läppar mot, var inget mindre än
Malfoys bröstkorg.
Den detaljerade och utförliga beskrivningen av Harrys och Dracos
uppvaknande, förmedlar explicit en erotisk laddning mellan de båda
pojkarna. Enligt många fans finns denna spänning redan i källtexten, och de bara utvecklar relationen ytterligare. I slash används
också ofta fiendskap mellan två ursprungskaraktärer som en kata
lysator för kärlek och begär.
I Moltodaros erotiska textavsnitt stannar berättelsens tid ofta upp
och efterbildningen byter skepnad. Författaren skapar en situation,
eller ett metaforiskt rum, där det homoerotiska mötet kan beskrivas.
På så vis kan kanon kombineras med andra genrer och de erotiska
avsnitten kan relativt smidigt fogas till den pågående berättelsen
utan att den förlorar i trovärdighet för läsarna. Detta framgår av den
sekvens som följer ovanstående utdrag. När Draco och Harry vak
nar då professor Dumbledore kommer in i rummet för att ge dem
deras nya schema, blir de plötsligt medvetna om sin situation:
”WOAAAÜ” Skrek de i kör och kravlade ifrån varandra så
fort de kunde. Malfoy ramlade över kanten på sängen och
drog honom med sig ner. De landade på täcket som måste ha
ramlat ner när de sov. Han landade på Malfoy och de skrek
till igen./.../
”Professorn,” utbrast han förvånat när han såg vem det var
och försökte omedelbart ta upp täcket som Malfoy redan lagt
beslag på en del av. Han virade snabbt den lediga änden runt
sin bara överkropp.

”Vad gör du här?” Fräste Malfoy irriterat.
”Jag antar att ni inte var medvetna om att ni sov på varand
ra,” sa Dumbledore vänligt, med en road glimt i ögonen.
I texten kvarstår pojkarnas ofrivilliga attraktion för varandra och de
erotiska avsnitten återkommer regelbundet. Vid sidan av de homoerotiska mötena fortsätter berättelsen som vanligt. Inte heller utma
nas pojkarnas heterosexuella identitet och deras relation påverkar
inte de andra karaktärerna. Man kan därför fråga sig om heteronormativiteten egentligen utmanas i historien. Moltodaro låter Harry
uttrycka oro för att ”det är något fel på honom” när han attraheras
av Dracos kropp och de båda pojkarna kämpar också emot sina
känslor. Dock visar Dumbledores roll i berättelsen att Moltodaro
tagit intryck av den utbredda föreställningen om att trollkarlen är
homosexuell.13 På så vis ansluter hon till och utvidgar även det tex
tuniversum som finns utanför källtexten.

Avslutningsvis
När fansen både kollektivt och individuellt använder sig av olika
deltagarstrategier utvecklar de förståelse för att lärande och utveck
ling handlar om att aktivt imitera och dela kunskap med varandra.
Aktörerna förvärvar och förvaltar berättande och berättelser genom
att efterlikna genrer, berättarstrukturer, stil och språk. Successivt blir
de också allt självständigare som skribenter och kan på så vis bidra
till att förädla berättandet inom det textuniversum de skriver.
Genom fanfiction blir fansen medvetna om intertextualitetsprincipen och utvecklar ett metaspråk för att tala om berättande.
Dessutom etablerar de tolkningsgemenskaper av vikt för utveck
lingen av literacies. Denna lärandeprocess kan också ses i ljuset av
det som Vygotskij benämner elevens ”närmaste utvecklingszon”. För
undervisning och lärande är detta ett centralt begrepp och inne
fattar avståndet mellan elevens verkliga utvecklingsnivå (vid själv
ständig problemlösning) och nivån på en möjlig utveckling vid en
problemlösning under ledning av en vuxen eller tillsammans med
elever som kommit längre (Vygotskij 1978).
Också Dale (1998) diskuterar imitation som ett sätt att skapa
mening och utveckla språket. Liksom Vygotskij och imitatio-principen, betonar Dale att efterliknandet måste innehålla reflektion och

förståelse, annars liknar det, skriver Dale, ”rena dressyrhandlingar”.
Förvaltandet och förädlandet av berättandet kommer först när man
återskapar, tolkar, förändrar och formulerar om för att till sist skapa
texter utanför ramen av ett textuniversum. På fanfictionsajterna
utgör flera faktorer de stödstrukturer som behövs för att fansen ska
vilja och kunna utvecklas vidare. Hit hör källtexten och fandomens
textuniversum i sig, men också sajternas medskapande kultur där
villkor för olika tolkningsgemenskaper förhandlas fram.
Det lärande som sker i informella lärmiljöer som fanfictionsajter kan exempelvis svenskundervisningen inspireras av genom att i
högre utsträckning dels bejaka imitatio- och intertextualitetsprinciperna, dels inte vara så rädd för efterbildandet. Det är genom att
balansera mellan egna och andras idéer som unga lär sig använda
kulturella produkter för att erövra såväl literacies som identitet.

NOTER
1) Begreppet fandom innefattar den specifika kultur som uppstår
kring ett verk eller en textvärld.
2) Studien heter Bortom bokens begränsningar och finansieras av
Vetenskapsrådet (UVK) 2008-2011).
3) Aktörerna på sajterna skriver under ett smeknamn. För att skyd
da fansens identitet är namnen anonymiserade i denna artikel.
4) Berättelserna som är i fokus för denna analys består, utöver en
kortare prolog, av 8 kapitel. Kapitlen är 5-8 sidor, 2000-5000
ord vardera. På fanfictionsajterna tillkommer läsare hela tiden
och historier som kan tyckas avslutade kan plötsligt vakna till
liv igen med nya kapitel. Med tanke på materialets ”rörlighet”
utgår min beskrivning därför endast från det material som var
tillgängligt vid den aktuella tiden.
5) Begreppet ”kanon” har en betydligt vidare definition i andra
sammanhang. I denna artikel används begreppet dock endast
med ovanstående snäva betydelse.
6) För ytterligare diskussion om medskapande kultur, se exem
pelvis Jenkins (1992 & 2006), Gee (2004) eller Olin-Scheller
(2008).
7) Språket i kommentarerna är, till skillnad från fansens berättel
ser, präglade av ett mer informellt språk med inslag av chattspråkets symboler. För en genomgång av detta se Olin-Scheller
och Wikström (2010b).
8) En horrokrux är ett föremål där någon, i syfte att bli odödlig, har
lagt en del av sin själ. Förstörs en horrokrux finns själen fortfa
rande kvar bland de levande och man överlever. Voldemort kan
alltså återvända till sin kropp så länge horrokruxen finns kvar.
För att skapa en horrokrux måste man mörda någon det vill säga
utföra ”en akt av ren ondska".

9) Kursiveringarna i de följande citaten följer samma princip.
10) Se också Olin-Scheller och Wikström (2010b).
11) I den tredje boken om Harry Potter, Harry Potter och fången
från Azkaban (2001) tvingas exempelvis Harry och Draco Malfoy att samarbeta under en lektion för Snape. Draco har skadat
sin arm och behöver hjälp med att tillreda drycken.
12) För typiska drag i populärromantikgenren se Tania Modleski,
Loving with a Vengeance: Mass-Produced Fantasies for Women,
New York & London: Routledge, 2007, kapitel 1 och 2.
13) Se exempelvis Tara Weingarten och Peg Tyre (2007). ”Rowling
says Dumbledore is gay”, I: Newsweek Web Exclusive 16 oktober
2007 [http://www.newsweek.com/id/50787], eller Wikipedia
[http://en.wikipedia.org/wiki/Albus_Dumbledore].
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Traditionen i barnlitteraturen.
Exemplet Lennart Hellsing
Lena Kåreland
Ära vara Gud i höjden
Sa en Prästost, en förnöjd en,
Ton är oss en väldig kappa
Mot det kalla, syndigt slappa.
Prisen Herren alla trogna
Ostar som på hyllor mogna!
De ur usla brunnar ösa
Dem ska Satans järnklor klösa.
Sen vårt ostliv tåligt burits
Och vår sista skiva skurits
Väntar Paradisets ängder
Med välsignelser i mängder.
Att Hellsing är pappa till denna prästostens förkunnelse behöver
knappast sägas (Hellsing 2001). Denne barnlitteraturens nestor, som
under mer än sextiofem år, har förnöjt svenska barn och vuxna med
underfundiga ramsor och verser, visar här att han också är bibelkunnig och förtrogen med vår svenska psalmbok. Bakom prästostens
förkunnelse ljuder rader från kända psalmer och naturligtvis kan
vi lätt se en blinkning till Frödings dikt ”Våran prost”, han som var
rund som en ost. Hellsing brukar vanligen ses som modernist, men
det finns goda skäl att också beteckna honom som traditionalist.
Han är väl bevandrad i den klassiska versen och behärskar skickligt
konstfulla versmått.

Ett brus av röster
All litteratur, både den för barn och den för vuxna, står på något sätt
i förbindelse med det som skrivits tidigare. Enligt Roland Barthes
kan varje litterär text ses som ett intertextuellt rum, en mosaik av
citat eller en dialog med andra texter. Termen intertextualitet lanse-

rades av Bachtin genom förmedling av Julia Kristeva. Bachtin fram
förde idén att litteratur och konst uppstår i ett ständigt pågående
samtal (Bachtin 1988). Varje verk blir då en replik i en sådan dia
log. Kjell Espmark har talat om bruset av stämmor och röster som
kan urskiljas i rymden kring en text (Espmark 1985). Bland svenska
barnlitteraturforskare som på 1980-talet tog upp en diskussion om
det intertextuella märks bl.a. Vivi Edström och Maria Nikolajeva. Är
då intertextualitet i form av en dialog eller ett brus av röster, som på
olika sätt anspelar på äldre texter, exempel på tradition. Knappast.
I så fall skulle all litteratur kunna stå för tradition. Intertextualitet
och intertextuell kan inte utan vidare jämställas med tradition och
traditionell. När man gör en intertextuell analys är de texter som
jämförs likvärdiga. Det väsentliga är inte att framhäva ett beroen
deförhållande mellan olika författare och hävda att den ene skulle
ha påverkats av den andre.
Ordet tradition ger i dagligt tal associationer till något konserva
tivt, något fast och stelnat. Är man traditionell slår man vakt kring
det som har varit och är negativ till förändringar. En författare som
skriver i en tradition av vad slag det vara må söker kanske inte i för
sta hand att skapa dialog. Han är mer angelägen om att bevara status
quo och strävar inte efter normbrott. Tradition och traditioner är
begrepp som tyder på ett hierarkiskt förhållande. Det är någon som
står överst och förmedlar traditionen, vilken efterföljarna förhåller
sig till. Kritiker och andra som bedömer och värderar litteratur
verkar även de i en tradition. De kan fungera som bromsklossar eller
som vägröjare för litteraturens utveckling. Kraven på att bevara det
traditionella kan gälla såväl språkliga som innehållsliga aspekter.
Ett exempel härpå är språkforskaren Nils Linder som vid 1900talets början kritiserade Verner von Heidenstam för hans språkbe
handling. Heidenstam var då en författare som stod för förnyelse
och modernitet. Men han kunde inte skriva korrekt svenska, vilket
Linder exemplifierade med raderna ”jag längtar stenarna där barn
jag lekt”. En sådan konstruktion stred mot grammatikens regler. Men
för Linder hade den nya litteraturen, representerad av Heidenstam,
inte bara sina språkliga brister. Den var också ett uttryck för seder
nas förfall (Linder 1902). Om vi går till barnlitteraturen kan vi se hur
man, både från författar- och kritikerhåll, länge varit noga med att
inte ta upp ämnen som i olika avseenden kunde anses olämpliga för

barn och unga, t.ex. politiska frågor eller ämnen som rör död och
sexualitet. Det var först på 1960- och 70-talen som tabun av detta
slag ifrågasattes på allvar (Kåreland 2009).

Egenart eller likhet
En författare kan relatera till traditionen på olika sätt. Han kan
inlemma sig i den, föra den vidare och eventuellt utveckla den ytter
ligare. Men han kan också ta spjärn mot traditionen, gå i klinch med
den, utmana den för att på så sätt skapa något radikalt annorlunda
och nytt. Det är så som modernistiska författare har arbetat, i pro
test och revolt. Ett av modernismens kännetecken är just brottet
med traditionen. Ett kriterium på god litteratur brukar ofta vara att
den är unik. Den utmärker sig genom sin originalitet och genom
att den kommer med något nytt. Den amerikanske litteraturprofes
sorn Harold Bloom har talat om författarnas ”anxiety of influence”.
Varje författare söker frigöra sig från fadersgenerationen. Bloom
uttalade sig om vuxenlitteraturen, och det kan diskuteras i vad mån
hans uppfattning utan vidare kan appliceras på barnlitteraturen
(Bloom 1973). En som anser att man inte kan göra det är barnlit
teraturforskaren Perry Nodelman. Han skrev redan på 1980-talet en
inflytelserik artikel om ”Interpretation and the apparent sameness
of children’s novels”, där han framförde teorin att barnlitteraturen
snarast kan karakteriseras med termen ”sameness”. Med begrep
pet ”sameness” menade Nodelman att barnböcker upprepar sig,
efterliknar varandra på ett helt annat sätt än vad som är fallet med
böcker för vuxna. Samma mönster och samma arketyper har en
benägenhet att komma igen (Nodelman 2006).
Barnboksförfattarna lämnar ogärna de välkända strukturerna
och formlerna. De är inte som vuxenförfattaren ”anxious of influ
ence” för att använda Blooms terminologi. Denna brist på anxiety
hos barnboksförfattarna, som utan svårighet accepterar att vara
influerade av andra och snarare hyllar sina föregångare skulle, enligt
Nodelman, tyda på en konservatism hos dem, en tendens att alltid
återkomma till samma teman. Detta förklarar också att analyser av
barnlitteratur lätt kan bli tämligen uddlösa. Den ”sameness” som
barnböckerna uppvisar gör att de inte kan analyseras med samma
metoder som används i fråga om vuxenlitteratur. Det är den slutsats
som Nodelman drar av sitt resonemang.

Syftet med en litterär analys är ofta att förklara det unika med ett
verk, att visa de idéer och attityder som verket i fråga utgår ifrån,
skriver Nodelman vidare i sin artikel. Vad en sådan analys av en
barnbok kommer fram till blir då att den inte uppvisar något unikt
utan istället förmedlar idéer och attityder som man finner i andra
barnböcker. I sin artikel analyserade Nodelman fyra fantasyskildringar av olika författare Eleanor Cameron, Nancy Bond, Janet Lunn
och Ruth Park. Han fann att de alla följde ett likartat mönster och
inte på något sätt var signifikant unika. Hos dem alla fanns samma
motsättning och spänning mellan hemma och borta, mellan längtan
efter äventyr och trygghet, mellan det välkända och det okända.
Men Nodelman har inte fått stå oemotsagd. Många menar att han
förenklar och överdriver. Särskilt barnlitteraturens utveckling under
senare delen av 1900-talet och de första åren av 2000-talet visar att
den många gånger kan ge prov på komplexitet samt intrikata och
originella berättarmönster. Man kan likaså ifrågasätta Nodelmans
val att använda fantasyskildringar som bevismaterial för sin tes.
Genren fantasy - även fantasy för vuxna - följer ju i stor utsträck
ning ett bestämt mönster. Resultatet kunde ha blivit ett annat om
realistiska vardagsskildringar valts för att illustrera Nodelmans tes.
Det är överhuvudtaget svårt att dra definitiva gränser mellan en
barnbok och en vuxenbok. Och det går relativt lätt att även inom
vuxenlitteraturen hitta exempel på böcker och genrer som kan pla
ceras inom kategorin sameness. Det gäller bl.a. deckaren och thril
lern. Också sagan, en av barnlitteraturens mest vanliga genrer, är en i
hög grad formelartad berättelse som bygger på en stående repertoar,
t.ex. tretalet, andra upprepningar, överdrifter och skarpa kontraster
samt entydiga och typiserade gestalter. Detta har delvis sin förkla
ring i att sagan ursprungligen är en muntligt traderad litteratur som
behövde fasta ramar och en tydlig struktur för att berättarna lättare
skulle kunna memorera de historier de skulle föra vidare.
Om vi vänder oss från produktionssidan till konsumentsidan, det
vill säga till det läsande barnet och dess reception av litteraturen, kan
vi i viss mening tala om ett behov av ”sameness”. Barn vill ofta höra
samma historia om och om igen. De besväras inte av upprepningar,
tvärtom uppskattar de att på nytt få möta det som är välbekant. Det
vet alla som läst böcker för små barn, som enträget ber: ”En gång
till.” På så sätt kan traditionen anses ha en större roll i barnlitteratu-

ren än i vuxenlitteraturen. Och det är inte bara barnen som vill höra
samma berättelse om och om igen. De vuxna, föräldrar och lärare,
som väljer böcker åt sina barn, styrs ofta av ett visst mått av nostalgi.
De vill gärna att de egna barnen ska få ta del av de böcker som de
själva älskade att höra när de var små. Det är naturligt att föräldrar
till sina barn vill förmedla sina egna barndomsböcker. Ofta handlar
det om att ge en ljus och positiv bild av barndomen, en dröm om
den goda barndomen, som knappast finns i verkligheten, men som
dröm dock är seglivad. Sörgårdsidyllen har visat sig ha stor livskraft.
Av studier framgår det att även skolans lärare i sitt litteraturval styrs
av minnen från egen läsning i yngre år (Brink 2009). Lärare har
inte alltid kunskap om den senaste litteraturen, och de undviker
ofta det som de uppfattar som alltför utmanande och provocerande
(Kåreland & Lind-Munther 2005).

Astrid Lindgrens särställning
Få författare har en sådan förankring i svensk barnbokstradition
som Astrid Lindgren. Det hon har skrivit har fått ett starkt sym
bolvärde och har blivit inkarnationen av det svenska och av den
svenska barndomen. Det gäller särskilt samhörigheten med lands
bygden och naturen, med sommar och röda stugor. Drömmen om
den lyckliga barndomen, gärna på landet, som föräldrar så gärna vill
ge sina barn finner vi i Astrid Lindgrens verk. Där konkretiseras den
av lekande barn på höskullar och ladugårdsbackar. Vilken relevans
en sådan bild har i dagens mångkulturella Sverige tycks man bry sig
mindre om. I svensk barnlitteratur talar vi också om Elsa Beskowtraditionen. Beskows böcker trycks ständigt om och finns således
alltid tillgängliga för nya generationer. Far- och morföräldrar vill
gärna att barnbarnen ska få läsa om de tre tanterna Brun, Grön och
Gredelin, om Petter och Lotta, Tomtebobarnen och Hattstugan.
Men den ombonade idyll som många av Beskows böcker utstrålar
och bildernas noggranna återgivande av den svenska naturen och
årstidernas växlingar kan vi finna även i senare böcker, t.ex. i Lena
Andersons och Sven Nordqvists bilderböcker. Dessa båda bilderbokskonstnärer har arbetat vidare i Elsa Beskows tradition, men de
har samtidigt förnyat och moderniserat den.
Den traditionella, muntligt traderade folksagan med berättelser
som Snövit, Askungen, Törnrosa och Hans och Greta har inspirerat

många författare, inte bara inom barnlitteraturen. Men här rör det
sig mer sällan om ett bevarande av traditionen. Sagan har medvetet
förnyats, man har lekt med dess symboler och gestalter och ska
pat nya berättelser, ofta ironiskt vinklade och tillspetsade. Astrid
Lindgrens sagor är till skillnad från folksagan förankrade i tid och
rum, och de tar gärna också sin utgångspunkt i vardagen. Vi kan
tänka på Bo Vilhelm Olsson, som i upptakten till Mio, min Mio sit
ter i Tegnérlunden i Stockholm. Ett annat exempel är pojken Göran
i en av sagorna i samlingen Nils Karlsson Pyssling (1949). Han får
med herr Liljonkvasts hjälp följa med på en flygtur över Stockholm,
där kyrkor och gator noga namnges, något som klart bryter mot
sagans obestämda miljö. Lindgrens sagor skiljer sig från folksagan
också däri att de ofta tar upp svåra ämnen som döden. I Sunnanäng
utspelar sig flera av sagorna i forna tiders Fattigsverige, och sociala
frågor om försummade och föräldralösa barn belyses. Med folksa
gan som mönster har Lindgren vidgat sagans register och skapat
berättelser skrivna med en lyrisk prosa som tar läsaren med sig i
”dans över sidorna i en orgie av sorg och vemod” som Hellsing skrev
i en recension (Citerat efter Kåreland 1999).
Författare som Ronny Ambjörnsson och Sven Wernström har
använt sagans klassiska form för att förmedla ett socialt och poli
tiskt budskap, t.ex. i bilderböckerna Den förtrollade flöjten (1976)
och Max Svensson Lurifax (1972). Det finns likaså moderna vari
anter av sagan om Hans och Greta, där rollerna är omvända och
där det är barnen som skickar ut föräldrarna i skogen. Den norska
författaren och konstnären Fam Ekman har i bilderboken Rödhatten
och vargen (1987) lekt med sagan om Rödluvan. Hon har förlagt
handlingen till stadsmiljö och ändrat på könsrollerna. Rödhatten
är en liten pojke och vargen en kvinnlig expedit i ett varuhus. Pijja
Lindenbaum har i bilderboken Gittan och gråvargarna (2000) gjort
en modern variant av Rödluvan. Bokens huvudperson, en blyg och
tillbakadragen flicka, utvecklar i mötet med skogens vilda vargar
mod och självständighet.
I de exempel jag ovan gett handlar det om ett nyskapande av tra
ditionen, särskilt då traditionen från sagan. Också Lennart Hellsing,
som citerades i inledningen till denna artikel, utmanade folksagan.
Han var, åtminstone i början av sitt författarskap, kritisk till äldre
sagor, eftersom de skildrade en förgången tid. Han ville skapa berät

telser förankrade i nuet, i barns vardagsverklighet. Ett direkt tilltal
skulle det vara, inte sagans det var en gång utan här och nu. Ett
exempel är Hellsings saga ”Sju bagare i en spårvagn” som utan alla
krusiduller berättar om hur bagarna åker runt och säljer kakor och
tårtor: ”Sju bagare åker i en spårvagn. Här kommer de. Alla har
de höga vita mössor och alla är de glada.” Tre korta meningar ger
besked om vad som händer, vilka som agerar, hur personerna är
klädda och hur de känner sig (Hellsing 1959). Det är rörelse, fart
och flyt.

Protest mot traditionen
Lennart Hellsing har ett alldeles speciellt förhållande till tradi
tionen, vilket jag nu vill ge några exempel på. Hellsing stod för
barnbokens modernistiska förnyelse efter krigsslutet 1945. Krakel
Spektakel och gänget kring honom och deras tillvaro, präglad av lek
och rörelse kan ses som en befrielse från den etablerade ordningen,
ett normbrott mot barnlitteraturens tidigare mer eller mindre tyd
ligt uttalade krav på ett gott uppförande. Hellsing var en av dem
som bidrog till att ett paradigmskifte ägde rum i barnlitteraturen,
ett skifte från idyll till kaos, från auktoritetstänkande till frihet och
anarki. Det nya barnbokskoncept som Hellsing lanserade tog sin
utgångspunkt i Elsa Beskow-idyllen. Men Hellsing negerade mycket
medvetet Beskows trygga barnboksvärld. Han skrev i protest mot
den äldre barnlitteraturen, mot det ”konservativa, sakralt högtidliga
och rökelsedoftande”. Han undvek konsekvent att underordna sig
den rådande smaken, traditionen och det borgerliga samhällets krav
på det respektabla. Han axlade rollen som utmanare. Hos Hellsing
är det svårt att hitta särskilt många exempel på det som den tidigare
nämnde Nodelman benämnde ”sameness”.
Men Hellsing är inte bara en lekfull författare, en skicklig ordvrängare med en väl utvecklad känsla för ordens rytm och klang
värde. Han är också en lärd författare, väl bevandrad i kulturarvet
som han apostroferar och vidareutvecklar. Hans böcker är allusionstäta och rika på referenser till klassisk litteratur. Hellsing leker
dock med traditionerna och skapar något nytt med utgångspunkt
från det välkända. Han driver lekfullt med vårt klassiska arv och
med den klassiska litteraturens gestalter, som han placerar in i nya
och oväntade sammanhang.

Inte väntar vi oss att träffa på Bibelns Job i Haga-parken. Men där
finner vi honom i boken Vinter-Haga (1998), där han uppträder till
sammans med Bellman och Ulla Winblad. Men Hellsing degraderar
den bibliske gestalten genom att infantilisera honom. Job har roat
sig med kälkåkning i Haga-parken, men hans bob har gått sönder:
Nyss så glad på bobben for han
Ensam nu bland buskar bor han.
Fåfängt människobarnen jobbar
Herran krossar deras bobbar.
Och Job fortsätter sin klagan med ett suveränt bollande med bib
liska och ålderdomliga vändningar:
Herren ger och Herren tager
Mott och mal mitt järta gnager!
Suckan är mitt bröd om natten.
Verop rinner där som vatten.
Här ligger texten nära Jobs bok där vi finner de ofta citerade orden:
”Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herrens namn.” I Jobs bok
kan vi också läsa: ”Suckan har ju blivit mitt dagliga bröd, och såsom
vatten strömma mina klagorop.” Orden om mott och mal återfinns
i Bergspredikan där lärjungarna uppmanas att inte samla skatter
på jorden, ”där mott och mal förstöra” (Se vidare Kåreland 2002).
Anspelningarna till Bibeln är i det närmaste legio hos Hellsing.
Bibeln lärde han sig under krigsåren, då han var inkallad och ofta
satt i arresten som den rebell han var.
Det sätt på vilket Hellsing använder sig av liknelser och bildspråk
påminner i sin konkretion åtskilligt om Bibelns språkbruk. Flera
strofer i Bananbok (1975) ligger nära både Bibelns och psalmens
uttryckssätt. Där kan vi läsa om hur ”stunderna växla och skrida”,
om hur bananerna ”fröjda sig var stund och timma” och om ”fridens
liljor över jorden”. I Bananbok finner vi också dessa rader: ”Och hal
kar du på ett bananskal - ack / döm inte frukten efter fruktens skal!”
Här går associationerna till bibeltexten i Matteus 12:33 där det står:
”av frukten känner man trädet.” Och som vi vet ägs bananerna intill
tredje och fjärde led av Banankompaniet,vilket kan jämföras med

Andra Mosebok 20:5. Där talas det om hur Gud hemsöker fädernas
missgärningar på barn och efterkommande i tredje och fjärde led.
I en av Lennart Hellsings senare böcker Welams vädermödor
(2008) som karakteriseras som en tonårsbilderbok, ett exempel på
författarens sätt att driva med barnbokens genreindelning, är mil
jöhotet det mest framträdande temat. Namnet Welam för tankarna
till Fröding och Kung Eriks visor. Där uppträder Welam Welamssom
som kungens dryckesbror. Han svingar ivrigt bägare på bägare till
sammans med frillohopen. Hellsings Welam är också en mat- och
dryckesglad festprisse som roar sig med musik och galej, ”en smällfet och oborstad vilde”. Effekterna av denne hjältes syndiga ätande
blir förödande. Welams pruttande får jöklarna att smälta, och jor
den hotas av översvämning. Med bibliska referenser målar Hellsing
upp ett syndafall, där Bibelns Ark får drag av en Finlandsfärja.

Många stämmor
Hellsing förenar sin lärdom och sin förankring i traditionen med
lekfulla absurditeter. Hans i hög grad dubbelbottnade författarskap
gör det ofta svårt att se hur nära han står traditionen, mycket bero
ende på att han själv kanske mest iklätt sig rollen som en barn
litteraturens gossen Ruda. Hellsing är som vi sett inte en traditionell
författare i den meningen att han skriver i linje med sina föregång
are. Han förhåller sig istället utmanande till traditionen. Hans tex
ter är däremot rika på intertextualitet. Man kan lyssna till många
stämmor, ta del av en rik dialog när man läser Hellsings verser. Hans
poesi vittnar om stor förtrogenhet med den svenska poesin, från

Wivallius och Stjernhjelm till Ekelöf och Povel Ramel. Vinter-Haga
kan läsas som en hyllning till Bellman. Där uppträder också 1700talsspoeten i en egen person i versen ”Stängningsdags”. Aktiviteterna
på Haga slott är slut, alla har dragit sig tillbaka. Stolarna har ställts
upp på borden.
Bara Bellman bort vid disken
Anfäktad av basilisken
Dröjer vid sitt tömda krus.
Rusets och deliriets Bellman träder fram.
Han som en gång såg en fjäril
Ser nu skära elefanter
Dansa fram på alla kanter
Mellan svaveleldars ljus.
Hellsing är bevandrad även i annan klassisk litteratur. Han har t.ex.
skrivit en bok med titeln Oberons gästabud (1988) som har underti
teln En shakesperiad för omogen ungdom. Där utgår han från några
Shakespeargestalter som han skildrar i respektlösa verser, skrivna
på blankvers. Det handlar om prins Hamlet som inte vill gå i skolan
och om Lady Macbeth som framställs som en städgalen kvinna som
aldrig kan skrubba nog:
Hon är en urtyp, mor till alla kvinnor
Som hittar smuts i allt och bara tvättar
Och skurar, skrubbar, gnider allt och gnuggar
Men aldrig nånsin får det riktigt rent.
Den franske författaren Rabelais är en författare i Hellsings smak. Det
har bl.a. Vivi Edström visat, och Hellsing har i ett brev till Edström
bekräftat att han mycket uppskattar den burleske Rabelais. ”Den
gapande munnen” ser Edström som en förutsättning för Hellsings
författarskap, och de kulinariska fröjderna som är så utmärkan
de för Hellsings böcker kan sättas i relation till Rabelais (Edström
1989). I den dubbelbottnade bilderboken Den eller Dinosaurierna
lever! (2006) skildras hur en dinosaurier kallad ”Den” gör sitt intåg i

det moderna Stockholm, ett intåg som är en parallell till Gargantuas
intåg i Paris och som följer groteskens mönster. Liksom den franske
jätten låter ”Den” sitt vatten över huvudstaden och en sjö uppstår.
”Den” bryter sedan i Gargantuas anda av kyrktornen och fyller dem
med glass som toppas med sjutumsspik.
Hellsing placerar även in sig själv i en litterär tradition. I Skolbok
som sannerligen inte förmedlar några kunskaper av traditionellt
slag, framför Hellsing en något lättsinnig hyllning till sina diktarkolleger.
Ekelöf och Lindegren
Och skogen full av nötter
Hejom fejom fallerallera!
Och Dikten dansar vidare
Men utan några fötter.
Hejom fejom fallerallera!
Här finns allusioner till den klassiska visan om ”Aspelöv och lindelöv och skogen full av nötter”, och Hellsing visar med bravur att
dikten kan fungera även utan traditionella versfötter. Ofta fogar han
osökt in strofer från annan litteratur i sina verser. ”Hulda skymning
sänk dig neder” läser vi i Vinter-Haga och kan då känna igen denna
rad hämtad från Gunnar Wennerbergs Gluntarne (nr 16). Kända
barnvisor figurerar också i Vinter-Haga, där vi kan läsa om isar över
vilka ”räven raskar” och konstatera att ”än så är det långt till vår”.
Taubes Sjösalavals, där Kalle Schewen svingar sina lurviga ben, kan
anas bakom följande rader i Vinter-Haga:
”Lätt och lustigt Svensson svingar / sina
ben till ’Sångens vingar?’

Salig Dumbom och Kasper
En mer utförd intertextualitet kan man
finna i Boken om Kasper (1971) där
Hellsing går i dialog med Kellgrens Salig
Dumbom. Kellgrens "Dumboms Lefverne"
från 1791 hör till skaldens mer folkkära
dikter, och många formuleringar därifrån
har kommit att ingå i vår citatskatt. Vi får

följa salig Dumbom från det att han föds tills det att han en kväll går
till sängs ”helt frisk och sund till själ och kropp” för att morgonen
därpå stiga ”stendöd” upp. Hellsing skildrar i barnbokens form ett
livsöde med tydliga paralleller till salig Dumboms. Det rör sig i båda
fallen om komiska hjältedikter, där Dumboms och Kaspers utbild
ning, egenskaper och beteenden beskrivs. Båda gifter sig, vilket inte
faller särskilt väl ut för någon av dessa anti-hjältar.
Kellgrens Dumbom konstaterar:
Att vara gift och vara slav,
Höll han för samma i det mesta,
Och ibland äktenskap det bästa
Det äktenskap, som ej blir av.
Kasper följer sin fars råd att skaffa sig en fru, men familjelyckan
uteblir. Han fru beskrivs på ett föga smickrande sätt:
Hon skulle varit trevlig om
Hon varit mindre sur Men somliga har otur dom
Och andra ingen tur.
Poul Ströyers bilder förstärker det äkten
skapliga samlivets brister. När Kasper bär
sin hustru över hemmets tröskel pekar
bruden med uppenbar irritation och vrede
på de smutsiga fotavtryck som Kasper
lämnar efter sig. Ett annat av Hellsing
verk som är rikt på allusioner och refe
renser till annan litteratur är Fem prinsar Ü
(1980). Här uppträder sagans prinsar och
prinsessor och i bakgrunden kan vi ana
den välkända fingerramsan om Tummetott och slickepott. Hellsing
fogar i verserna även in en sensmoral efter fabelns mönster såsom
följande rader visar:
Om rätta förutsättningarna finns
Kan vem som helst må som en riktig prins.
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Den heliga skriften.
Läsrörelsen, McDonald's och kulturarvet
Magnus Persson
Den 25 januari 2001 tillkännager McDonald’s i ett pressmeddelan
de att de inleder ett unikt samarbete med Läsrörelsen.1 Under en
månads tid kommer hamburgerrestaurangen att erbjuda en barn
bok av hög kvalitet till alla som köper ett Happy Meal. Man räknar
med att dela ut 1,2 miljoner barn- och ungdomsböcker. Samarbetet
visade sig vara framgångsrikt och satsningen har sedan dess upp
repats årligen. I en liten skrift med Marianne von BaumgartenLindberg (2008) som redaktör presenteras litteratururvalet genom
åren, med fokus på den senaste satsningen. Skriften heter Barnens
bästa böcker på McDonald 's.
Även om vi nu vant oss vid att ibland få se böcker istället för
de sedvanliga plastleksakerna tillsammans med våra barns Happy
Meal-kartonger så är det fortfarande något djupt motsägelsefullt
och fascinerande med hela fenomenet. Läsrörelsens många olika
projekt, och särskilt alliansen med McDonald’s, gör Läsrörelsen
till ett betydelsemättat, hyperkomplext och symptomatiskt tecken
i tiden. Med ett gammalt sätt att tänka borde en titel som ”Barnens
bästa böcker på McDonald’s” inte vara möjlig, annat än som namnet
på en ideologikritisk satir. McDonald’s är inte bara ett multinatio
nellt företag med ett av världens starkaste varumärken; det är på
samma sätt ett tecken, som förvisso är öppet för en förhandling av
olika betydelser, men som tveklöst också för många symboliserar
själva sinnebilden för konsumtionssamhällets både fysiologiskt och
mentalt skadliga skräpkultur (Schlosser 2003). Den amerikanske
sociologen George Ritzer (2004) talar om en ”McDonaldization” av
samhället på en global skala, med homogenisering och dehumanisering som några av de mest oroväckande effekterna. Dramatikern
och nobelpristagaren Harold Pinter målar i ett tal 1999 upp följande
undergångsscenario, där företagets negativa symbolvärde för den
intellektuella vänstern framträder med all önskvärd tydlighet:
Jag anser att det inte är förhastat att dra slutsatsen att USA
är på väg att leda oss in i ett tredje världskrig som kommer

att bli slutet för oss alla, möjligen med undantag för Bill
Clinton, Madeleine Albright, Tony Blair och alla generaler
och ledare för multinationella företag som kommer sitta och
äta hamburgare med bönor och tomatsås i sina underjor
diska McDonald’s-bunkrar långt nere i Arizona. (Pinter 2009,
s. 78)
När Läsrörelsen går till sängs med fienden står alltså mycket på spel.
Hur kan man tolka det faktum att ett och samma företag tillsam
mans med sina hamburgare både kan distribuera en modernistisk
barnboksklassiker som Lennart Hellsings och Poul Ströyers ABC
och små Polly Pocket-leksaker, den sistnämnda en av min sjuåriga
dotters nuvarande favoriter, och beskriven på följande sätt i en av
hemmets många vältummade leksakskataloger. Just denna produkt
heter ”Designables Cortyard”:
Désigna och bygg din egen perfekta shoppingvärld för Polly!
Shoppa och lek i en shoppingvärld i flera våningar. Med belys
ning som fungerar och rulltrappa upp till de coola butikerna
på andra våningen. Eller varför inte hänga i restaurangen på
den översta våningen! Det finns en dansklubb med dansgolv
och DJ-bås på första våningen. Starta med detta set, lägg
sedan till fler favoritbutiker (Leksakskatalog Höst 2009, från
Jättekul, Lund/Malmö).
Läsrörelsen vill fostra duktiga läsare och McDonald’s vill fostra
duktiga konsumenter. Vad händer när två så olika och normalt
skilda intressen sammanförs? Jag kommer att analysera Läsrörelsen
just som en spelplats för motstridiga diskurser om litteratur, läs
ning, barn och kulturarv. En enkel arbetsdefinition av diskurs är
”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av
världen)” (Winter Jorgensen & Phillips 2000, s. 7). Jag har inte för
hoppningen att i min analys lösa upp motsägelserna; tvärtom vill
jag synliggöra dem och problematisera olika tänkbara reaktioner
på dem. Läsrörelsen framstår för mig som en privilegierad ”text”
att genomföra en sådan analys på. Det handlar om att fokusera det
som Norman Fairclough (1992) kallar interdiskursiviteten, det vill
säga vilka olika slags diskurser eller diskurstyper som samspelar

eller motspelar i konkreta texter. Texter är heterogena och ofta
uppbyggda av motsägelsefulla element (Fairclough 1992, s. 104).
Det samma gäller de större samhälleliga diskursordningar som på
olika sätt formar enskilda texter och diskurstyper: Diskursordningar
är komplexa, heterogena och motsägelsefulla (Fairclough 1992, s.
219).
Jag har långtifrån ambitionen att göra en heltäckande analys av
Läsrörelsen. Det rör sig heller inte om en utvärdering av deras kam
panjer. Deras läsfrämjande insatser har tagit sig en mängd olika
uttryck genom åren och resulterat i en närmast oöverskådlig mängd
av olikartade projekt på såväl nationell som lokal nivå.2 Jag är över
tygad om att Läsrörelsen har gjort ett viktigt arbete för att stimulera
läsandet. Men det får inte hindra att man också anlägger kritiska
perspektiv.
Mitt urval av kampanjtexter är litet och högst selektivt, men kan
förhoppningsvis just ringa in något av den motsägelsefullhet som
Fairclough talar om. I analysen har jag urskiljt en handfull särskilt
framträdande diskurser. Dessa är: kulturarvsdiskursen, marknadsdiskursen, diskursen om barns bristande språk, den mediekritiska
och masskulturkritiska diskursen. Jag har också hittat ett antal
exempel på motdiskurser - dvs. röster som på olika sätt är mer eller
mindre kritiska mot Läsrörelsen, och särskilt då till deras samarbete
med McDonald’s.

Kulturarvsdiskursen och marknadsdiskursen
Om man på Libris gör en sökning på barn och kulturarv händer
något egendomligt.3 Det kommer upp 16 träffar. Jag hade väntat
mig hundratals. Nu skall man givetvis akta sig för att göra för stora
poänger av den här typen av resultat. Men jag kunde ändå inte låta bli
att försöka se om det fanns något mönster bland titlarna. Närmare
en tredjedel (fem stycken) av titlarna är skrivna av samma person
(Göran Öborn) och ingår i serien Gör det själv. Idéer och förslag till
praktiskt arbete med vårt rika kulturarv i arbetet bland barn och
ungdom (1984). De olika volymerna i serien har olika teman, som
”Forntida hemslöjd, ett ’levande’ kulturarv med rötter i forntiden”
och ”Från naturens skafferi: samla, laga och äta mat.” Flär handlar
det, gissar jag, om en kulturarvsuppfattning som ligger nära den
gamla folklivsforskningens och hembygdskunskapens domäner.

Men här fanns andra titlar som fångade mitt intresse. Ana Maria
Nartis på sin tid omdiskuterade bok Barn utan rötter (1983) är en
av dem. Narti polemiserar i boken starkt mot vad hon uppfattar som
den progressiva pedagogikens nedmontering av kulturarvet. Och
med kulturarv menar Narti särskilt litteraturen. ”Skräpkulturen”
och ”masskulturen” hotar den seriösa litteraturen och bör bekämpas.
Ännu allvarligare är att svenskundervisningen i stigande utsträck
ning vägrar befatta sig med den stora litteraturen. Om skolan slutar
undervisa om klassikerna för barn och ungdomar fråntas de sina
rötter, skriver Narti. Det är intressant att ta del av en tjugofem år
gammal debatt där så mycket fortfarande går att känna igen. Skall
vi ha listor med kanoniserade verk som alla elever måste läsa eller
inte, är bara ett exempel. Narti svarade då, liksom Folkpartiet ver
kar vilja göra nu, ja på den frågan. Om något har förändrats är det
kampen mot masskulturen. I Lgr80 kunde man ännu läsa att ett av
målen är att bekämpa den kommersiella masskulturens spridning av
spekulativa bilder som sprider en ”falsk och ensidig människosyn”.
Några sådana förkastelsedomar står inte att finna i den nuvarande
läroplanen (se Persson 2007, s. 51f).
I Nartis bok framträder en vanlig tankefigur i kulturarvsdiskursen. Skolan och konsten har ett särskilt ansvar för att förmedla kul
turarvet till nya generationer och om de misslyckas riskerar barnen
att förlora sina rötter. Det uppstår en brist. Oavsett vad man tycker
om Nartis program har det åtminstone den fördelen att det är tyd
ligt vad som avses med det centrala begreppet kulturarv. Det samma
kan inte sägas om dagens styrdokument för skolan. Kulturarv före
kommer flitigt som begrepp i läroplanen och i kursplanerna för de
flesta ämnen, men bestämningen av begreppet är motsägelsefull. Å
ena sidan avses ett i första hand nationellt kodat arv som ses som
en förutsättning för en gemensam kultur. Å andra sidan avses med
kultur också mångkultur. Men även om mångkulturen är viktig för
att berika samhället är den trots allt underordnad den svenska kul
turen och dess ”värdegrund” (Persson 2007).
I de texter av Läsrörelsen jag har tagit del av spelar inte kulturarvsbegreppet som sådant någon viktig roll; faktum är att det inte
explicit nämns. Men det betyder inte att Läsrörelsen står utanför
eller förhåller sig passiv till kulturarvsdiskursen. I skriften Barnens
bästa böcker på McDonald’s finns element som tydligt länkar texten

till denna diskurs. Hur ser till exempel det litterära urvalet ut? Här
kan man konstatera att 36 av de 38 titlarna som lanserats sedan 2001
har svenska författare. Merparten av dessa är skrivna av samtida för
fattare, men äldre klassiker av Elsa Beskow och H. C. Andersen (ett
av de utländska undantagen) finns också representerade. I många
av kampanjerna har en bok av Lennart Hellsing funnits med. På
skriftens baksida kan man läsa följande resonemang om urvalet:
”Läsrörelsen har valt de allra bästa böckerna, skrivna och illustre
rade av våra mest kända författare/tecknare.” I denna korta utsaga
sker vad Fairclough (1992, s. 90) kallar en naturalisering, därtill en
dubbel sådan. Två urvalskriterier åberopas (implicit): kvalitet och
nationell tillhörighet. De framställs som självklara. Båda dessa kri
terier placerar sig tryggt inom ramen för en traditionell kanon- och
kulturarvsdiskurs (Thavenius 1995).
Kritiska frågor som tränger bakom det naturligas och självklaras
sken är givetvis möjliga. Vad avses med kvalitet? Och vilka är ”vi”?
Med tanke på urvalets kraftiga nationella slagsida ligger det nära
till hands att uppfatta kategorin ”vi” som etniska svenskar. Intrycket
förstärks av de specialsatsningar som gjorts för att locka barn och
ungdomar med invandrarbakgrund och annat modersmål än svens
ka att delta i Läsrörelsens och McDonald’s gemensamma kampanj.
2006 delades Inger och Lasse Sandbergs Lilla Anna och de mystiska
fröna ut i en utgåva på både svenska och arabiska. 2007 kom Pippi
flyttar in på både svenska och somaliska och 2008 var det dags för
Mamma Mu åker rutschbana på svenska och persiska. Liksom i
skolans styrdokument handlar det om att integrera de ”Andra” i det
”gemensamma”. Och redskapet för detta heter svensk litteratur. Man
kunde såklart ha vänt på steken och tänkt sig att dela ut svenska
översättningar av arabisk, somalisk eller persisk barnlitteratur.
I Läsrörelsens samarbete med McDonald’s möts kulturarvsdiskursen och marknadsdiskursen. Meningen omedelbart före den
ovan citerade om ”de allra bästa böckerna” lyder: ”1 projektet Bok
Happy Meal har det ingått 38 olika barnböcker i en sammanlagd
upplaga av 4,6 miljoner exemplar!” Ser man på dessa två meningar
tillsammans ser man en fusion av talet om litterär kvalitet (kulturarvsdiskursen) och astronomiska upplagesiffror (marknadsdiskur
sen). Denna fusion är än tydligare i de gemensamma pressmed
delanden som de två aktörerna går ut med inför starten av en ny

kampanj (McDonald’s 2001, Läsrörelsen 2002a). Utsagor om litte
raturens och läsningens livsviktiga roll för barn och ungdomar och
för demokratin varvas med tal om jätteupplagor, bokhandelsrabatter, antal McDonald’s-restauranger, varumärket McDonald’s, antal
anställda och kunder med mera. Två olika delar av det litterära fältet
med motsatta ekonomiska logiker sammanförs: konstens och kul
turindustrins (Bourdieu 1992/1996, s. 142ff). Konsten eftersträvar
oegennyttighet och autonomi och förhåller sig skeptisk till ekono
misk vinning. Kulturindustrin ser konstnärliga produkter som vilka
varor som helst, prioriterar vinst, och arbetar till skillnad från kon
sten med korta produktionscykler som syftar till riskminimering
genom anpassning till en förutsägbar efterfrågan och användning
av offensiv marknadsföring. Bok Happy Meal innebär rent konkret
att litterära verk med (obestridligt) konstnärligt värde förpackas och
distribueras som en vara, närmare bestämtfastfood, själva den sym
boliska antitesen till det långsamma och distanserade avnjutandet
av ett konstverk.
Den gamla och oftast negativt laddade kopplingen mellan bok
läsning och ätande ges här en ny, oväntad och distinkt postmo
dern laddning. Ett sätt för den rena konsten (Bourdieu 1992/1996)
att särskilja sig från sina kommersiellt orienterade konkurrenter
har varit att associera dessa med (kvinnlig) konsumtion istället
för (manlig) produktion (Felski 1995). För litteraturens del har en
vanligt förekommande tankefigur varit att läsning av kommersiell
populärlitteratur kan betraktas som ett speciellt slags konsumtion,
ätande, och då, nota bene, av det ohälsosamma slaget. Fäsningen
har metaforiserats (Fairclough 1992, s. 194ff) och böcker har kall
lats lättsmälta, färdigtuggade, sockrade, sliskiga, onyttiga, bestå
ende av tomma kalorier och så vidare (Radway 1986). I en djärv
uppochnedvändning av denna tankefigur placeras nu ”de allra bästa
böckerna” tillsammans med och på samma nivå som snabbmaten.
I ett pressmeddelande beskrivs den samlade produkten på följan
de koncisa sätt: ”Bok Happy Meal kostar 25 kronor och består av
en bilderbok, en hamburgare eller cheeseburgare eller fyra bitar
Chicken McNuggets plus en liten pommes frites och en liten läsk"
(McDonald’s 2001).
Hela Bok Happy Meal-projektet skulle kunna ses som ett exempel
på vad Fairclough kallar samhällets tilltagande ”marketization”. En

viktig aspekt av denna utbredning av marknadsdiskursen är varufieringen, det vill säga förvandlingen av allt fler artefakter, sociala rela
tioner och institutioner till varor:
Commodification is the process whereby social domains
and institutions, whose concern is not producing commodi
ties in the narrower economic sense of goods for sale, come
nevertheless to be organized and conceptualized in terms of
commodity production, distribution and consumption. It is
no longer surprising, for example, for sectors of the arts and
education such as theatre and English language teaching to be
referred to as ‘industries’ concerned with producing, market
ing and selling cultural or educational commodities to their
clients’ or consumers’ (Fairclough 1992, s. 207).
Som jag redan varit inne på flera gånger uppstår i Läsrörelsen en
motsägelsefull blandning av diskurser. Den goda boken omtalas på
en och samma gång som ett litterärt värdefullt objekt och en vara
med otroliga försäljningsframgångar. Jag tror det är viktigt att hålla
fast vid termen ”blandning”. Varufierings-tesen riskerar att betrakta
styrkeförhållandet mellan marknadsdiskursen och andra diskur
ser som mera ojämlikt än det är. Att marknaden koloniserar (märk
metaforen) allt fler områden är uppenbart, men det innebär inte
att den själv är oföränderlig och bortom påverkan. I fallet med Bok
Happy Meal är det ju på en rent konkret nivå faktiskt boken som
flyttar in i, eller ”koloniserar”, ett för den normalt främmande och
åtskiljt rum - hamburgerrestaurangen. I press-meddelanden och
andra utsagor från McDonald’s märker man också hur företaget
anammar element från kulturarvsdiskursen. I Barnens bästa böck
er på McDonald’s berättar den ansvariga för familjeaktiviteterna
på McDonald’s i Sverige, Ulrika Kindvall Wåreus, om sin växande
övertygelse:
Jag var ganska ny i min roll som ansvarig för familjeprojekten
på McDonald’s huvudkontor och då liksom nu beställs leksa
kerna gemensamt med övriga europeiska länder. Men medan
Zacke [Frondelius, från Munkedals Pappersbruk - en av ini
tiativtagarna till projektet] pratade växte en övertygelse om

att det här var något som skulle kunna genomföras. Det måste
kunna gå att producera ett helt svenskt Happy Meal program
där boxens innehåll är något varaktigt, något som ger glädje
och skapar härliga stunder för barn och deras föräldrar i åra
tal framöver. Allt föll liksom på plats och det kändes bara så
rätt i magen (Kindwall Wåreus i Von Baumgarten-Lindberg
2008, s. 24).
Den goda boken, ingående i ett ”helt svenskt” Happy Meal, karakte
riseras på ett sätt som mera hör hemma i kulturarvsdiskursen än i
marknadsdiskursen. Boken har bestående (symboliskt, inte ekono
miskt) värde. Den bär på immateriella positiva kvaliteter: den ska
par gemenskap mellan barn och föräldrar; den ger lust och glädje;
den skapar nationell gemenskap. Men i denna karakteristik ligger
ju samtidigt förborgad en implicit, kanske omedveten, kritik av det
egna företaget, och i förlängningen av marknadsdiskursen. Om just
Bok Happy Meal förmedlar varaktighet ligger det nära till hands att
ett vanligt Happy Meal, med sitt transnationella urval av medföljan
de leksaker inte gör det. Motsatser till varaktighet kan vara förgäng
lighet och ytlighet - det vill säga just det som företaget ofta anklagas
för att sprida. Och om effekten av ett Bok Happy Meal är att det
”bara kändes så bra i magen” undrar man ju hur det brukar kännas
efter ett vanligt Happy Meal. Kan bokens immateriella konstnärliga
kvaliteter rent av hjälpa till att höja hamburgarens näringsvärde? En
försiktig slutsats: När element från andra diskurser importeras i den
egna sker förändringar som inte alltid går att förutse och som inte
bara behöver ha en stärkande utan också kan ha en destabiliserande
inverkan.
Ovanstående exempel visar att förhållandet mellan kulturarv och
marknad är under omförhandling. På engelska talar man sedan en
tid om the cultural heritage industry, kulturarvsindustrin. Den van
liga tanken att kulturarvet och kulturindustrin står för motsatta
värderingar och att det sistnämnda är ett hot mot det förstnämnda
är under uppluckring. Man kan peka på fenomen som den brittiska
Jane Austen-industrin med ständigt nya populära filmatiseringar av
författarinnans kanoniserade verk. Kulturarv kan helt enkelt inne
bära big business. Man kan peka på hur stora företag lanseras eller
lanserar sig själva som delaktiga i kulturarvet, som när Liljevalchs

sommaren 2009 har en stor utställning om IKEA, eller som när
McDonald’s gör om en av sina första restauranger till ett museum
(Mc Donalds #1 Store Museum i Des Plaines, Illinois) eller 2007
öppnar sin Big Mac Museum Restaurant i Irwin, Pennsylvania. Man
kan också peka på boomen för det slags icke-officiella, folkliga och
i mediekulturen rotade kulturarv som presenteras i böcker som
Gradvall m.fl. (2009): Tusen svenska klassiker. Böcker, filmer, skivor,
TV-program från 1956 till idag. Ett annat mera satiriskt/ironiskt
exempel kan vara komikerparet Filip och Fredrik och deras olika
djupdykningar i svensk tevekulturs mindre lysande men just därför
desto mera minnesvärda ögonblick (Hammar & Wikingsson 2004).
De motsägelsefulla relationerna mellan kulturarvsdiskursen och
marknadsdiskursen öppnar för lika motsägelsefulla reaktioner. Den
gamla förståelsen av ideologibegreppet blir i vilket fall omöjlig att
tillämpa när man ställs inför ett fenomen som Läsrörelsens samar
bete med McDonald’s. Som kulturteoretikern Slavoj Zizek (2001,
s. 35ff) formulerat det har vi i det postmoderna samhället gått från
Marx’ definition av ideologi som falskt medvetande (”De vet det
inte, men de gör det”) till det cyniska förnuftets upplysta falska
medvetande (”De vet mycket väl vad de gör, men ändå gör de det”).
Exempel på denna nya ideologiska manöver kan man hitta i en del
av de deltagande författarnas försvar för att de är med i kampanjen.
Så berättar till exempel Jujja Wieslander i en intervju att hon först
var väldigt tveksam till att medverka: ”Jag tvekade mest för att det
handlade om ett multinationellt företag med sunkig matkultur. Men
jag ändrade mig: det vore lite skitförnämt att säga nej till att ge ung
arna bra böcker med den mat som de ändå äter” (Olsson 2008).
Jag inledde detta avsnitt med att berätta om träfflistan när man
sökte på barn och kulturarv. Den var förvånansvärt mager, vilket
kanske i sig säger något viktigt om synen på kulturarvet: Det pro
duceras och traderas av vuxna. När barn dyker upp är det som pro
blem, projekt eller riskgrupp. De saknar eller är inte delaktiga i kul
turarvet. De tillägnar sig istället fel sorts kultur, vilket till exempel
kan betyda att de hellre spelar dataspel och går på Mc Donalds än
fördjupar sig i det lokala eller nationella kulturarvet. När barn före
kommer i kulturarvsdiskursen så handlar det ofta om en brist. De
saknar något - som någon annan måste ge dem. Det samma gäller
nästa diskurs vi skall titta på.

Diskursen om barns bristande språk
En stark tradition inom traditionell läs- och skrivpedagogik utgår
från ett bristtänkande (Elmfeldt & Erixon 2007). Barns läs- och
skrivförmåga är bristfällig, heter det - vilket också är ett ledmotiv
i den utbildningspolitiska debatten och i mediernas återgivning av
stora internationella undersökningar som PIRLS och PISA. Det kan
givetvis finnas fog för oron om att barns läsande är på nedgång;
det är inte min poäng här att ifrågasätta vare sig oron eller dessa
undersökningar. Men som en central aktör i vad som kan kallas en
läsfrämjande diskurs borde det vara av särskild vikt vilken utgångs
punkt man väljer. Läsrörelsens utgångspunkt är just en brist.
Mottot för hela Läsrörelsen är som bekant följande uppmaning:
”Ge dina barn ett språk.” Vem vänder sig denna uppmaning egent
ligen till? Den mest närliggande tolkningen är till föräldrar. En inte
orimlig vidgning skulle kunna vara till vuxenvärlden i stort, och
kanske också till skolan. Det slående är i vilket fall att barnet i denna
korta utsaga framstår som ett passivt objekt. Barnet har inget språk,
åtminstone inget som duger. Det är upp till de vuxna, som aktiva
handlande och vetande subjekt, att råda bot på bristen. Med dis
kursanalytiska termer använder sig denna uppmaning särskilt av två
grepp: presupposition och interpellation.
Uppmaningen förutsätter, presupponerar, att bristen är ett fak
tum. Presuppositioner är, som Fairclough (1992) skriver, effektiva
verktyg för manipulation, eftersom de ofta är svåra att ifrågasätta (s.
121). I det rika kampanjmaterialet kan mottot förekomma isolerat
eller tillsammans med annan text. Men även om det förekommer
isolerat kan intertextuella och interdiskursiva kopplingar aktua
liseras hos läsaren. Diskursen om barns bristande språk är en så
utbredd företeelse i utbildnings- och samhällsdebatten att många
läsare säkerligen närmast spontant kan nicka igenkännande åt upp
maningen. ”[I]n many cases of presupposition the ’other text’ is not
an individual specified or identifiable other text, but a more nebu
lous ’text’ corresponding to general opinion (what people tend to
say, accumulated textual experience" (Fairclough 1992, s. 121).
Uppmaningen är också ett tydligt exempel på hur ideologi kan
interpellera subjektet, det vill säga anropa, rekrytera och tilldela det
en bestämd position som förutsätts bli igenkänd och accepterad av

den konkreta individen (läsaren) ifråga (Althusser 1970, s. 142ff).
Positionen ”ansvarskännande förälder” förutsätter i det här fallet
både ett erkännande av diskursen om barns bristande språk och en
vilja att göra någonting åt bristen. Vad som händer om de vuxna
inte axlar sitt ansvar antyds i flera av Läsrörelsens kampanjtexter, till
exempel i stora posters där den enda texten utgörs av ordet ”FAN”
som upprepas ett par gånger med mycket stora bokstäver. Längst
ner, i mindre teckenstorlek, återfinner vi avsändarens namn och
mottot: ”Ge dina barn ett språk”. Som Fairclough (1992, s. 86ff)
poängterar, och som vi kommer att se exempel på längre fram, finns
det dock inga garantier för att ideologin lyckas konstruera/interpel
lera subjektet på det önskade viset. Texter är föremål för ideologisk
förhandling och kamp - och kan mycket väl utsättas för oppositio
nella läsningar (Hall 1990).
Nyare forskning inom fältet literacy har kraftigt kritiserat den syn
på barns språkutveckling som kan utläsas ur Läsrörelsens motto (se
t.ex. Fast 2007). Givetvis ifrågasätts inom denna forskning inte de
vuxnas betydelse för barns erövrande av skriftspråket, till exempel
genom högläsning. Men det slående är att barns väg mot skriftsprå
ket inleds mycket tidigt, långt före de börjar skolan och får ta del av
formell och institutionaliserad läs- och skrivundervisning. I dagens
samhälle möter barn bokstäver och text i en mängd olika samman
hang och i en mängd olika medier. Vägen till skriftspråket går inte
bara genom den tryckta boken. Genom bland annat reklamskyltar,
serietidningar, dataspel, leksakskataloger, mobiltelefoner, internet,
filmer och TV-program möter barnen otaliga exempel på skrivet
och talat verbalspråk - ofta i kombination med andra semiotiska
teckensystem som bild, rörlig bild, ljud, musik osv. Det är därför
desto mera slående att barn-, ungdoms- och mediekulturella sam
manhang nästan helt lyser med sin frånvaro i den svenska forsk
ningen om skriftspråksutveckling. Johan Elmfeldt och Per-Olof
Erixon skriver i sin studie Skrift i rörelse:
Traditionen att förbinda ökad medietillgång med bristande
läs- och skrivförmåga är stark. De exempel vi anfört visar på
en begränsande syn på hur texter i en mediekultur produce
ras. Om normen är en för givet tagen linjär text som dess
utom bara förekommer som tryckta bokstäver på ett papper

så blir givetvis nya medier ett problem (Elmfeldt & Erixon
2007, s. 90).
Enligt ett dominerande synsätt producerar alltså medierna en allvar
lig brist hos barnen - ett otillräckligt och otillfredsställande språk.
Elmfeldt och Erixon talar om en skrivpedagogisk mediepanik och
en djupt utbredd ”panlingvicism”, en låsning till den verbalspråkliga
läs- och skrivnormen.
Oron för nya mediers inverkan på språkförmågan artikule
ras explicit på flera ställen i Läsrörelsens kampanjmaterial. I
Läsrörelsens begynnelse kunde man läsa följande självpresentation
på hemsidan:
Läsandet och skrivandet är själva grunden i de världar män
niskan skapat och intimt förknippat med det mänskliga tän
kandet. Så kommer det att vara även i det IT-samhälle som
vi delvis redan är inne i. Därför är det allvarligt att det finns
tecken på att det kvalitativa läsandet minskar bland unga och
ersätts av ett fragmentiserat skummande som på sikt mins
kar den intellektuella förmågan. Svenskar är fortfarande ett
av världens mest läsande folk - 75 % av alla vuxna läser all
deles utmärkt - men frågan är hur länge? 25% av de vuxna
svenskarna saknar den läs- och skrivförmåga som krävs när
man går ut grundskolan. 20% av dem som går ut grundskolan
saknar den läs- och skrivförmåga som krävs för att komma
in på gymnasiet. Andelen svenska män som aldrig öppnar en
bok har ökat dramatiskt under de senaste 20 åren, bland de
TCO-anslutna handlar det om en fördubbling. På 15 år har
också föräldrars läsning för sina barn när de är mellan 3-8 år
minskat med halva tiden (Läsrörelsen 2002b).
Texten inleds med att fastslå språkets oumbärliga betydelse för fan
tasi och tänkande. Redan i andra meningen introduceras det som
kommer att framstå som ett hot - IT-samhället. I nästa mening görs
en polarisering mellan två sätt att läsa, kvalitativt och skummande,
där det sistnämnda indirekt och associativt ses som orsakat av ITsamhället. Hotet har etablerats. Resten av texten består av statis
tik kring läsning som antas understödja hotbilden - att läsningen

minskar och försämras i kvalitet. En viktig fråga att ställa sig är
vad som egentligen åsyftas med läsning när statistik från läsvaneundersökningar återges som ovan. Litteraturvetaren Erik Peurell
har för Kulturrådets räkning genomfört en analys av några större
läsvaneundersökningar och drar bland annat följande slutsatser
(Kulturrådet 2004). Undersökningarna handlar i regel inte om läs
kunnighet eller frågan om vad som är kvalitativt läsande utan helt
enkelt om läsning av böcker: hur många, hur långa, hur ofta och så
vidare. Peurell menar att synen på läsning måste vidgas så att all den
läsning som inte är förknippad med den tryckta boken också kart
läggs. Läsningen bör även sättas in i en bredare kontext och knytas
till frågor om förmågan till kritisk reflexion.
Dikotomin mellan kvalitativ och skummande läsning är på inget
sätt ny. Den har benämnts på olika sätt (långsam/snabb, kritisk/
naiv, djup/ytlig) men har som återkommande kärna en tanke om
att den goda läsningen är bunden till den tryckta texten och att
den är långsam, koncentrerad och reflekterande. Motpolen till den
goda läsningen förknippas med och förklaras av mediernas menliga
inverkan (Persson 2008). Men vänta nu. Den text jag just har kom
menterat, som på ett plan handlar om IT-samhällets och mediernas
skuld i läsningens försämring, är ju publicerad på internet. Den är
läst på en bildskärm, och man har hittat fram till den genom att
klicka på ett antal länkar, vilket innebär att man därmed också har
valt bort eller skummat förbi andra tänkbara texter. Är inte detta
lite motsägelsefullt? Sådana motsägelser är vanliga i den diskurs vi
redan börjat bekanta oss med och som vi nu skall titta lite närmare
på.

Den mediekritiska och masskulturkritiska diskursen
En av de första kampanjtexterna från Läsrörelsen jag kom i kon
takt med var en helsidesannons i Expressen (28 augusti 2001).
Läsrörelsens delaktighet i en medie- och masskulturkritisk diskurs
framträder här mycket tydligt. Annonsen har den fetstilade rubri
ken ”När får Big Brother fler röster än Göran Persson?” Därunder
följer en text uppdelad i nio stycken, där första och sista stycket bara
består av en mening. En bit under det sista stycket står Läsrörelsens
motto i fetstil men med mindre teckenstorlek är rubriken. Snett till
höger under mottot finner vi Läsrörelsens logotyp, och längst ner

en kursiverad text med mycket liten teckenstorlek som upplyser
om en planerad skrivtävling för högstadieungdomar under hösten.
I högermarginalen, i jämnhöjd med tredje och fjärde textstycket,
finns ett litet kvadratiskt och svartvitt fotografi på ett får i närbild
(andra får skymtar också i bakgrunden). Knappt synligt finns längst
upp till höger på sidan texten Hall & Cederquist/Y&R, vilket är
namnet på den reklambyrå som producerat texten.
Rubriken ringar in textens tematik väl. Det stora intresset för
dokusåpor är på sikt ett hot mot demokratin. Greppet att polarisera
företeelser (Big Brother contra Göran Persson) återkommer sedan
genom hela texten. Första stycket slår kort och gott fast att ”George
Orwell hade fel.” I de följande två styckena förklaras varför:
Hans skräckvision ”1984”, där medborgarna övervakas av Big
Brother dygnet runt, behövde varken censur eller politiskt
förtryck för att bli verklighet. Människor köar för att få bli
bevakade ända in i det mest privata. Utan kontakt med verk
ligheten. Instängda och utlämnade.
Tittarsiffrorna skjuter i höjden och TV-världens känsloingenjörer jobbar hårt för att hitta nya, spektakulära dokusåpor.
Hundratusentals tittare röstar på Big Brother, Robinson, Radio
och Baren. Deltagarna engagerar sig på liv och död. Doserna
av starka, enkla, bildmässiga känslor ökas. Människor som
tänker gör sig inte så bra i bild.
Ett viktigt grepp i uppbyggnaden av argumentationen är spelet mel
lan det Fairclough kallar manifest intertextualitet och interdiskursivitet: ”Manifest intertextuality is the case where specific other
texts are overtly drawn upon within a text, whereas interdiscursivity
is a matter of how a discourse type is constituted through a combi
nation of elements of orders of discourse" (Fairclough 1992, s. 117f).
Till den manifesta intertextualiteten hör först och främst George
Orwells roman 1984 samt namnen på ett antal på den tiden popu
lära dokusåpor. En av dessa, Big Brother, har dessutom (och aningen
ironiskt) hämtat sitt namn från romanen. Men Orwells dystopi var
felaktig, sägs det. Människor söker underkastelse frivilligt, och då
leds tankarna till en annan klassisk dystopi som Orwells ofta jämförs
med, nämligen Aldous Huxleys Du sköna nya värld (1932). Denna

intertext nämns dock inte explicit, ej heller den källa som troligen
givit uppslaget till hela annonsen, Neil Postmans starkt mediekritiska bok Underhållning till döds (1986). Postmans utgångspunkt
är just en jämförelse mellan Orwell och Huxley som mynnar ut till
den senares fördel, med samma (om än betydligt mer elaborerade)
argument som i Läsrörelsens annons. Postman kritiserar särskilt
tevemediet för att vara förytligande, fördummande och en fara för
demokratin. Denna implicita intertext öppnar i sin tur dörren mot
det interdiskursiva, och mot närvaron av en mer diffus men inte
desto mindre stark diskurs - den masskulturkritiska.
Masskulturkritiken, med prominenta företrädare som Nietzsche,
Freud, Adorno och Lasch, utgår från idén om massans begär efter
bröd och skådespel. Massans aptit på fördummande underhållning
och sensationer ses som omättlig (Brantlinger 1983). Den masskul
turkritiska diskursen tillhandahåller en närmast fast repertoar av
argument och retoriska mönster som kan tas i bruk av aktörer med
radikalt olika ideologiska ståndpunkter (Persson 2002). Jag skall nu
lyfta fram hur några av dessa används i Läsrörelsens annonstext.
En ofta återkommande komponent i masskulturkritiken är att
förhållandet mellan skrift och bild ses som antagonistiskt. Skriften
framställs som i alla avseenden överlägsen, men icke desto mindre
hotad av, bilden. Bilder beskrivs som något som tittarna matas eller
injiceras med, och som leder till att de förlorar kontrollen och blir
lätta offer för känslornas irrationalitet: ”Doserna av starka, enkla,
bildmässiga känslor ökas. Människor som tänker gör sig inte så
bra i bild.” Denna ikonofobi har en lång historia, men tycks på ett
paradoxalt sätt ha blivit särskilt utbredd efter den så kallade visuella
vändningen:
On the one hand, it seems overwhelmingly obvious that the
era of video and cybernetic technology, the age of electronic
reproduction, has developed new forms of visual simulation
and illusionism with unprecedented powers. On the other
hand, the fear of image, the anxiety that the ’power of images’
may finally destroy even their creators and manipulators, is as
old as image-making itself. Idolatry, iconoclasm, iconophilia,
and fetischism are not uniquely ’postmodern’ phenomena.
What is specific to our moment is exactly this paradox. The

fantasy of a pictorial turn, of a culture totally dominated by
images, has now become a real technical possibility on a glob
al scale (Mitchell 1994, s. 15).
Annonsen fortsätter med två stycken (stycke 4 och 5) som förklarar
tidningsläsandets förtjänster:
Sveriges jämförelsevis höga röstdeltagande i val till kommun
och riksdag beror till stor del på att vi är ett tidningsläsande
folk.
Dagstidningen ger en bra grund till en balanserad och
genomtänkt världsbild. Läsaren är medskapande och kan
lägga ifrån sig texten. Reflektera. Gå tillbaka. Den dagliga läs
ningen är också ett utmärkt sätt att utveckla och underhålla
ett levande språk.
Skillnaderna mellan skrift och bild har nu etablerats och värderats.
Skriften står för förnuft och reflektion. Att läsa är en aktiv hand
ling, till skillnad från att passivt låta sig översköljas av bilder. Dessa
hierarkiskt organiserade distinktioner hör till masskulturkritikens
stapelvaror. Det samma gäller framställningen av massan som en
känslostyrd flock, som ofta metaforiseras i termer av djur och det
djuriska (Brantlinger 1983). Det är i det sammanhanget man bör
se bilden av fåret i högermarginalen, med konnotationer till fåret
som flockdjur och uttryck som ”dum som ett får”, ”fårskalle” och
så vidare.
Kanske är annonsens avsändare orolig för att de just etablerade
dikotomierna mellan skrift och bild kan uppfattas som för katego
riska av läsaren. I de två följande styckena sker nämligen en viss
uppmjukning av dem. Stycke 6 inleds med meningen ”Det är inget
fel på TV” och stycke 7 med ”Det är inget fel på internet”. I båda fal
len följs dock dessa medgivanden med förnyad kritik av respektive
medium, för teves del följande: ”Mediet öppnar våra hem för omvärl
den på många sätt. Men om snabba känslostormar utgör det enda
underlaget för människors värderingar och politiska ståndpunkter
finns det anledning till oro.” Vi är nu tillbaka i karakteristiken av
bilden som ett medium för okontrollerbara känslor. Genom att ändå
peka på några av bildmediernas fördelar hoppas annonsförfattarna

att framstå som nyanserade. Graden av instämmande i ett yttrande
har betydelse för trovärdigheten (Fairclough 1992, s. 158ff).
De två sista styckena återknyter till de inledande och till tesen om
den frivilliga underkastelsen under bildmedierna. Stycke 8 lyder:
”Det största hotet mot demokratin i vårt land är inte censur och
förtryck. Det är att vi själva sätter den ur spel.” Stycke 9, slutligen,
lyder: ”Med ett leende på läpparna.” Huxley och Postman hade alltså
rätt. Vilket skulle bevisas.
Liksom i kollisionen mellan kulturarvsdiskursen och marknadsdiskursen infinner sig i Läsrörelsens artikulering av en masskultur
kritisk diskurs ett antal paradoxer. Låt mig nämna två av dessa.
Den första paradoxen är att kritiken av masskulturen artikuleras
genom, helt enkelt är hänvisad till, masskulturens egna medier och
genrer. Annonsen har varit publicerad i en kvällstidning, en jour
nalistisk form som ofta anklagas för just sin sensationalism och
ytlighet - och, kan det tilläggas, sitt starka fokus på känslomässigt
och stort uppslaget bildmaterial. Man kan också peka på samarbetet
med en välkänd reklambyrå. Om ”TV-världen” har ”känsloingenjörer” som försöker manipulera människor måste väl det samma sägas
om reklamindustrin.
Den andra paradoxen är att kritiken av masskulturen tenderar
att själv likna det den kritiserar. Annonsen förlitar sig trots sina
ansträngningar att framstå som saklig i hög grad på att spela på läsa
rens känslor. Bildmedierna kritiseras för sin ytlighet och demagogi,
men kan inte samma anklagelse riktas mot annonstexten själv? Det
är knappast en ”balanserad och genomtänkt världsbild” som arti
kuleras. Tvärtom präglas texten av en skarp dualism och ett använ
dande av stereotypa tankefigurer (den fullständigt passiviserade
tevetittaren kontra den kritiske och reflekterande tidningsläsaren
och så vidare). En intressant fråga är om detta är en medveten stra
tegi. Om svaret är ja innebär ju det att annonsens masskulturkritik
kan ses som ett nytt exempel på Zizeks upplysta falska medvetande
eller det Sartre kallade mauvaisefoi (ond tro) - man vet att det man
säger är fel men man säger det ändå.

Motd i skurser
Läsrörelsen har onekligen varit framgångsrik med att få ut sitt
budskap. Man har fått mycket beröm för sina kampanjer och sitt

outtröttliga engagemang för läsning. 2002 tilldelades kampanjle
daren Elisabet Reslegård Kunskapspriset av Nationalencyklopedin,
och 2003 fick Läsrörelsen och McDonald’s föreningen Kultur och
Näringslivs pris för årets bästa samarbete. Men Läsrörelsen applå
deras inte av alla. Jag kommer i detta avsnitt att ge några exempel
på olika typer av kritik som riktats mot den, kritik som visar att
en stark eller rentav hegemonisk diskurs inte är en garant för att
subjektet interpelleras på det sätt som eftersträvas eller förutsätts.
Hall (1990) skiljer mellan tre olika koder som kan vara aktuella i
läsningen, eller ”avkodningen”, av en medietext (hans exempel är
teveprogram). Den dominanta koden resulterar i en föredragen läs
ning, där läsaren accepterar den dominerande ideologin och textens
budskap och värderingar. Den förhandlade koden utmanar inte den
dominerande ideologin som sådan men kan rikta kritik mot vissa
specifika drag i den:
Decoding within the negotiated version contains a mixture
of adaptive and oppositional elements: it acknowledges the
legitimacy of the hegemonic definitions to make the grand
significations (abstract), while, at a more restricted, situation
al (situated) level, it makes its own ground rules - it operates
with exceptions to the rule (Hall 1990, s. 102).
Ett tydligt exempel på en förhandlad kod eller position är
Konsumentrådets kritik av McDonald’s marknadsföring i samband
med Bok Happy Meal. Konsumentrådets generaldirektör Marie
Sälmark pekar i en intervju (Holmkvist 2001) på att reklamen tar sig
in ”på alltfler arenor i barnens vardag”. Kommersiella budskap blan
das enligt Sälmark exempelvis med barnprogram på ett sätt som
gör det svårt för barnen att skilja det ena från det andra. Detta är ju
en explicit kritik av ett exempel på den process Fairclough (1992)
kallar ”marketization”, marknadsdiskursens intrång i domäner som
normalt varit främmande för varufiering. Men kritiken riktas mot
exemplet, inte processen som sådan. Vi får en kritik av ett lokalt fall
av kommersialism, inte en systemkritik. Detta blir särskilt tydligt i
följande utsaga:
Det är inte fel att Läsrörelsen valt att samarbeta med

McDonald's, säger Marie Sälmark, men det borde inte ha
förekommit ren reklam för deras produkter i sammanhang
et. Företag kan stödja goda initiativ i samhället, men det ska
de göra utan krav på motprestationer utöver den good will
som de får genom att finnas med som till exempel finansiärer
(Holmkvist 2001, s. 7).
Halls tredje kod är den oppositionella. Här blir den kritiska
avkodningen inte bara lokal. Läsaren ”detotalizes the message
in the preferred code in order to retotalize the message within
some alternative framework of reference (Hall 1990, s. 103)”.
Som exempel på en oppositionell kod ger Hall en person som
lyssnar på en debatt om nödvändigheten av att sänka lönerna,
men som avkodar varje hänvisning till “nationens intresse” som
“klassintresse”. Här följer tre exempel på oppositionella läsningar
av Läsrörelsen.
Författaren och kritikern Gabriella Håkansson (2003) riktar i arti
keln ”6 till 8 böcker om dagen?” svidande kritik mot Läsrörelsen.
Det intressanta är att kritiken inte gäller inslag i den ena eller andra
kampanjen utan de dolda grundantaganden som hon menar för
eningens verksamhet vilar på. Första steget är ett ifrågasättande av
Läsrörelsens användning av statistik om läsvanor, som tenderar att
ensidigt fokusera minskad och bristande läsning. Hon pekar dels
på att svenskarna är ett av de mest läsande folken i världen, dels på
att statistiken förmedlar ett underliggande budskap: "Folk som inte
läser böcker blir kriminella eller arbetslösa.” Nästa grundantagande
som utmanas är föreställningen att läsning av böcker definitionsmässigt är något gott:
Vi ska läsa vad som helst; deckare, Proust, tantsnusk, Pia
Tafdrup, ja, vad som helst - bara vi läser mer. Och bara vi
betalar vår bokkonsumtion själva. Ja, för det är liksom det
allt tycks gå ut på. Att vi ska köpa fler böcker. Några pengar
till folkbiblioteken är det inte tal om, och det mest bisarra
med denna massiva propaganda för ökad läsning, är att sam
tidigt som man behandlar boken som ett slags universalme
dicin mot allehanda otyg, så läggs det ena biblioteket efter det
andra ner (Håkansson 2003).

Föreställningen att det viktigaste är att man läser, inte vad, är van
ligt förekommande i en diskurs som jag lite provokativt benämner
myten om den goda litteraturen. Den hade (och har) till exempel sin
motsvarighet i skolans tal om den ”fria läsningen” (Persson 2000).
Intressant i Håkanssons kritik är att denna föreställning kopplas
samman med marknadsdiskursen: det är boken som sälj- och köp
bar vara som är det centrala. Förekomsten av en dold agenda mer
än antyds när Håkansson skriver: ”Nu var ju Läsrörelsen till stor del
finansierad av bokförlagen”. Genom att peka på paradoxen att vill
koren för folkbiblioteken samtidigt försvåras vill Håkansson påvisa
en intern diskursiv motsättning i Läsrörelsens tal om litteratur.
Artikeln avslutas med en plädering för att boken inte skall ställas i
den statliga eller kommersiella nyttans tjänst utan i den personliga
njutningens. Lite tidigare har hon bekänt att hon inte tror att bok
läsning gör någon särskild nytta, ett påstående som onekligen kan
ses som ett frontalangrepp mot myten om den goda litteraturen.
Nästa två exempel har det gemensamt att den oppositionella
koden är explicit antagonistisk och förlitar sig på ironi och hyperbol. Författaren Pontus Lundkvist publicerade 2004 en debattar
tikel i en landsortstidning där han gick till attack mot Inger och
Lasse Sandberg för deras medverkan i Bok Happy Meal-kampanjen.
Artikeln är återgiven i boken Okända djur och föregås där av ett
brev (eller mejl) från den ansvarige utgivaren för tidningen ifråga
som tackar för artikeln, men meddelar att vissa formuleringar änd
rats, till exempel: ”Formuleringen ’det multinationella regnskogsförstörar-, fackföreningsmotarbetar-, djurhatar- och hälsoförstörarföretaget McDonald’s’ har ersatts med formuleringen 'det multina
tionella företaget McDonald’s" (Lundkvist 2008, s. 37). Artikeln har
formen av ett öppet brev till barnboksförfattarna. Lundkvist berät
tar inledningsvis om den stora betydelse paret Sandbergs böcker
haft för honom. Han fortsätter:
Den höga konstnärliga standarden borde innebära en motsva
rande hög konstnärlig integritet. Inte nog med det, jag före
ställde mig att ni skulle stå på de godas sida. I ett samhälle
där allt bevisligen är skit var ni en symbol för det ursprungligt
goda. Ni var en del av allt det fina jag mindes suddigt: demo
krati, kärlek, solidaritet etc, som nu antingen brutalt slagits

ihjäl eller bara hålls vid liv för marknadsvärdet i att skända
och besudla (Lundkvist 2008, s. 38).
Framställningen präglas av stark antagonism. Stilistiskt känne
tecknas den av en blandning av barnslig naivitet (de goda mot de
onda), hyperboler och frän sarkasm. Den som stödjer Inger och
Lasse Sandberg stödjer också ”Kadaver-clownen” skriver Lundkvist.
Liksom hos Håkansson skjuter Lundkvist in sig på kampanjens
kommersialism: ”Jag är först och främst intresserad av McDonald’s
som symbol. Och inte vilken symbol som helst utan kanske den allra
tydligaste symbolen för ett samhälle där allt som inte kan köpas för
pengar jävligt snabbt, betraktas som suspekt (s. 40).”
Det sista exemplet går ännu längre i sin kritik, och antagonismen
närmar sig här hatet. På Bokmässan i Göteborg 2001 spreds det ano
nymt ett litet flygblad med rubriken ”Läsrörelsen suger hästballe”.
Texten kan fortfarande laddas ned från förlaget Vertigos hemsida.
Texten sönderfaller i två distinkta delar, en argumenterande text
och ett ”drama”. Första delen av texten artikulerar en liknande kritik
som Håkanson och Lundkvist. Läsrörelsen anklagas för att sitta i
bokförlagens knä samtidigt som man är tyst när det gäller försäm
ringarna för biblioteken. Så här avslutas den delen av texten:
Nej, politik är för tråkigt. Läsrörelsen föredrar att prata om
lyckade samarbeten med McDonalds och Svenska kyrkan, om
framgångsrika sponsringsavtal och ”läsdiplom” - om reklam
för läsning och tävlingar på mjölkpaketen. Hur idealistisk är
egentligen Läsrörelsen? Dess tre stora ”samarbetspartners”
är tre av Sveriges största bokförlagskoncerner: Bonniers, KF
Media och Natur & Kultur. Vad vill bokförlag? Tänk efter
själv: svaret på den frågan utgör den grinande dödskallen
bakom Läsrörelsens leende godhet (Anonym, 2001).
Polemiken är öppen, men förhållandevis sakligt formulerad.
Övergången till flygbladets andra hälft förbereds genom stilför
skjutningen i den sista meningen ovan, i frasen ”den grinande död
skallen bakom Läsrörelsens leende godhet”. Här introduceras ett
annat stilistiskt register präglat av beska anklagelser, smädelser och
hyperboler. Textens andra del ramas in med en läsanvisning (”Och
nu blir det underhållning”), titel och ironisk genreangivelse:

LÄSRÖRELSEN INFORMERAR
Drama
I rollerna: Bengt Westerberg, Gossen
”Dramat” som följer är en dialog mellan Bengt Westerberg
(Läsrörelsens ordförande) och ”Gossen”, där aktörerna har fyra
repliker var. Så här lyder detta drama i sin helhet:
Bengt Westerberg: Hej lille vän.
Gossen: Fan, fan, fan.
BW: Jag kommer från Läsrörelsen, och vi ska ge dig ett språk.
Vi har hittat på en hemsida, där du kan tala alldeles fritt. Ja,
det är sant pojken min: allt det där du inte kan tala med vuxna
om får du skriva på våran hemsida! Och du kan lita på oss: vi
har både Arla, McDonalds och Svenska Kyrkan bakom ryg
gen. Och vet du vad som är det allra bästa? Jo, om du skriver
riktigt fritt så vinner du en tävling och får ett fint pris!
Gossen: Ja farbror. Tack farbror. Ursäkta om jag frågar, men
ökar vinstchansen om jag runkar av farbror?
BW: Ja hrm hrm visserligen, men om du vill vara riktigt
säker på att vinna så kan du följa med mig och dom andra i
Läsrörelsen och SUGA HÄSTBALLE!
Gossen: Oj vad mysigt, jag känner redan att jag fått ett språk!
Får jag ta med alla mina kompisar? Dom kan bara säga fan,
fan, fan och är jämt ute och kastar gatsten.
BW: Självklart. Bland våra sponsorer finns svens
ka
Travsällskapet,
Uppfödarföreningen och
HästBalleSugarKlubben (HBSK). Dom ställer upp med häs
tar. Vi brukar alltid SUGA HÄSTBALLE när vi har våra
sponsorsmöten. Särskilt dom från Bonniers, KF Media och
Natur&Kultur gillar det. Det är faktiskt dom som hittat på
det: dom är jävligt glupska. Vi erbjöd dom FÅRBALLE men
det dög inte.
Gossen: Vad skönt det är att ha fått ett språk som makten
förstår.

Dramats främsta syfte är givetvis provokation. Den kritiska argu
mentationen från flygbladets första del iscensätts här i den överhet
tade och överskruvade groteskens form. De ingående elementen är
smädelser, hyperboler, obsceniteter, perversioner, personangrepp,
förtal, vulgaritet, rabulism, parodi. Läsrörelsens egna utsagor vänds
mot dem själva i förlöjligande och kritiskt avslöjande syfte. Gossens
språk är före mötet med Läsrörelsen enormt torftigt - utsagan ”fan,
fan, fan” har som sagt tidigare använts i Läsrörelsens kampanjma
terial för att illustrera just detta. Utan läsning av god litteratur för
tvinar språket och risken för utanförskap eller till och med krimi
nalitet ökar (gossens kompisar som jämt är ute och kastar gatsten).
Det är uppenbart att antagonismen handlar om något så funda
mentalt som litteratursyn. Läsrörelsen anklagas för att gå maktens
och marknadens ärenden. De anklagas för att sprida en naiv syn på
läsning. Framför allt ifrågasätts två centrala antaganden i det jag
kallar myten om den goda litteraturen: att litteraturen har (och bör
ha) moraliskt uppbyggliga effekter och att litteraturen skall skapa
gemenskap och samhörighet. Man skulle kunna invända att detta
är en förenklad nidbild av Läsrörelsens litteratursyn. Det finns kan
ske inte ens något som säger att det ur alla olika kampanjer går att
destillera fram en gemensam, distinkt och motsägelsefri litteratur
syn - jämför kollisionen mellan kulturarvs- och marknadsdiskursen
ovan. Samtidigt finns, som jag tidigare varit inne på, mycket tydliga
beröringspunkter med myten om den goda litteraturen.
Att flygbladsförfattarna enbart kan känna äckel för denna myt
blir än tydligare när man går till förlaget Vertigos hemsida. Jag tar
givetvis inte här ställning till om flygbladets upphovsmän och dist
ributörer i juridisk mening kan knytas till förlaget. Det räcker att
konstatera att förlaget upplåter plats åt texten och att man i anslut
ning till den har följande länk: ”Vill du sprida fler sådana flygblad,
så kan du ladda ner en pdf här.” Hur som hur företräder Vertigo en
litteratursyn som är raka motsatsen till myten om den goda litte
raturen. I ”Vertigos manifest” (2009) liknas förlagets utgivning vid
”porrtidningarna ni fann i er barndoms smutsiga små dungar”. Och
det är inte negativt menat. Konsekvent eftersträvas en desakralisering av litteraturen; den skall plockas ned från piedestaler och fin
rum och placeras där den frodas bäst - i rännstenen. Kopplingarna
till det historiska avantgardets, särskilt den italienska futurismens,

olika manifest blir explicita i utsagor som: ”Brottet är Vertigos idé.
Sammanbrottet, genombrottet, utbrottet: vår människa håller våra
böcker i handen som vapen.” Ett annat sätt att frånta litteraturen sin
aura av godhet och finhet är genom kopplingar till det kroppsligt
låga: Läsningen av Vertigos böcker metaforiseras som ”en sängvätare” och ett ”frätande slem”. Målet är, liksom för avantgardisterna, en
transformering av människors medvetande och av samhället som
helhet. Utgivningen representerar ”de första raderna i ett nytt kom
munistiskt manifest” och en bok från detta förlag är att betrakta
som ”en gatsten, ett rykte, en svår motståndshandling i ett samhälle
ockuperat av stat och kapital i symbios”.
Det är nästan för enkelt att knyta Vertigos litteratursyn till det
Frank Lentricchia och Jody McAuliffe (2003) kallar den transgressiva traditionen i den moderna västerländska litteraturen. I denna
diskurs ses överskridandet av moraliska, politiska och estetiska
normer som en konstnärlig plikt. Det är nödvändigt att chockera
och provocera borgaren, kyrkan, staten, akademierna, museerna
- och den passiviserade och indoktrinerade publiken. Målet är en
radikal förändring av människa och samhälle. Påfallande ofta repre
senteras eller symboliseras detta överskridande av terror och vålds
handlingar. Man kan fråga sig hur bokstavstrogen läsning av Verti
gos manifest man skall göra. Draget av pastisch är påfallande. Det
uppskruvade, närmast profetiska, tonfallet kan väcka misstankar om
att utsagorna kanske trots allt inte skall tolkas bokstavligt. Men det
våldsamma distanserandet från den eller de syner på litteratur som
exempelvis representeras av Läsrörelsen är i varje fall inte ironiskt,
det är reellt, och visar därmed vilka enorma klyftor det finns mellan
(och inom) olika diskurser om litteraturläsning.

Den heliga skriften
Verbalspråket är det enda medium som kan vara heligt. ”1 begyn
nelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud.
Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan
det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet
var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har
inte övervunnit det" (Joh 1: 1-5).
Men mörkret skall inte underskattas. I och med det moderna
samhällets tilltagande sekularisering kom skönlitteraturen i vissa

avseenden att överta och ersätta de religiösa skrifternas status av
helighet. Litteraturen som sekulär religion. Litteraturen som en
moralisk - och ideologisk - sammanhållande och gemenskapande
kraft för ett samhälle. Så här lade en av de första professorerna i
engelska vid Oxford ut texten:
England är sjukt [...] och den engelska litteraturen måste göra
oss friska. Eftersom kyrkan (som jag förstår det) har misslyck
ats och botemedlen för de sociala problemen är långsamma,
har den engelska litteraturen nu tre funktioner: den ska fort
farande, antar jag, ge oss nytta och nöje, men även, och fram
för allt, rädda våra själar och hela Staten (George Gordon
citerad i Eagleton (1983/1996), s. 20, min övers).
Om man skalar bort den i våra nutida öron lite svulstiga retoriken
kan man ändå fråga sig om det inte är något liknande Läsrörelsen
drömmer om. Det finns element i tanken på litteraturen som religion
som envist lever vidare i vår kultur. Som den tyske medieteoretikern
Jochen Hörisch (1999) poängterat är skriften mediehistoriskt sett
inriktad på transcendens. De nya medierna är istället inriktade på
transparens. Hos de nya medierna finns inte som i vissa religioner
ett bildförbud, tvärtom: allt som kan visas skall visas. Bibeln är en
helig skrift, men en filmatisering av den är det inte. Hörisch citerar
den tyske författaren Botho Strauss, som i romanen Die Fehler des
Kopisten skriver fram ytterligare en kvardröjande religiös aspekt av
bokläsning. Man måste som läsare underkasta sig. Strauss skriver
såhär: ”Boken - det enda väsen som dagens människa ännu sän
ker blicken för, måste sänka blicken för! Alla andra högre makter
blir omedelbart betraktade, utan skam och fruktan!" (Strauss cite
rad efter Hörisch 1999, s. 84, min övers). Intressant här är ju inte
minst hur skriften kontrasteras med det visuella, med det skamlösa
betraktandet - och indirekt, kanske, med de nya medierna.
I vår egen tids medieekologi har ordet utsatts för en massiv kon
kurrens om uppmärksamhet. Boken har också drömt om transpa
rens, men denna dröm blev allt svårare att hålla vid liv när de nya
audiovisuella medierna visade sig kunna göra det som litteraturen
bara drömmer om till verklighet. Som Hörisch träffande formule
rar det är boken dömd att arbeta symboliskt och ta omvägen över

alfabetet, medan de nya medierna registrerar och arkiverar verkliga
ljus- och ljudvågor (s. 117f). Boken drömmer om att förvandla ske
net (Schein) till vara (Sein). Detta var bl a realisternas och natura
listernas dröm. De nya medierna drömmer inte om att förvandla
skenet till vara, utan gör det. Den tyske romantikern Novalis dröm
om Den Absoluta Boken som innehöll alla genrer, alla uttrycksfor
mer, allt vetande, har i vår tid blivit rent medietekniskt möjlig att
uppfylla: Drömmens facit heter Internet (s. 125).
Ulf Stark är en av de många författare som medverkat i Bok HappyMeal-kampanjen. I en DN-intervju (Arvidsson 2001) säger han att
han finner det problematiskt att ”böcker blivit heligförklarade av
vuxenvärlden”. Han fortsätter: ”Vi ser boken som något det är okej
att ’pracka pa våra barn och ungdomar, men vi skulle aldrig komma
på tanken att pracka på våra barn en massa videofilmer och tv-spel.
Inte undra på att de tycker det är något mysko med böcker.”
Jochen Hörisch skriver att idén att spela ut goda böcker mot
dåliga medier är ett lönlöst företag, som alla möjliga kulturkritiker
ägnat och ägnar sig åt (s. 75ff). Och läsfrämjande kampanjer kan
tilläggas. Jag menar att vi måste sluta uppfatta förhållandet mellan
litteraturen och de andra medierna som principiellt antagonistiskt.
Och se boken som lite mindre helig.

NOTER
1) Läsrörelsen är en ideell läsfrämjande förening som bildades 1999
och hade sin första kampanj på Bok- & Biblioteksmässan i Gö
teborg 2000. Läsrörelsen genomförs i samarbete med ett stort
antal samarbetspartners och finansieras huvudsakligen genom
bidrag och sponsorer.
2) För en utvärdering av Läsrörelsen, se Stenqvist (2009). Utvärde
ringen ger en överlag positiv bedömning av de olika kampanjerna
och deras genomslag. Jag finner det dock något anmärkningsvärt
att utvärderaren på sina ställen helt oproblematiserat ansluter
sig till en masskulturkritisk diskurs. Ett exempel: ”När ’populär
kulturen brer ut sig behövs läsfrämjande insatser” (s. 31).
3) Sökningen genomfördes 2009-09-24.
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Den slitstarke Shakespeare
Kent Hägglund
År 2008 satt affischer med texten "Bär or not bär, det är frågan"
uppsatta i Stockholms tunnelbana. De gjorde reklam för filmjölk,
som fanns såväl naturell som med bärsmak. Denna reklamkampanj
är ett tydligt tecken på hur integrerad William Shakespeare är i
vårt kulturarv. Ingen annan författare är så välbekant för allmän
heten att en reklamskapare skulle våga tro att ett citat från en pjäs,
dikt eller roman skulle kunna stimulera köplusten. Men vad gäller
Shakespeare litar man på att en kraftigt förvrängd fras från Hamlet
ska ha sådan effekt.
Storbritanniens nationalskald har en särställning. Det gäller inte
bara i engelskspråkiga länder och i Sverige, utan på många håll runt
om i världen. Och idag är han mer levande och aktuell än någonsin
inom barn- och ungdomskulturen.

Hur det började
William Shakespeare föddes 1564 i den engelska småstaden
Stratford-upon-Avon. England var en avkrok i utkanten av Europa.
Det var knappt någon utanför landet som talade eller förstod engels
ka. Många lärda engelsmän skrev hellre på den tidens världsspråk:
latin. Det var först under de senaste decennierna som det hade börjat
växa fram en mer omfattande litteratur på engelska, och som man
börjat översätta verk från andra språk (Rhodes 2004, s 118-148).
Williams far John Shakespeare (före 1530-1601) var handskmakare och medlem i Stratfords styrande råd. Hans son William gick i
stadens latinskola och fick lära sig att läsa, tala och skriva latin. Han
fick också träna retorik och att skapa egna texter, inte minst med
hjälp av sådant som andra hade skrivit tidigare (ibid s 45-117).
William Shakespeare gifte sig vid 18 års ålder. Normalt väntade
man med äktenskap tills man fyllt 25. Han och hans hustru fick tre
barn. Kring 1590 var han fullt etablerad som skådepelare och dra
matiker i London. Englands huvudstad var Europas fjärde största
stad med 200 000 invånare. I dess förorter fanns flera stora utomhusteatrar, som vardera hade plats för 2 000-3 000 åskådare. Från
1594 var Shakespeare andelsägare i en av Englands två ledande skå-

despelartrupper, från 1599 också i truppens nya teater The Globe.
När drottning Elizabeth I dog 1603 utnämnde hennes efterträdare
James I truppen till kungens skådespelare - The King’s Men. 1609
blev dramatikern också andelsägare i truppens nya inomhusteater
Blackfriars (Hägglund 2006, s 80-111).
William Shakespeares framgångar som dramatiker hängde i hög
grad ihop med att han var så duktig på att hitta bra råmaterial i historiekrönikor, prosaberättelser och gamla pjäser. På det tillämpade
han sina kunskaper i retorik och sina erfarenheter av att stå på sce
nen. Allt omvandlade han till spelbara teatertexter (Miola 2000).

Livet efter döden
År 1616 dog William Shakespeare i Stratford-upon-Avon. 18 av hans
pjäser hade kommit ut i tryck under hans livstid, många av dem i
flera upplagor. Det var dubbelt så mycket som någon annan samtida
engelsk dramatiker. Men alla hade kommit i små oansenliga häften.
1623 gav dock två av Shakespeares gamla skådespelarkamrater ut
hans samlade pjäser i en stor foliovolym. 18 av dessa hade tidigare
inte funnits i tryck (Kastan 2001,
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passade illa in i detta. I dem löper handlingen ofta över flera år,
rollfigurerna färdas vida omkring och huvudhandlingen berikas
oftast av en eller flera sidointriger. Men det var brist på pjästex
ter. Shakespeares dramer fanns lätt tillgängliga i den stora folion.
Över hans verk fanns också ett skimmer av den gamla goda tiden,
före inbördeskriget. Lösningen blev att man bearbetade hans texter
kraftigt för att modernisera och ”förbättra” dem. Det dröjde nästan
200 år innan originalen spelades igen. Men man hävdade att det var
Shakespeare man spelade. Och de ursprungliga texterna fanns hela
tiden tillgängliga i tryck (ibid s 145-148).
Under 1700-talet fick Shakespeare rangen av Storbritanniens
nationalskald. Det hängde i hög grad ihop med att landet låg i
mångåriga krig med Frankrike. Detta ledde till att franska ideal blev
mindre populära. Shakespeare framhölls som en typisk engelsman
som skrivit direkt och spontant, ur den brittiska folksjälen, utan att
ha varit bunden av konstlade franska regler. Under samma period
blev Storbritannien världens ledande stormakt. Det ledde till att
andra länder började intressera sig för landets store dramatiker (ibid
s 148-152).

Shakespeare för en yngre publik
Citatsamlingen The Beauties of Shakespeare, redigerad av William
Dodd, beskrivs ibland som den första Shakespeare-boken riktad
till yngre lösare (Chedgzoy, Greenhalgg, Lamb 2007, s 251). Den
utgavs 1752 och var en stor succé, som trycktes i 39 upplagor fram
till 1893. De flesta forskare som tar upp den nämner dock ingenting
om att den skulle vara särskilt riktad till den unga publiken (Wells
2002, s 234-235).
Någon sådan tvekan finns inte kring fransmannen Jean Baptiste
Perrins Conte Moreaux et Instructifs, à l'usage de la jeunesse, tirez
des Tragédies de Shakespeare. Denna samling moraliska berättelser
efter Shakespeares tragedier marknadsfördes som ett hjälpmedel i
uppfostran och undervisning (Prince 2007, 164-165).
Mest inflytelserik och långlivad av alla versioner för barn är Tales
from Shakespeare, som publicerades i London 1807. Här återberät
tades handlingen i 20 av pjäserna. Mary Lamb (1764-1847) hade
gjort 14 av bearbetningarna, hennes bror Charles (1775-1834) res
ten. Trots det stod han som ensam författare. Mary hade 1798 i ett

utbrott av vansinne dödat syskonens mor, så hennes namn kunde
skada försäljningen. Inte förrän 1838 kom hennes namn med på
bokomslaget (Taylor 1989, s 206-207).
Under tidigt 1800-tal var det fortfarande vanligt att teatrar i
Storbritannien och andra länder framförde kraftigt omarbetade
versioner av Shakespeares pjäser. Den mest spelade versionen av
tragedin Kung Lear hade ett lyckligt slut, och det förekom att såväl
Hamlet som Romeo och Julia sattes upp i varianter där titelper
sonerna överlevde. Syskonen Lamb höll sig till Shakespeares slut.
Däremot var de noga med att ta bort alla vulgariteter, sexuella
anspelningar och annat som kunde vara skadligt för de tilltänkta
läsarna. I bokens förord framhölls att dess främsta syfte var att göra
Shakespeare tillgänglig för flickor - pojkar sågs som mer mogna att
tåla originalen (Wells 2002, s 275-277).
1807 utkom också den anonyma The Family Shakespeare, en
samling med 20 pjäser som censurerats på allt som kunde upp
fattas som stötande. Syftet var att skapa ett verk som man kunde
läsa tillsammans i familjer. 1818 kom en ny utgåva där samtliga
36 pjäser från folion var med. Thomas Bowdler (1754-1825) stod
som ensam redaktör, trots att hans tvillingsyster Henrietta (17541830) gjort merparten av bearbetningarna. Hon var ogift, och enligt
tidens moraluppfattning var det olämpligt att en ungmö begrep
sig på vad som var oanständigt (ibid s 275, 277). Det dröjde fak
tiskt ända till 1966 innan en forskare upptäckte Henriettas insat
ser i The Family Shakespeare (Taylor 1989, s 206). I den svenska
Nationalencyklopedin anges Thomas fortfarande 1990 som ensam
upphovsman.
Både Tales from Shakespeare och The Family Shakespeare blev
stora succéer. Syskonen Lambs bok har kommit I otaliga utgåvor
och finns fortfarande att köpa i bokhandlar. The Family Shakespeare
kom i över 35 utgåvor under 1800-talet. Men redan 1836 hade
”bowdlerize” blivit ett begrepp för att beskriva pryd och okänslig
censur av litterära texter (Wells 2002, s 277-278).
Under 1800-talet var Shakespeare ett populärt ämne i brittiska
tidskrifter för unga läsare. I de som riktades till pojkar låg tonvikten
på dramatikern som manlig förebild: hur han från en enkel bak
grund arbetat sig upp till berömmelse och välstånd (Prince 2007,
s 156-157). Publikationer för flickor fokuserade på Shakespeares

pjäser. Läsarna uppmanades att läsa dem högt tillsammans, och att
framföra dem - gärna i form av modellteater (ibid s 160-165).
Variationen var dock stor. Tidskriften Boys of England publice
rade 1867 följetongen ”Wait till I'm a Man”, en adaption av Hamlet
förlagd till 1840-50-talens Storbritannien och Krimkriget (Prince
2007, s 159). Shakespeare-forskaren Mary Cowden Clarke (18091908) gav 1850-52 ut 15 noveller under titeln The Girlhood ofShake
speare 's Heroines. Där berättade hon om Ofelias, Rosalinds och de
andra rollfigurernas barndom och uppväxt. Varje berättelse slutade
med figurens första replik i respektive pjäs (Poole 2004, s 93-96).

I Sverige
Charles och Mary Lambs Shakespeares sagor gavs ut i olika svenska
översättningar 1851,1882,1925 (med nyutgåva 1947-48) samt 1928.
De två första utgåvorna var i lika hög grad riktade till vuxna som till
ungdomar. Det dröjde ända till 1925 innan Mary Lamb kom med på
bokomslaget. 1928 års bok ingick i Barnbibliotekets Saga och hade
titeln Mycket väsen för ingenting och andra Shakespearesagor. Den
var tydligt riktad till yngre barn och hade bara med tolv av berättel
serna. Översättaren Ebba Nordenadler hade bearbetat texten kraf
tigt för att få bort allt som kunde vara olämligt. Men hon hade också
skrivit ett långt förord där hon berättade om syskonen Lamb.
Även andra sagoversioner av pjäserna har översatts till svenska.
1903 kom Mary NacLeods Ur Shakespeares skådespel. Berättelser
för ungdom. Den återberättade 16 av pjäserna, mer fylligt och något
mindre prytt än syskonen Lamb. 1962 och 1963 utgavs Marchette
Chutes Romeo och Julia och 17 andra Shakespeareberättelser och
Hamlet och 17 andra Shakespeareberättelser. Där återberättades
samtliga pjäser från 1623 års folio, med stark betoning på att det
var scenkonst. Leon Garfield gick åt andra hållet i sin Shakespeare
Sagor, som kom i svensk översättning 1986. Han omvandlade tolv
pjäser till självständiga prosaberättelser.
Den amerikanska serietidningen Illustrerade Klassiker nådde en
stor läsekrets när den kom ut i Sverige 1956-76. Av de 276 klas
siska verk ur världslitteraturen som återberättades i serieform var
fem Shakespeare-pjäser (Jensen 2008, s 102-106). De flesta kom
i flera utgåvor. Särskilt långlivad var Alex E Blums 'Hamlet', som

återutgavs som Stjärnklassiker 1974 (ibid 241-242) och Mina klas
siker 1988 (ibid s 170).
En tidig anspelning på Shakespeare i en svensk ungdomsbok finns
i Astrid Lindgrens Mästerdetektiven Blomkvist 1946. Där finns två
ungdomsgäng som för ett lekfullt ”Rosornas krig”. Så kallas också
det engelska inbördeskrig som skildras i Shakespeares tre dramer
om Henrik VI. Pojken Anders gör en krigsförklaring som är ett
direkt citat från den första pjäsen: ”nu är det strid mellan den Vita
och den Röda Rosen, och tusen sinom tusen själar skola gå in i
döden och in i dödens natt” (Löfgren 1992, s 59).
Pjäsen hade aldrig spelats i Sverige och de flesta missade kopp
lingen, trots att citatet återkom i två följande böcker. Anspelningarna
på William Shakespeare var betydligt tydligare i Edit Unnerstads
Kastrullresan, som utkom 1949. Där är mamman i familjen före
detta skådespelerska, och så stor Shakespeare-fantast att hon
genomdrivit att alla döttrar döpts efter kvinnliga rollfigurer.
Under de senaste 25 åren har antalet barn- och ungdomsböcker
med Shakespeare-anknytning ökat kraftigt. Utgivningen har också
ändrat karaktär. Tidigare var det vanligast med återberättanden av
pjäserna i prosa- eller serieform, nu dominerar skildringar av hur
barn och ungdomar - i och utanför skolan - spelar teater. Och
medan förut de flesta böckerna var översättningar så är nu svenska
författare i majoritet.
Ökningen är inte unik för Sverige. Antalet barn- och ungdoms
böcker som berör Shakespeare har också växt kraftigt i engelsksprå
kiga länder. En skillnad är att där har det kommit många historiska
romaner där dramatikern är med, oftast som bifigur. I vårt land är
det bara serieförfattaren Claes Reimerthi som gett sig på sådant, i
tre Fantomen-äventyr. Ett utspe
las i Stratford 1576, två i London
i början av 1600-talet (Reimerthi
2009, s 10-11).

Ur Fantomen-äventyret Puckel
ryggen från 1989. Text av Claes
Reimerthi, bild Jaime Vallvé.
©King Features Syndicate/Bulls.

Pjäsutgåvor
Det har också getts ut pjäser riktade till yngre. Modersmålslärarnas
förening inledde sin serie av texter för skolbruk 1915 med
Shakespeares Julius Caesar. Genom åren gav man även ut Hamlet,
Macbeth och Köpmannen i Venedig. Samtliga var försedda med
inledning, ordförklaringar och arbetsuppgifter, för att hjälpa lärare
att lotsa elever in i de ålderdomliga formuleringarna. De trycktes
om många gånger.
Sådana skolutgåvor kan ha använts för att sätta upp pjäser med
ungdomar, men de var utformade för läsning. En helt annan inrikt
ning hade Margareta Söderwall, som var gymnasielärare i svenska
och engelska. 1952 startade hon Umeå Shakespearesällskap där hon
lät barn och ungdomar spela teater. I hennes utgåvor av pjäser var
texterna bearbetade så att skolungdomar skulle kunna framföra
dem. När hon 1959 var redaktör för en skolutgåva av En midsommarnattsdröm var C A Hagbergs översättning kraftigt modernise
rad och nedkortad med en tredjedel. Den stod på högersidorna, på
de vänstra stod motsvarande engelska text. Boken innehöll många
praktiska råd om hur man kunde iscensätta pjäsen.
1981-1985 gav Söderwall ut Hamlet, Stormen, Så tuktas en
argbigga och Macbeth i serien Läs och Spela (som även hade med
pjäser av andra dramatiker). Här fanns enbart den svenska texten
med, moderniserad och kortad så att en grupp barn eller ungdomar
kunde spela den på 80-90 minuter. Häftena var rikt illustrerade med
foton från Söderwalls egna uppsättningar i Umeå och Huddinge.
Efter 1986 har det inte funnits någon marknad för särskilda skol
versioner av Shakespeare-pjäser i Sverige. Anledningen till det är
att översättaren och regissören Göran O Erikssons tolkningar av En
midsommarnattsdröm och Romeo och Julia detta år kom ut tillsam
mans i en skolupplaga. De var gjorda för den professionella teatern,
men så moderna och tydliga att inget i dem behövde läggas tillrätta
för att unga människor skulle förstå dem. Eriksson översatte ytter
ligare fem pjäser och var en förebild för andra Shakespeare-översättare (Hägglund 2009b, s 9).

På teaterscenen
Göran O Eriksson var också initiativtagare till det så kallade
Elizabetaner-projektet på Stockholms stadsteater 1983-1985. Inom

ramen för detta satte man upp ett halvdussin pjäser av Shakespeare
och hans samtida, i en fast scenbild som var inspirerad av det sena
1500-talets utomhusteatrar i London. Projektet var ett symtom på
ett kraftigt ökande Shakespeare-intresse i Sverige - och även bidra
gande till det. För 1983 är ett märkesår. Före dess gjordes här sällan
mer än fem professionella uppsättningar av dramatikerns pjäser
under ett år - genomsnittet låg på 3,5 stycken årligen. 1983 kom
tio uppsättningar och räknat från dess ligger genomsnittet på 9,7
per år. Det har också blivit vanligt att teatrar som sätter upp en
Shakespeare-pjäs riktar in sig på ungdomar som en viktig del av
publiken.
Under de två senaste decennierna har det därtill blivit en kraftig
ökning av bearbetningar av Shakespeare-pjäser på svenska teatrar.
Under 1980-talet kom bara fyra sådana, varav tre för barn. Det kan
jämföras med 29 under 1990-talet, 50 stycken 2000-2009 och fem
under 2010. Drygt hälften av dessa var riktade till barn, ungdomar
och familjer.
Ökningen av Shakespeare-uppsättningar är minst lika stor inom
amatörteatern. Där är många unga människor inblandade. Dels gäl
ler det rena ungdomsgrupper, dels handlar det om föreställningar
där barn, ungdomar, medelåldringar och pensionärer står tillsam
mans på scenen.

skriven av Lotta Grut. Skådespelare: Mikaela
Hagelberg, Karin Westholm och Conny Vakare, Unga Roma.
Foto: Roland Hejdström.

Lille Hamlet och Spöket,

Film och television
I USA och England har det sedan 1989 gjorts ett stort antal
Shakespeare-filmer: renodlade filmatiseringar av pjäser, adaptioner
där handlingen flyttas över till andra tider eller miljöer och sådana
som knyter an till dramatikern på andra sätt. Bland adaptionerna
är det två genrer som är särskilt populära: gangsterfilmer och col
legefilmer. De flesta av de här Shakespeare-filmerna har visats på
bio i Sverige, och praktiskt taget alla har kommit i en eller flera
tv-kanaler. Det har också blivit så mycket lättare att få tag i filmer
- före videons och dvd:ns tid kunde man få vänta i decennier på att
få se en speciell film. Idag kan i stort sett vilken klassisk eller ny film
som helst köpas för hemmabruk.
Det har faktiskt gjorts minst två svenska Shakespeare-filmer, rik
tade till en yngre publik. Per Åhlins Resan till Melonia från 1989 är
en barn- och familjevariant av Stormen. 20 år senare kom Teresa
Fabiks Prinsessa. 18-åriga Mia, som är huvudperson i den, spelar
Malvolio när en ung amatörgrupp sätter upp Trettondagsafton. Här
är det främst tonåringar som är målgrupp.
TV har inte bara visat biofilmer, man har också gjort egna
Shakespeare-adaptioner. BBC producerade 1990-94 animerade
25-minutersversioner av tolv pjäser. Manus var skrivet av Leon
Garfield och animationerna gjordes av ryska filmstudios. På Sveriges
Television gjorde Christina Nilsson Ramberg 2001 fem halvtimmesprogram med den gemensamma rubriken På Teatern: Shakespeare
för barn. Alla var upplagda på samma sätt: ett barn kommer till
en teater där en vuxen släkting (mamma, pappa, mormor) spelar
med i en Shakespeare-pjäs. Tillsammans leker de fram handlingen
(Hägglund 2009b, s 14). Sveriges Television gjorde 1998 tre fullskaliga pjäsuppsättningar, och ett halvdussin televiseringar av scen
uppsättningar har sänts i olika kanaler. När Edith Unnerstads bok
Kastrullresan 1998 omvandlades till tv-serien Pip-Larssons, med
tolv 30-minutersavsnitt, så utökade man Shakespeare-inslaget kraf
tigt. Jakten på Julia 2010 var en lördagsunderhållning där tv-publiken fick rösta fram vem som skulle spela den kvinnliga huvudrollen
i en musikalversion av Romeo och Julia.

Överallt
Ett av Sveriges största möbelvaruhus har under 2000-talet salufört

såväl ett fluffigt täcke döpt efter en av Shakespeares mest tragiska
kvinnliga rollfigurer, som en bokhylla smyckad med dramatikerns
namn och citat från hans pjäser. William själv kan köpas både som
fingerdocka och gosegubbe. Sedan länge finns otaliga citat i sång
titlar och sångtexter. Med mera.
Allt detta skapar en igenkänningseffekt och en potential för över
raskande upptäckter. En gymnasist beskriver i en artikel hur hon
redovisat Trettondagsafton på en engelsklektion:
...Några kom fram till mig efteråt och sa: ”Det där är samma
handling som i She's the Man va?” Något som jag hade väntat mig,
eftersom jag vet att många ser på High School-filmer utan att tänka
på att Shakespeare faktiskt har skrivit handlingen. Det visar också
hur Shakespeare kan vara aktuell än idag, och till och med påverka
undermedvetet" (Fredin 2010, s 23).
Visst är det så. William Shakespeare är en levande del av vårt
kulturarv. Man kan stöta på honom var som helst. Och det finns
all anledning att tro att intresset kommer att öka under 2010-talet.
2014 är det 450 år sedan dramatikern föddes. Två år senare är det
dags att högtidlighålla minnet av hans död.
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Att levandegöra historia för stora och
små - lek & lär i historisk kontext
Britt-Marie Borgström
Bakgrund
På Jamtli har inriktningen på barn- och familjepubliken, samt att er
bjuda verksamhet för de allra yngsta förskolebarnen, stått i centrum
under en lång rad av år. Redan under 40-talet drevs en parklek på
friluftsmuseet under ledning av Heimbygda, hembygdsföreningen i
Jämtland.
1993 invigdes Jamtli Öppna förskola som välkomnar föräldrar
tillsammans med sina barn och även mor- och farföräldrar tillsam
mans med sina barnbarn. I en gård från 1750-talet ute på frilufts
museet erbjuds kulturhistoriska aktiviteter och social samvaro un
der stora delar av året. Verksamheten har gjorts möjlig tack vare
samarbete med Östersunds kommun.
Jamtli museum invigdes 1995 och målet var att bli Sveriges första
barn och familjemuseum. Utställningar och programverksamhet
genomsyras av inriktningen på barn- och familjepubliken som är
den viktigaste målgruppen. Barnen ska tänkas in i allt!
Nyckelorden är upptäckarglädje, nyfikenhet och upplevelse.

Historieland
Jamtlis friluftsmuseum ligger vägg i vägg med innemuseet och består
av gamla byggnader som flyttats till Jamtli från hela Jämtlands län i
början av förra seklet.
Under sommartid ändrar friluftsmuseet skepnad - det förvandlas
till ett Historieland. Besökarna ska känna med alla sina sinnen att de
förflyttas till en gången tid. Utifrån källmaterial har det forskats fram
vilka som ursprungligen bott i de olika miljöerna. Bouppteckningar
ger liv åt de föremål, kläder, möbler mm som familjerna en gång haft
i sin ägo. Genom nytillverkning, gåvor och inköp av rekvisita, som
får användas, har Jamtlis olika miljöer från olika tidsepoker fått liv.
Även gårdsbild, odlingar och djurhållning ska så långt som möjligt
åskådliggöra den aktuella tidsepoken som miljön representerar.
Vissa utvalda årtal har ”frysts”. Till exempel är året 1785 på
Lillhärdalsgården från Härjedalen. Den familj som bodde i gården

1785 återuppstår och levandegörs av aktörer. Både den fysiska och
den sociala miljön, familjesituationen, återskapas i de olika histo
riska miljöerna.
Aktörerna strävar efter att arbeta, leva, tänka, föra sig som män
niskorna från förr - vilket egentligen är en omöjlighet. Vi kan ald
rig som nutidsmänniskor återskapa historien helt, vi är för mycket
präglade av den tid som vi lever i idag. Men genom att levandegöra
historien genom drama och rollspel i en trovärdig historisk miljö vill
vi ”öppna en dörr” in i historiens värld för besökarna. Vi vill skapa
en nyfikenhet och ett intresse för kulturarvet. En tid för reflektion
och dessutom öppna upp för ett kritiskt förhållningssätt till vår egen
tid.
Metoden att arbeta med drama och rollspel ska ses som en väg att
”glänta på dörren” till historien. Ytterligare vägar att fördjupa sina
kunskaper är att till exempel besöka museets utställningar, arkiv
och bibliotek.
Totalt finns det nu tolv levandegjorda miljöer i olika tidsepo
ker att vandra emellan på Jamtli. Från bondgården i Lillhärdal vid
1700 talets slut kan man ”ta in på” gästgiveriet från början av 1800talet och ibland bevittna ett ting. Man kan besöka det blomstrande
jordbruket runt Storsjöbygden som Näsgården från 1890-tal är
ett exempel på och besöka djuren i deras fäbod. I stadsmiljön kan
man besöka en sekelskifteshandelsbod, ta sitt foto i fotoateljén och
”lämna in tvätten” till den ensamstående tvätterskan i brygghuset.
I Skogskojan möter man flyktingar från Norge och i PerAlbintorpet råder beredskapstid. Utanför 1950-talets bensinmack
tvättas den fabriksnya Amazonen till toner av rockmusik!
Under sommaren 2008 öppnades på försök en 1970-tals miljö
med ett kollektiv i Per-Albin torpet. Satsningen skulle ses som ett
komplement till den sommarutställning om 70-talet som visades på
museet. Satsningen blev oerhört populär och besökarna vallfärdade
dit. Att kunna känna igen sig i sin egen tid, att jämföra sitt eget 70tal med vad som gestaltades väckte många intressanta diskussioner
och tankar till liv både hos aktörer och besökare. Att nutidshistorien
blir allt mer populär går inte att ta miste på.
Just nu byggs ett 70-tals samhälle som ska dockas till Jamtliområdet
där det moderna samhället skildras via ett daghem, pensionärsbostäder, villa, och en ”Fem myror fler än fyra elefanter-park” och ett

gröna vågen torp. Förhoppningen är att kunna inviga 70-tals sam
hället till sommaren 2012.

Förskole- och skolverksamheten på Jamtli
Jamtlis pedagogiska verksamhet består av tre delar: förskola, skola
till och med vuxenutbildning och program för äldre/pensionärer.
Att kunna hälsa olika åldrar välkomna till Jamtli, från de allra yngsta
barnen i Jamtli öppna förskola, ända upp i åldrarna till och med pen
sionärerna, känns viktigt i den verksamhet som erbjuds. Synen på
lärandet som en livslång process ska genomsyra vår verksamhet.
Jamtli öppna förskola drivs tillsammans med Barn och utbild
ningsförvaltningen i Östersunds kommun. Öppna förskolan på
Jamtli är ett exempel på en sektorsövergripande verksamhet. I bör
jan på 90-talet startade verksamheten på helårsbasis i Hackåsgården,
en parstuga med anor från 1750-talet, endast ett stenkast från
museet.
Hackåsgården har rustats med vatten, avlopp och golvvärme för
att möjliggöra verksamhet året om. Ett gammeldags kök från 1890tal med järnspis är hjärtat i Hackåsgården, möblerat med tidsenliga
möbler och föremål som går att använda. Salen har gjorts om till ett
inbjudande lekrum i gammal stil med slagbord för aktiviteter och
en liten lekbar handelsbod, Lill-Gulle, som påminner om Jamtlis
riktiga handelsbod. I en annan del av salen finns ett litet lekkök
med en lekbar järnspis som liknar den i stora köket. Allt är byggt i
en skala som inbjuder till lek. Tåliga leksaker i trä står på hyllor och
golv. En öppen spis med brasa lyser upp rummet där en hänggunga
för de allra minsta hänger från taket. Salen är inredd med bland
annat nytillverkade barnstolar och en gåstol utifrån förlagor från
museets samlingar.
På gårdstunet finns ett Lekfjös - en lekladugård med trädjur och
redskap att sköta om djuren med, samt ett höhopp, öppet året om.
Just nu byggs en kompletterande byggnad i form av en ”bryggstuga”.
Den kommer bland annat att inrymma en toalett som är tillgänglighetsanpassad samt ytterligare en större lokal för skapande och lek.
Målgruppen vid Jamtli öppna förskola är föräldralediga tillsam
mans med sina små barn och mor- och farföräldrar som kommer
med sina barnbarn.
Att arbeta generationsövergripande och blanda åldersgrupper

Pappor är en stor besöksgrupp på Jamtli öppna
förskola.

med varandra är viktigt. Av tradition arbetar vi i Sverige myck
et uppdelat efter olika åldersgrupper. Dessutom är ofta den äldre
generationen åtskild från den yngre rent geografiskt eftersom de är
bosatta långt från varandra. Det sociala mötet mellan människor i
olika åldrar, i olika skeenden i livet, är berikande och stimulerande
både för de riktigt små och de gamla. Dessutom kan dessa generationsövergripande möten vara ett stöd till unga föräldrar.
Mångfalden av besökare är viktig. Papporna är i Jämtland näst
bäst i Sverige på att ta ut föräldraledighet. Detta har slagit igenom
på bred front i Jamtlis verksamhet. Det är något som lockar i en
miljö som är förlagd till ett friluftsmuseum, den kanske upplevs
mera könsneutral än en öppen förskola på en hälsocentral, mindre
som en institution.
Vi samarbetar också med socialtjänsten som besöker oss med
sina föräldrar och barn, enskilt eller i grupp. Eftersom Jamtli inte
ligger naturligt i ett bostadsområde som övriga öppna förskolor kan

det vara svårt för föräldrar med en problematik att komma iväg men
med rätt stöttning från socialtjänsten och tillsammans i en föräldra
grupp som bokar våra lokaler kan det kännas enklare att komma.
Många av föräldrarna kommer sedan själva med sina barn. Men
de kanske behöver lite extra stöd och hjälp med att upptäcka oss.
Socialtjänstens personal menar att ”deras föräldrar ” behöver andra
föräldrar som positiva förebilder. I ett allt mer segregerat samhälle
måste det finnas platser där olika människor från olika samhälls
klasser ges möjlighet att mötas.
Barn med funktionsnedsättningar besöker också öppna förskolan
tillsammans med sin personal eller föräldrar. Ett samarbete med
landstingets habilitering har inletts och bland annat resulterat i
att den tillgänglighetsanpassade toaletten byggs som kommer att
kunna möjliggöra att flera kan besöka oss..
Under två förmiddagar och en heldag erbjuds öppen förskola
med kulturhistoriska aktiviteter i Hackåsgården. Vissa veckor för
läggs verksamheten ute på friluftsmuseets odlingar, till exempel när
kornet ska skördas och kornkärvar bindas. På våren hos de nyfödda
små i den riktiga ladugården eller när tunnbröd ska bakas i bak
stugan!
Linåkern har skördats - mormor på besök från Skåne gör linbuketter till
sammans med Erik.

Barn och föräldrar deltar efter förmåga i de olika aktiviteter som
är valda med tanke på att kunna genomföras av yngre barn med
hjälp och stöd av en vuxen. Sinnesupplevelserna står alltid i cen
trum i de aktiviteter som erbjuds.
Vissa veckor under terminerna ”flyttar” öppna förskolan till
museets utställningar. Det kan vara till både de mera tillfälliga
utställningarna eller till basutställningarna. Senaste året har den
konstpedagogiska verksamheten varit i fokus. En extra bonus dessa
dagar är att de vuxna som följer med barnen har gratis entré till
museet vid dessa tillfällen och de får på så vis en introduktion i vad
ett museum kan erbjuda för familjerna.
Givna programpunkter under en dag på öppna förskolan är den
gemensamma sångstunden där även de allra yngsta barnen kan delta
med sina föräldrar. Sångstunden inleds alltid med att två välbekanta
tovade djur, ett lamm och en ekorre, dyker upp och vill höra sina
favoritsånger.
Efter sångstunden har de äldre barnen från 3 år möjlighet att följa
med och lyssna på en saga på ”sagofällen” Både sångstunden och
sagostunden anknyter till dagens tema.
Museer är ingetför mig men nu börjar jag ändra mig...!
Genom åren har vi mött många föräldrar som inte alls varit vana
museibesökare men som tack vare öppna förskolan fått mersmak
på vad ett museum har att erbjuda. Programmen på öppna försko
lan genomsyras av ett kulturhistoriskt tema i form av olika aktivi
teter som kan vara förlagda både ute på friluftsmuseet eller inne
bland utställningarna på museet eller i Hackåsgården. Program och
aktiviteter har kulturarvet som en röd tråd med utblickar i nuet.
Besökarna får smakprov på vad museet har att erbjuda och introdu
ceras in i dess olika möjligheter. Ofta träffar vi på ”våra föräldrar och
barn” som helgpublik på museet. En vi-känsla skapas emellan oss
och besökarna som inte bara gynnar öppna förskolan utan muse
ets totala verksamhet. Det skapas en öppen relation mellan föräld
rarna och museets verksamhet. De vågar framföra synpunkter och
de kommer med förslag på hur verksamheten i stort och smått kan
förändras. Vi försöker vara lyhörda och för vidare deras synpunk
ter. Målgruppens specifika behov gör oss också uppmärksamma på
vad som krävs av museet som institution när man öppnar sig för
denna målgrupp, allt från till exempel tillgång till skötbord, mikro
-

till barnmaten och säkrare räcken i trapporna ned i utställningarna.
Sammanfattningsvis kan man säga att vi får respons på allt från den
fysiska miljöns utformning till innehållet i utställningar och programverksamhet som även den ska attrahera de allra yngsta.
Att börja med de yngsta barnen och barnfamiljerna har för oss
på Jamtli känts naturligt och ett bra sätt att nå en bred publikgrupp.
Övergripande är det en fråga om demokrati och tillgänglighet. Alla
ska ha lika rätt till kunskap och kultur. Öppen förskoleverksamhet
på ett museum är en viktig kulturpolitisk fråga och kan vara ett led
i att öka museernas möjlighet att arbeta mera socialt inkluderande
och för att nå nya publikgrupper.

Tidsresan - en historisk dramalek
Under 1970-talet utvecklade Jamtli barnkurser i bland annat experi
mentell arkeologi. Barnen klädde sig i dräkter och följde ett tidsrep
till forntiden. Barnaktiviteterna präglades mycket av olika typer av
”prova på aktiviteter” i forntida hantverk. ”Learning by doing” blev
tidigt ett signum för Jamtli. Inslagen av drama och lek var i det ske
det inte lika utvecklat.
Från och med Historielands start i mitten av 1980-talet fanns
en strävan att barnverksamheten skulle integreras mer med de
övriga miljöernas drama- och rollspelsmetod. Vi som då arbetade
i Hackåsgården på mitten av 80-talet fick fria händer att utveckla
någon form av dramatiserade, fantasifulla resor i tiden. Så föddes
Jamtlis Tidsresa! Ett lekäventyr eller historieäventyr i dramalekens
form.
Genom åren har vi prövat oss fram till ett grundkoncept som
håller än i dag. Tidsresorna kan utspelas i olika tider och skeenden.
Mängder av olika teman på tidsresor anpassade till olika åldrar har
genom åren utvecklats. Jamtlis olika spännande miljöer inbjuder till
fantasifulla scenarier där olika tidsresor kan utspelas.

Tidsresemetodik och rollspel för olika åldrar
Tidsresan är en dramalek där vi ”leker oss” till kulturhistorisk kun
skap och upplevelser.
Förskoledidaktiken utgör den grund som vi pedagogiskt och
metodiskt byggt tidsresan på.

Nyckelorden i tidsresan är lek, fantasi och inlevelse och likaså
höra, röra och göra.
Att leka är barnens naturliga sätt att lära sig mer om sig själva
och sin omvärld.
Barn lär sig när de är motiverade och intresserade.

Ett lekpedagogiskt arbetssätt
I Tidsresan använder vi medvetet leken i pedagogiskt syfte. Leken
blir vår metod att nå barnen. Vi har tack vare samarbete med
Mittuniversitet i Härnösand, Inst. för utbildningsvetenskap, blivit
uppmärksammande på att det sätt vi arbetar med tidsresan har
mycket gemensamt med ett lekpedagogiska arbetssätt. Tack vare
det samarbetet har vi kommit i kontakt med Gunilla Lindqvists
spännande forskning kring lekpedagogik. I korta drag går det ut på
att i dialog med barnen och med hjälp av dramalek och skapande
verksamhet gestalta olika lekvärldar. I Lindqvists beskrivning av
ett lekpedagogiskt arbetssätt känner vi igen mycket av tidsresans
struktur och arbetssätt. Lindqvists lekvärldar byggs ofta upp runt
sagor och barnlitteratur som är känd för barnen. Eftersom vårt
givna tema är kulturhistoria så är det runt den kontexten som vår
historiska lekvärld i Hackåsgården byggs upp. I tidsresorna utgår vi
inte ifrån historiska händelser utan ifrån människors vardagsliv och
livsbetingelser. Övergripande kan man säga att det är ur ett etnolo
giskt och existentiellt perspektiv som vi ringar in tidsresans tema.
Ett perspektiv som barn har lätt att leva sig in i och som möjliggör
kopplingar till deras egen nutid.
Vår historiska lekvärld grundar sig på fakta från museets källor:
arkiv, bibliotek, utställningar och samlingar. Historiskt källmaterial
som vittnar om hur människor en gång levt och verkat i Jämtlands
län men givetvis med kopplingar utanför länet. Material som inne
håller mycket spännande stoff ur det verkliga livet utgör innehållet
till våra tidsresor. Ofta är källmaterial koncentrerat kring materiella
betingelser, arbetet förr, redskapen, mm. Vi kompletterar även med
egna intervjuer av äldre personer, speciellt kring olika typer av kvin
noarbeten som ofta är dåligt dokumenterade. Den immateriella kul
turen är inte lika starkt representerad i källmaterialet, det vill säga
människors tankar, känslor och åsikter. Vi anser att det är viktigt att
få med även den dimensionen av mänskligt liv.

Tidsresans uppbyggnad
I tidsresan har vi vuxna skapat ramarna - vi har byggt upp en ram
berättelse med utgångspunkt från ett kulturhistoriskt tema som vi
valt. Vi har skapat ett historiskt och dramatiskt sammanhang som
barnen och deras personal/föräldrar går in i.
För de yngre barnen läggs tonvikten på vardagslivet förr, inte på
historiska händelser som kan vara alltför abstrakta att förstå. Det
som idag ligger nära barnen, hur man bor, vad man äter, vad arbetar
mamma och pappa med, barnens situation? Det som barn kan iden
tifiera sig med idag upplever vi i tidsresans form men i dåtid.
I tidsresan lägger vi in många praktiska aktiviteter som barnen får
prova på med alla sina sinnen. Genom eget praktiskt hanterande
lär sig barnen.
Tidsresans grundkoncept:
♦ Faktaintroduktion
♦ Ramberättelse presenteras
♦ Roller fördelas, som förstärks med kläder och namnskyltar
♦ Tidsförvandling med ljus och lock
♦ Prova på aktiviteter
♦ Matstund
♦ Tidsförvandling till nutid med ljus och lock

Viktiga aspekter i faktaintroduktionen och vid
valet av tema
Ekologiska aspekter - hållbar utveckling
Beroendet, djur, natur och människa försöker vi lyfta fram redan
under faktaintroduktionen. Att kunna visa på dolda processer vid
till exempel livsmedelsproduktion känns allt viktigare eftersom
både barn, föräldrar och pedagoger inom förskola och skola lever
långt ifrån den. De flesta fem - sexåringar som vi mött på tidsresan
som har som tema ”bak i bakstugan” tror att mjölet kommer ifrån
mjölken. Att mjölet kommer från affären har alla klart för sig men
att det har något att göra med växtriket är inte helt självklart.
Att grädden kommer från mejeriet i små röda paket och inte har
något samband med kossorna i ladugården är en annan uppfattning
hos barn. Det är inte så lätt för barnen att förstå dessa sammanhang
när de inte har möjlighet att konkret uppleva dem längre. Trots

att vissa av barnen har 130 mjölkkor i sina föräldrars ladugård är
arbetsmomenten så rationellt drivna att kopplingen inte självklart
kan göras.
Jamtlis odlingar och riktiga djur i vår sekelskiftesladugård är
viktiga resurser för att lyfta fram den ekologiska dimensionen och
göra vardagen mer synlig för barn, föräldrar och personal. Här har
friluftsmuseerna en viktig uppgift att fylla i synliggörandet och för
att öka förståelsen.
Att skapa empati
Det kan vara empatiskapande att möta personer från en gången tid
som levandegör hur människor levde förr. Genom att leka att man
blir ett barn från förr och genom att leva sig in i sin rollfigurs pro
blem och levnadsförhållanden kan empatiskt tänkande stimuleras.
I de olika tidsresorna kan vi till exempel beröra de stora klasskillna
der som rådde förr och den nöd och fattigdom som kunde finnas.
De materiella förändringarna i samhället uppmärksammas som
värme, belysning och tillgång till vatten och avlopp, ofta kopplat till
ett klassperspektiv. Teknikhistoria blir här ett givet tema.
Tidsresan kan bli ett avstamp för att stanna upp och reflektera och
inte ta allt som vi omger oss av idag i vårt samhälle för givet. De
äldre barnen drar också ofta paralleller till situationen i andra delar
av vår värld.

Följ med på Tidsresa...
Tidsresans upplägg:
Faktaintroduktion förskola från 5 år - yngre skolbarn
Vi möter upp barngruppen klädda i gammeldags kläder men ej i roller.
Vi ger referensramar till den tid som vi tillsammans ska bege oss
till. Under faktaintroduktionen gör vi konkreta jämförelser mel
lan vardagslivet förr och nu så barnen kan dra paralleller med sin
egen nutid. Jämförelser som tar sin utgångspunkt i tidsresans tema.
Som alltid är det viktigt att vara lyhörd gentemot barnens egna
reflexioner.
Ramberättelsen och rollfördelning
Barnen presenteras för den historiska situation och det samman
hang som de snart kommer att befinna sig i. De tilldelas namnskyl
tar med vanliga namn från den tidsepok som de ska ”resa till”. En av

pedagogerna från museet antar rollen som mor Sofia, mamma till
alla barnen i barngruppen. Eftersom vi är två personal som leder
tidsresan blir den andra personalen ofta moster till barnen eller
någon annan roll som kan passa den aktuella tidsresan. Med de
yngre barnen går vi inte exakt in på vilket år som gestaltas eftersom
de inte har den möjligheten till tidsuppfattning. Oftast utspelar sig
tidsresorna i förra sekelskiftet beroende på att miljön i Hackåsgården
visar den tiden.
Vi har valt att använda oss av den rollek som ligger nära barnens
egen lekvärld, ”mamma, pappa, barn - leken”. Detta lär vara den
första rollek som barn leker över hela världen. Barnen känner sig
trygga och väl tillrätta och går gärna in i leken med hull och hår.
Påklädningen med huvudbonader förstärker deras roll som barn
förr i tiden. Det behövs inte en hel kostym utan endast något enkelt
som en schalett eller mössa som bekräftar att man gått in i sin nya
roll.
De pedagoger och föräldrar som följer med gruppen får också
roller som utgår ifrån tidsresans tema, ofta som dräng, piga eller
storasyster på gården. De vuxnas rollkaraktärer lockar med sig bar
nen in i lekvärlden. Barnen uppskattar mycket att de vuxna får en
roll och att de vuxna leker tillsammans med dem. De delar en ge
mensam upplevelse.
Tidsförvandling...
Efter att alla fått sina namnskyltar och kläder sitter vi i en ring på
golvet med ett ljus tänt, blundar och håller varandra i händerna.
Mor Sofia snurrar locket och en suggestiv stämning skapas när
locket med ett slamrande ljud lägger sig till rätta på golvtiljorna.
När locket slutat snurra har vi hamnat i förr i tiden. Ett signum för
våra tidsresor har just blivit det snurrande kastrullocket och det
tända stearinljuset.
Prova på aktiviteter och matstund
Omedelbart efter att locket slutat snurra samtalar vi med varandra
som om vi hamnat i förr i tiden och det är dags att ta itu med dagens
sysslor. Barnen får arbetsuppgifter som är kopplade till tidsresans
tema och där alla sinnen berörs. Höra, röra och göra!!
Alla tidsresor innehåller en liten mat- eller fikastund då alla bar

nen samlas. Då finns möjlighet att ”smaka på historien” Sinnesupp
levelserna är viktiga i tidsresan och dessutom är gemenskapen vik
tig under matstunden.
Tidsreseteman
Tidsresorna tar ofta utgångspunkt i den aktuella årstiden. Inom
förskolepedagogiken och i det pedagogiska arbetet med yngre barn
inom skolan är det en välbeprövad metod att förstärka barnens tids
uppfattning. Ofta blir utgångspunkten bondens arbetsår med årstidsbundna sysslor. Folktro och festseder kopplas naturligt till olika
teman. Återigen gör sig den immateriella kulturen påmind.

Bak i bakstugan - våren 2010 års tidsresa i tema hållbar utveckling.

I tidsresan’frân ax till kaka” finns tydlig koppling till hållbar ut
veckling. Barnen har fått hjälpa till med att så korn ute på åkern
efter att jorden först harvats med hjälp av barnen som turats om att
leka häst förspänd en liten pinnharv. Sedan har de sått korn med
såskäppa och för säkerhets skull utfört vissa ritualer för att få en
god skörd.
Radsågningsmaskinen - nyinköpt och mycket modern, har nog
grant undersökts och testats. I bakstugan har tunnbröd bakats av
kornmjöl som delvis malts på stenkvarn. Är det månntro kvarntom
ten som tappat sin röda luva nere vid skvaltkvarnen? Eller vems är
luvan?
Nybakat, mjukt tunnbröd smakar gott med lingondricka till efter
att arbetet är utfört.
Exempel på andra tidsresor under terminerna kan vara ”Vi hälsar
på pappa i skogskojan och firar fettisdag.” Barnen får bland annat
hjälpa pappa att barka timmerstockar med riktiga barkjärn, leka
häst och hämta ved med en liten timmerdoning. Här uppmärksam
mas de manliga sysslorna under vinterhalvåret och den norrländska
fettisdagstraditionen med besök i skogskojorna.
Andra favoriter bland tidsresor är ”Den stora vårtvätten” och
”Julstök i Hackåsgården”_
Tidsresor har även ställts till andra tidsepoker än förra sekelskif
tet, till exempel till 50-talets bensin- och bilverkstad med tillhö
rande barntrafikskola. Då används en snurrande navkapsel istället
för ett kopparlock!!
Tidsförvandling med avslutning
Tidsresan avslutas på samma sätt som den inleds, med att barnen
åter igen sätter sig i en ring, håller varandra i händerna och blundar
medan kopparlocket snurrar barnen tillbaka till nutiden. När locket
har slutat snurra, ljuset blåsts ut, tar vi vuxna av oss våra schaletter
och berättar att vi inte längre är mor Sofia och moster Emma. Vi
berättar vad vi heter på riktigt och att vi arbetar på Jamtli. Allt för
att tydliggöra att leken är över och att barnen är tillbaka i sin egen
tid. Drama är en stark metod och miljön så autentisk varför det är
viktigt att betona att dramaleken är över för denna gången.
Alder på barnen
I Hackåsgården har vi tidsresor från 5 år under terminerna som

varar ca två timmar. När man är i den åldern har man ofta förmåga
att leka en längre tid med samma tema och kan skilja på fantasi och
verklighet.
Tidsresorför 7-10 år
Tidsresan används som metod från förskolan upp till och med 12
år.
Med åldergruppen 7-10 år har vi tidsresor efter samma grundkon
cept men anpassade till dem. Den miljö som används är Näsgården,
en komplett sekelskiftesgård, med tillhörande åkrar och en riktig
ladugård. Barnen delas upp i tre olika familjer med olika sociala
tillhörigheter. Olika färger på namnskyltarna markerar att de tillhör
olika familjer. Under introduktionen presenteras 7-10 åringarna för
en gåta som ska lösas under tidsresans gång...Tre betydelsebärande
föremål har hittats i en mystisk kista. Vad har de använts till, av
vem och hurl Sysslorna som barnen deltar i är också mera köns
rollsbundna.
Tidsresor 10-12 år
För mellanstadiebarnen har temat varit beredskapstid och tidsresan
är förlagd till ett Per-Albin torp från 40-talet. Barnen delas även här
upp i olika familjer och får personliga rollkort. Pedagogerna som
följer med klassen blir ansvariga för var sin familj .Värdegrundsproblematik är temat för tidsresan där bland annat en frågeställning
är -Ska vi gömma den norska flyktingen eller meddela landsfiska
len? Barnen deltar också i förberedelser för att ta emot det finska
flyktingbarnet som väntas till torpet, en kristidskaka bakas, kläder
tvättas och mat lagas.
Uppföljning
Tidsresan avslutas på samma sätt för alla åldersgrupperna med att
locket snurrar barnen framåt i tiden, tillbaka till den tid som de
kommit ifrån.
Uppföljningsmaterial som stimulerar till att fortsätta arbeta med
temat har utvecklats till samtliga åldersgrupper. Tidsreseupplevelsen kan bli upptakten till ett längre temaarbete i förskolan eller sko
lan. Fotografier i tidsresans tema från museets bildarkiv kan lånas
ut till grupperna som förstärker den historiska tiden. Nu finns även

möjlighet att via museets hemsida söka bilder digitalt från barnens
hemorter. De äldre barnen tipsas på att göra egna närmiljöstudier
via intervjuer med sina mor- och farföräldrar.

Program för barn och ungdomar med
funktionsnedsättningar
Barn med funktionsnedsättningar har alltid varit välkomna till verk
samheten på Jamtli. Tack vare medel från Statens Kulturråd fick vi
2006 möjlighet att ytterligare fokusera på målgruppen.
Inom projektets ram utvecklades och erbjöds programverksam
het i samarbete med barnens specialpedagoger. Dessutom hittades
lämpliga metoder och strategier för att nå målgruppens pedagoger
och ansvarig personal. Kontakter har nu blivit etablerade och lett till
ökade besök från målgruppen. Vi har under projektets gång mött
barn och ungdomar med grava syn- och hörselnedsättningar, starkt
utåtagerande barn, barn med downs syndrom samt autistiska barn.
Projektet omfattade även tillgänglighetsanpassning av lekmiljöer
och införskaffning av en fågelbogunga, vilket uppskattas av alla
barn. Det som är bra för barn med funktionsnedsättningar är bra
för alla!

Tidsresan som inspirationskälla
Lekstugan
I början på 90-talet stod Nordiska museet i begrepp att ändra in
riktning på sin barnverksamhet. De var intresserade av den lek- och
fantasifulla framtoning som tidsresan innehöll men det saknades
ett friluftsmuseum med fantastiska miljöer att genomföra tidsresor
i. Istället blev uppgiften att skapa en liknade verksamhet inne på
Nordiska museet, efter deras förutsättningar. Verksamheten skulle
även kunna användas som en interaktiv utställning för barn - och
familjepubliken. ”Lekstugan” tog form med öppna lekbara miljöer
där tiden stannat vid förra sekelskiftet. En köksmiljö, ett stall med
nästan fullskalig häst, gårdstun med trähöns, får och grisar samt en
handelsbod att handla varor över disk, utgjorde basen i Lekstugan.
Dessutom skapades en magisk vind där kläder och namnskyltar kan
lånas för att kunna gå in i ”förr i tiden” leken. Alla föremål i Lekstu
gan är rekvisita och får användas av barnen. Lekstugan invigdes
1991 av bland annat Astrid Lindgren och utgör fortfarande basen

för Nordiska museets barnverksamhet. Den är nu kompletterad
med ytterligare en spännande vind och många nya program.
I mitten på 1990-talet producerade Jamtli och Nordiska museet
en förminskad Lekstuga till USA. Lekstugan turnerade i USA och
Canada under 5 år och metoden med "time travelling trips” expor
terades också. Nu finns Lekstugan som en permanent utställning
på Swedish American museum i Chicago. I Härjedalen invigdes
Fjällmuseet i början på 2000. Centralt placerat, i hjärtat av museet,
finns även här en Lekstuga med tema fäbodliv. En lekbar fäbod med
trädjur att sköta om och mängder av sysslor att hjälpa till med.
Lek & lärmiljöer på Jamtli
Ett av det mest välbesökta platserna på Jamtli är lekfjöset, en lekla
dugård i 75% storlek av Jamtlis riktiga ladugård. I lekfjöset kan man
sköta om kossor, getter, får och höns, alla i trä och med lekbara red
skap i förminskade skala.
Lekfjöset har fått många efterföljare både i landet och i Norden.
(Torekällberget i Södertälje, Sverresborg i Trondheim, och Stundards i Finland).
I slutet av 90-talet fick vi medel för att renovera Jamtlis gamla
lekplats. Vi hade samlat på oss lekidéer från barn som besökt oss
genom åren och fick då möjlighet att utveckla dem.
Samtliga lekmiljöer utgick ifrån ett kulturhistoriskt tema. Vissa
av lekmiljöerna fanns i fullstor skala ute på friluftsmuseets område
som till exempel den lilla lekbara handelsboden Lill-Gulle som ska
påminna om den riktiga handelsbod som finns på Jamtliområdet.
Den lekbara båten Lill-Thomée med sitt bryggmagasin fylld med
varor som man kan lasta och lossa, är byggd efter den riktiga ångbå
ten Thomée som fortfarande tuffar runt på Storsjön.
Begreppet Lek & lärmiljöer myntades eftersom lekmiljöerna
både går att använda som en ren lekmiljö, öppen året om och som
en pedagogisk lärandemiljö. Lek & lär miljöerna går att boka för
barngrupper som då får tillgång till ytterligare rekvisita att leka med
och kläder att klä sig med. I handledningar finns förslag på upplägg
av pedagogiska program där bland annat begreppsbildning inom
matematik och språkutveckling stimuleras.
På senare år har nya lek & lärmiljöer tillkommit inom tema meje
ri, kommunikation och nu senast om energi.

Teckning Lill-Thomée.

Lek och lär i historien

Kulturhistoriska lekmiljöer
• Kulturhistoriskt innehåll
• Teknikhistoria
• Lustfyllt lärande
• Pedagogiskt redskap
Målgrupper:
- Förskola, skola
- Familjepublik

jamtlMK

Tidsresor på hemmaplan
Under årens lopp har många barn upplevt tidsresan och många av
barnens pedagoger har fascinerats av hur väl barnen minns vad de
upplevt. De har velat komma tillbaka på fler tidsresor men långa
resvägar och dyra transporter har lagt hinder i vägen. Hur skulle vi
kunna avhjälpa detta så fler barn kunde få uppleva tidsresor?
Jo, genom att pedagogerna själva inom förskolan, skolan och till
sammans med medlemmar i hembygdsföreningar samarbetar kring
tidsresemetoden. Hembygdsgårdar, kulturmiljöer och även det egna
klassrummet eller lekhallen i förskolan skulle kunna användas som
en tidsresemiljö. Pedagogerna kan därmed genomföra tidsresorna
med sina barngrupper och klasser.
Metodspridning - kurser i tidsresans metod
Sedan slutet av 90-talet har pedagoger och medlemmar i hembygds
föreningarna bjudits in till kurser i tidsresans metod. Kurserna är
tematiska till exempel har julfirandet förr, skogsbruk och berät
tande med arkivstudier berörts. Smakprov ur Jamtlis pedagogiska
verksamhet för olika åldersgrupper ingår samt givetvis genomförs
en tidsresa med kursdeltagarna som barn från förr. Kurserna varvar
hela tiden teori och praktik .
Kurserna kan också förläggas på plats ute i landet.

Efter kursen genomför pedagogerna själva sina egna tidsresor
utifrån teman som de valt i sin egen närmiljö.
Kurserna har lockat deltagare inte bara från Jämtlands län uitan
från hela Sverige och även de nordiska länderna.
Under de snart 15 år som metoden har spridits har 1000-tals b arn
fått delta i tidsresor i sin egen närmiljö. Vi skulle inte ha haft resur
ser att ta emot den mängden barn på Jamtli. Spridningseffekten blir
stor när pedagogerna själva får redskapen att genomföra tidsresor.
Museets roll har delvis förändrats från att tidigare varit genom
förare av program till att mera aktivt samarbeta med ”tidsresekollegor” på förskolor och skolor. Jamtli har stöttat tidsresegrupperna
med rekvisita, faktamaterial och dramatips.
Lek & lär miljöer ute i länet
Kursdeltagarna har inspirerats av Jamtlis Lek & lärmiljöer och även
byggt egna i sina hembygdsgårdar, klassrum och förskolor.
På så sätt tjänar Lek & lär miljöerna även ett kulturturistiskt syfte
och kan användas som utgångspunkt för tidsresor och aktiviteter
för förskola och skola.

Museiverksamhet ur ett socialt perspektiv
Jamtlis sociala engagemang har under de senaste åren utökats med
olika projekt som vänt sig till bland annat rehabilitering av långtidssjukskrivna och till ungdomar som inte fullföljt sina gymnasiestu
dier. Inom projektet Express on tracks stimuleras ungdomarna att
slutföra sina studier. Projektet genomförs i samverkan med en lokal
folkhögskola.
Ett annat exempel är Påflykt - ett nutidsdrama och värdegrundsprogram som riktar sig till högstadiet. Syftet är att ge kunskap och
redskap för att förstå och kunna delta i den ständigt aktuella de
batten kring flyktingfrågor. På flykt innebär att eleverna med hjälp
av ett rollspel får leva sig in i en asylsökandes verklighet. Under ca
1,5 timme antar ungdomarna en flyktings identitet. De möter un
der den tiden människosmugglare, gränsvakter, poliser och hand
läggare vid Migrationsverket. Programmet avslutas med delgivning
av asylbeskedet - en för många elever stor besvikelse. Programmet
innebär ett nytt sätt att använda friluftsmuseet - som arena för en
verksamhet med nutidsanknytning.

Öppet husdag för äldre omsorgen, särskilt boende på Jamtli.

Minnesstimulerings projektet är det senaste i raden av sociala pro
jekt. Vi arbetar med äldre personer mellan åttio-nittio år med be
gynnande demens. Verksamheten genomförs i ett Per-Albin torp
där beredskapstid råder och där alla sinnen stimuleras. Projektet
är ett samarbete med demensteamet inom Östersunds kommuns
äldreomsorg. Jamtli samverkar med fyra andra länsmuseer i detta
projekt.
Att ”inte vända världen ryggen” utan att finnas med i samhället,
i nuet känns viktigt i det pedagogiska arbetet på Jamtli. Trots att vi
är en kulturarvsinstitution som man kanske främst förknippar med
”förr i tiden” ska nutiden inte glömmas bort.
Välkomna till Jamtli!
www.jamtli.com

REFERENSER
Borgström, B-M (1992) Nordiska Museets Lekstuga. Leka för livet.
Fataburen 1992. Stockholm: Nordiska Museet.
Borgström, B-M (2003) Tidsresan - Lek och fantasi som pedagogisk
metod. Stockholm: Nordiska Museet.
Lindqvist, G (1996) Lekens möjligheter: om skapande lekpedagogik i
förskola och skola. Lund: Studentlitteratur.

Barn ärver tyvärr sällan andra barn...
Om föräldragenerationers förslösade kulturarv
- och barns reludiering!
Margareta Rönnberg
Vad ”ska” barnen ärva? Vad ska ”vi” föra vidare? Vad ”behöver” bar
nen lära sig? Det talas numera om kulturarvspedagogik och om bar
nen som kulturarvingarna... För mig är barnkultur och pedagogik
varandras direkta motsatser. Som jag ser det, verkar idéerna om
kulturarv i sin symbios med skolkulturen vara del av en förmedlingstradition, som syftar till att fösa ut barnen ur deras egna kam
ratkulturer under sken av att generöst ge dem än det ena, än det
andra. Jag tänker här istället fokusera det som de senaste föräldra
generationerna ”tagit” från barnen och hur detta kan återbördas
- samt vad barnen själva gör åt vissa av dessa ”vuxenstölder”.
Det är kulturpolitikens uppgift att främja människors liv här och
nu. Upplevelsens värde avgörs emellertid av dem som deltar i den,
barnen t ex. Det är utbildnings- och skolpolitikens uppgift att förbe
reda människor för vuxenlivet och kommande arbetsuppgifter. Vär
det av utbildningsresultatet bestäms någon gång i framtiden, både
av samhället och av den då vuxna individen. Kulturarvstänkandet
och förmedlingen av ”skatter” blandar tyvärr ofta ihop dessa båda
ting, som borde få vara åtskilda.
Man tror till exempel att barns promenader mellan gamla bygg
nader i lokalmiljön, deras slöjdande på gammalt vis, eller utställ
ningar om hur man förr bodde och vad man då åt, ska kasta nytt
ljus över barns eget liv här och nu. Tillåt mig tvivla. Jämför sig barn
(förutom med kompisarna) med några, så är det snarare med vuxna
i deras omedelbara närhet. Ska museer och kommersiella ”kulturarvssemestrar” på bondgård verkligen vara en parallellskola?
Vi måste värna åtminstone ett område som är fritt från fostran,
utbildning och arbete, där människor kan reflektera kring och rea
gera på den fostran, utbildning och det arbete som de utsätts för.
Detta område benämner jag i barnfallet barnkultur. Men visst: på
lektionstid får eleverna gärna för mig gå på utställningar om hur det
var ”förr”, eller delta i vuxenledda folklekar. Kalla det bara inte för
barnkultur! Kanske har jag missuppfattat kulturarvstanken?

Vad innebär "kulturarv" egentligen?
För att begripa vad ”kulturarv” egentligen står för, vände jag mig till
Riksantikvarieämbetets hemsida, där jag upplystes om att:
Kulturarvet utgörs av vad tidigare generationer har skapat och hur
vi i dag uppfattar, tolkar och för det vidare. [..] Kulturarv är ett vidare
begrepp än kulturmiljö. Det innefattar inte bara föremål, byggnader
och fornlämningar utan också berättelser, traditioner och andra im
materiella värden som vi övertar från tidigare generationer. [..] Im
materiella kulturarv är exempelvis berättelser, minnen, folkmusik,
dans, hantverk, och språk som överförs mellan generationer.

Jaha. Det kan alltså inte handla om enskilda upphovsmänniskors
produkter, inte om konstnärliga självuttryck, inte heller om produk
ter från kommersiella bolag, utan om mer kollektiva skapelser och
värden - om mer ”folkligt” långlivat, anonymt och mindre aktuellt
arvegods?
Fast det kan väl även röra sig om sådant som stora grupper av
människor funnit ett särskilt värde i hos individuella kreatörer el
ler företag, som Astrid Lindgren, Disney eller SVT? Barns prefe
renser, deras högvärdering av olika produkter, har onekligen tagit
sig kollektiva uttryck i form av användningen av berättelserna och
leksakerna inom deras egna kamratkulturer. Men arvegods från när
då? Jo, från ”tidigare generationer”? Slutsats: Allt som hittills ska
pats och traderats, om det nu passar in i våra nutida tolkningar av
kultur? Finns det verkligen plats för allt detta?! Somt måste förstås
väljas bort, om nytt ska läggas till.

Vem ska få välja?
Kulturarv är således de spår som människor avsatt. Men vilka är då
dessa ”vi” i ”hur vi i dag uppfattar, tolkar och för kulturarvet vidare”?
Är exempelvis s.k. barnboksklassiker verkligen barnens kulturarv?
Tillhör de barnens historia, eller kanske snarare föräldrarnas? Barn
har väl nästan inget eget kulturarv, eftersom de hunnit bli vuxna när
det som de själva skapade, använde, tolkade eller förde vidare såsom
barn - eventuellt - förs vidare inom olika institutioner.
Det enda kulturarv som man skulle kunna tänka sig med upp
hov hos barnen själva vore väl deras lektraditioner och viss barnlore

- och dessa förs ju successivt vidare varje dag. Inga historiska glapp
eller halvt utsuddade spår där, inte! Onekligen är dessa ting långli
vade och torde inte heller under överskådlig framtid försvinna - inte
ens om deras underhåll försummas av statliga verk eller pedagoger.
Ingen har behövt säga till barnen att detta ”ska” bevaras. Andra spår
kräver uppenbarligen vuxen assistans, nämligen spåren av sådant
som kontrolleras av vuxna t ex genom inköp eller utsändningar.
Men kan verkligen vuxna, hur mycket experter de än är, rätt vär
dera och tolka kulturprodukter/ör barn? Om kulturarv i medierad
form (typ böcker, filmer, tv-program, datorspel) ska förmedlas vi
dare från en generation till nästa, borde väl barnkulturarv vidarefö
ras från en barngeneration till nästa? Det sker ytterst sällan. Barnen
själva har på grund av vuxnas ideologiska urvals- och konstruk
tionsprocesser som vanligt inget inflytande över det arv som ”de”
sägs lämna efter sig till ”sina” arvingar. De vuxna i besittning av ägo
delarna, bl.a. i kraft av att de införskaffat dem eller recenserat dem,
kan däremot välja och - inte minst - vraka, eller tom konstruera
sina ”barnkulturklenoder” även om det ofta sker omedvetet när de
silar genom det förflutna på jakt efter sådant som nu känns me
ningsfullt för dem, för att legitimera den egna gruppens intressen,
makt eller ”omtanke”.
Hela kulturarvstänkandet är precis som pedagogiken ett tydligt
uttryck för en mäktig kulturs dominans över en annan: det vill säga
vuxenkulturens dominans över barnkulturen. Länge har det också
varit fråga om en klass- och etnicitetsdominans, en del av makt
kampen mellan vuxna. Det är som sagt ideologiska ägodelar. Vi sät
ter värde på arv för att det är vårt - vårt och inte någon annans...
Som David Lowenthal uttryckt saken (2000:18): ”Historien tillhör
segrarna, men kulturarvet tillhör offren...” Vi kan kanske nöja oss
med att säga att kulturarvet många gånger tillhör förlorarna. Också
detta har Riksantikvarieämbetet numera insett:
Riksantikvarieämbetet [..] har också ett ansvar för att utveckla dis
kussionen om begreppet kulturarv och hur det kopplas till frågor
om demokrati och makt, tillhörighet och utanförskap...

Kulturarvet av arkivtypen eller museivarianten borde därför rätte
ligen vara en tidsmässigt något haltande process, på så sätt att om

tyckta kulturprodukter tillverkade av vuxna - som barnen genom
sitt urval och sin användning förädlat till sann barnkultur - insamlades från barn och därefter låg i träda eller karantän i något decen
nium, för att först då plockas fram och ställas ut.
Barns medieanvändning och mediepreferenser är framåtblickan
de i meningen utmanande och stärkande, då de bidrar till att man
känner sig kompetentare nu genom att känna igen sig, hajar innehål
let och får bestämma mer själv. Kulturarvspolitiken försöker vända
denna riktning åt motsatt håll: få barn att bli tillbakablickande. Helst
mot den egna ortens, stadens, landets avlägsna förflutna.
Barn, däremot, bryr sig inte om ifall deras favoritprodukter är
amerikanska, japanska eller svenska. Talar karaktärerna i film, tv el
ler datorspel svenska, så är de svenska. Barn föredrar även att vara
med jämnåriga. Barn är grupporienterade och iakttar noga hur de
ras likar tar emot kulturprodukter - är receptionsorienterade. Barn
vill känna igen sig och till en början upptäcka det som är likadant el
ler liknande. Barn vill ha berättelser om sin egen personliga historia
och oinskränkt tillgång till sina litterära och audiovisuella skatter.
Då säger de som vet bättre ”Det ena du vill, det andra du skall...”
Vissa vuxna vill nämligen få barn att möta äldre människor såväl
som tidigare generationer, ta del av det lokala och nationella... De
är individ- och ofta upphovsmannaorienterade och vill visa barnen
det annorlunda, trots att det mesta i barns tillvaro ju redan är an
norlunda för dessa samhällsnykomlingar och därmed bara riskerar
att öka förvirringen. Som vanligt ser välmenande vuxna till vad som
är ”barnets bästa” på längre sikt. Detta är dock som sagt skolans
uppgift, snarare än länsmuseernas eller riksutställningars.
Men det finns faktiskt i tiden relativt färska kommersiella pro
dukter riktade till barn och barnrelaterade mediala yrkeskunskaper
i behov av bevarande och samhällsskydd...

Vad skall ärvas?
Vad anses då vara kulturhistoriskt värdefullt? Vilken kulturgemen
skaps värden talar vi om? Vad ska bevaras? Det som ännu är levande
eller håller på att tyna bort - eller dog för länge sedan? Personliga
älsklingsföremål? Familjeklenoder? En professionell grupps genomanalyserade mästerverk? En specifik folkgrupps eller samhällsklass'

traditioner? Lokala, etniska eller nationella arv: ”Det svenska barn
kulturarvet”? En europeisk/västerländsk eller global och transkul
turell gruppgemenskaps högt värderade ting? Ett barnens världs
kulturarv? Arvet eller arven riskerar ju att bli gigantiska.
När vi frågar oss vad som bör vara del av barnkulturarvet borde
vi först ställa frågan för vems skull barnkulturarv finns. Är det för
barnens skull, eller för att bevara kulturen? Om vi ser långt tillba
ka i tiden, då barn sågs som en tillgång som arbetskraft alternativt
som rätt värdelösa, finner vi inga som helst spår av att någon kultur
skulle ha bevarats för barnens skull, men inte heller värnade man
”kulturen”. Ändå finns idag många spår kvar av den faktiska barn
kulturen från den tiden, nämligen den del som tilltalade barnen,
som gav dem något. Sagorna som berättades då berättas än idag,
om än i moderniserad form. Barn leker i stort sett samma lekar idag
som då, om än med nyare material. Av detta kunde man kanske dra
slutsatsen att barnkulturarvet bör bestå av det som barnen själva
har glädje av och får ut något av?
Onekligen kommer åtskilliga föräldragenerationer framöver att
med glädje och frivilligt till sina barn föra vidare vissa av sin barn
doms animerade Disney-filmer, Astrid Lindgrens verk, Fem myror
ärfler än fyra elefanter, Teletubbies och annat som de själva älskade
som barn. Och det utan bistånd av museer eller skolan, men vilka
produkter och berättelser behöver eventuellt föras vidare av vuxna
och vilka klarar sig utmärkt - som retramsor, bollar och kanske
Barbie - även utan vuxnas professionella förmedling?
Ska de ens föras vidare, om de inte kan stå på egna ben? Kan
de då inte riskera att stå i vägen för det självsådda? Bör produk
terna och handlingarna inte ha en viss relevans för den tid som de
förs vidare från? Eller är det först när en kulturell företeelse ligger i
dödsryckningar som den ska ges andningshjälp? Är arvegods alltid
oanvändbara prydnadsföremål eller läxor?

Oförändrat, restaurerat eller uppdaterat arvegods?
Hur färska får ”spåren av det förflutna” egentligen vara? Platsar ar
vegods från föräldragenerationen? Från barns skattkistor för 10 år
sedan? Än en gång söker jag vägledning från Riksantikvarieämbe
tet, som just framhåller att kulturarv inte är någonting cementerat:

Samtidigt är det viktigt att påpeka att kulturarv inte är statiskt utan
något som ständigt förändras och omformuleras. Varje tid bildar sig
en egen uppfattning om vad som är kulturarv och vad det betyder.

Nya generationer sätter alltså sin prägel på arvet. Modifierar det
med andra ord, kommer med sina varianter, inte bara bevarar det.
Nya versioner ogillas dock av många, när t ex Disney gör modernare
versioner av ”Bröderna Grimms” gamla sagor - som om inte ock
så redan de tyska bröderna hade friserat sina insamlade muntliga
folk- och amsagor... Denna grimmska genre tas ändå felaktigt för
originalet och allt därefter anses som klåfingrigt, sämre (om än be
gripligare för barn): ”bara kopior”. Historien har dock ingen absolut
startpunk. Fast Disney-bolaget påstås ändå stjäla ”vårt” kulturarv
och tjäna pengar på den ”globala kulturella allmänningen”, när upp
hovsrätter gått ut...
Varsam och gradvis förändring är nog bättre än att söka återupp
liva något ”äkta” från för länge sedan, ty det kan vi i alla fall aldrig
göra. Lika lite som återuppleva den egna barndomen. Ärva, bruka,
förvalta, förändra och i bästa fall förädla är verb som vi hör i dessa
dagar. Denna typ av bevarande ska dock helst inte enskilda, inte ens
experter, utan breda grupper av barn få avgöra, ty annars betyder
det vidareförda inte tillräckligt mycket för någon. Eller är det när
barn överger något förut älskat som det ska in på museet?
Inte jag, men däremot t ex ett stort antal flickor de senaste 50
åren, kan genom sitt handlande, föreslå tillfogandet av nytt eller nygammalt ”arvegods”. För ett par tusen år sedan lekte flickor med
dockor som föreställde vackra unga kvinnor - inte bebisar (Wiede
mann 1989:149). Sedan gav vi vuxna under cirka 150 år flickorna
babydockor, men till sist återtog barnen själva den unga kvinnan i
form av Barbiedockor. Fast bägge dessa docktyper behöver (precis
som dockskåp) kanske också de snart museifieras, ty varken Barbie
eller babydockor är den vanligaste docktypen idag.
Istället har Bratzdockorna, som är ett slags tonåriga Barbievarianter, intagit scenen. Dessa coola Bratz har shopping som sin lag
sport, men de gör också en mängd andra saker tillsammans: hop
par hopprep, badar och är betydligt barnaktigare än individualisten
Barbie, dvs betonar trots sitt rätt ”vuxna” utseende kamratgruppen
och lekens betydelse. Somliga vuxna föredrar därför Bratz, medan

andra menar att ”Barbiesjukan” gått ännu lägre ned i åldrarna och
talar om en allt tidigare sexualisering. Ingen frågar barnen...
Nya generationer modifierar som sagt ständigt sina produkter
och även dockskåpen har nu, om inte helt ersatts, så kompletterats,
av exempelvis datorspelet 7he Suns, där man virtuellt kan inreda
sitt eget hus, befolka det och i andanom leka med figurerna. Dock
skåp har visserligen länge platsat på museerna. Gör Barbie också
det? ”Men ska verkligen dessa amerikanska ting hamna på svenska
museer?!” ”Ska vi inte värna ’det svenska’?” Upplevelserna av dem
och värdesättandet har onekligen varit också svenska barns. Saknar
USA barnkulturarvstänkande, får väl vi ta det ansvaret...
Hittills har jag ställt fler frågor, än kommit med svar eller påstå
enden. Nu tänker jag ta upp tre ting som jag själv sörjer borttynan
det av: tre typer av produkter - och hantverket bakom dem - som
är farligt nära utplåning och som, likt alla kulturarv, säger något om
samtiden. Det rör sig om några till synes väsensskilda ”berättelser”
som förvånande nog verkar vara i behov av musealt värnande.
Framför allt rör det sig om Disneys ”klassiska” tecknade filmer
för de allra yngsta, men mot slutet två immateriella kulturarv till
som jag menar är i lika stor fara: produktionen av seriösa tv-nyheter
för barn och en levande barnkulturdebatt i tidskrifter och dagstid
ningar. Dessa bägge sistnämnda färdigheter påverkar faktiskt också
de barnkulturens villkor. Låt mig alltså börja med de senaste decen
niernas animerade Disney-Pixar-filmer, som jag menar riskerar att
tränga undan de äldre tecknade Disneyfilmerna.

Förslösat kulturarv l:"Disneyklassiker"
För det bör väl ändå finnas gränser för hur mycket som en genera
tion får förändra, eller till och med helt strunta i, älskade produkter?!
Kanske är dagens far- och morföräldrar de sista Disneyarvtagarna,
ty våra barn har inte riktigt förvaltat sitt animationsarv - om man
nu ska utgå ifrån merparten av de senaste 15 årens Disney-Pixarfilmer. (Disney samarbetade från 1997 med Pixar och köpte 2006
bolaget.)
Tidigare har tecknade Disneyfilmer alltid besvarat för barn vik
tiga utvecklingsfrågor om livsloppets olika faser: Vem är jag? Vad
är en pojke? Vad gör barn? Hur ser andra på mig? Vad betyder jag
för mina föräldrar? Vad är en mamma? Vad är en pappa? Vad är en

baby/ett konkurrerande syskon? Vad innebär ett handikapp? Vad är
en tonåring?, Vad innebär det att bli vuxen? Vad kännetecknar en
man? Vad innebär det att vara kvinna?, Vad är en människa? Vad,
om något, skiljer oss från djuren?, osv.
Visserligen hade också bara en tredjedel av Disneyfilmerna fram
till 1990 barn som huvudaktörer, men berättelserna sågs ändå ge
nomgående ur barns perspektiv. Så är det inte längre. De senaste
15 åren förekommer nästan inga barn alls i bärande roller. Finns
de, så är de nästan alltid onda - utan att berättelsen balanseras av
några framträdande goda jämnåriga barn. Arvingarna på Pixar har
nästan helt och hållet kastat en gammal god Disneytradition, som i
sin tur byggt på 2500-åriga fabler, på 300-åriga sagor och 250-åriga
litterära husdjursbiografier, på soptippen. Där går fortfarande WallE och letar.
En svensk kulturpolitik värdig namnet borde snarast inskrida och
rädda det 70-åriga Disneyarvet, till glädje för kommande genera
tioner svenska barn. Arkivera åtminstone de allra bästa Disneyfil
merna. Om barnen själva hade en omröstning, tror jag faktiskt att
det blev exempelvis Snövit (1937), Dumbo (1941), Lady och Lufsen
(1955), Djungelboken (1967), Robin Hood (1973), Skönheten och
Odjuret (1991), Lejonkungen (1994) och Mulan (1998).
Vad har då föranlett detta begynnande bortvittrande? Jo, numera
verkar animerade Disney-Pixarfilmer produceras för vuxna snarare
än för barn. Filmerna tycks aspirera på att bli ”barnfilmklassiker för
vuxna” likt så många så kallade barnböcker (av Tove Jansson, Ken
neth Grahame, Lennart Hellsing med flera).

Animerade Disney-filmer för vuxna snarare än barn?
Grunddragen i de tre huvudtyper, som jag skrivit om i min bok
Varför är Disney så populär? (2001), med anor som alltså sträcker
sig mellan 250 och 2500 år bakåt i tiden, anses plötsligt vara ute.
Min invändning grundar sig inte på att filmerna inte längre låter
sig lydigt placeras in i mitt tjusiga schema, utan att de inte längre
skildrar barnerfarenheter och att tematiken göms bakom allsköns
genrehybrider, pastischer och äventyrsparodier.
För att begripa pastischer, parodier och hybrider - ja, all s.k. intertextualitet, krävs att mottagaren först är väl förtrogen med det
som det skämtas med eller blandas. Det är inte förskolebarn, Dis-

neys tidigare stampublik - enbart vissa vuxna. Inte minst har fil
merna överlag blivit alltmer komplexa, fullpackade med invecklade
historier, avancerad humor och mängder av referenser till vuxenfil
mer. Barn under 8-9 år, Disneys kärnpublik, känner sig lätt lämnade
utanför, även om många barn förvisso fortfarande ändå finner nöje
också i de senaste decenniernas filmer, men nu av andra skäl än ge
staltningen av identitetens föränderliga roller från födelse till död.
Denna vuxenfiering av filmerna har efterhand accelererat. Över
lag tycks barnen - om de alls förekommer - i många sentida animationer vara betydligt mognare än förut, medan framför allt fäder
och farfäder är barnsligare än någonsin. Visst, sådant kan vara roligt
och tom uppbyggligt även för barn, men det beror på hur det ge
staltas. Jag tänker här (se även Rönnberg 2005) exemplifiera med tio
Disney-Pixar-filmer i behov av arkivarisk motvikt i form av ”Disneyklassikerna”: gå från den första Pixarfilmen Toy Story (1995),
via samarbeten som Ett småkryps liv (1998), Monsters Inc. (2001),
Hitta Nemo (2003), Superhjältarna (2004), Kogänget (2004), Bilar
(2006), Råttatouille (2007), Wall-E (2008) till den senaste, pensio
närsfilmen Upp (2009). Ingen av dessa filmer handlar om barn eller
skildrar barnerfarenheter.

Barns utanförskap
Redan datoranimeringen i sig gör filmerna svårare för de allra yngs
ta att uppfatta som ”bara film”, än de tecknade föregångarna var.
Många av filmerna har även alltför rörlig kamera för minstingarna.
Disneyfilmerna innehöll inte sällan magi och förvandling, men Pixarfilmerna tematiserar huvudsakligen ny teknologi som vuxna ju
finner betydligt trovärdigare. I den näst senaste filmen, Upp, kan
djur visserligen än en gång tala, fast nu tack vare något slags elek
troniskt språköversättningshalsband. Fantasi och det fantastiska
räcker tydligen inte längre, eftersom vuxna ju - enligt många barn
- ”inte har nån fantasi”... De flesta barnfilmer handlar om barn, om
än inte alla tidigare Disneyfilmer, men Disneyklassikerna hade i vart
fall tonåringar eller antropomorfiserade djur som huvudkaraktärer,
som gjorde barnnära ting. Pixars filmer handlar om vuxna, i nio fall
av tio om vuxna män och deras homosociala relationer.
Till och med leksakerna är i Pixar-filmen Toy Story talande nog
just vuxna. De båda barn som rår om och leker med prylarna är

marginella för historien, men mest framträdande är trots alltt det
demoniska eller monstruösa barnet Sid, som med pervers njutning
förstör sina leksaker. Det måste röra sig om Rosemarys baby... Den
snälle pojken Andy får man bara följa i några få scener, när han Uämnar sitt rum efter att ha lekt med leksakerna. Tandläkarens brors
dotter Daria, en haj i människoskepnad i filmen Hitta Nemo, är lika
grym som Sid. Hennes största nöje tycks vara att plåga och döda
fiskarna i det akvarium, som även lille Nemo är fången i.
Är filmernas barn inte onda, så är de i vart fall jobbiga, efter
som de ju är konkurrenter till de vuxna i tävlingen om att vara mest
barnaktig. Den knubbige, 8-årige scouten Oskar i Upp är bar a en
bifigur och oviktig jämfört med den 78-årige huvudpersonen Carl,
som av misstag fått grabben på halsen. En del svenska recensenter
omnämner inte ens 8-åringen. Visst är det sympatiskt med en vresig
pensionär som huvudkaraktär för en gångs skull, men då bör mark
nadsföringen inte ge sken av att filmen handlar om en pojke, eller att
det ska föreställa en barnfilm.
Filmen Upp handlar inte om Carls barndom, utan om dennes
nostalgiska föreställningar om sin egen barndom i slutet av 30-talet, och om hur han till sist får leva ut dessa. Åttaårige Oskar ska
däremot fås att ge upp sin barnaktighet (eller kanske skjuta upp den
i 70 år?), genom att observera gamle Carl få ”bli barn på nytt”. Alla
- utom barn - ska numera tydligen få ”bevara barnet inom sig”...
Det är dock inte fråga om något livslångt lekande, utan om lekande
i livets slutskede.
Barnåskådaren tvingas därför inrikta sig på de minsta och marginaliserade figurerna i ”persongalleriet”. Den vuxne myran Flips
vän, myrflickan Dot, har inte heller någon jämbördig huvudroll i Ett
småkryps liv. Flips sedvanliga vuxenmonolog om att även små kryp
kan uträtta stordåd, med liknelsen om att frön växer upp till stora
träd, visar ju i själva verket att små frön är oviktiga nu. Deras värde
kommer först i framtiden... Av motsatt uppfattning verkar visserli
gen monstren i Monstropolis vara, men då i negativ mening. Pixar
tycks dela monstrens föreställning om att barn är livsfarliga (”Det
finns inget giftigare och dödligare än ett människobarn!” som ett
monster säger), men mer om dessa barnfruktande varelser i Mons
ters Inc. om en stund.
Pixars bilar, robotar, kossor och superhjältar är alltså samtliga

vuxna, somliga i medelåldern eller äldre. Medelålders djur fanns
också förr, men temat är nu inte som i Disneyklassikerna att kva
lificera sig för faderskap, utan att hitta (tillbaka till) sig själv, få ett
arbete, göra ett bra jobb, tillåtas göra ett bra jobb, inte följa order,
utveckla sin potential, vägra konformism, säga nej till Svenssonliv
och till att vara en medelmåtta.

2000-talet - fädernas århundrade?
Ellen Key menade ju att 1900-talet skulle bli ”barnens århundrade”,
men det blev ju i realiteten kvinnornas. Jag har tidigare förutspått
att 2000-talet skulle bli hundarnas århundrade, men måste nog re
videra mina förutsägelser. Jag misstänker numera att det istället blir
fädernas. Barnen får alltså vänta ytterligare, ställa sig i kön efter
hundarna och invänta 2200-talet. Förhoppningsvis kan barn trots
allt ändå dra fördel av dessa nya fadersroller.
Hitta Nemo (2003) är ett (även bland barn framgångsrikt) åskåd
ningsexempel. Filmen marknadsfördes i Sverige som både barnoch vuxenfilm (i det senare fallet odubbad/otextad, dvs med eng
elska originalröster). Hitta Nemo är i huvudsak berättad ur faderns
perspektiv. Den fråga filmen verkar vilja besvara är dennes mera
självupptagna undran ”Hur ska jag bli en bättre förälder?” Det vill
säga: inte som i tidigare husdjursbiografier betraktat ur barns och
de potentiella mödrarnas perspektiv: inte ”Vad är en far?” respek
tive ”Är den där lufsen fadersmaterial?” utan idag mer jagcentrerat.
Fadern lever nu med rädslan för att inte räcka till och kunna skyd
da sin son mot de faror som lurar. Den lille 6-7-årige pojkfisken
Nemos äventyr, infångad såsom akvariefisk, är bara en underord
nad handlingstråd. När Nemo ska börja skolan vill han bryta sig
loss från fadern, vilket tidigare (i undersagorna) skett först i övre
tonåren. Jag misstänker att detta tidigareläggande mer tilltalar
dagens dubbelarbetande föräldrar, än det återspeglar förstaklassares strävan.
Pappa Marvin tvingas nu ut i stora vida världen, där han inte varit
sedan Nemo föddes, på äventyr som förr kännetecknade tonårshjältarna. Fadern hittar till sist inte minst sig själv eller ett nytt, mindre
överbeskyddande jag. Tematiken med oro för barnen delas uppen
barligen av föräldrar jorden runt, i USA kallade helikopterföräldrar,
hos oss curlingföräldrar. Denna tematik har förstås fortfarande viss

relevans för barn och visar hur viktiga de är för föräldrarna. Det blir
mycket tveksammare året därpå...
Superhjältarna (2004) har som huvudrollsinnehavare en något
överviktig familjefar i övre medelåldern. När han räddar en man
som försöker begå självmord genom att hoppa från ett tak, upp
står problem eftersom hjälten stäms pga sin insats och hela familjen
tvingas gå under jorden. Fadern tvingas således försaka sin superhjältekarriär till förmån för familjens säkerhet och alla ingår nu i ett
s.k. vittnesskyddsprogram, där pappan har ett trist 9-5-jobb som
innebär att reglera skadeanmälningar på ett försäkringsbolag - fast
har svårt att hålla tillbaka sin superhjältekallelse.
Filmen kan ses som en skildring av en medelålderskris, där man
nen är uppslukad av tidigare prestationer och karriärdrömmar, som
kanske inte helt slagit in. Han märker plötsligt att den situation han
nu befinner sig i inte var precis vad han hade drömt om, när han
trots allt valde familjeansvar framför ”självförverkligande”. Till sist
får pappa ändå, som en kvinnlig kritiker (Karin Lindstedt, Aftonbla
det 12/11-04) uttrycker det:
skita i allt och dra ut i världen på äventyr medan supermoraliska
mamma ska hötta med pekfingret och nöja sig med en plats vid
spisen. Tråkig bild att pränta in i små tindrande barnaögon.

Här är det alltså pappan, och inte som i husdjursbiografierna bar
nen, som behöver räddas av resten av familjen. Säkert kan äldre
barn stärkas av en sådan slutsats, men filmen är närmast att be
teckna som en actionkomedi. Faderns inkompetens ska således inte
riktigt tas på allvar.
Superhjältarna tematiserar alltså vuxenerfarenheter, även om
herr Hjälte beter sig som en egoistisk barnrumpa. Det är ”medelmåt
tor”, samhället och politiker som gör att familjen Parr blir tvungna
att gömma sin sanna, överlägsna identitet. De tvingas numera låtsas
vara en helt vanlig familj med helt vanliga arbeten. Här är det inte
som i undersagorna någon ond styvmoder/styvfader som förkväver
karaktärens identitet, utan det förkvävande samhället: grannarna,
advokaterna och politikerna. Detta torde vara en film i nyliberalers
(eller fascisters?) smak, med budskapet att de som är bra på något
speciellt inte ska tvingas hålla tillbaka sin talang, bara för att vissa

bestämt att alla ska ha samma förutsättningar och mötas till exem
pel i skolan.
Eller som en recensent i Svenska Dagbladet (12/11-04) framstäl
ler saken:
Superhjältarnas verkliga dödsfiender är ingalunda superskurkar
na, förutan vilka de skulle vara såväl arbets- som poänglösa, utan
medelmåttorna och deras småskurna tyranni. Aldrig har väl detta
utsagts lika tydligt som i detta ideologiskt spetsiga och makalöst
underhållande digitaläventyr från Pixar.
[..] Sina superkrafter tvingas de nu hålla tillbaka för att inte
spräcka sina påtvingade svenssonförklädnader. [..] Mamma Helen
- före detta Elastagirl - är hemma med barnen, varav två redan
uppvisar egna superkrafter som måste döljas för en ogin omvärld.
Till slut får de allihopa äntligen [..] använda sina krafter till att
rädda den otacksamma världen (recensentens namn ej angivet på
kritiker.se)

Vi vet alla att barn faktiskt vill vara ”som alla andra”: små Svens
son... Precis som i fallet med undersagans tonåring tycks här pap
pans ”rätta jag” förnekas. Den medelålders superhjälten försummar
därför sin superhjältefamilj i jakten på ungdomens förlorade glans
och maktkänsla. Superhjältebarnen oroar sig till och med för att
föräldrarnas äktenskap ska spricka, om barnen själva inte gör något
åt saken. En önskan att begå självmord har begripligt nog aldrig ti
digare förekommit i tecknad barnfilm. Filmen är också den enda s.k.
barnfilm där barn ses döda folk utan att blinka. Behöver verkligen
4-5-åringar få kunskaper om självmord, luras att skratta åt hämnd
lystet dödande, eller i onödan börja oroa sig för skilsmässa?
Med viss välvilja skulle man kanske kunna hävda att den senaste
Pixar-filmen Upp ställer frågan Vad är en farfar? - hopslagen med
undran Hur ska en riktig pappa bete sig?, med tanke på att lille Os
kars ständiga tal om sin pappa antyder att fadern i realiteten sällan
är närvarande eller ens bryr sig. Jag uppfattar dock temat som det
motsatta. Här ska publiken fås att förstå att en farfar är ett barn,
medan en 8-åring bör bete sig som en vuxen... Filmen ska uppen
barligen ses som sinnesstimulans för de allra äldsta och varningssaga för de yngsta.
Gamle Carl grämer sig över de barn som han och hans fru aldrig

fick, men Carls äventyrslusta väcks till liv tillsammans med scout
pojken, som kan ses som den son som gamlingen aldrig haft. Den
8-årige Oskar råkar dock bara följa med på äventyret. Så värst farfaderlig är 78-åringen inte heller, utan snarare en kontrastbild som
ska få 8-åringen att vilja lämna barndomen. Det blir också ordent
ligt våldsamt (även här utgjuter karaktärer blod), när Carl konfron
terar sin barndoms idol, upptäcktsresanden Muntz. Denne skurk
borde nu rimligen vara minst 100 år. Inte kan väl meningen vara, att
barnen ska lära sig misstro farfar eller mormors far?
De övervägande manliga recensenterna är emellertid lyriska och
prisar överlag samtliga Pixarfilmer som framsteg, jämfört med de
”förutsägbara” historierna i de gamla tecknade filmerna - eftersom
filmerna nu tilltalar dem själva och gör det möjligt för dem att kän
na igen sig. Exempelvis beröms tydligt animerade, för var dag tillta
gande, skäggstrån på Carl, trots att närbilderna på hans ansikte för
barn snarast är skrämmande... Filmen Upp sägs av flertalet svenska
recensenter ha fått dem att gråta. De flesta vuxnas ögon sägs tåras
åtskilliga gånger, ty som en recensent skriver:
Det skadar heller inte att bli påmind om gamla visdomar som att
inte vänta på livet utan leva det medan det håller på och att man
måste våga för att vinna. När polletten väl trillar ned hos gubben
Carl är det en insikt så stark att det bredvid mig i salongen sitter
en fullvuxen karl och gråter som ett barn (Patrik Andersson, Göte
borgs-Posten utan datum angivet på kritiker.se).

En annan manlig recensent finner ”ett vemod och en sorg över livets
gång som känns uppriktig och rörande. I ett finstämt collage ser vi
ett liv med drömmar och förhoppningar och vardagslycka passera”.
En kvinna uttrycker saken så här: ”Och vad kan egentligen vara ve
modigare än att ångra det vi aldrig fick uppleva? På samma sätt som
något av det allra finaste är att upptäcka det som livet faktiskt har
gett oss och känna att vi kanske kan vara nöjda med det i alla fall.”
Kan barn verkligen relatera till detta med livets besvikelser? ”Bör”
de göra det? Är vemod en ”barnkänsla”? ”Borde” det bli det?

Arbetslinjen - men helst i "självförverkligande"yrke...
Genomgående i Pixarfilmerna är ”arbetslinjen” men helst i ett
”självförverkligande” yrke... Superhjältepappan herr Parr är inte en

sam om att vilja ”förverkliga sig” genom sitt jobb. Detsamma gäller
förstås den udda råttan Remy i Råttatouille, som måste ta sig genom
många kraftprov för att till sist lyckas som kock. Här handlar det
inte bara om artistisk inspiration och att förverkliga sina drömmar,
utan betonas tack och lov även jämlikhet, tolerans, demokrati, att se
till individen snarare än till ”rasen” och modet att bryta mot fördo
mar. Således inte bara vikten av att finna sin egen kreativa väg.
Den fråga som Pixarfilmerna ställer - till barn? - tycks överlag
numera dock vara ”Hur får man ett jobb?” Även den svarta servi
trisen Tiana i den senaste (och återigen tecknade och ”magiska”)
Disneyfilmen Prinsessan & grodan (2009) har haft två jobb för att
kunna förverkliga sin dröm om att öppna egen restaurang. Är inte
arbetsmarknaden svår nog, så att förskolebarn borde få slippa oroa
sig för framtida anställningar innan de ens börjat skolan?
Vikten av hårt arbete kan man även lägga märke till i Ett småkryps
liv (1998), som också handlar om sådant som enbart vuxna kan re
latera till: arbetets mening och rättvis lön. Här är temat tvärtom ut
sugningen i arbetslivet och att skurkar till gräshoppor tar resultatet
av ens mödosamma arbete, varför filmen nästan kan sägas vara en
fackföreningsfilm. I denna version av den gamla fabeln terroriserar
de stora mafhaliknande gräshopporna de små myrorna och krä
ver att få deras hopsamlade matförråd till vintern. Den excentriske
”uppfinnaren” Flip försöker ta hjälp av några klantiga arbetslösa cir
kusinsekter, som tror att Flip är en talangscout. Inget gratis superhjältejobb här, inte.
I Bilar (2006) måste ”Blixten” McQueen arbeta av sina trafik
böter genom att asfaltera den väg, som invånarna hoppas åter ska
locka in turisterna i deras stad. Också här lärs vikten av hårt arbete
ut. ”Blixten” flyttar slutligen sin racerbilsverksamhet till denna, som
han förstås till sist inser, 50-talsidyll för att gynna den lokala eko
nomin. De tre medelålders kossorna i Kogänget måste också de fixa
bondgårdens ekonomi.
Filmen Wall-E betonar likaså hårt arbete och plikt, i en konser
vativ ideologi förklädd till miljövärnande. Städroboten Wall-E (som
är betydligt äldre än åldringen Carl, nämligen cirka 715 år) hanterar
sopor i en framtida, folktom, av avfall förgiftad storstad. Wall-E:s
jobb är att, helt utan Rutavdrag, städa upp på jorden efter att mänsk
ligheten gjort planeten obeboelig genom sin överkonsumtion. Den

na berörs dock ej utan människorna fortsätter sin överkonsumtion
även ovan planeten och Wall-E själv samlar också på prylar.
I denna nostalgiska film söker Pixar-animatörerna efter det rena,
orörda förflutna och tror förstås att de därmed gör en barnfilm.
Men nostalgi är heller ingen ”barnkänsla”...

Dödliga - eller livgivande - "barnbaciller"?
På AB Monster har arbetet huvudsakligen övervältrats på barnen!
Bolagets slogan är, precis som många föräldrars, ”We Scare, Becau
se We Care!” Här exploateras barns skrik för att generera energi till
Monstropolis. I denna reaktionära film, Monsters Inc. (2001), utvin
ner monstren alltså elektricitet ur skrämda barn... När ett monster
smyger in genom garderobsdörren till ett barnrum, samlas barnets
skrik av fasa upp i en gul behållare på kraftverket. De otäcka monst
ren som lurar när barnen ska somna är dock ännu räddare för barn,
än vad dagens barn är för monster. Monstren tror nämligen att barn
bär på dödligt giftiga baciller.
Dessa elverksarbetare kommer ändå varje natt, för att samla in
barnskrik som utgör den drivkraft som förser monstervärlden med
el. Behöver barns betydelse för vuxna uttryckas tydligare? Även räd
da monster kan dock hysa faderskänslor. Sulley, den bäste ”barnskrämmaren”, inser att barn inte är så farliga, men måste lära sig ta
hand om lilla Buu, som han kallar 2-åringen, som råkat följa med in
i monstervärlden. Han klär ut henne till monster för att dölja den
förment farliga inkräktaren, men hon avslöjas givetvis.
Arbetarklassmonstret Sulley blir då utkastad från jobbet och för
visad till Nepal. Sulley måste förstås trots det se till att skydda inte
bara lilla Buu, utan även alla andra barn som fienderna vill skada,
för att kunna försörja staden med energi. Ty det lila ödlemonstret
Randall, som tävlat med Sulley om titeln ”månadens bästa arbetare”
på firman, har uppfunnit en maskin som ska kunna utvinna skrik
direkt ur kidnappade barn.
Filmen slutar givetvis med att ”ett gott skratt förlänger livet” och
att skratt ger ännu bättre kraft än skrik... Också barns glädje kan
som bekant exploateras. Kan man tänka sig en övertydligare allegori
över vuxnas relation till barn?! Begriper också barn det? I så fall: fin
ner de det roligt? Fast ”måste allt vara roligt här i världen?”...

Ombytta roller?
Den ende, så vitt jag vet, som kritiserat denna monstruösa monsterframställning är den amerikanske litteratur- och populärkulturfors
karen Joseph Zornado (2008), som menar att filmen Monsters Inc.
till synes är en hyllning till en human behandling av barn. Här tematiseras nästan explicit en sanning som alla innerst inne vet: vuxnas
användning av barn. Samt mera generellt: hur de i maktställning
demoniserar de svaga för egna syften. I filmens slut har monstrens
hegemoni inte alls brutits, utan bara ersatts av en ännu effektivare
utsugningsmetod. Maktrelationerna är oförändrade.
Ingenting har i grunden förändrats i Montropolis. Exploateringen
framställs fortfarande som naturlig, samtidigt som den blivit ännu
osynligare än den inledningsvis var. Filmens reaktionära läxa är att
exploatering är någonting självklart, kul och gulligt. Auktoriteterna
är goda och snälla och undersåtarna ska skatta sig lyckliga att de kan
hjälpa sina överordnade. Filmen ger den vuxna publiken psykolo
gisk uppbackning av sina identiteter, summerar Zornado (a a). Vad
”ger” den barn? Möjligen mindre natträdsla för monster?
Monstropolis i Monsters Inc. leder förmodligen inte bara mina
tankar till Science-Fiction-stumfilmen Metropolis (1927), med en
avgörande skillnad: arbetarnas uppror. I den tekniskt fascinerande
staden Metropolis lever de olika samhällsskikten helt åtskilda: de
övre skikten under luxuösa förhållanden, medan arbetarna i under
jorden behandlas som djur. Bossen Freder Fredersen (jämför Carls
efternamn i Uppl) ser sin makt hotad och låter uppfinnaren Rotwang (som troligen stått modell för monsterödlan Randall) fram
ställa en maskinmänniska, för att hålla arbetarna i schack. Rotwang
vill dock hämnas Fredersens ”stöld” av hans fästmö och gör så att
maskinen istället hetsar arbetarna mot uppdragsgivaren och sys
temet. Massan lyder och förintar samtliga maskiner. Något mot
svarande hade förmodligen varit otänkbart även i en barnfilm för
vuxna från Pixar.
Den vuxenfieringstendens som inleddes redan på 90-talet, men
som sedan intensifierats, med för barn allt knepigare Disney-Pixarfilmer att begripa sig på, kan inte tolkas som annat än att den motståndspotential mot vuxenhegemonin som förr fanns i de tecknade lång
filmerna upphör eller åtminstone försvagas betydligt. Fast kanske
försvagas hegemonin inifrån, genom att vuxna nu blir infantila?

Pastischer, parodier och hybrider
Vad som hänt runt millennieskiftet tycks således vara att gränserna
mellan gamla grundmönster i många fall överskridits på ett sätt
som mer tilltalat föräldrar och andra vuxna än förskole- och lågstadiebarn, för vilka själva filmhandlingen blivit allt mer obegriplig.
Fast söta och/eller roliga figurer finns ju som tur är fortfarande. De
datoranimerade filmerna görs dock helt klart främst för vuxna, när
Pixar tydligen strävar efter att absolut inte riskera att förknippas
med tecknad Disneyfilm. Med något så lågt som barnfilm... Man
frågar sig ibland varför Pixarfilmerna överhuvudtaget är animerade.
Svaret tycks vara: för att kunna vara så våldsamma.
Disneyfilmer har tidigare varit ”familjefilmer” med två nivåer, där
den vuxna innehållit referenser till populärkultur. Nu är filmerna
oftast i sin helhet animerade versioner av vuxenfilmförlagor, eller
åtminstone fullpackade med intertextuella blinkningar till de filmer
farna vuxna och halwuxna. Detta anses av självcentrerade filmkri
tiker göra filmerna överlägsna de gamla, (av dem själva givetvis) lätt
förutsägbara barnfilmerna. Recensenterna avslöjar härmed enbart
sin oförmåga att betrakta tillvaron ur barns perspektiv.
Istället för som tidigare på fabler, sagor och barnlitteratur, bygger
Pixar nu på moderna eller rent av futuristiska vuxenförlagor: andra
filmer eller filmgenrer. Ett småkryps liv anspelar på gangstergenren
(men påminner även om Three Amigos (1986), Superhjältarna är
action(pastisch) eller äventyrskomedi, medan det är svårt att säga
om Wall-E är en Science Fiction-parodi eller S-F-satir. Filmen på
minner förstås om 2001: Ett rymdäventyr (1968), vars onde karaktär
F1AL 9000 här motsvaras av Axioms onde autopilot AUTO, medan
Wall-E själv snarare liknar R2D2 i Stjärnornas krig. Filmen inne
håller även referenser till I, Robot (2004), Blade Runner (1982) och
Frankensteins mänskliga monster. Bilar verkar (förutom alla refe
renser till Steve McQueen) vara en nyinspelning av Doc Hollywood
(1991), men påminner förstås även om bilåkandet i American Graf
fiti (1973) och Grease (1978). Råttatouille för tankarna till Jacques
Tati, Upp kan ses som en animerad road-movie högt ovan asfalten
med många föregångare på film och i bok. Monsters Inc.:s likheter
med Metropolis har redan berörts. Osv, etc.
Filmmakarna visar sin ”vuxenhet”, genom att självupptaget gå till
baka till sin ungdoms favoritfilmer eller tematisera andra ting som

barn ännu inte mött. Ty 3-8-åringarnas erfarenheter sträcker sig säl
lan bortom familjeroller, skolan och kamraterna, något som tidigare
”Disneyklassiker” tagit fasta på. Miljöförstöring och andra politiska
frågor skulle barn i bästa fall kunna börja greppa - om nu tv-nyheterna för barn inriktade sig på sådant, vill säga. För det finns ju äldre
barn än Disneyåldrarna 3-8 år. Barnnyhetspubliken på 8-14 år.

Förslösat kulturarv ll:Tv-nyheter för barn
Jag har hittills inte mer än indirekt berört immateriellt kulturarv,
dvs kunnande: sådan kunskap som man för vidare till nästa gene
ration genom att fortsätta göra en viss sak, t ex hantverk som att
knyppla, animera barnfilmer eller tillverka seriösa nyheter riktade
till barn. Hur bevarar man journalistiskt kunnande? Ja, genom att
arbeta journalistiskt, förstås. Halvt bortglömd är inte bara förmå
gan att skapa barnfilm, utan även konsten att göra engagerande ny
hetsprogram för barn: upparbetat hantverkskunnande.
Jag har ovan talat om arbetslinjen och om barns utanförskap i
de nya Disney-Pixar-filmerna, om kulturarvstänkandet som ideolo
giskt i meningen ”vissa gruppers dominans över svagare grupper”.
Riksantikvarieämbetet uppmärksammar också frågor om ”makt,
tillhörighet och utanförskap”, dvs teman som normalt hör hemma
i nyheter och samhälls- och kulturdebatt. Men medan animerad
barnfilm blivit vuxenfilm, har barntevenyheter blivit allt mindre
»
vuxna.jy
I min nya bok Från Barnjournalen via Lilla Aktuellt - till Häxan
Surtants Rapport? (Rönnberg 2010) har jag just jämfört 70-talets
Barnjournalen med dagens Lilla Aktuellt och funnit att dagens
barnnyhetsprogram i det närmaste blivit ett livsstilsprogram för
barn, en barnvariant av Landet runt, som visar upp medelklassbarns
fritidsaktiviteter och innehåller kändisintervjuer, snarare än är ett
nyhetsprogram.
Dagens barntevenyheter lever tyvärr inte upp till föregångaren,
vad beträffar förklaringar av vuxnas ”stora” nyheter, eller till Barn
journalens allvar och solidaritet med barn. Inslagen är idag en tred
jedel kortare: drygt 2, jämfört med förr drygt 3, minuter långa. Lilla
Aktuellt har ett internt programuppdrag, som säger att det till 70
procent ska bestå av inslag som ”förklarar och fördjupar de stora
nyheterna” och därutöver ska ”ta upp det som intresserar barn och

unga” (dessa ting förutsätts tydligen vara oförenliga...). År 2008, som
jag studerat, är proportionerna snarast de omvända: bara cirka 30
procent ”vuxennyheter bearbetade för barn” och 70 procent ”inslag
om barn”.
Femton procent av sändningarna 2008 innehöll ingen enda ”stor
vuxennyhet”, bara trevliga livsstilsinslag, och var närmast ett slags
mysigt magasin som kunde ha hetat Barnlandet runt... Jag upplever
en entertainisering och estetisering av många av inslagen, en upp
lösning av gränsen mellan fiktionsfilm och nyhetsreportage, med
musikpålägg, uppdelning av inslagen i två akter med ”cliffhangers”,
alltmer sensationella nyhetsteman, nära nog avsaknad av motsatta
synsätt, nästan ingen politik, inga miljönyheter ens osv. Det är mer
än synd, eftersom barn redan i 10-12-årsåldern (jag har intervjuat
94 stycken) faktiskt är intresserade av att få veta mer och förstå det
som det rapporteras om i media. De är vetgiriga, men tycker att
Lilla Aktuellt är för kort och förklarar alldeles för lite.
Men, säger den kritiske, är då inte barntevenyheter också fråga
om vuxnas förmedling till barn? Visst, men när barn inbördes talar
om det som händer i världen, vilket de numera med tanke på dagens
allestädes närvarande newszak inte kan undgå att höra talas om på
fritiden, blir detta med mitt synsätt barnkultur. Handlar då inte
också detta om att kvalificera barn för ett framtida samhällsmed
lemskap? Nej, ty informationen är viktig för deras möjligheter till
opinionsbildning och inflytande här och nu. Jag förordar nämligen
att barn från födseln även ska ha rösträtt.

Förslösat kulturarv III: Barnkulturdebatten
På 70-talet fanns det t ex i Aftonbladet och Svenska Dagbladet spe
ciella barntevekrönikörer. Det finns det inte längre. Länge fanns det
i Dagens Nyheter en barnkultursida, men sedan ett bra tag tillbaka
gör DN:s Barn/Ung-sidor mest bara PR för svenska barnboksförfattare. Det som en gång på 70-80-talet var sex-sju barnkulturtidskrif
ter med breda, kvalificerade diskussioner om barnfilm, barnlittera
tur och barnkultur har år 2010 blivit till en enda - nedläggningshotad - en. Och engagerade barntevenyheter har som sagt blivit
fiktionsliknande livsstilsmagasin.
Den fråga jag till sist ställer mig, och riktar till er, lyder: Hänger
den nymornade tanken om behovet av ett ”barnkulturarv” kanske

just samman med vuxenfieringen av kulturprodukter förment rikta
de till barn? Och/eller samman med en försvagning av den levande
debatten om barnkultur? Med individualismens negativa verkning
ar och med dagens unga vuxnas känsla av att inte vilja/kunna vara
så värst vuxna, nu när det inte finns några jobb eller mest bara trist
hårt arbete, skyhög hyra osv. Man utbildar sig tills man närmar sig
de 30...
Är ”barnkulturarvstanken” helt enkelt ”kulturtanternas” reaktion
på 30-35-åriga, manliga såväl som kvinnliga, frilansande mambos
som nu arbetar inom media? Som i kvinnornas fall menar att de har
”bevarat barnet” inom sig (ja, det lekfulla, kreativa barnet alltså inte det sårbara, rädda, förstås...) när de skriver barnboksrecensioner eller gör barnteater och sysslar med barnkultur för vuxna. Och
i de animerande männens fall: ”bevarat tonåringen inom sig”, när de
skapar häftiga eller tom våldsamma filmscener eller estetiskt snitsiga inslag i barnnyheter med cool musik? Var är nu de osjälviska
”barnräddarna”, mormödrarna? På gymmet eller spelades datorspel
eller bridge på Internet? Varför har vi tanter misslyckats så kapitalt
med att föra det levande arvet vidare? Ska vi som vanligt skylla på
morsan? Eller lita mer på dagens barn?
Motsatsen till undervisning är debatt, diskussion och informa
tion. Vem undervisade förr kulturarvingarna om barnkulturarvet?
Om svaret är ingen: hur kunde arvet ändå hållas vid liv? Jo, inte
minst genom att fortsatt utföras i form av förment kopierande pro
duktion, genom barns användning av favoriter inom sina kamrat
kulturer, genom offentlig diskussion om barn och medier, samt ge
nom informativa program riktade till barn. Nu ska alla produkter
förment avsedda för barn vara så originella och ”kreativa”, så svåra
och vuxna, att barn känner sig utanför... En kulturpolitik värd nam
net borde snarast satsa på att ”motverka individualismens negativa
verkningar”, som bl.a. tar sig de uttryck jag ovan tagit upp.
Vad gör då barnen själva åt allt detta? De leker inte minst medielekar.

Barnarkivariers medielekar1
För 27 år sedan myntade jag (Rönnberg 1983) begreppet ”medielek(ar)” och utvecklade det sedan i min bok kallad En lek för ögat
(Rönnberg 1987) om förskolebarns lekar utifrån Astrid Lindgrens

filmberättelser, televiserade i serieform. Jag syftade då på barns kol
lektiva rollekar med utgångspunkt i en audiovisuell massmedietexts
story, karaktär(er) och/eller miljö, som utgjorde en vidareutveckling
dels av äldre tiders kollektiva regellekar och folklekar, dels av indi
viduell symbollek.
De kollektiva medielekarna utifrån audiovisuellt råstoff avsåg så
ledes rollekar som var betydligt mindre stereotypa än gamla tra
ditionella dramatiserande motsvarigheter och symbollekar såsom
att t ex i grupp leka Pappa-mamma-barn, Skola, Polis eller Sjukhus.
Med andra ord: en mer komplex lektyp som inte hade anonyma,
typiserade och starkt överdrivna huvudkaraktärer eller vardagshän
delser som grund - och inte heller hade några uttalade regler som
stöttor, men som ändå genom barns allmänna förtrogenhet med
den åskådliga massmedieförlagan kunde samla fler än ett barn i
meningsfull, och såsom ”demokratisk” upplevd, lek (eftersom inget
barn upplevdes som lekens domderande "manusförfattare"). Lek
stoffet kunde ta avstamp i episoder ur såväl barnprogram, barnfil
mer som tv:s vuxenutbud.
Många har sett dessa lekar som mindre utvecklande än barns för
ment ”fria” lek och vuxenstyrda ”dramalekar”, liksom mindre värda
än de gamla folk- och yrkeslekarna typ Flå häst, Sätta rovor eller
Bygga bastu. Jag betraktar tvärtom medielekarna som mer kom
plexa och typiska för dagens barns sätt att både arkivera och samti
digt modernisera äldre stoff.
Angränsande begrepp hos andra forskare som i viss mån påmin
ner om min benämning ”medielek” är Anne Dysons (2003) ”textuella
leksaker” (om hur populära filmer, tv-program, rap-texter, psalmer,
sportreferat i radio etc återanvänds). Enligt mitt förmenande är dock
”leksak” en alltför konkret och materiell term för detta råstoff till le
kar, som ju utgörs av inlevelse i karaktärer, förebildliga handlingar och
karakteristiska fraser - fast ibland även specifika lekdräkter (Pippis
strumpor, Emils bysse, Stålmannens cape, superhjältars ögonbindel).
Maya Götz et al (2006) använder begreppet ”mediespår” om medieinslag i något äldre (8-10 år) barns dagdrömmar eller önskefanta
sier och termen ”mediespår” skulle förstås även gå att applicera på
medielek - med den skillnaden att ”spåren” då enbart betraktas från
en distanserad utomståendes sida, förutom riskerar att förlora sin
som-om-kvalité och dessutom kunde tolkas som ”medieeffekter”.

Film- och tv-tittande som "lekdigressioner"?
Visst ger också leksaker med anknytning till mediefigurer upphov
till lekar. Att leksaker underlättar lek är ingen nyhet, men de dockor,
actionfigurer och fordon som kan ses i tv-program och filmer kri
tiseras av outgrundlig anledning alltid av vuxenvärlden - inte bara
för att de kostar pengar. Filmforskaren Barbara Klinger (1995) har
lyft fram fenomenet ”filmiska digressioner” som avser de ”omvägar”
som marknadsföringen av en film (t ex med leksaker och kläder)
sägs innebära för åskådaren, då olika företeelser bortom själva fil
men inverkar på tolkningen av filmtexten.
Dessa påstådda ”avvikelser” från texten anses dock (både i den
allmänna debatten och enligt medieforskningen) i fallet med barns
innehav av tv- eller filmrelaterade leksaker tvärtom leda till alltför
lite avvikelser från filmberättelsen i barnens efterföljande lek. Deras
fantasi och kreativa lek sägs utarmas, ”bara kopiera” förlagan. Frågan
är dock: vad avviker från vad?! Är det leksakerna med anknytning
till populära barnprogram/filmer och leken utifrån dessa som är (el
ler eventuellt inte tillräckligt mycket, dvs ”fantasifullt” nog, utgör)
en avvikelse från programmet/filmen, eller är det tvärtom filmen
som är en omväg runt leken: ett annat sätt att iscensätta välkända
lekmönster på delvis nytt vis? Ett slags medierad ”museipedagogik”
eller digital dramalekpedagog? Är leksakerna och leken en del av
filmtexten, eller utgör filmmottagandet helt enkelt en utvidgning av
lekkontexten?
Klinger betonar hur leksaker och T-shirts är ”exempel på för
hållandet mellan intertextualitet och estetisk varuproduktion: de
fungerar som ett intertextuellt nätverk som särskilt utformats för
att identifiera filmen som vara” (Ibid. s.154). Åskådaren sägs enligt
henne bli avledd från själva filmen av marknadsföringen. Själv skulle
jag snarare vilja betrakta filmen/tv-serien som en omväg i interaktionen mellan barnen och leken. Hellre framhålla de audiovisuella
berättelserna som ”exempel på förhållandet mellan estetisk varu
produktion/filmproduktion och urgamla lektraditioner”
Det finns nästan inte någon barnfilm-/tv-genre eller något tema
som inte har en föregångare i lekarnas värld. Leksaken/varan för
tydligar i själva verket filmens lekefterliknande karaktär, när berät
telsen i grund och botten utgör en narrativisering av urgamla lekar.
Efteråt ludierar leksaken åter lekstrukturen i ett slags kontinuerlig

”re-ludieringsloop”. På detta sätt återerövrar barnen de lekar som
filmen lånat eller rent av ”stulit”. Interludiet är dock inget mellanspel
utan en del av själva leken.

Remediering & intertextualitet - eller interludicitet?
Det finns med andra ord ett flertal termer för det som händer när
barn utnyttjar sin tids medier som råstoff till sina lekar, men jag
avser nu att introducera mitt eget begrepp ”re-ludiering” (från lati
nets ”ludus/ludere” för lek/spel, leka/spela), det vill säga representa
tionen av lek i en massmedierad form, som sedan - transformerad
- åter ger upphov till förnyad, förändrad lek. Här framhävs alltså
tydligare leken, snarare än själva mediet, vilket medieteoretikerna
Bolter & Grusin (1999) gör i sin ofta citerade bok Remediation.
Latinets ”medium” betyder mitten eller mellanrummet. Dagens
barnkultur är i hög grad massmedierad, men detta är inte detsamma
som att barnkultur är distribuerad eller spridd via massmedia, utan
att media utgör ett slags mellanled mellan barnen i deras kamrat
kultur. Att ”mediera” innebär att vara en förbindande länk eller bud
bärare. I de yngstas fall ger detta framför allt upphov till medierade
lekar eller medielekuppslag, som efteråt tar sig uttryck i barnens
egendesignade medielek.
Intertextualitet handlar om textens relation till tidigare texter, in
terludicitet om en leks anspelningar på, eller ”citerande” av, andra
lekar. Remediering rör sig, som jag ser det, om en relation mellan
olika medier, där vi tänker oss någon typ av överföring/transformation av mediespecifika presentationssätt (inte om innehållsliga/
textliga övertaganden av storydetaljer t ex) från ett tidigare mass
medium till ett senare, men inte minst i motsatt riktning: influenser
från ett senare medium på det tidigare mediet (datorspelande in
rymmer filmvisningar av cut scenes; nättidningar innehåller webbtv; romanberättande influeras av filmen, filmberättandet imiterar
datorspels ”börja om från början”-möjligheter). Äldre medier som
tidningar och tv försöker behålla sin legitimitet och aktualitet ge
nom att införliva nya medietekniker som Internet.
”Re-mediation” refereras till som Bolters & Grusins (1999:45) väl
kända term för vad som sägs vara representationen av ett medium
i ett annat (de menar exempelvis att datorspel i sig absorberar film,

tv och datorn), men upphovsmännen har ett oändligt vitt mediebegrepp och skiljer inte mellan medier och medietexter. (De uppfinner
i själva verket på nytt det som Marshall McLuhan (1968) hävdade
redan 35 år tidigare.) Bolter & Grusin betraktar urskiljningslöst bl.a.
datorer, datorspel, tv-apparater, tv-skärmen, tv-sändningar, tryck
medier, ”medierade rum” (som köpcentra och Disneyworld) och
målningar såsom exempel på ”medier”.
De blandar således ihop betecknandemedel, produktionsmedel,
återgivningsmedel, framförande-/lagringsmedier, texter, apparater
och platser för livs levande möten i en enda ologisk röra. De blandar
även in adaption, det vill säga förändringar uppkomna genom an
passning av en textförlaga till den besläktade texten i ett nytt medi
um (exempelvis alla datorspels stories som bygger på filmer). Denna
textmigration kallar de också för remediering...

Reludiering - barns sätt att tradera
Reludiering avser istället ett kreativt dubbelriktat samspel mel
lan olika sätt att mediera lekar. Riktningen går ursprungligen från
fysiskt utlekande till åskådande av figurer som leker på delvis lik
nande sätt i tv-program/filmer med tydlig lekstruktur och lekfull
ton. Dessa rörliga lekbilder ger i sin tur upphov till medielekar, som
förnyade sätt att tillsammans med kamraterna kroppsligen leka ut
de nygamla lekarna i delvis ny skepnad, vilka senare ånyo gestaltas
i nya tv-program och filmer osv, som därefter resulterar i transfor
merade lekar etc. Allt i en oändlig slinga.
Det avgörande med denna re-ludiering är egentligen inte lekarnas
aktualiserade innehåll/själva lektexterna, utan deras moderniserade
och personifierade lekroller, deras nya lekdräkter och stående fraser
eller sånger, som alla bidrar till deras effektivitet som demokratiska
förmedlingslänkar. Massmedieringen gör lekarna till ”masslekar”:
barn över hela Europa leker ”Emil i Lönneberga”, precis som ur
gamla sällskapslekar också har varit masslekar. Särskilt tv-mediet
med dess räckvidd, åskådlighet, upprepade och (pga serialisering)
utdragna bekantskaper möjliggör rätt komplicerade medielekar av
symboltypen. De flesta Disneyfilmer ses numera också på tv-skär
men, i form av videor/dvd:er. Samtidigt gör den mer utbroderade
berättelsen i det audiovisuella mediet de storymässigt ofta rätt ste

reotypa regellekarna mindre skelettartade. Lekrollerna är inte läng
re så torftiga, när de förädlas till medielekar.
För att återvända till Klinger (1995): Re-ludiering innebär således
att en gammal fysiskt utlekt lekform representeras som bild- och
verbalspråkligt moderniserad filmlek, för att sedan i sin tur utgöra
underlag för de åskådande barnens något förändrade efterföljande
medielekar. Tv-sändningar och filmvisningar blir med andra ord när vi får syn på medielekarna - också ett slags ”interaktiva medier”,
visserligen med något fördröjd utlösning, i den meningen att även
dessa uppmuntrar barnens fysiska såväl som mentala aktiviteter.
Leken efter (eller vid upprepad medietextanvändning: före) själva
mottagandet av berättelsen är inte någon distraktion, utan ett åter
vändande till ursprunget. Till arvegodset. Det är inte marknadsfö
ringen via t ex leksaker som tillhandahåller bakgrundsberättelsen
till filmen, utan uppenbarligen givande lekar och lekmönster som
utgör filmernas bakgrundsberättelser. De hörskådande barnen blir
inte avledda av leksaken, utan leds in i filmen genom dess lekassoci
ationer, samtidigt som filmen sedan vägleder barnen tillbaka in i en
berikad lek: medielek. (Insikten försvårar onekligen avgränsningen
av såväl lek- som filmtexten, men det bekymrar förstås inte barnen
utan enbart forskaren.)
Själva filmmottagandet utgör en ”lekdigression”, när tusenåriga
lekar idag sprids som filmer i tv och på video/dvd - i ömsesidig pro
duktivitet, genom gott samspel mellan tradition och förnyelse, där
de bägge medierna åter- och omskapar varandra. Omvägar medför
oftast nya upptäckter. Lekarna har således alltid varit ”post-moder
na”, i meningen under konstruktion, flytande, i ständig rörelse.
Reludieringen av de lekimiterande filmerna kan trots den hyper
moderna tekniken, i betydligt högre grad än alla ”skatter” räddade
undan förgängelsen av vuxna, sägas vara just äkta och urgammalt
barnkulturarv.

NOT
1) Avsnittet om medielekar och reludiering har tidigare publicerats
på danska i en något annorlunda version: se de båda artiklarna av
Rönnberg 2009.
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