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Förord

Begrepp som delaktighet, inflytande och barnperspektiv/barns per-
spektiv genomsyrar dagens barnkulturforskning. Viljan att lyssna till 
barns utsagor och försöka fånga barns erfarenheter och uppfattningar 
om sin livsvärld växer sig allt starkare. Det är viktigt, positivt, kreativt 
och uppfordrande – men begreppen måste samtidigt diskuteras och 
problematiseras, för att undvika förenklingar och tom retorik. I denna 
skrift belyser tolv artiklar olika aspekter på barns röster i barnkultu-
ren. Sammantaget visar de på en stor spännvidd mellan olika discipli-
ner och mellan akademisk och praktisk/konstnärlig forskning.

Ulf Janson påpekar i den inledande artikeln att ”ha röst är inte 
bara en fråga om att komma till tals utan också om att bli hörd”. 
Han ser delaktighet som ett komplext fenomen, beroende av dels ob-
jektiva delaspekter som tillhörighet, tillgänglighet och samhandling, 
dels subjektiva som engagemang, erkännande och autonomi. Empirin 
hämtas från barnkollektivets lekande inom förskolans ramar, där bar-
nen sätter sina egna villkor för delaktighet, tillträde och närvaro. Del-
aktigheten kräver här förmågan att behärska lekandets koder, regler, 
ritualer och symboler, något som visar sig kunna vara problematiskt 
inom barngrupper med funktionell mångfald. 

Också den följande artikeln av Margareta Aspán har en grund 
inom det pedagogiska fältet, men behandlar delaktighet i relation till 
värdegrundsarbete i skolan. En utgångspunkt är den polske pedago-
gen och läkaren Janusz Korczak som under tidigt 1900-tal verkade 
för barns rätt till respekt och vars progressiva idéer varit starkt in-
spirerande för främjandet av barnets rättigheter, bland annat genom 
Barnrättskonventionen. Exempel och variationer från fältstudier av 
skolans värdegrundarbete analyseras utifrån frågan om barnets röst 
hörs av vuxenvärlden och ifall barnet kan sägas bli respekterat. 

Skolans arbete med värdegrundsamtal är underlag också för Liza 
Haglund, som under rubriken ” ’Varför måste vissa alltid ha rätt?’ Vad 
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barn vill veta när de själva får fråga” presenterar vilka heta ämnen och 
frågeställningar som barn finner viktiga och väsentliga att tala om. 
Genom ett projekt kring filosofiska samtal i skolan, i anslutning till 
en teaterföreställning, visas hur barn vill ventilera såväl existentiella 
funderingar som konkreta faktafrågor och hur man kan hantera barns 
värderingar. 

Barns tankar och frågor kan formuleras på olika arenor, som barn-
tidningar, TV och radio. Catharina Hällström skriver i sin artikel om 
”KP-tyckare”, vilka i tidningen Kamratposten presenteras med namn 
och personliga uppgifter och som uttrycker sin mening om olika 
ämnen. 14 barnförfattare vittnar om sina tankar kring sin textpro-
duktion; inbegripet frågor om varför skribenterna skickat in bidrag 
och hur de upplevt sin medverkan samt uppfattningar om skola, fri-
tid, intressen och framtiden. Analysen av intervjuerna inramas av en 
diskussion om barnkulturforskningens teoretiska och metodologiska 
förutsättningar. 

Malena Janson gör en historisk betraktelse med olika nedslag 
kring barns närvaro, frånvaro, deltagande och direkt respektive indi-
rekt delaktighet i svensk TV från 1950-talet till idag. Fokus ligger på 
1970-talet, det decennium då barnen i hög grad togs på allvar och 
bemöttes med respekt i barnredaktioner och TV-rutan. En förändrad 
barnsyn, där barnkulturen såg barnen som samhällsmedborgare och 
kompetenta kulturkonsumenter samt viljan till att skapa solidaritet 
och engagemang, präglade utbudet. Och man intresserade sig för – 
och använde – barns egna önskemål om vilka (ofta kontroversiella 
eller känsliga) ämnen som skulle speglas i programmen. 

Radiojournalisten Ylva Mårtens som i fyra decennier arbetat med 
radio om barns villkor och med barnintervjuer i radio besvarar frågan 
”Går det att intervjua barn?”. Hon utgår ifrån sin undersökning om 
vilket (ytterst minimalt) utrymme barn ges i radio och vilka ramar, 
regler och rättigheter som är aktuella. Ur sin egen erfarenhet ger hon 
sedan flera exempel på hur hon hanterat intervjuer med barn och 
unga i svåra livssituationer, där det krävs sensibilitet och stark lyhörd-
het för person och situation. 

Vid Tema Barn, Linköpings universitet, pågår forskningsprojektet 
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”Kultur för och av barn. En visuell och etnografisk studie av barnmu-
seum, tema- och nöjesparker och experimentverkstäder”. David Car-
dell presenterar analytiska utgångspunkter för en etnografisk studie 
om barns och familjers besök till tema- och nöjesparker. Tonvikten 
ligger på hur man i tidigare forskning sett på barns aktörskap och 
hur faktiska barns erfarenheter ofta marginaliserats. Genom ett eget 
exempel med barnbesökare på Liseberg påvisas hur känslor är bety-
delsefulla i konsumtion av nöjesparker.

Anne-Li Lindgren undersöker, inom samma projekt, gamla och nya 
barndomsideal i temaparken Astrid Lindgrens Värld. Här materia-
liseras fiktionen i ett upplevelseland, där besökare möter nostalgiskt, 
romantiskt och historiskt laddade miljöer och ”trygghetens naturkul-
tur”; dåtid länkas till nutid och fiktiv barnkultur ”blir verklighet”. ALV 
är också en värld som erbjuder lekmöjligheter, där Astrid Lindgrens 
aktiva barn från litteraturen iscensätts, barnet kan leva ut barndom 
och leken ses som en markör för den ”goda barndomen”. Barn och 
vuxna får ta ansvar för aktiviteterna, kan byta positioner och bli mer 
jämlika aktörer.

Den tredje artikeln från samma projekt, av Tobias Samuelsson, 
belyser barns användning av ett Science Center med naturvetenskap-
lig och teknisk inriktning, Fenomenmagasinet i Linköping. Materialet 
bygger på deltagande observation vid besök av förskoleklasser, sko-
lor och fritidshem. Fenomenmagasinet är tänkt som en pedagogisk 
verksamhet där lärandet står i fokus och barnen får prova på olika 
experiment. Men observationerna visar hur barnen också använde ex-
perimentstationerna på nyfiket utforskande och egensinnigt kreativa 
sätt, långt från de pedagogiska intentionerna. 

På ung scen öst, under den konstnärliga ledaren Malin Axelsson, på-
går ett kollektivt, konstnärligt utforskande arbete där teaterns konst-
närer och forskare från Linköpings universitet möts. Nyckelordet är 
interaktivitet. Scenen är (ofta) klassrummet. I en artikel presenterar 
teamet bakom iscensättningen av Vad ska vi göra? idéerna och arbetet 
med processen. Temat är gemenskap. Skådespelarna skapar föreställ-
ningen tillsammans med eleverna. Inspirationen till denna form av 
scenisk deltagarkultur härleds till politisk konstaktivism, 1970-talets 
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happenings och levande rollspel. Ideologiskt drivs projektet av en tro 
på (barn)scenen som en plats för politiska experiment, känslorum 
och fantasikammare; för kritisk reflektion och möjlighet till social 
och politisk förändring.

Att involvera barn som medforskare är ett sätt att praktisera barns 
delaktighet som ställer särskilda krav på förhållningssätt, forsknings-
design och metodiska överväganden. Barbro Johansson diskuterar 
erfarenheter av arbetet med barn som aktörer i det tvärvetenskap-
liga projektet ”Barn som medforskare av matlandskap” (BAMM) vid 
Göteborgs universitet. Artikeln visar hur barns aktiva medverkan kan 
tillföra ny kunskap om barn och barndom, samtidigt som barns rätt 
till angelägen forskning som främjar deras intressen kan tillgodoses. 
Forskning med barn kan innebära att barn samlar material, deltar i 
formulerandet av forskningsfrågor, sammanställer och/eller analyserar 
resultat. Forskning av barn handlar om att barn själva både initierar 
och genomför projekt, med vuxna som stödjande handledare. 

Också Patrik Hernwall belyser erfarenheter av barn som med-
forskare. UNGMODs projekt ”Ungas multimodala gestaltning: hur 
digitala medier kan användas för uttryck och reflektion” kretsade 
kring unga människors bruk av digitala medier i vardagen. De unga 
medforskarna kunde bidra med specifik kunskap i ämnet. I artikeln 
diskuteras en metod för att öka barn och ungas medvetenhet om sitt 
bruk av IKT. Genom en snabbkurs i forskningsmetod inriktad mot 
högstadieelever, inspirerad av Freires kritiska pedagogik, utvecklades 
en kritisk mediekompetens. Som medforskare var eleverna inte bara 
studieobjekt och informanter, utan också subjekt och autentiska vitt-
nen som själva utforskade och reflekterade kring ungas vardagliga 
bruk av digitala medier – vilket också fördjupade det sammantagna 
projektets forskningsresultat. 

Med dessa artiklar, byggda på föreläsningar under symposiet ” ’Nu 
vill jag prata!’ Barns röster i barnkulturen” på Centrum för barn-
kulturforskning, Stockholms universitet, i mars 2012 önskas

Trevlig läsning!

Karin Helander
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Författarpresentationer

Margareta Aspán är filosofie doktor i pedagogik och verksam vid In-
stitutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. 
Hon disputerade 2009 på avhandlingen Delade meningar: om värde
pedagogiska invitationer för barns inflytande och inkännande. Hennes 
forskningsintresse rör barnrättsfrågor och barns möten med vuxna 
såväl i skola som på virtuella platser.

David Cardell är doktorand vid Tema Barn, Linköpings universitet. 
Avhandlingsarbetet är etnografiskt och handlar om barndom och 
emotionell kapitalism där besök till nöjes- och temaparker fokuseras. 
I ett tidigare forskningsprojekt har svensk barnidrott som kommersi-
ell fritidsaktivitet behandlats.

Liza Haglund är adjunkt i pedagogik med interkulturell inriktning 
vid Södertörns högskola. Parallellt är hon verksam som forskarstude-
rande med inriktning mot barns begreppsbildning. Hon är författare 
till en rad fackböcker och lärarhandledningar inom filosofi för barn 
och unga och har även deltagit i flera projekt om barns filosofiska 
tänkande samt filosofiska samtal med barn.

Patrik Hernwall är docent i pedagogik och i medieteknik. Han är 
verksam som lektor vid Institutionen för data- och systemvetenskap, 
Stockholms universitet. Det tematiska intresset är barns villkor och 
digitala medier, med särskilt fokus på dels lärande, digital kompetens 
och multimodalitet, dels sociala medier och genus.

Catharina Hällström är filosofie doktor i pedagogik och verksam vid 
Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet. Hennes 
forskningsintresse och kunskapsområde rör villkor för barns sam-
varo och uttryck i barnkulturella sammanhang med utgångspunkt 
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i barndoms- och kulturpedagogisk forskning. Hon disputerade 2011 
på avhandlingen Insändare i Kamratposten. Uttryck för villkor i barns 
kulturella sammanhang.

Malena Janson är filosofie doktor i filmvetenskap med barnfilm (av-
handlingen Bio för barnens bästa?, 2007) och barn-TV (TV utan tabu, 
kommande) som forskningsområden. Hon är även verksam som före-
läsare, kulturskribent och bloggare. Sedan hösten 2012 är hon redak-
tör för Film i skolan på Svenska Filminstitutet.

Ulf Janson, professor emeritus i pedagogik, har forskat om barn i 
behov av särskilt stöd, delaktighetsfrågor och inkludering i förskola 
och skola. Ett intresse är praktikorienterad forskning, praktikbaserad 
evidens och samverkan mellan forskare och praktiker i pedagogisk 
och psykosocial verksamhet. Ett annat är utveckling av inkluderande 
pedagogik i Östeuropa och det forna Sovjetunionen, med samarbets-
projekt med S:t Petersburgs universitet.

Barbro Johansson är docent i etnologi vid Centrum för konsumtions-
vetenskap, Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse rör barn-
dom, konsumtion och delaktighet. Senaste publikationen är Att invol
vera barn i forskning och utveckling (red. Barbro Johansson & Mari-
Anne Karlsson).

AnneLi Lindgren är docent och verksam som lärare och forskare på 
Tema Barn vid Linköpings universitet. Hon disputerade år 2000 på 
en avhandling om föreställningar om barndom och medborgarskap 
under 1930-talet. Under senare år har hon fokuserat sin forskning på 
utbildningsmedier, barndom och barnkultur. 

Ylva Mårtens är producent och reporter på Sveriges Radio. Hon är ini-
tiativtagare till bl.a. radioprogrammen ”Barnen”, ”Fråga Barnen!” och 
”Barnens Romanpris”. Hon undervisar också på Stockholms Drama-
tiska högskola på magisterkurser som ”Barnet i dokumentären” och 
”Barnprogram i radio & tv”. Från 2012 har hon forskningsprojektet 
”Vad säger barnen?” om yttrandefrihet, journalistik och erkännande. 
Ylva Mårtens har även instiftat ”Barnens Stipendiefond”.
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Tobias Samuelsson är filosofie doktor och forskarassistent på Tema 
Barn vid Linköpings universitet och bedriver för närvarande forsk-
ning inom projektet ”Kultur för och av barn. En visuell och etnogra-
fisk studie av barnmuseum, tema- och nöjesparker och experiment-
verkstäder”.

ung scen öst

Malin Axelsson är regissör, dramatiker och konstnärlig ledare för ung 
scen/öst. Hon tog examen från dramatikerutbildningen vid Drama-
tiska Institutet 2002 och har sedan dess skrivit en rad pjäser för bl.a. 
Stockholms Stadsteater, Unga Klara, Riksteatern och Uppsala Stads-
teater. Hennes uppsättning ROFLMAOWTIME (ung scen/öst 2010) 
blev uttagen till Bibu, scenkonstbiennalen för barn och unga.

Moa Backman är teatervetare och har också studerat vid Centrum för 
barnkulturforskning. Hon har tidigare bland annat varit konstnärlig 
ledare för frigruppen UngaTur och är nu verksam som dramatiker 
samt som regiassistent på ung scen/öst. 

Tova Gerge är dramaturg på ung scen/öst, avslutade sin utbildning på 
StDH 2011 och har arbetat mycket med interaktiv scenkonst. Hen 
har även översatt barndramatik från franska. Under 2012 kom hens 
skönlitterära debut Rakel delat med tio.

Anna Lundberg är lärare och forskare vid Tema Genus, Linköpings 
universitet. Hon disputerade 2008 på en feministisk avhandling om 
komik, Allt annat än allvar. Den komiska kvinnliga grotesken i svensk 
samtida skrattkultur, och bedriver för närvarande ett projekt om in-
tersektionalitet och är redaktör för Tidskrift för genusvetenskap, samt 
för projektet ”En skriftserie om genusvetenskap”.
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Delaktighet i lek –  
en fråga om röst i det barnkulturella
Ulf Janson

Barnkultur och barns kultur –  
lekande som kulturskapande

Att ha röst är inte bara en fråga om att komma till tals utan också 
om att bli hörd. Att tala och att bli lyssnad till är två moment i ett 
kommunikativt sammanhang och båda måste finnas om en person 
ska betraktas som delaktig i situationen. Hur är det med det barn-
kulturella? Formar det kommunikativa situationer, sammanhang som 
både inbjuder till talande och erbjuder lyssnande? Det beror förstås 
på vad detta barnkulturella står för. I ett arbete om barns röst och del-
aktighet på ett speciellt barnkulturellt forum, nämligen insändarsidan 
i den välkända Kamratposten, skiljer Catharina Hällström (Hällström 
2011) mellan fyra innebörder hos begreppet barnkultur. En form är 
kultur för barn, bildnings- och marknadsorienterad kultur skapad av 
vuxna. En annan är kultur med barn, dvs kulturuttryck skapade av 
barn och vuxna i samverkan, med idrott, musik, skrivarverkstäder och 
teatergrupper som exempel, en tredje kultur av barn och en fjärde 
kultur bland barn. De båda sistnämnda har innebörder som delvis 
förefaller flyta samman. Kultur av barn exemplifieras med barns egna 
lekar, folklore, bilder och bruk av kommunikationsmedier, medan 
kultur bland barn står för ”… kollektiva processer i form av utbyten 
som barn på olika sätt delar med varandra” (ibid., s. 20). Det är dessa 
båda sistnämnda kulturformer som behandlas i denna text, i en dis-
kussion av barns kollektiva lekande. Denna aktivitet – som just är en 
aktivitet, inte en produkt – utmärks av att ’av’ och ’bland’ samlas i 
ett och samma moment. Det är, om man uttrycker sig så, ’bland’ barn 
som ’av’ blir av.

Är inte barns röst i denna form av barnkultur självklar, på ett an-
nat sätt än vad som är fallet i en marknadsanpassad kultur för barn? 
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I produktion av leksaker, böcker, film, teater är ju vuxenintentionen 
ofrånkomligt styrande och barn finns i bästa fall med som legitime-
rande tyckarpanel eller fokusgrupp. Om kultur ’av och bland’ res-
pektive ’för’ barn betraktas som ytterligheter i fråga om barn- kontra 
vuxenstyrning – där kultur ’med’ barn är en slags mellanform – kan 
olikheten mellan dem associeras till en distinktion inom kulturpeda-
gogiken (Goldstein-Kyaga 1999, Qvarsell 1999) mellan en antropo-
logisk och en estetisk innebörd. Den antropologiska står för livsform, 
handlingsmönster, den estetiska för förädling, en målgruppsoriente-
rad påverkan eller fostran. I särskilt den senare är det normativa in-
slaget uttalat, i det estetiska perspektivet framträder ’det kulturella’ 
som gott och uppbyggligt eller skadligt och destruktivt (ibid.). Kultur 
för barn framträder just så, det gäller litteratur och teater (Helan-
der 2003), bildskapande (den aktuella Lilla Hjärtat-debatten), film 
(M Janson 2007). Den kommersiella leksaks- och nöjesindustrin är 
givetvis ett ofrånkomligt objekt för en, i denna mening, estetisk be-
dömning. Barns röster villkoras i dessa sammanhang av pedagogiska 
intentioner, historiska och politiska perspektiv, utvecklingspsykolo-
giska spekulationer och/eller ekonomiska motiv. Talutrymme och 
lyssnarintresse för barnrösten beror på hur den förhåller sig till dessa 
villkor. ”Du tycker väl rätt …” – någon kanske minns Tage Danielssons 
intervju med flickan om vad hon önskade sig mest av allt. Såvida inte 
barnrösten möts av den marknadens hungriga påhejande som mest 
leder tankarna till välkomnandet i pepparkakshuset.

Också leken har sina vuxna tillskyndare som ser den i ett eller an-
nat nyttoperspektiv, ofta relaterat till utvecklingsstimulans, träning 
och lärande. I den 2010 reviderade läroplanen för förskolan fastslås 
uppdraget vara att ”… lägga grunden för ett livslångt lärande”. För-
skolan skall ”…stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda 
en trygg omsorg” (Skolverket 2011, s. 5). Leken nämns lite längre 
fram, men egentligen inte som ett mål och värde i sig, utan som ett 
verktyg, i ett ”… medvetet bruk av leken för att främja varje barns 
utveckling och lärande” (ibid., s. 6). Detta förädlande syfte, i linje 
med ett estetiskt kulturperspektiv, är naturligtvis utmärkt och byg-
ger på ett troligen korrekt antagande, att leken verkligen har en sådan 
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nyttig inverkan. Det förutsätter naturligtvis ett klargörande av vad 
’ett medvetet bruk’ är, en uppgift dock för pedagogisk forskning och 
lärarutbildning snarare än för lagstiftaren.

Men också en sådan, förhoppningsvis välgörande, lek är kultur för, 
möjligen med, barn. Den lek som verkligen skapas, utförs och kon-
trolleras av och i ett barnkollektiv – som har barnrösten och inget 
annat som sitt medium – har inget nyttoperspektiv, inga förädlande 
eller fostrande syften – den är sitt eget mål och värde. Det är lek som 
glaspärlespel, en syssla för homo ludens, som inte söker berättigande 
i resultat och produkt, utan i det närvarande, det pågående. Donald 
Winnicott, brittisk barnläkare, psykoanalytiker och inflytelserik lek-
teoretiker, markerar detta i sitt val av begrepp, inte lek utan lekande 
(Winnicott 1971). Det är i lekandet som process och pågående ska-
pelse, som en genuin kultur av och bland barn tar form. I denna 
process organiseras de lekandes delade erfarenheter, ges en form och 
ett uttryck som både reproducerar och distanserar det ursprungliga 
erfarandet. I lekandet uppstår en kollektiv livsvärld, på en gång lust-
fylld och fascinerande, där ursprungliga upplevelser återskapas i en 
begriplig och manipulerbar gestalt. 

I denna kamratkultur, med sina rutiner och artefakter, sin specifika 
humor, sina värderingar och regler (Corsaro 2005), sätter barnkollek-
tivet sina egna villkor för tillträde, närvaro och delaktighet. Har alla 
barns röst plats i denna kultur av och bland barn? Vi vet ju att så inte 
är fallet – marginalisering och utanförskap är en lika påtaglig realitet 
i barns som i vuxnas värld.

Men vad är det då att vara delaktig? Och hur ser villkoren för del-
aktighet ut i den kultur som barn, i sitt lekande, skapar tillsammans? 
I dagens Sverige är förskolan sannolikt den plats där detta skapande 
framför allt förekommer. Familjen erbjuder inte på samma sätt kol-
lektiva mötesplatser, utan snarare aktiviteter med allt mindre utrym-
me för det spontana kollektiva skapandet mellan jämnåriga barn. För-
skolan, däremot, samlar nästan hela barnpopulationen i vissa åldrar, 
enligt Skolverkets statistik drygt 83 % i åldern 1–5 år (hösten 2011), 
i grupper som i genomsnitt består av ca 17 barn. Om man bortser 
från effekten av en allt större social bostadssegregation i Sverige – 
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som i och för sig är diskutabelt att göra eftersom detta naturligtvis 
påverkar förskolegruppens sociala liv – kan man anta dessa grupper 
vara relativt heterogena vad gäller socio-kulturell sammansättning 
och funktionell mångfald, åtminstone i jämförelse med hemmets och 
familjelivets sociala villkor.

Den fortsatta diskussionen skall då utgå från de lekarenor som för-
skolan tillhandahåller och de delaktighetsvillkor som där skapas, med 
exempel tagna från situationer i vilka barn med funktionella olikheter 
(variation i fråga om visuell, motorisk respektive kognitiv förmåga) 
samspelar. Men först en närmare titt på delaktighetsbegreppet.

Vad är delaktighet

I litteraturen diskuteras delaktighet både som rättighet, något som 
skall föreligga, och som ett tillstånd, något som under vissa givna 
omständigheter finns eller inte finns. Sammanförs detta kan politiska, 
administrativa och praktiska slutsatser dras: vi bör, i det aktuella sam-
manhanget, skapa sådana omständigheter att delaktighet kan uppstå. 
Normativ strävan och empirisk erfarenhet förenas.

Tydligt uttalas rätten till delaktighet i samhällslivets olika yttring-
ar, kultur, politik, beslutsfattande, utbildningssystem, i de båda FN-
konventionerna om barns rättigheter och om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättningar. Inom utbildningsområdet gäller en idag 
nästan universellt omfattad inkluderingssträvan, tidigt formulerad i 
UNESCO:s Salamancadeklaration. I WHO:s klassifikationssystem 
ICF, för faktorer relaterade till hälsa och funktionstillstånd/funktions-
hinder, är delaktighet en av fyra grundläggande domäner. I svensk 
integrations- och socialpolitik är delaktighet en central strävan. Ett 
representativt uttryck ges i handikapputredningens slutbetänkande: 
”Vi vill använda begreppet delaktighet i bemärkelsen aktivt delta-
gande i samhällslivet … Människor med funktionshinder skall vara 
med i samhället tillsammans med och på samma villkor som andra” 
(SOU 1991:46, s. 134). 

Men för att kunna precisera under vilka omständigheter delaktig-
het underlättas eller motverkas måste begreppet preciseras ytterligare. 
Precisering och definition innebär oftast avgränsning och i detta sam-
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manhang görs en avgränsning till social delaktighet, att på en given 
arena ingå i samspel med andra, i utbildningssammanhang svarande 
mot inkluderingens sociala dimension (Koster, Nakken, Pijl & van 
Houten 2007). Vidare görs en åtskillnad mellan subjektiv och objek-
tiv delaktighet, dvs engagemang, tillfredsställelse, anspråk å den ena 
sidan och faktisk interaktion med dess kontextuella förutsättningar 
å den andra (Nordström 2002, Janson 2004, Molin 2004, Janson, 
Nordström & Thunstam 2007, Melin 2009). Nedan utvecklas denna 
delaktighetssyn i tre objektiva delaspekter: tillhörighet, tillgänglighet 
och samhandling, samt tre subjektiva: engagemang, erkännande och 
autonomi. De skall inte ses som additiva, utan av varandra beroende 
storheter, inte diskreta kategorier utan facetter som påverkar varan-
dra och sammantagna bestämmer en persons grad av delaktighet i en 
given situation.

Objektiva delaktighetsaspekter

Tillhörighet. För att vara delaktig skall man höra till det sammanhang, 
där aktivitet utförs och medaktörer uppträder. I Sverige var, som ti-
digare nämnts, 83 % av barn mellan 1 och 5 år inskrivna i förskola 
hösten 2011 och därmed formellt tillhöriga. Också en mycket stor 
majoritet av barn med olika typer av funktionsnedsättningar och 
behov av särskilt stöd är inskrivna i ’vanlig’ förskola, inkluderingen 
har i det avseendet kommit långt i internationell jämförelse. Men, 
som skall utvecklas längre fram, att vara inskriven innebär inte med 
självklarhet att man har tillhörighet på de kamratkulturella arenorna. 
Här kan funktionell olikhet i jämförelse med majoriteten i barngrup-
pen innebära en mycket marginaliserad position. Tillhörighet till den 
informella lekarenan kan inte garanteras av den inskrivande myndig-
heten. Här är tillhörighet en förhandlingsfråga inom barnkollektivet, 
den ges från tillfälle till tillfälle och på andra villkor än dem som gäller 
för formell tillhörighet.

Tillgänglighet handlar om tillgång till handlingsrummet med dess 
aktivitetsmöjligheter och rekvisita. Arena och aktivitet bestämmer 
varandra ömsesidigt. Fotbollsplanen erbjuder aktiviteten fotboll. Man 
blir inte delaktig genom att dansa vals. Dockvrån erbjuder docklek, 
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men delaktighet kräver att man kan och förstår att använda dess re-
kvisita. Tillgänglighet för barn med funktionsnedsättningar brukar 
oftast diskuteras i termer av fysisk anpassning och hjälpmedel. Men 
delaktighet kräver också förmåga att förstå aktivitetens mening och 
behärska dess språk, koder och symboler. Aktivitetens symboliska 
och socio-kommunikativa kontexter måste vara tillgängliga (Janson 
2001) men arena och aktivitet tenderar att på ett specifikt sätt sätta 
fysiska, socio-kommunikativa och/eller symboliska barriärer för spe-
cifika typer av begränsningar i funktionell förmåga. Rörelselek kräver 
motorisk rörlighet, symbolisk rollek förståelse för symboliseringen, 
lekförhandling förmåga att hantera kommunikativa system (t ex ver-
balt tal, teckenspråk) och sociala samtalsregler. I auktoritativt reglerad 
vuxenstyrd verksamhet – som förskolans samling, utflykter, studiebe-
sök – har den vuxna parten ansvar för att reducera sådana barriärer. I 
kamratkulturellt samspel finns inga sådana ansvarspositioner, de ingår 
inte i rollmönstret. Var och en är hänvisad till sig själv.

Samhandling. Delaktighet innebär del i det faktiska utförandet av 
de handlingar som är typiska för arena och situation. Samhandling 
måste inte betyda samma handling, snarare samordnat handlande, 
komplementär aktivitet. I rollek och fri aktivitet är det samordnade 
handlandet del av en kollektivt konstruerad och ägd plan, ett samä-
gande, som är själva kärnan i delaktighetsvillkoren. Delaktighet är att 
ha del i handlingsplanen. Till skillnad från planerad undervisning och 
omsorg är dock denna plan inte en i förväg uppgjord ritning. Den är 
en pågående skapelse, planerande och agerande vävs samman (Doyle 
& Connolly 1989). Emellertid behöver inte ett komplementärt eller 
samordnat handlande utesluta variation i förmåga att utföra enskilda 
operationer, även om studier av funktionell olikhet i lek visar att mar-
ginalisering i sådana fall är vanlig (översikt i Janson, Nordström & 
Thunstam 2007). 

Subjektiva delaktighetsaspekter

Engagemang är den agerandes upplevelse av närvaro, intresse för akti-
viteten på arenan, motivation för delaktighet på den. Denna subjek-
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tiva aspekt är ett nödvändigt villkor för att man skall kunna tala om 
delaktighet på ett meningsfullt sätt, men inte ett tillräckligt. En per-
son som ur samhandlingssynpunkt är tydligt marginaliserad kan, på 
grund av låg anspråksnivå, ändå kalla sig själv delaktig (Sköld 1997), 
fast en utomstående bedömare knappast skulle instämma i detta. 
Barn med funktionsnedsättningar ses ofta i sådana passiva vid-sidan-
om-positioner i kamratsamspel (Nordström 2010). Eftersom engage-
mang är en subjektiv storhet kräver bedömning av engagemangsgrad i 
princip den handlandes egen utsago, men det är inte okomplicerat att 
från barn i förskoleålder få sådan tillförlitlig information.

Erkännande står för medaktörernas hållning till den enskildes när-
varo på arenan.. Erkännande är något annat än acceptans, ett ofta 
använt begrepp i studier av relationer mellan barn med och utan 
funktionsnedsättningar (Janson, Nordström & Thunstam 2007). I er-
kännandet ligger ett ovillkorligt bejakande, ett respekterande av den 
andre som ett Du (Melin 2009). Genom erkännandet får den andre 
komma till genuint och engagerat uttryck i samhandling som den 
han/hon är, medan acceptans inte behöver betyda mer än att den 
andres närvaro tolereras, kanske som ett resultat av en moraliserande 
eller förebrående hållning från en vuxen i kontrollerande ställning. 
Sådan påtvingad acceptans bryter mot kamratkulturens inträdesreg-
ler (Corsaro 2005) och torde skapa marginaliseringsbenägenhet sna-
rare än delaktighet.

Autonomi innebär att råda över den situation man befinner sig i. 
I en autonomifrämjande atmosfär kan individen känslomässigt och 
intellektuellt hantera situationen, finna alternativ och fatta välgrun-
dade och realistiska handlingsbeslut (Boalt Boëthius 1983). I under-
visning och omsorg främjas autonomi genom att barn ges möjlighet 
att utveckla sina resurser. I kamratsamspel handlar det mycket om att 
reglera in- och utträde, att utifrån egna val komma in i, ibland också 
dra sig ur, samspel. Hos barn med funktionsnedsättningar betraktas 
det senare lätt som tendens till isolering. Den pedagogiska uppgiften 
är att kunna skilja mellan vad som är reaktioner på upplevda barriärer 
och vad som är genuin vilja till utträde. 
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Delaktighet i förskolan –  
omsorg, lärande och kamratsamspel

Som antytts i det tidigare avsnittet kan delaktighetsbetingelserna se 
ganska olika ut, beroende på om situationen regleras av vuxennärvaro 
eller skapas i kamratsamspel. Detta gäller såväl de objektiva som de 
subjektiva delaktighetsaspekterna, på ett sätt som gör det motive-
rat att tala om förskoleverksamhet som en sammansättning av skilda 
verksamhetskulturer (Janson 2004, Melin 2009). 

Förskolans verksamhetskulturer

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) anges, förutom välbefinnande 
och trygghet, utveckling och lärande, också lek och sociala relationer 
som viktiga mål för förskoleverksamheten. Den år 2010 reviderade 
läroplanen ger en mer uttalad prioritet åt lärande-, utvecklings- och 
omsorgsmål medan lek och socialt samspel med kamrater får en mer 
instrumentell roll. ”Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan 
vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska 
ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande” (Skolverket 
2010, s. 7). 

I strävan att följa föreskrivna mål utvecklar den enskilda förskolan 
sin verksamhetskultur. Det sker genom sättet att tolka målen, om-
sätta dem i praktiken, organisera verksamheten i planer och rutiner 
och genom de rollrelationer som etableras inom personalgruppen och 
mellan personal och barn. Rollrelationerna och de handlingsmöns-
ter som sammanhänger med dem skapar specifika handlingsrum för 
specifika aktiviteter, ramar och gränser för vad som är förväntat och 
möjligt för olika aktörer i olika situationer. Personal såväl som barn so-
cialiseras in i dessa mönster, vilket ger förskolevardagen en betydande 
grad av förutsägbarhet, relaterad till de olika verksamhetskulturernas 
rutiner.

Förskolans omsorgs- och lärande/utvecklingsmål lägger grunden 
för dels en omsorgs-, dels en undervisningskultur (Janson ibid., Melin 
ibid.). De är båda vertikala till sin karaktär, med barn i en beroende 
och personal i en styrande, kontrollerande roll och position. Målen för 
omsorgs- och undervisningsrelaterad verksamhet sätts i vuxenvärl-
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den, ytterst genom läroplanen men i den konkreta tillämpningen av 
den personal barnen dagligen möter. Men det finns principiella skill-
nader mellan omsorg och utvecklingsfrämjande undervisning som gör 
det motiverat att se dem som skilda verksamhetskulturer. Omsorg 
är här-och-nu-inriktad och handlar om barnets omedelbara fysiska 
och psykiska välbefinnande, medan undervisningskulturen är fram-
tidsinriktad, handlar om att utveckla barnet från dess nuvarande till-
stånd i en viss riktning. Omsorgen grundas i ett behovstänkande, där 
vad som är behov och vad som är lämpligt sätt att tillfredsställa det 
definieras och bestäms av den vertikalt överordnade parten, medan 
barnet ingår som objekt för den vuxnes handlande. Undervisnings-
inriktningen grundas istället i en utvecklings- och lärandesyn, som 
avgör vilka stimuli och vilken relationskaraktär som skall gälla i mötet 
mellan den undervisande och den lärande. I undervisningskulturen 
ingår det lärande barnet, eleven, som projekt. Gemensamt för dessa 
båda verksamhetskulturer är dock att de styrs av nyttorelaterade syf-
ten. Läraren och omsorgsgivaren utför sina handlingar för att de har 
eftersträvansvärda konsekvenser – i den meningen kan de ses som 
estetiska kulturer för och med barn.

Parallellt med dessa kulturer finns en tredje, barnens kamratkultur 
(Janson 2004, Melin 2009), en kultur som på avgörande sätt skiljer 
sig från de vuxenstyrda (Corsaro 2005, Froenes 1995). Förskolebarns 
kamratkultur, med den kollektiva leken som typisk aktivitet, är hori-
sontell och lustinriktad. Den har ingen bestämd plats, inga fixa roll-
mönster av typen lärare-elev eller omsorgsgivare-omsorgstagare. Den 
uppstår i stunden när situation och yttre betingelser är gynnsamma 
och kan avslutas och upphöra lika plötsligt som den uppstått. Lekan-
det i kamratkulturen är inte nyttoorienterat, leken leks inte för dess 
välgörande, utvecklingsbefrämjande och inlärningsstimulerande skull. 
Den har den självständigt styrda lustfyllda aktiviteten som sitt enda 
raison d’être – inget program, ingen plan, ingen på förhand given 
slutpunkt eller slutprodukt. I varje sin framträdelse är den, som kon-
sten, nyskapad. Med begrepp från dramatiken kan man säga att lekens 
manuskript skrivs i samma stund som dess framförande regisseras och 
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ageras. Uppgiften som författare och regissör kastas mellan aktörerna, 
som nornorna kastar sländan med ödestråden mellan sig. 

Detta ger kamratkulturen en horisontell förhandlingskaraktär, som 
inte har motsvarighet i förskolans andra verksamhetskulturer. I det 
horisontella förhandlandet sätts villkor för såväl inträde som agerande 
på lekarenan. Men det betyder inte att allt är jämställt och att inga 
makt- och statushierarkier förekommer. Tvärtom, sådana kan vara 
ganska starkt etablerade i grupper av 4–5-åringar. Men då rör det sig 
om hierarkier som saknar den vuxenstyrda vertikalitetens legitimitet. 
De är inte baserade på formell makt, juridisk rätt eller professiona-
lism. I grund och botten är de förhandlingsresultat, som kan omför-
handlas och kullkastas. Men dessa särdrag i kamratkulturen gör att 
vuxna i princip inte har tillträde den – åtminstone inte på samma 
villkor och med samma tillhörighet som gäller för barn. 

Kamratkulturens specifika tillhörighetsvillkor

Ovannämnda kulturskillnader innebär att tillhörighet och delaktig-
het på kamratsamspelets arenor inte villkoras på samma sätt som till-
hörighet på de vuxenstyrda arenorna. Tillhörighet i formella system 
ges genom auktoritativt utdelat medlemskap. I kamratstyrda system 
måste medlemskapet förtjänas, det kräver en prestation, ett bidrag till 
gruppgemenskapen. I sin diskussion av kamratkultur skiljer Froenes 
(1995) mellan ascribed kontra achieved tillhörighet. Bidraget som 
kamratgemenskapen kräver skall skapas av den inträdessökande själv, 
inte av en välmenande vuxen som vill ”hjälpa till”. Det skall vara i 
samklang med kamratkulturens särskildhet: lustorientering, horison-
talitet, oberoende, situerad aktivitet (Åm 1993, Janson 2001, Ytterhus 
2002, Corsaro 2005, Butler & Weatherall 2006), där det sistnämnda 
står för att det är görandet i stunden som avgör om arenan öppnas 
eller inte för den inträdessökande. Detta görande skall anknyta till 
temat för pågående aktivitet men helst också tillföra nya turer. Det 
får inte innebära kritik, ifrågasättande eller maktspelsanknutna hot 
(Corsaro 2005).

Ett exempel: en grupp femåringar leker familj. Mamma, en seende 
flicka, dukar fram en måltid av kattmat och kaninmat. Pappa, en se-
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ende pojke, och storasyster, en blind flicka, säger usch och bläh. Så tar 
pappa på sig hatt och går, han skall ut och jaga. Nej säger storasyster, 
inte längre med leksignalerande röst, det är inget roligt om du skall ut 
och jaga. Jo säger mamma, det är det visst. Nää då är inte jag meee, 
svarar storasyster med emfas. Nähä då är du inte med då, blir det täm-
ligen kallsinniga svaret. Ställd inför detta ändrar sig storasyster: jag är 
väl med då. Hon har stött på en tillgänglighetsbarriär, inte uppfattat 
att pappa tillför leken en ny intressant vändning. Hennes reaktion blir 
ett maktspel, ett villkorande med formen ’om-så’. Detta är ingen bra 
delaktighetsstrategi. Hotet vänds mot henne själv och hon tvingas 
backa. Ett bidragande, icke-hotande sätt att hantera situationen, ett 
manuskripttillägg i stil med ”vi stannar hellre kvar och matar kani-
nerna”, hade troligen varit mer framgångsrikt,. Delaktighet kan inte 
krävas, den skall göras i flödet mellan interaktörerna.

Aktivitetsbidrag skall alltså möta kraven på lustorientering och 
horisontalitet, men också autonomi i förhållande till yttre auktoritet. 
Det senare betyder inte att det kamratkulturella är oberoende av re-
gelverken i omgivande vuxenstyrda sociala system. Tvärtom tenderar 
barn att i sin kultur reproducera drag hos dessa system, som etiska 
grundregler kring ägande, mitt och ditt, sant och falskt, socio-kultu-
rella rutiner och turtagningsregler, men i en form som också tillgodo-
ser autonomikravet och därför inte alltid överensstämmer med den 
reproducerade modellen (interpretive reproduction, Corsaro 2005). 
Detta blir tydligt för den som försöker styra interaktionen utifrån, i 
syfte att motverka marginalisering. Det som händer vid sådan vux-
enintervention är att den kamratkulturella lekarenan omvandlas till 
en vertikal omsorgs- eller fostransarena. Svaret blir då ofta ett försvar, 
präglat exempelvis av strategisk följsamhet med återgång till tidigare 
mönster när kontrollen släpps, eller av icke-lyssnande, någon gång 
parodierande eller förhandlande argumentation. Oavsett form av för-
svar är avsikten att återskapa en oberoende aktivitetszon (ibid.). 
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Tillträde till och agerande på lekarenan

Inträde

Eftersom lekarenan, precis som alla mellanmänskliga mötesplatser, 
inte bara är en fysisk lokal utan också en kulturell konstruktion måste 
den som vill vinna inträde på den behärska de regler som gäller på 
arenan. Inträdesritualer växlar, från plats till plats och från kultur till 
kultur, men de finns och oförståelse för dem ger problem (Janson 
2004). Förmåga till lekinträde vittnar om en specifik kamratrelate-
rad social kompetens, peerrelated social competence (Guralnick 1992), 
som anses prognostisk för social förmåga överhuvudtaget, också i 
vuxenlivet (ibid.). Denna förmåga är emellertid inte ett abstrakt per-
sonlighetsdrag utan en fråga om följsamhet till ett specifikt regelverk, 
som grovt kan sammanfattas i satsen ”Ge bidrag till pågående akti-
vitet – kräv inte uppmärksamhet på dig själv som person!”. Garvey 
(1977) har, på basis av en lång rad studier av barns lek i förskoleålder, 
identifierat huvuddragen i detta regelverk:

Gör detta: ställ dig på lagom avstånd till den plats där aktiviteten 
pågår. Inte för nära, då uppfattas du som påträngande, inte för långt 
bort, då kommer ditt inträdesförsök inte att märkas. Iaktta utan kom-
mentarer vad som händer, vad de lekande gör. Lista ut det underlig-
gande lektemat. Skapa ett bidrag till detta, en variant som på en gång 
bekräftar och stimulerar temat. Lyssna till de deltagandes reaktion, 
avläs om det är en inbjudan eller ett avvisande. Om det är det senare – 
backa och gör ett nytt försök. Gör inte detta: be inte om information, 
tala inte om dig själv, dina känslor inför och åsikter om vad gruppen 
leker och hur den gör det. Kritisera inte det som händer, försök inte 
tala om hur det ska gå till. Allt detta sammanhänger med att de le-
kande kollektivt transformerat det fysiska rummet och dess rekvisita 
till en symbolisk scen, och allt som ifrågasätter denna transformation 
hotar lekillusionen (Giffin 1984) och uppfattas som en störning istäl-
let för ett bidrag. Det kollektiva bevarandet av illusionen är fantasile-
kens och den sociala rollekens mest grundläggande regel (ibid.).

I följande utdrag ur en doktorslek mellan en grupp 5-åringar, av 
vilka en har ett måttligt CP-relaterat rörelsehinder, ges exempel på 
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först ett misslyckat inträdesförsök, sedan ett lyckat. Två flickor, Sofi 
och Pernilla, sitter vid ett runt bord, iförda vita rockar, fullt upptagna 
av sina dockpatienter. De har plåster, bandage, stetoskop, sprutor, 
medicinburkar till sitt förfogande. De är intensivt engagerade, i det 
egna och i varandras lekande. Pojken med rörelsehinder, Klas, kom-
mer fram till bordet, sätter sig och tar en medicinburk. Sofi tar utan 
ett ord, och utan att vända sig mot Klas, ifrån honom burken och 
fortsätter samtalet med Pernilla.

Klas: jag är också doktor ju
Sofi, Pernilla: (inget svar, fortsätter sitt samspel)
Klas: jag är också doktor
Sofi, Pernilla: (ingen reaktion)

Under tiden har Erik cirklat runt bordet med en dockvagn på någon 
meters avstånd. Han kör nu fram vagnen till doktorerna.

Erik: här här min bebis är sjuk
Pernilla: okej okej (reser sig för att ta emot dockan)
Klas: (gör ett försök att ta emot dockan)
Erik: nä gå det är inte du som ska göra
Pernilla: (tar fram ett bandage) hon har brutit armen ser jag
Erik: nej hon har ont i foten ser du inte
Pernilla: vänta då måste hon ha medicin
Klas: (tittar på) det är ju jag som ska
Inget svar.

Klas gör allt fel, han bryter in i lekområdet oombedd, istället för att 
bidra stör han aktiviteten genom att ta för sig av rekvisita. Erik gör dä-
remot rätt, han observerar på håll, drar slutsats om det pågående, går 
fram med ett bidrag och blir omedelbart inbjuden. Hans och Pernillas 
dialog sker helt inom lekramen, hans korrigering av Pernilla innebär 
inget brott mot illusionen.

Emellertid, i en grupp med funktionella olikheter finns inte alltid 
förutsättningar för strategiskt ”korrekta” inträden. Gör-det-här-reg-
lerna kräver tillgänglighet i fysiskt såväl som symboliskt och socio-
kommunikativt hänseende. Klas funktionsnedsättning innebär att 
rörlighetskrav sätter barriärer för hans delaktighet, han tar sig fram till 
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bordet med viss möda, måste omedelbart slå sig ned och framträder 
därmed, i jämförelse med Erik, som påträngande och icke inbjuden. 
Om det istället handlar om barn med sensoriska funktionsnedsätt-
ningar gäller svårigheten att få veta vad som händer. Ett icke-seende 
barn måste be om information om inte det verbala spelet ger tillräck-
ligt underlag. För barn med kognitiva begränsningar kan lektransfor-
mationerna, de symboliska förvandlingarna av rummet, handlingarnas 
innebörd, tingens och aktörernas identitet, vara otillgängliga och kräva 
tolkning. I studier av inträdesstrategier i lekgrupper med funktionell 
olikhet (Janson 2007) visas att barn med kognitiva funktionsnedsätt-
ningar, liksom barn med rörelsehinder och barn med grava synskador, 
tenderar att övervägande använda uppmärksamhetskrävande inträ-
desstrategier och därför bli avvisade, medan barn utan kända funk-
tionsnedsättningar betydligt oftare använder bidragsgivande strate-
gier och därför långt oftare bjuds in i gemenskapen. Det verkar som 
om det är handlingsmönstret, inte den personliga egenskapen, som 
avgör välkomnandet. Det är aktiviteten, inte individen, som sätter 
barriärerna (ibid.). En slutsats blir att kulturskapande av och bland 
barn, just därför att det är av och bland dem, utan mediering av vuxet 
tillrättaläggande, blir marginaliserande för några. Redan i inträdesske-
det kan det bli så, att alla inte får röst och inte alla röster lyssnas till.

Förhandling av roller och symboler

Också vid lekförhandling, och kanske i synnerhet då, gäller regeln att 
lekillusionen måste bevaras. Diskussioner om innehåll och förlopp, 
manuskripttillägg, regianvisningar, symboliska transformationer, skall 
föras inom lekramen, som en del av lekandet (withinframe, Giffin 
1984) och så att inte illusionen rivs ner, transformationens slöja dras 
bort och lekrummet blottas i sin fysiska nakenhet. Här blir det peda-
gogiska dilemmat tydligt för den som vill ge stöd åt det marginalise-
rade barnet. Ett påpekande, explicit eller förtäckt, med budskapet ”låt 
Lisa vara med” är i sig ett brott mot samtliga inträdesregler och leder, 
också om det åtlyds, långt ifrån säkert till en fungerande position på 
arenan för Lisa. Föreslås hon en roll av pedagogen är det ett brott mot 
kamratkollektivets ägande av lekandet och troligen också en störning 



Ulf Janson 27

i det framväxande manuskriptet. Tillämpning av konversationsana-
lytiska begrepp (membership categorization) i lekforskning (Butler & 
Weatherall 2006) visar hur det enskilda barnets plats och position 
förhandlas fram med hjälp av rollsystem som uppfattas som koordi-
nerade och komplementära. I familjelek är mamma – pappa – barn 
en rimlig rolluppsättning men kanske inte mamma – barn – kung 
eller pappa – barn – polis. Sådana variationer kanske i något fall kan 
accepteras genom förhandling men det troliga är att de avvisas som 
orimliga i förhållande till den kollektiva socialisationserfarenheten, en 
delad verklighetsbild som får bestämma vad som är möjligt och vad 
som inte är det.

I rollförhandlingen av en tåglek förslår en blind deltagare, en fem-
årig flicka, att hon skall vara konduktörlokförare men förslaget avvisas 
av de seende jämnåriga deltagarna. Denna medlemskategori finns inte 
i deras möjliga tågmanuskript, man är antingen konduktör, lokförare 
eller passagerare. Situationen utvecklas till en konflikt som bryter 
lekramen (outofframe, Giffin 1984) och hotar lekillusionen. Då tar 
en av deltagarna, en seende femårig pojke, på sig konduktörmössan, 
sätter sig på den stol som nyss var loket och ropar ”nu går båten”. 
Konduktörlokförare visar sig vara en omöjlig roll – men en båtkap-
tensmössa gör en plötslig transformation av tåget till båt fullt rimlig 
och accepteras av deltagarna. Allt är möjligt i lek – men inte vad som 
helst.

Symbolisering är ett viktigt inslag i förhandling. Via symboler flö-
dar lekassociationerna, drömlika lektransformationer blir möjliga, det 
absurda acceptabelt, medlemskapskategorier vidgas och det insocia-
liserade vardagsmönstret sprängs. Men kollektiv symbolisering kräver 
också en socio-kulturell grundgemenskap, likhetsassociationer som 
delas, en process som kan analyseras i följande steg:

I lekandet etableras en fantiserad meningshorisont, ett låtsasan-•
tagande som delas av de deltagande och mot vilken det fysiska
rummet upplevs.
Objekt i rummet väljs som varseblivbara bärare av denna lekfanta-•
si, de ges en nyckelroll i symboliserandet av låtsasvärlden. Valet av
objekt sker dels utifrån delade föreställningar om det fantiserade
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– här har den socio-kulturella bakgrundsgemenskapen betydelse. 
Doktorer ska ha sprutor, mammor ska ha barn, kungar ska ha kro-
nor. Dels sker valet utifrån en delad varseblivbar likhet mellan det 
reella/symboliserande och det fantiserade/symboliserade objektet. 
Ett avlångt relativt spetsigt föremål, men knappast en boll, kan bli 
spruta. En lagom stor och ringformad sak kan bli krona men en 
tomteluva kan inte bli det. 
Likhetsupplevelsen har alltså en perceptuell komponent, en direkt •	
association från det varseblivna till det fantiserade. Men det har 
också en kulturellt konventionell komponent, som skall vara delad 
för att förhandlingen skall kunna föras utan illusionsbrytande kon-
flikter. Åter kan funktionell olikhet skapa barriärer och hinder för 
att föra förhandlingsprocessen i hamn. Resultatet blir antingen att 
lekprojektet kapsejsar, man går åt varsitt håll och gör något annat, 
eller så fortsätter några som delar upplevelser och associationer 
medan den eller de som uppfattar och tänker på annat sätt hamnar 
utanför. 

En grupp leker Söderhav, man vågar sig ut i havet, hotas av hajar och 
krokodiler, räddar sig upp på land, vågar sig ut igen. Havet är en stor 
blå matta, olika skivor, kuddar och dynor är båtar och odjur. En pojke 
utan funktionell syn vill vara med, han tar sig på alla fyra över golvet 
och når mattan som han först känner med handen och sen kryper 
upp på. Iland ropar han triumferande. Nej säger kompisen bredvid, 
det där är ju havet, akta dig för krokodilerna. Här har vi ett lyckat in-
träde, pojken har korrekt tolkat lektemat, gått in på lekområdet med 
ett bidrag och blir inbjuden genom att dras in i manuskriptet, ”akta 
dig …”. Men sedan slutar det fungera. Han stannar upp och säger lite 
undrande men det är ju land medan han drar sin hand över mattans 
strukturerade plast. Detta förnekas av omgivningen, han hamnar ut-
anför och drar sig så småningom undan.

I detta exempel är det en bristande överensstämmelse både på det 
omedelbart varseblivna och det kulturellt konventionella planet som 
leder till förhandlingssammanbrott och exkludering. Den taktilt var-
seblivande pojken associerar mattans strukturerade materia med land 
och det blankpolerade, taktilt släta och motståndslösa golvet med 
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vatten. Den övriga gruppen associerar mattans blåhet med hav och 
golvets brunhet med land. I detta styrs gruppen av en konventionell 
föreställning (havets blåhet), långt ifrån alltid empiriskt bekräftad 
men likväl fungerande som delad social konvention. Detta exkluderar 
den blinda pojken som varken delar den omedelbara varseblivningen 
av eller den konventionella föreställningen om blåhet. Videoinspel-
ningar av leksamspel i grupper, präglade av funktionell mångfald, ger 
flerfaldiga exempel på hur skillnader i omedelbar perception och i 
internaliserad realitetsföreställning samverkar till att forma barriärer 
vid förhandling av ett gemensamt symbolspråk. 

Liksom fallet är vid inträden handlar det om samspelshinder som 
är aktivitets-, inte attitydbaserade. Delaktighetsproblemet gäller dels 
förutsättningar, nämligen lika fysisk, symbolisk och socio-kommu-
nikativ tillgänglighet till arenan, dels erkännande, där problemet är 
olikheter i verklighetsföreställningar och konventioner, som gör att 
man inte känner igen det som framförs av den andra parten. Bristande 
igenkännande ger bristande erkännande, kulturskapande av och bland 
barn tycks förenat med en marginalisering, som i samband med funk-
tionell olikhet får närmast systematisk karaktär (Janson, Nordström 
& Thunstam 2007).

Marginalisering

Marginalisering handlar om manifestation och underliggande process. 
Manifestationen är ett tillstånd av icke-deltagande, icke-erkännande 
eller icke-engagemang i en aktivitet, som den marginaliserade har 
skäl, objektiva eller subjektiva, att delta i. Den underliggande pro-
cessen handlar om barriärer som inskränker arenans tillgänglighet, 
fysiskt, symboliskt eller socio-kommunikativt. Sådana barriärer be-
höver inte bero på att man avsiktligt vill hålla någon utanför, de kan 
också vara resultat av aktiviteten som sådan. I samspel mellan barn 
med funktionella olikheter uppstår många sådana situationer. I en 
tjuv-och-polis-lek mellan fyraåringar säger den seende polisen till den 
blinda tjuven: du ska i fängelse och fängelset är där! Så pekar han 
med hela handen utan ytterligare verbal instruktion. Senare bryter 
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polisen själv ner denna barriär genom att komplettera sin information 
med konkret handledning, men det är en annan sak.

Tillgänglighetsbarriärer kan vara konkret-materiella eller abstrakt-
mentala, statiska eller processuella, konventionella eller intentionella 
(Janson, under utgivning). Konkreta barriärer är ofta rent kroppsliga 
hinder, medan abstrakta, som hot, verkar genom att påverka aktörens 
motivation. Statiska barriärer kan vara både konkreta, som fysiska 
hinder, och abstrakta, exempelvis förbud. De sätts vid ett givet till-
fälle men verkan kvarstår ända tills de flyttas eller upphävs. Process-
barriärer uppstår under pågående interaktion, som fysisk, symbolisk 
eller socio-kommunikativ svårtillgänglighet, men har en momentan 
verkan som upphör i och med interaktionens avslutande. Konven-
tionella barriärer uppstår i traditionella utföranden som oreflekterat 
ställer krav som någon deltagare inte bemästrar (tjuv- och polisex-
emplet) medan intentionella barriärer sätts med en direkt avsikt att 
marginalisera. 

I sociodramatisk grupplek uppstår, i pendlingen mellan förhand-
ling och agerande, lätt abstrakta och konventionella processbarriärer. 
Det kan ske i rollförhandlingar som förutsätter en gemensam erfa-
renhetsfond, som inte är självklart delad av alla. Etnisk-kulturell eller 
funktionell olikhet innebär aktörer som förfogar över olika slags kon-
ventionskapital. En person med en erfarenhet i första hand grundad 
på hörsel, känsel och kroppsupplevelse delar inte i alla stycken en 
seendes världsbild, men denna världsbild blir lätt en konvention som 
oreflekterat förutsätts gemensam för alla. En blind flickas bidrag till 
en tåglek underkänns när hon föreslår haptiska, dvs kroppsrörelse-
relaterade symboler, i stället för visuella. Hon utför tågets framfart 
genom att springa runt runt i en liten cirkel bredvid tåget (en rad sto-
lar) istället för att sitta på förarstolen och göra imiterande rattrörelser, 
som de seende deltagarna förväntar sig.

Den marginalisering som här beskrivs behöver inte handla om för-
domar och negativa attityder. Grunden kan snarare sökas i det kate-
goritänkande som utmärker socialt samspel, också i barns lek (Butler 
& Weatherall 2006). I ett kollektiv med delad kulturell erfarenhet 
delas också, utan att det behöver förhandlas i detalj, föreställningar 
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om vad som hör till scenariot. Detta är praktiskt, mycket kan tas för 
givet. Men det är just då barriärer skapas för den som inte delar er-
farenheten, inte förstår texten mellan raderna. Bidrag, givna från en 
sådan utanförposition, bryter mot konventionerna och avvisas, men 
avvisandet skall förstås som försvar av lekandet, inte som personlig re-
jektion. Konduktörlokföraren avvisas men kaptenen, som förvandlar 
tåget till båt, avvisar inte personen utan idén, hans ingripande är ett 
försvar av aktiviteten. Mössa, kapten, båt, det är inga problem – allt 
går ihop.

Avslutande reflektioner

Barns kamratkultur är en kultur av och bland barn. När denna kultur 
utvecklas i kollektiv lek uppfattas den i vuxnas ögon gärna som både 
kreativ, artistisk och estetisk, samtidigt som vissa inslag kan uppfattas 
som stötande, sexistiska och våldsamma. Vi har en tendens till att om-
fatta detta lekande med en på en gång sentimentaliserande och mo-
raliserande hållning, som ett kulturskapande i estetisk mening, med 
förädlande potential men samtidigt pendlande mellan bra och dåligt, 
uppbyggligt och förkastligt. Men det kamratkulturella lekandet ska-
par sin egen sociala ordning, sina uttrycksnormer och sitt regelverk 
för tillhörighet. Som sådan är leken en sant horisontell skapelse. Det 
finns ingen planerande och legitimerande yttre instans, som avgör 
vad som skall godkännas och förkastas. Allt sker för stunden och i 
stunden, format i ett kollektiv av röster. Som alla former av kultur 
av och bland barn, och till skillnad från kultur för och med barn, är 
lekandet sitt eget syfte, ett mål i sig. Det är inte ett verktyg för att nå 
andra mål – lärande, funktionsträning, social förmåga. I det avseendet 
skiljer sig barnkollektivets lekande radikalt från de perspektiv som 
pedagogik, utvecklingspsykologi, barnpsykoterapi, barnhabilitering 
lägger på lek.

Men till bilden hör att barns lekande under vissa omständigheter 
närmar sig en systematisk marginalisering av barn med vissa gemen-
samma drag, en marginalisering på gruppnivå. I det lekande som för-
siggår i kamratkulturens oberoende ’mellanrum’, ett begrepp myntat 
av Birgitta Ovarsell, pågår oavbrutet, som en del av det sociala livets 
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realiteter, ett inneslutande och uteslutande relationsarbete (Wre-
thander Bliding 2007). Men när uteslutning systematiskt drabbar ett 
avgränsbart kollektiv, som barn försedda med etiketten ’funktions-
nedsättning’, och när det börjar uppträda på förskolans institutiona-
liserade arenor, då står vi inför ett socio-pedagogiskt och etiskt pro-
blem, som det är förskolans uppgift att hantera. Denna uppgift är 
svår. När delaktighetssyftande interventioner sätts i verket omformas 
den kamratkulturella arenan till en omsorgs- och/eller undervisnings-
situation. I det kamratkulturella har vuxenauktoriteten, som sådan, 
inte någon position, den påverkan som sker i omsorgs- och undervis-
ningshandlingar överförs inte direkt, om den överförs alls, till kam-
ratkulturen. Likafullt omfattar förskolans uppgifter också kamratkul-
turen, även om den termen inte används i läroplanen. Funktionell 
mångfald, liksom etnisk och kulturell, är mål i de inkluderingssträvan-
den som svensk barnverksamhet ger uttryck för, åtminstone retoriskt. 
Detsamma gäller för de tidigare nämnda internationella normativa 
dokumenten. 

Vår gemensamma uppgift är att, i enlighet med barnkonventio-
nen, verka för barnets rätt till röst och delaktighet, att slå vakt om 
goda, icke-exploaterande mål i kultur för och med barn och att skapa 
förutsättningar för genuint kulturskapande av och bland barn. Men 
denna andra uppgift måste angripas med insikten att i just sådana 
yttringar, kanske som ett oundvikligt villkor för dem, pågår det inne-
slutande och uteslutande relationsarbetet. I detta möts två av barn-
konventionens grundläggande principer, rätten till likvärdiga villkor 
och icke-diskriminering och rätten att få säga sin mening och få den 
respekterad, på ett sätt som skapar ett svårhanterat etiskt och pedago-
giskt dilemma. Den ena rätten riskerar att hindra den andra. Problem 
löser man genom att undanröja hindren, men ett dilemma uppstår 
i en konflikt mellan gott och gott. Det dilemmat löser man inte, det 
måste man förhålla sig till, medvetet och lyssnande till den röst som 
för tillfället är svagast.
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Att sätta örat intill… 
Barns röster och vuxnas lyssnande inom 
värdepedagogiskt arbete i skolan

Margareta Aspán

Den svenska skolan har i uppdrag att fostra sina skolbarn inte bara 
till goda medborgare i en demokratisk samhällsordning, utan även 
till goda medmänniskor. Många ansatser görs i skolan för att generera 
förutsättningar för individens självutveckling, för underbyggande av 
empati och för formandet av medmänniskor. Med en historisk tillba-
kablick kan konstateras att detta är en relativt ny del av skolans ut
talade uppdrag, något som hör samman med en viss syn på barn och 
barndom, vilket jag kommer att diskutera i den här texten. 

Genom att framlägga några av variationerna i skolans värdepeda-
gogiska arbete utifrån min avhandling (Aspán 2009) vill jag belysa 
några frågor som berör dagens skola i dess ansatser att gynna barnets 
utveckling till just medmänniska. Det omfattar arbete mot mobbning, 
för kamratskap, för solidaritet och medkänsla. Jag vill också diskutera 
hur denna typ av undervisning skulle kunna kopplas till barnets rät-
tigheter, främst rätten att säga sin mening. Med en utgångspunkt i 
idéer ifrån den polske pedagogen och läkaren Janusz Korczak, som 
starkt värnade barnets rätt till respekt redan under det tidiga 1900-
talet, vill jag undersöka skillnaden mellan att som barn få utverka sin 
yttranderätt och att som barn erhålla respekt. Frågan är huruvida bar-
nets röst i värdepedagogiska övningar hörs av vuxna och ifall barnet 
kan sägas bli respekterat.

Här visas att barnet i skolan ses som både ansvarigt och kompetent 
och som någon som behöver undervisas i att bli medmänniska. De 
vuxnas förväntningar tycks bestå av viss del nyfikenhet på barnet och 
av viss del bedömning och tillrättavisning, två förhållningssätt som 
synes svåra att sammanlänka. Att vuxnas barnsyn spelar in för hur 
barndomen kan levas är lätt att konstatera. Jag vill ta upp frågan vad 
det betyder för barnet att vi ännu under 2000-talet delvis betraktar 
det som icke fullvärdigt. Här kommer jag att utgå från olika synsätt 
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på eleven, bland annat med utgångspunkt i det Lynn Fendler (2001) 
betecknar developmentality och hennes resonemang om interaktiv pe-
dagogik. Hennes begrepp och perspektiv kan bidra till en tolkning 
av vad skolbarnen kan tänkas erfara av sådan samtidig omsorg och 
disciplinering.

Om fostran, barnets utveckling och rättigheter

Skolan ska utöva sitt fostransuppdrag genom att stödja elevens ut-
veckling i sin förmåga att förstå andra. Målet formuleras i läroplanen 
med orden ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och för-
måga till inlevelse” (Lgr11 s. 7). Det görs dels gentemot de människor 
som verkar och samverkar i skolans närmiljö genom ett arbete som 
speglas i till exempel arbete mot diskriminering, dels gentemot män-
niskor i den globala världen i och med att varje elev ska få förståelse 
för ”alla människors lika värde” (s. 7). Även individens frihet och inte-
gritet är värden skolan ska ”gestalta och förmedla” (s. 7). Läroplanen 
föreskriver också att skolan ska vara ”öppen för skilda uppfattningar 
och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av 
personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana” (s. 8). 

I styrdokumenten tydliggörs vad som kan ses som en grundbult 
i ’individens utveckling’ och kommunikationsförmåga: språket. Ytt-
randefriheten, språkets vikt och barnets aktörskap bakom och i sina 
yttranden är byggstenar som tillskrivs betydelse:

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Ge-
nom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få 
utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro 
till sin språkliga förmåga. (Lgr11 s. 9)

I citatet framhävs individens språkliga kommunikationsförmåga för 
sin egen utveckling, men också samtalets berikande funktion för vars 
och ens språkliga utveckling. Möjligen kan tolkningen vidgas till att 
även gälla den sociala utvecklingen, ifall läroplansförfattarna inklude-
rar sådan i ’identitetsutveckling’.

Ett försök att syntetisera citaten ovan ur den senaste läroplanen 
skulle i så fall kunna vara: Samtal utvecklar elevens identitet till med
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människa, och det är via kommuni
kation och prövningar av uttryck 
och uppfattningar som var och en 
får erfara de värden samhället vill 
förmedla, men dessa värden balanse
ras ständigt mot elevens egenart, dess 
unika uppfattningar och ståndpunk
ter. Kommunikationen rymmer då mer än förmedling av vetande och 
kunskaper. Detta grundas i en syn på samtalet som en bas för indivi-
dens personliga utveckling och genom samspelet med andra – i exem-
pelvis samtalet – lär barnet känna sig själv och andra. Ett samtal, kan 
hävdas, kräver så både talare och lyssnare som i en väv av tankar och 
idéer utbyter erfarenheter om världen, och kanske om sig själva och 
om varandra. Detta samtal ska i skolpraktiken ibland visa sig – trots 
sin illusoriska enkelhet – vara en nöt att knäcka. Innan jag återger 
några exempel ifrån värdepedagogiska lektioner från mina studier vill 
jag ge en kort historisk tillbakablick på skolans fostransmål och olika 
synsätt på vad som utgör god fostran. Tillbakablicken visar också att 
formuleringar om barnets rättigheter manar till respekt men att rät-
tigheterna ständigt balanseras och avvägs mot andras rättigheter.

Rättigheter, delaktighet och respekt

Det som tidigare varit den svenska skolans centrala fostransmål – lyd-
nad och auktoritetstilltro – ersattes under tiden efter andra världskri-
get istället med fostran till den demokratiska medborgaren; ”begrepp 
som demokrati, självständighet och frihet ställdes i förgrunden” (Qvar-
sebo 2006, s. 9). Fostran av barnet förändrades ifrån att under det 
tidiga 1900-talet ha riktats mot hälsa, hygien och den goda ’karaktä-
ren’, till att – fram emot 1950-talet – utveckla ”fria och livsanpassade 
personligheter” (Qvarsebo s..62). 

Aga som disciplineringsmetod i skolan ifrågasattes och avskaffades 
1958 om än efter lång träta. I grundskolans läroplan från 1962 antogs 
skolans fostran leda fram till en ”fri, självständig och harmonisk män-
niska” och skolan förväntades stödja elevens utveckling ”mot ökad 
självständighet” (citerad i Qvarsebo 2006, s. 64). I Lgr69 sågs den fria 
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självständiga människan som en förutsättning för det demokratiska 
samhället, och ’fostran’ kom att bytas ut mot ’personlighetsutveck-
ling’ (Fjellström 2004, s. 41). Idag (Lpo94 och vidare i Lgr11) ska 
eleven även fostras till solidaritet, tolerans och generositet men skolan 
ska också ”låta varje enskild elev finna sin unika egenart”. Dagens 
idéer om individens självutveckling har alltså tydliga linjer bakåt i 
tiden, och tycks bli allt tydligare varefter elevens underdånighet och 
auktoritetsbundenhet försvagas i retoriken kring skolans fostransupp-
drag. 

Ändå innebär detta inte att diskurser om den nödvändiga discipli-
neringen och lydnaden helt skulle ha försvunnit. Ett känt gammalt 
uttryck är ju ”Små barn ska synas men inte höras”. Det är gentemot 
en sådan barnsyn som det blir en utmaning att verkligen börja låta 
barnen komma till tals, att inte bara hävda den vuxnes överordnade 
position. Vissa, skriver Liedman (2011), ser människan som beståen-
de av en flytande massa som måste stöpas, medan andra istället ser på 
människan som någon som genom sin inre kraft och genom omsorg 
växer och utvecklas (s.21ff). Att barnets plats under disciplinering-
ens mest strikta tid varit betraktad som den ostyriga flytande massan 
tycks utom tvivel. Och var är vi då idag, bland dessa barnsyner; barnet 
som flytande oreda eller någon – en egen hög person om än småväxt 
– som både redan är någon och som är i utveckling? 

I tal om barnet och dess rättigheter handlar diskussioner ofta om 
rätten att ta del i politiska beslut eller processer. Här kan man anting-
en vara av uppfattningen att ett sådant fokus utesluter andra områden 
av barnets rätt att vara socialt delaktigt, eller ansluta sig till idén om 
att vår sociala samvaro i grund och botten ständigt omfattar politiska 
dimensioner. Den förstnämnda idén skiljer då mellan ’participation’ 
i sociala respektive politiska relationer (Thomas 2011, s. 56) medan 
den andra istället urskiljer både sociala och politiska aspekter i samma 
pedagogiska situation, eller – kanske bättre uttryckt – i samma peda-
gogiska relation. 

Att ägna sig åt analys av en pedagogisk situation som går utanför 
explicita skolpolitiska procedurer kan, utifrån den senare idén ovan, 
alltså omfatta analys av maktordningar, inklusions- eller exklusions-
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processer, och analys av villkor för barnet att göra sin röst hörd. Men 
det blir inte på samma sätt som kring skolpolitiska procedurer möjligt 
att bocka av i kanten att barnet har fått inflytande över någon be-
slutspunkt, har fått yttra sin mening, eller fått del i framröstandet av 
ett majoritetsbeslut i någon (för eleverna väsentlig) skolfråga. Istället 
behöver den analytiska blicken vändas mot delaktighetens mer svår-
uttolkade aspekter; varje elevs subjektiva erfarande av att räknas in i 
den pågående aktiviteten (Janson 2005) och däri få erkännande för 
sitt bidrag (Melin 2009). Här aktualiseras något annat än en analys av 
barnets yttranderätt (alternativt dess beskurna yttranderätt); barnets 
rätt att erhålla respekt. Sådan respekt för barnet skulle kunna förstås 
som en grundton, en skolkultur, en intersubjektiv hållning, en barnsyn 
vuxna lever i och med, och som därmed också omsluter barnen. Det 
blir också något som barnen själva agerar utifrån gentemot varandra. 
För att få fatt i den rådande grundtonen i en skola behöver forskaren 
lägga örat intill, samla många röster, lyssna noga. 

Och jo, även om det finns en stark rådande barnsyn som just en 
grundton, så visar det sig snart att mångfalden av tonlägen gör lyss-
nandet komplicerat. Jämte den respektfulla hållningen till barnet och 
skolbarnet, barndomen och skolbarndomen, finns där tecken som ty-
der på en beskrivning av barnet som ännu icke socialt, ännu icke 
riktigt människa. Det tycks finnas en sorts barnsyn som kanske snarast 
borde betecknas som ’fördom’, eftersom fördom går ut på att särskilja 
’oss’ från ’de andra’, ett särskiljande byggt på drag hos ’de andra’ som 
möjligen finns, men även drag som är dem tillskrivna (Young-Bruehl 
2012). Precis som vilken annan barnsyn som helst påverkar fördomar 
om barn och unga också deras egen självbild och deras egna livsvill-
kor:

Adults who argue that children do not and should not have rights, 
for example, base their arguments on children’s natural depen-
dency, making assertions about their lack of agency or capacity 
for choice, expressions of interest, or reason. But such arguments 
are prejudicial against children’s development; by declaring that 
children do not have these capacities, the arguments are really 
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contributing to the difficulties children have in developing the 
capacities. (Young-Bruehl 2012, s. 55)

Vi vet att talet om barnets rättigheter har kommit att tillta, med rät-
tigheter som yttrandefrihet och tankefrihet förutom rätt till lek, vila, 
utbildning o.s.v. I FN:s konvention om barnets rättigheter framskrivs 
inte bara barnets behov av skydd och omsorg utan också dess rätt till 
yttrandefrihet, tydligast i Artikel 12:

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

Jag tänker här inte problematisera formuleringarna om barnets ’ålder 
och mognad’ som den ständiga referenspunkten för vuxnas förhåll-
ningssätt till det som barnet uttrycker, formuleringar som återkom-
mer i Skollagen. Det kan här räcka med att konstatera att även med 
en optimistisk tolkning av formuleringen som något som värnar bar-
net i en sorts ansvarsfrihet, så finns en underton av avståndstagande, 
barnet som en annan art, eller i värsta fall en av-art av människosläk-
tet. För det är väl så att inte heller alla vuxna fattar helt rationella 
beslut utifrån sin färdiga och fulländade mognad? Med Korczaks ord, 
under rubriken ’Rätten till respekt’ får vi oss en tankeställare om vår 
mänskliga likhet;

Barn är inga dumbommar; det finns inte fler dumbommar bland 
barn än bland vuxna. (Janusz Korczak 2002 [1929] s. 53)

Den respekt som Korczak så idogt manar till kan direkt förstås som 
en fond för barnets rättigheter. Freeman (2011) skriver att:

Rights are important because they recognise the respect their bea-
rers are entitled to. To accord rights is to respect dignity: to deny 
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rights is to cast doubt on humanity and on integrity. Rights are an 
affirmation of the Kantian basic principle that we are ends in our-
selves, and not means to the ends of others (Freeman 2011, s. 8)

Med detta sagt går jag vidare till den specifika barndomskontext som 
skolan utgör, en arena med ett uttryckligt uppdrag att forma, fostra 
och stimulera barnet till utveckling. Här ska jag avgränsa resone-
manget till skolans arbete att möjliggöra individens utveckling till en 
god, empatisk, kamratlig och solidarisk medmänniska. Styrdokumen-
ten föreskriver, vilket jag noterade inledningsvis, att det sker genom 
samtal och kommunikation. Att detta inte är så lätt som det låter 
kommer att visas i den följande framläggningen av tre pedagogiska 
situationer.

Tre värdepedagogiska variationer

I avhandlingsarbetet (Aspán 2009) fick jag möjlighet att studera hur 
olika aktiviteter för barns utveckling av sin sociala och demokratiska 
kompetens iscensätts av barn och vuxna i olika skolor. Jag var nyfiken 
på hur barnen förstår det som de erbjuds att medverka i, att samtala 
om, och vad det är som vuxna i skolan tänker att eleverna ska få vara 
delaktiga i, eller ha inflytande över. 

Utifrån exempel från fältstudier som ingår i min avhandling vill 
jag nedan diskutera den möjlighet som barnet ges att säga något, 
här inom klassrumskontexten, eller ’undervisningskulturen’ (Melin 
2009) men ändå inte inom ett traditionellt skolämne utan inom det 
som kallas värdegrundsarbete, eller bland forskare hellre värdepeda-
gogik (se Colnerud 2004; Thornberg 2004). 

I en av delstudierna har jag närvarat vid så kallade Charlietim-
mar och Livskunskapslektioner i låg- och mellanstadieklasser. Där 
har övningarnas syfte kretsat kring en sorts social träning, mer än 
kring regelrätta inflytandemöjligheter. Men likafullt blir frågan om 
barnets yttranderätt viktig. Att göra sin röst hörd, liksom att lyssna på 
andra, är tydliga målbeskrivningar. Jag kommer här inte att djupdyka i 
tolkningar av begreppen inflytande och delaktighet (se istället exem-
pelvis Aspán 2009; Elvstrand 2009; Emilson 2008). Det kan här vara 
tillräckligt att beskriva min ståndpunkt, som redan tangerats ovan, 
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att inflytande kan förstås som handlingar där eleven har exempelvis 
rösträtt kring frågor som (kanske av andra) definierats som väsentliga. 
Delaktighet omfattar en subjektiv känsla hos barnet att dess närvaro, 
medverkan och handlande i en viss aktivitet är viktig och engageran-
de för barnet själv och att barnet erkänns av andra i situationen. Att 
ha inflytande kan betyda att eleven får lägga sin röst på något, rösten 
beaktas, men själva aktiviteten behöver inte av eleven själv värderas 
som väsentlig att medverka i. Först när denna subjektiva upplevelse 
finns kan vi tala om delaktighet. Att i skolan få yttra sig om något kan 
därför vara helt ointressant för barnet självt. Att undersöka barnets 
perspektiv blir därmed betydelsefullt; vad är det i dess synfält som 
bidrar till undersökande, utmaningar och därmed lärande. Det blir 
också väsentligt att se hur vuxna kan bidra med sådana ’meningser-
bjudanden’ (Qvarsell 1997) eller nyfikenhetspotentialer mot barnets 
synfält, som den pedagogiska uppgiften.

Den vuxnes roll för vad som tar form i kommunikationssituationer 
i skolan är viktig vilket bland andra den italienske barndomssocio-
logen Claudio Baraldi (2008) tar fasta på. I avhandlingen arbetade 
jag med begreppet självuttryck (self-expression) vilket han använder 
för barns möjlighet att genom samtal undersöka en sakfråga, lära om 
andras ståndpunkter och därigenom prova sina egna. Baraldi ser att 
den vuxne har att varsamt formulera sina ståndpunkter, och ”sup-
porting and exploring feedback, and the appreciation of children’s 
proposals” (s.253). Den sortens samtalande involverar alla medver-
kande i ett lärande om den andres ståndpunkter, som utmanar de 
egna och som sporrar till eftertanke, reflektion. Det motsvarar de 
samtal Noddings (1995) betecknar som genuina dialoger, där både 
barn och vuxna undersöker sakfrågans innebörder tillsammans.

För att beteckna andra av de övningar som jag fick ta del av i sko-
lan använde jag begreppen ritualiserat tal (jfr Noddings 1995) eller 
redigerat tal (Barnes (1978). Det åsyftar den typ av tal som går ut på 
att leverera det förväntade svaret till den vuxne, vilket inte egentligen 
för barnet innebär ett lärande om sakfrågan som lektionen handlar 
om, utan ett lärande om huruvida man är en god elev – en som iscen-
sätter det goda ’elevskapet’ (jfr Bartholdson 2007). Här finns också 
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ständigt en förväntan på elevens egen ”självreglering”. Barnet ska på 
egen kraft forma sig själv (Baraldi 2008) istället för att läraren eller 
den vuxne ständigt uttryckligen föreskriver det rätta handlandet. Det 
är något jag återkommer till senare efter de här följande exemplen 
från studierna.

Jag kommer att ge tre typer av exempel, genom korta inblickar 
i det som jag menar kan placeras över ett spann av övningar och si-
tuationer som jag fått se i skolans värdepedagogiska arbete. De valda 
situationerna har här just avsett en sorts meningsutbyte mellan elev-
erna eller eleverna och de vuxna medan det i andra sammanhang 
istället finns lekar eller tävlingar där samtal inte är poängen. De tre 
valda exemplen menar jag synliggör följande tre variationer. 

Den vuxne iscensätter övningar där barnen
ges möjlighet att uttrycka sig om det som tycks irrelevant för 1. 
flera/något av barnen i gruppen
förväntas följa lärarens instruktioner men istället hittar på al-2. 
ternativa tolkningar av övningen som därmed blir relevanta för 
flera av barnen i gruppen, de finner något att uttrycka sig om
ges möjlighet att uttrycka sig om det som tycks vara relevant för 3. 
alla barn i gruppen

Yttranderätten är en pelare i övningarna, vars och ens röst ska höras. 
Men det blir ibland alltså en rättighet som inte för alla elever blir lätt 
att nyttja då sakfrågan som ska dryftas inte har med varje barn att 
göra. Här synliggörs Variation 1 genom en konkret konfliktlösning 
inom ett så kallat Killsnack. Det andra exemplet kommer att visa hur 
barnen omstöper den pedagogiska situationen och under en sekvens 
gör den till sin egen: de blir engagerade när de bryter intentionen i öv-
ningen Kompissamtal, vilket synliggör Variation 2. I det sista exemplet 
– i andra änden av spannet och som exempel på Variation 3 – kan bar-
nen nyttja sin yttranderätt redan utifrån hur den vuxne har lagt upp 
lektionen, redan i övningens eller samtalets form. Det sker när fokus 
ligger utanför den egna klassen, skolan och bortom barnens närmaste 
kompisrelationer. Med en gemensam referensram i en dokumentär 
film om fattiga barn och bistånd i tredje världen berörs varje barn av 
frågan och de delar med sig av sina associationer och tankar.
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1) För vissa en ovidkommande samling  
– delaktighet i samtalet gäller inte för alla

Den första varianten där aktiviteten kommer att involvera vissa barn 
mer än andra, exemplifieras med ett Killsnack i en grupp ur klass 5. 
Det är en ordinarie tid för denna träff men den här dagen ska timmen 
användas för att reda ut ett bråk som tilldragit sig samma förmiddag. 
I gruppen sitter ungefär tio pojkar runt om några sammanförda bord. 
Bråket tycks ha handlat en del om en pojke som inte är i rummet så 
mycket, men de båda pedagogerna turas om att försöka få honom in. 
Någon stund sitter han med i gruppen för att strax resa sig igen och 
gå ut. Lektionen inleds med att gå igenom vad som egentligen hänt.

En kille berättar hur han medverkat i bråket. Han berättar också 
hur den pojke som inte är med i rummet varit involverad. Det 
framkommer att någon har sagt fula ord där ute på gården. Även 
om en av de vuxna nu konstaterar att det mesta verkar röra sig om 
ett missförstånd om vem som var vald till laget, så är det nu klart 
att det hela gick över styr. Därmed ska två säga förlåt till varandra. 
Flera är med och försöker klarlägga sekvenserna men det handlar 
snart mer om de två förväntade ursäkterna:

Pedagog: ”Hur ska vi reda ut det här ni är ju så otroligt arga?”
A: ”Jag är inte kompis med han ändå!” (om B)
B: ”Tänker inte säga förlåt när du retas.” (mot A)
A: ”Det var när jag sa att du inte skulle vara kamratstödjare som 

du blev sur.”
Pedagog: ”Är det så att under inga omständigheter ska du vara 

vän med B”, frågar pedagogen vänd till A. 
A: ”I fall jag inte får åka med på resan (som de ska göra i klassen) 

så säger jag förlåt, då kan jag bli vän.”
Pedagog: ”B vill du inte be om ursäkt?”
B: ”Nä jag tänker inte be om ursäkt.”
Då säger A något vilket inte berörs av pedagogerna:
A: ”Förlåt B! Så.”
En till pojke fyller också på: 
C: ”Jag vet inte vad som hände. Ber om ursäkt iallafall.”
Men pedagogen har vänt sig till tre andra pojkar och frågar vi-

dare om vem som jagade vem och hon säger att pojken där ute i 



46 Nu vill jag prata!

korridoren menar att det inte var så som man sagt här inne. Efter 
ytterligare en vända om värdet av att berätta för vuxna i skolan om 
vad som sker på rasterna och att det är viktigt att vara en grupp när 
man ju går i skolan ihop, så kommer man till slutsekvensen:

B: ”Förlåt förlåt”, säger B men med en röst som inte är seriös.
A: ”Nej!”
B: ”[Jag säger] om han säger först!”
A: ”FÖRLÅT”
B: ”FÖRLÅT”
De övriga applåderar och en pedagog menar att ”Nu är vi på 

banan igen!”

I mina noteringar är pojke C ett av de barn som inte säger mycket 
under lektionen, men han säger ”Jag vet inte vad som hände. Ber om 
ursäkt i alla fall”. Han har inte kunnat bidra med något vittnesmål, 
inte varit del i bråket, ingen annan har dragit in hans namn till diskus-
sionen. Mer av pratet handlar istället om pojken som inte är där inne 
mer än några korta stunder. 

Självklart menar jag inte att det nödvändigtvis skulle vara proble-
matiskt att sitta med i en grupp där man inte har så mycket att bidra 
med, de andras samtal kan vara lärorikt att lyssna till, man kan lära 
känna de övriga genom deras berättande. Jag menar heller inte att det 
är helt tokigt att prata om vad som hänt även om alla inte kan samlas; 
pojken som går ut är mer än väl inviterad att följa med i samtalets 
vindlingar, och jag vill inte spekulera i vad som gör att han väljer bort 
det. Istället vill jag lyfta de yttranden som inte beaktas av den vuxna, 
eller under vissa stunder de båda vuxna. Pojke C:s yttrande ges ingen 
uppmärksamhet alls, inte heller av andra barn. Hur kan det komma 
sig att han vill ge sin ursäkt? För andras väl? För att pedagogen inte ska 
fortsätta hålla samtalet? Kanske, möjligen ganska troligt eftersom en 
ursäkt eller ett förlåt – bekännandets yttrande – så ofta i skolan utgör 
konfliktlösningens slutpunkt. Redan innan C säger detta har faktiskt 
också A sagt förlåt en gång, direkt ställt till pojke B. Inte heller då får 
det efterlängtade lösenordet genklang i rummet. I en iver att få fram 
de båda pojkarnas förlåt så försvinner det faktiskt sagda bort och förbi 
dem som närvarar i rummet.
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2) För barnens vidkommande en engagerande samling  
då de bryter mot övningens intention

Exemplet på variation 2 är hämtat från en Livskunskapslektion där 
man genomför vad som kallas Kompissamtal. Det bygger på en svensk 
konfliktlösningsmetod som säger sig erbjuda konfliktlösning utan 
våld, moralitet utan straff och skuld och metoden ska göra barnen 
emotionellt medvetna och medvetna om aspekter i interaktioner 
(Edling 2002). 

Här visas att barnen själva tar tag i en övning som först verkar 
ganska intetsägande för flertalet, men när de stöper om dess fokus 
involveras hela gruppen. De själva skapar något intresseväckande ge-
nom att snedvrida övningens fokus mot något eget. Jag låter fram-
ställningen ta stort utrymme för att åskådliggöra just denna väsentliga 
vändning.

Lektionen utspelar sig i en halvklass, en ett-trea, både pojkar och 
flickor är med i gruppen, som ska gå igenom de tre frågorna som 
övningen anger:

har du sårat någon? •	
har du blivit sårad av någon? •	
har du löst en konflikt?•	

Läraren börjar med att presentera och visa frågorna på ett bläd-
derblock – de ska tas en i taget säger hon och att de först och 
främst ska handla om saker i skolan från den senaste veckan, fast 
har något hänt hemma kan man ta det också. Inledningsvis vill en 
pojke direkt ha ordet för att berätta om första frågan, men läraren 
säger innan hon ger honom ordet, att man kommer att gå varvet 
runt: 

”Vill man inte säga, eller har man inget att säga så lämnar man 
bara ordet vidare. Det kommer ni ihåg.”

Första pojken berättar om att han gjorde en pojke i en annan 
klass ledsen. Läraren och pojken resonerar om händelsen, ett till 
barn gör också något inlägg, och man konstaterar att pojken som 
berättat ska fråga den andre om han fortfarande är ledsen. Läraren 
ger sedan ordet vidare runt och flera säger nej, de har inget, men 
några konflikter lyfts fram: en flicka har haft sönder en dator hem-
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ma, en pojke berättar att han gjort sönder sin brors play-station, 
en flicka berättar om att en koja blivit förstörd. 

Nästa flicka säger att hon inte kommer ihåg om hon gjort något 
och frågan går vidare. Fem flickor säger ”Pass” liksom pojken därpå. 
Men sen har en flicka en historia. Hon berättar om när hon och 
hennes kompis i en annan klass blev ovänner, kompisen hade stått 
i trapphuset och retat henne för att vara kär i en pojke och någon 
skulle kunnat höra det. Det blev inte så men ändå – det var tarvligt 
gjort och den här flickan blev sur och gick iväg. En av pojkarna 
som också sitter med i ringen här, hade sen kommit och försökt få 
de båda att tala med varandra och det gick bra och här i Kompis-
samtalet berättar han att han varit med och löst konflikten, och 
flickorna är vänner nu. 

De historier som framkommit har annars inte kommenterats av andra 
barn. Därmed kan man dra slutsatsen att vad som berättas mest riktas 
till läraren. Läraren kommenterar det sagda endast med frågor som 
ifall det känns bra nu, ifall man tror det är löst. 

Senare i en intervju jag gör med smågrupper i klassen och den 
här timmen kommer på tal, så säger flickan som berättat om grälet 
i trapphuset, att när de satt där så berättade hon något som hänt 
för länge sen…. Det var inte alls från veckan som gått, men medan 
hon berättade så kändes det jobbigt igen när hon kom att tänka på 
bråket;

– Jag vet… att jag sa om… en sak som hade hänt för ganska länge 
sen när vi sa det, för jag sa om en konflikt som hade kommit men 
det var liksom mellan mig och en som går i en annan klass /…/ när 
det precis har blivit utrett så känns det jättebra men sen när man 
pratar om det efteråt då känns det så hära jättejobbigt som att det 
fortfarande håller på.

Min tolkning av varför hon ändå väljer att tala på lektionen är inte 
för att hon mår bra av att reflektera över händelsen utan för att visa 
fram något så att den vuxna blir nöjd – några har ju bara sagt ganska 
harmlösa saker – hemifrån mest, och många ingenting alls. Och hon 
är en av treorna här, ett av de äldsta barnen och kanske blir det ett 
sorts ansvar hon här tar för andra. Därtill kan man anta att hon också 
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någonstans känner till hur hon blir betraktad av den vuxna: hon kan 
tillskrivas sociala och emotionella färdigheter och komma högt på 
stegen där. 

Sammantaget kan sägas att övningen inte engagerar och involverar 
barnen som grupp, utan att det sagda stannar i luften, faller platt utan 
att lyftas vidare. De flesta har inget att berätta utan brukar sin rätt att 
säga ’pass’, vilket i sig kan ses som en friskrivning av den vuxne ifrån 
sin uppgift att skapa ett samtalsklimat som omfattar samtliga i rum-
met, något som jag tänker mig vara pedagogikens poäng.

Men en bit in i lektionen händer något. 

Vändningen sker när en flicka i tvåan söker ordet och får det: hon 
berättar glatt att det blir hamburgare till lunch och så skrattar hon 
så hon och stolen faller:

”Jag älskar hamburgare” fortsätter flickan.
”…och dressing ” fyller någon annan i.
”Jag älskar hamburgare” säger en till, det skrattas och stojas lite. 
”Det var inte hamburgare vi pratade om” säger läraren.
Flickan skrattar vidare men hon har gjort lite illa sig när stolen 

och hon föll i golvet, läraren frågar skojande:
”Har du behandlat dig själv illa?” 
”Ja nu!!” skrattar flickan.
”Jag har gjort mig själv illa massor av gånger” säger en pojke 

rakt ut.
”Vad har du gjort då?” undrar läraren.
”När jag åkte skidor skridskor eller cykel…”
”Så har du behandlat dig själv illa. Vad har hänt då?” frågar lä-

raren.
”Trillat trillat trillat…” 
Han säger att han har ramlat kanske femtio gånger på cykel och 

kanske hundra på skridskor …

Att flickan alls vill kommentera lunchen mitt under detta Kompis-
samtal kan tolkas på flera sätt. Kanske vill hon också bidra till sam-
talet och drar därmed till med något som verkligen inte har något 
med saken – lärarens lärandeobjekt – att göra. Men läraren följer i 
växlingen och låter dem nu berätta om allahanda historier då de ska-
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dat sig fysiskt: med cykeln i skidbacken, någon har snubblat i skogen, 
en ramlade från snurrorna på gården. Det är i den här sekvensen som 
helt saknar bekännelser och skuld som de kommer igång, samtalet tar 
fart och de viftar med händerna för att få säga sitt. När de sakta men 
säkert leds tillbaka till den givna sakfrågan, om att känna i hjärtat och 
inte i kroppen, så kommer berättelser om sådant också:

Den vuxna frågar igen om någon inte känt sig illa behandlad av nå-
gon, eller om något känts svårt. Och då svarar de på frågan; någon 
blev rädd för en arg gubbe, någon har blivit arg på en som rev en 
koja osv. En flicka kommer att tänka på sin sjuke morfar och blir 
ledsen. Men nu har de 40 minuterna gått och de ska avsluta med 
att skaka av sig de här svåra känslorna och gör gladskutt i ringen de 
står i – hela ringen runt. Den ledsna flickan stannar kvar en stund 
och får lite tröst av läraren innan de går för att äta lunch.

Jo, de svarar även på denna fråga om att känna med hjärtat men som 
jag uppfattar det inte på samma engagerade vis som när de fick tala 
om sina erfarenheter av kroppsligheten. Visst svarar barnen mot lära-
rens förväntningar. Kanske ville de gottgöra misstaget att gå utanför 
ramarna, föra samtalet till ett område som tycktes vara mer intres-
sant… 

Att det finns frågor som engagerar och sporrar till diskussion och 
delande av erfarenheter visar sekvensen där barnen tar ett avsteg från 
övningen och omtolkar den, gör den till sin. Och det finns också såda-
na exempel i materialet där detta kan ske redan genom det material 
som den vuxne erbjuder. Det visar det exempel som vi nu kommit 
fram till.

3) För barnens vidkommande en engagerande samling  
redan i övningens intention 

Det följande exemplet från en Livskunskapslektion, visar på möjlig-
heten att skapa förutsättningar för barns engagemang och samhand-
lande i ett samtal runt ett av läraren valt sakförhållande. I det att 
läraren inte formulerar många regler för samtalet kan det ses som ett 
så kallat sonderande tal, där barnen kan ”följa (och belysa) tänkandets 
slingrande banor och återvändsgränder” (Barnes 1978, s. 115), och 
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där barnen själva är de främsta initiativtagarna till hur förloppet ska 
fortskrida, här efter en filmvisning. Genom den vuxnas ickestyrande 
hållning tar de tillfället i akt att associera både till egna erfarenheter 
och till vad de sett i filmen.

Innan man sätter igång filmen tar pedagogerna upp att det är vik-
tigt att barn vet om sina rättigheter, att alla har rätt till skola och 
att få leka, men att verkligheten för många är hård med arbete 
och även krig. Filmen handlar om Rwanda och vi lär känna landets 
historia. Hjälparbetare försöker återförena splittrade familjer, och 
många barn bor i ’barnfamiljer’ och där kan de gå i skola. Ett barn 
i filmen har en cykel och någon i klassen säger då att det ser ut 
som en stenålderscykel. Efter att filmen avslutats med orden ”Jag 
kan inte hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon” kommer direkt 
spontana tankar upp. 

”Dom sjöng bra!”
”…nästan tårar, det var så sorgligt – det där sjukhuset…”
”Jag också började nästan gråta”
En berättar att hennes mamma hade det nästan så där när hon 

var liten.
”Också hade dom en sån cykel!!” säger en och återknyter till 

filmen.
”Dom borde ha mycket vatten och mat, så det inte var så där.”
Halva klassen går in i klassrummet, den andra stannar kvar med 

läraren i TV-rummet och vi ordnar en stolsring. Nu får alla prata 
fritt om tankar man får, eller känslor, det är inte någon särskild 
fråga menar läraren. Vi går varvet runt, säger hon, och; om ni inte 
vill säga något så går ordet direkt vidare. En pojke har inget att 
säga. En kommenterar att om vi levde som dem så skulle vi inte 
ha råd med mat och svälta ihjäl. Nästa lämnar ordet vidare. Sedan 
säger en flicka:

”Det är lite orättvist att dom lever så dåligt och inte vi”
”Vi kan bara gå in i affären och säga ’var finns [troligtvis ’mack-

orna’] var finns dom’, men det kan inte dom.”
En flicka i trean lämnar ordet vidare. En flicka säger att de har 

det inte lika bra, men att vi ger pengar så de kan gå i skolan. En 
pojke lämnar ordet vidare till en som konstaterar att de inte är rika 
som vi. Flickan vars mamma är född i ett fattigt land säger att hon 
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är ledsen för sin mammas skull, för hur hon och syskonen haft det 
och morföräldrarnas svåra liv. Nästa flicka lämnar ordet vidare. 

”Hela Sverige jobbar för att alla barn ska ha det bra”, menar en 
tjej i tvåan.

En flicka berättar att hon lämnat massa pengar den här veckan 
till insamlingen man gör i skolan varje vecka. Hon resonerar om 
att familjerna som har många barn har problem att skaffa mat 
men där [i barnfamiljerna] känner de att det är en riktig familj. 

”Man kan ju cykla”, säger en flicka som tycks vilja lätta upp det 
hela lite.

En pojke fortsätter spåret att de i alla fall inte får gå i fyra mil.
”Men det är [ju lätt] bara i nerförsbackar, tungt uppför”. 
”[Den där cykeln har] inte bromsar – och dom är barfota! Dom 

får slita upp foten [för att bromsa] i nerförsbackarna.”
De samtalar sedan vidare om fattigdomen de sett i filmen. En 

menar att barnen borde vara större innan de hjälper till så där 
mycket, de borde ha mer muskler innan. Hon som tidigare velat 
lätta upp lite berättar om ett bråk mellan henne och syrran medan 
en pojke menar att man vill ge ”typ 50:-” medan nästa tycker att 
man vill ge hela veckopengen. En pojke säger att hans mamma fick 
ett barn under kriget i landet de kommer ifrån. Flera associerar till 
vad de vet om krig men återkommer snart till att de sett i filmen 
hur barn letar mat i soporna. Flera kommentarer spinner vidare 
om kriget (någon har en krigarhjälm), att skänka pengar och att 
ge bort kläder och leksaker. Hon som lättar upp fnittrar och säger 
att hon var med och startade fjärde världskriget när några kompi-
sar hade kuddkrig. Läraren börjar avsluta och berättar att skolans 
egen insamling varje vecka går till Plan Sverige. Fler talar om att 
skänka till fattiga och en flicka säger att hon vill se flera sådana 
här filmer. 

Inledningsvis lämnar flera barn ordet vidare men strax samtalar de 
om olika saker de refererar till, men som i stort sett ändå hänger sam-
man med filmens innehåll. Filmen har åstadkommit ett sammanhang 
barnen samlas kring. Cykeln i filmen är ett ting som tycks göra att 
barnen i filmen ändå blir ’barn’ trots sina bördor, det är en likhet som 
flera tar fasta på i samtalet här och senare i intervjuer. Någon tar också 
fasta på musiken, som också knyter dem samman med barnen långt 



Margareta Aspán 53

bort. För ett par av barnen i klassen är inte den ’andra’ världen heller 
så långt borta; med rötter i andra länder kryper egna erfarenheter in 
i klassrummet och delas. 

Så långt inblickar i klassrum i den svenska skolan under det tidiga 
2000-talet. Jag kommer att diskutera materialet ytterligare, först ge-
nom att framlägga vissa begrepp utifrån Fendler (2001) för en möj-
lig tolkning av de tre pedagogiska variationerna, då med avseende 
på styrande barndomsdiskurser. Därefter vill jag i det därpå följande 
avsnittet dryfta frågan om barns och vuxnas perspektiv på de värde-
pedagogiska handlingarna och intentionerna inskrivna i övningarna, 
vilket givetvis direkt kan kopplas till olika förekommande barnsyner.

Styrande barnsyner

Här vill jag komma tillbaka till frågan om bilden av barnet i vår tid. 
I exemplen ifrån skolan finns vuxna som inkluderar barn som sociala 
personer, barn som kan ta till orda, dela erfarenheter med varandra 
och med vuxna och barn som inte ständigt blir tillrättavisade. Men 
där finns också möten där de vuxna stakar ut vägen så strikt att man 
tycks förlora åtminstone några av barnen i gruppen under lektionens 
gång. 

Som jag framlagt ovan menar Baraldi (2008) att barnet idag för-
väntas reglera sig själv (selfregulation) och inte längre bli tillrättavisat 
av exempelvis en lärare. Å andra sidan ser Ellegaard (2004) detta 
självreglerande barn främst i relation till andra barn medan relationen 
vuxen-barn är traditionell. Denna iakttagelse kan på ett sätt tydlig-
göra den spänning som finns i mina exempel ovan (särskilt i variation 
1 och 2 där de vuxna intar mer traditionellt styrande roller): att det är 
mellan barnen självregleringen ska genomföras – inom de kamratkul-
turella ramarna – samtidigt som det gentemot den vuxne förväntas 
en regelrätt anpassning till de institutionellt styrda handlingsutrym-
mena. Två samtidiga styrningsdiskurser framträder då kamratkultu-
ren blir föremål i och för undervisningskulturen. Här blir frågor om 
spannet frihet kontra styrning en spännvidd att beakta, något som 
Fendler (2001) kan bidra till. 



54 Nu vill jag prata!

Styrningsteknologier för formandet av den fria individen

I sitt kapitel Educating Flexible Souls problematiserar Fendler (2001) 
diskurser om individens frihet och skolans strävan att utbilda till fri-
het; genom tre former av diskurser – den epistemologiska, den läro-
plansbaserade och den pedagogiska – konstrueras idéer och praktiker 
kring subjektets frihet. Kort skissas dessa nedan, också med hänvis-
ningar till andra som behandlar hur diskurser om normalitet och ut-
veckling bidrar till formandet av människan.

I den epistemologiska diskursen beskriver Fendler hur barnet som 
lärande individ har förändrats från att ha varit föremål för ’utlärning’ 
till att vi istället börjat fokusera dess egen kunskapsbildningsprocess 
– här talas om ’hela barnet’. Det innebär att ansatserna i skolan av-
ser forma inte bara barnets kognitiva eller intellektuella förståelse av 
skolämnen: ”education touches the spirit, soul, motivation, wishes, 
desires, dispositions, and attitudes of the child (s. 121). Att ’själen’ 
varit föremål för stort intresse under flera decennier är tydligt, menar 
Fendler med hänvisning till Nikolas Rose. Hultqvist (2001) bygger 
även han sin idé utifrån Rose (och Foucault) och konstaterar att själv-
granskning är det moderna subjektets uppdrag; vi alla förväntas ha en 
”un-ceasing reflexive gaze of our own psychologically educated self-
scrutiny” (s.153). Självgranskningen med psykologiska förtecken har 
kommit att bli vår tids mantra. Kampmann (2004) tillägger att också 
forskare sedan 1990-talet har ägnat sig åt att utröna barns innersta 
tankevärldar, hur de tänker, reflekterar och inte minst känner.

Fendler (2001) konstaterar om den andra styrande diskursen att 
läroplanerna är skrivna just så att hela barnet – och dess själ – ska 
engageras i undervisningen, detta för att underlätta den så kallade 
’normala utvecklingen’ (s.124). Sådan terminologi från utvecklings-
psykologin leder till särskilda idéer om normalitet och normalisering 
i vad hon ser som en påtaglig styrningsteknologi: developmentality. 

Den tredje arenan för att synliggöra vår tids styrningsmekanismer 
ser Fendler i den praktiska pedagogiken. I pedagogiken, menar hon, 
iscensätts diskurser om frihet via idéer och praktiker om den inter-
aktiva pedagogiken (vilket hon betecknar som interaktionism) som 
ersatt både elevcentrerad och lärarcentrerad pedagogik. Läraren ska 
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agera svarande gentemot eleven (be responsive) och dialog ersätter 
föreläsningar. ’Interaktionismen’ anspelar här inte på det teoretiska 
perspektivet utan hur skolpraktiken har kommit att förespråka sam-
spel lärare-elev i undervisningssituationen; i den interaktiva modellen 
ska läraren anpassa sin undervisning hela tiden till elevens intressen 
och avpassa hur ny information delges barnet, ständigt utifrån barnets 
egna frågor. Det handlar så om att läraren flexibelt svarar på barnets 
känslor, ord och handlingar (s.132) skriver Fendler. Det hon vill visa 
är att denna form på intet sätt undkommer en maktaspekt, interak-
tionen är inte ’fri’. 

This discourse of interactionism constitutes a technology of the 
self whose particular sort of flexibility is respons-able and respons-
ready. Moreover, the identity of the respons-able and respons-
ready subject is keyed to developmentally appropriate norms. 
(Fendler 2001, s. 132)

Både den vuxne och barnet är responsable och responsready gente-
mot den andre. Även om interaktionen rymmer flexibilitet så finns 
alltid ramar som begränsar möjliga interaktioner, det förväntade, som 
i skolan ofta grundas i någon sorts teori om barnets utveckling. Det 
är i detta som Fendler konstaterar att interaktiv pedagogik och ut-
vecklingspsykologi ständigt går hand i hand, om de än är analytiskt 
särskiljbara (s.133). Även om handlingar i klassrummet avsiktligen 
sägs vara och är flexibla – för att just följa barnet – så är undervisning-
ens mål ständigt grundat i vår tids developmentality. Flexibiliteten blir 
därmed precis som katederundervisningen en styrningsteknologi som 
iscensätter en disciplinering i riktning mot normaliteten. 

Som styrningsteknologier menar inte Fendler att de ska förstås 
som deterministiska regimer, utan som just tankemönster som i sig 
också medverkar i formandet av subjekten, det ideala subjektet och 
det avvikande. Hennes poäng är att det även i dessa konstruktioner av 
det fria subjektet ständigt finns maktrelationer, det är inte så att det 
flexibla självständiga subjektet verkligen kan ses som fritt; 

…the flexible is not necessarily free, developmentality is not ne-
cessarily appropriate, and interaction is not necessarily democra-
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tic, although in some instances, democracy and/or freedom may 
indeed be served. (Fendler 2001, s. 121)

Jag kommer här att med utgångspunkt i Fendlers (2001) artikel att 
fördjupa diskussionen om de tre värdepedagogiska variationernas 
möjliga innebörder. Idén är att kritiskt granska den praktik och den 
bakomliggande idévärld – diskurs – som tycks så fylld av prat om och 
strävanden mot frigörelse, självreflexion, individstärkande insatser 
och idéer om den flexibla människan, eller självkänsloentreprenören. 
Även om insatserna dock, enligt Fendler, inte resulterar i det:

The education of flexible souls does not necessarily constitute an 
instance of emancipation, release, or empowerment. Rather, the 
educated subject is produced as the effect of the confluence of 
current discursive practices. (Fendler 2001, s. 137)

Så med många ’sammanflödande’ idéer om barnet och utbildningen 
formas en – av många – idéer om den flexibla och därtill fria självreg-
lerande individen. Utöver den idén finns, som jag redan noterat ovan, 
en mängd andra röster, tankar, och idévärldar som samsas i skolan. 
Men i det följande väljer jag ändå att behandla de tre exemplen mot 
bakgrund av Fendlers tankar om styrande diskurser, väl medveten om 
att detta är en av många olika möjliga tolkningar.

De tre värdepedagogiska variationerna i retrospektiv 

För att belysa de tre variationerna ovan från min egen avhandling 
utgår jag ifrån Fendlers tankar om styrningsmekanismer eller -tekno-
logier, om developmentality och interaktiv pedagogik. Jag gör därför en 
tillbakablick på klassrumssituationerna i de tre exemplen. 

Yttranden, känslouttryck och pratandets pedagogik

I exemplen ovan i variation 1 och 2 framkommer hur olikartat barn 
kan ta del i det som är avsett att granskas eller det som av de vuxna 
förväntas uppnås. Det är barnens egen kamratkultur som ligger för 
handen att behandlas, men ändå tycks så lite behandla just den. Istäl-
let tycks en del möda behövas för att barnen ska få erfara något som 
berör, eller för att helt enkelt rikta bort fokus ifrån det den vuxne 
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riktat ljuset emot. I variation 3 placeras istället fokus helt utanför 
klassrummet och de tycks då vilja dela med sig av sina tankar och 
också kommentera varandras inlägg, spinna vidare, undersöka inne-
börderna, här i exemplet om fattiga barn.

Sammantaget kan vi konstatera att idén om att undervisa ’hela 
barnet’ inklusive dess själ och känsloliv tydligt syns i materialet ovan, 
i de två första variationerna som själva sakfrågan (kompisrelationer 
ska lösas och undersökas) och i den tredje variationen kommer mate-
rialet i undervisningen att väcka starka känslor och filmen om barnen 
i Afrika berör eleverna. 

När jag för avhandlingen analyserade de exempel som framlagts 
ovan, och ett antal andra värdepedagogiska situationer, var inte bar-
nets yttranderätt det jag främst hade för ögonen. Istället ville jag be-
lysa och problematisera barns erfarenheter av delaktighet. I den är 
förvisso yttranderätten en del. Men jag har kommit att fråga mig hur 
en rätt att yttra sig sammanhänger – eller inte sammanhänger – med 
en rätt att uttrycka sig. Jag noterade tidigare att inflytande över något 
kan innebära att själva sakfrågan inte egentligen engagerar mig men 
ändå har jag inflytande. På samma sätt kan rätten att yttra sig gälla 
något jag inte är engagerad i eller begriper mig på. Att istället få en 
rätt att uttrycka sig inbegriper att jag involveras i frågan, i objektet 
som ligger för handen. Då handlar det inte om att få säga sitt, nå-
gon pratandets konst, utan om att få använda sina sinnen och tolka 
sina upplevelser – möjligen också i gemenskap med andra där varje 
persons uttryck beaktas och bemöts – svar som inte behöver vara 
via ord utan som ett erkännande. Asplund (1987) betonar ömsesi-
digheten i erkännandet; ifall jag ”förnekar” den andre genom att inte 
svara, berövar jag också denne på möjligheten att bejaka mig själv 
(s.17). Utsagan hänger alltså helt samman med besvarandet av den. I 
övningen ska alla barn få säga sitt, varvet tillåter var och en att få sin 
berättelse hörd. Det skulle kunna utgöra en genuin kommunikation 
som Asplund (1987) beskriver det:

I genuin kommunikation råder alltid en genuin osäkerhet. Jag vet 
inte vad jag har sagt innan du svarat och du vet inte vad du har sagt 
innan jag har svarat. Du visar mig vad jag har sagt och jag visar dig 
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vad du har sagt. Innan du har svarat kan jag endast ha en hypotes 
om vad jag har sagt. När du sedan svarar blir hypotesen verifierad, 
falsifierad eller modifierad. Oftast verifierar vi varandras hypote-
ser. (Asplund 1987, s. 45)

Den kritiska blick som Fendler (2001) riktar mot vad hon kallar den 
interaktiva pedagogiken, menar jag bör riktas mot det som ovan be-
skrivs som redigerat tal, vilket iscensätts i övningar som exempelvis 
den som framlagts som variation 2 ovan. Den andra typen av dialo-
giskt samspel i materialet som vid första anblicken också skulle kunna 
rubriceras som interaktiv pedagogik menar jag istället – för att just 
urskilja dess annorlunda kvaliteter – kunde betecknas intersubjektiv 
pedagogik. Detta för att poängtera – inte de helt horisontella rollerna 
eller någon avsaknad av hierarkier i relationen för det är inte heller 
fallet – den nyfikna hållningen på den andre. Även om vi alltid har 
tillskrivna och därtill egenskapade positioner att förhålla oss till i en 
sorts hierarkisk struktur, behöver det inte betyda att vi inte kan lära 
av den andre, men det tarvar en nyfikenhet och öppenhet. Det är 
också i detta, kan man anta, som Fendler inte vill tillskriva sin analys 
en deterministisk hållning; det finns alltid i mänskliga sociala samspel 
andra öppningar, andra vändningar, överraskningar och motstånd.

I exemplet på variation 2 är det både slående och märkligt att 
det sagda får så begränsad respons i de sekvenserna där samtalsmal-
len följs. Det tycks ligga nära gränsen till det Asplund (1987) kallar 
asocial responslöshet, som motsats till den sociala responsiviteten. 
Han skriver: 

Vi blir – om inte förr – eftertryckligt påminda om vår avhängighet 
av den andre när vi konfronteras med en asocialt responslös per-
son. En asocialt responslös person koopererar inte. (Asplund 1987, 
s. 45, min kursivering)

Jag påstår inte att personerna som är del av situationen själva skulle 
vara responslösa. Men det ligger i övningens form och struktur ett hin-
der att få vara en responsiv person, vilket ju nästan alla är till sin 
mänskliga natur. Värdet av att kooperera, att samverka och att bidra 
till samspelet – att ingå i dialogen – blir så tydligt i Asplunds text. Här 
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tänker jag på hur några av barnen i intervjuerna under mina fältbesök 
berättat att man kan uppleva det som skämmigt att bara säga pass då 
inget har hänt som de tycker är så märkvärdigt att det kan nämnas. 
Ska vi tala om delaktighet så borde samtalet, som pedagogiskt villkor, 
kunna utformas så att en regel om ’pass’ inte skulle behövas. Då ligger 
pedagogens uppgift inte i distribuering av talutrymme utan i att skapa 
rum för ett engagerande innehåll. Då skulle tillfällets ”coobservers” 
istället kunna ta plats som istället ”coparticipants” i en gemensam 
social aktivitet (Rommetveit 1973, s. 73). 

Responsen är alltså helt väsentlig men det är naturligtvis lika vä-
sentligt vad som sägs och hur barnet förstår de innehållsliga gränserna 
för vad som förväntas ske i övningarna. Som jag visat ovan kan öv-
ningarna betecknas som en sorts ’pratandets pedagogik’, men det är 
ändå vagt var gränserna går för vad som kan sägas, förväntas sägas och 
varför eleverna ska ha ’rätt’ att säga ’pass’. Det pågår ständigt ett tolk-
ningsarbete kring vad som utgör ’normaliteten’, även om den gränsen 
sedan likaväl kan brukas som avstamp för överträdelser.

Normalitet och utvecklingsvägar

Vi kan även konstatera att en bakomliggande idé om barnets utveck
ling genomsyrar hela skolan, om detta än inte framgår så tydligt i 
de tre värdepedagogiska variationerna ovan. Även om lärandemålen, 
eller kursplanemålen, vad gäller sådant värdegrundsarbete, eller vär-
depedagogik som här har visats fram, egentligen inte alls finns (även 
om en del motioner till riksdagen genom åren har önskat att detta ska 
tillskapas) finns i metoderna och ansatserna en tydlig nivågruppering 
av övningar. I variation 1 framgår att barnen ska slippa att helt bära 
ansvar för sina konflikter, men de har ansvar för att berätta för vuxna 
vad som händer. I variation 2 visar läraren direkt att barnen kan få 
avvika från den tänkta ramen i övningen genom att hon erbjuder dem 
att berätta händelser från hemmet ifall de så önskar. Det kan tolkas 
som en direkt anpassning till barnens ganska ringa ålder. I variation 
3 finns få ramar och filmen erbjuder möjlighet till en mängd associa-
tioner. Här kan också antas att läraren har en idé om att låta var och 
en komma till tals oavsett hur barnet associerar – också en idé om att 
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barnen i den här ett-trean är på olika utvecklingsnivåer och därmed 
får olika möjligheter att tolka budskapet i filmen. 

Vad som där blir normalt är alltså ständigt en referensram. I andra 
övningar som här inte kan ges utrymme låter de vuxna barnen träna 
på olika sociala förmågor som de identifierat att barnen behöver ut-
veckla. Klarar inte barnen det som läraren förväntar sig, låter man 
dem öva igen. Sällan problematiseras själva övningen i sig, hur dålig 
den är på att utmana och sporra till utveckling. Här finns också en 
tendens att vuxna förväntar sig av barnet att klara vårt tids krav på 
självgranskningsförmågor. Gör de inte det blir de tillskrivna en låg 
utvecklingsnivå avseende det sociala. Istället skulle man kunna se att 
barnen faktiskt – som i vändningen under Kompissamtalet ovan – är 
oerhört inkännande och följer varandra i det sociala spel och samspel 
som manövrerar bort övningens intention till förmån för något de 
själva engageras av.

Mål, styrning och bångstyrighet 

Vi kan konstatera, med Fendlers (2001) hjälp, att idén om en inter
aktiv pedagogik genomsyrar de övningar som avser låta barnen prata 
’varvet runt’. Utifrån de tre samlade exemplen på värdepedagogiska 
variationer ovan kan vi diskutera de vuxnas olika starka styrande håll-
ningar. I samtalet om filmen kommer den vuxne så småningom att 
knappt alls fördela ordet; barnen tar vid där den andra slutar, de as-
socierar ganska fritt och hamnar rätt långt bort från fattigdom ibland 
när de kommer in på kuddkrig eller soldathjälmar, men det är de 
själva som faller in tillbaka till dagens tema, läraren tvingar dem inte 
att hålla sig till någon given röd tråd. Detta tema är så starkt i sig så att 
det berör och de vill vidare i sin egen förståelse av det. Kanske är det 
just avsaknaden av stark styrning som medger för de barn som kom-
mer lite vid sidan av i tanken att ändå vara med och säga sitt. Även 
dessa barn räknas och kan troligen i det känna sig delaktiga.

När värdepedagogiska övningar tenderar att i sin utformning istäl-
let bli strikt styrda, då det bara finns en enda möjlig riktig tolkning och 
resten hanteras som felsvar, försvårar det tillträde till aktiviteten för de 
barn som inte direkt hänger med. Det är möjligt att vissa skolämnen i 
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undervisningskulturen lämpar sig för rätt- och felsvarsträning utifrån 
slutna frågor. Men då frågorna i just det värdepedagogiska ämnet i 
sig hanterar det kamratkulturella samspelet och sociala tolkningar av, 
och känslor kring, mänsklig samvaro tycks orimligheten i övningar 
med slutna frågor ganska uppenbar. I vissa studerade värdepedago-
giska sammanhang föses kamratkulturen fram för att dissekeras som 
vore det en mätbar storhet, ett uträkningsbart tal eller en utantilläxa 
att rabbla. Här menar jag att det inte är annat än en vald förevisad 
kamratkultur som blir framlagd och granskad. Övriga relationer ham-
nar lätt i klassrummets ”underlife” (Davies 1982, s. 115), ifall barns 
agenda och vuxnas agenda blir alltför strikt isärhållna. 

I variation 3 med exemplet om filmvisningen är det ingen som får 
tillsägelse att de går för långt ifrån samtalsämnet. Sakfrågan – fattig-
dom och barndomens variationer – blir därmed öppen för vars och 
ens tolkning och bidrag. Lektionstimmens samtal kring den gemen-
samma utgångspunkten blir därmed så ’flexibelt’ att alla barnen ryms, 
ingen association betraktas som fel eller inadekvat. Carr (2000) be-
skriver sådan flexibilitet som ett erbjudande till lärande: aktivitetens 
’utmaning’ ökar ifall den är möjlig att brukas på flera sätt och därmed 
kan utmana på flera nivåer, eller utmana olika personer med skilda 
intressen eller förmågor på olika sätt. Fler än ett svar är riktigt och 
relevant och turtagningen i samtalet kan gå vidare. Även om barnen 
i början brukar sin rätt att säga ’pass’ blir samtalet så småningom så 
engagerande att de tar till orda och delar med sig av sina associationer 
och ståndpunkter. 

*
Så då kan vi konstatera att vad än pedagogen framlägger som saken 
att sondera eller svara emot så kan vad som helst hända i det sociala 
klassrummet. Med det kan vi antingen nöja oss med att det kan bli 
lite tokigt ibland, men eleverna klarar sig ju ändå alltid. Eller så kan 
vi vuxna ställa oss frågan vad vi vill åstadkomma; vill vi utsätta eller 
utmana barnen i det sociala, vill vi utstaka vägen eller framvisa vägar 
att undersöka, vill vi drilla dem eller låta dem tänka själva och växa i 
det. Utifrån två disparat olika grundhållningar till barn och barndom 
blir svaret antingen jakande eller nekande. Jag vill mena att vi kan 
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gynna barnets växande – liksom dess varande – genom att utmana, 
framvisa och inte drilla. 

De omätbara

Som en direkt kommentar till de tre variationerna ovan vill jag betona 
att vad en elev urskiljer av en värdepedagogisk övning kan ingen på 
förhand egentligen ana. Hur situationen tolkas – som varje situation 
alltid tolkas – beror av en mängd faktorer och olika erfarenheter, oö-
verskådliga och omöjliga att beräkna på förhand. Hur barnet förstår 
”the basic Why? of communication” (Rommetveit 1973, s. 73)1 är 
alltså inte givet. Därför krävs av varje lärandesituation en öppenhet 
inför dessa varianter av tolkningar, samt förmåga hos den vuxne att 
förstå barnets synvinkel. 

Är övningens mening oklar finns förstås en risk att barnet får ägna 
mycken möda åt att uttolka ’kommunikationens varför’. Kanske än 
värre är att lura barnet att man ägnar sig åt en sak medan det i själva 
verket är en annan sak i görningen. Att undanhålla barnet vad som 
är i görningen2 må vara en tanke om omsorg, men kan likaväl ses i 
ljuset av en bristande respekt mot barnet, som att tillskriva barnet 
oförmågor man inte ens vet att de saknar. Men även oavsiktligt kan en 
vuxen försvåra barnets tolkning av ’kommunikationens varför’ genom 
att själv bara ta sin egen förståelse som den enda möjliga. Det är där 
som vuxna istället måste sätta örat intill för att förstå hur och vad det 
är som barnet förstår. Medan pedagogen har uppgiften klar för sig, 
kvarstår frågan vad barnen får veta om exempelvis konfliktlösningens 
konst i variation 1 ovan. Men jag undrar också vad pedagogen kan lära 
om barnens kamratkultur genom den iscensatta situationen i varia-
tion 2, Kompissamtalet. Alls något? 

Eichteller (2011) citerar det Korczak lär ha sagt om den vuxnes 
möjlighet att få veta så mycket; 

1. Eller som Hundeide (2006) skriver ”the why of the situation” (s.189).
2. Se ett talade exempel om ’väntträning’ i Colnerud 2007, s. 40.
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I’ve become convinced that the educator is not knowledgeable in 
matters concerning the children; that the power of the educator is 
greater than his competence (i Eichteller 2011, s. 503)

När jag föreläser om vissa exempel ifrån fältstudien, som det i varia-
tion 2, säger ofta studenter att oj, så där skulle man aldrig kunna göra 
i en grupp med vuxna. På en arbetsplats vore det omöjligt att fråga 
varvet runt ifall någon känt sig missaktad av en kollega, ifall mötet 
inte är avsett att hantera en sådan särskild situation. Och det mötet 
skulle, med självklarhet, ha inviterat endast de berörda och inte halva 
personalstyrkan. Inte så sällan associerar jag till den barnsyn Korczak 
motsatte sig så starkt. Han beskriver under rubriken ’Ringaktning och 
misstro’ en hållning till barnet som just respektlös:

Svag, liten, fattig, beroende – ett embryo till en medborgare. 
 Ibland behandlad med överseende, ibland med brutalitet, men 
alltid med brist på respekt.
 En snorunge, småtting som så småningom skall bli en människa, 
men som inte är det i dag, bara i framtiden.
(Janusz Korczak 2002 [1929], s. 22)

För en avslutande reflektion räcker jag upp fingret i luften och frågar 
hur vindarna egentligen blåser idag: har stormen bedarrat nu, den 
som drog över landet med Supernannyprogram, skamvråns återkomst 
(se Sandberg 2008) och lärarens ökade ’befogenheter’ att hålla ord-
ning i klassrummet (Skollagen, kapitel 5 Trygghet och studiero tillägg 
2007:378; Skolverket 2007)? Jag vill också veta vart det blåser när det 
gäller synen på barnet som en ännu icke fullvärdig varelse (den som 
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kan ställas i just skamvrån) eller synen på barnet som en redan social 
person med dess självklara rättigheter. Har en ny bris blåst in där varje 
vuxen respekterar varje barn, och varje barn kan utvecklas till sin fulla 
potential genom omsorg och kärlek?

Jag tror att jag står mitt i korsdraget. 
I samma korsdrag blåser, tycks det, idéer om att vi måste finna ut 

den perfekta evidensbaserade antimobbningsmanualen. Men samti-
digt hörs tankar om att det ju inte finns någon sådan (Skolverket 
2011), den kan inte finnas eftersom varje skola bär sin särskildhet, 
befolkas av sina särskilda barn och formas av sina särskilda relationer. 
Den evidensbaserade fulländade metoden skulle behöva bevisa sig 
genom signifikanta förändringar i de sociala relationerna. Som om 
dessa bara gestaltades i skolan. Som om varje person inte var del i 
mängder med andra världar. Som om det sociala livet, eller för den 
delen det a-sociala livet, i skolan kunde låta sig mätas som en avskild 
storhet. 

Men så sent som 2011 beskriver Liedman hur samhället ständigt, 
och nu kanske mer än någonsin, efterfrågar ’kvalitetssäkring’. Han 
menar att det besynnerliga är att det tycks vara så att kvaliteten i något 
beräknas genom ett granskande av ett antal kvantiteter – det som är 
möjligt att uttrycka i siffror. Efter en historisk exposé över kvalitets-
säkringens segertåg över världen, konstaterar Liedman: ….”varken 
inom näringsliv eller inom den offentliga sektorn ställs frågan om 
människor och mänskliga handlingar kan underkastas samma slags 
kalkyler som industriprodukter” (s.71). 

Men utan den perfekta manualen, hur ska då pedagogen veta hur 
den ska arbeta? Det har slagit mig att det under mina studier fanns 
sådan tilltro till de läromedel i värdepedagogiska sammanhang som 
beskriver övningarnas utfall. Kanske är idag, efter Skolverkets utvärd-
ering (2011), tveksamheten större gentemot de stora programmen. 
Kanske har tilltron till vars och ens egen förmåga att möta och be-
möta barnet – med dess rätsidor och avigsidor – tilltagit?

Här anar jag att Korczak skulle ge någon liten tröst åt pedagogen, 
att inte hela tiden ägna sitt sökande åt den perfekta övningen, den 
perfekta lärandemiljön, det eftersom
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Lösningen kommer bara att bli bara något så när riktig. Ty livet är 
inte en samling matematiska problem där det finns ett svar och 
högst två sätt att komma fram till det rätta svaret (Korczak 1992 
[1919], s. 112)

Men visst säger han ändå att det finns ganska rätta svar? Vilka det är, 
det får jag själv finna ut. För att finna ut det kan jag ju börja med att 
öppna öronen på vid gavel. Så att jag hör barnen.
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”Varför måste vissa alltid ha rätt?”
Vad barn vill veta när de själva får fråga

Liza Haglund

Vad var klockan när den uppfanns? Ja, det kan man undra om man är 
9 år och har blivit uppmanad att ställa en fråga på dagens filosofiträff. 
Ombedd att utveckla sin fråga fortsätter pojken: jag undrar vad var 
klockan egentligen när den uppfanns, ja innan man hade klockor så 
visste man ju inte vad klockan var, så hur gjorde man då? Tog man 
bara något… tolv kanske? Men tänk om det var fel, då har ju det felet 
hängt med hela tiden (sic!), så vi har fel tid nu. Alltså, nu när klockan 
snart är elva så är den kanske egentligen halv nio.

Detta är en ovanlig fråga, inom ramen för ett annars ganska vanligt 
filosofiskt tema, tid. Barn funderar över vad tid är och hur den hänger 
ihop med klockan, men de undrar förstås också vad som händer efter 
döden, varför vi lever och varför vi finns överhuvudtaget. Eller om 
man får ”ha ihjäl folk”, och hur det kan vara tillåtet att göra sådant 
som är farligt, så som att röka. De frågar också varför vissa alltid måste 
ha rätt och varför man alltid måste planera. 

Varför är det fel med mobbning, undrade en flicka. Hon menade 
att det fanns skäl att verkligen undersöka den frågan, eftersom det är 
en sak alla tar för givet. Den frågan var dessutom omöjlig att ställa i 
skolan. En annan fråga som en pojke försökt att få diskutera i skolan, 
men misslyckats med gång på gång, är om det kan vara bra med en 
diktator. Frågan har antingen ignorerats eller bemötts med en mindre 
föreläsning om hur absolut fel det är med diktaturer. 

I föreliggande text kommer jag att, till skillnad från exemplen ovan 
som har sitt ursprung från en fritidsaktivitet, det vill säga ett filosofi-
café för barn, ge några exempel på frågor barn ställt i en skolkontext. 
Exemplen är hämtade från utvecklingsprojektet Värdegrundssamtal 
i skolan där det bedrivits filosofiska samtal i skolor i Hylte, Fisksätra 
och Luleå (Benyamine 2011). Inom ramen för projektet genomfördes 
även tjugo filosofisamtal i årskurs F0–3 ute i landet i samband med 
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Riksteaterns föreställning ”Hela världen i mitt huvud”. Jag kommer 
först att relatera projektidén, att föra filosofiska samtal med elever, till 
en diskussion om barns egna frågor av existentiell natur och värde-
grundsarbete. Därefter kommer jag att belysa två skilda sätt att han-
tera barns värderingar. De exempel som jag sedan tar upp kommer att 
visa att barns frågor ofta är av empirisk natur, det vill säga faktafrågor 
snarare än värdefrågor. Jag kommer slutligen att exemplifiera hur ett 
samtal som utgår ifrån elevernas nyfikenhet kring en faktafråga ut-
vecklas till ett samtal om värderingar. 

Värdegrundsarbete

Trots att barn ofta kan verka klokare än många vuxna så är barns 
värderingar förstås en naturlig måltavla för olika pedagogiska insatser. 
Barn måste få lära sig vad som är ett godtagbart beteende, vilka normer 
som gäller i samhället och vilken värdegrund som vi bör omfatta. Det 
ingår i skolans uppdrag att forma demokratiska samhällsmedborgare 
och de specifika värden som ska omfamnas finns angivna i läroplanen. 
I gränslandet finns barns existentiella frågor. Möjligen är de inte lika 
självklara föremål för pedagogiska interventioner (Colnerud 2004). 
Att barn får tillfällen att undersöka existentiella frågor kan dock troli-
gen argumenteras för med hänvisning till att de berör grundläggande 
villkor för våra liv. Frågornas art kan skifta från person till person 
beroende på livssituation (Hartman & Torstenson-Ed 2007). Exis-
tentiella frågor antas också hänga tätt samman med värderingar på så 
sätt att barns (och vuxnas med för den delen) värderingar kan änd-
ras genom reflektion över de existentiella frågorna (Torstenson-Ed 
2004). Nu kan man ju undra om det verkligen är barns värderingar 
som måste ändras. Torstenson-Ed har exempelvis funnit att barn såväl 
har en stark känsla för rättvisa som att man ska vara snäll. Visserligen 
begrepp som kan ifrågasättas utifrån att det är oklart vad man menar 
med dessa, men för barnen kan det handla om grundläggande saker 
som att inte skada andra. Krig är exempelvis förkastligt. Det är myck-
et man ska förhålla sig till som barn. Många barn rör sig exempelvis 
med en ”dubbel standard” gällande kunskap. En för skolan och en för 
livet. I skolan är det betygen som är det viktiga. Egentligen har barn 
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samma syn på kunskap som svenska kursplaner – de betonar vikten 
av både praktisk och teoretisk kunskap. I skolan premieras dock sällan 
den praktiska. När det gäller framtiden kan barnen ha en officiell plan 
– vad man kan tänkas bli utifrån samhällets struktur och vilken också 
står i relation till de egna studieresultaten. Men de kan också ha en 
personlig, ibland hemlig plan – kanske vill man egentligen bli musiker 
eller författare. I skolan lär man sig för betyg, inte för kunskapen i sig. 
Det tycks med andra ord inte finnas någon stark korrelation mellan 
skolaktivitet och det man ägnar sig åt på sin fritid. En del elever tycks 
vara i avsaknad av en plan överhuvudtaget (Torstenson-Ed 2004). 

Dialog eller beteendeträning

Barn har en hel del att lösa vad det gäller relationen mellan egna 
drömmar, förväntningar, värderingar och skolans krav. Grovt sett 
tycks det finnas två grundläggande och skilda sätt att hantera barns 
konflikter (konflikter inom sig själva, och konflikter mellan sina egna 
värderingar och andras). Ett sätt är olika former av dialog. Sokratiska 
samtal är ett sådant exempel. Genom texter eller bilder, och med 
hjälp av seminarieledarens frågor, undersöker deltagarna kritiskt sina 
uppfattningar och värderingar (Lindström 2000; Philgren 2008). En 
liknande ansats är så kallade filosofiska samtal där deltagarnas frågor 
står i fokus för en gemensam filosofisk undersökning (Malmhester 
& Ohlsson 1999; Børresen & Malmhester 2004). Ett radikalt annat 
sätt finner vi i olika typer av beteendemodifikationsmodeller, så som 
exempelvis Social och emotionell träning (SET) (Kimber 2007). Det 
betyder inte att den senare ansatsen saknar inslag av samtal. Skillna-
den tycks snarare ligga i syftet med samtalen och synen på barn. I be-
teendemodifikationsmodellen finns det uttalade behovet att ”träna” 
och ”öva” barnen i vissa beteenden, exempelvis att hantera starka 
känslor. Inbyggt finns också moment av belöning som ska uppfattas 
som motiverande för barnen. 

Samtalsmodellerna å sin sida syftar till att, i olika grad, bidra till 
att barnet ska ”frigöra” sig, bli autonomt. Till skillnad från SET och 
liknande modeller, är det inom ramen för sokratiska och filosofiska 
samtal, med andra ord naturligt att ifrågasätta vedertagna normer och 
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värderingar. Även värderingar formulerade i aktningsvärda dokument 
så som Barnrättskonventionen, kan vara föremål för ifrågasättande 
utifrån ett filosofiskt perspektiv(Haglund & Persson 2004). 

En parantes i sammanhanget är att jag i arbetet som lärarutbildare 
ofta möter studenter som via påverkan från sin verksamhetsförlagda 
utbildning är ivriga påhejare av modellen att lägga makaroner i en 
burk när barnen skött sig, eller arbetat bra. När burken är fylld om-
vandlas detta till något för barnen eftersträvansvärt, som kanske en 
utflykt, glass eller liknande. Belönings- och bestraffningsmetoden med 
tydliga behavioristiska förtecken verkar med andra ord gjort ett starkt 
återintåg i den svenska skolan. I grunden tycks de olika modellerna, 
samtal och beteendemodifikation, vila på skilda synsätt gällande såväl 
kunskap som på människan. Medan SET (och liknande program) i 
grunden, som jag tolkar det, är paternalistiska, då de utgår ifrån att 
vuxna alltid vet barnens bästa och vilka värden som bör omfamnas, så 
utgår filosofiska samtal ifrån en syn på barn som aktiva autonoma in-
divider. Med tanke på att barnen på samma gång tillhör och delar vår 
tid här och nu, så tillhör de också framtiden, en framtid vi rimligen 
inte finns med i. Medan beteendemodifikationsmetoder syftar till att 
forma och kontrollera barns beteenden, fokuserar ett filosofiskt an-
greppssätt på barnens förmåga att i samspel med andra, via rationell 
argumentation, kunna utforma en rimlig livsfilosofi. 

Barns rätt att slippa tänka själva

Idén med filosofiska samtal är med andra ord inte att lära barnen att 
tänka själva. Tvärtom, kanske man kan hävda, att barn borde ha rätten 
att slippa tänka själv. Hur ska man kunna ta ställning och forma vär-
deringar om man inte får möta olika perspektiv och delta i undersök-
ningar om vad som är rätt och riktigt? Det handlar alltså om att möta 
andras tankar kring livet och existensen. Att lära sig av andra och se 
vikten av andras perspektiv kan benämnas i termer av interkulturellt 
lärande (Goldstein-Kyaga, Borgström & Hübinette 2012). Det kan 
betyda att man i möten med andras värderingar, åsikter och uppfatt-
ningar i det filosofiska samtalet tvingas förhålla sig till olikheter och 
utifrån dessa möjligen skapa något nytt. 
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Utgångspunkten i projektet Värdegrundsamtal i skolan är att vär-
deringar skapas i samverkan och samspel med andra (Säljö 2005) och 
att personligt engagemang är en viktig del i bildandet av värderingar. 
Engagemanget, utgår vi ifrån, skapas genom att låta deltagarnas egna 
frågor och tankar stå i fokus. Därför är filosofiska samtal, i linje med 
de grundtankar som utvecklats inom barnfilosofirörelsen, en lämplig 
metod (Haglund & Persson 2004). I Skolverkets stödmaterial (2011)
beskrivs värdegrundsuppdraget och man understryker, utifrån olika 
studier, rapporter och riktlinjer, vikten av samtal i arbetet med värde-
grunden (Skolverket 2011, s. 5). De lyfter också särskilt fram filoso-
fiska samtal som ett sätt att levandegöra värdegrunden och utveckla 
elevernas demokratiska kompetens. I ett sådant arbetssätt är det bar-
nen som ställer frågorna, och de väljer också vilken fråga som ska 
diskuteras. Detta är ju på en gång spännande och riskabelt. Självklart 
kan man från ett skolperspektiv ställa sig lite undrande till detta val 
av metod. Tänk om barnen vill prata om allt annat än sådant som rör 
värdefrågor, och dessutom på dyrbar skoltid. Dock är huvudpoängen 
att eleverna själva ska få ställa frågor, och vi fick modiga rektorer och 
lärare med oss. I det följande ska jag ge några korta exempel hämtade 
från projektet på vad barnen ville veta när de själva fick ställa frå-
gorna. Avslutningsvis ska jag lyfta fram hur en fråga av icke filosofisk 
natur utvecklades till ett samtal om värderingar.

Empiriska frågor 

I genomgången av de frågor som ställts av elever som ingick i projek-
tet1 konstaterades att de flesta frågorna var av empirisk karaktär och 
företrädesvis inom naturvetenskapernas domän (Clinton & Dernward 
2011). Detta noterades även i ett forskningsprojekt där elever från 
årskurs ett filosoferade regelbundet i tre år (Malmhester & Ohlsson 
1999). Uppräkningen nedan kommer från det första samtalet i en 
fjärdeklass i Hylte. Eleverna hade veckan innan samtalet ägde rum 
blivit informerade om de kommande filosofisamtalen, och att de där 

1. Vid ett par tillfällen hade klassen särskilda teman, uppkomna utifrån ett tidigare 
visat intresse, bland annat var gud ett sådant tema (Duell 2011). Frågorna ställda vid 
tematillfällen är inte medräknade.
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ska få ställa frågor som saknar bestämda svar. Läraren skriver i sin 
blogg att det gick fort för barnen att producera frågor och att de tro-
ligen hade tänkt innan.

Vad händer när man dör?1. 
Varför hugger man ner träd?2. 
Varför finns det inget svar på en del frågor?3. 
Varför finns det svarta hål?4. 
Hur blev istiden till?5. 
Varför är jorden rund när allt annat är platt?6. 
Vad är man när man dör? Var bor man?7. 
Hur lång är rymden?8. 
Varför finns människor?9. 
Varför lever vi?10. 

Här ställdes frågor om liv och död, rymden, istiden och varför man 
hugger ner träd. Frågan om svarta hål fick flest röster. Generellt så kan 
man säga att skillnaderna på vad som föreföll intressant för eleverna 
i årskurs 4 och årskurs 6 var ganska marginella. I listan nedan från ett 
samtal med sjätteklassarna i Fisksätra återfinns den fråga, nr tio, som 
flera av eleverna talat om i efterhand när de blivit intervjuade (Tham 
2011). Denna fråga kom upp också i intervjuer som gjordes mer än 
ett halvår senare (Bondesson 2012). 

Vem upptäckte tiden? 1. 
Skapar vi vår egen värld? 2. 
Vem skapade språket? 3. 
Var kommer nikotin ifrån?-4. 
Vad tror vi kommer hända om 200 år?5. 
Kan drömmar bli verklighet? 6. 
Varför har vi inte bara ett land och ett språk? 7. 
Kan en blåval äta en haj och vad skulle hända då? 8. 
Hur mycket el drar en TV? 9. 
Kan en man bli gravid med hormontabletter? 10. 
Varför skiljer sig människors hudfärg åt? 11. 

Här syns också en ganska bred blandning. Värt att notera är att två 
frågor handlar om språk. Frågor om språk och språkens ursprung är 
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ofta förekommande även vid de filosofiträffar jag har med barn. Års-
kurs sju ställde i relation till årskurs fyra och sex fler frågor rörande 
moral och psykologi och färre frågor av empirisk art. Frågor i stil med 
”Varför knarkar människor?” ”Är det okej att planka?” och ”På vilket 
sätt hjälper kondomer?” är några exempel. I årskurs nio var det frågor 
om känslor och människan som dominerade. ”Varifrån kommer ens 
åsikter?” och ”Har alla människor samma värde?” är exempel på frå-
gor som eleverna tog upp. 

Teater som utgångspunkt

Bildkonst, dans, skönlitteratur och teater kan visa något om världen 
som kanske inte kan sägas på något annat sätt. Den kan beröra oss, 
lära oss något om oss själva som kanske skolans ordinarie verksamhet 
ibland misslyckas med att förmedla. Vilka frågor ställer barn efter att 
ha sett ett verk, en föreställning, som vuxna producerat för dem? Det 
är inte ens självklart att man kan eller vill ställa frågor, vilket på ett 
tydligt sätt kom fram i en recension i Dagens Nyheter av ”Diktatorn”.2 
Berättelsen handlar om ”integritet, tolerans, samexistens och att tän-
ka själv”. När barnpubliken efter föreställningen blir uppmuntrade 
av skådespelarna att ställa frågor möts de dråpligt nog av motfrågan 
”Varför då?” (Arvas 2012).

 Pjäsen, Hela världen i mitt huvud, som barnen i vårt projekt har 
sett, beskrivs som att den tar barnens livsfunderingar om bland annat 
kärlek och moral på allvar, att den är humoristisk och att den gestal-
tar existentiella tankar kring livet och döden och andra existentiella 
frågor. Det finns med andra ord många djupa frågor inbakade i texten. 
Vi har inte gjort någon systematisk genomgång av alla samtal. Vi har 
tittat närmare på fyra samtal och enligt den filosofipedagog som dels 
hållit många av samtalen, och även transkriberat dessa samtal, så går 
mönstret igen även i andra. Det visade sig att flera barn var mycket 
mer intresserade av tekniska saker – hur man löste olika problem som 
exempelvis hur man fick scenen att snurra, än av frågor av moralisk 
eller existentiell karaktär. Man ville dessutom veta vad skådespelarna 

2. En föreställning baserad på en text av Ulf Stark.
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heter och hur gamla de är, eller om hon (en av skådespelarna) slog 
sig när hon ramlade ner. Mångt och mycket hade föga koppling till 
de goda intentioner som låg till grund för texten och det som seder-
mera blev den pjäs som barnen mötte. Men, det kom även upp andra 
frågor så som exempelvis ”Finns verkligen Gud?”. Det intressanta var, 
utifrån ett värdepedagogiskt perspektiv, att det inte var så viktigt vil-
ken fråga man valt. En poäng tycktes snarare vara att man i efterhand 
kunde fylla i handlingen och skapa mening, kring vad som troligen 
för en del uppfattades som en ganska fragmentarisk historia. Eleverna 
kom dessutom in på värdefrågor under samtalets gång.

Från fakta till värde

Att dra några slutsatser kring vilken innebörd samtalen kan ha haft 
för barnen är inte möjligt. Däremot kan vi titta på ett exempel där 
barnen själva tycks skapa någon form av värdediskussion med ut-
gångspunkt i en faktafråga, om än med lite hjälp från samtalsledaren. 
I detta fall hölls samtalet av två av skådespelarna. Att det är skåde-
spelarna som leder samtalet påverkar förstås vilka frågor som ställs, 
men i stort liknar frågorna de som ställdes när filosofipedagogen höll 
i samtalen. Barnen har fått diskutera i grupp för att komma överens 
om en fråga de ville diskutera. Uppgiften de fick var att komma på 
en ”klurig” fråga, något som man kanske går och funderar på och som 
kanske inte ens har något svar. Frågorna som ställdes var:

Hur kunde ni göra samtidigt? (två av skådespelarna utförde en •	
dans på sidorna av scenen och de kunde inte se varandra)
Finns Aliens? •	
Vad skrev han på gipset? (scen i pjäsen)•	
Varför går man i sömnen? (scen i pjäsen)•	
Hur kan man göra en bra pjäs? •	

Barnen valde frågan ”Vad skrev han på gipset”. Denna fråga är kanske 
inte direkt den mest naturliga att föra ett filosofiskt samtal om. Man 
kan tänka sig att man helt enkelt svarar barnen. Men ska det samtalas 
och det är barnen som väljer fråga så är det nog bäst att följa reglerna 
och att inte gå händelserna i förväg. Camaron och Gloria leder sam-
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talet och strax innan det citerade stycket har barnen föreslagit att han 
kanske skrev sitt namn på gipset.

Camaron: Men varför skriver man på gipset?
K: … för att den andra ska komma ihåg att man har brutit benet. 
Och att den har skrivit.
Gloria: Aha. Är det någon som har en annan tanke.
T: Om man är liksom ledsen om man måste, måste ligga på sitt 
rum när man har gipset, då kanske nån har skrivit på det, då kan 
man tänka på den när man ser det namnet.

Ett barn utvecklade det avslutande påståendet i citaten ovan genom 
att säga ”ja man visar att man bryr sig om den personen”. Många 
barn menade att de nog var ett namn som han skrev på gipset. Andra 
fyllde i med förslag på vad man mer skulle kunna skriva, exempelvis 
”kämpa på”. Man kunde också skriva ”krya på dig” och kanske sitt 
eget namn efteråt eller kanske den personens namn. Det gör man för 
att den ”ska veta att nån bryr sig om den”. Trots att barnen valde en 
fråga utan uppenbar koppling till värden så närmar sig barnen idén 
om omtanke över den som är skadad. Efter en stund frågar en av 
skådespelarna Varför vill ni veta det, och samtalet leds in i att handla 
om nyfikenhet. Man är nyfiken för man vill veta. Även om döden vill 
man veta. Här skulle samtalet kunna fortsatt att handla om varför 
man är nyfiken men samtalet ändrar riktning genom att Gloria för in 
en fråga om värderingar.

GT: Kan det vara dåligt att vara nyfiken?
T: Ibland kan det.
GT: Varför då?
T: Vet inte riktigt. För om man är nyfiken på [ohörbart] privat och 
sen tar man upp det för att det ligger på ett skrivbord.
GT: Mm.
T: Och sen tar man något som handlar typ om sig själv. Kanske 
var privatbrev. 
GT: Är det någon mer som har någon tanke om det? Om det kan 
vara dåligt att vara nyfiken. 
K: Det kan vara dåligt att vara nyfiken, för då kan man få reda på 
dåliga saker också.
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Barnen har mycket att berätta och poängterar att det finns saker som 
man inte ska få veta, som exempelvis om en flicka vars mamma arbe-
tar på sjukhus och är väldigt nyfiken på att få veta saker om patien-
terna, men ”hon får inte berätta”. Det finns också sådant som inte är 
så bra för ett barn att veta. Som vad som händer om man kastar sig 
framför ett tåg till exempel. Därefter följer en lång sekvens om död 
och döda husdjur, saker man sett på teve som handlar om människor 
som dött, och även någon som blivit återupplivad. I slutet påminner 
dock barnen om ämnet och den fråga de faktiskt ställde. ”När ska ni 
berätta vad ni skrev på gipset?”.

Några röster från eleverna

Avslutningsvis kan sägas att vilka frågor barnen ställer handlar om 
vilka frågor som är möjliga att ställa. Man måste veta något redan 
innan man frågar och betoningen på naturvetenskapliga frågor kan 
nog till viss del förklaras med hänvisning till skolkontexten. Inled-
ningsvis gav jag också exempel på frågor barn ställt på ett filosoficafé, 
varav några var av den art att de inte kunde ställa dem i skolan. Vi 
antar med andra ord att det finns många frågor som inte ställts trots 
att vi uppmanat dem att ta chansen, men vi anser nog ändå att vi har 
fått en viss inblick i vad som intresserar eleverna, och att det finns po-
tential att utveckla samtal om värderingar och om livet i stort, utifrån 
elevernas egna undringar.

Det är förstås inte helt okomplicerat att införa filosofiska samtal i 
skolan. Det kan leda till konflikter mellan barnen (Boberg & Unnevall 
2011) och det finns en mängd pedagogiska överväganden involve-
rade (Berg 2011; Dolk Bengtsson 2011; Gardelli & Strömberg 2011). 
Elevernas intresse för samtalen har förstås också varierat, men många 
har varit positiva (Bondesson 2012; Tham 2011). När man läser vad 
elever i årskurs 9 skriver om samtalen är det främst en sak som är 
framträdande, man får höra hur andra tänker (Wiberg 2011). Det kan 
låta märkligt, särskilt när man kan misstänka att unga har väldigt god 
insikt i vad andra tänker, hur man ska vara, vilken musik som gäller 
osv. I Toms text nedan skymtar en förklaring, det tycks för honom 
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handla om frågor man länge har funderat över, men kanske aldrig haft 
möjlighet att diskutera. 

”Jag har börjat fundera mer på olika saker och lärt mig vad andra 
tycker och tänker. Jag ser på saker på olika sätt. Jag har lärt mig 
mer att kunna prata öppet och lyssna. Det är ett bra sätt att lära 
sig om andras åsikter och kunna diskutera en fråga man alltid gått 
och undrat på. Jag trodde det skulle vara tråkigare än vad det var. 
Det var väldigt roligt och lärorikt. Man har blivit lite lugnare tror 
jag.” (Tom, 9A)

Om vi antar att elever i årskurs nio generellt sett vet en hel del om 
varandra så tycks skillnaden ligga i att de i dessa samtal har diskuterat 
frågor av filosofisk karaktär. Man vill med andra ord veta vad andra 
tycker om just denna typ av frågor. Mia avslutade sin text med orden: 
”Tycker verkligen detta är något man borde fortsätta att ha. För det 
är verkligen uppskattat av oss elever”. Men, det bör nog tilläggas att 
samtalen också har uppfattats annorlunda. En pojke från en ganska 
betygsorienterad klass skrev ”det var både skittråkigt och jobbigt”. 
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Barns röster om medverkan i 
Kamratpostens insändaravdelning
Catharina Hällström

Nu vet ni hur det känns…
Jag slår upp det nya numret av
KP. Jag börjar läsa på min favorit-
sida, ”Du-99”. Plötsligt ser jag det.
Det där har JAG skrivit. Det börjar
dunka i huvudet. Jag känner mig
helt konstig. Sedan blir jag väldigt
stolt. De valde att ta med något
jag skrivit.
 Jag är glad ända tills jag börjar
undra: förstår någon att det är jag
som skrivit det där? Jag funderar
en stund på det. Nej, det är det
nog ingen som gör. Jag känner
mig lugn ett tag. Men sedan bör-
jar det plötsligt igen. Jag känner
mig helt konstig. Så nu vet du hur
det känns när man kommer med i
KP.
   Fröken Sverige
(Kamratposten 8/1999)

Inledning

Sprungna ur ett kollektivt barnkulturellt sammanhang har tusentals 
skribenter valt att formulera sig via läsarbidrag i Kamratpostens insän-
daravdelning under 120 år. Det rör övervägande viktiga funderingar 
vilka engagerat barn sedan tidningens avdelning startade 1893 men 
ibland handlar det om triviala frågor som också ingår i ungas liv. Stort 
och smått har uttryckts vitalt i alla de texter vilka publicerats i ”Pre-
numeranternas afdelning” som spalten rubricerades från början. Då 
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hette publikationen Folkskolans Barntidning och redigerades av folk-
skollärarinnan Stina Quint som både ägde och styrde tidningen sedan 
hon grundat den 1892. Med fast hand såväl antog som refuserade 
Quint textbidrag vilka skickats in av förhoppningsfulla barnförfat-
tare. Sålunda kan antas att prenumeranternas afdelning inledningsvis 
inte utgjorde den offentliga sociala arena för ’fria uttryck’ som in-
sändarsidorna uppfattas utgöra idag under rubriken ”Prat och Svar”.1 
Olika redaktioner ger varierande förutsättningar som både begränsar 
och möjliggör de tankar, erfarenheter och upplevelser vilka kan ytt-
ras i läsarnas avdelning. Genomgripande livsvillkor som tillhörighet 
och plats formuleras tydligt när redaktioner ger friare tyglar, men 
även under decennier med starkare styrning hörs barns röster om 
viktiga känslor, uppfattningar, insikter och reflektioner. Det är således 
inte enbart redaktionernas skiftande syftemål som format barns och 
ungas textbidrag genom tidningens historia. Intersektionella faktorer 
som tid, rum, kön, klass, ålder med mera in- och samverkar också i 
väsentlig grad för hur och varför skribenter kommunicerar vad som 
engagerar under en period av deras uppväxt och liv. Detta framkom 
tydligt i min avhandling Insändare i Kamratposten. Uttryck för villkor i 
barns kulturella sammanhang där jag undersöker barns läsarbidrag från 
1970-tal till 2000-tal utifrån en strävan att förstå hur det är att vara 
barn och ung i vår gemensamma samtid (Hällström 2011). Studiens 
empiriska material utgörs av 1054 insändartexter från utgivningsåren 
1977, 1987, 1997 samt 2007. I syfte att ge en kontextbeskrivning, 
och därmed en så fyllig förståelse som möjligt för vad insändarförfat-
tare uttrycker i tidningen, ingår även datamaterial i form av inter-
vjuer med olika nyckelredaktörer, ett antal redaktionella texter samt 
utdrag ur artiklar och reportage från de utgivningsår som analyse-
ras. Som bakgrundskunskap tecknas också ett kapitel om tidningens 
’obrutna historia’ från Folkskolans Barntidning till Kamratposten. Ett 
flertal forskare vilka undersökt såväl historiska som samtida texter 
har poängterat vikten av att uppmärksamma kontextualiseringens 
roll som en integrerande del av analysarbetet (Ödman 1979/1994, 

1. Se Malena Jansons krönika ”KP viktig arena för fria uttryck”, Svenska Dagbladet, 
110621.
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1995, 1998, 2004; Robbins 1996). I avhandlingen gör jag dessutom 
en kort historisk tillbakablick på skribenternas texter för att fånga 
återkommande ämnesområden samt hur olika teman har skiftat över 
tid. Föreliggande artikeltext grundar sig dock på ett material som inte 
redovisades i studien av utrymmesskäl. Det handlar om intervjuer 
med insändaravdelningens ”KP-tyckare”2 samt tankar om barnför-
fattares kontaktskapande, ibland samskapade, textuella produktion. 
Därutöver ingår reflektioner kring tolkningsprocess och e-post som 
metod att samla ett empiriskt material.

Barn(s)kultur 

Kamratpostens insändaravdelning kan ses som en barnkulturell plats 
för barns och ungas självvalda kommunikation. Härmed blir en dis-
kussion om barnkultur som fenomen och begrepp av betydelse. Ini-
tialt kan ’barnkultur’ uppfattas som oproblematisk, att det handlar 
om barn och kultur som sammankopplats på varierande sätt genom 
människans kulturhistoria. Börjar man problematisera barnkultur-
begreppets och fenomenets olika innebörder visar de sig emellertid 
komplexa, mångfacetterade och i ständig rörelse. Från att tidigare 
främst ha relaterats till vuxnas kulturproduktion för barn diskuteras 
barnkultur idag som barns behov av och rätt att få uttrycka sin kultur 
i bemärkelsen kultur av barn. Numera poängteras också barnkultur 
som en kollektiv process i den mening att den inbegriper kultur som 
vuxna och barn producerar tillsammans; kultur med barn, samt de 
uttryck vilka barn skapar gemensamt i olika barnkollektiva samman-
hang; kultur bland barn (Berefelt 1983; Qvarsell 1988; Mouritsen 
2002; Frønes 2006/2010; Hällström 2011). Från att övervägande be-
trakta barns lek och folklore som en egen kultur påtalas dessutom 
alltmer den påverkan olika vuxen- och ungdomskulturer har för hur 
barn tolkar och reproducerar dessa i nya former och verksamheter 
(Corsaro 2003). Såväl barnkultur som barns kultur diskuteras även 
som spegling av omgivande samhälle, ibland som konservativ hyllning 
till rådande normer, ibland som progressiv kritik och manande till 

2. Innebörden av ”KP-tyckare” presenteras på sid 89.
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förändring. På så sätt tänker jag mig att en sammanlänkad innebörd 
av barn(s)kultur rör kulturell upplevelse och aktivitet som inte är 
skild från fin- och masskultur skapad av vuxna för barn, det vill säga 
olika kulturformer infogas av barn och reproduceras i samvaro, lekar 
och artefakter av alla tänkbara slag. Modern barndom uppfattas inte 
som statisk utan som dynamisk och präglad av mångfald, kommersi-
ella världar samt en inkonstant informations- och kommunikations-
teknologi. Inom samtida barndom ses barn som aktiva och delaktiga 
aktörer vilka förvisso påverkas av kontextuella villkor men samtidigt 
själva påverkar och förändrar sin omgivning. Barns subjektskapande, 
meningsskapande och medskapande lyfts härvid fram och betonas i 
termer av hur barn uppfattas och uppfattar sig själva, vilka möjlighe-
ter barn har att agera och hur deras relationer till omvärlden ser ut. 
Ur ett barnkulturpolitiskt perspektiv kan barns deltagande i skiftande 
kulturella sammanhang diskuteras som barns rätt till kultur men även 
som barns rätt inom kulturer samt genom kultur. Det förmodas så-
lunda pågå intrikata samband mellan barnkulturbegreppets innebör-
der och distinktioner vilka inbegriper föreställningar om barndom 
och synsätt på barn, en samverkan och ett ömsesidigt beroende som 
studeras inom discipliner som sociologi, pedagogik, socialantropologi, 
psykologi, etnologi etcetera, samt transdisciplinärt inom forsknings-
fältet barnkulturforskning. Forskare från samhällsvetenskapliga äm-
nesområden har ett tydligare antropologiskt kunskapsintresse kring 
levnadsformer, livsvillkor, barndomsförståelse, socialisationsprocesser, 
makt och politisk styrning, medan tonvikten inom humaniora lig-
ger på studier med tolkande ansats av barns estetiska uttryck och 
reception i skärningspunkten mellan politik, pedagogik och estetik 
(Helander 2011). 

Den korsbefruktning som numera pågår mellan samhällsveten-
skaplig och humanistisk forskning i aktuell tvärvetenskaplig barnkul-
turforskning lyfts alltmer fram som fruktbar för att fånga upp och 
generera kunskap om barns olika kulturella erfarenheter och villkor. 
Inom det växande forskningsfältet betonas komplexiteten i att barn 
såväl utgör en social kategori vilka formas av diskursiva normer som 
individuella agenter i enskilda och kollektiva praktiker. Det finns dock 
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ett behov av en teori- och metodutveckling kring barnkulturens onto-
logi, epistemologi, metodologi samt val av relevanta metoder. En liv-
aktig diskussion förs om hur finna en grund för disciplinövergripande 
vetenskapsteori vilken forskare inom fältet kan utgå ifrån. Kan det 
utarbetas gemensamma och förenande á priori antaganden om vad 
för slags verklighet man söker vad för slags kunskap om samt på vilka 
sätt man kan gå tillväga i olika undersökningar. Som övriga tvärve-
tenskapliga kunskapsområden (jämför genusvetenskap, modeveten-
skap) möter barnkulturforskningen specifika utmaningar som kräver 
ett kritiskt och reflekterande men samtidigt kreativt och nytänkande 
förhållningssätt till vetenskaplig produktion. Barnkulturens ontolo-
giska och epistemologiska frågor handlar om hur världen omkring 
barn är beskaffad, vad är barns kulturella verklighet, hur kan barn 
uppfatta världen och tingen omkring dem? Hur tänker vuxna om 
barns värld och hur kan vuxna få kunskap om barns varierande kultu-
rer? Tolkas barns värld som konstituerad av konstruktioner eller som 
erfarenheter av essentiell och existentiell karaktär? Barnkulturens 
ontologi rör på så sätt frågor om kopplingen mellan yttre och inre 
verklighet i en dualistisk mening att verkligheten kan utgöra både 
ande och materia, vara såväl psykisk som fysisk. Exempelvis menar 
barnkulturforskaren Anna Sparrman att både ”kropp och tanke har 
betydelse för upplevelser och erfarenheter” (2011, s. 40) och hänvisar 
till Bruno Latours teorier om mänskliga och icke-mänskliga aktörer, 
”aktanter”, där materiella och kulturella komponenter vävs samman 
och fungerar relationellt i en slags kombination av meningsskapande 
och materialitet. Sparrman formulerar det som att: ”Sammantaget 
skapar ett relationellt förhållningssätt vid första hand en lite rörig 
men också rörlig bild av vad som skulle kunna ses som barnkulturens 
ontologi” (2011, s. 42). 

Som framgått bidrar forskare med varierande kunskapsteoretis-
ka perspektiv, metodologiska ansatser och metodiska förfaringssätt. 
Barndomssociologin kan uppfattas som en grund med sin tydliga so-
cialkonstruktionistiska utgångspunkt. Inom nyare barndomsforskning 
diskuteras ”the epistemological status” av barnkultur och barns kultur 
som ”childhood culture”. Genom etnografiska studier framkommer 
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hur ”barndomskultur” främst handlar om ”a socializing culture of 
childhood”, vilken genererar väsentlig kunskap om barns omtolkande 
kollektiva uttrycksformer (James, Jenks & Prout 1998, s. 81, 83). Själv 
har jag ett kulturpedagogiskt forskningsintresse av att försöka upp-
fatta och förstå villkor för såväl äldre som samtida barnkulturella akti-
viteter, framför allt ur barns perspektiv. I olika undersökningar har jag 
använt mig av de analytiskt öppnande begreppen utvecklingsuppgifter, 
eller kulturrelaterade essentiella utmaningar, och meningserbjudan
den, eller handlingserbjudanden (Havighurst 1953; Qvarsell 1988; 
Gibson & Pick 2000). Innebörden av barnkulturens pedagogik är en-
ligt Birgitta Qvarsell, professor emerita i pedagogik, ”då barnkultu-
rens möjligheter får barnen att utvecklas” i betydelsen hur pedagogik 
i barns kultur kan ”förstås i termer av villkor för utveckling” (1991, 
s. 61). Överfört till barns läsarbidrag i Kamratposten ser jag det som 
att när skribenter kommunicerar i insändaravdelningen får hjälp att 
tackla de kulturella utmaningarna att samordna känslor och behov 
med rådande normer och ideal. 

Barn(s)perspektiv

I ett temanummer om barnkultur påtalar teaterforskaren Karin He-
lander (Locus 3–4/2011) att barnkulturforskningen är starkt påverkad 
av modern barndomsforskning vilken problematiserar hur barnper-
spektiv och barns perspektiv används inom såväl vetenskapliga un-
dersökningar som inom olika politiska, samhälleliga och kulturella 
sammanhang relaterade till barn. Där barnperspektiv kan handla om 
vuxnas ambition att fokusera barn vare sig det rör ekonomi, politik, 
kultur, pedagogik, konsumtion etcetera, handlar barns perspektiv om 
vad barn själva uppmärksammar, uttrycker och formulerar i varie-
rande former. Barnperspektiv och barns perspektiv omges på så sätt 
av liknande komplexitet som barnkultur och barns kultur. En medve-
tenhet om skillnader i perspektiv poängteras som väsentlig att försöka 
uppfatta och förstå men även att begreppet barnperspektiv ofta an-
vänds utan närmare precisering och insikt (Halldén 2009). Till barn-
kulturforskningens grundläggande drag hör en aktiv och vetenskaps-
kritisk medvetenhet om och fokus på skillnader mellan barns och 
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vuxnas tolkning av och syn på världen. Inom fältet betonas vikten av 
att såväl granska sin position som vuxen forskare som att kunna skifta 
till och försöka sätta sig in i barns perspektiv och utgångspunkter. I 
överensstämmelse med den sammanlänkande innebörden av barn(s)
kultur tänker jag mig att barn(s)perspektiv inbegriper både en strävan 
att fokusera hur olika strukturella frågor kan relateras till barn samt 
hur barn själva agerar i och reflekterar över tillvaron. Det vill säga att 
medvetandegöra sig om både tolkningskonflikter och perspektivrike-
dom. Betydelsen av perspektivrikedom återkommer jag till i artikelns 
avslutande del.

En specifik kulturell kontext

Inte minst utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter finns nu-
mera en uttalad ambition att lyfta fram barn som aktiva medskapare 
av sina liv vars röster ska höras om uppfattningar och erfarenheter av 
alla de slag. Barns insändare i Folkskolans Barntidning/Kamratposten 
kan ses som yttringar i vilka barn kommer till tals i såväl en historisk 
som samtida barnkulturell arena. Särskilt i ett historiskt perspektiv är 
tidningens läsarbidrag ytterst ovanliga då barns kommunikativa text-
uttryck sällan, eller aldrig, lyfts fram i andra sammanhang än i fiskala 
dokument (Weiner 1995; Sköld 2006). Enligt historikern John Tosh 
(2000) är tidningar tidsspeglar och därmed viktiga primärkällor att 
studera. Med ringa tanke på eftervärlden har de givits ut i varierande 
format med ett syfte att informera, påverka och/eller underhålla. I 
min avhandling framkommer hur barns synlighet och delaktighet i 
Folkskolans Barntidning/Kamratposten övervägande sammanfaller 
med syftemål som de olika redaktionerna har uttalat sedan 1892. 
Jag vill mena att Folkskolans Barntidning, sedermera Kamratposten, i 
allmänhet och insändaravdelningen i synnerhet, erbjuder unik kun-
skap om olika tidsperioders barnsyn och barnkultur samt hur barn 
själva har ’svarat upp’ mot dessa synsätt under drygt 120 år. För att 
koppla tillbaka till tidigare resonemang tänker jag mig att Kamrat
postens insändaravdelning utgör en skärningspunkt mellan personlig 
och offentlig sfär, en social arena där uttryck av, för, med och bland 
barn, samt normer inom uttrycken, strålar samman, möter och ibland 
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krockar med varandra. Detta skapar varierande villkor för barnförfat-
tarnas kommunikation. Det rör förutsättningar skribenter erfar, tolkar 
och reproducerar med utgångspunkt från sitt vardagsliv men också 
villkor olika redaktioner format under tidningens utgivningshistoria. 
I min avhandling framgår även att barnförfattarna har kamrater vilka 
läser tidskriften och sinsemellan kommenterar artiklar, reportage och 
insändarsidor i tidningen. Jag förstår det som att barnförfattares bi-
drag ingår i en KP-kollektiv dialog i den mening att skribenter san-
nolikt påverkas av andras texter så att de mer eller mindre medvetet 
anpassar sig till läsare och redaktion när de skapar nytt insändarma-
terial. På så sätt tänker jag mig att avdelningen just kan betraktas 
som barn(s)kultur med varierande och intvinnade innebörder: I en 
tidning för barn erbjuds rum och villkor för kommunikation vilka 
skribenter uppfattar, antar, griper tag i och producerar texter av barn. 
Dessa mejlas in till tidningen/skrivs in på KP-webben varefter redak-
tioner väljer ut, delvis redigerar och publicerar bidragen som ett slags 
samskapande med barn. När barnförfattarnas insändare sedan läses, 
diskuteras med kamrater samt ibland besvaras, kan kommunikationen 
ses som kollektiv gemenskap bland barn.

Viktiga frågor att undersöka

Som nämnts utgår jag från ett kulturpedagogiskt forskningsintresse 
av att försöka förstå villkor för barnkulturella verksamheter av skif-
tande slag i betydelsen vilka kulturella utmaningar som framträder, 
vilka erbjudanden om att verka och handla som uppfattas samt vilka 
kulturella villkor som möjliggör eller begränsar i barns meningsska-
pande och kommunikation. Vilka erbjudanden anser barnförfattare 
att platsen insändaravdelningen exempelvis tillhandahåller? Hur kan 
det upplevas att kommunicera tankar och känslor bland tidningens 
läsare? Vad utmanar barn och unga att yttra sig i ett offentligt socialt 
sammanhang, att tycka att man har rätt att uttala sig för att möjlig-
heterna finns? Frågor liknande dessa framstod alltmer som viktiga 
att undersöka under mitt avhandlingsarbete. Det framstod dessutom 
som högst väsentligt att söka svar hos de medverkande skribenterna 
själva. Av utrymmesskäl kunde emellertid inte min mindre under-
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sökning om skribenters medverkan inkluderas i studien, men ges nu 
i stället plats i denna artikel.

KP-tyckare som empiriskt material

Kamratposten utkommer med 17–18 nummer per år. Samtliga publi-
kationer innehåller en insändaravdelning vilken i sin tur oftast inklu-
derar en KP-tyckare. KP-tyckaren uttrycker en uttalad mening om 
olika ämnen och är inte anonym, texten har en framträdande roll 
i avdelningen genom en ’inrutad’ placering. Skribenten presenteras 
med fotografi i färg samt med personliga uppgifter om familj, intres-
sen, kamrater m.m. vilket sammantaget kan uppfattas som tecken på 
bidragets betydelse i kontexten ”Prat & Svar”. 

Som framkommit utmynnade mina funderingar om barns med-
verkan i en barntidnings insändaravdelning i olika frågeställningar. Att 
vända sig till samtida KP-tyckare visade sig vara en pragmatisk metod 
för att försöka belysa och fånga svar på uppkomna frågetecken, ett 
tillvägagångssätt jag utvecklar nedan. I samband med ett fokus på 
KP-tyckare som informanter fördjupades min undran ytterligare och 
kom att handla om varför skribenter väljer att framträda som just 
KP-tyckare då det innebär att vara offentlig på en barnkulturell sam-
talsarena. Barnförfattare positionerar sig som individer på ett annat 
sätt än när de signerar bidrag anonymt, symboliskt eller metaforiskt. 
Den pendling mellan känslan av stolthet och viljan till anonymitet 
som uttrycks i artikelns inledande insändartext utgör en ambivalens 
som KP-tyckarna möjligen inte ställs inför. Hur upplever skribenter 
denna form av medial medverkan, frågade jag mig. Det bör påpekas 
att en del av barnförfattarna initialt inte valde att träda fram som 
KP-tyckare. Redaktören för insändaravdelningen, Katarina Schück, 
beskrev hur det ibland kan gå till inför publicering:

När jag läser barnens insändare finns det ofta texter som uttrycker 
tydliga åsikter om något och som kan bli en bra KP-tyckare. Jag 
ringer då upp barnen och frågar om de vill vara KP-tyckare. En del 
säger nej, framför allt killar. Barnen frågar också sina föräldrar, det 
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är oftare nu sedan pedofildebatten. Det händer sällan att barnen 
säger ja och föräldrarna nej.3

Vid jakande svar frågar Schück efter personliga uppgifter samt ber 
barnen skicka in ett fotografi till redaktionen. I följande presentation 
av KP-tyckares intervjusvar bekräftas också Schücks beskrivning av 
processen från inskickat bidrag till färdig KP-text. 

KP-tyckare ingick inte i min avhandlings empiri vid en första tolk-
ning av skribenters insändare. Först efter en preliminär analys uppfat-
tade jag den stora betydelse kommunikation och avdelning som barn-
kulturellt forum har haft för barn och unga. Avdelningen framstod 
som en inbjudande plats att delge problem och erfarenheter på men 
också som en plats där andra barns råd och kommentarer efterfrågas. 
I syfte att försöka fånga vad som motiverar medverkan samt hur med-
verkan upplevs vände jag mig till skribenter vilka presenterades som 
KP-tyckare under utgivningsår 2008. Ett skäl att välja KP-tyckare 
som informanter var att bidragen inte är anonyma vilket medförde 
praktiska möjligheter att ta kontakt med barnförfattarna. Ett annat 
skäl var att skribenterna ofta valt den framträdande roll i avdelningen 
som det innebär att vara en KP-tyckare. Jag undrade vad som ’driver’ 
barn och unga att välja bort anonymitet för att istället träda fram med 
personliga uppgifter samt en tydlig, ofta opinionsbildande mening 
om varierande ämnen. År 2008 valdes för att inkludera så aktuella 
data som möjligt i min studies då pågående tolkningsprocess. 

Inledningsvis planerade jag att intervjua KP-tyckarna personligen, 
och en pilotintervju genomfördes med Jack i hans bostad.4 Ganska 
snart insåg jag dock de praktiska problem som var förenade med att 
träffa övriga KP-tyckare då skribenterna var geografiskt spridda över 
hela Sverige. Jag bestämde mig för att istället använda e-kommuni-
kation (e-post) som datainsamlingsteknik. Tekniken kändes relevant 
genom att Jack uppgav att han använder e-post och KP-webben när 
han sänder texter till redaktionen. Det har också framkommit i samt-

3. Intervju med Katarina Schück 080814.
4. Intervju med Jack, 080822.
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liga intervjusvar att skribenterna gått tillväga på samma sätt som Jack 
när de skickat in sina bidrag. 

Under 2008 publicerades 15 KP-tyckare varav 2 var samskapade.5 
Sålunda fanns 17 skribenter att tillfråga om medverkan i studien. Jag 
försökte att nå samtliga av dessa 17. En KP-tyckare fick jag inte kon-
takt med, två återkom aldrig med svar. Sammantaget omfattar således 
artikelns empiri 14 intervjusvar. Mejlintervjuerna har tryckts ut för 
analys och sparats i en pärm för kontroll. Samskapande skribenter 
har intervjuats individuellt, vilket givit intressanta aspekter på samma 
text och barnkulturella forum för kommunikation. Deras textpro-
duktion har relaterats till pedagogikforskaren Christina Björns (1997) 
begrepp textuellt samspel, en diskussion jag återvänder till. 

Tillvägagångssätt och tolkning

Min kontakt med KP-tyckarna inleddes med ett telefonsamtal i vilket 
jag upplyste om studien, förfrågan om och syfte med deras med-
verkan samt att vi fortsättningsvis skulle kommunicera via e-post. 
Vid några tillfällen svarade barnens föräldrar och jag förklarade mitt 
ärende. Under samtalen beskrev föräldrar egna minnen av sin tid som 
prenumeranter och som författare till insändare i tidningens avdel-
ningar. Det slog mig under samtalen att ’KP-kulturen’ ofta går i arv, 
vilket utgjorde en delvis oväntad bakgrundskunskap.6 

Det finns ingen dokumentation sparad från telefonsamtalen. 
Frågeställningarna i mejlintervjuerna har främst varit riktande men 
medgivit en viss öppenhet. Min övergripande undran har handlat om 
varför skribenterna skickat in bidrag och hur de upplevt medverkan 
som KP-tyckare. Andra frågor har rört KP-tyckarnas fritidsintressen, 
uppfattning om och erfarenhet av skolan samt deras tankar om fram-
tiden. Flertalet informanter har svarat relativt omgående, några har 
jag fått påminna. Svaren är informativa men tämligen kortfattade. 

5. Kamratposten nr 3/2008 och nr 5/2008 saknar KP-tyckare.
6. I Kamratposten 11/2009 framgår exempelvis att en prenumerant, som besökte 
tidningen, upptäckte fotografi och reportage från ett redaktionsbesök som hans 
pappa gjorde 33 år tidigare!
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Informanterna har läst igenom och godkänt den framställning som 
presenteras i artikeln.

Öppnande begrepp/sensitizing concepts användes inledningsvis i 
bearbetningen av intervjusvar som empiriskt material. I en första tol-
kande analys fokuserades erbjudanden om medverkan i insändarav-
delningen generellt samt upplevelser av medverkan som KP-tyckare 
specifikt. Det är KP-tyckarnas svar om utmaningar och erbjudanden 
som tolkas, inte KP-tyckarna som individuella skribenter eller e-kom-
munikationen i sig.

Delar av intervjuerna har lästs mot hela intervjusvaret samt mot 
övriga KP-tyckares svar. Som vid tolkningen av barns läsarbidrag i min 
avhandling pågick en dialektik mellan informanternas svar och teo-
retisk litteratur, redaktörintervju, innehållsanalys samt Kamratpostens 
innehåll från 2008 under analysarbetet vilket gav nya och vidgande 
perspektiv under fortsatta genomläsningar.

E-kommunikation som datainsamlingsteknik

I de inledande telefonsamtalen med KP-tyckarna informerade jag, 
som nämnts, om studien och frågade huruvida de unga ville deltaga 
genom att svara på frågor i en mindre intervju per mejl. Jag förkla-
rade också att vår kontakt efter telefonsamtalet skulle fortsätta via 
e-kommunikation. När man som forskare använder e-mejl som data-
insamlingsteknik uppstår metodfrågor som är väsentliga att reflektera 
över. Det är exempelvis en avgörande skillnad mellan forskares möten 
med informanter via en digital kanal och möten mellan forskare och 
informanter i fysiska rum som fysiska personer. En nackdel med e-
mejl som metod är att jag och barnen inte träffas, vi samtalar inte i 
den dialogiska mening som det innebär att kommunicera med ord 
och gester via kropp och blickar, vilket sker vid enskilda intervjuer 
eller vid intervjuer i grupp. Det finns emellertid samtidigt fördelar 
med e-post som datainsamlingsteknik, förhoppningsvis för de barn 
vilka deltar som informanter. Barn och unga är idag ofta vana vid 
att använda Internet som textbaserad kommunikationsform. De kan 
besvara mina frågor när det passar dem och om det passar dem, de 
kan läsa intervjufrågorna så många gånger de vill samt läsa igenom 
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sina svar innan dessa mejlas tillbaka till mig. Pedagogikforskarna Sven 
Hartman & Tullie Torstenson-Ed hävdar att en intervjuare ibland kan 
störa den ”inre dialog” som förs mellan informanten och det papper 
han eller hon skriver på: ”Ofta är det så att informanten anstränger 
sig för att få den yttre dialogen att fungera, och det är något som kan 
gå ut över den inre dialogen” (2007, s. 25). Till skillnad från enskilda 
intervjusituationer i realtid, där barn sällan har tid för reflektion kring 
frågor och svar, uppfattar jag sålunda att intervjuer per mejl ger in-
formanter en viss kontroll över sitt deltagande i studien. Även barn-
kulturforskaren Patrik Hernwall, som använt sig av e-post som teknik 
för insamling av empiri i studien Barns digitala rum – berättelser om 
epost, chatt & Internet, menar att den distans som e-kommunikation 
innebär erbjöd medverkande informanter möjligheter att själva av-
göra vad de ville uttrycka (2001, s. 81). 

KP-tyckarna berättar

Presentation av informanternas intervjusvar inleds med en redovis-
ning av innehåll i KP-tyckares textbidrag från 2008.

Denotativa betydelser

Av 12 KP-tyckartexter är fem författade av flickor, fem av pojkar och 
två är samskapade av två par flickor. Skribenterna fördelar sig enligt 
följande med avseende på innehåll av global respektive lokal karaktär 
kopplat till ålder:

Flickskribenternas rubriker och ålder:
Globalt – Afrika (14 år)
Lokalt – Skolmat (11 år, 13 år)
Lokalt – Syskon (12 år)
Globalt – Regnskog (9 år)
Lokalt – Skolans interiör (12 år)
Globalt – Rädda hajarna (13 år, 14 år)
Lokalt – Använd cykelhjälm (14 år)

Pojkskribenternas rubriker och ålder:
Lokalt – IKT, dataspel (14 år)
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Lokalt – Husdjur, råttor (12 år)
Lokalt – Ignorera kedjebrev (10 år)
Lokalt – Egen tidning (10 år)
Lokalt – Könskränkning (14 år)

Konnotativa betydelser 

Om barn är fria att välja innehåll i sitt skrivande får de möjligheter 
att bearbeta relevanta utvecklingsuppgifter menar Qvarsell (1988). 
Innehållet i informanternas läsarbidrag har enligt Qvarsells resone-
mang ”valts fritt” utifrån upplevelser och tankar vilka barn och unga 
är engagerade av. Därmed kan antas att författandet möjliggör ett 
tacklande av utvecklingsuppgifter vilka respektive KP-tyckare behö-
ver bearbeta. Med utgångspunkt från uppställningen ovan framgår 
att flickor från 9–14 år tar upp globala frågor som handlar om att 
vidga perspektiv samt att värna hotat djur- och naturliv. Lokala frågor 
vilka intresserar flickskribenter rör skola, familj och trafiksäkerhet. 
Pojkförfattare tar endast upp lokala ämnesområden i sina KP-tyckare. 
Förutom en text om könskränkning handlar pojkarnas KP-tyckare 
om dataspel, tama råttor, kedjebrev samt egenproducerad tidning. 
Pojkskribenternas textrubriker och innehåll har således en förankring 
i barns vardagliga liv i högre grad än flickförfattarnas. Flickors större 
intresse för samhälleliga och miljörelaterade förhållanden lyfts även 
fram i Hartmans studier av barns livsfrågor sammanställda i Barns 
tankar om livet. Enligt Hartman dominerar ett jag-inriktat perspektiv 
pojkars texter i 9–12-årsåldern, de skriver oftare om ”egna prylar” 
och fritidsaktiviteter. Vad gäller flickors texter förefaller det ”som om 
flickorna oavsett ålder var mer öppna och intresserade för sociala 
och mellanmänskliga frågor än pojkarna” fortsätter Hartman (1986, 
s. 103). Barndomsforskaren Gunilla Halldén, som studerat barns och 
ungas tankar om familj, identitet och framtid, kommer fram till lik-
nande resultat: ”Omsorg, i betydelsen att någon är varse någon annans 
behov och agerar utifrån denna vetskap, förekommer oftare i flickors 
berättelser än i pojkarnas” (2001, s. 127). Den diskrepans som visar 
sig mellan flickors och pojkars intressefrågor i KP-tyckarnas rubriker 
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avviker således inte från Hartmans och Halldéns resultat om barns 
tankar och funderingar kring livs-, identitets- och framtidsfrågor.

”För att jag vill göra mina åsikter hörda”

Jag ser barns och ungas kommunikation inom KP-kollektivet som ett 
ständigt pågående tecken- och meningsskapande i betydelsen att skri-
benter författar texter vilka tolkas av andra barn, vars kommentarer 
ger upphov till ett nytt tecken- och meningsskapande i en slags oänd-
lighet. Vilka är de verksamma krafter som möjliggör KP-tyckarnas 
formulerande om och kommunicerande av erfarenheter och fenomen 
av såväl global som lokal karaktär? Vad motiverar barnförfattarna att 
skriva en insändare och därefter skicka/mejla/anmäla på KPwebben 
bidraget till redaktionen med en förhoppning om publicering i ett 
medialt offentligt forum? Så här svarar informanter7 på frågan: 
Varför skickar du in insändare?
Agnes, 14 år. Intressen: Musik och ridning. Innehåll: Global förank-
ring.

”Jag har väl alltid tyckt om att känna att jag har lite makt, och 
kunna få mina åsikter hörda. När jag var yngre var KP det själv-
klaraste medlet.”

Anders, 14 år. Intressen: Dataspel och rockmusik. Innehåll: Lokal för-
ankring.

”Jag kände bara för att säga det jag tyckte och tänkte.”

Sally, 11 år. Samskapande med Elsa. Intressen: Vara med kompisar, 
dans och piano. Innehåll: Lokal förankring.

”Jag ville ha en förändring.”

Elsa, 13 år. Samskapande med Sally. Intressen: Kompisar, simning, 
teater, sång. Innehåll: Lokal förankring.

”Nja, egentligen skulle det vara till KP Fixar men det blev en änd-
ring. Vi skickade därför att Lätt och lagom inte är så nyttigt och 

7. I artikelns resultatpresentation är informanternas namn fingerade.
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hälsosamt för det är så mycket konstgjort i det och är inte så värst 
gott.”

Jack, 12 år. Intressen: Göra egna filmer, både deckare och dokumen-
tärer. Innehåll: Lokal förankring.

”Jag gillar KP och Prat. På KP-webben finns skriv till KP. Skickade 
in via webben. Jag brukar skicka in lite då och då.”

Jenny, 12 år. Intressen: Basket och musik. Innehåll: Lokal förankring.

”Jag har inte gjort det så mycket men om jag har något viktigt att 
säga.”

Isabelle, 9 år. Intressen: Läsa, rita, spela teater, räkna matte. Innehåll: 
Global förankring.

”Varför inte? Okej. Jag…tänkte tipsa dom andra om regnskog och 
så är det ju roligt om man kommer med.”

Fredrik, 10 år. Intressen: Skatesurfing, friidrott, lyssna på musik, titta 
på Simpsons. Innehåll: Lokal förankring.

”Jag skickade in min insändare när jag inte hade något att göra.”

Carolina, 12 år. Intressen: Kompisar, slalom, simning. Innehåll: Lokal 
förankring.

”Jag hade inget att göra och ville ha ett svar på min fråga om alla 
andra tyckte som jag, alltså att den skulle komma med på svar på 
tal, att någon skulle svara på den dvs.”

Josef, 10 år. Intressen: Spela teater och göra tidning. Innehåll: Lokal 
förankring.

”Oj…Svår fråga! När jag skrev KP-tyckaren så skrev jag inte till 
Prat. Jag skrev bara till KP. Sen sa dom att jag skulle vara med i 
Prat. Jag har ju alltid velat vara med i KP! Det vill nog alla på ett 
sätt.”

Sofie, 14 år. Samskapande med Misa. Intressen: Måla manga, spela 
trummor. Innehåll: Global förankring.
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”Det är kul att komma med i tidningen, och ibland känner man att 
det är någon man verkligen behöver svara till.”

Misa, 14 år. Samskapande med Sofie. Intressen: Ridning, tennis och 
elgitarr. Har ett band tillsammans med Sofie. Innehåll: Global för-
ankring.

”Denna gången var det för att jag och Sofie ville få folk att se fil-
men och bli medvetna om att det pågår olagligt fiske, vi blev båda 
engagerade i ämnet.”

Kalle, 14 år. Intressen: Bada, spela dator, fridykning, jujutsu. Innehåll: 
Lokal förankring.

”För att jag tycker om att dela med mig av min åsikt om sånt jag 
inte håller med om.”

Alice, 14 år. Intressen: Ridning, självförsvar krav maga!, läsa och skri-
va. Innehåll: Lokal förankring.

”För att jag vill göra mina åsikter hörda.”

Kommentar

I informanternas citerade svar framträder varierande skäl till varför 
man vill skriva och skicka in läsarbidrag och KP-tyckare till redaktio-
nen. Variationerna kan inte kopplas till kön eller ålder utan utgör väx-
lande sätt att uppfatta och använda insändaravdelningen som forum 
för textskapande och kommunikation. Utmaningen att framföra sina 
åsikter, att vilja påverka, att försöka uppnå förändring genom upp-
lysning verkar vara det informanterna uppfattar som erbjudande och 
inbjudande. Men även att ”komma med i tidningen” lyfter många KP-
tyckare fram som kul, roligt, det vill säga fascinerande och attraktivt. 
”När barn själva relaterar olika sammanhang till vad de kan använda 
sammanhangen till, alltså kan sägas relatera kontexter till funktioner, 
framträder tydligt den egna kontrollens betydelse” skriver Qvarsell 
(2009, s. 229) och vidare att i lekar och fritidsaktiviteter har barn och 
unga oftast kontroll över situationer. Informanternas svar visar också 
på att ett författande av Prat & Svar-texter som fritidsaktivitet sker i 
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kontroll av medverkande barn och som delad kontroll mellan samska-
pande skribenter. Barnförfattare vill föra fram och kommunicera ut-
talade meningar, de vill vara med i tidningen som KP-tyckare, ibland 
i brist på andra sysselsättningar, men i kontroll av barnen själva.

Språkligt formulerar informanterna korta meningar i ’svarston’ 
med (oftast) korrekt meningsbyggnad och interpunktion, således 
mer formellt än i e-postens traditionellt språkliga struktur där inter-
punktion är utelämnad och nya meningar påbörjas genom radbryt-
ning (Hernwall 2001, s. 96). Det råder ingen skillnad mellan könen 
vad gäller språk, inte heller har ålder betydelse för svarens innehåll 
och form.

”Blev väldigt glad. Lite stolt!”

I studiens andra undran om aspekter av medverkan utgör informan-
ternas svar än kortare formuleringar på min fråga:
Hur kändes det att vara KP-tyckare?
Agnes, 14 år

”Jag blev lite förvånad men det va kul.”

Anders, 14 år

”Kanske lite osäkert, men jag är rätt stadig när det gäller åsikter 
och kritik.”

Sally, 11 år. Samskapande med Elsa.

”Det var kul att skriva insändaren. Jag vet inte vem det var som 
kom på det, vi hade pratat om att Lätt & lagom smakar pyton.”

Elsa, 13 år. Samskapande med Sally.

”Vi skickade det först till KP Fixar men sedan ringde Katarina 
och sa att det var jättebra men att dom skulle flytta den tll KP-
tyckaren. Det var förstås okej för mig och Sally.”

Jack, 12 år

”När jag läste KP-tyckaren i numret innan tänkte jag: Nästa gång 
är det jag.”
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Jenny, 12 år

”Det var kul för folk i skolan som läser kp gick fram och frågade 
om det var jag som var med i tidningen och sen kanske någon läste 
den och tog åt sig liksom.”

Isabelle, 9 år

”Lite pirrigt. Men eftersom fritids prenumererar på kp så skulle 
ju nästan alla på fritids få reda på det, men det tänkte jag inte på 
först.”

Fredrik, 10 år

”Det kändes coolt att den första och enda insändaren jag skickade 
in kom i tidningen.”

Carolina, 12 år

”Jag hade precis bytt skola så det var lite pinsamt när alla sa ”jag 
såg dig i KP”.”

Josef, 10 år

”Det kändes kul, spännande att få svar. På ett sätt är jag också 
ganska stolt.”

Sofie, 14 år. Samskapande med Misa.

”Kul!”

Misa, 14 år. Samskapande med Sofie.

”Det var roligt att det kom med och att folk fick höra ens åsikt ”

Kalle, 14 år

”Det kändes ganska bra att få vara KP-tyckare, man nådde ut med 
sin åsikt på något sätt som är svårt att förklara. Jag fick säkert en 
hel del svar på tycket, men det var bara något av dem som kom 
med i tidningen, men jag minns inte vad det stod. Men i alla fall, 
jag gillade känslan av att nå ut till dem som läser tidningen, ef-
tersom att de får veta att jag kanske tycker samma sak som dem. 
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Jag skulle gärna vilja vara KP-tyckare igen, fast det kanske är för 
mycket att begära, för trots allt, så finns det många fler som har en 
åsikt som de vill få ut i det öppna.”

Alice, 14 år

”Blev väldigt glad. Lite stolt!”

Kommentar

Svarens innehåll relaterar till en upplevelse av känslan att vara KP-
tyckare. Beaktas bör att informanternas formuleringar inte är identiska 
med deras här- och nu-upplevelser då det alltid finns ett reflekterande 
led mellan informanternas svar om upplevelsen och upplevelsen i sig. 
Svaren är korta och kärnfulla. Informanterna använder uttrycksfullt 
emotionella adjektiv (förvånad, kul, lite osäkert, pirrigt, coolt, pin-
samt, spännande, glad, stolt) för att försöka beskriva erfarenheten av 
att ha varit en viktig person under ett nummer av Kamratpostens ut-
givning. Som nämnts har KP-tyckaren en inrutad och tydlig placering 
i avdelningen vilket kan tolkas som tecken på dess centrala betydelse 
i kontexten ”Prat & Svar”. Under en treveckorsperiod (tidskriften ut-
kommer med tre veckors mellanrum) var KP-tyckarna protagonis-
ter inom KP-kollektivet samt uppmärksammade av andra barn och 
vuxna, även om omgivningens spontana reaktioner sannolikt förekom 
i inledningen av det specifika numrets publicering. 

Ett längre och eftertänksamt svar från Kalle, 14 år, avviker från 
övriga informanters formuleringar. Möjligen beror det på att Kalle av 
misstag inte fick frågan hur det kändes att vara KP-tyckare i den första 
mejlintervjun. Jag tog kontakt med Kalle igen och bad honom besvara 
frågan i medvetande om att det passerat cirka tio månader sedan 
vår tidigare intervju. Kalles svar kom snabbt tillbaka med tillhörande 
kommentar: ”Nu i efterhand känns det ibland lite som mitt KP-tyck 
var onödigt, men jag tycker fortfarande lite så som jag gjorde då”. 
Med viss tvekan av reflekterande karaktär vidhåller emellertid Kalle 
den uttalade meningen att killar nedvärderas och kränks som han for-
mulerade i sin insändare. I Kalles svar framkommer att han ännu ser 
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medverkan som erbjudande men unnar solidariskt andra KP-läsare 
att också få möjlighet att kommunicera sina åsikter ”i det öppna”.

Skolan är väl okej 

Samtliga informanter är även elever som tillbringar sin skolbarndom 
i skolan. I studiens läsarbidrag framkom den stora betydelse skolan 
har som plats för lärande men främst för sociala relationer i barns och 
ungas tillvaro. Jag undrade därför hur KP-tyckarna upplever skolan 
och ställde frågan Vad tycker du om skolan till samtliga informanter. 
Av fjorton svar uttrycker fyra att de trivs väldigt bra. Exempelvis skri-
ver Agnes: ”Jag älskar skolan, eftersom det är stället där jag självklarast 
ser utveckling, och så ser jag utmaningar där.”

Oftast förmedlar informanterna att skolan är okej, varken bra el-
ler dålig. Några har dock direkt negativa upplevelser av skolkamrater 
och av skolans innehåll och form. Isabelle påtalar att ”kompisarna 
kan vara dumma ibland” och Jack menar att ”det är inte så superkul. 
Lunchrasten och att skriva berättelser gillar jag. Inte matte, inte sy-
slöjd, sticka, sitta still.”

Kommentar 

Med utgångspunkt från informanternas svar framkommer att KP-
tyckarna har varierande sätt att förhålla sig till skolan. Deras tankar 
kring skolan är uttryck för både kollektiva och individuella erfarenhe-
ter. Den utmaning Agnes uppfattar att skolan erbjuder upplever inte 
Jack. Han ser ingen utveckling i att räkna matte och sitta still i syslöj-
den. Lunchrasten är dock viktig enligt Jack, vilket också förmedlas i 
ett flertal av de övrigas svar. Såsom diskuteras i min avhandling har 
frukostraster och skolmåltider stor betydelse under ungas skolbarn-
dom. Tråkig, ibland ”äcklig” mat i bullriga, stökiga matsalar med långa 
köer, utgör en stressig måltidsupplevelse för de flesta skolbarn enligt 
barnförfattares textbidrag och KP-tyckarnas svar.

Intressen och fritidsaktiviteter 

I Kamratpostens presentation av respektive KP-tyckare framgår de 
ungas intressen under särskild rubrik. En av mina avslutande frågor i 
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intervjun är Vad gör du på fritiden? Mellan KP-tyckarnas uttryckta 
intressen i Kamratposten och i svaren till mig synliggörs en intressant 
skillnad. I fyra svar överensstämmer redovisade intressen med akti-
viteter vilka KP-tyckarna utövar under sin fritid. I övriga tio svar har 
intressen som piano, räkna matte, musik, slalom och simning formu-
lerade i Kamratposten ringa motsvarighet i informanternas berättelser 
om deras fritid i praxis. Oberoende av kön och ålder framkommer 
istället den stora betydelse som kamrater har i vardagstillvaron. For-
men för betydelsen kan dock skilja utifrån ålder; från de yngres ”träffa 
kompisar” till unga tonåringars ”hänga med polarna”, ”umgås med 
vänner” samt ”umgås med människor”. Att tillhöra kamratgrupper 
framträder därmed lika tydligt i KP-tyckarnas svar som tillhörighetens 
villkor gör i min studies huvudanalys.

Avlägsen framtid och konkreta planer 

I en antologi om forskning med barn menar Jacqueline Scott att ”it 
is essential to collect information from children themselves concern-
ing their present experiences and future aspirations” (2008, s. 87). 
När jag frågar KP-tyckarna Har du några tankar om vad du vill 
göra i framtiden svarar några att framtiden känns avlägsen, att de 
inte funderat så mycket än på vad de vill göra. Ord som ”ingen aning”, 
”möjligen” och ”kanske” förekommer i flera svar. En informant har 
just valt linje på gymnasiet ”så några tankar har jag”, andra förmedlar 
tänkbar yrkesinriktning av främst estetisk karaktär. Tre KP-tyckare har 
emellertid tydliga ”future aspirations”. Jack skriver kärnfullt att han 
vill ”Bli filmare” och Josef svarar ”SKÅDESPELARE!!! Helt klart!!!” 
Slutligen förmedlar Isabelle reflekterande tankar om framtida vuxen-
liv: ”Jag ska bli konstnär och något annat. Man kan ju inte leva på att 
vara konstnär. Jag ska skaffa två barn, en hund och en katt. Jag tänker 
vara heterosexuell också.”

Kommentar

Isabelle är som 9-åring den yngsta informanten bland KP-tyckarna. 
Hon har en tydlig bild av hur hon vill leva som vuxen kvinna till 
skillnad från äldre KP-tyckare vilka menar att de, som Fredrik skri-
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ver, ”inte har några direkta tankar om framtiden, jag får se vad som 
händer”.

Hartman frågar sig om barn tror på framtiden. Frågan ”går natur-
ligtvis inte att besvara med ett enkelt ja eller nej” (1986, s. 137). I 
KP-tyckarnas svar finns förväntningar och ambitioner, ingen uttrycker 
tvivel eller avsaknad av framtidstro. Trots att man inte kan ana fram-
tiden, ter den sig ändock som hoppfull.

Förbisedda frågor? 

Som torde framgå ovan ingick frågor om varför skicka in läsarbidrag, 
hur medverkan som KP-tyckare upplevdes, tankar om skolan, friti-
den och framtiden i mejlintervjuernas riktade frågeställningar. Öv-
riga frågor skiljer sig åt då de inledande telefonsamtalen genererade 
förklaringar och frågor som påverkade e-kommunikationen mellan 
mig och informanterna. En avslutande fråga har dock ställts till samt-
liga KP-tyckare utifrån en undran om det finns dolda kulturkoder 
i sammanhanget som jag inte förstått. Mejlintervjuernas sista fråga 
har följande formulering Är det någon fråga du tycker att jag har 
missat och som är viktig. De flesta svarar att jag inte förbisett något 
viktigt i sammanhanget. Vissa uttrycker ett kort ”nej”, andra svarar 
”Nej, jag tycker inte du missat något speciellt”, ”Nej, inte vad jag kan 
komma på nu”, ”Nej…Tror inte det”. Ytterligare en informant ut-
trycker: ”Tyckte det var bra frågor. All lycka till!”.

Barns textuella samskapande 

Som nämnts kan barns och ungas läsarbidrag förstås som individu-
ella meningsskapanden i dialog med andra barn inom och utom KP-
kollektivet, med redaktionen samt med omgivande kultur. När två 
barnförfattare samarbetar kring en och samma text har de samska-
pande dessutom en specifik dialog med varandra. Av 14 KP-tyckare 
är två par flickor författare till två samskapade texter. Påtagligt i barns 
läsarbidrag som helhet är att flickor oftare väljer att författa tillsam-
mans. I en avhandling om barns skrivande i skolans lägre årskurser 
utvecklar Christina Björn begreppet textuellt samspel för att fånga 
barns samarbete i en gemensam textskapande aktivitet. Genomgå-
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ende för gruppskrivandet i Björns undersökning är att flickor och 
pojkar inte skriver ihop samt att det främst är flickor som producerar 
gemensamma texter, vilket sålunda överensstämmer med könsmöns-
ter i KP-tyckarnas författarskap samt med avhandlingens huvudma-
terial. I sin studie Barn skapar text. Om kulturdialog i skolan ställer 
Björn frågor av, som hon uttrycker det, praktisk pedagogisk natur: 
Är deltagande barn ”aktivt indragna i produktionen av texten”, vad 
gemensamt textskapande ”innebär för de enskilda barnen” samt ”vad 
kan sägas utgöra drivkrafterna” till gemensamt textskapande (1997, s. 
98). Jag har delvis använt mig av Björns begrepp och frågeställningar 
vid läsning av KP-tyckares samskapande medverkan. När Björns frå-
gor ställs till svar som parskrivande KP-tyckare uttrycker i individu
ella intervjuer framträder intressanta aspekter av barns interaktion. I 
syfte att tydliggöra en sådan läsning presenteras informanternas svar 
återigen. Respektive insändare citeras dessutom då texternas innehåll 
bidrar till en förståelse för de ungas textuella samspel. 

Sallys och Elsas parskrivande

Inledningsvis presenteras Sallys och Elsas insändare av lokal karak-
tär:

Nej till lättmargarin!
Vi är två tjejer som inte tycker om lättmarga-
rinet som vi får i skolmatsalen! Piteå kom-
mun har bestämt att vi ska ha Lätt & lagom
i stället för Bregott. I lättmargarin finns det
ämnen som emulgeringsmedel, färgämnen
och konserveringsmedel. Det innehåller 60
procent vatten och 40 procent fett. För att få
ihop fett med vatten tillsätter man emulge-
ringsmedel. Konserveringsmedlet behövs
eftersom vattnet ökar mögelrisken. Färg-
ämnet tillsätts för att produkten ska se
”aptitlig” ut. Bregott däremot innehåller bara
grädde och rapsolja.
 Vi har ringt till en som bestämmer om
skolmaten och hon sa att det är ”för barnens
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bästa”. Men vi tycker inte det. Nästan alla i
våra klasser är emot Lätt & lagom och vi tror
att många fler håller med.
(Kamratposten 6/2008)

På min fråga varför skickar du in insändare svarar Sally, 11 år:

”Jag ville ha en förändring.”

Elsa, 13 år, svarar:

”Nja, egentligen skulle det vara till KP Fixar men det blev en änd-
ring. Vi skickade därför att Lätt & lagom inte är så nyttigt och 
hälsosamt för det är så mycket konstgjort i det och är inte så värst 
gott.”

På frågan hur det kändes att vara KPtyckare svarar Sally:

”Det var kul att skriva insändaren. Jag vet inte vem det var som 
kom på det, vi hade pratat om att Lätt & lagom smakar pyton.”

Elsa svarar:

”Vi skickade det först till KP Fixar men sedan ringde Katarina 
och sa att det var jättebra men att dom skulle flytta den till KP-
tyckaren. Det var förstås okej för mig och Sally.” 

I mejlintervjun beskriver Sally hur det gick till när de skickade in sitt 
läsarbidrag: ”Jag och en kompis har ringt till kostchefen i Piteå men 
fått ett dåligt svar. Vi var inne på kp:s hemsida och då tänkte vi att vi 
kunde skicka ett mail. Vi skickade in den som kp-fixar tror jag, men 
då ringde Katarina. Det kändes bra att vara med i kp. Det kändes okej 
att inte få svar.” Elsa bekräftar Sallys berättelse men lyfter tydligare 
fram det inbjudande i ett gemensamt parskrivande: ”Det var jättekul 
att skriva tillsammans med Sally, och ingen av oss eller i klassen gil-
lar Lätt & lagom så vi kom överens om att skriva lite kritik om det.” 
I intervjuerna framkommer att Sally inte skickat in läsarbidrag eller 
svarat på Svar på tal tidigare till skillnad från Elsa som författar och 
mejlar in texter till redaktionen med jämna mellanrum.
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Kommentar 

För att återknyta till Björns (1997) frågeställningar uppfattar jag att 
såväl Sally som Elsa är aktivt indragna i produktionen av läsarbidraget 
om lättmargarin. Det gemensamma textskapandet verkar ha innebu-
rit positiva erfarenheter av att författa tillsammans. Drivkrafterna till 
att skriva ihop är sannolikt de ungas frustration över ansvarig vuxens 
”dåliga svar” på en allvarligt riktad fråga. ”Barnens bästa” som argu-
ment för ett illa underbyggt val av lättmargarin ställde sig författarna 
och deras klass kritiska till. Även om Sally lyfter fram sin egen roll i 
sitt svar på frågan varför de skickade in sitt bidrag, försökte Sally och 
Elsa gemensamt genomföra förändring via Kamratposten som medialt 
offentligt forum. 

Intervjuerna med Sally och Elsa genomfördes i början av mars 
2009, deras KP-tyckartext publicerades i mitten av april 2008. Jag 
var nyfiken på om insändaren hade banat väg för den förändring för-
fattarna hoppades bidraget skulle föra med sig. På frågan Har ni fort
farande Lätt & lagom i skolan svarar Sally: ”Vi har tyvärr fortfarande 
Lätt & lagom i skolan.”, och Elsa: ”För det mesta, men ibland kan det 
stå en god Bregott där, då äter mer elever mackor.” Ur barns perspek-
tiv torde det retoriska ”för barnens bästa” stundtals te sig förbryllande 
när det erfars som konsekvens i barns vardag!

Sofies och Misas parskrivande

Det andra samskapande paret flickor, Sofie och Misa, skrev en insän-
dare om rovfiske på hajar av global karaktär:

Rädda hajarna!
Vi har nyligen sett filmen Sharkwater. Vi
tycker att budskapet i filmen är jättebra och
att alla borde se den. Filmen är en dokumen-
tär som handlar om det olagliga fisket av
hajfenor. Det går ut på att man fiskar upp
hajar, skär av deras fenor och slänger resten i
vattnet. I Asien är det väldigt populärt att äta
soppa på hajfenor, vilket gör att efterfrågan
är stor. Vithajen är nu utrotningshotad och



Catharina Hällström 107

om hajarna utrotas rubbas hela havets eko-
system, som även vi människor är beroende
av. Två tredjedelar av jordens yta täcks av
vatten, och 70 procent av syret vi andas
kommer från planktonen i havet. Om
hajarna utrotas finns det ingen som äter upp
småfisk. Och småfisken äter upp plankton…
Om ni vill veta mer – så se filmen!
 PS. Om ni tror att hajar är farliga borde ni
verkligen se filmen. Det dödas fler människor
av läskautomater än av hajar per år.
(Kamratposten 14/2008)

På min fråga varför skickar du in insändare svarar Sofie, 14 år:

”Det är kul att komma med i tidningen, och ibland känner man att 
det är någon man verkligen behöver svara till.”

Misa, 14 år, svarar:

”Denna gång var det för att jag och Sofie ville få folk att se filmen 
och bli medvetna om att det pågår olagligt fiske, vi blev båda en-
gagerade i ämnet.”

På frågan hur det kändes att vara KPtyckare svarar Sofie:

”Kul!”

Misa svarar:

”Det var roligt att det kom med och att folk fick höra ens åsikt ”

Varken Sofie eller Misa beskriver på vilka sätt de författade text-
bidraget tillsammans, inte heller framkommer huruvida samskapan-
det upplevts som positivt eller negativt. Båda skribenter har tidigare 
skickat in insändare vilka inte publicerats. Läsarbidraget om rovfiske 
av hajfenor var dock den första och enda KP-tyckartext de skrivit vid 
tidpunkten för intervjuerna. 
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Kommentar

Misas svar om varför de skrivit och skickat in sin insändare över-
ensstämmer med textens innehåll – skribenterna ville få läsare att 
se filmen Sharkwater och bli medvetna om rovfiske, ekosystem och 
vanföreställningar om hajars mordiska natur. Det är vithajen som ut-
rotas men i ett vidare perspektiv drabbas alla. Med utgångspunkt 
från Björns (1997) frågeställningar uppfattar jag att Misa har en mer 
framträdande roll än Sofie vid produktionen av den gemensamma in-
sändaren. Drivkraften till flickornas textuella samskapande är att ”vi 
blev båda engagerade i ämnet” och ville påverka ”folk” att se filmen 
och därmed medvetandegöras om pågående olagligt rovfiske.

Såväl Sofie som Misa uttrycker att det är kul och roligt att deras 
text kom med i tidningen, Misa framhåller det positiva med att få 
uttrycka sin åsikt, vilket tecknet smiley, som avslutar hennes inter-
vjusvar, dessutom förstärker.

Avslutande kommentar 

För att knyta tillbaka till mitt kulturpedagogiska forskningsintresse 
om villkor för ungas medverkan i varierande barnkulturella verksam-
heter: På vilka sätt uppfattas Kamratpostens insändaravdelning som 
plats för barns delaktighet och uttryck av barnen själva? Sammanfatt-
ningsvis har individuella och parskrivande KP-tyckare lyft fram varie-
rande aspekter av medverkan. Att kultur av barn får komma till tals 
i ett populärt, medialt forum för barn kan antas utgöra en ”verksam 
kraft” för socialisation och kunskapsbildning, tecken- och menings-
skapande. KP-tyckarnas uppfattning av det möjliggörande i insändar-
avdelningen som kommunikativ kanal framkommer i flertalet inter-
vjusvar, men också det fascinerande i att få sitt textbidrag accepterat 
av redaktionen och publicerat i tidningen. Textuellt samspel som 
positiv erfarenhet bland parskrivande flickförfattare uttrycks explicit 
av Elsa. Har Sally ’dragits med’ av Elsa i en gemensam textskapande 
aktivitet, liksom Sofie av Misa, eller är informanternas svar helt enkelt 
individuella sätt att uttrycka upplevda aspekter av medverkan?
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Perspektivrikedom

Hur kan erbjudanden i barns vardagstillvaro inverka på deras möjlig-
het att uttrycka erfarenheter och uppfattningar och hur kan vuxna 
förstå det som barn berättar? När unga själva ställer frågor och for-
mulerar åsikter blir det möjligen andra spörsmål än vad vuxna tror. 
 Qvarsell menar att barns perspektiv ”handlar om hur barn själva ser 
och formar sina relationer till andra barn och vuxna” samt att barns 
frågor och reflektioner kring livet och alltet ”är uttryck för just bar-
nens perspektiv” (2004, s. 125). I informanternas läsarbidrag fram-
kommer också ett vitalt engagemang avseende ’livet och alltet’ i 
frågor av global och lokal karaktär. Som forskare kan man försöka 
förmedla barns perspektiv genom att barn ingår i studier som med-
agerande informanter. KP-tyckare deltar i artikeln med sina perspek-
tiv på utmaningar och erbjudanden vilka de uppfattar att Kamratpos
tens insändaravdelning inbjuder till. I intervjusvaren framträder även 
barns erfarenhet av skola och fritid samt deras tankar om framtid. 
Utmaningen att framföra sina åsikter, att vilja påverka, att komma 
med i tidningen verkar inbjudande och erbjudande, roligt och fas-
cinerande.Samtidigt uttrycker några att de skickat in bidrag utifrån 
långtråkig- och sysslolöshet. Som för vuxna handlar uppenbarligen li-
vet om stora och små frågor, pendlar mellan existentiella funderingar 
och känslor av här och nu. Med en förståelseram delvis lånad från 
posthumanistisk forskning (Lykke 2009; Barad 2012) tänker jag mig 
härmed att en strävan inom fältet barnkulturforskning bör vara att 
förstå barn(s)kultur och barn(s)perspektiv som intra- och interaktiva 
fenomen utan tydliga gränser mellan vuxna och barn vilka ömsesidigt 
tränger in i och förändrar varandra. Så som diskuterats tidigare hand-
lar det om att kritiskt synliggöra skillnader i perspektiv och motverka 
vuxnas tolkningsföreträde. Men ambitionen kanske framför allt bör 
handla om att tona ner åtskillnader som ständigt görs mellan vuxna 
och barn och i stället reflektera över hur insikt och kunskap om både 
vuxnas och barns kompetenser och perspektiv kan användas för att 
förbättra förståelse och kommunikation mellan generationer. Det vill 
säga en humanistisk perspektivrikedom, för tillsammans är vi först 
och främst människor i en gemensam värld.
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Sångfåglar, aktionsreportrar och toarullar
Barns delaktighet i TV då och nu

Malena Janson

Barnen i TV-rutan: vad gör de, egentligen? Hur ser de ut? Hur låter 
de? Vad representerar de? För vems skull är de där? Jag ämnar här 
göra några nedslag i den nu 66-åriga svenska TV-historien för att visa 
i vilken utsträckning barn gjorts delaktiga i rutan och vad de gjort 
där när de synts. Fokus kommer att ligga på 1970-talet, den epok då 
barnen på allvar tog klivet in i TV-studion, tillika den epok som min 
egen forskning behandlat utförligast.1 Men vi börjar tidigare än så.

Barns delaktighet i TV:s barndom: 1950- och 1960-tal

Sveriges Radio började sina reguljära TV-sändningar 1956 och redan 
från början utsågs barnen till en viktig men ömtålig publik. Ungarna 
skulle förses med trevliga och lärorika program men det var viktigt att 
de inte tittade för mycket på TV. Det dröjde också innan man tordes 
släppa in barn i TV-studiorna. I flera år nöjde man sig med dockor 
som representerade barn: Andy Pandy, Felinda och Televinken, till 
exempel (Rydin 2000).

Kanske hade det att göra med att Sveriges Radio till en början i 
stor utsträckning tog efter brittiska barnprogram som sågs som fö-
redömen. BBC:s barnsändningar innehöll aldrig barn av den enkla 
anledningen att det var förbjudet att låta barn uppträda i brittisk 
TV. Men det fanns fler förklaringar till frånvaron av barn i barnpro-
grammen; att låta barn medverka i svensk television innebar ett stort 
riskmoment eftersom inspelningarna gjordes live och man ju aldrig 
kunde veta vad barnen skulle hitta på framför kameran. Tänk om de 
gör något olämpligt? Det hade faktiskt hänt en gång i grannmediet 
radion: En flicka i Sven Jerrings radioprogram Barnens brevlåda “kup-

1. Det pågående forskningsprojektet TV utan tabu. Program för barn i svensk television
1969–79 förväntas slutföras 2013 och resultera i en bok.
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pade”! Hon skulle sjunga en visa av Alice Tegnér men sjöng i stället 
den ekivoka Evert Taube-visan Flickan i Havanna i direktsändning – 
till publikens obegränsade upprördhet. 

En av de första som dock vågade arbeta med barn framför kame-
ran var Inga Tobiasson. Hon garderade sig lite genom att anställa sina 
egna ungar i programmet Innan vi lägger oss. Det sägs att barnen blev 
med eftersom Inga Tobiasson saknade barnvakt när hon skulle till 
jobbet – och helt sant är att greppet blev en framgång. I inledningen 
av ett av programmen ser vi Inga och hennes fyra barn samlas runt 
ett litet bord där de samtalar och sjunger tillsammans. Den minsta 
är i tvåårsåldern, den äldsta i sjuårsåldern och alla sjunger sina namn. 
När lille Lasse gnäller om att han inte fått vara med och öppna alla 
inskickade tittarbrev utbrister mamma Inga att “oj, oj, oj vad du var 
på dåligt humör, då! Kanske en sång kan göra dig gladare!” och tar i 
med nästa melodi.

Med Inga Tobiassons program kan man väl säga att barn som TV-
dekoration fick ett genomslag. Gulliga barn, helst förstås lagom spon-
tana och frimodiga, blev en populär TV-underhållning – förmodligen 
särskilt uppskattad av vuxenpubliken. Den som verkligen utnyttjade 
detta grepp var Lennart Hyland i det omåttligt populära Hylands 
hörna som också hade en särskild så kallad Barnhörna. Och vad gör 
då dessa första TV-barn i rutan? Jo, mer än något annat så sjunger de, 
precis som syskonen Tobiasson. Det kan ha varit ett sätt att behålla 
kontroll över dem även i livesändning – man visste vad som skulle 
komma ur deras munnar och gav dem inte utrymme till spontant 
prat. Viktigt var också att de verkligen framstod som Barn i bety-
delsen naturliga, oförställda, och inte som brådmogna mini-vuxna. 
Strävan efter naturlighet gick ibland mycket långt och slog paradoxalt 
över i något som knappast kan betecknas som naturligt: ungdomar 
styrdes ut i barnkläder och framförde barnvisor, såsom Titti, gissnings-
vis i 16-årsåldern, som iklädd hängselkjol och hårrosett idogt leende 
sjunger “Blåsippan” tillsammans med sin mamma i programmet Alice 
Tegnérvisor från 1964. 
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1970-tal: Barn-TV och delaktighet

På de tio år som går mellan Tittis framträdande och intervjun med en 
protesterande klass i Gröndal som sändes i Lördags i mitten av 1970-
talet händer mycket. Inom barn-TV, inom barnkulturen, i samhällets 
syn på vad barn är och bör vara i stort. De dominerande barndomsdis-
kurserna förändras, från ett “sudda-ut-din-sura-min”-tänk till ett “du-
har rätt-till-alla-dina-känslor”-tänk. Från en idé om barn som pynt till 
en idé om barnet som samhällsmedborgare. Från en önskan att hålla 
barnen borta från “verkligheten” så länge som möjligt till en önskan 
att introducera dem i densamma så tidigt som möjligt. För att skapa 
förståelse, solidaritet och engagemang.

Orsakerna till de här förändringarna i synen på barn är flera och 
griper in i varandra. Den enskilt viktigaste orsaken är sannolikt att nya 
forskningsrön hade kommit som visade att barn faktiskt inte bara var 
små paket eller tomma pappersark när de föddes. De hade förmågor 
och kompetenser redan som nyfödda! De var faktiskt människor från 
dag ett, inte någon annan form av främmande folk som skulle om-
formas till människa medelst fostran! Den danske psykologiforskaren 
Dion Sommer menar att man i skiftet mellan 60- och 70-tal övergick 
från att se barnet som “en bräcklig novis” till “ett resilient kompetens-
barn”. Före detta paradigmskifte i barnpsykologin hade man haft en 
psykopatologisk barnuppfattning enligt vilken barnet är sårbart, be-
roende och en passiv mottagare av uppfostran. Efter såg man barnet 
som en medaktör och en deltagare i sin egen utvecklingsprocess, en 
person med kompetens att ingå i en ömsesidig medmänsklig samvaro 
(Sommer 1997, s. 29ff). 

Med dessa nya forskningsrön skrevs utvecklingspsykologin om och 
man började se på barnen som människor med samma behov som 
vuxna – plus några andra, åldersspecifika behov, förstås. Två sådana 
behov var just behovet av en varierad och högkvalitativ kultur och 
behovet av information om den värld, det samhälle, barnen var en 
del av. Och ofta kunde, som bekant, dessa båda behov tillfredsställas 
i ett och samma konstnärliga uttryck (Janson 2007). Barnlitteraturen, 
barndramatiken och barnmusiken började behandla samhällsfrågor: 
Ulf Hultbergs bilderboksfigur Lotta i Hallonby protesterar mot bris-
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ten på daghemsplatser (Bjärbo och Hellsing 2012). Siv Widerbergs 
Klass 6D ställer upp för den bråkige Veikko så att han slipper flytta 
till OBS-klass (Helander 2003). James Hollingworth sjunger om mil-
jöförstöring ur djurens synvinkel på LP-skivan Djurens brevlåda. 

Och en verklig fjärdeklass i Gröndal vinner en viktig seger över 
skolledningen när de genom demonstrationer får ha kvar sin avskeds-
hotade “majje” – vilket de berättar om i TV2:s magasinsprogram Lör
dags. De passar också tidsenligt på att beklaga sig över barns bristande 
möjligheter till inflytande i samhället. De får gott om tid på sig att 
svara på reporterns frågor, de för långa resonemang om alltifrån ut-
formningen av demonstrationsplakaten till barns utanförskap och de 
tillåts snubbla över orden, fnissa och klaga. Inga Tobiassons tillrättavi-
sade lille Lasse och den glatt trallande Titti känns mycket avlägsna.

Kanske gick man längre i sin strävan att tilltala barn som hela 
människor, samhällsmedborgare och kulturkonsumenter/upplevare 
på TV:s barnredaktioner än inom andra kulturuttryck. Man hade där 
också unika förutsättningar att göra något helt nytt för den yngre 
generationen eftersom Sveriges Radios TV-organisation förändrades 
radikalt. 1969 övergick Sverige från enkanals- till tvåkanalssystem. 
Plötsligt fanns det TVÅ hela kanaler att välja mellan och det som 
sedan kom att kallas “nollan” blev TV1 och TV2. För barnprogram-
mens del innebar kanalklyvningen en enorm satsning eftersom man 
skapade två stycken från varandra oberoende barnredaktioner – en 
på varje kanal. Dessa skulle verka i “kvalitetsstärkande konkurrens”, 
som det hette. I praktiken tog TV1 ursprungligen hand om de mindre 
barnen, förskolebarnen, och sände lite tidigare, medan TV2 riktade 
sig till de äldre barnen och sände lite senare på kvällen. Den årliga 
julkalendern turades man om att producera och gjorde helt enkelt 
kalendern vartannat år (Edström 2012). 

Delaktighet genom “Tusen frågor”

TV1:s barnredaktion blev till stor del en fortsättning på det arbete 
med program för barn som dittills förts, medan TV2 blev någonting 
helt nytt, med nybyggaranda och höga ambitioner. Till chef utsågs 
Ingrid Edström, med ett förflutet inom först teatern och därefter TV, 
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och hon plockade ihop en rejält tilltagen stab av medarbetare, en del 
från gamla nollan och många nyutexaminerade från Sveriges Radios 
nya TV-producentutbildning. Ett helt år före sändningarna startade 
började man bygga upp redaktionen och dess verksamhet. En av de 
saker man gjorde det här året, 1969, var att åka runt i förskolor och 
skolor för att ta reda på vad barn undrade. Man sade till dem att “nu 
ska vi börja göra helt nya barnprogram i TV – vad vill du få svar på 
i dem?”. På detta sätt samlade man ihop runt 600 frågor som man 
använde vid planeringsmöten i många år framöver. Och merparten 
av de här frågorna berörde ämnen som aldrig tidigare hade visats i TV 
och som i många fall var kontroversiella eller känsliga. Finns Gud?, 
till exempel. Eller: Varför krigar man i Nordirland? och Vad händer 
efter döden? Andra var enklare, såsom: Har ormar skelett? Vad är en 
gräns? och Hur kommer mjölken i mjölkpaketen?

De här frågorna, och hur man använde sig av dem och gjorde pro-
gram som besvarade dem, var ett första och mycket tydligt sätt som 
man gjorde barnen delaktiga i barnprogrammen på 1970-talet. De 
fanns med som initiativtagare på planeringsstadiet. Det ledde till en 
hel del program som sprängde tabun och under en period var det 
ungefär lika vanligt att se en förlossning som att få det politiska läget 
i Chile förklarat för sig i programblocken Halvfem och Halvsex. Sam-
tidigt som det fanns andra tabun, naturligtvis. Ett var allt som andades 
kommersialism (Stefan Mählqvists litteraturprogram Boktipset blev 
faktiskt anmält till Radionämnden av en tittare som ansåg att pro-
grammet gjorde reklam!) – och ett annat tabu var tävlingar. Man ville 
inte att barn skulle konkurrera mot varandra utan i stället samarbeta. 
Man kan ju bara tänka sig hur otänkbara program som Lilla melodi
festivalen eller Wild Kids skulle ha varit.

Indirekt delaktighet: Publik-  
och programforskningsavdelningen

Ett annat viktigt sätt som barn, i ännu högre grad, gjordes delaktiga 
i TV-utbudet var indirekt. Det handlade nämligen om att man på 
barnredaktionen samlade så mycket kunskap man kunde om barn: 
barns utveckling, barns ekonomiska och sociala levnadsvillkor, de-
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ras fritidsintressen och deras smak. Ungarnas mat- och sovtider. Man 
hade läsecirkel där man tillsammans läste och diskuterade den se-
naste forskningen, rapporterna och de senaste statliga utredningarna 
– och det började komma en hel del studier kring barn på 1970-talet. 
Och, framför allt, man hade PUB: Publik- och programforskningsav-
delningen vid Sveriges Radio.

Vid PUB arbetade fem till sju forskare enbart med barnprogram-
men och barnpubliken. Man gjorde såväl kvantitativa som kvalitativa 
studier, ibland på uppdrag av barnredaktionerna och ibland på eget 
initiativ. Två gånger per år gjordes rena tittarsifferundersökningar. De 
brukade visa att 90 procent av den tänkta målgruppen tittade på 
barnprogrammen! De kvantitativa undersökningarna sade alltså inte 
så mycket om barnens TV-preferenser eftersom ungarna såg i stort 
sett allt. Men man gjorde också testvisningar av kommande program 
och djupgående studier av hur sända program hade mottagits och 
alla på redaktionerna förväntades ta del av dessa resultat som disku-
terades på möten. På det här sättet fick man till exempel reda på att 
Hjälten på Krokodilön, en enormt ambitiös serie av Ulf Hultberg om 
Kubas historia ur barnperspektiv, inte hade uppfattats helt “korrekt” 
av de yngre barnen. På frågan “Vilket land är Kubas främsta fiende?” 
svarade nämligen flera “Sovjet” i stället för “USA”! (Rydin 2010). Så 
den påstådda politiska indoktrineringen på 1970-talet var nog inte så 
farlig för barnen …

Man ville även försöka hitta former för TV-program som aktive-
rade barnen i stället för att passivisera dem. Ingegerd Rydin på PUB, 
till exempel, gjorde en kvalitativ, jämförande studie mellan två skils-
mässoskildringar. Den ena var dokumentär, mycket saklig och infor-
mativ. Den andra var dramatiserad och fokuserade skilsmässobarnets 
känsloupplevelser snarare än ett yttre skeende. Det visade sig att 
barnpubliken tog till sig och engagerade sig mycket mer i dramat än 
i dokumentären (Rydin 1983). 

PUB gjorde också många undersökningar som inte hade direkt med 
TV-programmen att göra, såsom om barns fritidsvanor. Man ville, kan 
man säga, kartlägga barnens verklighet för att Sveriges Radios utbud 
skulle vara så verklighetsanpassat som möjligt. Det handlade om att 
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fånga upp behov och intressen hos barnen. Vidare så höll PUB i en 
återkommande utbildning i barnpsykologi som gavs för Sveriges Ra-
dios och Utbildningsradions anställda. PUB, sammanfattningsvis, var 
ett sätt att samla och till de anställda på barnredaktionerna förmedla 
så mycket kunskap som möjligt om den unga publiken för att på 
detta sätt göra dem indirekt delaktiga i TV-utbudet. De resurser man 
lade ned på detta kan man bara drömma om på Barnkanalen i dag.

Utrymme i TV-rutan

Men 1970-talet var också decenniet då barnen gavs ett mycket större 
och helt annorlunda utrymme i TV-rutan jämfört med 1950- och 
1960-tal. Så många välkammade, rosettprydda ungar fanns ju inte på 
1970-talet. Inte sjunger de så ofta heller. Men de pratar desto mer – 
som barnen i Gröndal som räddade sin majje. Oklippta och fina sitter 
de i otaliga paneler i samhällsprogrammen Lördags och Ventilen. De 
figurerar i reportage där de tar reda på hur man kan protestera mot 
nedläggningen av en fritidsgård eller en trist skolgård. De svarar på 
frågor om Puss & Kram-jeans, skräckserietidningar, kärlek, idoldyrkan, 
politik och reklam.

Men inte bara i magasinsprogrammen hördes och syntes barnen 
på 1970-talet. I snart sagt varje produktion hade de en given plats. I 
Mumlan, där Lena Söderblom och Gösta Ekman filosoferar och grälar 
i en kuddig studio, fanns paneler av yngre barn som lade ut texten om 
tid, till exempel. I genreöverskridande vetenskapshumordramaserien 
Urcellen Ellen, med Lena T Hansson utstyrd som cell i rosa plysch-
fluff, diskuterade de sinnenas funktioner. Även i fiktiva serier, såsom 
den politiska slapstickroadserien Ville, Valle och Viktor, intervjuas “rik-
tiga” barn om hur det är att gå på dagis, till exempel. TV är på 1970-
talet inte längre en plats där barn förekommer för att synas och höras 
som dekor, utan TV blir en arena för barn att agera inom. Naturligtvis 
fortfarande i hög grad på vuxnas villkor – men den genuina viljan att 
ge röst och rum för barn går inte att ta miste på. 
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Exempel: Barnjournalen

En som hårdare än de flesta arbetade för att ge barn röst och rum var 
förstås Bengt Fahlström, den ständige redaktören och programledaren 
för Barnjournalen som började sändas 1972 och därefter levde vidare 
i närmare 20 år. Margareta Rönnberg har i en analys av Barnjournalen 
beskrivit programmet som en tidig form av public journalism – innan 
det begreppet ens var myntat. Public journalism, eller civic journalism 
som det ofta kallas, skiljer sig från klassisk nyhetsjournalistik genom 
att den tilltalar tittarna som aktiva snarare än passiva mottagare av ett 
nyhetsflöde. Public journalism vill både uppmärksamma journalisti-
kens roll i samhället och, i kanske ännu högre grad, TV-tittarens roll 
i samhället (Rönnberg 2008).

I Barnjournalens fall innebar det att man tilltalade barnen i hög 
grad som medborgare med makt att förändra den värld de levde i 
och som programmet rapporterade om. Ett typexempel är reportaget 
från en skola där eleverna framgångsrikt protesterat mot att lunchen 
serverades på engångstallrikar genom att ta med sig tallrikar och be-
stick hemifrån och diska dem på skolgården och i korridorerna. Man 
uppmanade i samband med ett sådant reportage alltid publiken att 
själva agera om någonting i deras omvärld sköttes dåligt. Man gav 
telefonnummer till beslutsfattare och man förklarade vem som var 
ansvarig för vad så att det skulle vara enklare att agera. Man gav också 
adresser och telefonnummer till frivilligorganisationer som Amnesty, 
Rädda barnen och Greenpeace för de som ville engagera sig. Världen 
såsom den skildrades i Barnjournalen framstod inte som enkel eller 
vacker men den framstod som föränderlig och påverkbar. Varje barn 
som såg på programmet kunde uppleva att hon eller han hade möj-
lighet att medverka till utvecklingen mot en bättre värld. Barnen var 
samhällsmedborgare. 

Också Barnjournalens Knattereportrar hade förstås en viktig upp-
gift som representanter för Sveriges yngsta befolkning. De var en 
grupp barn mellan 9 och 14 år med uppdrag att intervjua maktper-
soner ur barnperspektiv. För detta krävdes förstås en del förkunskaper 
som redaktionen såg till att de fick. 1983 reste till exempel 21 barn 
i Barnjournalens regi till Genève för att lära sig om möjligheterna 
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att skapa fred. Ett av dessa barn var 10-åriga Liv Larsson som efter 
resan intervjuade statsminister Olof Palme på Harpsund i december 
samma år (Rönnberg 2008). Intervjun, som finns att se i SVT:s “Öp-
pet arkiv” på webben, är fascinerande ur flera aspekter. För det första 
slås man av de svåra frågor som Liv Larsson formulerat, såsom “Vad 
kan man göra för att förhindra krig?” och “Vad händer om det blir 
atomkrig?”. För det andra med vilket allvar som Olof Palme tar sig an 
dessa frågor. Han väjer inte för den mest skrämmande sanningen (“Ett 
icke-konventionellt krig kan ingen överleva.”) eller för svåra begrepp 
(som sedan förklaras av Barnjournalen) och han tar sig tid att tänka 
efter och formulera sig. Även Liv Larssons mer personliga och “barns-
liga” frågor besvarar han lika seriöst: “Brukar du drömma mardröm-
mar om krig?” För det tredje genom hur barnpubliken görs delaktiga: 
Palme är noga med att förmedla hopp genom att beskriva hur vi alla 
kan vara med och arbeta för fred, inte minst i vår egen närhet, och 
att det “inte behöver vara så komplicerat”. På det sättet görs såväl Liv 
Larsson som den unga TV-publiken delaktiga i fredsprojektet tillsam-
mans med statsministern. Allas medverkan är betydelsefull. 

Barns delaktighet i SVT Barnkanalen i dag

Hur ser det ut i dag, då? På vilka sätt görs barn delaktiga i TV i dag? 
Hur mycket syns de i rutan och vad gör de där? Hur mycket påverkar 
de bakom kamerorna?

Jag tror att jag utan någon vetenskaplig undersökning i ryggen törs 
påstå att barn syns mer än någonsin i TV-rutan. De skickar in dockor 
och teckningar till: Minimello, Ylvania och Bolibompa. De pysslar i 
Pysselskogen. De sjunger och/eller dansar i Den flygande mattan, Fre
dagsmys med Vicky och Dagens visa. De medverkar som sig själva i 
Barndokumentären, Barn på sjukhus och En stund med. De får träffa 
önskevuxna i Folkoteket. De skickar in frågor till Hjärnkontoret. De 
utgör testpatrull och programledare i Rea. De får sina rum stajlade i 
Fixa rummet. De skickar in sina filmade rekord till: Rekordbyrån. De 
berättar sina egna påhittade små sagor i Vad vill du se på TV?. De täv-
lar i Barda, Wild Kids, Amigo, Junior Eurovision Song Contest, Labyrint 
och Vi i femman. Dessa är bara några exempel. 
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Det är naturligtvis positivt att barn medverkar i många av program-
men som produceras för en ung publik. Samtidigt kan vi konstatera 
att barnen har flyttat till en egen kanal, Barnkanalen, där alla barn- 
och familjeserier sänds. (Det enda program som samsänds med en av 
SVT:s “vuxen”kanaler är den årliga Julkalendern, den mest påkostade 
och prestigefulla familjeserien.) Barnen ses alltså av andra barn, i en 
egen liten barnvärld som är isolerad från resten av världen, vuxenvärl-
den. Vidare kan man fråga sig i vilken form barn görs delaktiga i TV i 
dag och hur den ska värderas. Kan tillverkning och inskickning av en 
toarullesdocka räknas som delaktighet? Är det delaktighet att få sitt 
rum stajlat av en inredare? Att bli grattad av Bolibompajohan på sin 
födelsedag – är det delaktighet?

Jag skulle vilja påstå att delaktighetsbegreppet i viss mån har ur-
vattnats i dag i TV. Bara ungarna syns och hörs i rutan så anses det 
bra. En som har studerat barns medverkan i TV lite närmare är Ylva 
Ågren som undersökt hur barn som varit med i REA, Lilla Melodifes
tivalen och Lilla Aktuellt har upplevt denna erfarenhet. Ågren visar 
att ett program som konsumentprogrammet REA ger ett intryck av 
barnmakt men att det i själva verket är helt styrt av de vuxna pro-
grammakarna. Vuxna skriver manus, bestämmer vilka produkter som 
ska testas, vilka personer som ska intervjuas och vilka frågor som ska 
ställas till dem. Barnen får inte ha vilka kläder som helst på sig och 
de får inte bära smink. Detta är dock inget som enbart upplevs som 
negativt av de medverkande barnen annat än undantagsvis, skriver 
Ågren. De är också mycket väl medvetna om vad som förväntas av 
dem, vilken typ av barn de ska skildras som och de “spelar med” i 
denna föreställning. De blir på detta sätt representanter för en barn-
domsdiskurs snarare än levande barn av kött och blod. En barndoms-
diskurs som kan sammanfattas som det kompetenta, naturliga barnet 
med rättigheter (Ågren 2008). Det är naturligtvis paradoxalt såväl 
som anmärkningsvärt att ett program som värnar om och lanserar 
barns rättigheter som konsumenter inte i högre grad tar vara på dessa 
barnens rättigheter i själva programproduktionen. 
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Barns indirekta delaktighet i dag 

Förutom denna direkta delaktighet i form av medverkan framför ka-
meran arbetar Barnkanalen även med den tänkta publikens delak-
tighet indirekt. Man kan säga att man arbetar på ett liknande sätt 
som på 1970-talet fast i oändligt mycket mindre skala. Det har med 
produktionsmässiga och ekonomiska förutsättningar att göra. Det är 
svårt – för att inte säga omöjligt! – att få fram exakta siffror som jäm-
förelse men enligt min någorlunda kvalificerade uppskattning tilldelas 
barnprogrammen i dag en spottstyver av SVT:s budget. Att jämföra 
med sändningsåret 1976/1977, då barnprogrammen hade näst störst 
budget på TV2, större än Faktaredaktionen och Rapport och dubbelt 
så stor som Sporten. Trots att man bara sände 5 1/2 timme per vecka! 
På den tiden hade, vidare, TV2 ett fyrtiotal fast anställda på barnre-
daktionen – i dag är de allra flesta projektanställda. PUB, Publik- och 
programforskningsavdelningen, existerar inte längre.

Däremot, berättar programchef Kristina Colliander på Barnka-
nalen för mig, anlitar man på Barnkanalen ibland experter i form 
av psykologer, fritidsledare eller lärare för att få inspel och stöd i 
utformningen av ett program. Då och då gör man besök i förskolor 
och skolor för att testa olika program. Nyanställda som inte tidiga-
re har jobbat med barn måste ut och träffa barn och göra research 
innan de startar en produktion. Emellanåt genomför man kvalitativa 
målgruppsundersökningar där man med kamera intervjuar barn om 
deras vardag, deras känslor och relationer. Ibland har man arbetat 
med referensgrupper med varierande resultat och detta är något man 
vill vidareutveckla. Slutligen arbetar man också utifrån en så kallad 
målgruppskompass som lite förenklat beskriver vad som utmärker 
olika åldersgrupper med indelningen 3–6 år, 7–9 år och 10–12 år 
(Colliander 2012). 

10–12 år är alltså Barnkanalens äldsta målgrupp. Och detta är en 
annan av de saker som tydligt skiljer Barnkanalen av i dag från barn-
redaktionerna på 1970-talet: att man inte sänder TV för tonåringar 
som primär publik. Däremot satsar man på dem på webben. Bland 
annat har man sajten 15 som startade 2011 och som riktar sig till 
ungdomar i, just det, 15-årsåldern. Här sänds korta filmer som byg-
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ger på publikens egna berättelser ur deras verklighet och sedan dra-
matiserats. Det påminner lite om legendariska ungdomsprogrammet 
Bullens brevfilmer. Precis som i Bullen diskuteras också filmen efteråt: 
Fyra stycken vuxna “proffs” (det vill säga en psykolog, en kurator på 
en ungdomsmottagning, en fritidsledare och en ungdomsledare) ger 
sin syn på de saker som skildras i filmen. Det som tydligast skiljer 15 
från Bullen är att publiken är delaktig inte bara som förmedlare av 
problem utan också som lösare av dem: dels finns här en “15-panel” 
av särskilt utsedda ungdomar som kommenterar filmerna, dels ett 
kommentatorsfält som är öppet för alla att skriva i efter att man sett 
filmen. 

Kommentarerna till filmen “Ligger runt”, som handlar om en tjej 
som har svårt att säga nej, är representativa för 15-webben: 
 

Raffie: “Det kan ju kännas sådär även om man har pojkvän, att 
man ibland har sex fast man kanske inte vill igentligen. Hur ska 
man kunna känna vad man vill innerst inne?” 

Sara: “Känns som att den här tjejen borde ta en paus med festan-
det. Vet att det är svårt när alla andra håller på och när det är den 
enda folk pratar om men försök! Jag tror på dig!”

Anonym kille: “Grym film!”

Det här är ett sätt att ta tillvara ungas kompetens och empati på ett 
konstruktivt sätt som påminner mycket om BRIS sätt att arbeta på i 
diskussionsforumet på sin hemsida. Många får hjälp genom att skriva 
av sig, sätta ord på sina problem. Och många får hjälp av att läsa/se att 
andra känner och tänker som de själva. Ytterligare andra växer genom 
att skriva svar till, och försöka hjälpa, någon annan.

Slutord: från sångfåglar till sångfåglar 

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att barns delaktighet har 
förändrats mycket på de snart 60 år som TV sänt i Sverige. Ungarna 
började med att utgöra dekoration i form av kvittrande sångfåglar i 
direktsändning. Därefter förvandlades de till Hela Människor som 
kunde och skulle göra samma saker som de vuxna i TV: sitta i ex-
pertpaneler, formulera tankar och känslor, rapportera om orättvisor 
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och intervjua makthavare. I dag är bilden mer komplex: å ena sidan 
uppträder barnen åter som uppklädda sångfåglar, å andra sidan ifrå-
gasätter de vuxenvärlden. Å ena sidan hävdas barnens rättigheter i 
Barnkanalen, å andra sidan åsidosätts dessa i programproduktionen. 
Och som en sista tydlig tendens i SVT:s utbud för unga: gränsen mel-
lan barn och unga är, till skillnad från i världen utanför, knivskarp.

Så länge barnen är barn enligt Barnkanalens målgruppsindelning, 
det vill säga upp till 12, skildras deras värld som i stort sett problem-
fri. Deras delaktighet har formen av lekfulla tävlingar, pyssel och test 
av produkter. Men så snart de räknas som ungdomar blir verkligheten 
ganska svart. Det är Problem som tas upp i 15.2 Och så snart de räk-
nas som ungdomar tar sig också deras delaktighet en annan, seriösare, 
form: de skriver underlag till manus, de kommenterar och diskuterar 
filmerna och varandras bekymmer. Deras egna ord tas på allvar. 
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Går det att intervjua barn? 
Ylva Mårtens

Som producent och reporter på P1-programmet Barnen blir jag ofta 
ombedd att reflektera över barns medverkan i media. Hur blir barn 
och unga skildrade? Hur ofta hörs deras röster? Hur gör vi journa-
lister för att skydda och inte kränka barn och ungdomar? Och om 
konsten att intervjua barn. Då brukar jag referera till professor Cecilia 
von Feilitzens forskning. Hon arbetar på medie- och kommunika-
tionsvetenskap på Södertörns högskola. Cecilia von Feilitzen har i 
sin forskning kommit fram till att svenskar under 18 år inte åtnjuter 
sin yttrandefrihet i förhållande till sin del av befolkningen. De varken 
syns, hörs eller omtalas tillräckligt ofta. I reklamen däremot används 
barn och unga mycket oftare. Få journalister, enligt von Feilitzen, tar 
barn på allvar och skildrar dem som de faktiskt är och har det, istället 
används barn ofta som illustrationer eller dekorationer. Undersök-
ningar visar att barn och unga ofta beskrivs stereotypt; som hjälplöst 
lidande offer för katastrofer och diktaturer, som eländiga hungrande 
väsen i fattiga länder oförmögna att handla och tala för sig själva, 
som ansvarslösa eller till och med onda varelser, neddrogade, halvkri-
minella tonåringar i socialt belastade förorter, som stjärnögda mjuka 
flickor, som starka tuffa pojkar.  

Just nu skriver jag på en bok med arbetstiteln: ”Vad säger barnen?” 
om journalistik, yttrandefrihet och respekt. Eftersom jag arbetar på 
Sveriges Radio sedan fyrtio år så är exemplen från radion och mina 
program. Boken hoppas jag ska gå att använda för alla som på olika 
sätt vill gestalta barns tankar och liv. 

Jag har inte skrivit så mycket ännu men jag har gjort en liten un-
dersökning. Jag har lyssnat på 5 veckor Studio Ett och fem veckor P4 
Extra för att se konkret hur många barn och ungdomar som kommer 
till tals i de här programmen. Jag lyssnade alltså på 37 timmar Studio 
Ett som är ett aktualitetsprogram i P1 med ett speglingsuppdrag, dvs 
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att spegla hela det svenska samhället, alla delar av Sverige och vår 
befolkning. Hur länge av dessa 37 timmar pratade barn och unga i 
Studio Ett? Svar: 7 minuter. P4 Extra sände 20 timmar. Hur många 
minuter fanns de unga med? Svar: 9 minuter. P4 Extra har ett lik-
nande uppdrag men till en ännu bredare publik än Studio Ett. Jag 
gjorde också en undersökning av en stor satsning som Sveriges Radio 
hade förra året: Den orättvisa skolan. Om barnens arbetsplats. 65 pro-
grampunkter anslöt sig till temasatsningen. I 33 program fanns barn 
och ungas röster med, mer än hälften. Men om man tittar på antalet 
minuter var barn och unga med i 5 timmar av 19 timmar. Förvånad?

Det sägs ofta att det är väldigt svårt att intervjua barn, kanske är 
det därför som många journalister låter bli. Men framförallt så tar det 
tid att intervjua barn. Allt som har med barn att göra tar längre tid, 
eller borde få ta lång tid. Och den här tiden är det svårt att få som 
journalist. Det är en ständig kamp.

Barn har rätt att yttra sig fritt, vara med och påverka. Det är en 
mänsklig rättighet även för medborgare under 18 år. Den rätten finns 
tydligt formulerad i FNs konvention om barnets rättigheter i artik-
larna 12, 13 och 14. 

Artikel 12.1: Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i 
stånd att bilda egna åsikter, rätten att fritt uttrycka dessa i alla frå-
gor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse 
i förhållande till barnets ålder och mognad.

Artikel 13.1: Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt 
innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser söka, motta 
och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller 
tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som 
barnet väljer.

Artikel 14.1: Konventionsstaterna ska respektera barnets rätt till 
tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. 

Den här sidan av Barnkonventionen tonas ofta ner, vi poängterar den 
skyddande sidan mer än barns rätt till inflytande. Av Sveriges 9 miljo-
ner invånare är ca 2 miljoner barn och unga. Barn och unga har alltså 
precis som vuxna yttrandefrihet; rätt att komma till tals i radio, TV 
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och annan media. De har kunskaper och erfarenheter som skiljer sig 
från vuxnas. Kunskaper som samhället oftare borde få ta del av. De är 
experter på sina egna liv.

Även i Föräldrabalken 6 kap. 11§ står det att föräldrar måste ta 
hänsyn till barnets vilja och synpunkter: Vårdnadshavaren har rätt 
och skyldighet att bestämma i frågor om barnets personliga angelä-
genheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande 
ålder och utveckling, ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och 
önskemål. I lagen om sociala utredningar finns också, oavsett bar-
nets ålder, möjlighet att sekretessbelägga uppgifter, att inte lämna ut 
uppgifter som rör barnet till föräldrarna. Då gäller offentlighets- och 
sekretesslagen 12 kap. 3§ om det kan antas att barnet lider betydande 
men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren. 

Vad gäller då i media? Många tror att det finns lagar och regler 
som säger att det är förbjudet att intervjua barn och ungdomar utan 
föräldrars tillstånd. De pressetiska reglerna för press, radio och TV 
innehåller inga särskilda anvisningar om hur journalister ska förhålla 
sig när de intervjuar barn och unga under 18 år. Men det betyder inte 
att det inte är bra att barnens föräldrar är informerade. Barn har pre-
cis som vuxna yttrandefrihet och uppgiften för oss journalister är att 
värna den. Då gäller ett bra omdöme i varje enskild situation och för 
varje enskilt barn. I Sveriges Radios Public Service-handbok är frågan 
om barn och ungas rätt att bli intervjuade och komma till tals både 
tydligt utskrivna och problematiserade, sid 81: 

Vi ska ta särskild hänsyn till barn och ungdomar som medverkar i 
våra program och på webben. De har av naturliga skäl svårare att 
sätta sig in i konsekvenserna av att medverka i medier och det är 
vårt publicistiska ansvar att se till att deras integritet inte kränks. 
Det är också vårt ansvar att inte publicera uttalanden från barn 
och ungdomar som kränker integriteten hos deras föräldrar eller 
andra i omgivningen.

Ju yngre barnen är desto mer försiktiga måste vi vara, men även 
tonåringar som söker uppmärksamhet genom att medverka i me-
dier kanske inte alltid är medvetna om hur deras medverkan kan 
påverka deras liv för lång tid framöver. 
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Vi behöver inte ha föräldrars eller vårdnadshavares tillstånd för 
att intervjua barn i deras egen miljö, t ex skolor, förskolor, ute 
på stan eller på olika kaféer där äldre barn vistas. Med hänsyn 
till deras integritet är det däremot inte säkert att vi kan sända 
intervjuerna – i sådana fall kan en lösning vara att låta barnet vara 
anonymt i sändning.

Ibland kan det vara så att publicering inte ligger i föräldrarnas, 
men väl i barnets intresse – då måste vi överväga hur vi på bästa 
sätt kan värna barnets yttrandefrihet och samtidigt skydda det, 
t.ex. genom anonymitet. Andra gånger kanske det är föräldrarna 
som vill att deras barn ska framträda i medierna trots att det skulle 
kunna kränka barnets integritet – även då måste vi ta hänsyn till 
barnet och ge barnet anonymitet eller till och med avstå från pu-
blicering. 

Om vi gör en överenskommelse med barn om att de ska gå till 
andra platser eller ger dem något slags uppdrag måste vi ha vård-
nadshavares tillstånd, eftersom vi ingår avtal med dem. Och det 
har barn inte rätt att göra annat än undantagsvis. 

En annan sak är också att vi kan behöva tillstånd från skolan 
eller förskolan för att gå in och göra intervjuer, men det beror inte 
på att det krävs föräldratillstånd för själva intervjun utan på vad 
man har rätt att göra på enskilda platser.

På offentliga platser får vi inte bara spela in utan också foto-
grafera minderåriga. Vi bör dock vara försiktiga vid publicering 
eftersom barnet kan leva under skyddad identitet eller vara gömt 
av andra skäl. Är man osäker bör man därför fråga föräldrar eller 
personal från skolan eller förskolan. 

I programmet Vår mamma är tablettmissbrukare intervjuar jag fyra 
flickor. Deras mamma skriver ett mail till mig och berättar att hon 
lyssnat på Barnen om fosterhemsplacerade barn. Hon har fyra dött-
rar, den yngsta 8 år och den äldsta 16 år. Hon skriver om sina barns 
situation. Hon har sökt hjälp för sitt tablettmissbruk och fått plats 
på ett behandlingshem. Under tiden bor de två yngsta flickorna i ett 
jourfosterhem. Men flickorna vantrivs och rymmer hem. Mamman 
avbryter sin behandling. 
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Jag ringer upp och frågar om hon verkligen vill berätta om sitt 
missbruk i radion? Ja, det vill hon. 

– Men, säger jag, om jag ska göra program så blir det inte du som 
blir huvudperson utan dina barn. 

I Barnen har barnen huvudrollerna inte de vuxna. Tror hon att 
hennes flickor vill vara med i radio och berätta om sin mammas miss-
bruk? Och vill hon det själv? 

– Ja, det tror hon. 
– Men om jag ska göra ett program så vill jag att alla dina döttrar 

vill vara med så att ingen känner sig utanför eller att inte någon är kri-
tisk mot de andra som vill vara med och berätta. Om alla flickorna vill 
vara med så vill jag gärna göra ett program, säger jag. Men då måste 
jag få vara hos er en hel dag och spela in programmet. 

Jag berättar också att jag kommer att anonymisera allas namn. Jag 
åker dit och spelar in starka, känslosamma intervjuer med flickorna. 
Kan vi sända dessa intervjuer? Det är inte ett lätt beslut. Jag disku-
terar frågan med mina chefer och Sveriges Radios jurister. Kan pro-
grammet leda till förtal? Vad kan det i så fall innebära för flickorna? 
Ska vi förvränga rösterna? Innan programmet sänds skickar jag en cd 
till familjen så att alla får lyssna och känna efter. Alla tycker om pro-
grammet och att deras situation nu blir tydlig. Mamman är glad att 
flickorna får ge sin syn på hennes missbruk. Hon får ny kunskap om 
sina döttrars insikter och oro. Lyssnare hör av sig och reagerar. Är det 
verkligen rätt att barn ska berätta om så komplicerade saker i radio? 
Vuxna blir ofta förskräckta. De orkar inte höra när barn berättar. En 
recensent tycker att programmet saknar analys. Läs: saknar vuxna 
som förklarar. 

Citat ur programmet: 

Din mamma har berättat för mig om sitt tablettmissbruk, hur upp
lever du det?

Jonna: – Jag upplever det som att hon tar tabletter men hon vill 
sluta. Hon har varit inne på det i ganska många år nu. Men det 
har alltid kommit nånting i vägen. Jag har en moster, jag har en 
pappa, jag har en gudfar, jag har en mormor. Alla har samma ta-
blettmissbruk. När mamma väl försöker sluta så kommer dom hit 
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på besök och då sitter dom och tar tabletter mitt framför henne. 
Då går det åt skogen. 

Men hur påverkas din mamma när hon tar tabletterna, tycker du? 

Jonna: – Hon påverkas inte så mycket, men hon påverkas väldigt 
mycket om hon inte tar dom. Då blir hon på väldigt dåligt humör 
och inte kontaktbar. 

Vad tänker du om det?

Jonna: – Nu när hon vill sluta så har vi bestämt att sådana tabletter 
inte får komma in här! Eller dom kan komma in men dom ska inte 
tas upp ur min pappas jacka. Han får inte ta en Treo här inne, om 
han ska göra det så får han gå ut! 

 Men blir du inte himla arg på allt det här missbruket? 

Jonna: – Ibland blir jag det. För det är så mycket just inom famil-
jen, den lånar det och den lånar det. Sen ska det tillbaka. Sen får 
man köpa. Ibland är det något litet som blir ett stort jäkla bråk. Jag 
har hört min minsta syster och min näst minsta syster säga: ”Kan 
ni sluta prata om det där, det är inte bra för oss. Vi vill inte höra.”
Jag bor här, jag vill kunna trivas. Om min mamma inte håller på 
och tar sådana tabletter. Varför ska då någon annan komma in och 
ta tabletter. Jag försöker stoppa tabletterna härhemma, har tagit 
på mig det av egen vilja, det är ingen som sagt det till mig, för jag 
vill kunna känna. Här bor jag och jag ska också kunna säga ifrån! 
Viktoria: – Och på grund av det för att hon har tagit för många 
tabletter så har hon fallit ihop två gånger i en affär. Vi skulle ut och 
handla. Vi fick kalla på ambulans. ”Är det nån som ska följa med 
sin mamma till sjukhuset?” sa ambulanspersonalen. ”Ja”, sa jag. Jag 
stannade med mamma mellan 8 och 11 timmar på sjukhuset. 

 Hur länge sen är det här? 

Viktoria: – Lite mindre eller lite över ett halvår sen. 

Som din mamma trillade omkull? 

Viktoria: – Mm, men det har bara hänt två små gånger. Det var 
nog en syn som jag aldrig har haft förut, som jag inte ens kunnat 
föreställa mig, en syn som jag aldrig haft förut. Speciellt som ens 
egen mamma faller ihop. 

 Det måste ha varit jätteotäckt? 
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Viktoria: – Det var som att vara i en skräckfilm ungefär. Mamma 
bara ramlar ihop och jag ser henne skaka. 

Terese och Evelinas hemlighet är rubriken på ett annat program i Bar
nen, om två systrar som lever med skyddad identitet. Flickorna heter 
egentligen något annat. 5000 barn i Sverige lever med skyddad iden-
titet. De flesta är barn till fäder som har misshandlat sina barn och sin 
fru. Dessa barn finns utspridda på olika skolor och förskolor runt om 
i landet. Forskning visar att lärare och personal ofta saknar kunskap 
om hur de ska skydda barnen. Jag vill intervjua några barn med skyd-
dad identitet. Men hur skulle jag få tag på barn som vill berätta? Det 
verkar först helt omöjligt. Jag ringer kvinnojourer, experter, utredare, 
psykologer. Alla säger nej. Vem vill släppa in en journalist på ett jour-
boende? Men till sist får jag tag på ett kommunalt hem för kvinnor 
och barn med skyddad identitet. En mamma och hennes döttrar, 12 
och 14 år, vill berätta. Med personalen kommer jag tidigt överens om 
att vi ska förvränga barnens röster, alla namn, även personalens ska 
anonymiseras. Orten inte nämnas. I rummet där jag intervjuar är en 
ur personalen med som stöd. Hon kan också fungera som tolk om 
flickan inte förstår min fråga. Det finns kollegor som anser att du ald-
rig ska ha en annan vuxen i rummet när du intervjuar barn. Men det 
är att konstruera falska motsättningar mellan vuxna och barn, tycker 
jag. Det beror naturligtvis på vem som sitter med i rummet. Är det 
en person som t.ex. misshandlat sitt barn ska hon självklart inte vara 
med. Då ska hon heller inte veta att barnet blir intervjuat. Då ska 
barnets identitet skyddas, kanske ska rösten helt bytas ut. 

Jag skickar frågorna i förväg så att alla skall känna sig trygga. Bar-
nen, personalen och mamman läser frågorna. Jag brukar också säga 
till den jag intervjuar innan jag börjar spela in att om någon fråga är 
obehaglig så säg till, då behöver du inte svara. Även här får Evelina, 
Terese, mamman och personalen lyssna på programmet innan det 
sänds. De har också fått lyssna på röstförvrängningen i förväg. Det tar 
mycket lång tid att göra program av det här slaget så att det känns 
etiskt försvarbart. Ingenting får hända flickorna. Inte heller deras 
mamma. Det går bra. Flickorna är stolta och glada att de har berättat 
om sin situation. 
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Citat ur intervjun med yngsta systern Terese: 

Kan du berätta hur det är att gå i skolan och samtidigt bo på ett 
skyddat boende? 

– Om en kompis frågar om jag vill leka med henne, då är det job-
bigt, eftersom det är hemligt var vi bor. 

Hur är det att bära på den hemligheten?

– Inte så kul. 

Hur gör du när du försöker hålla det hemligt?

– Jag försöker att inte berätta om mina föräldrar. Hålla mig skyd-
dad. Inte skvallra. Även om jag tror på en person får jag inte säga 
nåt. 

Men vad betyder det, kan du gå hem till någon av dina klasskamra
ter och hälsa på? 

– Jag har aldrig gjort det. Jag vet inte om det går.

Har du blivit bjuden på kalas nån gång?

– Nej, dom kanske inte direkt vill bjuda mig för att jag är ny i 
klassen. Ingen vet så mycket om mig. Men jag kanske blir bjuden 
nån gång på kalas. 

Och hur ska du göra då om du blir bjuden på ett kalas? 

– Då ska jag fråga mamma eller några andra om jag får eller inte. 

Vad tror du, får du gå på det kalaset?

– Nej, jag tror inte det. 

Vad skulle vara farligt med om du skulle gå på ett kalas? 

– Kanske dens föräldrar frågar, var bor du? Det skulle vara jobbigt 
att hitta på nåt. 

Vad tänker du om det här?

– Jag tänker att jag inte ska berätta det här tills jag blir stor. Även 
om jag litar på någon så ska jag inte säga det. Jag ska vara snäll mot 
dom men inte berätta det. 

Känner du dig trygg i din skola? 

– Nej … nej, det är som om jag inte bestämmer. Det är huvudet! 

Huvudet? 
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– Ja, det har hänt så mycket så jag kan inte tänka. Jag måste tänka 
på något annat, något annat, något annat. Det är rätt så jobbigt att 
ha skilda föräldrar. Man måste tänka på väldigt många saker. 

Men om du inte känner dig trygg i skolan, hur gör du då för att känna 
dig så trygg som möjligt?

– Jag går och frågar en kompis om vi kan leka. Om vi kan ha kul 
på rasten. 

Jag har läst en liten broschyr som heter Kurragömma på riktigt. 
Känns det som att ditt liv är kurragömma fast på riktigt, alltså inte 
en lek? 

– Ja, faktiskt! Jag behöver gömma mig. Jag får inte vara med i tid-
ningen, inte på tv, inte träffa släkten. Kanske dom skulle säga till 
han att jag var här. Och då skulle han hittat mig. 

Han, vem är det? 

– Pappa. 

Om du inte känner dig trygg kan du koncentrera dig på skolarbetet?

– Ja, det kan jag, men ibland blir det lite jobbigt. Det kommer hela 
tiden i huvudet och fjärilar i magen och sånt. 

Vad är det du är rädd för?

– Jag är rädd för … jag är rädd för min pappa… att han går och 
letar efter oss i olika städer. Att han kanske hittar oss på vägen, då 
kanske han slår mig och då kanske alla skrattar åt mig. 

Tror du att några skrattar för sådana saker? 

– Mm, några har gjort det förut. Det har jag läst i tidningen. Dom 
tar barn och slår. Det är jobbigt också för jag kommer att skäm-
mas lite. 

Vad kommer det sig att du skäms? 

– Om han slår mig på stan så att folk ser det. 

Jag intervjuar Kalle, 10 år, i programmet De omhändertagna barnen. 
Kalle som egentligen heter något annat har förberett sig i flera dagar 
på att jag ska komma och intervjua honom om hans liv och de olika 
fosterhem han bott i tidigare. Han är ivrig och vill berätta allt på en 
gång. När jag sätter på bandspelaren och ska testa ljudet så frågar jag 
vad han åt till frukost? Citat ur originalinspelningen: 
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– Har du satt igång?

Ja, jag har satt igång, …. Och så om du pratar, kan du berätta för 
mig vad åt du till frukost?

– När jag var liten eller? … I morse åt jag polarisbröd med ost och 
O’boy, jättegott. 

Om jag då frågar så här: Hur kommer det sig att du bor här?

– Det började med det hela att jag bodde hos mamma, jag vart 
född, och så knarkade mamma så hon fick sno plånböcker och så 
åkte hon in i fängelse och då var jag tre år. Och så åkte jag till en 
familj. Då kunde dom inte ha mig. Dom hade bara mig ett par 
år, några veckor eller vad som helst. Och så åkte jag till en annan 
familj och dom hade mig bara några år. Och sen då åkte jag till 
Gunilla och Per. Dom hade mig i tre fyra år. Då sa Gunilla, ganska 
lite dum tyckte jag att dom var dumma. Och så kom Anneli och sa 
att jag skulle flytta härifrån. Ja ha, tänkte jag, men jag grinade inte. 
Då hade jag en Musse Pigg-väska som jag hade packat ner saker i. 
Men jag hade fler saker, då åkte vi iväg. …

Kalle fortsätter sin berättelse – en monolog i 20 minuter utan att 
jag har möjlighet att ställa en enda följdfråga. Han har förberett sig 
i flera dagar och vill få med så många detaljer som möjligt, Musse 
Pigg-väskor, vad han åt till frukost när han var liten och inte minst alla 
familjer som han tidigare bott hos, men varit tvungen att flytta ifrån. 
Jag tror att Kalle vill testa mig om jag verkligen orkar höra berättelsen 
om hela hans liv. Då finns det först inte rum för mina frågor. Men som 
tur är har jag tid och möjlighet att vänta och lyssna. Efter 20 minuter 
har Kalle berättat klart. Då kan jag ställa mina frågor och det blir en 
intervju. Kalle och jag ser varandra. Lärare jag mött bekräftar att barn 
som håller monologer ofta har mycket speciella saker att berätta. De 
håller liksom kvar läraren, tvingar hen att lyssna. 

Jag ska göra ett program om barn som växer upp i fattiga familjer idag 
i Sverige. Det talas om barnfattigdomen, men jag väljer istället att 
säga barn i fattiga familjer. Annars kan det låta som det är ett problem 
som bara gäller barn, när det i själva verket är deras föräldrar som är 
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fattiga. På redaktionen tycker alla att det är ett väldigt viktigt ämne. 
Men en av mina kollegor som är född och uppvuxen i Latinamerika 
säger: ”Visst Ylva, viktigt ämne, men svårt. När jag var liten var min 
familj fattig. Om en journalist då skulle frågat mig om jag var fattig 
skulle det ha känts som du frågade mig om jag var smutsig.” Manuels 
påpekande ringer i öronen under hela arbetsprocessen. Hans ord är 
avgörande för mig hur jag ska närma mig barn som lever i utsatta 
familjer. Jag tar kontakt med föreningen Makalösa föräldrar, eftersom 
bristen på pengar ofta är mer påfallande i familjer med en ensamstå-
ende mamma eller pappa. Makalösa föräldrar ger ut boken Visst kan 
det vara jobbigt att ha ont om pengar där ensamföräldrar skriver om 
hur ekonomin påverkar vardagslivet. Jag hittar dikten Gåvan av Vera 
Hagen. Jag tar kontakt med Vera och frågar om jag får träffa henne 
och hennes dotter Klara för att göra en inspelning när hon läser dik-
ten för sin dotter. Klara har inte hört dikten tidigare. 

Barn och ungdomar som jag träffar i samband med inspelningarna 
av det här programmet är alla överens. De anser inte att det finns 
riktigt fattiga barn i Sverige. Barnen jämför med nöden i andra länder. 
De har svårt att förstå det som vi kallar fattigdom i vårt land. Eller är 
det så att de inte vill prata om fattigdomen. Är det för känsligt, för 
skamligt och för utpekande? Det får jag aldrig veta. Barn är lojala med 
sina föräldrar. Jag tror också att många vuxna underskattar barn. Vi 
tror att vi kan undanhålla svåra saker som fattigdom om vi inte pratar 
när barnen hör. Men de allra, allra flesta barn och ungdomar förstår 
mycket mer än vi någonsin kan föreställa oss. Citat ur programmet: 

Vera läser avsnitt ur sin dikt: – ”Är med dig, då är jag ingen för-
lorare. Loppmarknad. Medan jag går, går livet vidare. Vart jag än 
ser med mina ögon som såg dig alldeles ny finner jag gammalt och 
nött.”
Klara: – Nött? Jag bara undrar vad det betyder?
Vera: – Att det är lite slitet, gammalt och använt.

Varför tror du mamma har skrivit så? 

Klara: – Att hon inte handlar såna nya kläder och sånt. Att man 
kan hitta gammalt fast det ändå är bra. 
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Vera: – ”Cellerna ropar efter näring och benen för mig till närings-
fria lågprishandlare.”
Klara: – Cellerna, man kanske inte kan köpa så mycket mat. Om 
man inte har så mycket pengar. Och sen lågpris att man inte hand-
lar så mycket.
Vera: – Vi har ju alltid mat hemma, men man måste jobba för att 
hitta billiga matställen.
Klara: – Inte för att jag tänkte det, men att man inte handlar för 
dyr mat, inte för att man inte har något hemma. Men att man inte 
handlar den finaste maten. 
Vera: – ”Mörka moln, dom passerar mitt hjärta. Oron fladdrar till 
och jag har fullt sjå att hålla mig fast. Min buffert är slut.”
Klara: – Det var lite för mycket skrivet, tyckte jag. Mörka moln 
låter lite överdrivet, tycker jag.

Vad tror du mamma menar med buffert? Vad betyder det?

Klara: – Det är väl banken. Att man inte har så många pengar kvar 
där, tror jag. Om man ska åka på en resa kan man dela upp peng-
arna: Jag har med mig en buffert på 500 kronor, tror jag. 
Vera: – ”Du älskar livet. Det flödar över på mig. Vill ge dig det 
bästa som finns.”
Klara: – Om man bor i en liten lägenhet och vi är två stycken. 
Kanske tar jag mycket plats så att det kan bli för jobbigt.

Tänker du att du tar för mycket plats? 

Klara: – Nej, det har jag inte tänkt. Men jag vill ju också ha en 
större lägenhet. Att man har var sitt rum. Vi har samma. Det har 
gått bra än så länge, men sen kanske man vill ha större.
Vera: – ”Räkningar, siffror, streck, bokstäver, sköna tecken som jag 
annars tycker så mycket om. Nu får jag ont i magen vågar inte titta 
på slutsumman”.
Klara: – Det fattar jag. Kanske man gillar siffror och sånt. Man 
gillar att räkna matte kan man säga. Men man gillar inte att få 
räkningarna, att man ska betala dom. 

Kan det vara så att du hör mamma muttra lite när hon betalar 
räkningar?
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Klara: – Nej, nån gång kanske jag har sett henne ta fram räkningar. 
Men när jag sett nån annan så sitter dom ju och säger: ”Åh vad 
tråkigt.”

Du kanske betalar dina räkningar när Klara har gått och lagt sig? 

Vera: – Ja, det gör jag. Det är en sån tråkig sak, varför ska jag 
blanda in barn i det. Det får jag sköta själv…. ”Tänder, det händer 
saker i min mun. Får snart övergå till mixad soppa och filmjölk.”
Klara: – Mamma har nästan aldrig gått till tandläkaren, som jag 
vet. För att det kanske kostar för mycket. Inte för barn men jag vet 
att det kostar mycket för vuxna om dom ska laga något hål. Betala 
3000 kr. Mamma drar ut på det och tycker att det är dyrt. Hon 
sparar på det till något annat som hon tycker är viktigare, tycker 
hon. Att tänder inte är så viktigt.

Jag tycker det verkar som du har ganska bra koll på hur ni har det 
i din familj. 

Klara: – Ja!

Vet Klara mer än vad du trodde?

Vera: – Ja, det vet hon. Det vet hon verkligen. 

Är det bra att veta, tycker du? 

Klara: – Det är ju bra, så klart att veta. Alltså hur ska jag förklara, 
det är bra att jag vet så att jag inte går runt och säger får jag det 
och får jag det. Precis som om man vore rik, för då hade jag ju sagt 
det, för egentligen vill jag ha saker. 

Hur är det att ta så mycket ansvar som du gör?

Klara: – Jag tycker inte att det är så jobbigt. Men det är väl … vissa 
barn vet inte och dom säger att dom vill ha allt. Och då kanske 
föräldrarna känner sig tvingade att ge. Och det är kanske inte så 
bra för föräldrarna. Så därför tycker jag att det är bra att jag vet. 

Att man pratar om det hemma eller hur tänker du?

Klara: – Nej, det behöver man inte.

Men hur har du fått reda på allt det här? 

Klara: – Jag har märkt det. Vi reser inte så mycket Jag märker det 
på andra. Att mamma inte har bil. Att hon inte bor tillsammans 
med nån annan. Då har man inte lika mycket pengar. Hon bor inte 
i hus. Och så. 
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Och det här är saker som du har tänkt ut helt och hållet själv. 

Klara: – Mm, ingen har sagt det. Jag har bara känt det. Liksom på 
att skolkamrater, att dom har det finare och så. Pool och en stor 
trädgård och sånt. Dom är rika. 

Vad skulle du säga att ni är då?

Klara: – Om man skulle ta motsatsen. Fattig. Men det är vi inte, 
verkligen inte. Men det är ju bara det att dom har mer pengar. Inte 
att dom är rika. Jag skulle aldrig säga att vi var fattiga. 

Om du hör ordet fattig, vad lägger du in i det?

Klara: – Då tänker jag på Haiti och såna länder som har haft över-
svämning och inte har några hus. Jag brukar se på nyheterna och 
sånt. Då är man verkligen fattig. Då kan man inte säga att vi är 
fattiga. Dom har inte ens ett hus. 

Det finns forskare som jag har läst om som säger att det är så skamligt 
det här att inte ha pengar. Att man skäms. 

Vera: – Mm.
Klara: – Man tänker inte på dom fattiga, man tänker mest på dom 
rika, tycker jag. Jag ska vara lika bra som dom. Jag ska ha det som 
dom. Man tänker liksom aldrig: ”Åh, jag har det så bra och det 
finns så många som har det fattigt.” Så tänker inte många. Man 
tycker inte det är skämmigt om man verkligen tror på det man har. 
Men dom som tycker att det är skämmigt dom tänker bara: ”Jag 
vill ha det. Jag vill ha det bättre.” Dom tänker inte på att det finns 
andra som har det sämre, då hade man inte skämts, tycker jag. 

* Programmen som nämns i texten finns på www.sverigesradio.se/
p1/barnen
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Tysta barn och talande robotar
Om tema- och nöjesparksforskningens problem  
och barnstudiernas möjligheter

David Cardell

Detta bidrag utgår från forskningsprojektet Kultur för och av barn 
som är förlagt till forskningsmiljön Tema Barn vid Linköpings uni-
versitet. Som en del av projektet genomför jag en etnografi i vilken 
barns och familjers besök till tema- och nöjesparker, Astrid Lindgrens 
Värld respektive Liseberg, lyfts fram för analys. Forskningen bygger 
alltså på en empirisk och analytisk närhet till barn, där deras praktiker 
sätts i fokus. Ett av intressena i forskningsprojektet är organisering av 
kommersiella rum, och mer specifikt hur framgångsrika aktörer som 
Disney kommit att utveckla innehåll för sina temaparker för att gene-
rera stora vinster. Disney är ett företag som ofta framhålls i forskning 
då det handlar om kulturproduktion med barn som målgrupp, fram-
för allt när managementtrender inom upplevelseekonomin behandlas 
och på vilket sätt ideologi bäddas in i produkter för konsumtion. I det 
här sammanhanget vill jag lyfta fram barns position i forskning som 
handlar om bland annat Disney och bolagets parker samt forskning 
på området tema- och nöjesparker mer generellt. Det betyder att jag 
utifrån tidigare forskning kommer att behandla hur barn ”görs” och 
hur begreppet barn ofta lyfts fram men sällan används för att reso-
nera om empiriska material eller faktiska barn. Jag menar att vi kan 
betrakta barns roll i merparten av tema- och nöjesparksforskningen i 
termer av frånvaro och tystnad, samt förstå detta i relation till idéer 
och förgivettaganden om bristfälligt aktörskap hos barn respektive 
parkernas dominans. Grundantagandet om de senares herravälde och 
kraft innebär i praktiken att barns aktörskap inte behöver studeras em-
piriskt, eller tas på allvar – och det har för många forskare därför varit 
tillräckligt att göra teoretiskt distanserade poänger; vad som skulle 
kunna benämnas som en kritik från skrivbordets säkra position.
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Merparten av detta bidrag kommer att uppehålla sig vid forskning-
ens görande av ”barn” inom discipliner och områden som sociologi, 
organisationsstudier och semiotik. Mot slutet kommer jag även att 
beröra möjliga vägar framåt, som drar nytta av de problem och frå-
gor som aktualiserats inom dessa områden, men som ifrågasätter dess 
metoder och resultat. Med inspiration från bland annat sociologerna 
Eva Illouz (2003) och Heinz Steinert (2003) föreslår jag att forskare 
som söker ett kritiskt förhållningssätt bör vara beredda att ”smutsa 
ned sig”, för att tala med Illouz terminologi – det handlar bland an-
nat om att ge sig ut i fält, att vara bland de människor som studierna 
handlar om, att ta del av deras sammanhang som ibland visar sig vara 
röriga och av den anledningen särskilt intressanta. Men det handlar 
inte bara om det, utan också om hur vi vetenskapligt underbygger 
argumentation genom att ge oss i kast med komplexa sammanhang. 
Det handlar om att tydligare och på ett mer omfattande sätt länka 
samman textens poänger med den empiriska värld som undersöks 
och de människor som befolkar denna.1

I barnens barnlösa land

Så vad handlar då den tidigare forskningen om tema- och nöjespar-
ker om? Ett intresseområde är hur organisationer som arbetar med 
temaparker försöker styra besökare på ett eller annat sätt – i grunden 
handlar det om att förstå besökarnas konsumtion för att kunna maxi-
mera förtjänster (se t.ex. Bryman 1995, Wright 2006). Även styrning 
av medarbetare har intresserat forskare, som i flera fall resonerat om 
hur så kallat emotionellt arbete iscensätts (t.ex. Lukas 1998, Raz 
2002). Det handlar då bland annat om hur medarbetare vid tema-
parker avkrävs ständiga leenden i kontakter med besökare. 

Ett försök till att beskriva och etikettera de studier som bygger på 
en distanserad position i förhållande till praktiker inom tema- och 
nöjesparker kan ta sig följande uttryck: en del studier har fokuse-

1. Att skriva fram en uttömmande forskningsöversikt låter sig inte göras i detta 
sammanhang. För en mer omfattande genomgång så hänvisar jag till kommande 
publikationer, inklusive den avhandling om Astrid Lindgrens Värld och Liseberg som 
jag arbetar med och som beräknas vara färdig under 2014.
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rat på styrning av parker på organisationsnivå utifrån ett intresse för 
mätbarhet, bland annat gällande konsumtion (t.ex. Braun & Milman 
1994, Braun & Soskin 1999); ett annat stråk av publikationer handlar 
om organisationers logik, och denna forskning är upptagen vid reso-
nemang av teoretisk art snarare än att söka mätbarhet (t.ex. Lukas 
2008, Mitrašinović 2006); ett område utgörs av kulturteori där tema- 
och nöjesparker plockas upp på ett kortfattat sätt, för att tala om 
”större” frågor såsom den samtida kapitalismen (t.ex. Eco 1986, Miles 
2010, Paterson 2006). Vidare kan den som söker efter forskning om 
tema- och nöjesparker hitta antropologiska ritualstudier (Newcomb 
2003), medicinsk forskning som handlar om karusellåknings positiva 
påverkan på astma (Rietveld & Van Beest 2006) samt psykologiska 
experiment där upphetsning vid parkbesök mätts (Pettigrew 2011). 

Det finns alltså en stor blandning av studier som riktar fokus mot 
tema- och nöjesparker. Det är dock inte vilka parker som helst som 
berörs. Utan det handlar om Disneys parker i merparten av publika-
tionerna och då framförallt Disneyland samt Disney World i USA. 
Företagets parker i Paris och Tokyo har också behandlats i ett antal 
böcker och artiklar. Historiker och sociologer har fokuserat på Dis-
ney som ett samtida exempel på hur kultur inom kapitalismen blivit 
fokuserad på det simulerade och ofta bygger på berättelser. Ett cen-
tralt område i dessa publikationer är talet om tematiserade rum, som 
bygger på just berättelser. För att förtydliga vad det handlar om så är 
Disneys parker upptagna med att iscensätta berättelser som bolaget 
äger rättigheterna till och även distribuerar genom andra kanaler, så-
som film eller magasin. En svensk temapark som arbetar på ett delvis 
liknande sätt är Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby, och som namnet 
gör gällande handlar det där om att skapa utrymme för författarska-
pet i en värld dit besökare kommer för att uppleva karaktärer och 
miljöer (studier har behandlat parkens struktur och innehåll, se t.ex. 
Jonsson, red., 2010, Sjöholm 2009, Strömberg 2007). Besök till bland 
annat denna park kommer att behandlas i min kommande avhand-
ling. Att det finns ett intresse inom forskningen för berättande som 
riktas till barn innebär inte att sociala aktörer såsom barn har varit 
i fokus. Företagsnarrativ har jämte strävan efter profit varit mer be-
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tydelsefulla i forskningen om tema- och nöjesparker än till exempel 
barns praktiker i, och berättelser om, dessa platser.

Tidigare forskning har koncentrerat sig på helheter och parkernas 
totala organisation och gjort nedslag i verksam heterna. Det betyder 
att en snabb rörelse mellan olika frågor och empiriska områden har 
varit nödvändig för att innefatta så mycket som möjligt. I en del fall 
har mer omfattande empiriska fokuseringar gjorts, men då framförallt 
på områden som har med management eller organisationsstyrning 
att göra. Konsumenter i form av barn, ungdomar, vuxna och familjer 
har framförallt lyfts fram som figurer som fyller parkerna, och som 
gör det på ett förväntat sätt. De har därmed använts för att befolka 
eller ”klä” de rum som forskare resonerat om utifrån en distanserad 
position som handlar mer om principer för organisering än om em-
piriska praktiker. Att hitta ordet barn eller familj i den forskning som 
jag resonerar om här är därför inte särskilt svårt. Vad som däremot 
är svårare att hitta är forskning som utgår från att barn är värda att 
ta på allvar empiriskt och teoretiskt, studier som utgår från att barns 
handlingar är intressanta och betydelsefulla.

Där barn ges (större) utrymme

Några forskare har tagit andra vägar än de gängse och riktat fokus 
mot barns aktiviteter och röster om tema- och nöjesparker. Dessa 
studier är få och inkluderar i regel ett begränsat urval av barn. Etno-
logen Kirsti Mathiesen Hjemdahl (2002) har i sin avhandlingsstudie 
besökt temaparker i Norden tillsammans med en sexårig pojke, som 
hon beskriver som sin guide genom parkerna. Sociologen Aviad Raz 
(1999) har studerat Tokyo Disneyland och har i detta sammanhang 
valt att tala med föräldrar som beger sig på familjebesök till parken. 
Kulturforskaren Kimburley Choi (2006, 2010, 2012) har fokuserat 
på samma park och diskuterar framförallt föräldrars förhållande till 
denna park. William van Wert (1995) skriver i en kulturanalytisk ar-
tikel om Disney World utifrån ett besök till parken tillsammans med 
sina egna barn. I denna lyfts barns röster fram, om än i korthet och 
utan någon omfattande diskussion om hur dessa ska förstås och tol-
kas. I en nyligen publicerad artikel lyfter Simone Pettigrew (2011) 
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utifrån psykologiskt orienterade metoder fram sina egna barns reak-
tioner på besök i tema- och nöjesparker. Genom att mäta upplevelser 
av positivt och negativt slag samt nivåer av upphetsning genom kon-
troller av puls behandlar Pettigrew parkerna som sammanhang för 
upplevelser hos konsumenter. Men, det är i denna studie egentligen 
parkerna som studeras, med barnen som medium eller instrument för 
mätningar. Det innebär att barnens röster begränsas, de underställs 
ett mätsystem som utarbetats av forskaren. Att barns röster på ett 
eller annat sätt underordnas givna vetenskapliga och styrande ramar 
för att iscensätta en viss kunskap är inte sällsynt inom tema- och 
nöjesparksstudiernas värld. I flera studier nämns just intresset för 
konsumenter, såsom i Aviad Raz (1999) och Scott Lukas (1998) av-
handlingsarbeten. Men då de driver kulturteoretiska resonemang och 
presenterar sina sociologiska samtidsanalyser finns bara lite utrymme 
kvar för människors praktiker och kommentarer såtillvida de inte är 
framträdande teoretiker som ägnat sig åt frågor om konsumtion och 
postmodernitet på något sätt.

Så, åter till Mathiesen Hjemdahl (2002) som faktiskt använt sig 
av ett barn som ”forskningsassistent” under sina besök till Nordiska 
temaparker. Här har vi att göra med forskning som tagit barns röster 
och praktiker på större allvar; en forskare som vänder sig mot idéer 
om att parkbesökare skulle utgöra robotar, vilket Umberto Eco (1986) 
hävdat i sin kritik av Disneyland. Mathiesen Hjemdahl ansluter sig till 
kulturstudiernas forskningstradition inom vilken konsumenters krea-
tiva praktiker betonats. Det innebär att kulturindustrin såsom den 
tar sig uttryck i tema- och nöjesparker inte förstås som dominerande 
individuella aktörer, utan att dessa står i en relation till varandra i vil-
ken förhandlingar snarare än att enkelriktad maktutövning råder. Det 
senare har betonats inom masskulturforskning och det har inneburit 
att tema- och nöjesparker presenterats som ideologiska instrument 
som fogar in konsumenter till rådande kapitalistisk ordning. Men, vad 
betyder då ett erkännande av konsumenter som kreativa aktörer?

Mathiesen Hjemdahl (2002) bjuder på intressant läsning då hon 
låter oss följa med till bland annat Astrid Lindgrens Värld, en plats 
genom vilken aktiv konsumtion blir belyst. Här har vi framförallt 
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att göra med entusiastisk konsumtion, vilket också uppmärksammas 
av författaren. Mot slutet av Mathiesen Hjemdahls bok framkom-
mer att framtida studier genom fokus på fler och andra barn skulle 
kunna uppmärksamma mindre entusiastisk konsumtion, betydelsen 
av olika sociala aspekter såsom klass och etnicitet för användning av 
temaparker samt bidra med resonemang om barnkulturens konsum-
tion och produktion. Till Mathiesen Hjemdahls agenda skulle jag vilja 
lägga det olikartade och komplexa, som kan förstås som en ram för 
framtida studier: den forskning som fokuserar på besökare som styrda 
och dominerade fokuserar på konformitet – ett sätt att resonera om 
dessa antaganden är att söka olikartad användning av tema- och nöj-
esparker. Ett sådant projekt behöver inte innebära en acceptans av en 
världsbild där konsumenter alltid är kreativa, utan skulle kunna visa 
på att ett sådant aktörskap stundtals aktualiseras medan dominans 
från kulturindustrins sida kan råda i andra sammanhang.

Snåriga kulturella praktiker

Jag ska här ge ett exempel som motiverar varför kulturstudiernas 
fokus på kreativ konsumtion som ett uttryck för relationer mellan 
makt och betydelsefullt motstånd är problematiskt, likväl som det 
ifrågasätter den av barn idylliserande forskningen som också Mathie-
sen Hjemdahl (2002) vänder sig emot. Under ett besök till Liseberg 
med två pojkar i tolvårsåldern som genomfördes inom ramen för av-
handlingsarbetet begav vi oss runt för att titta på olika saker, uppleva 
attraktionerna och för att konsumera parkens innehåll (Cardell & 
Sparrman 2012). Vid flera tillfällen var pojkarna skeptiska eller tog 
avstånd gentemot innehållet. Detta utifrån att olika saker var endera 
ointressanta, dyra eller passé – de tillhörde en tidigare barndom, men 
inte den ålder som de nu var i. Andra saker var mer spännande att 
utforska och bedömdes som värda att investera i genom konsumtion. 
Vad en analys som fokuserar på dikotomin makt och motstånd möjli-
gen skulle låta oss säga om detta sammanhang är att pojkarnas rörel-
ser genom parken involverar kreativa ställningstaganden, där besökets 
innehåll förhandlas snarare än att det involverar enkelriktad styrning; 
i och med att platsen genomgående manar till aktivitet och pojkarna 
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tar avstånd så skulle de inta en motståndsposition. Problemet med en 
sådan analys är att den ställer upp en ordning som baseras på social 
närhet kontra distans. Den inrymmer inte alternativa och flerstäm-
miga möjligheter till att förstå sammanhanget. För att återknyta till 
konsumtionen av Liseberg så var den inte så enkel att det handlade 
om att köpa saker och ta del av vissa saker, medan andra aktivt val-
des bort. Vid ett spelhjul talade pojkarna om hur detta är till för att 
lura av besökarna pengar, för att öka konsumtionen. Denna uttalade 
kritik mot spelet innebar dock inte att pojkarna lämnade platsen för 
att skapa distans. Kritiken var snarast en del av närvaron i parken, och 
bidrog till hur platsen skulle konsumeras, snarare än om dess innehåll 
skulle konsumeras eller inte. Vi har här alltså att göra med en rationa-
litet, att barn gör informerade överväganden, men det handlar också 
om andra saker. Det handlar, vill jag hävda, om känslors betydelse. Att 
”känna” att man kan bli en vinnare inom ett system som porträtteras 
i termer av lurendrejeri innebär att problem kan förbises och indivi-
duella möjligheter skymtas. Mer om detta exempel finns att läsa i ett 
bidrag till antologin Situated Consumption, som jag författat tillsam-
mans med Anna Sparrman (Cardell & Sparrman 2012) där vi visar 
hur konsumtion innefattar olika praktiker som spretar åt olika håll.

Så, vad säger då exemplet ovan? Jag har antytt att känslor är be-
tydelsefulla i konsumtionen av tema- och nöjesparker. Forskning om 
tema- och nöjesparker har mycket riktigt betonat just detta, och då 
framförallt gällande temaparker. Parkerna iscensätts genom arbete 
med atmosfär, för att framförallt framkalla positiva känslor. Nöjes-
parker beskrivs ibland som mer fokuserade på intensitet för att åstad-
komma andra kroppsliga effekter. Vad som är genomgående i den 
stora mängden litteratur som står att finna om dessa parker är, som 
Stjepan G. Mestrovic skriver i sin bok Postemotional Society (1997), 
att fokus är på rationalitet snarare än känsla; känsla framställs som ett 
resultat av planering och organisering av innehåll i parkerna. Forskare 
och kritiker har resonerat och diskuterat hur kapitalismens logik, mo-
dernitet och estetik tar sig uttryck genom parker som Disneyland och 
Disney World i termer av styrning och ordning. Men som Mestrovic 
uppmärksammar är känslornas betydelser outforskade då det kom-
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mer till tema- och nöjesparker. Jag menar att begreppet som sådant 
förekommer, då känslor nämns, och att Mestrovics kritik är riktig sett 
till vad som har gjorts analytiskt betydelsefullt. 

Att fokusera på känslor i resonemang om tema- och nöjesparker 
ger vidare en möjlighet till att röra sig bortom dikotomier som hand-
lar om det socialt rationella utifrån ett specifikt intresse för makt/
motstånd som berör produktionens och konsumtionens ordning. Jag 
vill hävda att skapande av utrymme för känslors betydelser, inom stu-
dier av barns kulturella praktiker, ger möjligheter för en analys som 
visar på mer komplexitet än vad tidigare utgångspunkter förmått. Att 
vara öppen för känslors betydelse innebär att vi inte behöver låsa oss 
vid frågor om makt och motstånd, i förhållande till rationalitet och 
organisation. Ett exempel som belyser varför det kan vara givande att 
inkorporera ett praktikperspektiv på det emotionella hämtar jag från 
en familjeresa till Liseberg.

Familjen som jag besöker Liseberg tillsammans med består av 
tre personer, sonen Henrik som är nio år och hans mamma Åsa och 
pappa Frank. De har vid flera tillfällen tidigare rest till Göteborg från 
staden där de bor för att semestra. Vanligen ingår då en dag på Lise-
berg och jag följer med på ett av deras besök under 12 timmar besök 
i juli 2011. Det var den längsta dagen i en park under mitt fältarbete. 
Besökets innehåll bestod av karusellåkning, femkamp, ätande, upp-
täcktsturer till fots och fika. Många gånger rörde vi oss tillsammans i 
parken, och genomförde aktiviteter tillsammans. Men vissa karuseller 
talade Åsa och Frank om i termer av att de gav illamående och inte 
var något för dem. Istället så var det sonen Henrik som ville åka. Jag 
gjorde honom sällskap. Ett genomgående tema i våra samtal under 
karusellturerna och efter dessa var hur det kändes. Att skratta, göra 
miner och genom känslobegrepp sätta ord på det som hänt är centrala 
ingredienser i parkbesök. Det finns möjligheter att förstå iscensättan-
det av känslor på flera sätt. Dels skapar de en gemenskap utifrån en 
igenkänning av en särskild aktivitet – resonerandet om hur en karu-
sell kändes, dess intensitet och om man ska åka igen är viktiga delar 
i detta. Vidare kan känslobegrepp och -grepp även fungera effektivt 
för att styra aktiviteter i en viss riktning. Att sätta ord på en aktivitet 
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som hemsk eller att man mår illa blir en resurs i strävan efter att göra 
något annat, att röra sig vidare. Livfulla uttryck gällande känslor är 
inte bara något som ges utrymme efter en tur med karusell, utan också 
under dessa. Under en av flera turer i Lisebergsbanan med Henrik, 
då jag börjat bli lite likgiltig, sträcker jag upp mina armar i luften. En 
vanlig rörelse för att åstadkomma kroppsliga effekter, för att få en 
skön känsla, bland de som åker bergochdalbana. Henriks reaktion på 
denna rörelse är ett utrop, i formen av en fråga, ”är du galen?”. Jag drar 
snabbt in mina armar samtidigt som Henrik skrattar lite osäkert. Att 
sträcka ut armarna blir i detta sammanhang en fara, då Henrik noterat 
olika stänger och metallföremål runt banan. Just närheten till olika 
objekt längsmed banorna är något som flera människor i studien talat 
om, vilket de uppfattar som riskfyllt, men samtidigt också resonerar 
om i termer av att dessa inte kan vara så nära. En fara upplevs, men 
rationellt sett bör den inte existera – för hur skulle det se ut om armar 
kapades av på löpande band? Faror, möjligheter, känsla och rationali-
tet samspelar här under några få spännande sekunder, sekunder som 
sätter fingret på vad ett besök på en nöjespark innehåller.

Olyckor är något som människor känner till då det kommer till 
nöjesparker. Samtidigt skapas distans till dessa fenomen genom frek-
venta beskrivningar av hur det ”känns säkert” på den plats där man 
just nu är. Rationalitet och känslor samspelar med andra ord även då 
människor resonerar om och förhåller sig till nöjesparker. Det handlar 
inte om det ena eller det andra, utan om att dessa delar samspelar 
över tid och i olika situationer. Så, vad säger då detta om barns röster 
och den forskning jag tidigare berört? Tidigare studier har framförallt 
lyft fram rationalitet och ibland talat om besökare i termer av robotar. 
Det innebär att känslor förbisetts. För att översätta detta till en typ 
av idealfigurer så belyser den tidigare forskningen framförallt logiskt 
styrda karaktärer som rör sig genom parkerna, medan ett uppmärk-
sammande av människors faktiska användning av en plats som Lise-
berg låter oss se hur praktiker sätts i relation till känslor, som både 
innebär att konsumtion eftersträvas – på vissa sätt – samt avfärdas. Att 
må illa är en känsla som få nog önskar betala för. Men sökandet efter 
var illamående och rädslor tar slut och var välmående börjar utgör 
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också en resurs för parkerna, då konsumenter letar utmaningar och 
hanterar risker, i tal och handling.

Kritiska studier av barns praktiker

Att uppmärksamma vad barn säger och vad de gör ger en ingång till 
att förstå hur världen hanteras och fungerar på ett komplext sätt. 
Ibland ger dessa praktiker möjligheter till att se bortom de kunskaper 
som vuxencentrerad forskning utvecklat vilka bygger på antaganden 
om en ”rationalitet”, t.ex. att Disneys strävan efter profit helt styr 
vad som sker i temaparkerna. Detta öppnar vidare upp för en kritisk 
kunskapsutveckling där en historia eller teori inte tas för given, för 
att använda ett resonemang från sociologen John Law (1994). Em-
piriska möten genererar andra berättelser än de som står att finna 
i den tillgängliga forskningslitteraturen, och utifrån upplevelser av 
tema- och nöjesparker öppnas också en väg framåt för en initierad 
kritisk barnforskning som kan ge sig i kast med förhärskande teoretis-
ka antaganden – som beskrivits i ovanstående genomgång. Barnforsk-
ningens möjligheter är alltså inte endast avgränsad till ett empiriskt 
fält utan bör söka teoretiska utmaningar även på annat håll, såsom 
inom områden som avhandlats här, bland annat organisationsstudier, 
sociologi och kulturteori. Det bidrar till en kunskapsutveckling där 
det specifika ges uppmärksamhet i relation till mer generella teorier. 
Om vi som forskare ”smutsar” ned oss och är beredda på yrsel och 
stunder av illamående öppnas nya horisonter, som annars kan vara 
svåråtkomliga.
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Barnkultur och natur  
i Astrid Lindgrens Värld
Gamla och nya barndomsideal

Anne-Li Lindgren

En central gestalt för produktionen av svensk barnkultur under se-
nare delen av nittonhundratalet, Astrid Lindgren, har placerat sina 
berättelser både i urbana och rurala miljöer. Ett fokus på de rurala 
miljöerna visar att Lindgren aktivt använt olika naturmiljöer i sin 
barnkultur. Exempelvis är Emil i Lönneberga (1971–73) på landsbyg-
den i ett kulturlandskap där människornas försörjning sker i samklang 
med ett slags orörd natur. Pippi Långstrump (1969–70) är i en små-
stadsmiljö med naturen som inramning. Ronja Rövardotter (1984) 
är i en närmast orörd skogsnatur med lite påverkan från människor. 
Och Vi på Saltkråkan (1964) utspelar sig i skärgårdsmiljö. I Bröderna 
Lejonhjärta (1977) finns många olika naturtyper som var för sig tjänar 
som inramning till handlingen men där naturen i det utopiska landet 
finns ständigt närvarande som kontrast till det karga stadsliv barnen 
befunnit sig i innan.

I de filmatiseringar som gjorts har olika landskapstyper och natur-
miljöer blivit en integrerad del i en svensk barnkultur. Jag kommer 
inte här att kunna gå djupare in i den frågan utan jag vill i stället 
rikta intresset mot en plats där fiktionen materialiseras i miljöer där 
människor, barnkultur och naturmiljöer möts och blandas, nämligen 
det upplevelseland där Astrid Lindgrens barnkultur ”blir verklighet”; 
Astrid Lindgrens Värld (ALV) (www.alv.se, 24/9 2012).1 ALV är ett 
populärt utflyktsmål med nästan 500 000 besökare per år. Huvudde-
len består av barnfamiljer. Vad händer när barnkultur och natur möts 
och vad säger det om vår tids syn på barndom?

1. Analysen är en del i projektet Kultur för och av barn. En visuell och etnografisk 
studie av barnmuseum, tema och nöjesparker och experimentverkstäder vid Tema 
Barn, Linköpings universitet. Projektet är finansierat av VR och Anna Sparrman är 
projektledare. Se mer på: ttp://www.tema.liu.se/tema-b/forskning/pagaende/kultur-
for-och-av-barn?l=sv.
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I en avhandling (Liseling Nilsson 2012) om hur Lindgrens littera-
tur översatts till polska framgår tydligt hur barnkulturen är en del av 
den nationella kulturen. Men det är också tydligt att naturmiljöer har 
olika laddning. Exempelvis har landsbygden i böckerna om Emil bytts 
till stadsmiljö i den polska översättningen. Den nostalgi och roman-
tisering av landsbygden som vi i Sverige anser som en lämplig miljö 
för barn att växa upp i får en annan betydelse i den polska kontexten. 
I Polen ansågs inte bondekulturen som en positiv miljö och den har 
därför ersatts – i såväl illustrationer som text – med en centralort. Av-
handlingen visar tydligt hur barnkulturen går i dialog med nationell 
identitet där föreställningar om natur ingår som en central del. Jag vill 
här föra diskussionen vidare för att teoretisera kring ALV.

Astrid Lindgren är en internationellt upphöjd författare som fått 
en rad utmärkelser. Hon presenteras gärna som en författare som 
överbryggar gränser vad gäller klass, kön, ålder, geografi och politik. 
Hon framställs också som en förkämpe för barns rättigheter (Astrid 
Lindgren Archive, UNESCO, hämtat 14/9 2012). I Sverige har Lind-
grens produktion en närmast ikonisk status som sällan granskas kri-
tiskt (se dock Janson 2007 för kritiska perspektiv på filmproduktionen 
och Lundqvist 1979, s. 231–251 om mottagandet av publiceringen 
av Pippi Långstrump). Mottagandet av en avhandling (Wahlström 
2012) som förhåller sig kritiskt till Lindgrens status som unik och 
nydanande visar detta. Mitt fokus är här inte Lindgren som författare 
utan vad som händer när barnkultur materialiseras i en park.

Min utgångspunkt är att ALV är en form av (barn)kultur som säl-
lan utsätts för kritisk granskning trots att den idag utgör en integrerad 
del av vårt samhälle. ALV är barnkultur, underhållning och pedagogik 
på samma gång och därmed är det också en verksamhet som produ-
cerar ideologi på många nivåer. Det ideologiska döljs dock lätt av att 
det handlar om just barnkultur men det är precis det som gör den så 
spännande att studera (jfr deCordova 1994; Giroux 1997). Även om 
Lindgrens produktion är internationell kommer jag inte att kunna 
beröra de aspekterna här. Jag nöjer mig med att tolka parken från den 
position som svensk forskare jag själv bär med mig. 
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Materialiserad fiktion

Astrid Lindgrens Värld har till stora delar byggts med illustrationer-
na – ofta av Ilon Wikland eller Ingrid Vang Nyman – som förebil-
der. Bullerbyn, Kajsa Kavat, Villa Villekulla och Bråkmakargatan är 
sådana exempel. Vi på Saltkråkan har utgått från filmatiseringarna 
när platsen har skapats och Den lilla, lilla staden har Vimmerby från 
1920-talet som förlaga. Den är ”ett Vimmerby i miniatyr”. Parken 
gör själv en koppling mellan dåtid och nutid när man menar att om 
man gör en jämförelse med nu och då är staden fortfarande sig lik 
(http://www.alv.se/ 16/9 2012). Det är också en plats där fiktionen 
materialiserats: 

Det var på torget i den lilla, lilla staden som Kajsa Kavat sålde 
mormors polkagrisar och det var här Kalle Blomkvist och hans 
gäng smög omkring i gränderna runt Båtsmansbacken. Alla som 
tycker godis är det bästa som finns kanske det är ännu intressan-
tare att veta att affären där Pippi köpte 18 kilo karameller fort-
farande är full med godsaker och är öppen varje dag (http://www.
alv.se/ 16/9 2012)

Platserna, eller miljöerna i parken, materialiserar således både historia 
och fiktion på samma gång. Vimmerby har funnits och finns på rik-
tigt, vilket också gäller för den barnkultur som Lindgren har skapat, är 
budskapet. I den typ av texter som citerats ovan framställs det som att 
staden och barnkulturen är lika verkliga. Verklighetsaspekten bidrar 
till en föreställning om att fiktionen är på riktigt, vilket den ju också 
blir när den materialiseras i parken där besökarna kan interagera med 
varandra och med fiktionen.

Verklighetsanspråken byggs också gärna med referenser till Lind-
grens egen barndom; att hon använt de miljöer hon själv växte upp i 
för sitt författarskap. Parken använder således referenser till Lindgrens 
barndom för att ladda platserna med autenticitet (exv. Arthur 1993); 
de blir på så sätt mer verkliga men lånar också kraft av Lindgrens egen 
berömmelse och position i barnkulturfältet. Exempelvis presenteras 
Bullerbyn så här:
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Böckerna om barnen i Bullerbyn handlar om Astrids egen barn-
dom. Miljön har hon hämtat från sin fars uppväxt. Vi har i vår tur 
lånat den av Astrid, för att skapa en plats där barn kan leka och 
stoja så mycket de orkar, precis som Astrid Lindgren gjorde när 
hon var liten. (http://www.alv.se/ 16/9 2012)

Som framgår av citatet relateras Lindgrens barndom också till lek, en 
viktig markör för en ”god barndom” idag (Holland 2004; Lindgren 
2006). Genom att bygga parken ges barn idag möjlighet att ta del av 
samma goda lek som Lindgren ägnade sig åt som liten, är budskapet. 
I parken materialiseras miljöer där barn kan ägna sig åt det de är mest 
kompetenta på; att vara barn. Historia och fiktion blandas samman 
med materiella iscensättningar där såväl barnkultur som barn kan 
aktiveras och omsättas i levd erfarenhet.

Hänvisningarna till historien ska skapa en länk mellan nutid och 
dåtid och för att ge en känsla av igenkännande. Samtidigt förmedlas 
en romantiserad bild av historien (Giroux 1997, s. 55, 56): i historisk 
tid var det rent, välordnat och barnen ägnade sig åt lek och barnkul-
tur. Barn och vuxna hade kontakt med glädje och nöjen och var inte 
utsatta för orättvisor eller andra umbäranden. Ingen arbetade. Henry 
A Giroux (1997) menar att användningen av romantiserade bilder 
av historien är ett sätt att dölja maktaspekter och frågor om genus, 
etnicitet och klass. Han menar att det är en genomgående strategi i 
Disneys barnkulturproduktion och verksamhet. För Disney handlade 
det om att använda historien för att skapa en bild av Amerika och 
framtiden. Även om ALV inte är Disney finns ändå tydliga likheter 
i sättet att använda fiktion och historia för att romantisera bilden av 
Sverige men också av svensk barnkultur, barndom och svenskt kul-
turarv. Också på ALV döljer romantiseringen de potentiella hot som 
klass, genus och etnicitet skulle kunna utgöra. 

Och i romantiseringen finns ett förgivettagande av vad natur och 
naturlighet är (Andersson 2009). Vår förståelse och användning av 
begreppet natur i relation till barnverksamhet tas idag många gånger 
för given. När preciseringar görs blir det ändå vagt; att vara utomhus 
eller i skogen. Natur är således ett begrepp som antas vara essentiellt 
gott men som också kan dölja skillnader i etnicitet, klass och kön, vil-
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ket Disa Bergnéhr (2009) diskuterat. Romantiseringen kopplar också 
ihop barnkulturen med specifika föreställningar om barndom. Innan 
barndomsideal diskuteras närmare ska jag stanna upp vid en annan 
aspekt av romantiseringen, nämligen idyllisering.

Trygghetens naturkultur

Att fiktionen blandas med ett slags historiskt förankrat ideal om eg-
nahem (Edling 1996) och svensk småstadsidyll i tidig nittonhundra-
talstappning blir tydligt i bild 1 (Katthult), bild 2 (Kajsa Kavats mor-
mors hus) och bild 3 (Junibacken) nedan. Som framgår av bilderna 
från parken har husen lånat drag från småstadsidyll som varje svensk 
förväntas kunna känna igen sig i. Det är som Strömberg (2003) skri-
ver en blandning av enkelhet, harmoni och vardag blandad med ett 
pittoreskt inslag. Platserna ska kommunicera idyll.

Som fotografierna från parken nedan visar fyller uppvuxna träd en 

Källa bild 1–3: 
Forskardokumen tation från 
Astrid Lindgrens Värld, 2011.  
Se Sparrman 2011 om doku-
mentationen.

Bild 1 Bild 2

Bild 3
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viktig inramande funktion för varje plats samtidigt som grönskan ska-
par en tydlig koppling till natur och föreställningar om ”naturlighet” 
(Andersson 2009). Det är en kulturmiljö där den mänskliga påverkan 
på naturen varit god och därmed framstår naturen också som mer 
”naturlig” än om den utsattes för negativ påverkan (Andersson 2009, 
s. 27). Invid och mellan platserna finns ett slags kulturlandskap där 
vägar, broar och gräsmattor binder samman parken. Men här finns 
också vattendrag och tätare trädplanteringar som närmast ska skilja 
av. Gemensamt är att naturen hela tiden görs närvarande i form av 
en kontrollerad och ”ofarlig natur” (Halldén 2009). Kultur och natur 
samvarierar således i en positiv sammansmältning.

Strömberg (2003) beskriver likheterna mellan Walt Disneys 
drömland Disneyland och Liseberg i Sverige och hur den svenska 
 versionen av Main Street omvandlats till ett återskapande av en svensk 
småstadsidyll som anspelar på just idyll och även nostalgi. Nostalgin 
utgörs av ett slags ”trygghetens arkitektur” som bygger på igenkän-
nande och flykt på samma gång (Strömberg 2003). Turisten åker bort 
för att känna igen sig och känna sig hemma. Jag vill hävda att ALV 
också strävat efter att materialisera ett slags trygghetens arkitektur 
men med det tillägget att det inte bara är ett svenskt kulturarv vi ska 
känna igen oss i. På ALV är det samtidigt mer komplext och inflätat 
i andra fiktioner och materialiteter. På ALV ska besökarna känna igen 
sig i fiktionen men de ska därtill känna igen sig via ett positivt natur- 
och kulturlandskap. Här används arkitektur som signalerar småstads-
idyll och bondesamhälle med växter och vatten för att skapa en form 
av trygghetens naturkultur där barnkultur och natur flätas samman i 
varandra. 

Trygghetens naturkultur får stöd av den tydliga kopplingen till 
barnkulturen men också kopplingarna till barn och barndom i sig 
är intimt förknippade med föreställningar om ”ren natur” och ”ren 
barndom” där båda entiteterna också är oskyldiga (Taylor 2011). 
Barnkulturen görs än mer barnvänlig och barnanknuten genom att 
materialiseras och situeras i olika naturkontexter, menar jag. Rela-
tionen barn och natur förstärker kulturens essentiella status; den blir 
också ren och oskyldig. 
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Viktigt att påpeka är också att ALV – till skillnad från många andra 
miljöer som skapats som isolerade öar för barn (Gillis et al. 2008) 
– inkluderar vuxna. Inför den materialiserade barnkulturen är både 
barn och vuxna positionerade som åskådare och aktörer; de är lika 
i att vara både passiva och aktiva. Både barn och vuxna kan ta den 
oskyldigas position och de vuxna behöver inte ta positionen som 
kompletta; de tillåts vara okompletta (Gallacher & Gallagher 2008; 
Smith 2012). Och samtidigt kan barnen vara de kompletta när de 
iscensätter idealet om en god barndom i en positivt laddad trygg-
hetens naturkultur. Barn och vuxna blir därmed också lika på ett 
nytt sätt (Sandin & Halldén 2003; Lindgren 2006) och förenas kring 
idealet om barnet som Athena (Smith 2012). Jag återkommer snart 
till barnet som Athena men först vill jag visa hur barnen kan leva ut 
barndom i de materialiserade barnkulturmiljöerna på ALV.

Materialiserad barndom på ALV: att leva ut sina impulser

Bild 4 och 5 nedan är från Internet. De har publicerats på Internet ef-
ter att familjen varit på besök på ALV. Det finns ett stort antal bilder 
från sådana besök publicerade på Internet. Väldigt många föreställer 
barn. Bild 4 är från en blogg och bild 5 är från YouTube. Bloggar är, 
enligt Jodi Dean (2010), berättelser för vemsomhelst som är intres-
serad av att dela dem. Bloggar skrivs för andra som förväntas dela ett 
intresse, en grupp oinformerade som kan bli upplysta eller framtida 
versioner av en själv, menar Dean (2010, s. 72–73). Varje blogg är i sig 
unik och de överlappar varandra i olika nätverk utan att för den skull 
med nödvändighet förena bloggare och läsare. Varje blogg är unik i 
sin mångfaldighet, menar Dean. Bloggar om ALV kan således både 
vara uttryck för en önskan om att dela ett intresse med andra, men 
också för att beskriva en viktig och unik händelse från ett individuellt 
perspektiv. Jag ger här exempel på två typer av bilder på barn som 
föräldrar lagt ut i sina bloggar.

Bild 4 visar en pojke som blivit aktiverad i ALV:s kulturlandskap 
där fiktion, historia och nutid – som beskrivits ovan – smälter sam-
man. I förgrunden ser man också Emil och Ida. Två fiktiva personer 
som materialiserats i parken och som blir en del av iscensättningen 
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av ett kulturlandskap. Det viktiga är att föräldern valt att blogga om 
ett barn som på ett uppenbart sätt själv blivit aktiverad av att vara i 
parken (hämtad 28 september 2012):

Bild 4. Källa: Blogg hämtad  
28 september 2012.

Den aktiva pojken i bilden ovan kan ses som en iscensättning av de 
aktiva barn Astrid Lindgren beskriver i sina böcker. Det finns en rad 
kompetenta och självständiga barn som lever ut sina vilda impulser 
var och en på sitt sätt (jfr deCordova 1994): Lotta på Bråkmakarga-
tan lever ut sin ilska; Pippi lever ut sitt motstånd mot en vuxenvärld 
som inte förstår sig på barn; Emil lever ut sin kreativitet både genom 
att göra hyss och genom att snida träskulpturer när han väntar på att 
fadern ska lugna ner sig. Exemplen kan göras fler men jag väljer att 
stanna här. Lindgrens barn är ett slags urtyper av det barndomsideal 
som kallas det Apolloniska (Jenks 2005; Smith 2012) med ett aktivt, 
kompetent barn i centrum. Men det är också ett barn skilt från vuxna 
– de är närmare naturen än kulturen och de är mer oskyldiga och 
oförstörda än vuxna. Idealet kommer från Rousseaus Èmile (1762) 
där barn och natur separerades från vuxna och kultur (Taylor 2011). 
Det är ett romantiskt barndomsideal som också återskapats i konsten 
(Higonnet 1998).

Men Lindgrens fiktiva barn tycks också influerade av den ameri-
kanska reformpedagogen G. Stanley Hall (1844–1924) som fick stort 
inflytande från tidigt nittonhundratal och framåt. Hall var egentligen 
mest intresserad av ungdomstiden (adolescensen) men han bidrog 
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också med något nytt till det romantiska barndomsidealet som Lind-
gren tycks ha påverkats av. För Halls huvudpoäng var inte bara att 
barn behövde leva ut sina vilda impulser och att barn var närmare 
naturen än vuxna. De var framför allt närmare djuren än vuxna. Hall 
smälte samman en romantisk föreställning om barndom med teorier 
om evolutionen och ett slags naturlig utveckling. Rasens historia var 
mänsklighetens historia kondenserad i utvecklingen från barn till vux-
en. Om inte barn fick leva ut sitt inneboende vilda skulle de hämmas 
i sin utveckling och inte fungera i en modern värld, var Halls teori. 
Liksom barn hörde djur till en annan tid än den utvecklade vuxenti-
den och att koppla samman barn med djur blev ett effektivt sätt att 
ge förutsättningar för en god barndom (deCordova 1994, s. 212).

deCordova menar att filmindustrin generellt och företaget Dis-
ney i synnerhet använde sig av denna koppling mellan barn och djur 
och de förstärkte därmed också föreställningen att det finns en sådan 
koppling. Det gällde såväl innehållet i filmer som hur leksaker – också 
i form av djur – producerades för att sälja in bland annat filmer. Fö-
reställningen blev således en del av den amerikanska barn- och popu-
lärkulturen under tidigt nittonundratal (deCordova 1994). 

Lindgrens sätt att beskriva barn som i behov av att leva ut sina 
vilda impulser, som nära djuren och naturen visar en samklang med 
Halls idéer. Förutom att hennes fiktiva barn – pojkar och flickor – 
levde ut sitt vilda hade de också speciella relationer till djur: Emil 
framför allt till Griseknoen, Skrållan till hunden Båtsman, Lotta på 
Bråkmakargatan till ett mjukisdjur som var en hybrid mellan en gris 
och en björn kallad Bamsen och Pippi till hästen Lilla Gubben. Både 
relationen mellan Emil och Griseknoen och den mellan Pippi och 
hennes häst beskrivs av Lindgren som tät; Pippi och Emil lånar drag 
av det vilda och djuriga samtidigt som djuren förmänskligas. Stanley 
Hall skrev:

To the young child, there is no gap between his soul and the soul 
of animals. They think, feel, act much as he does. They love, hate, 
fear, learn, sleep, make toilets, symphathize and have nearly all of 
the basal physic qualities as the child has. (G Stanley Hall, 1969, 
vol. 2, s. 220, här citerad i deCordova 1994, s. 212).
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Lindgrens fiktiva barn skapar föreställningar om barn i kontakt med 
naturen men också med djur vilket ytterligare stärker föreställning-
arna om att barn är mer ursprungliga än vuxna (jfr deCordova 1994; 
Taylor 2011). 

Bild 5 är från YouTube (24 maj 2012) och visar hur en flicka är 
i fiktionen och en materialiserad naturkultur samtidigt och på flera 
olika sätt. Hon är själv klädd som en fiktiv figur. Hon har just klättrat 
upp på en fiktiv häst (Lilla Gubben) som liknar den fiktiva figurens 
häst som hon själv iscensätter (Pippi Långstrump) när hon säger ”Nu 
är jag framme i Villa Villekulla”. 

Flickan har alltså kommit till den plats där den fiktiva figur hon 
själv representerar bor. Och det är inte som att läsa en bok och bara 
tänka sig fiktionen. På ALV är flickan i ett hus som kallas Villa Vil-
lekulla och hon kan själv namnge både platsen och att hon själv kom-
mit dit. När hon ridit klart går hon in i huset. Detta är en scen som 
filmats av en förälder som delat filmen med andra på en blogg. Scenen 
kommenterades: ”Världens sötaste Pippi”. Fiktionen kopplades här 
till den egna privata sfären och många blev intresserade. När jag såg 
filmen hade den visats 51 225 gånger. Det ger en fingervisning om att 

Bild 5. Källa: YouTube, 24 maj 2012.
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sammanblandningar av barnkultur, naturkultur och den egna privata 
sfären upplevs som intressant för många. Här öppnades också för 
möjligheten att göra sin egen version av Pippi; alltså en egen tolkning 
av fiktionen.

På ALV är barnkulturen inte längre enbart en fiktion; här kan den 
materialiseras och levas. Det finns ett stort antal bloggar av samma 
typ och flertalet bilder som vuxna lägger ut har barn i fokus. ALV blir 
en plats, som när den befolkas av barn och vuxna, gör det möjligt för 
barnen att få tillgång till ett Apolloniskt barndomsideal som många 
anser hotat idag. I Sverige är en relation till naturen en viktig del i vår 
tolkning av en god barndom, vilket inte minst ett stort intresse för Ur 
och skur verksamhet (Änggård 2009) och utomhuspedagogik visar. I 
USA kan barn idag anses lida av natur-brist (nature deficit disorder) 
(Taylor 2011), vilket visar att det inte bara handlar om svenska före-
ställningar. 

På ALV sker en komplex sammanblandning av fiktion, kultur, na-
tur och föreställningar om barndom där barn kan leva ut den goda 
barndom som är ideal i stora delar av den västerländska kulturen 
(exv. Higonnet 1998; Jenks 2005; Taylor 2011; Smith 2012). Man 
kan säga att Lindgrens fiktiva barn gestaltar barn som är kompetenta 
att göra ”sin egen kultur” (Kjørholt 2002) och att detta också händer 
när verkliga barn lever ut sina impulser på ALV. Barnens kompetens 
är att vara barn på ett sätt som harmonierar med barnkulturens före-
ställningar och många vuxnas föreställningar. Men det finns också 
annat som händer på ALV.

Nytt barndomsideal: Barn och vuxna tillsammans

ALV ger också förutsättningar att iscensätta och pröva nyare barn-
domsideal (Smith 2012). Om det romantiska barndomsideal med ett 
aktivt barn som beskrivits ovan har sina rötter i Rousseaus idégods 
finns andra idéer om vad som är centralt för en god barndom i da-
gens samhälle. Karen Smith (2012) menar att det idag finns ett barn-
domsideal som är skapat i relation till nyliberalism och nya former för 
styrning. Hon lanserar barndomsidealet Athena som hon menar är ett 
svar på nya tiders förväntningar om att barn och föräldrar ska bete sig 
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ansvarsfullt; de ska båda ta ansvar för sitt eget lärande och sin egen 
utveckling som goda medborgare. Det finns likheter med det Apollo-
niska barnet i det att även Athena är ett aktivt kompetent barn. Men 
hon är dock inte separerad i en egen sfär utan mer kopplad till sam-
hällets krav; hon är i situationen (being) och vardande (becoming) på 
samma gång, vilket också de vuxna är (Smith 2012).

En central aspekt i det nya barndomsidealet Athena är att de vuxna 
har fråntagits sin roll som de perfekta (se även Gallacher & Gallgher 
2008) i relation till de operfekta barnen (i enlighet med föreställ-
ningen att barn inte anses fullt utvecklade och mogna). På ALV blir 
det tydligt att vuxna inte är lika bra på lek som barnen. De ger sig inte 
hän i fysisk aktivitet även om de också engagerar sig och interagerar 
med det parken erbjuder. Och de vuxna kan samtidigt ta del av leken 
genom att fotografera, blogga om besöket på Internet eller publicera 
film på YouTube. Internet är fullt av bilder från föräldrar som varit på 
ALV. De vuxna kan således, likt barn, leva ut sina ”vilda impulser” (se 
ovan) genom att dokumentera sina barns goda barndomar och visa 
det för andra eller genom att gå i dialog med skådespelare och dra-
matiseringar. Liksom barnen blir de vuxna, genom sina aktiviteter, till 
som vuxna. De är i situationen. Men de är också delaktiga i ett sorts 
vardande; de förbereder sig för att skapa besöket på Internet. Barn ges 
inte möjlighet att göra motsvarande handling mot de vuxna; alltså att 
publicera bilder av föräldrarnas aktiviteter i parken. I den meningen 
tar de en annan position än de vuxna men båda är i situationen och 
del av vardande processer.

Barn och vuxna är således både perfekta och operfekta samtidigt 
men på olika sätt. Men väsentligt för den här delen av resonemanget 
är att båda tar ansvar för att besöket ska bli bra. De ger sig båda hän i 
fiktionen och materialiseringen av den – som lek eller som åskådare i 
de teaterspel som är en viktig del av parkens verksamhet. Bild 6 visar 
hur barn och vuxna samtidigt är åskådare när de fiktiva gestalterna 
Emil och Ida materialiseras i parken.

Den här typen av filmer finns det många av på YouTube och många 
tittar på dem. Just den jag använt ovan hade visats 122 362 gånger 
när jag tittade på den (24 maj 2012). Men det finns också liknande 
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beskrivningar i bloggar som föräldrar lagt ut. I texterna berättas om 
möten med de fiktiva karaktärerna och hur bra ”vi” – alltså både barn 
och vuxna – tyckte att det var. Jag återger här ett exempel: ”Att vi 
var där och hängde på låset gav oss ännu mindre trängsel än första 
dagen, och till förmiddagskaffet fick vi en trevlig pratstund med Kling 
och Klang och Prussiluskan och till och med Krösamaja tittade förbi 
och bråkade med Konstaplarna” (godisgris.se, hämtad 28 september 
2012). Att gå i dialog med miljöerna genom att besöka hus, möta 
skådespelare som spelade de fiktiva figurerna och att vara åskådare är 
aktiviteter där barn och vuxna tar samma position; de är lika mycket 
åskådare och aktörer när barnkulturfiktionen materialiseras. Skillna-
den blir när barn blir dokumenterade av en närstående för att visas 
fram för andra, vilket barnen som regel inte kan göra (jfr Sparrman 
& Lindgren 2010; Lindgren 2012). Eller när barn blir till genom att 
vara de som blir betraktade av vuxna i parken (Economou och Hergli 
2010).

ALV ger de vuxna den möjligheten att dels förse barnen med möj-
ligheten att ta del av en god barndom (Smith 2012), dels själva bli 
delaktiga i iscensättningen av den. De vuxna är egentligen delaktiga 

Bild 6. Källa: YouTube, 24 maj 2012.
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på flera sätt. Som David Cardell (se artikeln ”Tysta barn och talande 
robotar” i denna skrift) kommer att visa i sin avhandling om familjers 
besök på ALV och Liseberg är de vuxna engagerade; de har planerat 
besöken och de är med på platsen. Som jag visar här är de också aktiva 
genom att publicera besöket på Internet och därmed visa upp det för 
andra. Det finns således skillnader i vad barn och vuxna förväntas ha 
för kompetenser men det blir likafullt en gemensam aktivitet och den 
presenteras som en gemensam aktivitet på Internet. På ALV ger den 
materialiserade barnkulturen i naturkontexter möjlighet för barn och 
vuxna att leva ut intra-personella och inter-personella relationer där 
både barn och vuxna tar ansvar för situationen, vilket Smith (2012) 
anser är viktigt i ett barndomsideal skapat i relation till nyliberalism 
och nya former för styrning. 

ALV är således en plats där både barn och vuxna kan vara 
ansvarsfulla åskådare och aktörer. I den meningen iscensätter ALV 
ett nytt barndomsideal där skillnaderna mellan barn och vuxna to-
nats ner jämfört med tidigare. Men parallellt med det nya finns plats 
för ett gammalt inövat barndomsideal präglat av lek och barnet som 
aktivt och kompetent. På ALV möts besökarna – barn och vuxna – av 
materialiserad fiktion där barnen är barn och de vuxna är vuxna; barn 
leker och vuxna arbetar och förser barnen med det de behöver för att 
kunna vara barn. Föräldrars bilder på barn som leker och springer och 
går i dialog med de fiktiva miljöerna ger en fingervisning om att det 
här också är en viktig del av lockelsen med ALV. I en sådan tolkning 
tar barnen ansvar för att vara barn så att de vuxna kan axla sitt ansvar; 
att stå fram som ansvarsfulla så att barnen får del av en sådan god 
barndom. Det är en barndom som manifesteras i Lindgrens barnkul-
tur och det blir möjligt att leva i en sådan god barndom på ALV.

En komplex bild där aktiva och passiva barn byter plats och går 
om aktiva och passiva vuxna blandas med materialiseringar av fiktio-
ner i olika naturkontexter. Det ges möjlighet för besökarna att ta nya 
positioner; exempelvis som oskyldiga vuxna eller kompetenta barn; 
som materiell fiktion eller kultiverad natur. På ALV blandas således 
en rad av de oppositioner på nya sätt samtidigt som en tradition bakåt 
är tydligt närvarande. Resultatet blir miljöer där barn och vuxna kan 



Anne-Li Lindgren 167

pröva att ta nya positioner. I den meningen är ALV en plats där nya 
barndomar och vuxenpositioner kan iscensättas i en trygg och från 
samhället avskild miljö; det blir en experimentplats för nya genera-
tionsöverskridande sätt att vara.
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”Detta måste vara  
världens bästa experimenthus”
En studie av barns användning av ett Science Center

Tobias Samuelsson

Denna text handlar om förskole- och skolbarns besök på ett Science 
Center.1 Skolresor och skolutflykter, som de som diskuteras i denna 
text, till ett Science Center, har blivit en återkommande del i många 
skolors årliga planering (Carlisle 1985), ligger inbyggda i en del sko-
lors läroplan och kan till och med i det närmaste betecknas som en 
”childhood ritual” (Gottfried 1980, s. 165), som en del av det som 
uppfattas som den normala och goda barndomen (Sparrman 2011). 

Det finns idag en ökande mängd aktiviteter för barn inom kul-
turområdet. Det kan vara verksamheter som riktar sig till barn inom 
institutioner som från början skapats för vuxna som barnverksamhet 
på ett konstmuseum. Det finns också en mängd mer fritt organiserade 
tema- och nöjesparker eller olika varianter av just Science Centers. 
Dessa är alla verksamheter som oftast skapats just för barn av vuxna 
där nöje och lärande kombineras. Globalt lockar verksamheter som 
kombinerar nöje och lärande miljoner barn och föräldrar samt skol-
grupper och förefaller bli allt populärare (Fors 2006; Lewin 1989; 
Puchner et al. 2001; Upplevelser i världsklass 2011).

Många barn verkar, i likhet med det som uttrycks i titelcitatet 
av en kille i andra klass, dessutom tycka att detta är väldigt roliga 
verksamheter. Men varför är det Science Center, Fenomenmagasinet 
i Linköping, killen hyllar i titelcitatet, världens bästa? När jag som 
vuxen forskare betraktar verksamheten kan jag självklart se olika ex-
perimentstationer som jag kan förstå att barn tycker är roliga. Ett be-
sök på Fenomenmagasinet ger förskolebarn och skolbarn ett avbrott i 
den vanliga skolvardagen, de får se något annat och prova på mängder 

1. Analysen är en del i projektet Kultur för och av barn. En visuell och etnografisk 
studie av barnmuseum, tema- och nöjesparker och experimentverkstäder. Projektet 
är finansierat av VR.
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av olika experiment. De kan leka och springa fritt på ett sätt som de 
kanske inte har möjligheter och utrymme att göra i sin vardagsmiljö 
i trafikerade stadsmiljöer eller inomhus där de bor. De får dessutom 
möjlighet att se, klappa och ibland till och med hålla exotiska djur. 
Samtidigt är det en verksamhet som har inbyggda motsägelser mel-
lan frihet och reglering och där ideal och praxis inte alltid går hand i 
hand. Verksamheten känns väldigt planerad och uppstyrd vilket kan 
riskera dämpa de aspekter som upplevs som roliga och fria. Delar av 
verksamheten känns till och med, enligt min mening, på många sätt 
som en förlängning av det de besökande barnen upplever i sin skol-
vardag, som ett slags ”schools away from school” (Gottfried 1980, s. 
173). Ett Science Center påminner på detta sätt, i denna motsägelse-
fullhet, en del om till exempel ett sommarkollo. Sommarkollon lanse-
ras ofta som ett slags oaser för barn i de vuxnas stad, en plats där barn 
får möjlighet att vara barn. De som deltar på ett kollo betonar ofta 
hur roligt och fritt det är samt vilken ”Barna i Bullerbyn-stämning” 
ett kollo erbjuder (Samuelsson & Samuelsson 2007, s. 39). Denna 
anspelning på en utopisk, Astrid Lindgrensk drömtillvaro förstärker 
just skillnaden mot den vardag barnen lever sina liv i. Men livet på 
sommarkollo är ofta tämligen inrutat, reglerat och schemalagt och ett 
besök på ett Science Center är som jag kommer visa i denna text inte 
heller det restriktionslöst. 

Trots detta uppfattar besökande barn detta som ”världens bästa”. 
Kan det vara så att de besökande barnen inte uppfattar de motsätt-
ningar en vuxen forskare noterar? Är det så att barnen uppfattar andra 
möjligheter med ett besök, möjligheter som är viktigare än och över-
skuggar dessa aspekter? För att utreda varför de besökande barnen 
trots denna motsättning mellan frihet och restriktioner tycker att detta 
är ”världens bästa” måste vi titta närmare på vad som händer under ett 
besök, vad barnen erbjuds och vad barnen gör med det som erbjuds. 

Tidigare forskning och teoretiska perspektiv

Verksamheten på Science Centers är ofta fokuserad på lärande. Detta 
speglar även forskningsläget. Området barn och Science Centers är, 
med få undantag, lite beforskat och den forskning som finns fokuserar 
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på lärande och försöker utröna vad barn eventuellt lär sig på Science 
Center samt hur de lär sig (se t.ex. Carlisle 1985; Diamond 1986; 
Fors 2006; Rennie & McClafferty 2002). Detta skulle kunna befästa 
bilden av Science Centers som enbart en plats för lärande. Men denna 
forskning pekar även på att många olika och ofta motstridiga agendor 
möts under ett besök på denna typ av verksamheter. Tendensen med 
motstridiga agendor pekas på även i forskning om barns besök på och 
resor till snarlika verksamheter som museum och djurparker (Ander-
son et al. 2008; Hood 1989; Larsen & Jenssen 2002). Själva verksam-
heten har en agenda som styrt utformningen av utställningen. Vuxna 
besökare i form av föräldrar eller lärare har kanske sina idéer om vad 
som är poängen med ett besök medan till exempel barnbesökarna 
har andra idéer. Det finns självklart även variationer inom dessa olika 
grupper rörande agendan vid ett besök. Dessa olika agendor påverkar 
i stor utsträckning vad ett besök kommer att handla om. Eftersom 
barn ofta kommer till dessa verksamheter i sällskap med sin familj 
eller i en förskole- eller skolklass finns det risk att slutsatsen dras att 
barnens agendor ensidigt kontrolleras och formas av de vuxna. Trots 
att barn utgör en stor del av den totala besöksgruppen i denna typ 
av verksamheter saknar tidigare forskning, med få undantag fokus på 
barns perspektiv och agendor. Möjligen är det en effekt av att barn, i 
likhet med vad som verkar vara fallet i forskning om familjers turism 
och semesterresor där oftast endast föräldrar har intervjuats (Carr 
2011; Cullingford 1995; Nickerson & Jurowski 2001), antas sakna 
inflytande och endast betraktas som passiva bihang till föräldrarna i 
familjekonstellationen. 

Forskare från flera olika ämnesområden har i studier om barns och 
ungdomars vardag i förskola, skola och i fritidsaktiviteter visat att 
barn, trots att de tillbringar stora delar av dagen i lärares och föräld-
rars försorg ofta förmår påverka utformningen av innehållet. Barnen 
hittar möjligheter till egna projekt inom schemalagda och reglerade 
vardagsaktiviteter (se t.ex. Corsaro 1997; Ehn 1983; Markström och 
Halldén 2009). Corsaro (1997) pekar till exempel på att små barn i 
sina lekar och olika kulturaktiviteter approprierar, tar till sig, anpas-
sar och förändrar, sätt att tala, uttryck och olika artefakter som finns 
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tillhanda i det omkringliggande samhället och gör dessa till sina egna. 
Ehn (1983, s. 120) menar till och med att förskolebarn är ”kreativa 
anarkister”. I sina lekar, skriver Ehn vidare, använder barnen ”välkända 
ting på nya sätt. En hårtork körs som bil, en bakbunke används som 
brandhjälm, kuddar blir berg, madrasser blir hav, stolar i rad en buss”. 
I sin användning av material och utrymmen på förskolan transforme-
rar barn artefakternas och platsernas betydelse och fyller dem med 
ny mening. Willis (1990) menar på liknande sätt att ungdomar i sin 
konsumtion, i sin användning av kultur, sysslar med ett slags symbo-
liskt arbete. Konsumtionen är ett tolkningsarbete och när ungdomarna 
arbetar med att tillägna sig, förstå och använda den kultur som konsu-
meras, förändras dess innehåll och utformning. I denna process finns 
således inslag av ny kulturproduktion. Denna forskning pekar alltså 
på att barn och ungdomars deltagande och användning av olika verk-
samheter medverkar till att verksamheternas innehåll och användning 
förändras. Vi bör också komma ihåg att även barns mindre explicita 
och aktiva reaktioner på det som erbjuds i dessa verksamheter påver-
kar. Forskning från förskolor och skolor visar hur barn och ungdomar 
genom att till exempel vara på plats under lektioner men bara passivt 
delta och titta på, genom att skärma av, tänka på eller prata om an-
nat, genom att varken ställa eller svara på frågor, undviker att delta 
och genom detta gör att den planerade intentionen med aktiviteten 
omärkligt går förlorad samtidigt som barnen därmed skapar utrymme 
för egna projekt (Ehn 1983; Markström och Halldén 2009). 

Mot bakgrund av dessa forskningsresultat är det rimligt att tänka 
sig att barn som besöker ett Science Center hittar utrymme och möj-
ligheter att på samma sätt själva utforma sina besök och sina upple-
velser utifrån egna agendor. Man skulle till och med kunna säga att 
besökarna genom sina aktiviteter och användning, eller för den delen 
genom att de inte deltar eller använder det som erbjuds, inte bara för-
ändrar verksamheterna utan att de medverkar till att definiera vilken 
typ av och vad poängen med en verksamhet som denna egentligen är. 
Detta understryker just behovet av att studera processer och görande 
för att se hur sådana här verksamheter används och transformeras och 
fylls med mening genom själva användandet.
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Material och metod

Den studie som diskuteras i det följande är förlagd till Fenomenmaga-
sinet – ett Science Center med naturvetenskaplig och teknisk inrikt-
ning i Linköping. Fenomenmagasinet är beläget i området Gamla Lin-
köping som är ett friluftsmuseum där besökare kan uppleva svenskt 
småstadsliv som det såg ut för hundra år sedan. I Gamla Linköping 
hittar besökare trähus, kullerstensgränder, hantverksbutiker, en chok-
ladbutik som säljer produkter från Cloetta samt många museer. Precis 
bredvid återfinns en 4H-gård med getter, hästar, höns, kaniner och 
marsvin samt en stor utomhuslekplats. Till Fenomenmagasinet kom-
mer cirka 40 000 besökare varje år. Detta Science Center riktar sig till 
en publik i åldern 3 till 99 år. Under veckodagarna tar de emot förbo-
kade grupper och de besöks varje år av 900 förskole- och skolklasser 
som kommer till platsen året om. Dessa besökande grupper kommer 
inte enbart från själva Linköping eller Östergötland. Verksamheten 
tar emot besök även från andra delar av södra Sverige. Under helger 
och lov är verksamheten öppen för allmänheten. Fenomenmagasinet 
anordnar dessutom 140–200 barnkalas om året på helger och kvälls-
tid.

Deltagarna till denna studie, som kommer från förskolor, skolor 
och fritids fick jag kontakt med genom deras beställningar på Feno-
menmagasinet. Jag gjorde ett urval bland de som hade beställt ett 
besök för att få med olika åldersgrupper. Jag försökte också välja ut 
grupper för att få en geografisk spridning. Jag ville försöka få med barn 
från Linköping som kanske varit på Fenomenmagasinet tidigare, men 
även sådana från andra städer som aldrig hade varit där tidigare. 

Materialet har samlats in genom deltagande observation. Under 
studiens gång följde jag med när förskoleklasser, skolklasser och fri-
tids besökte Fenomenmagasinet. Jag följde under maj och juni 2011 
tre förskoleklasser i åldersgrupperna 3 till 6 år, tre skolklasser där två 
grupper var 11–12 åringar och en var 7–10 åringar samt en grupp från 
ett fritids med 8–9 åringar. Dessa besök var cirka två till tre timmar 
långa var. Alla besök gick av stapeln på förmiddagen och efter besö-
ken, när jag brukade lämna dem, samlades de olika grupperna för att 
äta sin medhavda picknick. 
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”När man kommer till oss bör man vara  
beredd på att leka!” 

Rubriken ovan kommer från Fenomenmagasinets hemsida (www.
fenomenmagasinet.se) och det låter inbjudande. Men vad är detta 
egentligen för typ av lekplats? Som jag indikerat tidigare samexisterar 
agendor som ofta kan vara motstridiga i sådan här verksamhet. Å ena 
sidan lyfter man på hemsidan fram att du som besökare kan ”välja att 
bara leka, njuta och låta dig roas”. Å andra sidan uppgav Fenomenma-
gasinets verksamhetschef i ett samtal vi hade att han ”betraktar detta 
som en pedagogisk verksamhet”. Lärande står alltså också i fokus. 
Fenomenmagasinet betecknas på hemsidan som ett ”Utställnings och 
aktivitetscentra med syfte att popularisera vetenskap och som strävar 
till inlärning genom interaktiva objekt och demonstrationer”. Det är 
en plats där barn genom att prova på olika experiment får möjlighet 
att lära sig om naturvetenskap och teknik. Ambitionen är, enligt verk-
samhetschefen, i mycket att driva en verksamhet mot förskolor och 
skolor för att uppfylla läroplanens intentioner. För skolklasser sker 
detta dels genom basutställningen som innehåller 200 experiment 
vid olika stationer, dels genom de 30 till 35 minuter långa experi-
mentförevisningar som hålls av en av Fenomenmagasinets pedagoger. 
Samtliga grupper som besöker Fenomenmagasinet får ta del av ex-
perimentförevisningar i föreläsningssalen innan de själva ges tillfälle 
att gå runt och testa olika experimentstationer. Besökande grupper 
får också möjlighet att se den samling av exotiska djur som finns på 
Fenomenmagasinet. 

När en besökande grupp anländer till Fenomenmagasinet tas de 
emot vid entrén där den av Fenomenmagasinets pedagoger som ska 
hålla en experimentförevisning hälsar välkommen samt ger ett par 
snabba instruktioner. Barnen uppmanas hänga av sig sina jackor i 
kapprummet till vänster och sen gå, inte springa, upp till våning tre 
där de kan gå in och sätta sig på stolarna i lektionsrummet längst in. 
Fenomenmagasinets pedagog hinner ofta knappt avsluta sin instruk-
tion innan barnen, trots förmaningen, småspringer uppför trapporna. 
Väl inne i lektionsrummet sprider sig barnen längs med väggarna där 
det finns montrar med grodor, ormar, skalbaggar, syrsor, ödlor och 
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andra djur. Efter ett tag anländer även Fenomenmagasinets pedagog 
och ber barnen att sitta ned. Efter ett par tillrättavisningar från de pe-
dagoger barnen har med sig från förskolan, skolan och fritids brukar 
barnen stilla sig och ta plats. Helt stillsamt blir det inte. Olika barn 
försöker hålla en plats åt en kompis och motar bort andra barn som 
försöker sätta sig på stolen bredvid dem samtidigt som de försöker 
kalla på den presumtiva kompisen så att denne ska komma och sätta 
sig bredvid dem. Barnen ropar till varandra och pekar mot djuren i 
montrarna men efter ett tag får den samlade pedagogskaran tyst på 
barnen så att förevisningen kan börja. 

Den inledande förevisningsdelen av besöken är, menar jag, ganska 
skollik. Under förevisningen visar Fenomenmagasinets pedagog olika 
experiment och berättar. Fenomenmagasinets pedagog ställer frågor 
till barnen och barnen svarar. Barnen kommenterar även i viskande 
ton det de ser till dem som sitter bredvid. När barnen svarar på frågor 
gör de det ofta genom att skrika rätt ut och de blir då återkommande 
uppmanade att räcka upp handen när det är något de vill säga. Bar-
nen har som regel många frågor till Fenomenmagasinets pedagog och 
inte sällan kommentarer som övergår i små berättelser ur deras egna 
liv. Berättelserna och frågorna drar många gånger iväg åt ett håll som 
ofta verkar avvika från vad Fenomenmagasinets pedagog tänkt sig 
att fortsätta berätta om. Det märks att Fenomenmagasinets pedagog 
gärna vill att barnen ska interagera men det märks också att de tycker 
att det är lite besvärligt när barnens berättelser drar iväg för långt åt 
fel håll och tar för mycket tid. Den samlade pedagoggruppen för söker 
milt styra tillbaka barnen mot den berättelse Fenomenmagasinets pe-
dagog vill förmedla. 

Förevisningarna är ett sätt att försöka säkerställa att verksamheten 
används på det planerade sättet så att läroplanen uppfylls när barn 
från förskolor och skolor besöker dem. Fenomenmagasinet försöker 
dock styra hur verksamheten används även vid allmänhetens besök. 
Verksamheten riktar sig till en publik i åldern 3 till 99 år och har 
samma inträdesavgift, 50 kronor per person, för alla inom detta ål-
dersspann. De har satt ett medvetet lågt inträde för att öka antalet 
medföljande vuxna. De vill att barn som besöker ska komma i säll-
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skap med vuxna. Verksamhetschefen menade att ”detta är någonting 
man ska kunna göra med barnen”. Han påpekade vidare att tanken 
inte är att föräldrar ska lämna barnen, som i bollhavet på IKEA, att 
leka och röja medan de själva går och fikar på det närbelägna caféet. 

Under de besök jag följde såg jag barn som använde experiment-
stationer på ett, ur verksamhetens synvinkel, avsett sätt, men jag såg 
även motsatsen. Jag noterade flera barn som sysselsatte sig med den 
Harmonograf som finns placerad på en av Fenomenmagasinets tre 
våningar. Det finns en skriven instruktion som förklarar experimen-
tet uppsatt på väggen bredvid. Fenomenmagasinet har inte plane-

Harmonografen
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rat att Harmonografen ska fungera som en gunga. Besökare ska inte 
kliva upp på den, men jag observerade till exempel tre tjejer från en 
grupp med barn i andra klass som stod uppe på Harmonografen och 
gungade den kraftigt fram och tillbaka. Det knakade från de trådar i 
vilka den hängde. Det planerade syftet är att man bara ska sätta lite 
fart på den och sen ska den av egen kraft gunga fram och tillbaka 
och rita mönster med en fastsatt penna på ett stillastående papper. 
Dessa barn står dock uppe på den och gungar. De kliver av efter ett 
tag, men kommer tillbaka och denna gång gungar de än kraftigare. På 
grund av det kraftiga gungandet ritar pennan långt utanför pappret 
som dessutom far iväg. De tre tjejerna verkar över huvudtaget inte ha 
noterat att Harmonografen ritar ett mönster medan de roar sig med 
att gunga. 

Det är alltså egentligen inte meningen att de besökande barnen ska 
sysselsätta sig med den typ av ohämmat, okontrollerat lekande, som 
i bollhavet på IKEA, som de tre tjejerna sysselsätter sig med under 
sina besök. Snarare skulle man kunna tolka verksamheten som ett 
sätt att disciplinera barnens lekande. I likhet med vad som beskrivs 
inom klassisk gåvoteori (Mauss 1997) erbjuds de besökande barnen 
en gåva, i detta fall i form av en möjlighet att, som redan nämnts, 
leka, njuta och låta sig roas samt möjligheten att ”låta sig fascineras 
av de naturvetenskapliga lagarna”. Under besöken på Fenomenmaga-
sinet lyfts möjligheten att prova på nya spännande saker fram. Även 
frihetsaspekten brukar framhållas. Verksamhetens pedagoger brukar 
till exempel berätta under besöken att det bara finns en regel på Fe-
nomenmagasinet: ”på Fenomenmagasinet får man fråga om vad man 
vill”.

Precis som pekas på inom klassisk gåvoteori följer alltid krav på 
en motprestation på en gåva och i detta fall handlar motprestationen 
om att de besökande barnen ska uppträda på korrekt och föreskrivet 
sätt. I andetaget efter att Fenomenmagasinets pedagog berättat att 
det bara finns en regel lyfts oftast ett antal andra enkla förhållnings-
regler fram. Fenomenmagasinet är inhyst i en gammal magasinsbygg-
nad med grova trägolv. Våningarna har öppna planlösningar med flera 
träpelare istället för innerväggar. Barnen uppmanas, för sin egen sä-
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kerhets skull, behålla skorna på under besöket så de inte får stickor 
i fötterna och att inte springa under sina besök så de inte slår sig på 
någon av pelarna. När de besökande barnen ges chansen att klappa 
och hålla en pytonorm kommer ytterligare förhållningsorder. Pedago-
gen berättar att ormen ifråga inte är farlig men att den kan tro att det 
är en rovfågel som håller på och försöker ta den om man rör ormens 
svans och att den då kan hugga för att försvara sig. Gör de bara på rätt 
sätt är dock alla barnen välkomna att klappa ormen.

Det är lätt att förblindas och enbart idealisera en verksamhet som 
denna och det verksamheten erbjuder barn vad gäller möjligheter till 
lek, nyfiket utforskande och fysisk aktivitet. Verksamheten är dock 
inte självklart enbart en positiv katalysator som okontrollerat stimu-
lerar barnens fantasi och nyfikenhet. Verksamheten strävar också ef-
ter att ha en domesticerande effekt på barnens agerande. Mouritsen 
(2002) beskriver hur olika leksaker genom historien har fungerat som 
ett sätt att styra och kontrollera barns många gånger vilda lekande. 
Mouritsen använder dockhus som en belysande leksak som getts till 
och självklart uppskattats av många flickor (men även av pojkar) och 
har stimulerat deras lekande. Dockhusen har dock samtidigt en för-
måga att styra och lugna ner lekandets form. Mouritsen (2002: 21) 
menar att:

The precision-demanding, quiet games they demanded were an 
antidote to the activities in the wild, physical forms of play, and 
were part of the disciplined gender education of the girls, their 
behavior, physical and verbal expression.

Fenomenmagasinet erbjuder på samma sätt stimulerande möjligheter 
till lek men har även en uppläggning som försöker kontrollera och 
styra de besökandes aktivitet. Lärande står väldigt tydligt i fokus på 
detta Science Center och det gäller att skapa så goda förutsättningar 
som möjligt för att detta ska kunna åstadkommas. Fenomenmagasinet 
försöker därför frambringa en tänkt form av användning, en beteen-
dekod och en tänkt användare genom att bland annat få föräldrar att 
följa med sina barn och genom experimentförevisningarna. De för-
äldrar som besöker Fenomenmagasinet med sina barn förefaller dela 
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verksamhetens ambition vad gäller lärande. De vill inte bara ha ett 
lekland. Jag har till exempel hört föräldrar som sagt att ”Vi tycker det 
är bättre att gå hit än till Busfabriken. Här lär de sig lite”. Busfabriken 
är ett närbeläget inomhus-lekland riktat till barn mellan 1–14 år där 
”alla barn”, enligt deras hemsida, får ”hoppa, leka, busa, stoja, springa, 
pyssla, mysa och knasa sig så mycket de vill” (www.busfabriken.se). 
På Busfabriken utlovas inget lärande och föräldrar föredrar alltså att 
söka sig med sina barn till aktiviteter som de tror kan bidra till bar-
nens utveckling, där barnen inte bara får springa av sig utan även 
erbjuds kunskap och utmanas och stimuleras intellektuellt. 

Det förefaller finnas en utbredd syn på barn som projekt, som mås-
te formas och utvecklas genom varierande pedagogiska stimulansak-
tiviteter bland föräldrar i dagens Sverige (Jfr Eckert 2001). Detta är 
inte ett helt nytt fenomen men något som förefaller förstärkts över tid 
(Nilsson 1996). Skola och lärande är självklart sedan nästan ett sekel 
etablerat som en viktig beståndsdel i barndomen och barndom har i 
det närmaste kommit att likställas med skolgång. Skola och lärande 
tar mer och mer av barnens, och föräldrarnas, tid i anspråk. Det är inte 
ovanligt att barn i dagens Sverige har 1–2 timmars läxläsning framför 
sig på kvällen efter att ha fullföljt den obligatoriska skoldagen. Till 
detta ska läggas att många barn deltar i flera olika fritidsaktiviteter 
varje vecka. Det kan handla om fotbolls-, handbolls- eller baletträ-
ning, fiollektioner och trumpetspelande, teaterklasser och aktiviteter 
med friluftsfrämjandet eller scouterna. Många av dessa är även de in-
riktade på lärande och upplagda som ett slags utbildningar där barnen 
som deltar ska utveckla och erhålla nya kunskaper och färdigheter 
inför framtiden. Även fritiden har, som Nilsson (1996, s. 32) påpekar, 
på detta sätt infogats ”i den svenska barnuppfostringskulturen, inte 
bara som förvaringsplats och tidsfördriv, utan också som investering”. 
Det korrekta sättet att använda barnens fritid på i dag är därför, som 
Ennew (1994, s. 138) påpekar, att fylla den med ”constructive ga-
mes and play activities”. Föräldrarnas val av Fenomenmagasinet som 
besöksmål kan förstås mot bakgrund av denna trend. Intressant nog 
sammanfaller dessutom föräldrarnas bild av vad Fenomenmagasinet 
kan erbjuda på många sätt med verksamhetens egen målsättning. 
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Begränsad rörlighet och kontroll som frihet

Det fokus på lärande som lyfts fram på Fenomenmagasinet återfinns 
alltså inom många verksamheter för barn i dagens Sverige. Men är 
det denna möjlighet till lärande som gör att barnen tycker att detta 
är ”världens bästa” eller är det kanske snarare så att barnen tycker att 
detta är ”världens bästa” trots detta fokus på lärande? Den utbredda 
förekomsten av pedagogiska verksamheter i barnens liv, i och utan-
för skolan, verksamheter där vuxna är de som fattar beslut, gör att 
barnens möjligheter till inflytande i vardagen är begränsade. Även om 
lärande står i fokus på Fenomenmagasinet, åtminstone ur verksam-
hetens synvinkel, så ger ett besök utrymme för även andra agendor. 
Utöver den förevisning som oftast inleder ett förskole- och skolbesök 
lämnas barnen och deras lärare själva att fritt botanisera i lokalerna 
och reflektera över det som möter dem. Ett besök på ett Science Cen-
ter är dock långt ifrån någon helt fri aktivitet även om barnen är utan-
för de skollokaler i vilka de normalt sett måste tillbringa vardagarna. 
Även här finns väggar och dörrar som begränsar barnens rörelsefrihet 
samt pedagoger som gör rundor i lokalerna och sätter gränser när de 
tycker barnens aktiviteter drar för långt åt fel håll. Alla de grupper 
jag följt betade i sammanhållen grupp av våning efter våning. Om ett 
barn vill gå vidare till en annan av Fenomenmagasinets tre våningar 
uppmanar deras pedagoger dem att vänta till de andra barnen tittat 
färdigt. Efter cirka en halvtimme brukade barnens pedagoger dock 
komma överens om att det räckte och föreslå att de skulle byta vå-
ning, samla ihop barnkollektivet och i grupp flytta vidare till en annan 
del av huset. Även här saknades utrymme för individuella variationer. 
Alla barnen var tvungna att avsluta det de höll på med och flytta med 
till nästa våning.

Att kalla dessa besök, som är både begränsade och kontrollerade, 
fria, kan förefalla schizofrent. En motsägelsefulhet som denna påmin-
ner närmast om Orwellskt ”nyspråk”, där motsägelser framställs som 
lika sanna, där ”krig är fred – frihet är slaveri – okunskap är styrka” 
(Orwell 1980). Ett Science Center är självklart långt ifrån något 
1984-samhälle och vi ska inte dra denna, kanske överdrivna, parallell 
för långt. Detta sätter dock fingret på två av idyllens viktiga förut-
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sättningar. Fenomenmagasinet erbjuder, trots att Fenomenmagasinets 
pedagog berättade att det bara finns en regel på Fenomenmagasinet, 
inte friheten att göra precis vad man vill. Fenomenmagasinet vill, som 
verksamhetschefen uttryckte det, inte att besökande barn leker och 
röjer okontrollerat. Det finns regler och måsten även på Fenomen-
magasinet. Friheten kan snarare kopplas till verksamhetens stora ytor 
för lek belägna inomhus bakom skyddande väggar och dörrar och det 
faktum att barnens pedagoger följer och vakar över dem under be-
söken. Denna typ av frihet, som hänger samman med avskildhet från 
omgivningen, kan självklart samtidigt upplevas som en begränsning. 
Jag nämnde tidigare likheten mellan det Fenomenmagasinet erbjuder 
och ett sommarkollo. Den typ av frihet som erbjuds förefaller vara 
densamma på båda dessa platser. Även på kollo bedriver man verk-
samhet inom ett begränsat område vilket i sig skulle kunna leda till en 
väldig ofrihet. En ledare på sommarkollo menar dock att just denna 
begränsning kan vara det som i sig lägger grunden för frihetskänslan 
och säger att:

(…) det finns liksom ett utrymme och inom det utrymmet kan 
man röra sig väldigt fritt. Man behöver inte vara rädd för en massa 
bilar som ska köra på en, man behöver inte vara rädd för en massa 
konstiga människor som springer runt överallt. De flesta bor i sam-
hällen och städer och så där, där det inte är så väldigt barnvänligt 
så som de flesta bor, men här är det verkligen det. (Samuelsson & 
Samuelsson 2007, s. 38)

Det är förmodligen denna frihet som bland annat gör att föräldrar 
uppskattar även en verksamhet som denna. Ironiskt nog skulle man 
med samma typ av logik kunna hävda att den skolvardag i vilken barn 
i åldern 6 till 16 i Sverige måste tillbringa fem dagar i veckan och som 
regleras av läroplaner, scheman och pedagoger, är fri då barnen där är 
lika skyddade från omvärlden. Det är mer tveksamt om de besökande 
barnen upplever värdet av denna frihet på samma sätt.

Forskning pekar dock på att besök på verksamheter som Science 
Centers erbjuder barn ökad autonomi då de vuxnas möjlighet att 
kontrollera barnens beteende, vilka delar av utställningen de tittar 
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på, hur de interagerar med utställningen och om de överhuvudtaget 
tar del, inte kan övervakas på samma sätt som i skolan eller i hem-
met (Birney 1993; Lai 1999). Ur en synvinkel erbjuder ett besök på 
Science Center en friare position för barnen än vad de erbjuds un-
der stora delar av vardagen. Jag upplevde inte att barnens pedagoger 
följde barnen särskilt minutiöst under besöken. Pedagogerna rörde sig 
runt i lokalerna, testade olika experiment på egen hand, småpratade 
med varandra och ibland med barnen. Ibland såg jag pedagoger och 
barn som testade olika experimentstationer ihop men det var van-
ligare att barnen testade experimentstationerna utan pedagogernas 
medverkan. 

På Fenomenmagasinets hemsida lyfter de fram att de hoppas att 
man som besökare ska bli ”lite nyfiken” när man möter en experi-
mentstation så att man ”försöker ta reda på vad det är som händer 
och varför, vilka naturvetenskapliga lagar som gäller.” Syftet är då inte 
att man ska gå hem och läsa på utan att man genom att prova och 
bland annat trycka, klämma och dra ska empiriskt försöka komma 
fram till hur man ska göra. Verksamheten uppmuntrar alltså till nyfi-
ket upptäckande. Här finns dock en inbyggd begränsning rörande hur 
besökarna ska bete sig. Som besökare ska man lockas till nyfikenhet, 
men nyfikenheten får inte gå över styr. Blir man för nyfiken finns det 
risk att man glömmer eller struntar i verksamhetens förhållningsor-
der. Konsekvensen kan bli att barnen skadar sig själva eller att de på 
grund av felaktigt handhavande råkar fördärva de olika experimenten. 
Åtminstone det sistnämnda förekommer och Fenomenmagasinet har 
fyra anställda tekniker som ständigt arbetar med att fixa krånglande 
och trasiga experiment.

Genom sina introducerande förmaningar försöker, som redan 
nämnts, Fenomenmagasinets pedagoger ingjuta några förhållningsreg-
ler i de besökande barnen som de kan ha med sig när de upptäcker 
på egen hand i basutställningen. Fenomenmagasinets pedagoger föl-
jer dock inte barnen under resten av besöken och påminner dem 
om dessa förhållningsorder. Istället är det då de pedagoger som följt 
med barnen från förskolan, skolan och fritids som får följa med och 
hålla ögonen på barnen. Trots att barnen springer runt fritt i lokalen 
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och oftast sysselsätter sig utan pedagogernas medverkan vid de olika 
experimentstationerna är min upplevelse att pedagogerna, om än på 
avstånd, försöker hålla koll på vad barnen gör. 

Jag noterade flera exempel när barnen var aktiva vid experiment-
stationer där en förbipasserande pedagog korrigerade barnens ageran-
de då det inte var i linje med hur pedagogen uppfattade det planerade 
användningssättet. Tre barn i åldern 4–5 år var sysselsatta med en 
experimentstation där man ska blåsa i sugrör in i en vattenbehållare 
för att mäta sin lungkapacitet. Barnen hade tagit flera sugrör och stod 
gemensamt och blåste varpå det såg ut som att den blåsande personen 
hade mycket bra lungkapacitet. En pedagog som passerade noterade 
vad de gjorde och sa till dem att man inte ska göra så utan att det bara 
är en person i taget som ska blåsa. Barnen reagerade nästan alltid på 
samma sätt när pedagogerna gjorde denna typ av inspel, de avslutade 
aktiviteten, lämnade pedagogen och gick vidare till en annan expe-
rimentstation. 

I en del av Fenomenmagasinets lokaler finns en modell som ska 
föreställa Göta kanal med vatten som kan pumpas fram för att slingra 
sig ned genom ett slussystem ner för en sluttning ned till en damm. 
Vid kanalen finns små plastbåtar som kan slussas fram och tillbaka 
upp och ned. Denna experimentstation var mycket uppskattad av 
barnen och efter någon timmes besök var det nästan alltid här längs 
med slusskanalen barnen flockades. Några barn stod och pumpade 
fram vatten, andra stod placerade längs med kanalen vid de olika 
slussarna redo att öppna och stänga. Ännu andra stod och körde med 
plastbåtar nere i den damm som återfinns vid slutet av kanalen. Un-
der ett besök med en grupp 5–6 åringar från en förskola stod flera 
barn och lekte längs med kanalen. En pedagog såg det hela och gick 
fram och sa att de väl först borde läsa på den instruktionstext som 
finns bredvid experimentet och försöka förstå vad det är som ska 
göras innan de kör igång. Pedagogen stoppade barnens pågående le-
kande, samlade alla båtar nere vid slutet av kanalen och berättade 
vad barnen ska göra för att slussa ordentligt. Pedagogen drog igång en 
riktig slussning nedifrån och upp. Det, som nu föreföll ha blivit pe-
dagogens slussprojekt, krävde uppstyrning och tillsägelser som ”Nej, 
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öppna inte slussdörren” och ”inte ännu” för att barnen skulle stilla sig, 
vänta till det var tillräckligt mycket vatten samt inte öppna slussarna 
nedanför och släppa ut allt vatten. Pedagogen lyckades efter mycket 
om och men genomföra detta projekt, att slussa en båt nedifrån och 
upp, men då hade fler och fler barn lämnat stationen med slussarna 
och gått till andra experimentstationer istället. När pedagogen gick 
igen övergick barnen till vad som, i alla fall utifrån, föreföll vara en 
till synes oorganiserad slusslek och då anslöt fler barn igen. Några, 
men ganska få barn pumpade fram vatten. De barn som stod längs 
kanalen skrek ”Mer vatten” och ”mer vatten behövs” samtidigt som 
alla slussdörrarna var vidöppna. 

Göta kanal
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Dessa exempel där pedagoger går in och korrigerar, försöker hjäl-
pa barnen att göra ”rätt” men därigenom stoppar barnens pågående 
aktiviteter kan naturligtvis ses som belysande exempel på hur den 
traditionella skolhierarkin följer med även under dessa skolutflykter. 
Exemplen belyser dock också en förändring i maktbalansen. Den åt-
minstone relativa friheten under besöken – möjligheten att gå vidare 
från ett experiment till ett annat när man som besökare själv vill, om 
en experimentstation inte fungerar eller reagerar som besökaren vill 
eller som besökaren tänkt sig trots att besökaren inte alls har lagt 
speciellt mycket tid eller kraft på att försöka förstå – är förmodligen 
annorlunda mot den typ av reglerad undervisningssituation barnen 
upplever i förskole- och skolvardagen där det till exempel inte bara 
är att resa sig från sin skolbänk och lämna rummet när en uppgift 
känns övermäktig. De korrigerande pedagogerna omöjliggör att den 
pågående aktiviteten fortsätter men möjligheten att gå vidare till ett 
annat experiment ger barnen en sanktionerad möjlighet att slippa 
pedagogernas förmaningar som de inte erbjuds i den vanliga under-
visningen.

Godis, kompisar eller…? Vad är huvudagendan  
vid ett besök på ett Science Center? 

Ett enkelt tankefel man lätt gör när man försöker förstå vad som är 
så bra med ett besök på ett Science Center som detta är, menar jag, 
att man stirrar sig blind på vad som händer under de avgränsade tim-
marna i huset, att man utgår från att det är det som händer på själva 
Science Centret som gör besöket så bra. Vi bör dock komma ihåg att 
många barn tycker om att gå till skolan trots att de inte alltid gillar 
lektionerna. Sidoeffekter av skoldagen är att de även får en chans att 
träffa och umgås med alla sina kompisar (Dahl & Ackesjö 2011). Ett 
besök på Fenomenmagasinet har även det sidoeffekter. 

För de flesta av de förskole- och skolgrupper jag följt var besö-
ket på Fenomenmagasinet bara första delen av en heldagsutflykt. 
Grupperna avsåg förutom detta cirka två-tre timmarsbesök på Sci-
ence Centret gå en runda i gränderna i Gamla Linköping, besöka 
chokladboden och gå ut och titta på djuren på den närbelägna 4H-
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gården där det även finns ett lekparksområde. En del grupper hade 
redan hunnit med dessa delar innan besöket på Fenomenmagasinet. 
Vid inledningen av ett besök mötte jag en grupp fjärdeklassare som 
smaskade på klubbor och tuggade på godis medan de stod utanför 
dörren och väntade på att få komma in. En tjej gick runt med en stor 
låda skumgodis. Skolklassen hade anlänt till Gamla Linköping ett par 
timmar innan deras bokade tid och hade inlett med att gå ned till 
4H-gården där de åt upp matsäcken redan klockan nio. Barnen hade 
dessutom hunnit med ett besök i chokladboden trots att lärarna sagt 
åt dem att de skulle vänta och köpa godis till efter besöket och att de 
inte får äta något godis under tiden på Fenomenmagasinet. Barnen 
hade dock sprungit i förväg och löst detta på egen hand när lärarna 
inte var med och kollade. 

Godisköpet är en viktig del av ett besök på Fenomenmagasinet. 
Under slutet av ett annat besök följde jag Selina och Rajat, två tje-
jer i tio årsåldern, på vägen ut. Barnens pedagoger höll på att samla 
ihop barnen för att de skulle hämta sina jackor och väskor innan de 
skulle gå och äta sin medhavda picknick. När vi var på väg ut genom 
lokalerna passerade vi Göta kanalslussarna. Selina och Rajat stannade 
till och tog några båtar och körde lite med dem i vattnet. Pedagogen 
skyndade på dem så de hann inte komma igång och leka. Pedagogen 
sa till Rajat att de måste skynda sig att gå och äta nu så att de skulle 
kunna gå vidare till chokladboden och handla godis.”Ja”, utropade då 
Rajat och stämde upp i ramsan ”Godis, godis, nu ska vi köpa godis”. 
Jag kunde inte låta bli att fråga: ”Är det bästa med hela dagen, att få 
köpa godis?”. Rajat svarade ”Ja”.

I en undersökning genomförd på uppdrag av branschorganisatio-
nen ”Parks and Resorts Scandinavia” (Upplevelser i världsklass 2011) 
lyfter man, i likhet med vad jag indikerat i denna text, fram att föräld-
rar är intresserade av att erbjuda sina barn upplevelser som innehåller 
moment av lärande. Det som presenteras i nämnda undersökning är 
dock lite motsägelsefullt. När deras respondenter uppgav vad som 
kännetecknar deras toppupplevelser nämndes aldrig lärande. Jämte 
upplevelser som överträffar förväntningarna, är vackra, ger nya upp-
täckter samt ger inspiration nämns dock upplevelser som handlar 
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om att vara tillsammans och om vänskap. Med dessa två sistnämnda 
tangerar undersökningen stråk som lyfts fram som viktiga i studier av 
barns skolresor och utflykter till museum och djurparker samt även 
aspekter som föreföll viktiga för de barn jag har följt. Larsen och Jens-
sen (2004) menar att denna typ av resor oftare är betydelsefullare 
som resor ”med” än ”från” eller ”till”. Var barnen åker spelar således 
mindre roll, det viktiga för barnen är att de ges möjlighet att umgås 
med sina kompisar. Lite provokativt kan man därför fråga sig om 
det är så viktigt var de egentligen åkt? Sett till barnens huvudsakliga 
agendor kunde de förmodligen till och med ha varit lika nöjda med 
ett besök på Busfabriken, det besöksmål de föräldrar jag överhörde 
valde bort till förmån för Science Centret? 
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Konsten att göra konst  
tillsammans med publiken
Om arbetet med Vad ska vi göra? på ung scen öst
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Redaktör: Malin Axelsson

Det kan handla om att bjuda upp till hastig lek och kroppslig fantasi, 
låta publiken agera orkester eller om att på ett intimt sätt bära runt på 
publiken, hålla politiska tal tillsammans och gå in i mycket personliga 
möten med ett fåtal personer i ett tält. Men varför interaktivitet? Och 
hur kan vi arbeta konstnärligt och improvisera tillsammans med en 
ung publik? Under 2012/13 laborerar ung scen/öst med olika grader 
av interaktivitet i fyra olika föreställningar. Vad ska vi göra? hade pre-
miär den 5 oktober 2012.

Nuskapande scenkonst i klassrum

Vad ska vi göra? utvecklades med klassrummet som scen och växte 
fram på ung scen/öst under ett drygt års tid. Repetitionsprocessen 
föregicks av samtal, workshops, möten med forskare på Linköpings 
universitet och en månads lång research i klassrum under våren 2012. 
Idén kom i arbetet med ROFLMAOWTIME, en gruppskapad och 
bitvis interaktiv föreställning som iscensattes på ung scen/öst 2010. 
Utifrån positiva erfarenheter av interaktivitet som avslappnande och 
samhörighetsskapande för publiken i ROFLMAOWTIME bestämde 
vi oss för att gå vidare med just dessa element. Vad ska vi göra? är 
scenkonst som använder sig av att den händer här och nu i rummet 
och tiden med just de personer som är där, och publik och konstnä-
rer samarbetar för att verket ska uppstå. Vi kallar det lekkonst eller 
nuskapande.

Vad ska vi göra? är ett spel som varken går att vinna eller förlora 
där deltagarna är mer eller mindre aktiva och inget speltillfälle det 
andra likt. Spelet består av lekar där skådespelarna finns på plats för 
att på olika sätt leda och underlätta gruppens möjligheter att både 
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delta och ta ett steg ut ur leken om de vill. Det finns också tillfällen 
när det blir mer fokus på skådespelarna i rummet, där de gör något 
enligt överenskomna improvisationsramar. Men skådespelarna ”visar 
inte upp” eller upprepar något repeterat. Att bli tittad på är vanligt-
vis så viktigt på teatern, men inte i Vad ska vi göra?. Skådespelarna 
skapar istället något tillsammans med deltagarna och förändrar och 
förändras tillsammans med publiken.

Skolan och klassrummet som är den huvudsakliga scenen för Vad 
ska vi göra? är fullt av regler, dolda hierarkier och sociala spel som 
skådespelarna förhåller sig till i stycket. Att jobba med interaktivitet 
i klassrum ställer särskilda krav på att skapa säkerhet och trygghet för 
publiken. I förarbetet satt vi från teatern själva i skolbänken, följde 
med på studiedagar, raster och luncher för att skapa oss en uppfatt-
ning om hur det kan vara att gå i mellanstadiet. Vi mötte också ett 
forskarteam från Tema Barn på Linköpings universitet och utbilda-
des av BRIS kring vårt ansvar och våra skyldigheter när vi möter en 
ung publik i så nära interaktion. Under repetitionerna mötte vi se-
dan  publik flera gånger varje vecka och prövade ut de olika lekarna 
tillsammans med publiken. Först testade vi på oss själva på teatern, 
sedan ute i klassrum. På detta sätt kalibrerade, förändrade och ut-
vecklade vi stycket i syfte att skapa största möjliga djup, trygghet och 
kontakt i mötet med publiken. 

Vad ska vi göra? är på många sätt sin publik – verket blir vad 
publiken gör det till. Att göra tydligt vad som förväntas av publi-
ken, trycka på frivillighet och ventiler för reflektion har varit centralt 
för att tillgängliggöra de interaktiva momenten för publiken. För att 
våga ta steget in i verket är det viktigt att spelreglerna är tydliga och 
att ingen känner sig tvingad till något. Lärarna är nyckeln till en bra 
scenkonstupplevelse för verkets skolpublik och blir viktigare ju yngre 
 publiken är. Genom att prata med och möta lärarna innan och er-
bjuda verktygslådor med verktyg att tänka och prata kring verket före 
och efter vårt besök, försöker vi öppna upplevelsen för publiken. I ett 
efterhäng finns också skådespelarna kvar i rummet i varsitt tält med 
möjlighet till reflektion och ”avpratning”. Det är en möjlighet som 
många personer i vår publik har använt sig av. 
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Detta nära mänskliga möte som föreställningen inbegriper krä-
ver också något särskilt av skådespelarna. I sociologiska termer utför 
ensemblen ett slags ”emotional labor”, ett arbete som kräver utökat 
känslomässigt och mänskligt engagemang, något som riskerar skapa 
stress och utmattning. I en interaktiv föreställning där skådespelarna 
gång på gång ska vara autentiska i sitt möte med publiken, och ofta 
snarare fungerar som en slags spelledare och samtalande improvisa-
törer, är det viktigt att hitta förhållningssätt och strategier som gör att 
de behåller sin integritet och energi.

Vad ska vi göra? skapades utifrån temat gemenskap men handlar 
mer om att göra saker tillsammans än om själva temat. Vi ser ett po-
litiskt värde i att erbjuda en form där vi ger en upplevelse men inte 
behöver föreläsa om hur denna upplevelse ska förstås. Verket består 
alltså mer av möjliga handlingar än av text. Vi tror inte att konst 
måste uttala sin politik som text, utan att just förmågan att lita på att 
mottagarna kan forma sin egen, ibland bara kroppsliga, förståelse till 
något meningsfullt är viktig. Samtidigt ger verket i en prolog, medan 
det pågår och efter speltillfällena, möjligheter för våra deltagare att gå 
in i dialog med skådespelarna om vad verket handlar om.

Slump och interaktivitet som styrande principer

En bild för dramaturgin i Vad ska vi göra? är ett flödesschema. 
Händelser/”scener” inträffar och utvecklas i en viss ordning och vissa 
händelser pågår parallellt. Verkets dramaturgi baseras också delvis på 
slump. Slumpsystem, tärningar och lotterier styr en del av vad som 
händer. Det finns ingen traditionell början, mitt och slut och ver-
ket ser olika ut vid varje speltillfälle. Vår intention var att arbeta på 
tvärs mot vinstmaximerande logik, komma bortom ”jag är sämst/du 
är bäst” eller ”jag vann/du förlorade” som är så vanligt inte bara i klass-
rumsmiljön utan i hela världen. Vi tog istället sikte på det njutbara 
och onyttiga, som saknar vinnare och förlorare och som inte lämnar 
kvar något konkret (budskap) i rummet, men i bästa fall ett leende 
på deltagarnas läppar.

I sin form – mer än tematiskt – inspirerades Vad ska vi göra? både 
av performancekonstnärer som Yoko Ono och av den i Sverige mer 
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eller mindre bortglömda historien av happenings, interaktivitet och 
konstaktivism. I boken Den öppna konsten av Leif Nylén kan vi de-
taljerat följa denna historia. Hösten 1968 genomför t.ex. Moderna 
Museet utställningen Modellen:

Tanken var att ifrågasätta en indoktrinerande och kommersialise-
rad barnkultur genom att låta barnen ta makten över materialen 
och verktygen. Projektet hade som underrubrik ’en modell för 
ett kvalitativt samhälle’ och samordnades med Aktion Samtals 
lekplats- och gårdsockupationer. På lekplatserna byggde barn, 
ungdomar och vuxna med hjälp av rivningsvirke, bensinfat och 
bildäck ett slags stora, labyrintiska kojor. [...] Som ett avlägset eko 
av Aktion Samtal gungar fortfarande bildäck för vinden på många 
av Stockholms lekplatser. (Nylén 1998, s. 163)

Modellen är en föregångare till vårt projekt. Konstnärerna i Modellen 
och Aktion Samtal laborerar med interaktivitet, aktivism och kollekti-
vitet och låter den praktiken i sig (”en grupp vuxna och barn tar över 
en lekplats”) utgöra politiken. Vi gör något tillsammans och något 
lämnas kvar, olika varje gång.

Vi förhåller oss kritiska till begreppet ”delaktighet” som väl kan 
sägas vara ett modeord i nutida kulturpolitik och teater. Barnforska-
ren Anne-Li Lindgren på Tema Barn, Linköpings universitet skriver 
om hur vuxna ofta använder sig av och hänvisar till barn och barns 
delaktighet för att ge sin verksamhet legitimitet. ”Just i namn av att 
använda ett barnperspektiv, barns perspektiv eller en barncentrerad 
pedagogik, kan barn göras till dem som blir betraktade och använda 
för specifika syften medan de mycket sällan har möjlighet att be-
trakta och använda andra – särskilt vuxna – för sina syften.” skriver 
Lindgren. ”Min poäng är att vuxna gärna framställer det som – och 
hänvisar till – att barnperspektiv, barns perspektiv eller barncentre-
ring med automatik leder till ökad jämlikhet. Det är inte detsamma 
som att aktivt verka för barns ökade rättigheter eller delaktighet på 
ett seriöst sätt.” (Lindgren 2011, s. 19) 

Vi vänder oss mot den typ av scenkonst som använder barns ”del-
aktighet” på detta redovisande och skenbart nyttiga sätt. Därför är det 
viktigt för oss att klargöra att vårt konstverk inte produceras av barn 
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eller har som syfte att göra barn delaktiga som producenter. Vi hop-
pas dock att verket i bästa fall genom sin interaktiva form ger unga 
såväl som vuxna positioner och verktyg för att betrakta andra med 
respekt och öppnar möjligheter till kritisk reflektion.

I arbetet med interaktivitet hämtade vi också mycket inspiration 
från de metoder och tekniker som levande rollspel och verklighets-
spel använder. Levande rollspel har sitt ursprung i 1970-talets bord-
rollspel som inspirerades av J.R.R Tolkiens Sagan om ringen-trilogi 
men rör sig idag med influenser från teater, impro, performance och 
konst. Levande rollspel är inte alla gånger ett spel som deltagarna 
kan vinna eller förlora utan kan istället ha fokus på t.ex. karaktär, 
skådespeleri och upplevelse. Det är också ditåt mycket av spelvärlden 
utvecklas just nu – online-spel, tv-spel och facebook-spel lägger till 
exempel alltmer betoning på den sociala upplevelsen. Att vinna är 
inte poängen. Leken och spelvärlden i sig kan vara målet. Spelarna 
kanske till och med föredrar att förlora.

Jaako Stenros definierar i boken Nordic Larp levande rollspel (larp) 
på detta sätt:

A larp might look suspiciously like boring Commedia dell’Arte 
(usually without obvious masks), a particularly obscure Theatre 
Game, untherapeutic psychodrama, a sort of Invisible Theatre, or 
amateur improvisational theatre. Indeed, from a spectator’s point 
of view the closest relative to larp might very well be a long, un-
interrupted impro rehearsal. But this is the key distinction: Larp 
is not designed to have an audience. Though larps can be witnes-
sed by non-participants and judged as performances, that is not 
their primary nature. Larp is created by the players for the players. 
(Stenros 2010, s. 301)

I levande rollspel har publiken makt över sin egen berättelse men 
också över den övergripande handlingen. För att ”se” ett levande roll-
spel måste vi delta. Stenros menar att hela idén om publiken måste 
omvärderas när det kommer till larp. Spelaren är ju sin egen publik, 
intar dubbla positioner och det enda sättet att till fullo ta emot styck-
et är att kliva in i det. Just som leken, ritualen eller vår vanliga vardag 
omsluter det levande rollspelet oss.
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Stenros skriver också om hur publikbegreppet i levande rollspel 
utmanar kritikerrollen, för hur ska en kritiker kunna recensera spelet 
om hen inte kliver in och helt enkelt spelar det? Och hur ska en kriti-
ker förhålla sig till verket om hen själv plötsligt är en av konstnärerna? 
Teater händer inför någon, har en publik som mål, medan det levande 
rollspelet är ett mål i sig. Detta gäller också i stora delar för Vad ska vi 
göra?. Det är svårt, ja kanske omöjligt, att skilja den spelande gruppen 
och verket Vad ska vi göra? åt.

Ett tredje fält som inspirerade oss var den politiska aktivismens 
användande av konst och scenkonst i sin praktik. Vårt syfte i Vad ska 
vi göra? är inte att uppfostra till politiskt handlande, däremot vill vi 
uppmuntra till en ifrågasättande reflex och att tänka utanför de ramar 
som har satts upp av samhället, skolan och teatern, helt enkelt genom 
att erbjuda ett rum där reglerna för interaktion är andra än i samhäl-
let i övrigt. Vi menar att den interaktiva formen är politisk genom att 
den ändrar reglerna för de platser som publiken brukar vistas på. Den 
ställer och gör fel sak på fel plats, är slösaktig på tvärs mot nyttotän-
kande och tillhandahåller alternativa sätt att se på världen. Detta är 
någonting som politisk aktivism ofta lånar in från konsten. Vi lånar 
i vår tur aktivismens sätt att använda konsten för att åstadkomma 
konkret förändring. Tält, huvor och masker i föreställningen är också 
kärleksfulla blinkningar till denna uppfinningsrika aktivism, liksom 
dess titels eko av aktivistropen ”Vad ska vi göra?! – Krossa rasismen/
sexismen/etc!”.

Judith Butler skriver om hur demonstranterna på Tahrir-torget och 
Occupy-rörelsen på Wall Street med sina kroppar skapar nya rum i 
rummet.

[F]rihet kommer inte från mig eller från dig; den kan inträffa och 
gör det som en relation mellan oss, eller faktiskt, bland oss. Därför 
handlar det inte om att finna den mänskliga värdigheten i varje 
person, utan snarare om att förstå människan som en relationell 
och social varelse, en vars agerande är beroende av jämlikhet och 
ger uttryck för jämlikhetens princip. Det finns [...] ingen män-
niska om det inte finns någon jämlikhet. Ingen människa kan vara 
mänsklig i sin ensamhet. Och ingen människa kan vara mänsklig 
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utan att agera i samklang med andra och på jämlikhetens villkor. 
[...] jämlikhetens anspråk uttrycks inte bara i tal eller skrift, utan 
görs just när kroppar framträder tillsammans, eller snarare när de 
genom sina handlingar skapar ett framträdelserum. (Butler 2011, 
s. 39)

Vad ska vi göra? handlar om att förhålla sig till gruppen och att (på ett 
aktivistiskt vis) vara enade i vår sårbarhet. Genom att enas och agera 
tillsammans skapar vi ett nytt rum i (klass)rummet.

Butler skriver också om hur en människa kan bära med sig grup-
pen i rummet och tar exemplet när en transperson promenerar gatan 
fram:

Det är också en grupp, om inte en allians, som går där, oavsett om 
de syns eller inte. Det är en person som promenerar, som tar risken 
att promenera där, men det rör sig också om en social kategori som 
genomkorsar den förkroppsligade rörelsen i världen; och attacken, 
när den kommer, riktas på ett uppenbart sätt mot båda två på 
samma gång. (Butler 2011, s. 45) 

På samma sätt är en kvinna inte bara en kvinna när hon promenerar 
hem på mörka gångvägar ensam från nattbussen eller reser ensam 
genom världens alla länder. Ett litet barn som åker tunnelbana ensam 
är också en sådan utsatt, sårbar kropp som inte bara är sin egen – utan 
alla barns kropp. I arbetet med Vad ska vi göra? frågade vi oss ständigt 
i repetitionsprocessen vilka grupper var och en av oss bär med oss 
genom rummet och hur de grupper vi bär med oss påverkar vårt sätt 
att agera i rummet. Är vi i synk, d.v.s. är vi bekväma i rummet? Vad 
händer när vi inte är det? Är synk eftersträvansvärt? Kan osynk vara 
produktivt? Till vår hjälp i detta samtal hade vi hela vägen forskaren 
Anna Lundberg i forskningsprojektet Den forskande teatern – Intersek
tionella möten mellan scenkonst, skola och akademi.

Forskaren som konstnär

Vad ska vi göra? ingår tillsammans med föreställningen Den magiska 
cirkeln våren 2013 i ett forskningssamarbete mellan ung scen/öst och 
Institutionen för Tema vid Linköpings universitet. Genusforskaren 
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Anna Lundberg deltog i arbetet med Vad ska vi göra?, var med på 
golvet och tog fram stycket och följde processen från idéstadium till 
premiär. Forskningsprojektet är i sig interaktivt, där scenkonst, forsk-
ning och skola vävs samman och metoder för samarbete utarbetas.

Forskningsprojektet genomförs av Tema Barn och Tema Genus vid 
Linköpings Universitet med stöd av Vetenskapsrådet 2012–13 och är 
en fortsättning på ung scen/östs nu fleråriga arbete i gränslandet mel-
lan forskning och teater. Tidigare har ung scen/öst fått stöd av Linkö-
pings Kommun (Kulturforum) och Kulturrådet för att genomföra två 
olika pilotprojekt där vi tillsammans med Tema Barn och Tema Genus 
undersökte hur barn, forskare och konstnärer kan mötas på teatern. 
Den forskande teatern syftar till att utveckla detta samarbete vidare 
och beskriva den metod som ung scen/öst arbetar fram, men också 
resultaten av metodarbetet. Vad händer när barn- och genusforskare 
befinner sig aktivt mitt i repetitioner och konstnärligt arbete? Hur 
påverkas det konstnärliga resultatet? Hur påverkas forskningen?

Det är alltså en ömsesidig process, ett arbete med långtgående 
reciprocitet, där forskaren å ena sidan tar med sig kunskap och för-
hållningssätt in i feministisk och genusvetenskaplig/intersektionell 
forskning och utvecklar den med hjälp av mötet med teatern, och 
ung scen östs sammanhang å andra sidan tar med sig nya kunskaper 
in i utvecklingen av scenkonstnärlig produktion och metod. Projektet 
handlar om att utforma metoder för forskning på plats mitt i scen-
konsten – i ung scen/östs konstnärliga processer. Vinsten för ung scen/
öst är spetskompetens och uppdaterad kunskap kring barn, makt och 
genus rakt in i processen. Det handlar om att arbeta mot klichébilder 
av barn och genus, inte stänga in oss och stelna i idéer och fördomar 
om vår publik; att ständigt ha en kritisk blick på vårt arbete, och där-
med ge vår publik per definition bättre scenkonst. Konkret kommer 
arbetet att leda fram till två uppsättningar, ett antal vetenskapliga 
artiklar från Tema Genus/Tema Barn och en publikation av ung scen/
öst.
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Gemenskapande

Gemenskap är det tema som vi undersöker i Vad ska vi göra? och vad 
vi vill erbjuda i verket är faktiskt en möjlighet att för en kort stund 
uppleva en magisk gemenskap – mitt i skolvardagen. Även samarbets-
formerna i själva framtagandet av verket har i stor utsträckning varit 
kollektiva. Skrivandet skedde i gemensamma ”pads” på nätet och i en 
kollektiv blogg, vi arbetade alla på golvet och producerade material 
som grupp, skådespelare likväl som forskare och dramaturg. Vi pra-
tade mycket om magi och hur vi kan skapa magi i en grupp. 

Vi tror att scenkonst kan användas som rum för politiska experi-
ment, som fantasikammare. Bortom det som är nu, de förtryck och 
orättvisor som omger oss, finns ju en framtid som kan se annorlunda 
ut. Vi skulle kunna se scenkonsten som repetitioner inför den revo-
lution eller förändring som en dag ska komma. Inom scenkonsten 
kan vi iscensätta alternativa världar och sätt att tänka. (Den bättre) 
framtiden är inte en statisk plats utan andra sätt att göra, rörelser och 
processer som redan pågår och aldrig tar slut. Framtiden ligger inte 
framför oss utan bakom våra ryggar, vi kan inte se den, bara känna 
dess vaga närvaro, fantisera om hur den ska bli. Istället för att göra 
scenkonst ”som om” det var si eller så, menar vi att vi kan göra scen-
konst ”tänk om”. Tänk om det inte fanns pengar. Tänk om vi bara 
arbetade två timmar om dagen. Tänk om alla var lesbiska. Tänk om 
alla hade ett hem. Hur skulle allt vara då? Hur skulle den världen se 
ut och fungera? Hur skulle jag röra mig genom rummet? Hur skulle 
jag förhålla mig till andra?

Teatervetaren Jill Dolan skriver om begreppet communitas, de 
ögonblick i en teaterföreställning eller ritual där publiken eller del-
tagarna känner sig bli del av helheten på ett nästan andligt vis. När 
communitas uppstår badar publiken i en känsla av att höra samman 
och höra till. Det är något i den riktningen som vi strävar efter att 
skapa i Vad ska vi göra?. En förhöjd känsla av gemenskap, av att vara 
länkade till varandra, av gemensam längtan. Vi tror att den känslan 
kan inspirera till social och politisk förändring. Att beröras känslomäs-
sigt, känna empati och medlidande med andra och varandra, är första 
steget mot politisk förändring.
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Att involvera barn i forskning
Barbro Johansson

På senare år har det kommit att talas mycket om barns delaktighet. 
Den kulturvetenskapliga barndomsforskningen har under flera de-
cennier lyft fram barns aktörskap och aktiva medverkan i skapandet 
av sin egen livssituation såväl som de sammanhang där de befinner sig. 
Även inom forskningen som sådan sker ett utprövande av metoder 
för att på olika sätt möjliggöra barns aktiva medverkan (Alderson 
2000, Mayall 2000, Kellett 2010). I den här artikeln kommer jag att 
diskutera vad det innebär att involvera barn i forskning med utgångs-
punkt i det tvärvetenskapliga projektet ”Barn som medforskare av 
matlandskap”, som genomfördes 2008–2010 på Centrum för kon-
sumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Projektet bestod av två 
faser, forskning och utveckling, men här uppehåller jag mig enbart vid 
forskningsfasen.

Varför involvera barn i forskning?

Låt oss börja med en grundläggande fråga: Varför ska barn egentligen 
involveras i forskning? Och för vems skull? Ett svar är att barns aktiva 
medverkan i forskning kan tillföra ny kunskap om barn och barndom 
och på så vis berika både forskningen och det omgivande samhället. 
Det är logiskt att om vi vill veta något om barndomen behöver vi 
prata med dem som befinner sig där. 

Men frågan kan också besvaras utifrån ett rättighetsperspektiv. 
”Barn har rätt till bra forskning om barn och barndom”, skriver Mary 
Kellett (2010), som driver Children’s Research Centre i Storbri-
tannien. Barns medborgerliga rättigheter innebär att de har samma 
rätt som andra att bemötas med respekt och tas på allvar, liksom att 
få möjlighet till inflytande över den kunskapsproduktion som gäl-
ler dem själva. Det är svårt att tänka sig att barn, till skillnad från 
många andra marginaliserade grupper, någonsin kommer att kunna 



Barbro Johansson 203

bedriva universitetsforskning. Det är därför vuxnas uppgift att se till 
att forskning bedrivs utifrån barns bästa. Att följa barnkonventionen 
i forskning innebär för det första att respektera de barn som vi möter 
i forskningssammanhang. När barn företräds av någon annan innebär 
det en risk för generalisering av barn och barndom, och i värsta fall 
även exotisering och romantisering. För det andra tillgodoses barns 
rättigheter också genom att forskningens tema och frågeställningar 
väljs utifrån vad som främjar barns intressen. Det betyder i sin tur att 
vi också behöver få en inblick i vilken forskning som behövs ur barns 
perspektiv.

Skiljer sig forskning om barn från forskning om vuxna?

Skiljer sig forskning om barn från forskning om vuxna? Frågan går att 
besvara med både ja och nej. Med utgångspunkt i begreppet ”etisk 
symmetri” (Christensen & Prout 2002, även Solberg 1996), kan vi 
svara ”nej” på frågan. Etisk symmetri innebär att vi inte utgår från 
givna skillnader mellan forskare och informant, skillnader som t.ex. 
bygger på ålder, kön, klass el.dyl. Här finns en strävan att lägga förför-
ståelser åt sidan och inte reducera den andre till en egenskap (t.ex. 
sårbar/robust, kompetent/okunnig). Istället är utgångspunkten att 
varje situation får visa sina maktrelationer, som kan – men inte måste 
– handla om ålder, kön, klass etc.

Om vi istället svarar ”ja” på frågan utgår vi från att det finns en 
strukturell asymmetrisk maktrelation, en generationsordning, som 
alltid på något sätt påverkar forskningssituationen. Rent konkret av-
speglas denna maktordning genom att forskare alltid måste gå via 
vuxna ”dörrvakter” för att få kontakt med barn. En ständigt närva-
rande generationsordning innebär att när ett barn och en vuxen möts 
har de erfarenheter från tidigare möten mellan barn och vuxna. Det 
betyder att det finns förväntningar på den andre utifrån dennes ålder 
och vissa utprövade subjektspositioner att inta.

Så ska vi då välja att svara ja eller nej på frågan om skillnader mel-
lan forskning om barn och vuxna? Som kulturvetenskaplig forskare 
med förkärlek för komplexitet vill jag helst bibehålla båda svaren!
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”Hjälp mig som är vuxen”

”Hjälp mig som är vuxen att förstå hur det är att vara barn.” Så for-
mulerar Berry Mayall (2000, s. 122) den fråga som hon har som 
utgångspunkt när hon samtalar med barn i sin forskning. En av de 
förförståelser som både vuxna och barn bär med sig när de möts är 
att den vuxne är den som har initiativet och ofta använder detta till 
att fostra, undervisa och kanske t.o.m. förhöra barn. Barnets komple-
mentära roll är då att vara lydig eller olydig, att svara rätt på frågor 
eller att vägra svara, vilket kan ställa till problem, inte minst i en 
intervjusituation. Den vuxnes vana att ha initiativet i möten med 
barn kombineras i en intervju med forskarens ansvar att föra samtalet 
framåt. Det gör att det lätt händer att forskaren ställer ledande frå-
gor, gissar, föreslår och på olika sätt forcerar fram svar om barnet är 
tyst eller tveksamt. Även vid fältarbete och observationer finns risken 
att forskaren är alltför aktiv i interaktionen och börjar styra de akti-
viteter hen vill studera. Här krävs förmåga till själviakttagelse såväl 
som återhållsamhet, för att i lugn och ro invänta barnens initiativ. 
För att åstadkomma detta behöver forskarens grundinställning vara 
ödmjukhet och genuint intresse för det barn som hen möter och för 
vad barnet har att berätta.

Den forskarroll som eftersträvas kallas ibland för ”en annan sorts 
vuxen” (Mayall 2000, Christensen 2004, Brembeck m.fl. 2010), vil-
ken kännetecknas av att vara just en ”annan”, mindre definierbar per-
son än lärare, förälder och andra kända vuxenroller. ”En annan sorts 
vuxen” vill inta en position närmare barnen, försöker bli delaktig i de-
ras ”lokala kommunikationskulturer” (Christensen 2004), är en lyss-
nare och iakttagare mer än en initiativtagare och pådrivare och ger 
inte avkall på sin lojalitet med barnen. Sammantaget innebär detta att 
den inställning med vilken forskaren kommer till sitt fält och möter 
sina unga informanter/medarbetare är viktigare än vilka metoder som 
sedan kommer att användas. Utgångspunkten är att barn varken är 
mer eller mindre kompetenta än vuxna, men att de har delvis andra 
kompetenser och delvis andra förutsättningar att förhålla sig till om-
världen, något som innefattas i begreppet ’annorlunda jämlik/diffe-
rently equal’ (Moosa-Mitha 2005). Kompetens är med det synsättet 
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något som tillhör situationen, och det är forskarens uppgift att skapa 
en situation där informanternas kompetenser kommer till sin rätt och 
känns meningsfulla för dem.

Forskning på, om, med och av barn

Det går att dela upp barndomsforskning i forskning på, om, med och 
av barn. Forskning på barn är mestadels kvantitativ forskning där barn 
observeras, mäts och bedöms (Mayall 2000, s. 121). Här är forskarens 
agenda i fokus, medan de deltagande barnen inte har något inflytande 
och ibland inte ens vet om att de är beforskade (Kellett 2010, s. 83ff). 
Största delen av den kvalitativa forskning som bedrivs är forskning om 
barn. Här vistas forskaren på fältet under kortare eller längre tid och 
söker barns perspektiv på de frågor som forskningen gäller. Vanliga 
metoder är intervjuer, fokusgrupper och deltagande observation (Jo-
hansson & Karlsson 2013a).

Forskning med barn innebär att barn engageras i själva forsknings-
processen. Det kan innebära att de deltar i materialinsamling eller 
producerar material själva, t.ex. bilder eller foton. Det kan också 
innebära att de deltar i att formulera forskningsfrågor, att samman-
ställa resultat och genomföra analys (ibid.). Forskaren blir i sin tur 
”med-lärande” i projektet (Kellett 2010). Forskning av barn innebär 
att barn genomför forskningsprojekt som de själva har initierat, och 
att de vuxna forskarna fungerar som handledare, med uppgift att 
stödja – inte kontrollera eller styra – de unga forskarna (ibid., Johans-
son & Karlsson 2013a).

Barn som medforskare av matlandskap

Barn som medforskare av matlandskap, förkortat BAMM, var ett tvär-
vetenskapligt projekt med målet att närma sig området barn, mat 
och hälsa på ett nytt sätt. Nio forskare från fyra discipliner deltog 
(tre etnologer, två konsumenttekniker, tre hushållsvetare och en fö-
retagsekonom). Våra medarbetare var 45 barn från två fjärdeklasser 
i en skola utanför Göteborg. Fältarbetet genomfördes under läsåret 
2008–2009 och bestod av två faser, medforskning och meddesign. 
Forskningsfasen pågick under större delen av höstterminen och hade 
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formen av en forskarskola, där vi lärde ut något om metoder, sam-
manställning och analys parallellt med att medforskarna genomförde 
olika studier. 
Vi träffade våra medforskare en gång i veckan på skoltid, under se-
nare delen även efter skoltid på deras fritidsklubb, som var inrymd i 
skolbyggnaden. Barnen hade forskarböcker i vilka de dokumenterade 
sitt arbete och med lärarnas hjälp delades de upp i grupper med 7–8 
barn som hade en eller två av oss forskare som handledare. Den första 
aktivitet vi genomförde var att be medforskarna fundera över vad mat 
är, och skriva ner sina tankar i forskarböckerna. Övningen resulterade 
i listor över maträtter, men också tankar om smak och näring, recept-
tips och övergripande definitioner som att mat är det man kan äta, 
eller att man behöver mat för att leva. 

Matlandskap

Nästa uppgift var att medforskarna dokumenterade sin matvardag 
genom att rita sina ”matlandskap”, vilket vi definierade som platser 
där man kommer i kontakt med mat och ätande. En del barn ritade 
kartor, andra dokumenterade matvardagen i serieform och åter andra 
tog fasta på en specifik händelse, som frukosten, inköpen eller, som en 
flicka, det café som hon planerade att starta när hon blev vuxen. 

I bilden på nästa sida har en pojke gestaltat ett innehållsrikt mat-
landskap. Frukosttallriken med prickekorvsmörgås, flingor och mjölk 
dominerar bilden. Ovanför den finns vardagsmåltiden i skolan, bestå-
ende av köttfärssås och spaghetti angiven enbart i text. Längst upp till 
vänster finns en bild som representerar det icke-vardagliga ätandet: 
kinarestaurangen, där det serveras kyckling och bambuskott. Klock-
slaget har inte kommit med på denna bild, men i ursprungsbilden 
har pojken angett att han besöker restaurangen klockan 14.30. Även 
andra mathändelser är förknippade med specifika klockslag. 20.00 
är det dags för bär och macka, där någon ingrediens hämtas i frysen, 
och nedanför den kan man se att redan klockan 06.15 är han på väg 
till kylskåpet. I mitten av bilden återvänder vi till det kommersiella 
matlandskapet. Här finns godisaffären, där det går att köpa choklad 
om man har ”godispengar”. Under affären har pojken ritat matcirkeln, 
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som kan sägas representera den teoretiska aspekten av hans matland-
skap. Längst ner till höger förflyttar vi oss ut i fantasin. Där är en bil 
på väg till ett hus med texten ”Vad som helst. Gratis mat.” 

Övningen att rita matlandskap gav barnen möjlighet att utforska 
och gestalta olika delar av sin matvardag, som bestod av maträtter 
såväl som ting, miljöer och människor. Matvardagen omfattade både 
det vardagliga och det mer exklusiva ätandet och såväl verklighet 
som fantasi.

En annan dokumentationsövning var att framställa sitt matland-
skap tidsmässigt i en ”matdagbok”. Tabell 1 på nästa sida visar hur en 
matdagbok kunde se ut.

Tabellen visar att flickan har ätit tre huvudmål och tre mellan-
mål och att hennes matlandskap denna dag innefattade fem olika 
matplatser och ett flertal personer i familjen och bland vännerna. 
Övningen gav medforskarna möjlighet att se hur man kan struktu-
rera och skapa överblick över händelser. En del av resultaten fick 
de sedan sammanställa i stapeldiagram utifrån frågorna ”Var?” och 

Matlandskap
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”Med vem?”, där de ställdes inför uppgiften att rita diagram och att 
organisera sitt material i olika kategorier. Varje grupp sammanställde 
sina svar för sig och när de sedan skulle sätta samman alla resultat i 
ett gemensamt diagram visade det sig att de olika grupperna använt 
delvis olika kategorier. Exempelvis använde någon grupp kategorin 
”familjen” där andra specificerat med ”mamma”, ”pappa” och ”sys-
kon”. Det gav oss alla en konkret lektion i att kategorier inte är något 
som finns från början, utan att de skapas i forskningen.

Ett tredje sätt för medforskarna att dokumentera och analysera 
sina matlandskap var att fotografera. Foton togs på måltider hemma, 
i skolan och på andra ställen. Efteråt intervjuade de varandra om fo-
tografierna.

Analytiska begrepp

Inledningsvis i BAMM gjorde vi också ett studiebesök på Hälsoäven-
tyret Oasen, som drivs av Västra Götalandsregionen och är en verk-
samhet för hälsofrämjande arbete dit skolklasser kan komma för att 
lära sig om hälsa och kropp genom praktiska övningar och aktiviteter. 
Det fanns flera anledningar till att vi gjorde besöket. Dels ville vi göra 

1. Namn på syster och kompisar uteslutna. 

Tabell 1. Matdagbok ifylld av en flicka i BAMM.

När? Vad? Var? Med vem?

07.15 Honungsmacka 
med te

Tv-rummet Mamma, pappa, 
(syster)1

10.55 Päron Klassrummet (kompis 1)

11.55 Kycklingbullar med 
potatis

Bamba (kompis 2)

17.15 Äpple Ute (kompis 2)

18.15 Ris med kassler Köksbordet Familjen

19.00 Frysta hallon med 
yoghurt

Tv-rummet (syster) och pappa
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något roligt tillsammans och ge något tillbaka till skolan för att vi fick 
lov att genomföra projektet, dels såg vi besöket som en motsvarighet 
till den inläsning i ämnet som ingår i ett forskningsprojekt. En av ak-
tiviteterna på Hälsoäventyret bestod i att medforskarna fick plocka ut 
kort med bilder på de ingredienser som ingått i deras frukost samma 
dag. På baksidan av varje kort fanns angivet hur många ”bränslebol-
lar”, dvs. hur stort näringsinnehåll, varje ingrediens innehöll. Barnen 
fick sedan räkna ihop sina bränslebollar och se om de kommit upp i 
önskat antal, och, om inte, fundera på hur de kunde komplettera sin 
frukost för att göra den mer näringsrik. Bränslebollar blev ett analy-
tiskt begrepp, som sedan följde med under projektets gång.

Ett annat analytiskt begrepp, som barnen hade med sig sedan tidi-
gare, var matcirkeln. På Hälsoäventyret fick de lov att sätta samman 
en matcirkel i jätteformat, där ingredienserna bestod av mjuka mo-
deller av mjölkpaket, brödlimpor, frukter, grönsaker m.m. Flera barn 
ritade också, liksom pojken ovan, in matcirkeln i sina matlandskap.

Provsmakning, butiksstudier m.m.

Provsmakning var en populär aktivitet, som medforskarna efterfrå-
gade redan vid introduktionen av BAMM. Vi började med provsmak-
ning av äpplen, och sedan blev det, på barnens förslag, provsmakning 
av chips och i ett par av grupperna även flingor. De fick bedöma såväl 
smak som förpackningar. Vid provsmakningarna anknöt medforskar-
na till sina tidigare smakerfarenheter, men också till kunskaper om 
t.ex. marknadsföring och olika produkters nyttighet, som de tillägnat
sig både genom BAMM och på andra sätt.

Alla grupper gjorde också forskning i den lokala ICA-butiken. Där 
kunde de undersöka ingredienser, e-nummer och andra tillsatser el-
ler leta efter goda produkter som inte innehåller socker. En grupp 
gick sedan vidare och sökte mer fakta om ingredienser på Internet. 
En övning för att titta på reklamfilmer för mat fanns också med. Här 
diskuterade vi marknadsföringsstrategier och introducerade enkät-
metoden. 

Beroende på vilka forskningsfrågor som kom upp, gjorde de olika 
grupperna delvis olika saker. De aktiviteter som alla gjorde initierades 
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av forskarna och innehöll inslag från forskarskolan. Aktiviteterna som 
inte alla gjorde föreslogs och styrdes av barnen själva. Här var det 
meningen att barnen skulle tillämpa de metoder för insamling, resul-
tatredovisning och analys, som de lärt sig i forskarskolan, men också 
nya metoder tillkom på deras initiativ. I alla aktiviteter ingick sam-
manställning och diskussion av resultaten. Aktiviteter som bara vissa 
grupper gjorde var att testa olika smaker, intervjua föräldrarna, göra 
studiebesök i skolmatsalen och på pizzerian samt göra egna sport-
drycker och genomföra blindtest av sportdrycker.

Under hela projektet uppmanade vi medforskarna att ställa forsk-
ningsfrågor, vilka fick leda arbetet vidare. Många frågor kom dock upp 
som inte kunde följas upp inom ramen för BAMM. Frågorna visar 
att mycket intressant forskning skulle kunna bedrivas utifrån de här 
barnens forskningsfrågor:

Varför är det så mycket dåligt fett i maten?•	
Vad är nyttigast, blåbär eller broccoli?•	
Varför äter vi det vi äter?•	
Hur många pappor lagar mat hemma?•	
Varför äter vissa pyttipanna på fredagar?•	
Var kommer maten på pizzerian ifrån?•	
Hur gör man ett café?•	
Hur mycket mat finns det i världen?•	

Avslutning och utvärdering

Som en projektavslutning planerade och genomförde medforskarna 
en aktivitetskväll för föräldrarna, med olika stationer som de själva 
ansvarade för, nu i nya gruppkonstellationer beroende på intresse. 
På fem stationer fick föräldrarna provsmaka ost och chips, rita sina 
matlandskap, titta på en fotoutställning, beräkna näringsinnehållet i 
frukosten samt bedöma reklamfilm. 

Avslutningsvis i fas 1 bad vi våra medforskare att göra en utvärd-
ering genom att i en enkät fylla i en, två eller tre stjärnor för de olika 
aktiviteter de varit med på. Det visade sig att provsmakningar, redo-
visningen vid föräldramötet och tillredning av sportdrycker fick de 
högsta poängen, medan mer skolliknande aktiviteter som att skriva 
matdagbok rankades lägst. Genomgående var dock betyget högt och 
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av de kommentarer som barnen skrev i enkäterna framkom att de 
flesta upplevde att de både haft roligt och lärt sig mycket. ”Alla borde 
få chansen att vara med i BAMM”, sa en av medforskarna efteråt till 
sin lärare.

Tio goda råd

BAMM var ett första försök att på ett tämligen oprövat fält försöka 
hitta former för att arbeta med barn som medforskare. För oss som 
genomförde projektet handlade det mycket om att just pröva meto-
der och vi har fått en hel del lärdomar om vad som fungerade och 
inte, vilka vi kan ta med oss i vårt fortsatta arbete. I boken ”Att in-
volvera barn i forskning och utveckling” fördjupar vi diskussionen 
om medforskning som metod (Hillén 2013, Johansson & Karlsson 
2013a). I vår rapport (Brembeck et al 2010) har vi sammanställt våra 
lärdomar i form av tio råd för den som vill prova på att engagera barn 
i medforskning:

Tänk igenom valet av forskningsmiljö.1.  Barn kan inbjudas att vara 
medforskare i skolan, på fritidshem, i föreningsliv, hemma eller 
i offentliga miljöer. Varje miljö ramar in forskningen på ett visst 
sätt och det finns för- och nackdelar med alla miljöer. 
Bestäm graden av medforskning.2.  Barn kan medverka i att formu-
lera forskningsfrågor, göra egna undersökningar, sammanställa 
material, analysera, presentera och sprida resultaten. Projektets 
mål och syfte avgör vilka av forskningens olika faser barnen del-
tar i.
Var uppmärksam på frivilligheten.3.  Särskilt när forskning bedrivs 
i skolan, där all annan verksamhet är obligatorisk, är det viktigt 
att poängtera att det är frivilligt att delta i forskning och att man 
kan avbryta när man vill. 
Tänk igenom vilken gruppstorlek som passar bäst.4.  Grupper med 
3–4 barn och en vuxen är lagom för att alla ska komma till tals 
och kunna känna sig delaktiga och för att den vuxne ska undvika 
att hamna i rollen som lärare eller ordningsvakt. 
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Skola in medforskarna i forskningsprocessen.5.  Forskning är ett hant-
verk som det behövs undervisning och träning i.
Välj metoder som passar medforskarna.6.  Våra erfarenheter var att
ju mer kroppsliga och ju mindre skolliknande metoderna var, de-
sto större var engagemanget. Viktigt för medforskarna var också
att få sprida sina resultat till andra och själva agera handledare.
Ta vara på medforskarnas resurser7. . Medforskarna har färdig heter,
kunskaper och värderingar som utgör resurser i forsknings-
processen. Det är centralt att ha ett förhållningssätt som präglas
av respekt och ömsesidigt utbyte mellan den vuxne forskaren
och medforskarna.
Problematisera kontinuerligt din egen roll. 8. Att vara en annan sorts
vuxen innebär att inte stiga in i en färdigdefinierad roll som
t.ex. lärare eller förälder. Det kräver både en uppmärksamhet
från forskarens sida och att arrangera forskningsmiljön så att den
underlättar en annan sorts relation mellan barn och vuxna.
Ge en inblick i forskarvärlden.9.  När barn introduceras i forskar-
världen ska de också få en inblick i dess värden. Viktiga värden
inom forskning är öppenhet, nyfikenhet, kunskapssökande, jäm-
förelse och kritisk granskning.
Fundera på hur forskningen kan nå ut i samhället.10.  Inom univer-
sitetsforskning är spridning av forskningsresultat central och det
bör avspeglas även när barn forskar. Det är också något som
skiljer forskningen från vanligt skolarbete. Tänkbara forum är
utställningar, internetpresentationer eller rentav medverkan i
vetenskapliga artiklar. Uppmärksamhet i medier brukar också
uppskattas.

Resurser för hälsosamma matmiljöer

En utgångspunkt för BAMM, när vi sökte pengar för det, var frågan 
om hur man kan skapa hälsosamma matmiljöer för barn. Ofta görs 
interventioner och pedagogiska insatser, och vi ville se om medforsk-
ning kan vara ett annat sätt att ta sig an uppgiften. Vi tycker vi kan 
säga att det är det. Det handlar mycket om att se och tilltala andra 
sidor av barnet än ”det ohälsosamma godismonstret”.
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För det första mötte vi barns kunskaper, värderingar och vetgirig-
het. Vi såg att det i många fall fanns ett seriöst intresse för näring och 
hälsofrågor där t.ex. ”bränslebollarna” blev ett begrepp att tänka med. 
Vi mötte ett intresse för olika dilemman – som att det som smakar 
gott ofta är onyttigt – och för hur matvanor såväl som produkter kan 
förbättras. Medforskarna visade sig vara väl insatta i konsumtionssam-
hällets villkor med dess olika produkter, varumärken och reklamstra-
tegier och de sökte mer fakta om det de blev intresserade av.

För det andra insåg vi betydelsen av matglädje, sinnlighet och 
njutning. När man vill åstadkomma hälsosamma matmiljöer för barn 
måste man inse att mat inte bara ska vara nyttig utan också god och 
att matsituationen är central för upplevelsen av måltiden och av det 
man äter. Det kan ställas i kontrast till att eleverna på den skola där 
vårt projekt genomfördes bara hade 20 minuter på sig för sin skol-
lunch, något som tyvärr inte är ovanligt.

För det tredje menar vi att för att reell delaktighet ska komma till 
stånd behövs organisation. Det behövs former för att ta tillvara barns 
kunskaper, vetgirighet och matglädje. En näraliggande möjlighet är de 
matråd som redan finns på många skolor. I dessa menar vi att elever 
inte bara kan föreslå sina favoriträtter utan också diskutera kostnader 
och näringsinnehåll på samma villkor som vuxna.

Till sist

Barns ställning i forskningssammanhang har på goda grunder hamnat 
i strålkastarljuset, inte minst som ett resultat av implementeringen av 
FN:s konvention om barnets rättigheter. Oavsett om forskning bedrivs 
på, om, med eller av barn är det forskarens uppgift att respektera så-
väl de barn som deltar i forskningen som de som berörs av forskning-
ens resultat. Att vara öppen för möjligheten att på olika sätt involvera 
barn och barns perspektiv i forskningen borgar inte bara för att stärka 
barn som medborgare utan också för att forskningen blir mer etisk, 
resultaten mer relevanta och forskningsfältet mer innehållsrikt. 
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Barn som medforskare 
– ökat medvetande genom deltagande

Patrik Hernwall

Introduktion 

Denna artikel kommer att kretsa kring argumentet att det behövs 
en bättre förståelse för vad unga människor faktiskt gör med digitala 
medier i deras vardag, för att på ett djupare och förhoppningsvis mer 
adekvat sätt bemöta och stötta dem. Denna fördjupade kunskap om 
bruket av digitala medier i ungas vardag är något som fattas i samhäl-
let i stort och särskilt i skolans pedagogisk-didaktiska sammanhang. 
Att utveckla en sådan kunskap är också ett huvudsakligt syfte med 
UNGMODs forskningsprojekt1. 

Även om barn är frekventa och i många sammanhang också kom-
petenta användare av digitala medier på fritiden (t.ex. Buckingham 
2006; Livingstone 2009; Findahl 2011; Nordicom 2012), är bruket av 
sådana medier i skolan ofta betydligt mer sparsamt. Naturligtvis finns 
en rad intressanta exempel på motsatsen, men de riskerar att bli un-
dantag som bekräftar regeln, snarare än att utgöra unika nedslag i de 
möjligheter alla elever kommer (och borde komma) i åtnjutande av. 
Robinson (2011) är bara en av många som menar att skolan är ur fas 
med samtiden, vilket ställs på sin spets i hur skolan – denna abstrakta 
enhet – förhåller sig (ofta passivt och/eller avvaktande) till digitala 
medier. Argumenten bakom denna kritik mot skolan är bland annat; 

samhället i stort har förändrats dramatiskt med en allestädes till-•
gång till och ett allestädes bruk av IKT (informations- och kom-
munikationsteknik) (Castells 1996; Robinson 2011),
arbetsmarknaden har förändrats och med det att informationssam-•

1. UNGMODs (2009–2012) forskningsprojekt – Ungas multimodala gestaltning: 
hur digitala medier kan användas för uttryck och reflektion – var finansierat av KK-
stiftelsen. Se http://mt.sh.se/UNGMODs.



216 Nu vill jag prata!

hället har andra behov än industrisamhället hade (Castells 1996; 
Robinson 2011),
det utvecklas nya former för mellanmänsklig kommunikation•
(Turkle 1995; Stone 1995; Bruns 2007; Hernwall 2001; Hernwall
& Siibak 2011; Tingstad 2003),
bruket av IKT går hand i hand med nya och andra sätt att lära nya•
och andra saker (Lévy 1997; Buckingham 2006; Hernwall 2010;
Pédro 2008; Burbules 2007),
samtidens barn är flyhänta och varierade i sitt bruk av IKT på fri-•
tiden (Tapscott 1998; Livingstone & Haddon 2009; Buckingham
2008),
användandet av IKT uppmuntrar till användarstyrt innehåll (Pa-•
pert 1996; Manovich 2001),
tillgång till och ianspråktagande av IKT öppnar upp för en multi-•
modal litteracitet (Ventola, et.al. 2004; Kress 2009).

Med bas i denna typ av erfarenheter och argument sker en lång rad 
av nationella såväl som, och framför allt, internationella initiativ 
med målet att stödja skolutveckling med fokus på utvecklingen av 
samtidsadekvata kompetenser (se t.ex. Søby 2003; European Parlia-
ment 2006; Anandiadou & Claro 2009; European Commission 2010; 
Hernwall 2008; Hylén 2010) eller genom utvärdering av pedagogisk 
didaktisk verksamhet där skolutveckling och bruk av IKT är sam-
manflätade (se t.ex. Law, et al. 2008; Hernwall & Vestby 2005; Tømte 
2008, 2010; EUDYDICE 2004; Hernwall, et al. 2012). 

Den specifika ambitionen med denna artikel är att diskutera en 
metod för att öka de ungas egen medvetenhet om sin vardag och sitt 
bruk av IKT. Metoden är en kurs i forskningsmetod inriktad mot hög-
stadieelever, vilken genomfördes hösten 2009 (se Graviz & Lindkvist 
2010). Denna snabbkurs i forskningsmetod är inspirerad av Freires 
(1994) kritiska pedagogik, där Freire poängterar betydelsen av ut-
vecklandet av kritiska kompetenser. Freire argumenterade att kun-
skap om och skicklighet i bruket av media, medias olika språk liksom 
dess produktionsvillkor bär en stark emancipatorisk kraft. Vilket utan 
tvekan blivit en än mer central kompetens i samtidens samhälle med 
den breda och allt ökande tillgången till digitala medier. 
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Mot en kritisk mediekompetens 

Korczak (2011) ställde frågan ”Vad kan de små överhuvudtaget ha 
att säga?”. För att nå de ungas autentiska röst, är det nödvändigt att 
inte bara ”böja oss ner, sänka oss till barnet” (ibid.), utan också ha i 
minnet att vi som forskar på barn och unga är ”barnarbetare” (May-
all 1994). Barn är i en underordnad maktposition, vilket förstärks 
av samhälleliga institutioner som skola och skolplikt, barnomsorg, 
särskild myndighetsålder, barnbidrag, etc., liksom av ideologier och 
tankegods (kultur för barn, barnuppfostran, pedagogisk-didaktisk 
teori, utvecklingspsykologi, o.s.v.). Detta skall inte tolkas som att jag 
är motståndare till dessa institutioner eller ideologier, endast att de 
redan var för sig positionerar barnet som något i blivande snarare 
än ett autonomt subjekt. Barndomssociologin har illustrerat detta 
med tydlighet genom introduktionen av begreppsparet ”human be-
comings” kontra ”human beings” (se t.ex. Prout 2005). Även om detta 
dualistiska begreppspar har varit värdefullt för att tydliggöra barnets 
underordnade position, finns anledning att ifrågasätta dualismen som 
ett antingen eller för att istället uppmärksamma individens (egent-
ligen oavsett ålder) pendlande mellan ”becoming” och ”being” i en 
samtid som ställer allt större krav på självreflektion, självmedvetande 
och investering i det egna subjektet (Prout 2005; se även Bordo 2003; 
Hernwall 2009). 

Att barn och unga är aktiva och kompetenta deltagare i samtidens 
mediekultur är något som framhålls inom barndomssociologin (Prout 
2005; Buckingham 2006). Att de ses som aktiva och kompetenta skall 
förstås i betydelsen intentionella subjekt (till skillnad från passiva ob-
jekt). Bruket av digitala medier är därför en spegling av deras behov 
och intressen, och en ingång inte bara till att förstå ungas livssituation 
bättre. Utan också att de representerar den unga generationen som 
pekar ut riktningen mot ett mer utvecklat och kvalitativt bruk av 
digitala medier (Robinson 2011; Buckingham 2008). Även om denna 
syn på barnet som ett autentiskt vittne om vad som skall komma inte 
är ny – Margaret Mead (1970) talade som bekant om en pre-figurativ 
kultur, och Walter Benjamin (1990) om att ”barndomens uppgift är 
att föra in det nya i symbolrummet” – så finns en hastighet och oför-
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utsägbarhet i utvecklingen av digitala medier och inte minst medi-
akulturer som gör det mer viktigt än kanske någonsin tidigare att på 
allvar lyssna till vad ”de små kan ha att säga”. 

Med de digitala mediernas plasticitet (Clark 2003) är en av mediets 
centrala egenskaper möjligheten att utveckla och forma ett personligt 
användande. Detta kommer ofrånkomligt att medföra att den enskil-
da individens användande av digitala medier är ”begränsat” i relation 
till alla möjliga (och föreställda) användningsområden. Inte heller är 
det möjligt att famna mer än en bråkdel av de användningsområden 
som erbjuds av digitala medier. Detta betyder vidare att en av de mer 
centrala aspekterna i en samtida medialitteracitet ofrånkomligt hand-
lar om att ta i anspråk mediets underliggande kvaliteter (jfr Burbules 
2007), snarare än en på förhand definierad lista över mer eller mindre 
mekaniska färdigheter (eller datakörkort). En digital kompetens värd 
namnet skulle, i linje av detta resonemang, fokusera utvecklingen av 
kritisk reflektion, subjektiva ställningstaganden, värderingen av situa-
tionella kvaliteter, och ett flexibelt användande av kommunikativa 
uttryck (se Burbules 2007; Buckingham 2006; Pédro 2008; Erstad 
2005). En utveckling mot en sådan flexibel digital kompetens (Hern-
wall 2010) kräver en bredare förståelse för skilda modaliteters unika 
och komplementära kvaliteter. Nilsson (manus; se också Hernwall, 
et al. 2012) introducerar begreppet ”modal validitet” för att disku-
tera att bedömningen av skilda modaliteter är situationsbunden, där 
skolans fokus på typografisk text (läsa och skriva) tillsammans med 
muntlig presentation står i kontrast till fritidens påfallande mycket 
bredare bruk av kommunikativa uttrycksformer. 

Även om unga människor har utvecklat en uppsättning färdigheter 
i bruket av digitala medier, saknar de ofta den typ av erfarenheter av 
att vara i världen som krävs för ett medvetet och effektivt bruk av 
IKT. Exempel här kan vara den komplexitet som krävs för att tolka 
flöden av information i olika modaliteter via olika kanaler från olika 
avsändare, eller sådana reflekterade erfarenheter som krävs för kritiskt 
ställningstaganden. Och här har skolan en viktig uppgift att, enligt en 
kritisk pedagogik, utbilda eleverna till att bli kritiskt litterata (McLa-
ren 2007; Burbules 2007; Graviz 2012). 
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UNGMODs forskningsprojekt och elevers medverkan

Tidigt i UNGMODs forskningsprojekt (detta var 2009) deltog sju 
elever från en högstadieklass (Stockholmsregionen, årskurs 7) i en 
serie seminarier om forskningsmetod. Ambitionen med denna del av 
forskningsprojektet var att komma närmare och djupare bruket av 
digitala medier på fritiden bland och med hjälp av högstadieelever. 
De elever som deltog i kursen i forskningsmetod skulle på detta sätt 
fördjupa sina egna reflektioner kring deras eget bruk, samtidigt som 
de skulle kunna genomföra mindre empiriska studier. Genom att ge 
eleverna rollen som medforskare i forskningsprojektet blir de sedda 
som kompetenta både i sitt mediebruk och framför allt som vittnen 
som har något unikt och värdefullt att berätta. Forskningsprojektet 
UNGMODs övergripande syfte har varit att studera ungas multi-
modala gestaltning och hur digitala medier kan användas för uttryck 
och reflektion, där bruket av digitala medier i relation till lärande, 
kunskapsbildning och jagutveckling har varit särskilt framträdande 
(se projektets slutrapport för en diskussion av de huvudsakliga resul-
taten, Hernwall, et al. 2012). 

I UNGMODs forskningsprojekt har vi använt oss av ett antal oli-
ka forskningsmetoder för att samla och analysera empirisk data om 
ungas bruk av digitala medier generellt, och multimodal gestaltning 
i synnerhet: Observationer i klassrum; intervjuer med elever och lä-
rare; utveckla skoluppgifter tillsammans med lärare; analys av olika 
multimodala gestaltningar (skola och fritid); tillgång till kopior av 
elevernas hårddiskar på deras skoldatorer (högstadieeleverna) (se 
Hernwall, et al. 2012). Elever från högstadiet och gymnasiet har med 
andra ord varit partners i forskningsprojektet, vid studierna av deras 
bruk av digitala medier i skolan och på fritiden. Fokus i denna artikel 
är kursen i forskningsmetod som en grupp högstadieelever deltog i.

Vid forskning på unga människor kan graden av deras deltagande 
variera stort – något som självfallet gäller all typ av (samhällsveten-
skaplig) forskning. Hart (1992) nämner åtta nivåer i sin ”deltagan-
dets stege”, vilken går från att barn blir manipulerade till att delta i 
forskningen, till en barn-initierad forskning. Denna stege illustrerar de 
utmaningar forskaren möter i sin ambition att komma nära barnets 
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unika perspektiv. Stegens första steg är ”manipulation” där barnet 
mer eller mindre luras att delta i forskningen. På nästa steg blir bar-
net ”dekoration” och utfyllnad, snarare än en värdefull bidragsgivare. 
Det tredje steget definierar Hart som ”täckmantel”, där barnet blir en 
form av gisslan för forskningen. Därefter är barnet ”föreskrivna men 
informerade” vilket kan förstås som att de inte har något val, även 
om de är informerade om forskningens ambitioner. I stegens femte 
steg är barnet ”konsulterat och informerat”, och barnet betraktas nu 
ha en subjektiv röst, även om forskningen fortsatt sköts av vuxna. 
Det sjätte steget är ”vuxenstyrt, delade beslut med barnen”, vilket 
betyder att barnet nu kan påverka arbetet, även om det är vuxna som 
är ansvariga. På stegens sjunde steg, ”barninitierat och styrt”, har nu 
perspektivet skiftat och forskningen är både initierad och styrd av 
barn/en. Det åttonde och sista steget på denna stege är ”barninitierat, 
delade beslut med vuxna”, där barn/en nu även har ansvaret att en-
gagera och informera vuxna. I UNGMODs forskningsprojekt har vi 
strävat efter att låta de unga själva vara delaktiga i forskningen, även 
om det fortsatt är ett forskningsprojekt initierat och styrt av en grupp 
vuxna. Forskningsprojektets olika empiriska delar har rört sig mellan 
fjärde steget (föreskrivna men informerade) över femte (konsulterat 
och informerat) till det sjätte steget (vuxenstyrt, delade beslut med 
barnen) där inte minst kursen i forskningsmetod och framför allt de 
ungas genomförande av mindre empiriska studier hamnar på detta 
sjätte steg. De unga har även bistått med analyser av detta empiriska 
underlag. Men nu föregår jag diskussionen. 

En kort reflektion kring barnets position i forskning 

I UNGMODs forskningsprojekt har vi haft särskild uppmärksamhet 
på etiska och metodologiska krav vid kvalitativa studier med barn och 
unga (se t.ex. Christensen & James 2000). Vi har erhållit informerat 
samtycke från de skolor där de är elever, och skolorna har informerat 
vårdnadshavare om forskningsprojektets syfte och innehåll. Det har 
varit av särskild betydelse att barnen själva har blivit informerade om 
villkoren för deras deltagande i forskningsprojektet, att det är frivilligt 
och att de själva avgör om de fortsatt vill delta eller inte. 
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Vid forskning om och med barn ställs särskilda krav på forsknings-
metod och inte minst forskningsetik, alldeles oavsett vilken nivå de 
kommer att delta på. Detta då barn2 per definition är icke myndiga 
och därmed inte fullt ansvariga för sina handlingar i juridisk mening. 
För att genomföra forskning där barn på ett eller annat sätt deltar, 
är därför (även om det finns undantag) medgivande från barnet inte 
tillräckligt. Sådant medgivande om att delta i forskningens aktiviteter 
bör tillstyrkas av barnets vårdnadshavare. Här är det absolut nödvän-
digt att vi som forskare inte drar nytta av den ojämna maktbalansen, 
utan är medvetna om att vi tillhör det som Mayall (1994) beskri-
ver som ”barnarbetare”. Vi som forskare har barn som vår målgrupp 
och deras, enligt våra mer eller mindre subjektiva definitioner, bästa 
för ögonen. Här framträder då konturerna av det mångfacetterade 
barn(kultur)perspektivet, som ett perspektiv på barn, för barn eller 
barns eget perspektiv. Perspektiv för barn förekommer inte sällan inom 
kultursektorn, perspektiv på barn inom t.ex. konfektionsindustrin, 
medan barns eget perspektiv ofta är filtrerat av de ”barnarbetare” som 
framhåller det autentiska inifrån-perspektivet (Qvarsell, 2010). 

Metodologi och datainsamling: Unga som medforskare

Ambitionen med UNGMODs forskningsprojekt har, som sagt, varit 
att komma nära de ungas egna erfarenheter och förståelser av digi-
tala medier i deras vardagsliv. Genom att studera hur unga använder 
digitala medier och de ungas förståelse av dess handlingserbjudanden 
(eng. ”affordances”) var det möjligt att fördjupa förståelsen för bety-
delse som digitala medier har för unga i deras lärande och kunskaps-
utveckling. 

Genom att benämna eleverna ”medforskare” är de inte bara studie-
objekt utan också subjekt inbjudna att delta i utforskandet av kvali-
teterna i bruket av digitala medier. Genom kursen i forskningsmetod 
var de unga inte bara informanter om sitt eget bruk. De var också 
aktiva i utforskandet av deras jämnårigas bruk, och sedermera även 
dialogpartners i analysen av insamlad empirisk data. 

2. Jag använder begreppet ”barn” i enlighet med FNs konvention om barnets rät-
tigheter för de som är omyndiga, med andra ord inte fyllt 18 år.
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Med kursen i forskningsmetod fick vi som forskare en väg in i de 
ungas bruk av digitala medier på fritiden, en arena som är svår att 
komma åt utan att riskera att tränga sig på. Dessutom kräver t.ex. 
etnografiska studier relativt omfattande resurser (i fr.a. tid). Genom 
kursen i forskningsmetod fick vi alltså de unga att själva både berätta 
om och reflektera kring sitt eget, och sina jämnårigas, bruk av IKT på 
fritiden. 

Kursen i forskningsmetod 

För att introducera eleverna till rollen som medforskare skapade vi en 
kortare kurs i forskningsmetod, med målet att förbereda dem för att 
samla in empirisk data bland sina jämnåriga om deras bruk av digi-
tala medier. Kursen i forskningsmetod genomfördes hösten 2009 och 
hade två syften. Det första syftet var att erbjuda en bas för medfors-
karna för att samla data samt att utveckla deras kritiska förhållnings-
sätt genom att diskutera teman som forskningsetik, perspektiv och 
dataanalys. De seniora3 forskarna ledde gruppövningar i t.ex. obser-
vationsmetod, intervjuteknik och analys av empirisk data. Det andra 
syftet med kursen i forskningsmetod var att samla data om ungas 
bruk av IKT på fritiden. Detta gjordes vid seminarietillfällena, då de 
deltagande eleverna berättade om sitt eget bruk. Den empiriska data 
de skulle komma att samla in var att betrakta som värdefullt komplet-
terande material (se också Graviz & Lindkvist 2010 och Hernwall & 
Lindkvist 2011). 

Genom hela kursen i forskningsmetod strävade vi efter att eleverna 
skulle utgå från sina egna erfarenheter, för att reflektera över hur de 
skulle genomföra intervjuer och observationer bland jämnåriga, vilka 
etiska och metodologiska utmaningar de skulle komma att möta, etc. 
Varje seminarietillfälle var därför ett viktigt tillfälle för att fördjupa 
vår förståelse för deras användande av digitala medier. De reflektioner 
kring sitt bruk och senare även analyser av det material de samlat har 
utgjort värdefulla mervärden i relation till det empiriska underlag 
som samlats in i UNGMODs forskningsprojekt. 

3. Med ”senior” avses här helt enkelt de vuxna personer som arbetar i forsknings-
projektet UNGMODs, oavsett akademisk titel eller erfarenhet. 
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De fyra seminarierna

Vi träffade eleverna vid tre tillfällen för att diskutera forskning och 
forskningsmetod, samt ett tillfälle då vi tillsammans reflekterade över 
den empiriska data de samlat in:

Träff 1 Forskningens grunder

Hela klassen,  
i klassrummet.

Vad är forskning?
Kvantitativ och kvalitativ forskning; vad är det att 
veta något; vad är ett (vardagligt och forsknings-) 
perspektiv. 

Träff 2 Samla data, analys

Fokusgrupp,  
på campus. 

Hawthorne-effekten; etnografi; samla och lagra empi-
risk data; analys av empirisk data. 
Övning: observation. 

Träff 3 Etik, anonymitet

Fokusgrupp,  
på campus. 

Anonymitet; forskningsetik (informerat samtycke, 
etc.); samla och lagra empirisk data; analys av empi-
risk data. 
Övning: intervju (förberedelse och genomförande).

Träff 4 Analys

Fokusgrupp, 
på konferens
center.

Analys av genomförd studie. 
Varje elev/medforskare har samlat empirisk data 
(mellan träff 3 och 4). Diskussion och analys. 

Schema: Kurs i forskningsmetod, översikt, hösten 2009, UNGMODs forsknings-

projekt. 

Vid första tillfället var fokus på forskningens grunder, och grundläg-
gande begrepp som kvalitativ och kvantitativ forskning, forsknings-
perspektiv och vad det är att veta något. Utöver en diskussion om 
olika forskningsparadigm och skillnaderna dem emellan, genomförde 
vi även praktiska övningar orienterade mot perspektivseende. Dessa 
övningar användes sedan som utgångspunkt för en diskussion om hur 
empirisk data produceras och skillnaden mellan olika perspektiv. 
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Vid andra tillfället, vilket också var första tillfället vi mötte en 
mindre grupp elever, riktade vi fokus mot deras bruk av digitala me-
dier. Eleverna fick, i grupp och under ledning av en senior forskare, 
genomföra en observationsövning på temat: Universitetsstudenters 
mediabruk i offentlig miljö (cafémiljö på Södertörns högskola). Detta 
var också första gången eleverna besökte högskolan. Eleverna upp-
muntrades att beskriva miljön, föra anteckningar och att göra egna 
tolkningar. Observationerna varade i ca. 20 minuter. Efteråt samlades 
vi och hade en diskussion om både deras intryck av och från observa-
tionsövningen, och deras eget mediebruk i motsvarande – och andra 
– situationer.

När vi träffades för tredje gången, var det återigen på högskolan
som vi träffades. Den här gången var temat intervjuer, och eleverna 
fick i par om två och två (en flicka och en pojke) skapa en intervju-
guide som kunde användas som bas vid intervjuer av jämnåriga. Efter 
att de skapat intervjuguiderna testade de dem genom att intervjua 
en av oss seniora forskare, där vi strävade efter att svara som om vi 
var tretton år … Detta var också ett tillfälle att ge återkoppling om 
intervjuernas genomförande, samt att diskutera och utvärdera inter-
vjufrågorna.

Det fjärde och sista tillfället var en heldags workshop på ett kon-
ferenscenter. Mellan tredje och fjärde tillfället hade de i uppgift att 
studera mediebruket på fritiden bland sina jämnåriga, där vi även 
gjorde ett besök på skolan för att ge dem stöd och handledning i detta 
arbete. Eleverna genomförde såväl intervjuer som observationer. Vid 
workshopen fick varje elev sitta ner med två seniora forskare för att 
presentera vad hen4 gjort och därefter reflektera kring möjliga tolk-
ningar av detta material. 

Idén med kursen i forskningsmetod 

Bakgrunden till kursen i forskningsmetod var att låta våra informan-
ter ha en aktiv roll i forskningsprojektet genom att erbjuda dem möj-
ligheten att samla och analysera data från ett fält som i mångt och 

4. Jag använder hen/hens som könsneutralt pronomen. 
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mycket var utom vårt räckhåll: ungas bruk av IKT på fritiden. Visser-
ligen finns en mångfald metoder för att studera fritidens mediebruk 
med allt från medie dagböcker till fältstudier. Gemensamt för det sto-
ra flertalet av dessa metoder är att de styrs av forskarens perspektiv 
och/eller tar mycket tid i anspråk.

Kursen i forskningsmetod var inte bara ett sätt att skola eleverna 
till en aktiv roll som medforskare i projektet, utan seminarietillfäl-
lena var också en möjlighet att få diskutera deras eget mediebruk 
med dem. Därtill genomförde vi denna kurs i forskningsmetod första 
halvåret av ett treårigt forskningsprojekt, där vi skulle följa elevgrup-
pen under tre år. Kursen i forskningsmetod var så även en möjlighet 
att uppmuntra till en ökad reflektion kring det egna, såväl som om-
givningens, mediebruk i skola och på fritiden. 

Utgångspunkten var, vilket erfarenheten skulle bekräfta, att det är 
möjligt att tilldela unga människor en mer aktiv roll i ett forsknings-
projekt än ”enbart” informanter. Vår uppgift, som forskare, är att i 
den analytiska fasen av forskningsprocessen skapa relevanta perspek-
tiv, utveckla relevanta tolkningar och dra relevanta generaliseringar. 
Gemensamt utvecklade tolkningar och förståelser för den empiriska 
data som de unga samlat om deras jämnårigas bruk av digitala medier 
tog form i generativa samtal. En viktig utgångspunkt i dessa samtal 
var de unga medforskarnas personliga erfarenheter. Alldeles uppen-
bart är de unga autentiska vittnen som bär med sig unika erfarenheter 
och perspektiv.

Att i ett nästa steg tänka sig att deras kritiska förståelse för både 
sitt eget och sin omgivnings mediebruk skulle öka (eller fördjupas), är 
rimligt – om än svårt att på ett rimligt sätt mäta. Snarare då att detta 
antagande bygger på samma princip som den formella utbildningen 
lutar sig mot; att genom övning och praktisk erfarenhet utvecklas 
individens begreppsapparat, hens kritiska förståelse och därmed att 
hens möjligheter till fortsatt kognitiv utveckling stärks. 

Autentiska vittnen

Kursen i forskningsmetod genererade ny data om unga personers bruk 
av IKT i vardagen, framför allt kom vi närmare de ungas uppfattning-
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ar om bruket av digitala medier både på fritiden och i skolan. Som 
i varje annan forskningsinsats är det avgörande att finna autentiska 
vittnen; de informanter som har erfarenheter vilka kan utmana och/
eller utveckla redan befintliga (för)förståelser. Dessa vittnens röster 
(i bred betydelse) bör i idealfallet ha bäring på en större population, 
eller studiens generella universa (se Sjoberg & Nett 1968). 

En uttalad ambition med kursen i forskningsmetod, och i förläng-
ningen att ge en grupp elever en aktiv roll både i att samla och tolka 
empirisk data, var att skola dem till att bli viktiga bidragsgivare till 
UNGMODs forskningsprojekt även efter kursen i forskningsmetod. 
Det är vår absoluta uppfattning att de var centrala personer, även om 
de enda belägg vi har för det är hämtade från möten med eleverna 
över tid och våra intryck av mötena, att eleverna blev mer medvet-
na om några av den kvalitativa forskningens mer centrala principer: 
Betydelsen av att välja analytiskt perspektiv; olika datatypers (fr.a. 
observationer och intervjuer) olika kvaliteter; etiska överväganden; 
informerat samtycke, etc. 

Men som Qvarsell (2010) skriver, finns det alltid en risk att bar-
nens eget perspektiv blir filtrerat av forskarens (eller forskargrup-
pens) egna tolkningar och intressen. En påtaglig effekt av kursen i 
forskningsmetod är just hur vi påverkat dem att både agera på ett 
särskilt sätt vid insamling och analys av empirisk data, och att använ-
da en uppsättning begrepp som vi introducerade i och med kursen 
(forskning, perspektiv, etik, analys, empiri, etc.). Denna påverkan var 
naturligtvis avsedd, men reser samtidigt intressanta frågor om vad 
som är det autentiska perspektivet, eller med andra ord Vad är bar
nets perspektiv? 

Har vi verkligen fått de ungas autentiska perspektiv? Är deras be-
rättelser endast (?) ett uttryck för något som är anpassat till vad de 
tror att vi som vuxna, i den överordnade maktpositionen, vill höra? 
Eller i vilken grad är barnperspektivet just det; ett av flera samtida 
perspektiv, där just ”detta” barn då utövar en (mild form av) makt 
över de röster som inte kommer till tals? Kan det vara så att de unga 
är ”gisslan” för forskarens/den vuxnes önskan om en barndomens 
värld orörd av vuxnas normer och värderingar, och då att deras värld, 
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eller perspektiv, skulle vara mer genuint? Alldeles uppenbart är bar-
nets, eller barnens, perspektiv vare sig allt avslöjande eller utan bias. 
En av de stora utmaningarna i forskning med, om, och/eller på barn är 
att skilja ut de röster som är autentiska (givet frågans tematik) från de 
som är uttryck för vad de tror är vad vi som vuxna vill höra. Även om 
denna fråga alltid är av vikt i tolkande vetenskaper, blir den extra be-
tydelsefull i just forskning där barn är involverade. Detta endast delvis 
då de inte är myndiga. Skälet är framför allt att de är i en underord-
nad maktposition, där de inte har tillgång till de arenor (eller kapital/
habitus, för att snegla mot Bourdieu 1977) de vuxna besitter. 

Även om barnet är i underordnad maktposition (Alanen 1992; 
Brembeck, et al. 2010), är varje barn fortsatt ett subjekt, och som 
sådan är hens uttryck produkter av ett val och subjektets intentioner. 
Det som då blir kommunicerat är, sannolikt, det som våra medfors-
kare – likväl som deras informanter – upplever vara möjligt, utifrån 
deras integritet, att dela med vuxna och vuxenvärlden. Det som sägs 
är med andra ord inte allt som erfarits. Men för det räcker inte språket 
till, vare sig i en bokstavlig (allt går inte att uttrycka i ord) eller sym-
bolisk (allt bör inte uttryckas) mening. Förstått på detta sätt, har de 
data som genererats ur kursen i forskningsmetod och elevernas egna 
empiriska studier varit både högst värdefull och påfallande komplex. 
Det har givit oss en möjlighet, och ett skäl, att ”böja oss ner, sänka oss 
till barnet” som Korczak (2011) efterfrågade. 

Ökat medvetande via deltagande 

Med hänvisning till de åtta stegen av deltagande (Hart 1992) blev 
eleverna som deltog i kursen i forskningsmetod inbjudna till den 
sjätte nivån; ”vuxenstyrt, delade beslut med barnen”. De unga har 
haft möjligheten att inte bara delta i UNGMODs forskningsprojekt, 
utan också att påverka det. Men denna påverkan har en tydlig gräns, 
då forskningsprojektet drevs och kontrollerades av en liten grupp 
vuxna. 

Kursen i forskningsmetod hade alltså som ett uttalat mål att sti-
mulera till ett aktivt deltagande av eleverna, eller medforskarna, i 
forskningsprocessen. Här var ett väsentligt inslag den gemensamma 
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analysen av det empiriska material som medforskarna samlade in. 
En del i denna analys var att uppmuntra dem till att reflektera kring 
sin egen påverkan på såväl deras informanter, som den data de sam-
lat in och analyserat, och i vilken grad deras personliga erfarenheter 
och värderingar påverkat deras arbete. Genom att fokusera detta mo-
ment ville vi göra explicit det som kan döljas i det implicita och/eller 
omedvetna. Att göra synligt vad som ofta är dolt benämns av Freire 
(1974) ”concientización” (att göra medvetet), och utgör i Freires teori 
en hörnsten för utvecklandet av ett kritiskt tänkande. Med detta vill 
vi påstå att kursen i forskningsmetod bidragit till forskningsprojektet 
UNGMODs emancipatoriska ambitioner; en emancipatorisk ambi-
tion som även förekommer som en central aspekt av den formella 
pedagogikens praktik i dess strävan efter att göra synligt vad som ofta 
är oreflekterat. Här handlar då det om att diskutera vardagens erfa-
renheter, med fokus på vilka värden de ser i bruket av IKT. 

Ett konkret exempel på hur vi sökte uppmuntra till denna concien-
tización var den intervju- och obvservationsguide som skulle hjälpa 
medforskarna i deras datainsamling. Guiden byggde på de diskussio-
ner som förts under kursen i forskningsmetod, men var sammanställd 
av oss seniora forskare. Här hade vi särskilt betonat frågor som skulle 
stödja utvecklingen av en systematisk insamling och analys av ett 
avgränsat empiriskt fenomen, och i förlängningen utvecklingen av en 
vetenskaplig kunskap (i kontrast till en vardagskunskap). (Se bilaga 
1.) Som redan sagts, ett huvudsakligt syfte med kursen i forsknings-
metod var att medforskarna skulle utveckla en fördjupad reflektion 
kring sitt eget, och jämnårigas, bruk av IKT i vardagen. Vilket, san-
nolikt, leder till en utvecklad medvetenhet (concientización) av deras 
bruk av IKT, dess värden och kvaliteter. Dessutom att de skulle på ett 
aktivt sätt bidra med förhoppningsvis unika insikter om bruket av 
IKT bland svenska ungdomar. 

I analysen av materialet från kursen i forskningsmetod finns tydliga 
spår av en ökad kritisk litteracitet (jfr McLaren 2007) bland medfors-
karna liksom de seniora forskarna. I denna analys var såväl föreställ-
ningar som fördomar om ungas bruk av IKT framträdande, särskilt 
i relation till könsnormer samt digitala mediers potentiellt skadliga 
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effekter. Medan det senare handlade mycket om hur lång tid det var 
lämpligt att sitta vid en dator på fritiden (i skolan verkade inte några 
sådana problem förekomma), handlade det förra mer om att knyta 
specifika aktiviteter (såsom dataspel, bloggande, olaglig nedladdning) 
till könsnormer. I sin lilla skala har då, rimligtvis, kursen i forsknings-
metod bidragit till en ökad kritisk litteracitet redan genom att upp-
märksamma och diskutera föreställningar som dessa – och genom att 
peka på att de kanske snarast är fördomar. En sådan ökad reflektion 
kring personliga erfarenheter är, tänker jag mig, en av hörnstenarna i 
en kritisk litteracitet (McLaren 2007). 

För att summera. Genom kursen i forskningsmetod har dessa ungdo-
mar, dessa medforskare, utvecklat en annan nivå av kritisk förståelse 
för deras eget och deras jämnårigas bruk av digitala medier i varda-
gen. En vardag som består av såväl skola som fritid, som de glidande 
skalorna däremellan. Vi har genom vårt fortsatta arbete (tillsammans) 
med ungdomarna kunnat se flera exempel på hur de fortsatt använda 
begrepp och modeller från kursen i forskningsmetod, framför allt 
i skolarbetet. Kursen i forskningsmetod, och särskilt de samtal och 
praktiska övningar som var del av denna kurs, har därför bidragit till 
en övergripande emancipatorisk riktning, där ungdomarnas kritiska 
kompetenser har fått stöd. Sammantaget är det rimligt att påstå att 
vår kunskap om barns och ungas bruk av digitala medier blivit både 
bredare och djupare. 
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Bilaga 1. Guide 

Lathund kvalitativ undersökning

Observation

Beskriv miljön [ta gärna kort, eller rita]
Hur ser det ut? (ljus, ljud, storlek, inredning, plats/var, möblerat)

Vilka är närvarande? 
Namn, ålder, kön. 
Hur sitter/står osv de? Rör de sig? Sitter stilla? 
Känner de varandra sedan tidigare? 

Vad gör de?
Vilka digitala medier använder de? [beskriv vilka medier, flera medier 
samtidigt?]
Vad gör de med de digitala medierna? Varför? 
Hur använder de digitala medier? [ensamma, tillsammans, allvarliga, 
lekfulla, …]

Intervju

Vad brukar du göra? Vad har du slutat att göra? Varför?
Varför gör du så? Förklara! 
Gör du olika i skolan och på fritiden – och i så fall varför? 





Centrum för barnkulturforsknings skriftserie

De senaste skrifterna ur serien.

”Huvud, axlar, knä och tå” – Om barn, kultur och kropp, nr 45 (2012)

13 artiklar av akademiker och konstnärer som spänner från sociokultu-
rella perspektiv på barns rörelse till problematiseringar av normalitet i 
relation till barns utveckling samt etiska möten i barns fysiska lekar.

Kulturarvingarna, typ!, nr 44 (2011) 

Denna skrift behandlar frågor som: Vilket kulturarv ska vi förmedla? 
Vilka redskap ger vi våra barn så att de kan förhålla sig till kulturarvet? 
Hur ser våra myndigheters förmedling av kulturarv ut? 

Barnets familjer ur barnkulturella perspektiv, nr 43 (2010)

Barn idag lever upp i familjekonstellationer som kan se mycket olika ut. 
Denna skrift ger perspektiv på hur olika familje- och institutionsmöns-
ter formar och påverkar barns, ungas och vuxnas liv idag. 

”Allt blir en vara”, nr 42 (2009)

Den kommersiella marknaden vänder sig i allt högre grad till barn som 
konsumenter. Hur förhåller sig marknaden och barn till varandra och 
hur resonerar barn kring frågor om konsumtion och pengar. Detta är 
några av de många frågor som berörs i denna skrift. 

Utsikter och insikter, nr 41 (2008)

Denna skrift består av fem magisteruppsatser vilka författarna fått be-
arbeta till en mer hanterlig artikelform. Med dessa artiklar hoppas vi 
förmedla både utsikter från och insikter i barns kulturella liv. 

Barn(s)kultur nytta eller nöje?, nr 40 (2008)

Ska kultur vara nytta eller nöje? Varför är konst bra för barn? Ska barn 
läsa litteratur för att det är roligt eller för att det är lärorikt? Teater för 
de minsta – är babydrama möjligt? I denna skrift belyses dagens syn på 
dessa frågor ur olika perspektiv. 



Barns lek – makt och möjlighet? nr 39 (2007)

I ett längre historiskt perspektiv har inte barns lek stått i fokus för 
forskningen. Idag är det annorlunda – denna skrift är ett spännande 
belägg för det! 

Barnkultur i skilda världar, nr 38 (2006)

Vad är ett spädbarn? Är den västerländska normen för spädbarns ut-
veckling universellt giltig eller kulturellt specifik? Och hur formas barns 
bilder i dialog med såväl lokal som global kultur? 

Barns rätt till kultur, nr 37 (2005)

1989 antog FN Konventionen om barnets rättig heter, ratificerad av 
Sverige 1990. Med utgångspunkt från konventionen diskuterar och 
analyserar forskare och praktiker i denna skrift hur konventionen kan 
tolkas ur olika perspektiv och hur den kan omsättas i praktiken i det 
vardagliga arbetet 

Barns smak – om barn och estetik, nr 36 (2004)

Barns smak, hur ser den ut och vad vet vi om den? De som bestämmer 
måste väl veta något om barns smak? Eller? 

Barns fritid – Fri tid? nr 35 (2003)

Titeln med sitt frågetecken är medvetet vald för att antyda problema-
tiken i denna skrift. Är barns fritid verkligen fri tid? 

Idol – image – identitet, nr 34 (2002)

Att ha en egen personlighet, en identitet, är livsavgörande. 

20 sekel – 20 barn, nr 33 (2001)

I anslutning till milleniumskiftet föreslogs att årets symposium, och 
skrift nr 33, skulle belysa barn under 20 sekel. 
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