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”Barnets charm utgör framför allt ett korrektiv till samhället,  

en av de fingervisningar vi får om en ’odiciplinerad lycka’.” 

Walter Benjamin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack. 

Denna lilla uppsats är visserligen skiven i en tid då begrepp som intellektuell egendom vann 

genomslag. Just därför är det viktigt att påminna om att de tankar, ideer och uppslag som jag 

ställt samman här vilar på solid kollektiv grund. Boklig och kulturhistorisk till stor del  - men 

även en mängd personer i min närhet har på olika sätt varit med i skapelsen. Bartnen som 

intervjuats, klasslärare och pedagoger, gamla arbetskamrater, grannarna Fredrik Gunnarsson 

och Stefan Blomberg och min handledare Simon Lindgren. Vissa har dock utfört ett extra hårt 

och oavlönat arbete. Lisa Hårding, Marie Hårding, Håkan Willson har vid olika skeden läst 

olika bitar och hjälpt mej brotta ner både ideer och det svenska språket till läsbar form. 

Ansvaret för uppstasen  med alla dess skevheter, logiska brister och andra skavanker som 

eventuellt kan finnas ligger dock natturligtvis helt på mej. 
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1. Inledning och syfte 

 

Jag har i mitt arbete som fritidspedagog ofta funderat över barn och barns kultur. Samhället 

har under de senaste åren genomgått en snabb förändring som även omformat barns vardag 

och det vi kallar barnkultur. När man söker forskning som gjorts kring dessa frågor har 

antingen varit statistiska undersökningar om barns och ungdomars medievanor. Eller också 

har forsningen riktat in sig på ”akuta” samhällsfrågor som till exempel barn påverkas av den 

reklam, det våld och den sexualiseringen de exponeras för. Ganska lite finns forskat om hur 

barn använder det ökade mediautbudet och hur det formar och omformar deras vardag och 

deras tänkande. En av de grupper som på sistone gjorts till målgrupp för reklam och 

marknadsföring är latensbarnen (7-12 år) eller barn i tweenisålder (8-12 år) som 

marknadsföringslitteraturen valt att kalla dessa. Det finns än mindre forskat om barn i 

latensåldern. Kanske har det att göra med att den åldersgruppen varken är särskilt 

problematisk eller dramatisk och oftast, av sina föräldrar, räknas som lugna och allt 

självständigare barn. I vart fall uppfattade jag att det fanns en kunskapslucka som berörde hur 

de senaste årens snabba medieutveckling förändrat barndomen för dagens latensbarn och hur 

dessa barn ser på sin position i konsumtionssamhället.  

  

1.1 Finansiärer, ramsättare och formgivare. 

Kulturen och konstnärer har, rent historiskt, varit beroende av finansiärer. De medeltida 

kyrkomålarna hade sina uppdrag i kyrkans värld, vilket i sig satte ramar på motiv och 

framställning. På samma sätt har furstar, herremän, kungar och borgare möjliggjort och 

påverkat ramarna för dom konstnärer de närt och gärna umgåtts med. Detta gäller också 

välfärdstaten Sverige där de även vuxit fram en annat ett antal institut och institutioner som 

skapar arenor och ger anslag och bidrag, vid sidan av kommersiella och privata aktörerna som 

är med och sätter ramar: definierat, bedömt, format och möjliggjör konst och konstnärligt 

skapande.  

 

Kultur som riktars sig till barn, utgör inget undantag. Under de senaste decenierna har 

kommersiella barn ökat drastiskt. Kommersiell barnkultur sker som främst finansieras genom 

att säja styrs av andra mekanismer. Klein, Dyer-Witheford och de Puter visar i sin bok Digital 

Play, hur marknadsföring tar allt större del av dataspelens produktionskostnader. Företagen 

har märkt att marknadsföring är den absolut viktigaste beståndsdelen för en produkt. Med 
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hjälp av aggressiv marknadsföring kan en ganska medioker produkt bli en storsäljare1. 

Marknadsföringen sker via s.k. cross selling strategier, där upphovsinnehavare av en figur 

t.ex. Harry Potter eller Pokémon, Narnia eller Kalle och Chokladfabriken, säljer (Franchising) 

rättigheterna sin figur till andra kapitalstarka som producerar och marknadsför andra 

produkter. På så sätt maximeras exponeringen inom olika medier och arenor nära barnen. 

Detta är ett sätt för företagen att minimera investeringsriskerna.2  Företag som äger upphovet 

beräknar idag att historien har en handling, berättarstruktur och karaktärer som kan ge 

kommersiell avkastning redan innan man stöder lanseringen av en ny ”figur”.3 Dagens stora 

multinationella kulturproduktionsbolag sätter alltså både ramar och möjliggör konstnärligt 

skapande. Marknadsföringsstrategier är idag med och formar de kommersiella berättelserna.  

 

1.2 Frågeställning – barnens syn på och användning av kommeriella 

berättelser 

Den kommersiella barnkulturen såg jag som en företeelse som kopplade samman och gav 

barnen en position i konsumtionssamhället. Jag tänkte därför försöka undersöka hur barnen 

såg på denna koppling. Den kommersiella barnkulturen är i sig en ”kultur” som inte någon 

större utsträckning analyseras och diskuteras inom etablerade medier. När den väl fått 

utrymme har det ganska ofta handlat om alarmism, som passar in i den moralpanik som 

brukar bemöta nya medier. Den bejakande inställning till populärkultur och nya 

mediefenomen som utvecklades på 80- och 90-talen ser istället teknologins befriande 

potential. Den lyfter fram de unga generationernas tekniksmarthet och aktiva 

identitetsskapande liksom att den gärna framhåller barn som kompetenta konsumenter. 

Genom att fokusera på hur barn använder och ser på kommersiell barnkultur, främst hur den 

sociala användningen och nyttan ser ut, kommer man enligt Buckinghamn förbi den 

disskutionen4. Enligt Kvale försöker kvalitativ intervjumetod beskriva och förstå en företeelse 

ur den intervjuades synvinkel, den försöker presentera kunskap i normal språkform och inte 

                                                 
1 Klein, Dyer-Witheford, de Puter Digital Play: The Interaction of Technology, Culture and Marketing 
(Montréal:McGill-Queen´s University Press cop 2003) 
2 Ibid (2003) 
3 Ibid (2003) 
4Enligt Sparramn menar Buckinghamn att man kan komma runt problemaet att se barn antingen som passiva 
eller överkomptenta genom att inhämta kontextualiserad kunskap om barns mediabruk i vardagen (s.18). Den 
vardag och de meningskapande jag undersökt sker i skolvärden. Anna Sparrman Visuell kultur i barns 
vardagsliv- Bilder, medier och praktiker (Linköping: Tema barn univ. cop 2002) 
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med kvantifiering som mål.5 Med denna utgångspunkt är det en kvalitativ undersökning och 

en deskriptiv, beskrivande, rapport ni har framför er.   

                                                 
5 Steinar Kvale, Den kvalitativa forsknings intervjun (Lund: Studentlitteratur 1997)  
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2 Teoretiskt 

 

Jag har i arbetet på denna uppsats  inspirerats av den ryske psykologen  Vysotskij (1896-

1934). Vygotskijs sociohistoriska angreppssätt. Hans syn på, tänkande språk, kultur, 

symboler, kreativitet, fantasi och barn utveckling hardärför genomsyrat detta arbete. Av 

utrymmesskäl kan jag inte här dra, eller ens sammanfatta Vygotskij omfångsrika och 

mångfaciterade tänkande6, utan får nöja mig med några viktiga begrepp och resonemang som 

kan vara bra att känna tillnär man läser detta arbete. För den som är intresserad av 

Vygotskij, finns idag många av dom viktigaste verken översatta till svenska, försedda med 

intressanta introduktioner.  

 

2.1 Vygotskij - några viktiga begrepp. 

2.1.1 Tänkande och kulturella verktyg 

Lev S. Vygostksij, som var med och la grunden för den  kulturhistoriska skolan. Han   

menade att människan är född med reflexer och psykologiska funktioner men utvecklar högre 

psykologiska funktioner som tänkande genom användandet av kulturella verktyg. Som 

kulturella verktyg räknade Vygotskij dels språk, bilder, skrift, berättande, täckning, men även 

kognitiva processer som logiskt minne och selektiv uppmärksamhet.7 

 

2.1.2 Att först och påverka sin omvärd    

Vygotskij påpekade att språk och tanke är två skilda saker. Tänkandet sker i helheter, i 

motsats till språket som är ett verktyg som utrycks linjärt. Språket beskrivas som tecken, 

generalisering eller ett verktyg, som människan tar till sig (internerar) och utvecklar för att 

förstå och påverka sin omvärld.   

Internering sker dels genom att individen direkt deltar i ett socialt samspel, dels sker det via  

tillägning och användning av olika kulturella verktyg.  

 

                                                 
6 Det kan dock vara intressant att nämna att Vygostkij syn på språket och tänkandet, liksom många andra av hans 
idéer, har för övrigt starka gemenskaper med den amerikanska tänkaren Mead Georg Herbert Mead skrev inte 
särskilt mycket utan utvecklade sina teorier i föreläsningsform, medan Vygotskijs forskningsresultat ansågs 
ideologiskt anstötliga i Sovjetunionen där han verkade. Det tog därför många år innan deras idéer fick riktigt 
genomslag. Mead har haft betydande inflytande på den interaktionistiska skolan, liksom på Goffman och 
Simmel. Lars Erik Berg sammanfattar Meads tänkande i ett kapitel (s.153-186) i Moderna Samhällsteorier Per 
Månson (red). (Stockholm: Prisma 2003) 
7 Iwar Bråten (red) Vygotskij och pedagogiken (Lund: Studentlitteratur 1998) s.14 
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2.1.3. Fantasi Kreativitet skapande  

Vygotskij kallar den kreativa förmågan för fantasi och ser ingen motsättning mellan fantasi 

och verklighet. Skapande verksamhet pågår: 

 

”… överallt där en människa fantiserar, kombinerar, förändrar och skapar något 

nytt, vad det än må vara, hur obetydligt detta nya än kan förefalla jämfört med 

vad genierna skapat. Om man emellertid uppmärksammar de kollektivt skapade 

som förenar dessa ofta i sig obetydliga korn av individuellt skapande, då förstår 

man vilken stor del av allt som människorna skapat som har sitt ursprung i just 

detta anonyma kollektiva skapande arbete av okända uppfinnare.”8 

 

2.1.4. Kunskapsprosess och kulturellt minne 

Denna syn på barn och på skapandet och kultur fick stora konsekvenser för hur uppfostran 

måste gå till. Vygotskij beskriver kunskapsprocessen som en dialektik mellan reproduktion 

och kreativitet och den berör alla människans aktiviteter. Även om uppfostran och 

undervisning oundvikligen har en socialkaraktär, är det enligt Vygotskij den enskilde 

människan som måste göra interneringen och tolkningen av de täcken som den upplever: 

 

”Enbart de relationer som skapats av personlig erfarenhet har inverkan på 

organismen. Det är därför den personliga erfarenheten hos den som uppfostras 

måste ligga till grund för det pedagogiska arbetet. Sett ur vetenskaplig synvinkel 

kan man strängt taget inte uppfostra någon annan.”9  

 

I grunden finns förnimmelser och minnen. Enlig Bråt delar Vygotskij även upp 

minnesfunktionen i två olika former. Dels en enkel och naturlig form av minne som vi delar 

med djuren, dels en som är specifik för människan och som bygger på olika komplexa system 

av tekniker och mekaniker för att strukturera och organisera minnet. Olika former av intryck 

kan kombineras och stödja varandra. De handlar då om en kulturell form av minne.10 

                                                 
8 Lev Vygotskij  Fantasi och kreativitet i barndomen (Göteborg: Daidalos 1995) 15 
9 Lev Vygotskij, ”Biologiska och sociala faktorer i uppfostran och undervisning” s 19 i Vygotskij och skolan 
(red) GunillaLlindqvist (Lund: Studentlitteratur 1999) 
10 Bråten (1998) 17-18 
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2.1.5. Närmaste utveckolingzoonen 

Enligt Vygiotskij måste utvecklingens motor sökas i barnets interaktion med des omgivning: 

barn, vuxna, familjen och samhället. Skillnaden mellan det som individen kan utföra själv och 

tillsammans med andra kallade han den närmaste (proximala) utvecklingszonen. Detta är den 

naturligaste och den i vardagen vanligaste sättet att finna kunskap (utanför skolsystemet) och 

bygger i hög grad på social kompetens och samarbetsförmåga. När vi inte klarar av eller 

förstår något frågar vi och får saker förklarade för oss och är också väldigt behjälpliga när 

andra frågar upp och behöver vår expertis.11 

 

2.2 Barndom och kultur 

I detta block ger jag via en historisk återblick på hur samhällets syn på barnen förändrats 

över tid hur barndommen och hur barnkulturenhänger samman med hur smhället 

organiserats. Jag använder Moritiens sätt att bena upp begreppet barnkultur . 

    

2.2.1 Artés upptäckt av barndom 

Ariès hävdar i sin klassiska bok att barndomen är ett relativt sent påfund som endast existerat 

under dom senaste tre fyra århundradena. Med hjälp av ett stort men begränsat material ur den 

franska överklassen, visar han att barn sågs som små vuxna. Ariés menar att det var först när 

utvecklingen mot kapitalism kom igång och uppluckringen av släktlojaliteter, 

professionalisering av yrkesroller och betoning av abstrakta kunskaper man lärde ut i skolan, 

som barndomen upptäcktes och barnet blev något väsenskilt. Han visar att skolans huvudsyfte 

i början var att lära ut en ”gott skick” och kompetens i elitkultur. Detta för att förbereda den 

borgerliga klassens barn för yrkesliv och för att öka barnens karriärmöjligheter. 12   

 

2.2.2 Barnsyn 

Att olika samhällens syn på barn har skiftat genom tiderna torde idag stå klart för de flesta. 

Barndomshistorikern Colin Heywood menar dock att barndomens historia är betydligt mer 

                                                 
11 Det har emellertid riktats kritik mot den stadieindelningen som här kan sjönjas. Kritiken har i stora drag gått ut 
på att de tänkandet inte behandlar barnen utifrån dess konkreta livssituation, utan förutsätter ett ”… ett abstrakt 
barn utan verklighetsförankring.” (s.37) Detta är en kritik som kan gälla alla teoretiska ståndpunkter när de 
tillämpas, men som enligt Hjort inte är särskilt giltig applicerad på Vygoskij. Vygotskij  skiljer sig mot den 
renodlade utvecklingspsykologin genom att framhärda att periodiseringen och av barn utveckling stark skiljer sig 
åt beroende på det samhälle som barnet lever i hävdar Hjort. Marie-Loice Hjort Barns tankar om lek (Stockholm: 
Almqvist & Wiksell 1996)  
12 Gudrun Dahl ”Idéer om barn och barndom och barnets natur” i Barn i tid och rum. (Malmö: Liber 1984) 9-10 
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komplicerad än vad Ariès framställer den. Samtidigt som han hävdar att den ”…långsiktiga 

övergången till ett pluralistiskt urbant samhälle stöder den gradvisa framväxten av en 

utdragen barndom”13, så menar han också att barn och barndom diskuterats och omvärderats 

vid ett flertal tillfällen genom historien. Flera frågor, som till exempel att barn måste fostras 

från ondska, är kontenueligt återkommande diskussioner som följt med genom historien. 14   

 

Pedagogerna Nelson och Svensson hänvisar till Buckingham som beskriver två olika 

diskurser, skapade för och använda av vuxna, som båda handlar om vuxnas syn på barn. Den 

ena handlar om hur man i t.ex. inom medicinska, psykologiska och pedagogiska miljöer pratar 

om barn. Den andra handlar om hur vuxenvärlden talar till barn i t.ex. familjen, föreningslivet 

och skolan. Tillsammans menar Nelson och Svensson att dessa skapar ”en tidstypisk 

konstruktion av barndomen”.15 

 

2.2.3 Barnkulturer för, med och av barn. 

Man kan definiera barnkultur som den samhällstödda (kanoniserade) kultur som skapats för 

barn och vuxna.16 De finns en motsättning mellan kultur (kanoniserad) och populärkultur. 

Denna motsättning är även tydlig inom barnkulturen. Flemming Mouritsen uppdelning av 

barnkultur i tre olika huvudkategorier tydligöra bankulturens motstidiga innebörder.     

En kultur för barn framställts av vuxna och riktar sig till barn. Dit kan dom flesta filmer, 

böcker, dataspel räknas. Den kan ha pedagogiska och konstnärliga ambitioner och får ofta 

kommunala bidrag. Den andra är marknadsorienterad och främst inriktad på att roa och 

underhålla. Den andra barnkulturen är den som vuxna ägnar sig åt tillsammans med barn.  

I den tredje typen av barnkultur, den som skapas av barn, innefattas lekar, vitsar, rollspel, 

berättelser, m.m. Den står naturligtvis i kontakt med dom andra formerna av barnkultur, men 

styrs i högre grad av barnen själva än i dom andra kategorierna.17 

 

Även om barns klass kön och etnicitet, om barnet bott i stad eller land lär ha spelat in, talar 

det mesta för att den typen av barnkultur av barn sett förvånansvärt lika ut över tid. Trots att 

                                                 
13 Colin Heywood Barndomshistoria (Lund: Studentlitteratur 2005) 51 
14 Heywood (2005) 
15 Anders Nelson, Krister Svensson Barn och leksaker i lek och lärande (Stockholm: Liber 2005) 22 
16Hasse Hansson & Agnetha Sommansson Kulturens Asplöv (Stockholm: Arbetsgruppen kultur i skola, 
Kulturdepartementet 1998) 
17 Magnus Person i Person & Travenius Skolan och de kulturella förändringarna (Lund: Studentlitteratur 1999) 
85-86  
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barn hämtar stora delar av sitt tankemönster och sitt språk från de vuxna i sin närhet, kan man 

inte komma ifrån den barnkulturen har djupa rötter långt ner i historien. 

 

 

2.3 Lek – en känslosam drivkraft 

Fri lek är barnkultur som skapats av barn. Det finns många olika sätt att se på lek. Inom 

sociologisk, pedagogisk och psykologisk forskning finns gott om teorier om leken, dess nytta 

och syfte. Vuxenvärden har ofta haft ett sort behov att definiera syften och orsaker till leken 

eller vad leken skall lära. Även lekens försvarare tycks ofta falla in i denna argumentering. I 

min syn på leken tar jag dock min utgångspunkt i John Hulzinga,  som i sin bok Homo 

Ludens (den lekande människan) menar att leken är en mänsklig drivkraft: leken är en frivillig 

och otvingad inre kraft som står bakom all mänsklig verksamhet och utveckling genom hela 

historien.18 I min definition, insprerad av Hulzinga samt av den Kulturhistoriska teorin19, kan   

lekens kännetecken vara att den drivs och utvecklas av en inre motivation och i ett socialt 

samspel, begränsar sig inte vid befintlig logik.  

 

Leken har altså ett absolut egenvärde. Hulzinga använder begreppet ”lekrum” för att beskriva 

den autonomi som leken kräver. Lekrum är enligt Hulzinga alltid avgränsad till en speciell 

plats där lekens speciella stämning kan skapas. För Hulzinga är denna stämning väldigt 

känslig. Vuxenvärd, en okänslig lekförstörare eller yttre krav kan när som hällst komma in 

och störa förstöra lekens stämning.20  

Att försöka tämja eller kanalisera lekens frihetliga kraft till nyttigheter riskerar döda lusten 

och hemma kreativiteten. Leken själv är förbunden med fantasin och i sig en kreativ träning 

som måste värnas, vårdas och inspireras.  

 

2.4 Kön och könsskapande. 

2.4.1. Diskursiva praktiker och positionering 

Australiensiskan Bronwyn Davies utgår i sin forskning redovisad i boken ”Hur pojkar och 

flickor gör kön” från barn i 4-5 års ålder. Det är då som traditionell utvecklingspsykologisk 

                                                 
18 Johan Hulzinga. Den lekande människan – HomoLudens  (Stockholm: Natur och kultur 2004) 
19 För en översikt av olika lekteorier se kap ”Lekteorier” i Barns tankar om lek Hjort (1996) 36-43 
20 Hulzinga (2004) 
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teori menar att barns kön21 formas och socialiseras. Hon avvisar dock den traditionella 

socialiseringsteorin eftersom hon menar att denna utgångspunkt gör den socialiserade till ett 

passivt mottagande. Istället vill hon lyfta fram barnets aktiva deltagande i det hon kallar 

diskursiva praktiker i vilket kön skapas och återskapas genom våra dagliga positioneringar. 

 

”När barn lär sig samhällets diskursiva praktiker inser de att de måste kunna 

urskiljas som det ena eller det andra, även om det i de flesta sociala situationer 

handlar om en obetydlig eller knappt synlig fysisk skillnad. Klädsel, frisyr, sätt 

att tala och vad som sägs, val av aktiviteter – allt är nyckelfaktorer som kan 

användas för att positionera sig själv på ett framgångsrikt vis, inte bara som 

flicka eller pojke, utan också som identifierbart inte det andra.”22 

 

Trots att hennes analys alltså utgår från sin forskning på barn menar hon att vi gör kön under 

hela livet.  

 

Davis iaktog hur leken på förskolan hon undersökte ofta delades in i flick- och pojkområden. 

Pojkområdet tenderade att ligga längre från pedagogerna. Pojkarna får eller tar sig på så sätt 

en större autonomi jämtemot pedagoger och vuxenvärld.  

 

2.4.2 Hegemonisk maskulinitet 

Även sociologen R W Connell anser att maskulinitet, liksom femininitet, är en social och 

historisk konstruktion som vi ständigt gör och återskapar. Cornell menar också att det inte 

räcker att bara titta på kön för att förstå den vardagliga praktik där olika maskuliniteter 

skapas. För att förstå maskulinitet måste man försöka se hela den sociala strukturen som även 

innefattar klass och etnicitet. Enligt Cornell finns det en norm, en ”hegemonisk maskulinitet” 

som utgörs av den vita medelklassens egenskaper, beteende, utseende och som är belönande 

att ha. Denna norm, som visserligen är historiskt föränderlig, kan visserligen få män pass in i, 

ändå måste alla förhålla sig till den. Det är i relationen mellan olika maskuliniteter som vi kan 

se allianser, dominans, underordning, marginalisering och motstånd.23 

                                                 
21 Jag har valt att använda kön sitället för genus som kanske vore den mer korekt. Enligt Nationalencyklopedin 
visar Genus (ursprungligen från engelskans gender) på de socialt och kulturellt betingade skillnaderna mellan 
kvinnor och män, till skilnad från de mer traditionella kön, som är en biologisk term. För att slippa 
begrppsförvirringen när det gäller i genus och könskapande valde jag att använda kön som något socialt och 
kulturellt konstruerat.   
22 Bronwyn Davies Hur flickor och pojkar gör kön (Stockholm: Liber 2003) 13 
23 R.W. Connell Maskuliniteter (Göteborg: Daidalos 1999) 
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2.4.3. Könskodning och gränsvakter 

För en tjej är pojkkodade saker eller intressen inte lika ”farligt” eller problematiskt som det är 

för en pojke att förknippas med något flickkodat. Ord som fjolligt, tjejgrej, bögigt är 

gränsmarkörer som enligt Marie Nordberg utgör gränsvakter för pojkar och män, mellan 

maskulina och feminina koder.24 Den som överträder gränsen riskerar marginalisering.  

 

Leksakernas könskodning och de normer som upprättats kring detta, är ett annat exempel på 

hur könsidentiteten leks in, där både färger och redskap tränar barn vid könskodade praktiker 

redan vid tidig ålder.25   

  

2.4.4. Skolan som arena för könskapandet 

Nordberg och Saar konstaterar också att man ofta framhåller pojkarnas dåliga skol 

prestationer som ett ”krissymtom” för skolan. Nordberg/Saar liksom Connell avvisar denna 

kategorisering i pojkar och flickor eftersom pojkar som grupp inte alls är homogen grupp. 

Dessutom konstaterar Nordberg/Saar att tendensen att flickor presterar bättre i skolan är en 

internationell företeelse. Pojkarnas dåliga skolresultat är inte heller någon nyhet utan har varti 

känt långt tillbaks i skolans historia. Conell påpekar dessutom att skolan inte är den enda och 

kanske inte ens den viktigaste arenan för maskulinitetsskapndet. Trots det menar han att skola 

ger barnen en gemensam erfarenhet som är mycket betydelsefull. Där sker en daglig 

possitionering med kön, klass och etniska erfarenheter är viktiga ingreddienser.    

 

2.4.5. Könets särartshistoria  

Nordberg och Saar menar att särartstanken, hur flickor och pojakar igrunden utgör två olika 

mänskliga särarter, har djupa historiska rötter. Flickorna ansågs vara mer lämpade för 

känslostyrda samtal och uppmuntrades till att konversera,. Pojkarna däremot ansågs mer 

lämpade för logk och teknik. Deras bildning skulle ske med latin och innefatta rationella och 

disciplinerande metoder. Särartstänkandet innebar att stora kulturella skillnader skapas och 

upprätthålls, och är enligt Nordberg och Saar något som fortfarande påverkar den praktik som 

skapar och omskapar maskuliniteter och femininiteter i dagens skola. De hänvisar till 

forskning som visar att man i skolan båda har olika kulturella förväntningar på individer med 

pojk- och flickkön, och att man också fortfarande lär pojkar och flickor olika kompetenser och 

                                                 
24 Marie Nordberg i Nelson, Steen & Nordberg Manlighet i fokus: en bok ommanliga pedagoger, pojkar och 
maskulinitetsskapande i förskola och skola (Stockholm: Liber 2005) 132 
25 Nelson Svensson (2005) 



 17 

uppmuntrar olika färdigheter.26 Connell menar att förväntningarna på pojkar att ta plats, att 

synas, att vara cool, att utöva auktoritet och inte underordna sig andra, skiljer sig markant mot 

skolans krav på disciplin och inordning av elever. Som Nordberg och Saar utrycker saken 

”…så är inte positionen pojke alltid förenlig med positionen elev.”27 Den ”hegemoniska 

maskulinitet” som belönas utanför skolan i form av tävlingsmentalitet, auktoritet, 

självdisciplin, individualitet, homosocial samhörighet, viss humor och förmåga att inordna sig 

i manlig hierarki, hamnar lätt på kollisionskurs med skolans krav på disciplin och inordning.28 

 

2.5 Skolan värlfärdstaten  

2.5.1 Den enhetliga skolans framväxt 

Idehistorikerna Sundin/Halldén påpekar att barnsynen är starkt knuten till välfärdens 

organisering och profetionaliseringen av barnavården. De menar att välfärdstatens utbyggnad 

har givit barnen ökat utrymme.29 Under nittonhundratalets andra halva kom skolan att axla en 

allt större uppfostrande och bildande roll i samhället. Detta kom i allt högre grad att gälla efter 

den enhetliga skolan/grundskolans införande efter andra världskriget. 

 

2.5.2. Välfärd och barnkultur. 

När det gäller diskussionen kring framväxten av nya medier menar Hansson och Sommansson 

att populärkulturens avarter och skadliga inverkan varit ett dominerade tema. Den lösning 

som genom åren förespråkats har bestått i en ökad satsning på god konst och kultur. 

Femtiotalets debatt om serievåldet och sextiotalets skräpkultur- och indoktrineringsdebatt 

skapade enligt Hansson Sommansson inga avtryck i läroplaner och utredningar. Det var först 

på sjutiotalet som den kulturkritiska debatten slog igenom. I den Barnkulturgruppens samlade 

nationella översyn 1974-1978, lyftes det kulturpolitiska målet att motverka kommersialismen 

negativa verkningar samt ökad hänsyn till eftersatta gruppers behov som kom att bli viktiga 

för barn och ungdomar. Barn och ungdomar betraktades allmänt som en eftersatt grupp 

kulturen sågs som en utjämnande faktor. I fokus barnkulturpolitiken hamnade under 70 och 

början av 80 på att skapa alternativ till de undermåliga masskulturprodukterna.30 

 

                                                 
26 Marie Norberg &Tomas Saar Pojkar – skolans förlorare? i KRUT nr 4-2005  
27 Ibid 46 
28 Ibid  
29 Bengt Sundin &Gunilla Halldén Värlfärdstatens omvandling och en ny barndom i Barnets Bästa: en antologi 
om barndomens innebörder och välfärdens organisering Sundin & Halldén (red) (Eslöv : Brutus Östlings 
bokförlag. Symposion 2003) 
30 Hansson & Sammersson (1998) 
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2.5.3. Barn kultur i de nya medierna… 

Efter kriget påverkades barnkulturen av modernismen även barnkulturen som blev mer 

kaotisk, innehöll mer anarki och nonsens. Barnprogram inom i radion som fram till dessa haft 

en hurtfrisk munter underton där berättande där familjen ofta var stereotypt skildrad fick nu. 

Denna barncentrering skiftade under 60 och 70 talet då barnens perspektiv och barnens egna 

problem ofta med en problematisk vuxenvärld, tog plats i berättandet. Vid den tiden tog också 

samhället och samhällsproblem plats i berättelserna.31  

Under början av 80 talet ledde den tekniska utvecklingen till att video, satellit- och kabel-TV 

utmanade TV monopolet och öppnade för ett stort genomslag av kommersiell TV på 90 talet. 

Dessutom gjordes hemdatorerna alt större och billigare vilket också gjorde datorerna och 

dataspelen till ett helt nytt och allt vanligare inslag i gemene mans hem. Inom 

ungdomsforskningen etablerades generations skillnader som ett begrepp. Barn och ungdom 

sågs allt mer som en aktiv aktör, ett medvetet subjekt med egna önskningar och krav och 

framför allt ungdoms- populär och olika subkulturer hamnade i fokus inom forskningen. Den 

negativa och mörka bilden av barns uppväxtmiljöer tonades ner efterhand ner. De ändrade 

barnperspektivet syns också i media på barnutbudet då de vuxna sätts i bakgrunden och 

barnen allt mer lyfts fram som en självständig och stark aktör, som ofta tar över de vuxnas 

roll32. 

 

2.5.4. …och skolan 

Även om Hansson Sammersson framhåller åttiotalet som projekteras decennium, projekt som 

skulle knyta samman kulturliv utanför skolan med skolan som institution, menar dom att 

skolan fortfarande behåller sin centrala roll i barn kulturfostran.  

 

De nya läroplans betänkandet Skola för bildning 1992 skall dock delvis lagt grunden för en ny 

syn på relationen populärkultur och skola. I det nya medielanskapet skall skolan inte längre 

rätta till felaktiga budskap, utan hjälpa eleverna att ”dekonstruera” mediernas budskap, 

förhålla sig till, ta personlig ställning till, rörliga bilder.  

 

Denna utveckling förstärks enligt Hansson och Sommersson i den nya läroplanen LPO 94 

som bl.a. ser skapandet som ett redskap för att utrycka kunskaper och för att utveckla 

personlig och social identitet. Konstkulturen beskrivs inte heller längre som ett alternativ till 

                                                 
31 Rydin Barns röster.  
32 Rydin s 247 
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mediekulturen. Mediekulturen ska granskas kritiskt till skillnad från konstkulturen enligt 

Hansson och Sommersson enbart beskrevs i positiva ordalag.33 

 

2.5.5. Kulturen - sista pusselbiten i välfärdsbygget 

Anders Frenander menar i sin analys av svensk kulturpolitik under 1900-talet att 1974 års 

kulturpolitiska beslut kan beskrivas som en diskursiv slutpunkt. ”Drygt ett decennium av 

intensiv debatt hade utmynnat i stor politisk enighet om en inriktning för den praktiska 

verksamhet, för vilken samma beslut naturligtvis utgjorde startpunkten.”34 Han ser besluten 

som tidstypiska och helt i linje med det folkhemsbygge som tagit decennier på sig att 

etableras. Kulturpolitiken var en ”… sista pusselbit” i detta folkhem (…) där alla skulle bli 

jämlika och där staten i sista hand skulle sörja för medborgarnas välfärd.”35  

 

Frenander menar att den svenska kulturpolitiska diskursen stått sig förvånansvärt intakt 

genom två decennier därefter. Detta trots att nedmonteringen och avecklingen av folkhemmet 

tog sin start och gradvis försvann på 80 och 90 talen. Han konstaterar också att vi efter detta 

åter igen verkar vara inne i en s.k. ”formativ period”36, då intressen satsar hårt på att lansera 

visioner som gynnar sina intressen. Något som också bekräftas av Sundin Hallden, som ser  

täcken både i sverige och internationellt hur en klar kursändring när det gäller välfärdens 

åtaganden och ansvarsfördelning är under görning.37  

 

2.6 Begrepp 

2.6.1. Uttryck och berättelser. 

I mina intervjuer och analys kommer jag att använda ordet uttryck för en enskild serie, bok, 

dataspel eller film m.m. Böckerna om Harry Potter är ett utryck, filmerna ett annat. 

När jag pratar om t.ex. Harry Potter berättelsen så menar jag alla former av uttryck som kan 

tänkas ingå i Harry Potter begreppet. Dit hör också subversiv, apokryfisk, icke auktoriserad 

Harry Potter produktion och ryktesspridning och annat narrativt bråte som cirkulerar i den 

narrativa ekonomin kring Harry Potter.  

                                                 
33 Hansson & Sammersson (1998) 
34 Anders Frenander Kulturen som kulturpolitikens stora problem- diskussionen om svensk kulturpolitik under 
1900-talet (Hedemora: Gidlund 2005) 165 
35 ibid 165 
36 ”Den period när kampen om hegemonin är som mest intensiv och försöken att med olika ideologiska, politiska 
och organisatoriska initiativ forma mekanismerna dom bygger under densamma, kunde med hänvisning till den 
svenske sociologen Mats Benner kalla en ”formativ period”.” Frenander (2005) 213 
37 Sundin & Halldén (2003) 
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2.6.2. Latensbarnen eller Tweenis 

Barnpsykologin kallar barnen i ålderskategorin 8-12 år för latensbarn. Åldern beskrivs som en 

mellanålder mellan en omvälvande sex års ålder, och som en lugn förberedelse inför 

puberteten. Det är en lugn frigörelseperiod, då barnen så saketligt trappar ner sitt föräldra- och 

vuxenberoende och blir mer självgående, självkritiska och kompisstyrda.38 Jag har tidigare 

nämnt hur marknadslitteraturens upptäckt och lansering av den aktiva, kompetenta och 

kapitalstarka Tweenisåldern”.39 Anna Sparrman hänvisar i sin avhandling om barns kultur på 

fritidshem, till Buckingham. Buckingham menar att medie- och konsumtionsforskning 

parallellt med den akademiska forskningen varit med och drivit fram idén om det aktiva och 

kompetenta barnet genom att se barn som kompetenta konsumenter. Buckingham menar att 

det idag cirkulerar två motstridiga förhållningssätt. Antingen ses barns som något oskuldsfullt 

som måste skyddas från exempelvis medievåldet, eller den motsatta ståndpunkten som 

pådriven av mediemarknaden hävdar det moderna barnets stora kopitens och mediesmarthet. 

Buckinghamn menar att bägge ståndpunkterna romantiserar barnet och ställer barnet utanför 

samhället genom att antingen hävda att barns påverkan är total eller hävda att barn klarar allt 

och inte påverkas alls. För att komma förbi denna uppdelning förordar Buckingham att man 

måste placera barns medieanvändning i ett bredare socialt perspektiv. Kontextualiserad 

kunskap om barns medieanvändning bör enligt Buckingham sökas i barns vardagsliv och 

sättas i ett vidare socialt perspektiv, där barndom och barns materiella liv är viktiga 

beståndsdelar.40  

 

Barbro Johansson visar i intervjuerna i boken Barn i konsumtionsamhället,  hur barn i 

latensåldern ofta definierar sig som icke tonåring, en åldersgrupp som dom anser 

osjälvständig och kompisstyrd.41 Hon visar också i en annan studie att barn anser att sluta leka 

med leksaker är ett viktigt steg från småbarn till skolbarn. Ibland undantas dock lego, dataspel 

och gosedjur t.ex.42  

 

                                                 
38 Monika Rödstam. Barns Utveckling 7- 12 år (Stockholm: Liber 1998) 
39 Se t.ex. Lindstrom Brandchild:Remarkeble insights into the minds oftoday´s global kids and their raltionchips 
with barnds  (London: Kogan Page 2004) 
40 Sparrman (2002) 
41 Johansson Barbro (2005)  
42 Johansson Barbro Kom in och ät jag ska bara dö först (Göteborg: Etnologiska institutionen Univ. 2000) 
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2.6.2.1. Beeing och becomming 

I dagens diskussion om barn konsumtion, identitet används de skilda ofta begreppen ”beeng” 

och ”becomming” för att bena ut vissa viktiga skillnader. Begreppen som kommer enligt 

Barbro Johansson från ett resonemang hos sociologen Jens Qvorntrup som menar att man 

antingen ser barnen som ”human becomming”, något som ska bli. Barnet ses lätt som något 

ofullkomligt. Istället betonar Qvarntrup begreppet ”human beeng” som pekar mot att barn är 

medborgare och medmänniskor här och nu.43 Enligt pedagogen Dahlberg förser oss 

psykologiska teorier med ett slags klassifiseringsverktyg där barnen skall passa in.  

Barbro Johansson föreslår själv att barn istället för att betraktas som Becomming som behöver 

beskydd och uppfostran, eller beeing som har rätt att delta fullt ut, att barn skulle betraktas 

som medborgare. Kanske är det först då som ban både kan ges rätt att delta och möjlighet till 

beskydd, samtidigt som de tillåts delta i samhällsutvecklingen på sina egna förutsättningar, 

tillsammans med vuxna.44 

 

2.7 Läsandet  

2.7.1 Läsandets roller 

Appleyard har beskrivit olika roller som barn och ungdomar under sitt läsande lär sig 

behärska, under olika åldrar, och som sen även används av den vuxne läsaren. Första rollen, 

som barnen lärs sig under högläsning och berättande, kallar Appleyard för ”reader as A 

player”. I den rollen lär sig barnen dras med och kontrollera de olika känslor som berättelsen/ 

läsandet ger. Den andra rollen, The reader as Hero and Heroine, menar Appleyard brukar barn 

lära sig i skolåldern (later childhood) när barnen själv lär sig läsa. Böckerna barnen uppskattar 

är då enkla historier som passar in i barnens världsbild. Ofta består dom av ett problem, fara 

eller händelse som man får följa huvudpersonen igenom. Språket är enkelt utan längre 

beskrivningar av personer och omgivning. Fokus ligger på händelser och dialog.45 Den tredje 

rollen som kommer att intressera oss, även om Appleyard kopplar den till tonåren, kallar hon 

för ”Reader as A thinker”. Då har läsningen blivit mer avancerad och barnet söker 

engagemang och sanning i idéer, funderingar och perspektiv i texten. Appleyards menar att 

ungdomarna söker böcker som visar på sammanhang och samband i världen ( making sense 

out of the world”?).46 Appleyard menar vidare att ungdomarna i denna kategori tenderar att 

                                                 
43 Johansson (2005)  
44 Ibdn  
45 J A Appleyard Becoming a reader: the experience of fiction childhood to adulthood  (Cambridge: Cambridge 
University Press 1990) 
46 Idib 100 
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visa engagemang och identifikation i böckernas karaktärer, att historien ska vara realistisk 

eller trovärdig och att böckerna får dom att tänka. 

 

2.7.2 Slukaråldern 

I forskning kring barn och ungdomars läsning och läsvanor brukar begreppet slukaråldern ofta 

förekomma. Man brukar då allmänt mena barn i 9-12 års ålder, om termen slukaråldern 

brukar definieras genom att man hänvisar till de barn som läser väldigt mycket böcker av en 

speciell Gagner. I forskning om läsande och läsutveckling brukar man koppla detta fenomen 

till att själva läsningen i denna fas styrs av förståelsen. Barnet behöver inte lägga särskilt stor 

fokus på själva avläsandet.47 Långt ifrån alla barn kommer in i bokslukaråldern. Böcker och 

läsning i hemmet brukar fungera stimulerande på barns läsning. 

Teorin om bokslukaråldern sammanfaller tydligt med Vysotskijs tankar om lek 

….igenkännbar, upprepande men som också tillför något lite nytt. 

 

2.7.3 Subjektiv relevans 

Wålin och Karlrsson använder sig i sin studie ”Läsvanor i slukaråldern” av Jon Smidts 

begrepp ”subjektiv relevans” vilket innebär att det krävs en ”meningsfull interaktion” mellan 

läsare och bok för att en bok ska bli populär. Smidt ser olika faktorer bakom begreppet. Social 

relevans, hur omgivningen kring barnet påverkar interaktionen. Tematisk relevans handlar 

bl.a. om bokens innehåll. Smitd menar också att det för gymnasieungdomar kan finnas en 

allmänbildnings aspekt som gör läsningen relevant. För mellanstadiet är det istället den 

språkliga relevansen, om boken är tillräckligt lätt/svår och vilka känslor den förmedlar, om 

den t.ex. är spännande och rolig, som gör barnens läsning av en viss bok relevant. 48  

Wålin och Karlsson menar att den sociala, tematiska och språkliga relevansen ytterst har sin 

förklaring i läsarens psyke och menar sig kunna se vissa mönster i sitt material som de kan 

relatera till olika psykologiska förklaringsmodeller.49 

 

2.8 Spel  

2.8.1 Ludolgi eller Narratologi  

Enligt Etnologen Stefan Blomberg har det under de senast åren blossat upp en debatt bland 

spelforskare om hur man ska betrakta dataspelens berättelser. I takt med att spelen utvecklats 

                                                 
47 Barns tre bibliotek s 23 
48 Kristian Wåhlin Barnens tre bibliotek: läsning av fiktionsböcker i slukaråldern (Stockholm: B. Östlings 
bokförlag. Symposion, 1994)  
49 Wåhlin (1994)  
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har allt fler forskare ifrågasatt de relativt traditionella Narrativa modeller som analyserar spel 

som berättelser med berättande struktur. Narratologin har utarbetats i analyser av sagor och 

berättelser i litterär tradition. Kritikerna har hävdat att Narratologiska analyser inte fokuserar 

på beståndsdelar som gör ett spel bra. Istället lyfte man fram ”Ludologin” som forsknings 

disciplin där fokus skulle ligga på att analysera och försöka förstå spel genom att ringa in 

spelens grundläggande egenskaper. Enligt blomberg är den debatt som spelen skapade inom 

den akademiska världen tonat av. Blomberg lyfter t.e.x. fram Henry Jenkins som trots allt 

anser att det finns vinster med att kunna jämföra olika berättande medier, även om det inte 

berättas på samma sätt som i andra medier. Jenkins vill betona spelens ”spatsialitet” 

(rumslighet) i berättarkontexten. I spelens berättelser sammanförs bitar ur flera olika 

konstformer t.ex. som arkitektur, disajn, skulptur, drama och landskapsmålning.50 Denna 

intressanta diskussionen om teknikens omformning av berättandet, där flera sinnesintryck 

stimuleras samtidigt som spelaren blir aktiv medskapare i spelvärden, går dock lite utanför 

mina barnintervjuer. Vad jag sökt i mina intervjuer är barnens sociala användning av sitt 

utryck. I den mån den Narrativa eller Ludologiska utvecklingen som spelen innebär, kan 

skönjas i barnens sätt att samtala och umgås kring spelet kommer denna diskussion att vara 

relevant.  

 

2.8.2 Narratologisk ekonomi 

Blomberg menar också att Jenkins vill också sätta in teknik och spelutvecklingen i ett större 

sammanhang. Han menar t.ex. att de transmeidiala historieskapandet har ökat i dagens 

samhälle. Samtidigt som individuella verk och insatser minskar i betydelse bidrar det istället 

som delar i ett större kulturellt sammanhang i en ”narrativ ekonomi”. Olika berättelser och 

fiktioner, som kan vara relativt autonoma ingår i den narrativa ekonomin. Att lära sig navigera 

i systemet via alla de olika kanalerna är enligt Jenkins det bästa sättet att öka sin förståelse.  

 

 

 

 

 

   

  

                                                 
50 Blomberg Stefan Spelforskning 1. Spelanalytiska dimensioner 
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3. Metod. 

 

3.1 Metod val 

Eftersom jag söker barns sociala användning, behövde jag en metod för datainsamling som 

också fick med grupprocessen. Jane Lewis hävdar att fokusgrupper, eller gruppintervjuer, är 

en metod där man kan se just detta. Gruppintervjun eller fokusgruppen ger möjlighet till 

inblick i hur skapandet av kontext går till, när åsikter och information formas i grupp. 

Fokusgrupper är mycket lämpade för problemlösning och kreativt tänkande, enligt Lewis just 

för att det ger hela gruppen möjlighet att reagera och reflektera öppet på de andras förståelse 

av ett fenomen.51 Även Kvale påpekar att kvalitativ intervju kan fånga en mängd människors 

olika uppfattningar och därigenom ge en bra bild av en mångsidig mänsklig värld.52 

 

Fokusgrupp eller gruppintervju såg jag därför som en lämplig start för att göra mig en bild av 

barnens tankevärld och dess användning. Detta innebär att jag intar ett sociokulturellt 

perspektiv på tänkandet, som enligt Säljö ser tänkandet som en kollektiv process, som både 

sker mellan människor och inom enskilda individer.  

 

Jag beslutade därför att genomföra en gruppintervju med ett kompisgäng som har samma 

favorituttryck. Senare tänkte jag mig att även observationer odylikt skulle komma i fråga. Det 

sociala spelet, användningen och barnens kommersiella kopplingar var av speciellt intresse. 

Även om enskilda intervjuer visserligen blir mer enhetliga, sammanhållna och personliga, 

enligt Lewis,53 var möjligheten att komma åt det sociala användandet i gruppintervjuerna 

viktigare. När jag väl börjat fundera på fokusgrupper och socialt samspel fann jag en stor 

fördel med att söka flera fokusgrupper där barnen hade kännedom om varandra. På det sättet 

skulle jag även få inblick i ett större socialt samspel som går utöver antalet intervjuade barn 

samt samspel mellan de olika barngrupperna.    

 

                                                 
51 Roger Säljö Lärande i praktiken: ett socikulturellt perspektiv (Stockholm: Norstedts akademiska förlag 2005) 
52 Kvale (1997) 
53 Jane Lewis “Disigning issues” i Quality resurch practice: a guide for social science students and 
resuchers Jane Richi & Jane Lewis (red) (London:Sage 2003) 
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3.2 Problem 

3.2.1 Att skapa intresse 

Enligt Trost är en av svårigheterna med barnintervjuer att skapa motivationen, intresse och 

empatisera (känna med) barnen54. Jag har dock erfarenheter av åldersgruppen som jag räknade 

med att kunna nyttja, dessutom är ämnet att låta barn prata om favoritfilm/spel/ bok något 

som jag inte trodde mig behöva stimulera nämnvärt.  

 

3.2.2 Intervju metodik 

Att intervjua med mikrofon är en annan svårighet, osäkra barn tystnar lätt när dom ställs inför 

en mikrofon. Även här menar Lewis att grupp/fokusintervjuer underlättar genom att barnen 

får trygghet av varandra när dom blir intervjuade tillsammans med kompisar som dom 

känner.55  Inspiration och tips för min intervju fick jag från Doverberg/Pramling/Samuelssons 

klassiker ”Att förstå barns tankar”. Den utgår förvisso från barnintervjuer i åldersgruppen 2-8 

år men ger praktiska tips och stöd för det dom kallar kontrakskapandet mellan barn och 

intervjuare samt en metodik som fungerar fint även längre upp i barnaåren.56 

 

3.2.3 Att förstå barns tankar. 

Säljö påpekar, helt i linje med Vygotskij att tänkande och kommunicerande är skilda saker.  

Det vi säger är ingen direkt spegel av vad vi tänker. Tanken beskriver Säljö som en osynlig 

process som inte går att följa för den utomstående. Säljö menar att det människor säger alltid 

är kontextuellt bestämt. Det uttrycker inte alltid vad man tänker utan innefattar ofta vad 

individen tycker vekar rimligt och önskvärt att säga eller vad man i hastigheten kommer på.57 

 

3.2.4 Intervjuaren som medskapare 

Även om man menar att intervjuarens uppgift är att hjälpa den intervjuade individen att bygga 

ett begripligt resonemang, är det i fråga om barnintervjuer svårt att undvika ett 

maktperspektiv där den vuxne intervjuaren är överordnad. Detta gör problemet med 

intervjuarens påverkan viktig. Som intervjuare påverkar man dom intervjuade både när det 

gäller frågor, tonfall, kroppsspråk och kan därför deformera barnens svar och resonemang. I 

                                                 
54 Trost Jan Kvalitativa intervjuer (lund: Studentlitteratur 2005) 
55 Lewis “Disigning issues” i Quality resurch practice: a guide for social science students and resuchers Jane 
Richi & Jane Lewis (red) (London:Sage 2003)  
56 Doverborg, Pramling, Samuelsson Att förstå barns tankar Metodik för barnintervjuer (Stockholm: Liber cop. 
2000) 
57 Säljö (2005) 
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mitt fall måste jag även räkna med att mitt förflutna som skolpersonal förstärker denna risk. 

Kvale menar att detta är förknippat med tanken på objektiv kunskap,58som han anser oftast 

ges alltför stor uppmärksamhet. Detta något jag som intervjuare haft i bakhuvudet och på 

olika sätt försökt minimera.  

 

3.2.5 Intervjuarens roll 

Att vara uppmärksam på sin roll i samtalet är viktig för att minimera sin negativa och 

hämmande inverkan på de intervjuades berättarförmåga och uppriktighet. Även om man inte 

får släppa vetskapen att man som vuxen pedagog kan forma intervjun kan man ändå i Säljös 

mening betrakta sig som medskapare.59 Trost pläderar för en intervjuarstategi där intervjuaren 

har en mer restriktiv hållning som lyssnare och frågeställare. Kvale ger intervjuaren en stor 

frihet att delta i intervjun genom t.ex. utbyte av synpunkter. Min erfarenhet är att Kvales 

förhållningsätt är betydligt effektivare när det gäller barnintervju. Dels för att den ger större 

möjlighet att aktivt skapa rellation och förtroende hos barnen genom att t.ex. berätta något 

personligt eller upplevt. Dels för att detta också kan vara ett bra sätt att markera avbrott, 

distans eller skildnad jämtemot skolsitutionen som barnen som barnen lätt förknippar med 

situationer där svaren som ges till den vuxne som sen bedömmer dess riktighet.    

 

 

3.2.6 Barn som informationskällor 

När det gäller barn har de länge betraktats som dåliga informationskällor. Deras uppfattningar 

och berättelser har setts som problematiska och osäkra. Under senaste tjugo åren har dock 

kunskapen om hur barn tänker och resonerar höjts inom såväl administation, rättsväsende som 

inom akademisk forskning. Trots stora satsningar och forskning saknar idag många praktiker 

fortfarande kunskaper om hur man stöder och lyssnar aktivt, utan att påverka barns 

berättelser.60 Även om det kan vara problematiskt att använda små barn som 

”sanningsvittnen” finns det önskvärt och lagstadgad stöd för barns rätt att utrycka sin mening 

i alla frågor som rör dom.61 Framför allt om man vill veta något om barn, hur dom upplever 

sig själva, sin omgivning eller hur dom ser på händelser och fenomen runt omkring sig är det 

                                                 
58 Kvale (1997) 
59 Säljö (2005).  
60 Ann-Christin Cederborg Barnintervjuer - vägledning för utredningsarbete (Stockholm: Liber 2000) 
61 Barnkonventionens artikel 12. Se även SOU 1997:116 som definerar begreppet barnperspektiv och som menar 
att barnen ska betraktas som expert på sin egen situation.   
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viktigt att vända sig direkt till barnen.62 Det borde också enligt min mening bli allt viktigare 

och angelägnare att verkligen förvissa sig om barnens syn och del i samhällsförändringarna ju 

äldre och mer involverade barnen med ökande ålder blir.    

 

3.2.7 Generaliserbarhet 

En kritik som kvalitativa intervjuer handlar om att antalet intervjuer är få, vilket enligt 

kritikerna skulle göra generaliserbarheten svag. Kvale menar dock, med hänvisning 

psykologins historia, att man bör inrikta sig på ett fåtal fallstudier för att erhålla generell 

kunskap63.  

 

3.2.8 Validitet. 

Britta Qvarsell menar att validitetsproblemet är viktig att begrunda när man genomför 

barnintervjuer för att fånga barns villkor. Hon påpekar att både barn och intervjuare har olika 

perspektiv och syn på ett förhållande, viket gör frågan om man ska eftersträva en gemensam 

förståelse viktig. Istället framhåller Qvarsell att olika perspektiv och syn på företeelsen gör 

bilden mer nyansrik och giltig. Hon menar också att gruppintervjuer är ett sätt att öka 

validiteten i barnintervjuerna. Gruppdynamiken bidrar till att olika uppfattningar kommer 

fram. Mitt sätt att använda flera gruppintervjuer med barn där alla känner varandra och umgås 

i samma krets ger kan också ses som ett sätt att öka den interna validiteten.64  

 

3.3 Urval 

Mitt urval var helt styrd från min sida. Jag ville ha en barngrupp som kunde spegla det sociala 

samspelet som skapades kring ett populärkulturella utryck som riktade sig till barn. Samtidigt 

ville jag inte välja ut endast verbala och ”kulturvana” barn. Barnen skulle vara ca hälften 

pojkar och hälften flickor och vara rätt trygga med varandena. För att finna en sådan grupp 

beslöt jag att ta kontakt med en skolklass. När det gällde ålder tänkte jag mig en fjärdeklass 

dom ligger mitt i latensålderns spann. Jag ville hålla avståndet till de förpubertala barnen, och 

till de mindre och mera beforskade förskolebarnen och 6-åringarna. Men efter samtal med 

lärare hittade jag en lämplig tredje klass. Barnen i intervjun är således 9-10 år.  

                                                 
62 Agnetha Lindh-Munther Barnintervjun som forskningsmetod (Uppsala: Centrum för barnkunskap, 
Univ. 1989)  
63 Kvale(1997) 
64 Quarsell Britta Samtal med skolbarn om fritid och masskultur- Om validitetsproblem i barnintervjuer i Lindh-
Munther (red) (1989) 
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Det var med viss tvekan jag valt en skola där jag själv arbetat. Detta ökade min chans att 

skapa trygghet och relation till barnen som jag intervjuade. Jag var ingen okänd person för 

dessa barn. Detta innebär också att jag visste mer om barnen, deras historia och vardag, som 

jag kunde ha användning för i min analys. Men det kan också vara till nackdel. Dels för att 

analysen eller min syn på enskilda barn blir låst och hämmad av gammal kunskap som inte 

nödvändigtvis är mer korrekt än den nya som intervjuerna ger. Dels för att barnen har en bild 

av mig som skolpersonal vilket gör att mitt intervjumaterial är skapad i en starkare 

skolkontext.  Men jag gjorde bedömningen att den nytta som kontakterna och relationerna 

innebar var större än eventuella nackdelar.   

 

3.3.1 Urval i klassen  

Urvalsprocessen i klassen gick till så att jag gick in och tog en lektion då vi diskuterade 

populärkultur, vad som fanns och vad dom använde/såg. Alla uttryck dom sa skrevs upp på 

whiteborden, sammanlagt samlade vi in ett femtiotal titlar. Av klassens 24 elever var det ca 15 

som lämnade förslag, de andra satt tysta eller var med i ”babblet" och viskandet kring 

bänkarna.  

 

Efter det fick barnen sätta upp sig på ett utav de populärkulturella uttrycken vi skrivit upp på 

whiteborden. Jag var noga med att påpeka att man inte var tvungen att skriva upp sig. Det var 

frivilligt och skedde öppet, vilket bl a innebar att kompisar ibland förhandlade mellan 

varandra vilket uttryck dom skulle välja. Några gnydde lite plågat över att inte få välja flera 

uttryck. Sammanlagt skrev 19 av klassens 24 elever upp sig, fördelade på tolv av förslagen.  

 

3.4 Genomförande av intervjuerna  

Målet var att ur detta välja tre grupper för intervjuer. Jag ville ha någorlunda jämn 

könsfördelning och minst två, helst tre eller fyra barn i varje diskussionsgrupp. Utifrån dessa 

kriterier blev det följande grupper: 

 

- Pokémon XD (dataspel) Tre pojkar. 

- Harry Potter (böcker) Två flickor, en pojke. 

- Kalle och chokladfabriken (film) Två flickor. 
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Jag hade en intervjuguide med mig vid varje intervjutillfälle där olika områden som kunde/ 

skulle diskuteras fanns. Det var öppna frågor (se bilaga 1) men med färdigformulerade frågor 

och min tanke var att få barnen att öppna sig och visa hur dom resonerar kring sitt utryck. De 

handlade om återberättande av det som uttrycket handlade om, jämförande mellan dom andras 

utryck, om kompisar, om familj m.m.  

 

I de praktiska intervjuerna fann jag inte något större stöd i dessa intervjuguider utan la dom åt 

sidan för att kunna fråga upp och reflektera på vad barnen sa i intervjuerna. Papperet gjorde 

att det blev mindre samtal och mer ”förhör”/ vuxenstyrd intervju vilket motverkade mitt syfte 

att också försöka fånga processen mellan barnen i gruppen. Jag följde alltså bara dom större 

stolparna, och försökte i slutet av intervjuerna se igenom om jag missat några frågeområde. 

 

Intervjuerna genomfördes under relativt stor tidspress. Klassen hade under dom veckor jag 

genomförde intervjuerna rätt många åtaganden som skulle genomföras. Intervjuerna, som 

bandades i sin helhet, genomfördes i soffgruppen inne på kontoret på ett fritidshem i skolans 

lokaler. 

 

Första intervjun var med Harry Pottergruppen. Intervjun genomfördes på morgonen och tiden 

var obegränsad. Intervjun blev ca 45 min lång. Barnen pratade och analyserade, påtagligt 

sugna och säkra på att det dom sa var relevant och intressant. Dom föregick i flera fall mina 

intresseområden och frågor med sina egna funderingar. 

 

Andra intervjun var med två av pojkarna från Pokémongruppen, den tredje pojken var sjuk. 

Vi hade en halvtimme till förfogande, intervjun tog 25 minuter. Pojkarna var inte särskilt 

talförda och vana vid intervjuer, pratade tyst, ofta i kortfattade oavslutade meningar. Deras 

utgångspunkt var det senast dataspelet Pokémon XD som de spelat men deras diskussion 

handlade oftare om Pokémon korten.  

 

Den tredje intervjun genomfördes efter lunch samma onsdag. Även där hade vi en halvtimme 

till förfogande. Det var två tjejer som valt Kalle och chokladfabriken. Deras svar var tysta och 

osäkra, korta och ofta ganska osammanhängande. Dom signalerade ovana att analysera och 

återberätta.  
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Eftersom de tre första intervjuerna inte gav mig tillräckligt med material beslöt jag att göra två 

intervjuer till två veckor senare. Dels en andra intervju med hela Pokémongruppen där även 

den pojke som förut var sjuk deltog. Intervjun blev lång och informationsrik. 

 

För en fjärde intervju valde jag en ny grupp med barn: 

 

- Narnia-gruppen (film) Två flickor och en pojke. 

 

Gruppen var tyst, osäker och pratade så pass tyst att bandet missade mycket. Alla tre satt 

länge och väntade innan korta svar kom.  

 

Trots att endast två grupper, Pokémon och Harry Potter, gett mig utförliga resonemang och 

bilder kring sitt utryck beslöt jag att inte stryka dom två mindre verbala grupperna ur mitt 

material. Det hade enligt mig varit en alltför stor avgränsning att bara använda dom som 

pratade barnkultur på mitt sätt. Det skulle tvärtom vara än viktigare att fördjupa sig i hur just 

de tysta och mindre kulturellt starka barnen formar sin kultur. Men ett sådant arbete hade jag 

oturligt nog inte tid att genomföra. 

 

3.4.1 Gruppsammansättningarna. 

Jag frågade barnen också lite om deras hemförhållanden. Föräldrarnas utbildning, om 

föräldrarna var sammanboende, huruvida dom bodde i hus lägenhet, eller radhus. Om de hade 

syskon och vilken position de var i syskonskaran. Grupperna består av en väldigt blandad 

skara barn, där Harry Potter gruppen sticker ut i form av äldsta barn och föräldrar med mest 

utbildning. Detta tillsammans med den inblick som intervjuerna gav mig ganska god kunskap 

om barnens position i klassen. Jag hoppas kunna ge en rättvisande bild av hur de olika 

positioner som barnen hade i gruppen påbjöd dom olika strategier och möjligheter för barnen.   

 

3.4.2 Utskrift och kodning 

Jag skrev sen ut hela intervjuerna ordagrant efter ljud och uttal. Intervjuerna kodades sen en 

gång bara med tanke på vad den enskilda intervjun innehöll. Språket snyggades till, sen 

kodades intervjuerna än en gång då jag försökte hitta genensamma koder för alla intervjuer, 

t.ex. familj, kön, beskrivning, tema, jämförande mellan uttrycken. 
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Slutligen styckades och sorterades alla intervjuer efter de övergripande kategorierna. Jag har 

försökt behålla barnens uttal och övriga läten i det citerade. Jag har inte gjort några 

efterforskningar på hur de olika pocket monstrerna stavas. 
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4. De fyra berättelserna. 

Även om alla utryck som barnen valt har marknadsfört via en ”cross selling” strategi, i 

Pokémon och Harry Potter dessutom på ett väldigt aggressivt sätt, kan vara på sin plats att 

kommentera både de enskilda uttrycken som barngruppen som valde uttrycket. Barnen deras 

erfarenheter och bakgrund och själva uttrycket påverkade nämligen intervjusituationen väldigt 

mycket. Eftersom Kalle och Chokladfabriken och Narnia intervjuerna var betydlig mindre 

uttömmande kommenterar jag bara dessa lite kort och lägger större vikt vid Harry Potter och 

Pokémon.   

 

4.1 Narnia sagan 

Narnia sagan har sitt ursprung i den bokserie som Clive Saples Lewis´ skrev under andra 

världskriget. Berättelsen är av mytiskt karaktär med stora magiska inslag. Narnia serien kan 

enligt Göte Klingberg sägas tillhöra fantastiska berättelser65 eller fantacy. Den handlar i 

korthet om några engelska barn som via en garderob hemma i sitt hus förflyttas till en magisk 

värld, där blir dom indragna i de godas kamp mot de onda och barnen blir hjältar.     

Klingberg poängterar att genren fantastiska berättelserna har sin historia i eller rentav av är 

sägner. Karakterisktiskt för en sägen är att den har en klarare tidsättning än folksagan, den har 

en vardaglig anknytning och den innehåller ofta möten med olika spöken och naturväsen.66 

 

4.1.1 Narnia gruppen  

Narnia gruppen bestod av två flickor och en pojke. Barnen var tystlåtna och fåordiga och hade 

sett filmen men inte läst böckerna själv. Boken var högläsningsbok i klassen och en stor 

Hollywood film hade för några månader sen gått på Bio. 

 

4.2 Sagan om Kalle och Chokladfabriken  

Kalle och chokladfabrikens är en modern saga som i nästan profetisk humor prickat in 

konsumtionssamhällets många ingredienser.  

Kalles familj är så fattig och marginaliserad att misär blir komisk. Morfar Johan har jobbat 

hela sitt liv på fabiksägare och uppfinnaren Vole Vonkas chokladfabrik men blivit arbetslös 

när fabriken lagt om och börjat med använda arbetskraft som stadens invånare inte såg 

                                                 
65 Göte Klingberg Fantastiska berättelser- science fiction – framtidsskildringar i Ungdomslityteraturen III 
Furuland, Örvig, Svensson (red) (Stockholm: Rabén & Sjögren 1994) 
66 Klingberg (1994) 
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skymten av. Den vara, Chokladen, har en extrem dragningskraft på alla samhället medborgare. 

Vole Vonka syns ofta i TV och gör reklam för sig och sitt godis. Vole Vonka anordnar så ett 

lotteri där fem biljetter till Chokladfabriken göms i dom extremt goda chokladbitarna. 

Chokladbitarna säljs i massor. (marknadsföring). Kalle, vars familj är extremt fattig, satsar 

sina sista pengar på att göra Kalle glad. Naturligtvis tror dom sig inte kunna ge Kalle biljetten. 

Andra bortskämda och rika barn vinner fyra av biljetterna och deras lycka visas upp i TV. 

Kalle som inte vinner lotten hittar sen en chokladbit där en lott finns, och kommer så med i 

TV och får vara med i tävlingen. Inne i fabriken sker en utslagstävling, där Vole Vonka är 

domare i en utslagstävling där barnen inte får veta reglerna.  

 

Det finns också en intressant sens moral i Kalle och Chokladfabriken. Kalle, som är fattig och 

inte bortskämd, kan motstå Chokladens frestelser, tillskilnad från dom rika och bortskämda 

barnen som inte kan motstå allt godis och bestraffa och åker ut. Kalle kan alltså motstå 

godiset och vinner tävlingen och som pris flytta in i chokladfabriken. Kalle vill dock inte 

lämna sin kära fattig familj utan väljer bort rikedomen. Efter att ha återgått till fattigdomen, 

hjälper Kalle Vole Vonka att bearbeta sin traumatiska barndom, dom blir vänner och hela 

Kalles fattiga familj flyttar sitt skraltiga hus in på chokladfabrikens område. Kalle får på de 

sättet halva kungariket ändå i slutet.      

 

4.2.1 Kalle och Chokladfabriks gruppen 

Kalle och Chokladfabriken hade gått på bio för några månader sen. Det var två flickor som 

valt den gruppen.  

Ett motiv hos den fantastiska berättelsen är kampen mellan de onda och de goda, som enligt 

Klingberg konkretiseras genom de övernaturliga makternas uppträdande i vardagsvärlden.67 

Om den antagonistiska kampen mellan ont och gott är centralt tema i de tre andra 

berättelserna, så saknas denna ingrediens i Kalle och Chokladfabriken.  

 

 

4.3 Harry Potter 

Även om mottagandet av Rowlings Harry Potter till en början varit ljum68, har den bokliga 

kritikerkåren efterhand börjat intressera sig för fenomenet.69 Trots böckernas tjocklek och 

                                                 
67 Klingberg (1994) 
68 Hans Hasselbaldh Barnboken 2002:2 
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tilltagande ”mörker” är det enligt barnboksforskaren Maria Nikolajeva ingen tvekan om att 

Harry Potter är en barnboks serie. Även Harry Potter kan räknas till en fantastisk sagotradition 

spårar Nikolajeva influenser från flera olika barnbokstraditioner som rackarunge boken och 

idrottsböcker mm70. Harry Potter är förändralös och bor i hos sina korkade släktingar, men 

han har ett kall. Han blir intagen på en internatskola som utbildar trollkarlar och de visar sig 

att han har en otrolig trollkraft, den enda som är stor nog att möte den onda kraften hos Lord 

Voldemort.  

 

Böckerna är tjocka och innehåller rätt många svåra ord och annorlunda logik som kan vara 

svår att ta till sig för barn som inte läser så bra. Samtidigt får man enligt Nikolajev inte så 

långa beskrivningar av Harrys tankar, eller längre beskrivningar av moraliska dilemman. 

Harry är en aktör som funderar på konkreta problemlösningar. Även om böckerna utvecklas 

och Harry växer genom serien har ingen större psykologisk utveckling skett hos Harry.  

 

Maria Nilkolajeva analyserar Harry Potter utifrån Bachtins karnevalbtradition, där en 

symbolisk skildring av en socialt skildrad befrielse process skildras, i Harry Potters fall 

jämtemot föräldrar och vuxenvärld. Karnevalen är dock alltid sanktionerad av makthavarna, 

där berättelsen alltid återgår till det normala, men den bär alltid också på en befrielse tanke 

eftersom den visar på att en annan maktordning faktiskt går att tänka sig.71  

På samma sätt som makthavarna alltid använt litteraturen som manipulerings och förtryckas 

redskap. Ingen annan konstform kan bättre beskriva den dolda maktordningen mellan barn 

och vuxna som barnlitteraturen. En makthavande grupp, vuxna skriver för den maktlösa 

gruppen barn, för att roa och underhålla men samtidigt öppet eller fördolt förmedla 

värderingar. Som en illustration till Nikolajevas analys till detta resonemang kan man ta 

debatten om rasismen i Sagan om Ringen, kristendomen i Narnia, eller huruvida Harry Potters 

består av ideologiskt ”tveksamma värderingar” som är ”rasistiska, sexistiska och 

imperialistiska” 72 eller om Böckerna är en uppfostrar våra barn till pluralister, antipurister 

och demokrater.”73  

                                                                                                                                                         
69 Maria Nikolajeva Harry Potter och barnlitteraturens hemligheter Tidskrift för litteraturvetenskap 1-2004   
70 Nikolajeva (2004) 
71 Ibid 
72 Ibid s.15 
73 Hasselblad 2002. s14   
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4.3.1 Harry Potter gruppen 

Dom tre barn som valde denna grupp tillhör alla klassens storläsare och har på alla sätt gått in 

i den klassiska slukaråldern. Två av dom intervjuade var flickor och en pojke.  

 

4.4 Pokémon 

1996 lanserade Nintendo Co. LtD Pokémons spel på den Japanska marknaden. Pokémon, vars 

namn är en förkortning för Pocket Monster, är en slags snälla monster som ska fångas tränas 

och sen tävlas med på speciella Pokémon arenor. För att få barnen att byta monster gjordes 

spelet i två olika färger. Det enda sättet att få alla 151 monstren var att byta.74 

 

Pokémon filmerna och serierna är ofta uppdelade i episoder som introducerar lanserar ett 

ständigt flöde av figurer. Pokemon världen är inte linjärt tidsbunden i en stor gemensam 

historia utan snarare ackumulativ, i den meningen att nya figurer, versioner av spel, filmer och 

serier lämpas bara in i världen jämsmed de gamla. Förnyelsen, uppgraderingen är ett 

genomgående tema, liksom striden, kampen och attackerna som är spelet och övervägande 

handlingen i både spel film och TV serie.   

 

Pokémon blev het otippat en stor succé, snart skrevs kontrakt för animerade filmer och serier, 

licenser för leksaker, byteskort, kläder m.m. Kanske kan man spåra den tradition och 

historiska genger som P influerats av måste man nämna Science fiction. Sciens Fiction (SF) 

berättelser berör och utspelar sig, enligt Furuland, där hittills okända tillämpningar av 

vetenskapligautvecklingen tillämpas. De innefattar även sådan teknisk utveckling som kan 

förefalla mycket osannolika men ändå är av naturvetenskaplig-teknisk natur. Inom SF rymms 

både teknik kritik, en dystopisk tradition där utvecklingen skapat människofientliga 

samhällen, och en utopisk tradition, där vetenskap och utvecklingen producerat farsinerande 

framsteg.75 Pokemon anknyter i sin centrala teknik- och utvecklingstänkande till den utopiska 

traditionen. Samtidigt anknyter Pokemon också till den fantastiska sagans magiska ingrediens, 

och skapar på så sätt en mytisk värld som om inte helt så i vart fall med ytterst få kopplingar 

till vår egna värld.  

 

                                                 
74Steven L Kent  The ultimate history of video games: from Pong to Pokémon and beyond – (New York: Three 
Rivers Press 2001) 
75 Klingsberg (1994) 
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4.4.1 Pokémon gruppen 

Pokémon gruppen bestod av tre pojkar som jag genomfördes två intervjuer med. Den första 

intervjun genomfördes med två av pojkarna, när den tredje pojken var sjuk.  
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5 Analys 

 

5.1Barnet och berättelserna 

De intervjuer jag genomfört kom att beröra tre teman: kommersiella arenor, familjerelationer 

och kompisar. Jag och börjar i min analys med dom enskilda berättelserna och barnens 

förhållningssätt och tankar kring dem.  

 

5.1.1 Barnens tankar kring berättelsen   

Barnen gav i intervjuerna flera exempel på hur berättelserna användes i fantasi och tänkande.    

I Pokémon- och Harry Potter-gruppen var det uppenbart att Harry Potter och Pokémon upptog 

en stor del av deras tänkande och fantiserande.  

  

5.1.1.1 Harry Potter- den ständigt närvarande  

Harry Potter-gruppen var flera gånger inne på hur fast man blev i Harry Potter-världen. Under 

samtalet framkom tydligt att det är böckerna som är viktiga där barnen kan sjunka in i Harry 

Potter-världen.    

 

Erika Jag brukar inte spela TV-spel eller såhär… mycket dator… Fast ag läser 

jättemycket… jag läser kopiöst mycket… så att ibland hör jag inte när 

mamma ropar att de är mat… man sitter: ”Mmmm… 

mmm…jaaa…mmm…jag kommer… mmm…” 

Marie Ja vet man vill aldrig sluta läsa… 

Joel Näee… man blir som helt fast… 

Marie Så fort… 

Erika Man blir som fastklistrad… 

Marie Så fort man har läst typ tre sidor så blir man fastklistrad. 

Erika De är som en bok… dom berättar om en bok i Harry Potter man inte kunde 

sluta läsa… de är så med Harry Potter man kan aldrig sluta läsa. Man blir 

jättebesviken när man ska gå och göra något annat. 
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För Harry Potter-gruppen är böckerna nära och tillgängliga. Alla i intervjugruppen någon av 

böckerna hemma. Även om två av barnen bara har en av seriens böcker lånar barnen böckerna 

på biblioteket. Alla håller dessutom för tillfället på att läsa någon av böckerna.  

Nikolejva menar i sin analys av Harry Potter att de är en tydlig barnbok i den meningen att 

den inte går utanför de förväntade ramarna för barnbok genren. Den influeras från flera olika 

traditioner men levererar i slutändan alltid vad som förväntas. Även om språket ibland är 

ganska avancerat och serien ”mörknar” betydligt, så sker ingen större utveckling i 

psykologiska eller mognadstermer hos Harry och hans vänner. Böckerna innehåller inte heller 

enligt Nikolejva några längre moraliska- eller värderingsresonemang: Harrys funderingar är 

inte alls framträdande utan i stället ligger fokus på händelser och lösning av fall eller knipa. 

Harry Potter-böckerna kan med Appleyards läsroller räknas som en bok som kräver en ganska 

avancerade ”reader as a Hero and Heroine” roll, men som inte ger ”reader as a Thinker” rollen 

särskilt mycket växtmån. För Harry Potter-gruppen som är ganska typiska bokslukarbarn har 

boken med Jon Smidts begrepp en tydlig språklig relevans. Den utmanar, ger spänning, 

händelser och har mycket ”mörker”: 

 

Joel …de är mycket mer mörker i Harry Potter t.ex. 

Marie Ja vet 

(…) 

Joel De är inge roligt om det är frid och fröjd hela dagarna… 

M& E  Näe… 

Marie Det är inge kul… 

Erika De måste hända nånting spännande… 

 

Att Harry Potter växer och utvecklas, om än bara i vissa aspekter och i väldigt sakta tempo 

enligt Nikolejva, är något som Harry Potter-gruppen funderar över.  

Nikolejva menar i sin analys av Harry Potter att Harry i god karnevalisk ordning tvingas 

tillbaka till en ursprunglig ordning efter varje slutfört hjältedåd. Varje sommar måste Harry 

tillbaks till mugglarnas värd och sina korkade släktingar där han inte får använda sina 

exceptionella trollkrafter. Nikolejva ser detta som ett karnevaliskt försök att fostra till 

acceptans för den rådande maktordningen. Att Harry Potter och hans gäng är på väg in i 

traditionen och den vuxna ordningen, är barnen i intervjun helt införstådd med. För Harry och 

hans vänner innebär det en karriär inom Hagwards internat och trollkarlsvärden: 
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Joel  (…) dom blir prefekter… 

Alla   Ja 

Erika  Ja dom blir ju de… 

 

Just de vardagliga, att Magikern Harry och hans vänner också brottas med samma problem 

som Harry Potter-gruppen är något som också kan räknas till det Smidt kallar tematisk 

relevans. Att de t.ex. uppstår bråk och konflikter mellan Harry Potters vänner är något barnen 

gärna resonerar kring:  

 

Är dom som ett gäng dom…? 

Alla Ja  

Erika Dom hänger som alltid ihop förutom att de brukar bli ganska stora bråk 

mellan… 

Alla Hermione och Ron… 

Joel Fast i fyran blir de ju jävligt stort mellan Habrie och Ron 

Marie Det är dom som hänger ihop mest tror jag… också är de sånt himla stort 

bråk. Och va heter de… (?) 

Erika Då ville Ron bara vara med Sinerose, Rodiene ( Mummel på uttal) 

(Mummel i bakgrund när alla försöker uttala de svåra namnen…) 

 

Att Harry Potter har ett gäng kompisar runt om sig gör också att det finns ett flertal karaktärer 

och personligheter att identifiera sig med. Även om Harry Potter som Nikolejva påtalar inte 

står för något nytt. Harry Potter är enligt Nikolejva bäraren av ”normen”. En norm som för 

övrigt stämmer väldigt bra in på Connell och Nordberg / Saars ”manlige medelklassnorm”. 

Huvudrollen är som vanligt en pojke. Anledningen till detta är inte bara att pojkar traditionellt 

är huvudpersoner, det finns också en rent marknadsmässig beräkning bakom beslut att göra 

killar till huvudpersoner. Flickor är bättre på att identifiera sig med pojkhjältar i betydligt 

större grad än pojkar förmår identifiera sig och läsa om flickhjältar. Även om Rowlings 

kanske inte hade sådana baktankar när hon började skriva om Harry Potter, så har som Kline, 

Dyer-Witheford och de Peuter påpekar, dom stora bolagen redan innan de beslutar om 

jättelanseringar av ”berättelser” beräknat berättelsens säljbarhet av olika varor på olika 

marknader. Man kan säga att den konservativa och traditionella narratologin i Harry Potter 

lämpade sig väldigt bra för stor kommersiell succé. 
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Även om Harry är normen och hjälten finns det i gänget runtomkring alternativa figurer att 

identifiera sig med. Erika och Marie har fäst sig vid när Hermione försöker lära sig uttala den 

onde Voldemorts namn högt, vilket i Harry Potter-världen är något mycket modigt som bara 

Harry, Damblor och Moody som klarar. Även att det finns en tjej i gänget kring Harry Potter 

är något som Nikolejva menar är väldigt traditionellt. Hermione är nämligen en ganska typisk 

duktig tjej, som får stå den briljante hjälten bi. Hon är smart, ordningsam och kompletterar på 

ett traditionellt sätt den manlige hjälten väl. Könsrollerna är anpassade till den traditionella 

särartstänkande som enligt Nordberg/Saar har djupa historiska rötter.  

 

5.1.1.2 Drömmar om choklad. 

Narnia gruppen verkar inte relatera Narnia till sig själv och sina erfarenheter på samma sätt 

som Harry Potter gruppen gör. Dom tyckte att Narnia var bra påhittad och höll spänningen bra 

men hade inte tänkt särskilt mycket på sitt uttryck. De hade inte heller Kalle och 

chokladfabriks-gruppen. Även om dom tyckte filmen var jättebra och sett den flera gånger, 

hade dom inte riktigt förstått hur det slutade. Filmen var rolig, vilket var viktigast, men Vole 

Vonka var en oberäknelig figur. Både Lina och Sanna i Kalle och chokladfabriks-gruppen 

hade drömt om filmen efteråt:  

 

Lina Jag drömde om den när jag hade sett de… 

Va sa du? 

Lina När jag hade sett på TV så drömde jag om Kalle och chokladfabriken… Jag 

drömde att jag fick komma in i  

Sanna Ja jag tror jag har drömt också… 

Vad drömde du då? 

Lina Att jag kom in i fabriken och att jag nästan åt upp all chokladen och då vart 

Vole Vonka sur på mej… ( skratt) 

Nästan en mardröm då…? 

Lina …fast jag fick ändå mycket choklad och vart såhär jättefet…( skratt) och … 

Volle Vonka ba´: Har du ätit upp all choklad nu, nu får du he tillbaka, att ja 

skulle skaffa tillbaka. 

Sanna Huaäk… (lossas kräk) 

Lina Ja jättekonstigt… asså ena stunden var han jätteglad på mej, ena stunden var 

han jättesur. Drömmar kan vara så konstiga. 
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Lina verkar själv inte tro att hon skulle klara ett så svårt chokladprov som barnen i Kalle och 

chokladfabriken blev utsatta för. Den tydliga sensmoral i filmen, den fattige stackaren som 

inte är van choklad klarar provet samtidigt som dom rika och bortskämda blir utslagna, blir 

för Lina en mardröm. Att filmens spänning och lockelse fanns i det fantasieggande godistemat 

stod klart även för barnen i Narnia-gruppen som sett Kalle och chokladfabriken. ”Kalle och 

chokladfabriken den är inte nå spännande. Då går dom mest bara runt och äter godis och 

sånt.” 

 

 

5.1.1.3 …och en tillgänglig fantasivärld. 

Tvärt imot Harry Potters fantasieggande parallellvärld, där vardagsproblem och samtid 

återspeglas, verkar Pokémon-gruppen finna en drgnaingkraft i det de fantastiska och 

avsaknaden av realism. Enligt Blomberg har detta att göra med de skilda förväntningar som 

dataspelare har på narralogin (berättarstrukturen mm) där t.ex. barnet blir en aktör i 

berättelsen. Dataspelare ställer också det som Jenkins kallar spatsiella krav på 

berättelsekontexten. Dessa skilda krav blir tydliga när jag ber dom jämföra Pokémon med 

Harry Potter: 

 

Jonas Harry Potter de är ju som… magi… de är ju som vanliga människor som 

trollar med nå … pinnar. 

Lars Pokémon de är mer… 

Jonas Dom skjuter vatten och sånt… 

Daniel De är roligare också… 

Jonas Harry Potter är som…  

Lars De är lite mer… 

Daniel I alla fall på spelen… 

Jonas Harry Potter är som  

Lars …ja… 

Daniel De är som vifta med en pinne så flyger en sten. 

Lars …ja… 

 

Pokémon-världen är fylld med action, fantastiska prestationer och utvecklingsmöjligheter. 

Detta återspeglas i Pokémon-figurernas fantasifulla utseende och fokus på attacker, strid och 

utveckling. Barnen har alla sina favoriter som de väljer av lite olika anledning: 
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Varför de? Varför är dom bra? Varför är dom era favoriter? Få höra? 

Daniel kan du börja? 

Daniel  Ehh… han kan ju flyga och allting… spruta eld… ja… eld jag gillar ju de. 

 (…) 

Lars Och jag gillar Gain Gard för han är som ett spöke, kan gå igenom väggarna 

och… göra liksom sömnattacker och sånt. 

 (…) 

Så de har att göra med vad dom kan göra… 

Daniel Jaa… 

…inte hur dom ser ut…  

Lars Jo jag gillar hur en ser ut också… 

Jonas …ja… 

Daniel  …ja lite grann… 

Lars …han är så cool… han har taggar på ryggen… Fast han är också ful för han i 

mitt Pokémon-spel så skriker han så här bara bläunnnn… (skratt) 

 

Mängden av Pokémon där utseenden, attacker och även någon slags beteende som är ”rolig”, 

gör att alla kan välja sin favorit. Det nämndes en gång under dom två halvtimmeslånga 

intervjuerna Pokémon som ett husdjur. Ingen i gruppen uttryckte heller något omvårdande 

eller känslosamt om sin Pokémon. För pojkarna i mina intervjuer var Pokémon väldigt 

förknippat med strid och attacker. 

 

I Pokémon intervjun kan man se en stark önskan att gå in i Pokémon-världen. Som här efter 

en lång uppräkning på alla häftiga attacker som Pokémons kan göra: 

 

Jonas  …de finns ju inte… 

Daniel Näe… 

Jonas De är som roligt om man kunna haft de… 

 

Jonas önskan att ha de Pokémon saker som inte finns kombinerar han några gånger under 

intervjun med utvecklings- och förnyelsetanken som genomsyrar Pokémon världen:  
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Men dom här prylarna som ni har… ni hade rätt många såna… finns 

det några fler prylar som ni önskar er eller sådära… Pokémonprylar… 

Jonas  Ahh en robot som är Pokémon. (Fniss) De skulle vara nåt. 

Daniel Men de finns inte…näe. 

Jonas Men jag önskar mej såna riktiga kort. Det är de närmaste man kan komma 

hittills… 

 

För Jonas är Pokémonvärlden liksom leksaksvärlden under ständig utveckling. Tanken att 

dessa världar håller på att närma sig varandra ligger nära till hands. I det perspektivet blir 

Pokémon leksaker, nya utgåvor rekvisita eller redskap som för barnet närmare den riktiga 

Pokémon världen. Denna marknadsföring och kommersiella kulturen kring Pokémon 

samspelar med det bärande utvecklings/uppgraderings temat i pokemons olika berättelser.  

eller för att prata Jenkins, med den som skapats kring Pokémon. Utvekling förnyelse och 

ständiga lanseringar av nya varor, produkter och utryck blir, hela den Narrativa ekonomin 

tycks för Jonas samverka för att utveckla och förverkliga pokémon världen.    

 

För Harry Potter var sakerna som Harry Potter har i böckerna och filmen intressantare än dom 

leksaker och varor kring Harry Potter som finns att köpa: 

 

Men alltså du har en tröja t.ex.  

Marie Två st. 

Vill man ha grejerna också…  

M & E  Ja de vill man… 

Marie De finns som en kamera också som… ifall man tar ett foto så blir… t.ex. om 

jag ser ut så här då blir de flera stycken bilder av mej, små bilder på ett och 

samma kort. Man får som med såhär… 

Erika Också är de så häftigt när trollkarlsvärlden… då är de såhär levande kort… 

för att… 

Joel Ja bilderna… 

E & M Dom kan röra sig… 

Joel Som rör sig… om den där tavlan hade varit trollkarlsvärlden då hade… 

E& M …dom där rört sig… 

Joel …raketerna farit runt och… 

Marie …då hade dom rört sig… 
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Joel …fart såhär och  kommit upp nya… hela tiden…  

 

Även om min fråga var menad att gälla dom olika kläder och leksaker som finns, så pratade 

Harry Potter-gruppen om dom fantastiska sakerna som finns i Harry Potter-världen. 

 

5.1.2 Berättelsernas olika uttryck.  

5.1.2.1 Böckerna 

När Harry Potter-gruppen gör en jämförelse mellan bok- och filmversionerna är det bok som 

är de verkliga. När Marie tänkte på filmerna blir ”… dom blir så här… ganska verkliga. Dom 

blir så verkliga och dom får till det så bra…dom böckerna ja…” 

 

Böckerna var viktigast, det var Harry Potter-gruppen övertygad om. Gruppen ägnade mycket 

tid åt att förklara varför man ska läsa böckerna före filmen. Filmerna missade så mycket och 

skulle bli otroligt långa om allt viktigt var med. 

 

Att Harry Potter-gruppen är inne i det man brukar kalla bokslukaråldern. Dom intygar alla att 

dom är ” …duktiga på att läsa.”  Joel tyckte ansåg att alla ” … böcker är lite för lätta…” innan 

han hittade Harry Potter.  För dessa barn konkurrerade t.ex. inte tv eller dator med läsandet, 

även om i alla fall Joel och Marie var öppen för dom flesta berättelsers olika uttryck.  

 

Harry Potter-gruppen utgår från böckerna även när dom pratar om Narnia. Dom uppfattar 

Narnia som mycket ”svårare”, och upprörs över att deras lärare hellre läser Narnia: 

 

Marie Man ser liksom bilderna tydligare i Harry Potter tycker jag… än i Narnia. 

Joel Jag … de är som mycket konstigare i Narnia… 

Marie Ja vet asså man… man fattar… 

Erika  Man förstår inte i Narnia… 

Joel Det är vissa ganska svåra ord… 

Marie Ja t.ex. det är en ganska gammal bok. Min mamma har läst den när hon var 

liten. Och… men de är en… Narnia är en rätt så gammal bok men Harry 

Potter är ganska ny faktiskt. (…) 
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5.1.2.2 …och filmerna 

Narnia-gruppen föredrog filmen framför boken, trots att det alltså var läraren som läser boken 

”…för då ser man vad som händer…”. Narnia-gruppen utgjorde inga storläsare. Ingen utav 

barnen hade själv läst Narnia, även om en höll på. När jag frågar om Harry Potter, som är en 

svårare bok berättar Aron att han lessnat ”… och sen då läste mamma och tvåan har jag läst 

och så… trean…. den ville jag sluta med… så den ligger mest bara där…” 

 

Narniagruppen har uppenbart ännu inte riktigit tagit till sig de som Appleyard kallar ”Reader 

as A aktor” läsrollen, i så hög grad att dom kan börjar avancera i berättandet. Varken gruppen 

med Narnia eller Kalle och chokladfabriken pratar heller om sitt uttryck på samma nyanserade 

sätt som Harry Pottergruppen gör. Att Narniagruppen har betydligt lättare att förstå och ta till 

sig Narnia sagan på film än i läsning även när läraren, eller föräldrar, läste högt. Man kan med 

hänvisning till Vygotskij skönja hur barnen i Narnia gruppen inte har psykiologiska prosesser 

prosesser (begrepp, logiker, minnesfunktioner mm) för att kunna skapa begripliga bilder av de 

lästa ordet. Det krävs ett avanserat tänkande för att göra denna översättning. En översättning 

som också baserar sig på perceptionell och kognitiv mognad.  Trots att barnen alltså får boken 

läst för sig i skolan är det fortfarande filmen som dom refererar till. Det är uppenbart att det är 

filmen som gjort störst intryck på barnen.  

 

Man kan också med hänvisning till Vygotskijs tankar om närmaste utvecklingszonen se 

högläsningen som hjälp för barn som inte är storläsare att få tillgång till en ganska avancerad 

fantastisk berättelse, som dom annars inte klarat att ta till sig. Detta sker både genom att 

läraren ger läsningen flyt, fart och uttal men också genom förklaringar som läraren eller andra 

bättre läsande barn ger. På så sätt kan också filmen fungera som en introduktion till böckerna. 

Marie i Harry Potter-gruppen berättar om hur filmerna lyft hennes intresse: 

 

Du läste boken först? 

Marie Men… ehh… jag vet… jag tror att de var så. Jag hade sett Harry Potter ett på 

film och Filippa hade några böcker, jag tror hon hade två böcker… och vad 

heter de så kom tvåan ut på film… och då gillade jag Harry Potter ganska bra 

då… då gillade jag Harry Potter… ahh men jag var inte så där jätteförtjust i 

den, då fick jag tvåans film… och då vart jag så där överlycklig över den… 
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För Narnia-gruppen är inte Narnia sagan mer än en bra film och trevlig underhållning. Varken 

Narnia eller Kalle och chokladfabriken säger sig tänka särskilt mycket på sin film. De intryck 

som filmen gjort verkar vara relativt begränsad. 

 

5.1.2.3 Andra uttryck av berättelsen 

Att grupperna med Narnia eller Kalle och chokladfabriken inte var lika engagerade i sitt 

uttryck syntes också i att dom inte hade särskilt god koll på vilka andra varianter det finns på 

deras uttryck. Narnia-gruppen hade sett filmen och läste böckerna i skolan. Det fanns också 

en tecknad tv-serie som Aron och Lovas syster hade sett, ett tv-spel dom aldrig kört och så 

fick man leksaker ”nån gubbe” på McDonalds.  

 

Kalle och chokladfabriken är som jag konstaterat inbakad i en rad företeelser som är kopplade 

till konsumtionssamhället, något som för en vuxen läsare skulle kunna ge vad Smidt kallar 

tematisk relevans. Men sågon sådan relevans gav inte Kalle och chokladfabriks-gruppen 

utryck för. Dom verkade inte heller särskilt intresserade av andra versioner av sitt uttryck.  

 

Harry Potter-gruppen däremot var väldigt intresserade av allt som berörde Harry Potter. Dom 

tyckte att det fanns lite prylar med i Harry Potter anknytning. Det fanns en fascination inför 

leksakerna och prylarna och en frustration, främst hos Joel, att dom inte är bra eller många 

nog.  

 

Både Harry Potter och Pokémon gruppen var också väldigt intresserade av andra uttryck av 

sin berättelse. Även om Harry Potter gruppen som sagt framhöll böckerna som dom 

viktigaste, var filmerna väldigt bra. Erika var den som läste mest Hon var inte särskillt 

intresserad av dataspel, medans varken Joel eller Mairie inte skulle ”… ha så mycket i mot ett 

Harry Potter spel.”   

 

Ingen i Harry Potter-gruppen hade dock testat något Harry Potter spel. Det hade dock 

Pokémon-gruppen och dom tyckte inte Harry Potter var något jämfört med Pokémonspelen. I 

Pokémon-gruppen gjordes många jämförelser mellan olika Pokémonspel. Lars hade ett 

gammalt dataspel, Stadium, som han körde ibland. De fanns också ett lite bättre spel 

Coloseum, men även de var inte var så imponerande jämfört med Daniels Nintendo Pokémon 

XD: 
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  Vad är det för skillnad mellan dom olika Pokémon spelen? 

Daniel De är att Stadium då kör man bara matcher, då går man inte runt… Då kan 

man bara köra mot varann med en Pokémon 

Jonas Jaa man får välja Pokémon sen går man sen till gym… 

Daniel …och sen möter man… fast man kan inte gå ut… 

 (…) 

Lars  … fast XD är väl typ… 

Daniel  Bättre… 

Lars Lite nyare… 

Daniel Bättre grafik och alltting… 

(…) 

Daniel Alltså man gör som uppdrag för å… 

Jonas … rädda världen… och så… 

 

När Pokémon gruppen här beskriver skillnaderna mellan spelen ger dom en god beskrivning 

av de som Jenkins menar är ”Spatsialiteten” (rumsligheten) i berättelsen. Data- och 

Nintendospelen har utvecklats enormt under dom senaste åren. XD är det senaste och absolut 

största spelet som gruppen har tillgång till. Där man kan går runt, prata, man har ett uppdrag 

att rädda världen på ett helt annat sätt än i Coloseum där man befinner sig på en arena och kör 

turneringar. Spatsialiteten i XD-spelet och dess berättelse är betydligt större än i de äldre 

Coloseum och Stadium.  

 

5.1.3 Ren lek 

Även om barnens sätt att prat och återberätta sina favorit filmer, böcker och dataspel kan 

räknas in i Moritziens barnkultur av barn, är det i den rena leken man traditionellt brukar hitta 

den ”rena” barnkulturen. Barnen i mina intervjuer hade dock ett lite problematiskt förhållande 

till lek. Narnia gruppen lekte förut.  

 

Mm… Hur gjorde ni då… 

Cilla  … då de där kriget som var på slutet… 

Lova Ja och nån var Lejonet…  

Aron Ja vi körde att några var onda och några goda… så höll på att… (tystnad) 

Mmm… Men de här var förut… Ni gör inte de nu… 
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I Pokémon-gruppen hävdar Jonas först att dom leker ibland. Daniel däremot anser inte alls att 

dom leker, varpå Jonas ändrar sig. Lars säger lite diplomatiskt att man ”… ju leka men… vi 

gör inte de så ofta… inte jag…” Barnen befinner sig uppenbart i någon slags gränstrakt där 

ren lek börjar vara illegitim. 

 

Till skillnad från Narnia-barnen så utgick Pokémon-gruppen inte från en historia. Man 

använde Pokemon storyn mer fritt. Å andra sidan verkar själva leken väldigt besläktad, i 

bägge fallen handlar leken om ett krig eller en strid som utkämpas mellan ont och gott. Den 

onda goda lekuppdelningen, i strid och krig, är traditionell lek som förmodligen har flera 

tusen år på nacken. Huruvida den ändras när den kläs i Pokémon eller Narnia dräkt vore något 

för den obefintliga lekforskningen att ta tag i.76  

 

5.1.4 Informationskanaler 

Jag har beskrivit hur alla fyra uttrycken som barnen valt bl.a. är marknadsföra via s.k. Cross 

Selling strategier. Det är som jag påpekat en marknadstrategi som vill maximera 

exponeringen av sin berättelse för sin målgrupp med hjälp av en mängd olika medier. Både 

Pokémon- och Harry Potter-gruppen höll kontakt och fick information om sin berättelse via 

flera olika medier. För Pokemon-gruppen var det främst tv-serierna, filmerna och 

serietidningarna som gällde. Filmerna är bäst.  

 

Barnen i Pokémongruppen har en väldigt fokuserad bild av vad de olika medierna ger dom. 

serierna ger vetskap om ”… nya saker som inte finns på film… ” och på filmerna visas en 

”legendarisk” i varje film. Pokemon-gruppen använder dom olika medierna väldigt 

målmedvetet och rationellt för att öka på sin vetskap om Pokémon. Det framkom tydligast i 

Daniels svar när vi pratade om serietidningar: ”Jo de finns… men då är det bara 

information…” 

 

Att Pokémon-gruppen söker information, ger en väldigt teknisk syn på deras 

serietidningsläsande. De var inte serieberättelserna i serierna som var intressanta. Själva 

serieberättelsen i serien var utdrag ur tv-serier dom redans sett. Trots det så köpte alla 

tidningarna. Det var informationen som var viktig: 

                                                 
76 Jag har sökt efter aktuell forskning om hur leken ser ut och om den förändrats under senare tid. Har också 
kontaktat Pedagoiska institutionen som inte heller kände till någon sådan forskning.  
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Okej. Ni pratade lite grann om de här med serietidningar…  

…de här med information… 

Jonas De är såhär om typ… man inte kommer vidare… de kanske står att man ska 

gå till nåt speciellt ställe… 

Lars Game Boy spel… såhär… då kan man… läsa där så ger dom lite tips och 

så… 

Jonas Ja om man går nånstans och pratar så kanske man får nånting… 

Lars Då kan man få Pokémon information om olika Pokémon. Så då kan man typ 

få information om typ Gain Gard hur … vad han lär sig för attacker och 

sånt… 

 

Det följer ofta med ett Pokémon kort med serietidningen, men gruppen säger sig inte bry sig 

så mycket om korten. Dom ville ”…helst ha tidningen…” 

 

Även om korten inte sas vara så intressanta var korten det dom använder mest. Filmer, 

serietidningar och tv-serier var uppenbart informationskällor som förmedlade kunskap som 

senare kan användas i spel och byte och jämförande kort. De olika medierna ger inspiration 

till olika attacker nya strategier och scenarier, som för senare använding i spel lek eller kort 

pratet med kompisarna. Själva figurerna och deras möjligheter var centrala. Dom hade väldigt 

god koll på vilka som kunde utvecklas till vem, dom rabblade olika namn och vilka attacker 

dom kunde genomföra. Pokémon barnen använder inte filmer och titlar på samma sätt som 

Harry Potter barnen i återberättandet mellan barn. Trots att dom sett och ägde filmer kunde 

dom inte filmernas namn. Det enda filmnamn dom nämnde på min fråga var ”Ensam är 

stark”, en film som sändes på TV lördagen innan intervjun. Detta pekar också på att Pokémon 

användning inte inbjuder, skapar eller ingår i en boklig bildnings och samtals stradition, där 

titlar är centrala beståndsdelar och koder ska nämnas och memoreras. Själva narralogin i 

Pokémons består inte främst av stora berättelser och historier. I stället är dom mindre enheter, 

figurer och deras möjligheter, som cirkulerar i vad Jenkins kallar narrativ ekonomi. Det är i 

denna stora cirkulation som barnen söker kunskap om sina berättelser. Den informationen 

som cirkulerar kan finnas i olika medier. I Pokémon världen verkar Jenkins antagande gälla, 

att för den som bäst behärskar att navigera i den narrativa ekonomin, blir Pokémon världen 

störst och nyansrikast. 
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Informationen som barnen söker är starkt kopplad till dess framtida användning, i spel eller i 

kortstriden. Barnens olika mediekonsumtionen fyller både en funktion här och nu för 

Pokémon gruppen i form av underhållning, men har också moment av målinriktat och 

fokuserat sökande av information för framtida använding.   

 

Harry Potter gruppen verkar också anse att information viktig, även om dom inte använder 

ordet information. Dom använder olika medier för att suga i sig kunskap, information eller 

anekdoteter om Harry Potter och hans värld, men dom ger inte utryck för något aktivt 

sökande. På frågan om det finns serietidning nekar dom:  

  

Erika Men alltså sådär i vanliga tidningar då kanske det står på nån liten bild så står 

det såhär… Harry Potter har tjänat jätte mycket pengar… eller han som 

spelar… har tjänat jättemycket pengar… så sitter han med en fjäderpenna så 

här bara…  

Marie Ja va heter de asså de här … 

Erika Men dom brukar gå på TV då och då… 

Marie Men på KP, KP då va heter de Harry Potter är den nya hjälten, Harry Potter 

är Världens hjälte och sådär… de brukar vara jätte mycke…asså… det är 

en… på biotidningarna brukar de också stå när nån film går på bio… då är 

det jättemycket om Harry Potter på den. 

Joel Ja det är ofta reklam om Harry Potter… 

Marie Ja åsså, ja de är de, fast även fast Harry Potter är ganska berömd och så men 

jag tycker de är ganska … ibland är dom med på TV… Nej va säj jag, inte 

TV… 

Erika Jo jag har sett i TV då stod de om sådär intervjuer… 

Marie Och i tidningen är dom ganska, ibland är dom med i tidningen… ja. 

Erika Också har dom kommit med i radion… jag har hört en gång de var såhär Titti 

och Gert… Riks FM…då sa Titti så hära… Harry Potter, eller han som spelar 

Harry Potter har hittat en såhär ny flickvän… 

Marie Ja och på extramaterialet då får man se … då hade någon… 

(…) 

Marie På extramaterialet då var det någon som hade friat till Harry, skådespelaren, 

någon hade friat…  
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Erika De var typ schow… 

Marie De var någon som hade friat bara för att han var med i Harry Potter… också 

hade de varit nån himla handuks tjej… en jättekall dag i New Yourk, dom 

skulle filma för MTV, och ja, då kom, då stod den där handukstjejen honvar 

bara klädd i en Harry Potter handuk. Ingen kommer mellan mej och Harry 

Potter stod de på den. 

Erika Ja!!! (Skratt) Ja de har jag hört på radio också… 

 

Även Harry Potter gruppen snappar uppenbarligen upp information eller anekdoter från en 

mängd antal medier och kommersiella kanaler. I citatet ovan nämns KP (Kamratposten), TV, 

MTV, extramaterial i filmer, Riks FM, tidningar, biotidningar, och reklam där Harry Potter 

förekommer. Ibland är dom distanserade, vissa saker tycker dom är fåniga, ändå är dom alltid 

fascinerad och intresserad av allt kring Harry Potter. Dom urskiljer att en del är reklam, men 

verkar inte särskilja den informationen. Alla dessa informationskanaler bidrar med små delar i 

till barnens Harry Potter bild. Denna narrativa ekonomi kring Harry Potter är betydligt större 

och vidare än den bokliga eller filmade berättelsen.  

 

Vid ett flertal tillfällen under intervjun påminde, eller påpekade barnen för mig att dom visste 

att Harry Potter är en sagofigur, ändå har dom påtagligt svårt att skilja figuren Harry Potter 

från skådespelaren. Den narrativa ekonomins luddiga gränser mellan verklighet och fiktion 

bidrar till att göra denna åtskillnad lite extra svår. Denna luddighet är för övrigt en del av 

spänningen kring Harry Potter. På samma sätt som Harry går in och ut ur Mugglarvärlden 

figurerar han som verklig figur i mediavärlden. Tanken att han skulle kunna finnas eller 

nästan finns, ligger nära till hands. 

 

Harry Potter gruppen tycker det finns för lite Harry Potter saker att köpa, men det är bara Joel 

som är verkligt intresserad av Harry Potter prylar.  

 

Lars I Pokémon gruppen minns inte hur han först kom i kontakt med Pokémon, ”de var så 

länge sen”. De gör däremot Jonas och Daniel som ger en klar bild av hur deras Pokémon 

relation utvecklats: 

 

Jonas De var när jag såg på tv.  

Daniel Ja ja med… 
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Jonas De började liksom med att jag såg på tv… 

Daniel …sen… 

Jonas …då kom kort och då ville jag bara köpa… 

Daniel …ja… 

Jonas …sen fick man… 

Daniel Ja… 

Jonas … och då vill man bara köpa mer…sen då slutade jag. Ja sen slutade jag ett 

tag, sen kom de tillbaka igen  

Daniel Mmm 

Jonas …sen då fortsätter man med gogos och sånt… olika saker… 

 

Ett av tecken på hur utbredd spel- och fantasymarknaden är dom olika spelaffärer som 

etablerat sig under dom senaste åren. I Umeå finns bl.a. Collectors Point77 som barnen varit in 

på. Deras besök på Collectors Point hade inte varit så lyckat: 

 

Lars Ja de betyder samlarens punkt. Där kan man köpa Pokémonkort… 

(…) 

Daniel Man kan gå in på Collectors… där som man spela i stan… 

Jonas Kan man köra mot varann och sånt då kan man vinna saker  

 (…) 

Jonas  Jag slutade. 

Daniel Jag me… 

Kostade då eller… 

Jonas Näe. De var lite svårt om man mötte vuxna.  

Daniel Eller andra som är lite äldre. 

Jonas Tolv år kanske. 

 

Något aktivt deltagande i någon narrativ ekonomi visade inte Narnia- eller Kalle och 

chokladfabriks-gruppen. Barnen i Kalle och chokladfabriks gruppen visste att det fanns en 

bok. Bio, hyrfilm och bibliotek var dom ställen som nämndes under intervjun. Narnia gruppen 

                                                 
77 Enligt spelschemat som ligger ute på nätet är det Pokémon Ligan / Duelmaster Ligan varje lördag fram till 
sommaren. Dom har också en butikskamera, ”detta är ingen övervakningskamera utan den är till för föräldrar 
och kunder i första hand så de kan se om dem de söker finns i butiken, samt se om det är något roligt på gång.” 
http://www.collectorspoint.se/. (060516) 
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pratade om ett dataspel som en kille i klassen haft och så att man fick Narnia leksaker på 

McDonalds. 

Just detta ointresse kan vara ett utslag av ”omognad” i den meningen att deras berättelse var 

lite för avancerad för dessa barn att ta till sig och verkligen anamma den. I några fall är säkert 

detta fallet. Man måste också fråga sig om Narnia eller Kalle och Chokladfabriks gruppen 

överhuvud tagit varit intresserade av en ”kult” kring sin berättelse. Narnia och Kalle och 

chokladfabriken svarade tvekande och ljumt om både leksaker, lekar, spel och andra uttryck i 

anslutning till berättelsen. Dom verkar helt enkelt inte ha samma behov, eller vara lika 

intresserade.  

 

5.1.5 Sammanfattning Berättelser 

Harry Pottergruppen och Pokémongruppen var aktiva aktörer i medievärlden. Deras tankar 

cirkulerade ofta kring berättelsen som också var ständig närvarande i vardagen i form av 

böcker, spel eller kort. De flesta i bägge dessa grupper var intresserade av alla olika uttryck 

och versioner av sin berättelse, även om det var böcker för bokslukarna i Harry Pottergruppen 

och dataspelet XD i Pokémongruppen som var de bästa mediet. För Harry Pottergruppen var 

blandningen av magi och vardaglighet något som engagerade. För Pokémongruppen var det 

mera action temat viktigt, men i deras sökande efter efter ”information” fans också en 

långsiktighet. Pokemon gruppen samlade information mycket medvetet för framtida 

använding. Hos bägge grupperna fans inslag av uppluckringen av diktominen, 

berättelse/verklighet, som för barnen var spänningsgivande. Nya leksaker eller  grejer kunde 

av Pokémnon barnen ses, tänkas eller användas som om verkligheten och berättelsevärlden 

långsamt utvecklade sig mot varandera. Samtidigt som den narrativa ekonomin där man 

kunde få berättelsen från en mängd olika medier var en annan uppluckring av 

berättelse/verklighet uppdelningen som gav spänning.  Både Harry Potter ruppen och 

Pokémeon gruppen var aktörer och nyttjade vad Jenkins kallar den narrativa ekonomin för att 

vidga sin berällelse. 

 

Samma entusiasm kring sin berättelse visar inte Narnia- och Kalle och chokladfabriken-

gruperna. Narnia och Kalle och chokladfabriken är bägge filmer. Bägge grupperna tänkte på 

filmen när dom pratade om sin berättelse, trots att Narnia blev högläst på skolan. Dessa två 

grupper sa sig varken tänka eller prata särskilt mycket på sin berättelse. Dom var inte särskillt 
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intresserade av andra utryck av sin berättelse och varken sökte aller rellaterade till några andra 

informationskällor än filmen,boken och TV- serien dom sett. 

 

5.2 Barnets relationer 

Om jag i den första delen berörde barnets förhållningssätt och tankar kring de olika uttrycken, 

ska jag i den andra delen diskutera barnens relationer med familj och kompisar och hur 

uttrycket används i relationerna med dessa.  

 

5.2.1 Familjesfären 

Vi har tidigare konstaterat att barnen jag intervjuat är inne i s.k. kallad latensålder, då barnen 

långsamt frigör sig från föräldrar och vuxenvärld för att knyta närmare band med kompisar 

och jämnåriga. Även om alla barnen var i samma ålder så gör alltid mognadsspann, liksom 

alla skiftande erfarenheter som barnen har, att skillnaderna på barnens förhållningssätt till 

familj och kompisar är stora.  

 

5.2.1.1 Föräldrar - regelsättare och möjliggörare. 

I främst Pokémon- och Harry Pottergruppen hade föräldrarna en väldigt tillbakahållen roll. 

Det visade sig att föräldrarna ofta betalade deras inköp av serietidningar och bestämde om 

speltid och regelr för dataspelandet.  

 

Ingen utav grupperna uppfattade att föräldrarna var särskilt intresserade och aktiva när det 

gäller deras populärkulturella interesse. I Pokémon gruppen hade papporna ”kört”, men dom 

tyckte det var ”…svårt att lära sig allting…”.  Harry Potter- och Pokémongruppen uttrycker 

tydligt att valet av berättelse är deras eget, det är enligt Mouritsens definition av kultur för 

barn. Barnen anser att det är deras egen kultur och något skilt från familjen. I alla fall Harry 

Pottergruppen försöker aktivt freda Harry Potter som sin jämtemot familjen. 

 

Erika I den första boken när pappa hade köpt den till mej.  Då satt han också och 

läste såhär själv, och sen, då sa jag såhär: ”du får inte läsa, de där är min 

bok…!” 

 

Pokémonbarnen uttryckte ingen sådan fredningstendens. Davis beskriver i sin bok Hur flickor 

och pojkar gör kön hur leken på förskolan hon undersökte ofta delades in i flick- och 
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pojkområden. Pojkområdet tenderade att ligga längre från pedagogerna. Som Davis påvisade 

får eller tar pojkarna större autonomi jämtemot pedagoger och vuxenvärld. Man kan därför 

tänka sig att deras behov att freda sitt område, sin Pokémon värld är mindre än i de här fallet 

Harry Potter gruppen, vars böcker riskerar att läsas t.om. av en pappa.. Pojkarna behöver 

därför inte försvara sig mot de vuxna (och syskon) utanför sitt lekrum på samma sätt som 

Harry Potterbarnen verkar behöva göra. Det stämmer väl in i de skiljda förväntningar som 

skolan enligt Norberg har på individer med pojk- och flickkön. I de här fallet kan man säga att 

vuxenvärlden har gett pojkarna mer autonomi och frihet. I denna förväntning ingår att pojkar 

ska agera och vara självständigare, gärna agera i gäng. Den har starka kopplingar till den 

”maskulina norm” som Cornell menar b.la. innehåller krav eller förväntan på att pojkarns ska 

agera autonomt, självständigt och inom manliga grupperingar och hierarkier.   

 

I Narnia och Kalle och chokladfabriks gruppen var fyra av fem deltagare i dessa grupper var 

flickor. När det gällde själva valet av uttryck hade föräldrarna en mer aktiv roll jämnt mot 

Narnia- och Kalle och Chokladfabriksgruppen. Även om föräldrarna inte läst böckerna så 

hade, i vart fall mammorna, varit med och sett filmen första gången, på bio eller som hyrfilm. 

Varken barnen i Narnia- eller i Kalle och Chokladfabrikengruppen hade sett filmerna 

tillsammans med kompisar, utan med sina familjer. För dessa var filmen förknippad med en 

trevlig gemensam familjeupplevelse. Denna familjebindning som Narnia- och Kalle och 

Chokladfabriksgruppen gav uttryck för var också tydlig i deras förhållande till syskon. För 

dessa grupper hade filmerna en socialrelevans som var knutit till familjen.  

 

5.2.1.2 Syskon - introduktör och sabotör 

Till ”barnkultur av barn” räknas enligt Mouritsen kultur mellan barn. Det kan ses som en 

tradition som förs vidare i form av nya lekar och synsätt som introduceras leks och lärs vidare 

mellan äldre och yngre barn exempelvis syskon. Även om alla fyra brättelserna ursprungligen 

måste definieras som barnkultur för barn, av vuxna, finns det starka inslag av kultur av barnen 

bland annat när det gäller förmedning och introduktion. 

 

För Lina i Kalle och Chokladfabriksgruppen var det en storebror som sett filmen, sen hyrde 

hela familjen den och såg. Lina såg filmen med sin mamma och sina storebröder. En av dom 

större bröderna hade sett filmen och ville hyra den. Även Lova och Cilla i Narniagruppen 

kom i kontakt med Narnia via sina större systrar.  
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Marie från Harry Potter har en större syster som läst böckerna. Men Marie var väldigt noga 

med att poängtera skillnader mellan sig och sin systers Harry Potter-relation. Här finns ett 

inslag av konkurrens, eller en fredningstendens. Hon antyder att hennes syster, Alicia, inte alls 

är lika hängiven i sin Harry Potter iver: 

 

Marie Min syrra har också läst… en bok är bara min egen, men alla dom andra, de 

är sexan, sexan är min egen men Alicia hennes är alla andra är hennes. 

(…) 

Men… jag… Alicia brukar läsa böckerna… men hon är inte lika 

intresserad… hon kanske kollar … ahh de har kommit ut en ny bok och då 

börjar och läsa… då börjar hon och läsa dom… och sådär så håller de på… 

men jag va heter de… jag är ganska stolt över att jag hade första tjing på min 

bok som jag fick sexan, jag hade första tjing på den. 

 

Barnens syskon var generellt sett mer närvarande även i Pokémon och Harry Potter 

intervjuerna. Även Jonas, från Pokémongruppen, som visserligen såg både storasyskon och 

småsyskon som ”jobbiga”, var storasyskon generellt sett till hjälp när det gäller 

introduktionen av böcker, filmer och Pokémon kort. Jonas berättar om sin storebror: 

 

Jonas Förut då tyckte han om då hade vi typ jätte många kort. Typ 900 nå sånt dära. 

Då tyckte han om dom, sen då… typ då börja han inte tycka om dom då. 

Förut då tjuv köpte vi de. 

Mm… 

Daniel För vicka pengar då? 

Jonas Hans… och sen då bara säljde han alla när inte jag ville de… sen säljde han 

spelen och sånt så tillslut då hade inte jag nåt kvar… då fick jag skaffa upp 

själv. Så försvann de några kort så förstördes några kort… av lillasyster… 

 

För Jonas utgjorde ”tjuvköpen av Pokémon” någon slags storhetstid då brodern introducerade 

honom in i Pokémon världen. Att hans storebror sen gav och sålde sina kort och att lillasyster 

förstörde några blev en förklaring till varför Jonas inte hade så mycket Pokémon kort, som sin 

kompis Daniel. Att han haft mycket mer kort är något som Jonas återkommer till flera gånger.  
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5.2.2 Kompisar 

I framför allt Pokémon- men också i Harry Pottergruppen var kompisarnas närvaro i 

intervjuerna påtaglig. Man kan med Smidt hävda att den sociala relevansen var hög och 

knuten till kompisar, främst i Pokémons fall. I dessa grupper, och Kalle och 

Chokladfabriksgruppen, var barnen också väldigt precisa i sina svar på vilka i klassen som 

sett, läst och testat deras uttryck. Narniagruppen däremot räknade upp endast fyra stycken 

klasskompisar som sett Narnia: två av flickornas bästa kompisar och två pojkar i klassen som 

brukar ha sett mycket och ständigt prata om det dom sett. Även om det främst var barn med 

högstatus och barn som ser och spelar mycket som förekom ofta i intervjuerna, så var det 

sammanlagt 13 av klassens 24 elever som omnämndes. Detta tolkar jag som en tydlig 

indikator på att barnens val av populärkulturellt utryck utgör en stor och viktig del av samtal 

och umgänge kompisar emellan för många, men inte alla barn.  

 

Vid ett intervjutillfälle, blir ett barn osäker och misstänksam nära jag börjar fråga om 

kompisar. Barnet frågar ”… om man hör vad vi säger…” och vill vara säker på att inga andra 

hör på vad vi pratar om. Kanske var mitt svar inte tillräckligt betryggande, för frågorna om 

kompisarna blev inte besvarade av det barnet. Jag tolkar barnets misstänksamhet som ett 

tydligt tecken på hur viktigt det kan vara för mindre verbala barn med lägre position i 

barngruppen att uttala sig ”rätt” i förhållande till sina klasskompisar. 

 

Detta visar enligt mej att den sociala relevansen inte behöver vara något positivt som 

stimulerar till umgänge och samtal kring ett uttryck. Social relevans kan också innebära 

problem för dom barn som är osäkra, låg status eller på något sätt har en marginaliserad 

position i barngruppen. Beroendet av normen om vad som får tyckas och sägas om en 

berättelse eller ett tryck blir viktig att veta och inrätta sig efter. 

 

5.2.3 Att skapa gemenskap 

5.2.3.1 Pokémon - den lätta gemenskapen 

Som jag redan konstaterat krävs det ingen stor insats eller kunskap för att ta till sig Pokémon 

världen. Pokémon världen har en väldigt låg inträdeströskel. Den sociala gemenskap som 

skapas kring Pokémon är därför ytterst ”involverande”. Alla tre pojkarna hade med sig några 

Pokémon kort. Jonas hade sin favorit i en liten plastficka i byxfickan. Andra har hela pärmar 

på klädhyllan i koridoren, eller i väskan. Just smidigheten att kunna bära korten på sig 
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upplevdes vara kortens styrka. Korten finns alltid tillhands för användning, och användning 

skapar i sig gemenskap. 

 

Det behövs alltså inte mycket tid eller kraft för att social gemenskap kring Pokémon ska 

uppstå. Man jämför, byter och pratar kring korten: om varandras favoriter, figurernas 

egenskaper, attacker, krafter, uppgraderingar, utvecklingar och olika möjligheter. Varken spel, 

film eller serietidningar är viktiga i denna praktik. Samtalen utgår från korten. Under stora 

delar av intervjun med Pokémongruppen berättade barnen om vilka figurer som kunde 

utvecklas och uppgraderas till vad. Samtalen utformades ofta som små spel scenarier där ett 

stort flöde av namn och termer passerar snabbt passerar genom samtalet. Som när Daniel och 

Jonas jämförde kort: 

  

Daniel Fast min är… Charlie Schard han är ju… om han skulle vara vatten och han 

skulle ta åttio på två energier skulle han vinna mot den… 

Jonas Ja tar bara åttio på dej så du är död. 

Daniel Ja vet. Då tar du hundrasexti på mej… 

Jonas Ja då är du död… 

Daniel För du har ju effektivt… men om inte du skulle va effektivt… 

Jonas Så skulle jag bara ta åtti…  

 

5.2.3.1.1 …en killgrej? 

Pokémon som kulturyttring är i sig fylld med maskulint kodade företeelser och teman. Det är 

ett actionspel där strid, kamp och fajt är centralt. Även om Jonas vid ett tillfälle nämnde 

Pokémon som ett husdjur så uttryckte ingen av pojkarna något omvårdande eller känslosamt 

om sina favoritdjur. Många termer som används är tekniska: man utvecklas, uppgraderas, går 

på gym (i XD) tränar och tävlar. Man samlar sina Pokémon och vissa spelar sen strategispel. 

Den maskulina kodning som dessa företeelser är belamrade med har som Norberg/Saar och 

Cornell påpekat sina historiska rötter i ett särarts tänkande. Att Pokémon gruppen bestod av 

tre pojkar var inte förvånande. Inte heller att det på min fråga om vilka fler i klassen som kört 

Pokémon endast var pojknamn som nämndes. Man kan dock fundera på huruvida detta ligger 

i den sociala praktiken som utvecklas här lokalt eller i svensk- västerländsk kontext. Klein, 

Dyer-Witheford och de Puter hävdar att Pokémon används både av pojkar och flickor i Japan, 

där Pokémon har sina kulturella rötter och först lanserades. De innebär att Pokémons 
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könskodning ser annorlunda ut i Japansk kontext. Pojkarna själva tyckte inte det var något 

konstigt med att dom bara var pojkar:  

 

Varför tror ni… asså ni är ju tre killar i den här gruppen. Varför tror ni 

det inte var någon tjej som valde Pokémongruppen? 

Lars Dom har inte… 

Jonas Emma hon har ju många kort men hon… 

Lars Jag tror inte dom gillar det lika mycket… 

Jonas Näe… 

Daniel Näe. 

Lars De är liksom mer en killgrej… 

Jonas Ja för att… fast det är ju tjejer som är med i… 

Lars Ja de är ju de men… 

Danile De är inte tjejer som tycker om de precis… 

 

Lars säger att Pokémon är en ”killgrej”. Genom att ha kort, spela dataspel och se 

Pokémonfilmer deltar pojkarna i en för dom också medvetet kodad ”killgrej”. Det innebär att 

dom genom Pokémon får inträde i en ”homosocial” praktik där samtal, kortjämförande och 

byten är sker dagligen. Genom att delta i den ”killgrejen”, den homosociala gemenskapen, får 

pojkarna enligt Norberg/Saar sin maskulinitet bekräftad samtidigt som dom inlemmas i en 

hiraki där kunskap, tekniskt språk, aggressivitet, tävling, hierarki och individualism är 

centrala beståndsdelar.  

 

Gruppen framhåller dock att det finns tjejer som har kort. Dessutom är tjej monstrern lika 

många som kill monstrern: 

 

Daniel Dom kan se lika dana ut… fast de är tecken på tjej och kille uppe i hörnet. 

Jonas Ja så Pokémon kan vara tjejpokémon…killpokémon. 

Så din gubbe kan vara både tjej- och killpokémon… 

Jonas Jaa… 

Vilken är din då? 

Jonas Kille. (fniss) 

Lars Min är också kille. Men… jag vet inte riktigt… typ… vi brukar typ säga att 

tjejerna är bättre på försvar och killarna är bättre på attack. 
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I den stereotypa könsuppdelning som Lars här sammanfattar, är tjejerna är mer 

försvarsinriktade (defensiva, svarar mot andras aggression) och killar är bättre på attack (mer 

aggressiva, offensiva aktörer). Denna stereotypa uppdelning i tjej- och killpokémon med 

skilda kompetenser som pojkarna gör inom Pokémon världen känns tydligt igen från 

särartstänkandet, som Nordberg/Saar påvisar. Pokémon spelet leken och fajten i skolans 

koridorer är en tydlig illustration på de som Bronwyn Davies diskursiv praktik, eller som 

Cronell valt att beskriva som den  vardagspraktik där ”könskapandet” och ”maskuliniteter” 

arbetas fram.    

 

 

5.2.3.2Gemensamhetskapande i Harry Potter 

Återberättande i Harry Potter liksom i Pokémon fyller inte bara funktionen att positionera 

barn utan svetsar också samman gruppen genom att påtala gemensamma minnen, erfarenheter 

och humor. I Harry Potter gruppen återberättar man längre historier. Deltagarna i gruppen tar 

ordet och lyssnar kanske lite sämre. Dom relaterar gärna till vilka böcker och i vilken ordning 

dom läst och jämför sen kompisarnas läsning med hur dom själva läst. Det kan ses som en 

övning i boklig bildning där sätt att diskutera och samtala kring böcker och filmer vävs ihop 

med en traditionell och etablerat sätt att samtala om kultur.  

 

5.2.4 Position i gruppen 

Connell menar att skolan, trots att den idag utgör en gemensam erfarenhet för alla barnen, 

bidrar till att upprätthålla vissa maskuliniteter och feminiteter. Detta sker främst genom att 

skolämnen könskodas, genom en disciplin som formerar maskulina identiteter och genom 

sport och tävling. Skolan har, som Hansson Sommansson konstaterat, också haft en 

genomgående negativ syn på populärkulturen. Traditionellt sett har man mött den annalkande 

faran (populärkulturen) med satsningar på den goda kulturen, en tradition som fortfarande 

pågår. Mina intervjuer och samtal med har genomfördes i skolkontex måste man därför ha i 

åtanke, även om jag inte själv hittat något påtagligt exempel på detta. Jag har relation med 

flertalet av barnen som ex-personal, jag genomförde intervjuerna under klasstid i fritidslokaler 

och min första introducering och presentation skedde i klassrum med närvarande lärare.    
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I klass samtalet förekom naturligtvis en ständig positionering i gruppen. Det som barnen sa 

var kanske mer, riktat till kompisarna, än till mig. Bland förslagen förekom typiska 

vuxenfilmer och hjälte epos, men även väldigt barnsliga barnprogram. Klassen föreföll 

oväntat tolerant inför de vitt spridda förslagen. På samma sätt måste man också se de val av 

uttryck som barnen skrev upp sig på. Alla i klassen såg vem som skrev upp sig på vad och 

många småsnackade ihop sig för att hamna i rätt grupp.  

 

Även under intervjuerna kan man skönja lite olika sätt och strategier som barnen hade för att 

positionera sig på. 

 

5.2.4.1 Återberättandet som positionering  

Återberättelser av episoder, händelser och anekdoter var återkommande i Harry Potter 

gruppen genom hela intervjun. Genom att hitta roliga, tänkvärda och viktiga historier 

placerade sig berättaren i centrum av gruppen. Var berättelsen bra och barnen kände igen 

berättelsen belönas barnet direkt, oftast efter bara något ord i första meningen, med skratt 

nickar och igenkännande.  

 

Sitt ni ofta och prata såhär med varann om Harry Potter? 

Erika Jaa 

Alla  (prat ibland…) 

Erika  Ofta när vi sitter i soffan så sitter vi och pratar om roliga saker som händer i 

Harry Potter… 

Marie Ja till exempel  … 

Joel Som när jag läste va heter de…Duchly… eller Duddly, de är hans kusin, han 

såhär bantade, han är skitfet… 

M&E  Jah (Skratt) 

Joel …och sen försökte han smuggla in syltburkar  

M&E   (Skratt ) Jahhha 

Joel …och sen försökte han smuggla in syltburkar  

M&E  (Skratt ) Jahhha 

Joel Och så… så kom hans mamma på de på att och då då blev han så sur att han 

kastade ut Play stationet genom fönstret… 

Erika Ja vet (skratt alla) 
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Det är dock en position som ständigt måste försvara mot resterande gruppen, genom att t.ex. 

höja rösten eller prata fort. Eftersom alla andra har sett och vet väldigt mycket om Harry 

Potter kan åhörarna lätt att ta över och avbryta om berättaren stakar sig pratar tyst eller missar 

poänger.   

 

5.2.4.2 Detaljkunskap 

Andra strategier för att säkra sin position i gruppen som jag noterade i Harry Potter gruppen 

är detaljer. Detaljer ger den som kan en noggrann och saklig pondus, nästan lite expertstatus. 

Erika hade flera anmärkningsvärda kunskaper som hon inflikade ibland som att Harry Potter 

sex hade 656 sidor eller när dom diskuterar första bokens utgivningsår: 

 

Erika Den kom 1999 

Marie  …den fösta… 

Joel Den första kom… ”Den vises sten”… 

Erika Ja den först kom 1999, för jag har kollat i den bok som jag har nu och där 

står de såhär Harry Potter och den vises sten och så står det 1999. 

 

Daniel från Pokémon gruppen hade några exklusiva familjekontakter som han gärna framhöll. 

Han hade t ex inte sett Harry Potter filmen, trots att hans ”farbror gjort den”. Samtidigt som 

han också fick dom flesta Pokémon figurerna från en morbror ”…han bor typ i Stockholm 

eller nåt och han har en godisfabriken och där finns det Pokébollar som de följer med figurer i 

då fick jag några.”  

 

5.2.4.3 Kamp som positionering  

Som jag redan påtalat saknar Pokémon den linjära berättelsen och enhetliga händelsekedjan. 

Detta har sitt ursprung i att spelvärlden har andra narrativa utgångspunkter. Pokémon är ett 

tydligt exempel på det som Jenkins kallar den narrativa ekonomin, som inte bara bryter sönder 

ursprungliga verk som böcker, utan skapar också en större berättelse med ursprung i en många 

olika medier. Den som lyckas bra med att navigera i den narrativa ekonomin får inte bara en 

rik och stor berättelse utan också bättre möjligheter att positionera sig i dom 

intressegrupperingar som barnen bildar kring en stor berättelse.    

 

Detta får även konsekvenser för hur barnen berättade och använde Pokémon jämtemot sina 

kompisar. Eftersom det inte finns lika många centrala berättelser eller anekdoter, utan en värld 
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med en igenkännbar logik och med kända teman, får berättaren, han som för ordet, en liten 

annan position. I stället för långa gemensamma återberättelser var det dominerande inslaget i 

Pokémon gruppens samtal jämförelserna mellan spel, mellan gubbar med olika namn, kryddat 

med spektakulära händelser ”…som hänt mej”.  

Jonas berättar t.ex. om hur han var på kiosken och såg ett extremt fin Pokémon kort i en 

Pokémon tidning, men hade inga pengar. Dom andra killarna ställde några frågor och tyckte 

lite synd om honom. För Jonas var detta en lyckad berättelse om Pokémon. 

 

5.2.4.4 Den exklusiva berättaren och maktkampen 

Den som berättar verkar också ha en lite mer exklusiv ställning i Pokémon gruppen. Det är 

sällan någon kan ta över en påbörjad berättelse. Dom andra som spelat bekräftar ofta 

berättaren, frågar upp eller fyller på med eget. Påfallande ofta uppstår också oklarheter under 

intervjuerna. Berättarens position ifrågasättas bl.a. när historien strider mot hur någon annan 

uppfattat Pokémon logiken. Under Pokémon intervjuerna förekom flera kontroverser och 

verbala uppgörelser där man ibland lyckades diskutera sig fram till en segrande historia. En 

sådan berör huruvida en Pokémon kan byta kön när dom uppgraderas som inte Lars ställer 

upp på:  

 

Så man kan ändra kön bara. 

Daniel Ja. 

Jonas Jaa… 

Utvecklas till en tjej… 

Lars Nä men de blir inte så… 

Jonas De kan… 

Lars De finns ju Neider Ran killar och Neider Ran tjejer… 

Jonas …ja och sen när dom utvecklas då blir det till en annat… dom kan ju bli 

andra… 

Lars De har aldrig hänt mej… 

Jonas Ha de inte… 

Lars Nee… Har de hänt dej nån gång… 

Jonas Ja när jag körde Game Boy, då var det en kille som utvecklades och då blev 

det en tjej… 

Lars Vart de en Neider Reena… 
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Jonas Jaa… Jag hade tänkt att utveckla till en Neider King, så blev de till en tjej… 

De e som så hära… 

Lars Då kanske… de finns … de beror på… vilken Neider Ran man kommer… 

 

Vi har redan konstaterat att Pokémon gruppen kan beskrivas som en ”homosocialt sällskap” 

dit nästan enbart pojkar söker sig. För att hänvisa till Connell torde detta sällskap vara en 

given arena där ”maskulinitet” skapas och upprätthålls i den vardagliga praktiken. Dom 

kontroverser som skapas kan ses i det sammanhanget. I denna vardagliga praktik 

argumenteras och diskuteras det på ett sätt där varje diskussionsdeltagare har en åsikt 

jämtemot dom andra. Det är alltså en mer individualistisk och ”tävlingsdiskussion” än vad 

som Harry Potter gruppen uppvisade. Det är en träning i individualism och konkurrens som 

skymtar fram.  

 

Även i Pokémon finns det tydliga discipliniseringstendenser. Daniel och Jonas är nära 

kompisar. Daniel äger XD-spelet, som är det bästa enligt gruppen. Men när Lars är med är det 

han som pratar mest. Han är den mest verbale, men han hinner inte alltid tänka igenom vad 

han pratar om, vilket stundtals stör hans kamrater. När Lars börjar försöka berätta om hur man 

spelar så man kan förlora kortet, något som han uppenbart inte vet, blir han ganska aggressivt 

ansatt av Daniel och Jonas.  

 

Lars Man kan ju köra så att man får ta upp dom andras priskort… så får man de 

kortet. 

Daniel Me… 

Jonas Näe… Då kan man ju ha typ urabra kort för om Blastoch X var på priskortet 

så tog man upp ba…   

Daniel Scherdie Scherdie X… 

Jonas …så tog man upp alla bra… 

Lars Ejeh 

Jonas Näe så kan man inte köra då kör man hellre så man lägger ner ett kort man 

ville ge bort eller såhär och den som vinner får ta av båda korten… och den 

som förlorar den… ja få inga kort. 

 

Jag tolkar de två andras aggressivitet som ett sätt att bestraffa den som snackar utan korrekt 

information. Lars blir överbevisad av två påtagligt aggressiva kamrater och drar sig undan 
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diskussionen. Vid dom tillfällen som berättaren ror iland en bra historia höjer han sin position.  

Men detta var en dålig Pokémon berättelse för Lars som fick dra sig undan och acceptera att 

Jonas berättade vad som gällde. Inom denna ”homosociala vardagspraktik” finns en tydlig 

hierarki där positionerna ständig är under förhandling. Lars fick här underordna sig Jonas 

kunskaper om hur Pokémon spelades. Att denna hierarki fanns inom Pokémon gruppen var 

dock något som förnekades: 

  

Om man säger såhär… vem utav er vet mest… 

Jonas …mm de vet man inte…  

Lars Vi vet nog lika mycket… 

Daniel …men jag kanske vet mest… (hehe) 

Jonas Nähe du… (aggressivt) 

 

Daniel har mest kort, han äger XD-spelet och halvskämtar om att han vet mest om Pokémon. 

Han blir strax efteråt rättad av Jonas, som tydligt ifrågasätter Daniels auktoritet: 

 

Daniel (…) …I talk inglish now… ( med ljus spelröst) 

Jonas De där var ju lite fel… I speak english… 

Daniel Eller ska man ju säga I talk english. De betyder… 

Jonas Speak… 

 

Att det finns en hierarki, även om den är för känslig att utala kompisar emellan, blir tydligt 

när Pokémon gruppen börjar prata om en pojke, Adam,  på deras förra fritids. Adam är ett år 

äldre och äger mycket kort. Dessutom spelar han strategispelet. Att han är den som vet mest 

är dom över ens om: 

 

Jonas…  fast vad heter den där killen som var på Fritids. Han hade ju urans bra kort… 

Ehh… Adam typ… 

Lars Nej han…Adam!!! 

Jonas Ja …de var han som hade den där blåa burken med typ…dom där som du 

bytte… 

(…) 

Jonas Han går ju i fyran… 

Lars Han hade typ fem lekar (beundran) 
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Jonas Ja men han är ju ägande… Han är ju legendarisk kung… han den där Schu… 

Lars Ja…Psycho… ehh… men han är ju skitbra… Han är ju den som vet mest om 

Pokémon kort… alla fall av oss… 

 

Hyllningen till Adamär odiskutabel: ”…han är ju ägande… Han är ju legendarisk kung…” 

Snart uppstår en kontrovers om Lars kan ta åt sig äran av att känna Adam: 

 

Daniel Ja men jag känn int han… 

Lars Jag känner honom… eller jag kände honom, jag tror inte jag gör de nu 

längre… 

Daniel Ja men om man känner någon måste man ju känna honom… 

Lars Nä men jag tror jag har slutat lära känna honom… 

 

5.2.5 Omformering av kompisgrupp 

Till skildnad från Pokémon så krävs det en hel del för att ta sig in i Harry Potter 

gemenskapen. Det blir tydligt när Marie och Erika pratar om sina kompisar:  

 

Erika Ja va heter de nu Elin hon vet knappt vad Harry Potter är… 

Marie Nä hon vet inte ens vem Dambrento är. 

Erika Kajsa vet… Asså vissa i vår klass… kanske bara hon, Moa, Sofia… 

Joel Hon har sett filmerna… 

Erika Nä eh… hennes mamma har läst böckerna… hennes mamma läser… 

Funkar de då… Kan hon vara med och prata? 

Marie Nja, de är sällan vi pratar om Harry Potter. Vi pratar knappt så mycket, asså 

de beror på att Erika har varit bästis med dom och jag har varit bästis med 

henne men… 

Erika … men vi är de… 

 

Harry Potter gruppen har tidigare i intervjun sagt att dom pratar ofta eller ibland pratar om 

Harry Potter. Men när det nu handlar om andra kompisar, som fått boken läst för sig pratar 

dom sällan. Det har uppenbart blivit lite trassel i kompisgänget. Erika vill inte som Marie 

prata om sin relation med sina andra kompisar.  
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Marie har också använt Harry Potter på ett rätt sofistikerat sätt. När Marie fick andra Harry 

Potter filmen bjöd hon in många av tjejerna i klassen:  

 

Marie (…) jag kunde hela filmen utantill… för jag hade sett den så många gånger, 

så bjöd jag hem några kompisar… 

Erika du bjöd hem mej… 

Marie …ja… 

Erika  … och typ Elin och typ Moa… 

Marie Jag bjöd hem kompisar så att vi skulle kunna se på den filmen. Jag hade tjatat 

på mina föräldrar, hade vi köpt va heter de nu popcorn och godis… skulle vi 

se på den filmen hemma hos mej så de vart som en liten bio.  

Erika Fast eh vi hann inte se hela filmen…  

Marie För vissa ville gå ut… 

 

Alla är inte lika intresserade av Harry Potter som Erika och Marie. Deras umgänge verkar å 

sin sida vara rätt organiserat runt Harry Potter: 

 

Erika Åsså gillar vi jättemycket Harry Potter… (fniss) 

Marie Ja och då blev ja… 

Erika Så var enda gör när vi är typ med varan, då sitter vi och kollar på Harry 

Potter… 

 

Dom sitter hemma hos Marie för hon har TV på rummet: 

 

Marie Man kan sitta i mitt rum för jag har TV. 

Erika Det är så himla dåligt för jag har inga Harry Potter filmer. Fast jag har alla 

böcker utom en, det är tvåan. (… ohörbart) 

 

5.2.6 Exklusiva grupper 

Dom tre i Pokémon gruppen är dom enda i klassen som spelat Pokémon XD, de senaste och 

bästa Pokémonspelet.  Pojkarna får på så sett en exklusivitet.  

 

Hur många i klassen är det som har spelat Pokémon? Vet ni de? 
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Jonas Nja. Runt tre fyra fem. 

Daniel Alltså Joel har kört de, Lars och jag. 

Jonas Inte Pokémon XD. De är bara du och jag… och Lars.  

Daniel Ja… 

Jonas Som har bara spelat Pokémon XD. 

Daniel Men normala… alltså… dom andra…  

Jonas Ja då är det typ Jesper, du, jag, Lars och sen Liam.  

 

Daniel som äger spelet håller ordning på vilka som har kört XD. Han och Jonas har också god 

koll på vilka som kört dom andra "normala” spelen.   

Även Harry Potter gruppen uttryckte vid ett flertal tillfällen känslan av att vara lite exklusiva i 

sitt tycke om Harry Potter. Dels hade de att göra med känslan att vara duktiga läsare, som 

Erika utryckte det så ”…vi tre orkar läsa… (stolt skratt)” eller som för Joel som valt Harry 

Potter dels p.g.a. dess svårighetsgrad.  ”Alla… öhh böcker är nästan lite för lätta…” 

 

Detta ger exklusivitet också i klassrumsituationen då läraren frågar upp, eller man rättar 

lärarens förenklande uttal. ”Ja ska man säga Peter (engelskt uttal) eller Peter, är det sentaur… 

nä det är en kentaur… så vi måste som… vissa av oss måste som översätta.”  

 

5.2.7 Sammanfattning Relationer 

 

För Narnia- och Kalle och chokladfabriksgruppen var familjen central när det gällde deras val 

av berättelse. Dom hade sett filmen med föräldrar och syskon, och vara allmänt mer 

familjecentrerad. Den sociala relevansen var för dessa två grupper starkt kopplad till familjen. 

 

Som de utvecklingspsykologiska teorierna om latensbarn påtalar, har framför allt Harry Potter 

barnen och Pokémon barnen en mer självständigt förhållande till sina föräldrar. I Harry Potter 

barnens fall försöker dom aktivt freda eller tillskansa sig Harry Potter som sin jämtemot 

främst föräldrar men också syskon. Något som Pokémons gruppen inte verkar känna något 

behov av. En orsak till detta kan vara den relltivt stora autonomi och frihet som vuxenvärld 

traditionellt ger pojkarna. 
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I alla grupper fanns tydliga tendenser att större syskon hade en stark påverkan på barns val 

och tyckande. En majoritet av barnen hade i någon form blivit introducerad i berättelsen via 

film, bok, spel, eller kort av ett äldre syskon.  

 

Runt Harry Potter och Pokémon har barnen skapat en stark gemenskap som ser lite olika ut. I 

Harry Potter-gruppen används humor, återberättande och i viss mån jämförande mellan 

upplevelsen av Harry Potter som ett sammanhållande kitt. Men även kännlan av exklusivitet. 

Gemenskapen är rätt villkorad och knuten till att man läst böckerna. Eftersom böckerna är 

ganska tjocka och lite svåra gör detta att inträdeströskeln till Harry Potter-välden och gruppen 

blir hög, vilket också får implikationer för hur de större kompisgruppen formas. 

 

Pokémon däremot har en låg inträdeströskel.  Berättelsen om Pokémon är skapad som 

dataspel och har således en annan narralogisk struktur, den saknar större berättelser utan är 

uppbyggd av massor av Pokekt monster och mängder med anekdotiska händelser som 

cirkulerar i en, som Jenkins kallar, narrativ ekonomi. Den gemenskap som barnen skapar 

kring Pokémon kräver endast vetskap om Pokémon logiken för att kunna delta. Detta gör att 

bland annant att återberättandet får en mer individualistisk prägel där berättaren berättar mer 

exklusiva händelser. Ofta uppstår kontroverser om berättelsen är riktig eller trovärdig som 

inte alltid kan lösas. Även om spelet är det mest spännande uttrycket av berättelsen så är 

korten det som är mest använt i vardagen. Det är i jämförandet, spelen, pratet och bytandet av 

kort som själva Pokémon praktiken uppstår. 

 

Pokémon förefaller vara starkt pojk kodad. Barnen uppfattade Pokémon som en killgrej. 

Barnen får genom att delta i Pokémon lätt tillgång till de som Connell kalla homosocial 

gemenskap. Den vardagspraktik som uppstår kring Pokémon ger övning i många ”maskulint” 

kodade normer och beteenden så som konkurrens, autonomi, in ordning i manlig hierarki, 

individualism m.m. Denna vardagspraktik kan således se som en tränings och skolningsarena 

där ”maskulinitet” skapas och kopplas till den ”hegemoniska maskuliniteten” som enligt 

Connell står som norm ute i samhället. Pokémon som berättelse har därför med Smidts 

definition en väldigt hög social relevans.  

 

Intervjuerna med barnen som valt Narnia och Kalle och chokladfabriken visar det sig att dessa 

berättelser har en väldigt begränsad betydelse för många av barnen i deras vardag. Dom 
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pratade sällan om sina favoritberättelser och visste också väldigt lite om vilka som sett och 

provat vad.  

 

Ett barn visade stark ovilja eller obehag inför att svara om frågor som berörde kompisar. 

Förmodligen litade barnet inte på att kompisarna inte skulle kunna höra eller få veta vad hon 

sagt och tyckt. Detta visar också hur känsligt och viktigt det kan vara för barn som inte har så 

stark självkänsla eller som inte har så stark position i gruppen att tycka ”rätt” i vissa frågor när 

kompisgruppen hör på.   
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6 Slut diskussion - barns lekrum, kultur och samtid 
 

6.1 Diskussion av mina resultat 
I intervjuerna och analyserna som jag använt i min uppsats har jag försökt att sätta barnets 

tänkande kring en kommersiell företeelse i centrum. Den första satsen i min frågeställning 

innebar därför att jag skulle undersöka: hur barn använder och ser på kommersiell 

barnkultur. Den frågeställningen kan ses som en traditionell frågeställning i populärkulturell 

forskning. Inom den forskningtraditionen har man sett barn som kreativa och reflekterande 

aktörer. De intervjuer jag genomfört har skett i skolkontext. Skolan har av tradition en 

konservativ kultursyn när det gäller barn och populär/kommersiell kultur som fortfarande  

behöver kompletteras med mer kanoniserad barnkultur.78  

För att undersökning inte skulle fastna i diskussionen huruvida barn är starka aktörer som 

agerar självständigt i en vuxenvärd eller värnlösa offer som behöver skydd har jag försökt 

följa Buckhams råd och sökt hur den sociala användningen och nyttan ser ut i barns vardag. 

 

Att jag ändå valde att använda skolvärlden som utgångpunkt i min undersökning beror på att 

skolan fortfarande är en viktig institution för barnen. Skolan är i dagsläget den enda institution 

som alla barn ska igenom och har erfarenhet av. Skolan för samman barnen och gör det 

därigenom möjlighet för barnen att skapa egna lekrum, främst i sprickorna av den 

skolpedagogiska verksamheten. Det är på raster, före skolan och på fritids som stora delar av 

det barnkulturella meningskapandet sker. Det är där konverteringen av berättelserna från 

barnkultur till barns kultur skapas. Skolan möjliggör därför indirekt barnens skapande av 

barns egen kultur.  

 

Jag har i min uppsats försökt se dialektiskt på dessa två motsatta synsätt på barn och 

kommersiell kultur. Jag ser det också som ett faktum att barn är en attraktiv målgrupp för 

vuxenvärlden, som utifrån olika syften t.ex. pedagogiska, uppfostrande eller kommersiella, 

vill intravenera och styra barns lekrum. 

 

                                                 
78 Kommittén Aktionsgruppen för barnkultur SOU 2006:45, vars förslag är en stor satsning på traditionell 
barnkultur, spinner vidare på denna uppdelning. Även om man redan (?) i 1994 års skolplan poängterar populär 
eller kommersiell barnkulturs massiva utbredning och inte hävdar den som problematisk i sig, så befäster man 
uppdelningen genom att inte belysa barnkultur utifrån barnens perspektiv, utan snarare utifrån svensk 
barnkulturtraditions sida. Dvs man utgår från befästa barnkultur institutioner där bl a populär eller kommersiell 
barnkultur knappt är representerad.  
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6.1.1 Aktiva meningskapare. 

Mina intervjuer ger en tydlig bild av hur Pokémon gruppen och Harry Potter gruppen faktiskt 

är aktiva aktörer i mediavärlden. Dom verkar agera medvetet, söka eller suga åt sig olika slags 

information i olika medier. Där finns också en början  till ett mediakritiskt förhållningsätt i 

den mening att dom skiljer ut ren reklam och marknadsföring som riktas direkt mot dom. Det 

är dock viktigt att framhålla dessa två grupper som exeptionella i sin klass. Pokémon 

gruppens deltagare tillhör alla klassens storkonsumenter av medier. Harry Potter gruppen 

består av klassens bästa läsare och är alla vad man brukar kalla bokslukare. Dom bär med sig 

och övar sig i det man brukar benämna som kulturellt kapital79. Nästan alla i dessa två grupper 

har också väldigt hög status i klassen.  

 

Kontrasten till Narnia och Kalle och Chokladfabriken är stor. Deras favoritberättelse utgör 

ingen central plats i deras tänkande och vardag. Berättelsen fungerar inte som något kitt eller 

länk inom gruppen eller till andra kompisar i någon större utsträckning. Dom har inga centrala 

intressen knutna till berättelsen eller till någon annan berättelse. Att mediet är film och att 

berättelsen är relativt liten till sitt omfång jämfört med de två andra gruppernas kan givetvis 

inverka. Dom har en relativt normal mediakonsumtion. Dessa grupper är helt enkelt inte lika 

engagerade i sin berättelse. Narnia och Kalle och Chokladfabriks gruppen utgör en mer 

heterogen och mer normal grupp. Gruppernas medlemmar har alltifrån hög till låg status i 

klassgemenskapen. Grupperna består till 4/5 av flickor, och är enligt min bedömning mer 

reprensentativ för hur genomsnittet av klassens flickor förhåller sig till kommersiella 

berättelser.  

 

Den barngemenskap som skapas genom Harry Pottet och Pokémon, ser lite olika ut. I 

Pokémon gruppen finns konkurrens, outtalad hierarki och kantas av små verbala uppgörelser. 

I Harry Potter däremot är det mycket längre återberättelser med komiska poänger och 

igenkänningspoänger där olika berättare kan ta över och fylla i varandra. Olikheterna har sina 

rötter i de olika medier som berättelsen har sitt ursprung i: dataspel  eller bok. Det kan också 

bero på berättarstrukturen, narralogin där boken har en linjär story alla känner till medan 

spelets berättelse har en logik som är fylld med mindre löst kopplade fragment av berättelsen. 

                                                 
79 Enligt Pierre Bourdieu är Kulturellt kapital (t.ex. högre utbildning, sofistikerad smak och finkulturell bildning) 
en av flera kapitalformer. Kulturellt kapital ses  i det moderna samhället, enligt Bourdieu, som de viktigaste av 
det sk. symboliska kapitalet. Kapitalformerna är tillsammans med begreppen habitus och sociala fält analytiska 
verktyg med vilka Bourdieu menar att man kan beskriva individer och gruppers motivation, handlingar och sätt 
att tänka. Erling Bjurström Högt & Lågt - smak och stil i ungdomskulturen (Umeå: Boréa 1997) 190-205  
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Pokémon gruppen var helt på det klara med att deras berättelse var en ”killgrej”. Den 

könskodning som jag fann hade konkurrens, inordning, hierarki, autonomi och individualism 

som tydliga beståndsdel. På samma sätt kan man se Harry Potter umgänget som en skolning i 

en ganska traditionell boklig kultur, där diskussionerna kompletterade varandra, där namn och 

titlar var viktiga och där fakta och komiska poänger med resonemang mejslades fram.    

 

6.2 Barnsyn i 2000-talet 

Som Sandin och Halldén poängterar har synen på barndomen under 1900-talet intimt knutits 

till välfärdsstatens utveckling, där t ex professionaliseringen av barnavården var en viktig 

beståndsdel80. Inom välfärdstaten byggdes bl a ett enhetligt skolsystem upp där barn skulle 

uppfostras till goda samhällsmedborgare, inte bara på ett socialt utan även ett kulturellt plan.  

När värlfärden nu under 1990- och tidigt 2000-tal omorganiserats torde detta även påverka 

samhällets barnsyn och barnens livsrum. Inom kulturpolitiken är vi enligt Frenander återigen 

inne i en ”formativ period” då starka samhällskrafter kämpar intensivt för att formulera och 

mobilisera kultursektorn efter sina interessen. Även om synen på kommersiell kultur har 

avdemoniserats i takt med den kommersiella kulturens intågande i finkulturen (kanon) under 

det senaste decennierna, framhålls den traditionella barnkulturen fortfarande som något 

ömtåligt som måste försvaras mot ”marknadsestetiken”.81 

 

6.2.1 Problematisk barn- och konsumtionsforskning  

Den relativt lilla forskning som berör barns konsumtion som bedrivs i Sverige idag har främst 

utgått från etnologiskt perspektiv. Den är sprungen ur forskning kring ungdomsgrupper och 

subkulturella företeelser och som nu tenderar att sippra ner i åldrarna. Denna åldersglidning är 

problematisk. Forskningen fokuseras alltför mycket på barn som medieanvändare och 

konsumenter. Perspektivet tenderar att negligera de speciella kognitiva, emotionella och 

perceptionella förutsättningar som barn har för att delta som aktörer. Man nöjer sig med att 

kritisera barn och ungdompsykologiska erfarenheter med hjälp av diskurskritiskt angreppsätt. 

Kanske är det rädsla för att ställa ner sin fot i en definition av vad ett barn är, det innebär dock 

att man missar den viktiga diskussionen om vilka förutsättningar barn i praktiken har för sitt 

aktörskap i dagens samhälle.82  

                                                 
80 Sandin Halldén (2003)  
81 Nu senast i Aktionsgruppen för Barnkultur SoU 2006:45 se not ?  
82 Ett exempel på detta är Johanssons Barn i Konsumtionssamhälle (2005) som i dag finns på diverse akademiska 
kurslistor. Hon använder där ett väldigt intressant intervjumaterial men kombinerade detta med Latour aktör-
nätverks teori, som inte var direkt klargörande. En poäng i Latours aktör-nätverks perspektiv som Johansson 
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Jag ser också ett problem i att när man ser maktrelationen barn-vuxen, så påvisar man inga 

orsaker till att maktordningen består. Det verkar vara ett traditionellt kvarliggande 

normsystem eller som en (konserverad?) generationsordning som hindrar barn att agera och 

vara fullvärdiga medborgare i ett samhälle. Man missar enlig mej grunden för den 

maktrelation som består i att den vuxne haft mer tid, möjlighet och erfarenhet att tillskansa sig 

dom kulturella redskap man behöver för att värdera och navigera hjälpligt i samhället. Denna 

fördel som i stort sätt alla vuxna besitter formerar sig som övermakt och överordning i 

förhållande till ett barn på de flesta samhällsarenor. Tar man inte hänsyn till detta gör man 

barnen en otjänst.  

  

Den nya barndomsforskningen betraktar enligt Barbro Johansson ”… barndom som en 

konstruktion och barnen som delaktiga både i denna och i konstruktionen av samhället. Barn 

betraktas liksom vuxna, som agerande och reflekterande kulturvarelser.”83  

I begynnelsen kan denna forskningstradition ses som en reaktion på att barns åsikter och 

erfarenheter inte togs till vara. Att hävda att barn liksom vuxna agerar och reflekterar var ett 

sätt att uppvärdera av barnets status. Ser vi till vilka krav och förväntningar som idag ställs på 

barn kan man också se denna uppvärdering som en återgång till en syn på barn som små 

vuxna. Som ett sätt för vuxenvärlden att delegerar makt eller i vart fall ansvar ner i åldrarna. 

Ännu ett sätt för oss vuxna att fylla barnens lekrum med vuxna möbler och attribut.     

 

Det är i detta breda samhällsperspektiv som jag ser det problematiska med denna forskningen 

som trots sina egna invändningar fortsätter att betrakta barn/människor som 

medvetna/kompetenta aktören utan något kritiskt maktperspektiv. Detta synsätt negligerar 

barnens sätt att reflektera, vara och agera i en vuxenvärd. Den bild av barnet man tämligen 

omedvetet formulerar är idealiserad i den mening att den tenderar att ignorera barnes egna 

                                                                                                                                                         
framhåller är bl.a. att det inte görs någon principiell skillnad på olika typer av aktörer. ”Människor, ting, texter, 
strukturer och berättelser kan alla vara aktörer.” (s.21) Vilket i min mening låter som teoretisk fruktsallad. En 
annan teoretisk invändning jag har mot är att hon använder Latour förvirrade begreppet ”svarta lådor”  Dessa är 
”… överenskommelser om hur verkligheten ser ut; överenskommelser som har matrialiserats i samhällets 
organisation: sedvanor och traditioner, i institutioner som skola, familj, medier och rättsväsende och fysiskt i till 
exempel stadsplanering, byggnader, inredningar, kläder eller leksaker (s.24).” Intressant också att de åtgärder 
som Johanssons bok utmynnar i visar sig vara lika tama som dom luddiga som teorierna de utgår från. Johansson 
tycker man ska ”öppna upp och ifrågasätta de svarta lådor som underbygger en generationsordning där barn 
generellt tilldelas vissa utrymmen och stängs ute från andra.”(cit s. ) För att konkretisera sig så tar hon exemplet 
reklam och verkar då mena att barn kräver ”rolig reklam”!!! Även om ansatserna förmodligen är goda blir 
slutsatserna inte intressantare än så.   
83 Johansson (2000) s39 
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förutsättningar. En förutsättning för att kunna navigera och agera hjälpligt i ett kommersiellt 

marknadsamhälle är till exempel förmågan utföra någon form av källkritik84. Denna förmåga 

kan med Vysotskijs terminologi ses som en avancerad psykologiskt process som är kulturellt 

inlärd. Den innehåller, jämförande och värderande element och kräver således erfarenhet och 

avancerad logik. Detta redskap tar tid och kognitiv mognad att lära sig behärska. 

 

6.2.3. Förskjutningar bakom värlfärdens omorganisering   

För att illustrera vilka idéeströmningar som barn- och konsumtionsforskningen tenderar att 

sammanstråla med måste vi åter igen ta ett ta ett större historiskt grepp.  

 

Sandin Halldén liksom Frenander påpekar att välfärdstaten under senaste år genomgått en 

snabb förändring som dessutom bör sättas i ett större internationellt perspektiv. 

Omformningen av välfärdstaten, liksom snabba samhällsförändringar ute i resterande 

samhället påverkar också barnen. Med detta i åtanke kan vi dra slutsatsen att barndom idag 

åter igen är på väg att omformuleras. 

 

Inom skolan och utbildningsväsendet, som intar en central position i välfärdens omformning,  

kan man skönja en maktförskjutning i delegeringen av ansvar över barnets utbildning från 

stat, till kommun och vidare ner till familjen via de fria valet av skola. Ett annat exempel är 

hur ansvaret över barnens ”kunskapsprocess”, genom att planering, fria val av ämnen, 

forskningsområden m m förskjutits över mot föräldrar och barn.85 Vygotskijs tankar har på 

senare år genomgått en storslagen renässans både internationellt och i Sverige. Dagens 

läroplaner bygger till stor del på en Vygotskijs idéer (SOU1992:94 Skola för bildning). 

Frågan är dock vad som hänt med Vygotskijs radikala tänkande när den möter den svenska 

skoltraditionen. Ser man barns olika klass-, köns- och kulturella erfarenheter och utvecklar 

pedagogiken efter barnens förutsättningar, eller är det en högljud medelklass som tagit 

initiativet och driver den dagens skola?86  

                                                 
84 Enligt Thorsten Thurén kan källkritik ses som ”… ett sätt att systematisera tänkandet på, en hjälp att komma 
fram till den mest sannolika lösningen på ett problem. Enbart metodregler räcker dock inte långt. Källkritiken 
måste kombineras med fantasi, kreativitet, och gott omdöme.  Dessutom måste källkritikern väl känna till den 
tid, kultur, det ämne som han/hon studerar.” Thurén Torsten Källkritik (Falköping: Almqvist &Wiksell 2001) 
s.197  
85 Som stöd för förskjutningen av ansvar över barns kunskapsprocess ligger på barnet, medan lärarens roll ses 
mer som handledare, mentor och vuxenstöd har man bl.a. hänvisat till Vygotskij vars texter framför allt lyftes 
fram i 1990-talets SoU utredningar SOU1992:94 Skola för bildning och grundskolans läroplan LPO 94.  
86 Ett tydligt exempel på de senare är Leif Strandbergs Vygoskij i praktiken – bland plugghästar och fusklappar. 
Där hävdas med hänvisming till Vygotskij att ”… alla skolbarn skulle dra nytta av att, praktisera och utveckla de 
metoder som de framgångsrika eleverna använder sig av.” I boken framhålls öppna klassrum, dialog och 
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Bl a dessa två tendenser har gjort att vissa analyser pratar om en medelklassifiering av skolans 

värde- och normsystem. Även om det kan finnas fog för att en kulturellt stark medelklass idag 

är allt angelägnare om att förse sina barn med ett bättre utgångsläge för framtida karriären87, 

så finns det även externa tendenser som sammanstrålar och kan vara viktiga att lyfta fram om 

man vill göra sig en bild av hur barndomen ”moderniseras” under tidigt 2000-tal.  

 

6.2.4 Modernisering enligt ”det livslånga lärandet” 
Under senare delen av 1990-talet lanserades en vision av Europeiska unionen, visionen om 

”det så kallade livslånga lärandet.”88 Även om detta dokument kan antas vara högst 

tidsbegränsat89, måste dess inflytande på samhället betecknas som stort och starkt kopplat till 

den idéströmning som framhäver utbildning och kunskap som produktionshöjande kraft i 

samhället. I stora drag innebär det livslånga lärandet att individen aldrig ses som färdig 

utbildad utan att man som medborgare ska vidareutbilda sig och höja sin produktivitet under 

flera tillfällen under sitt liv. Denna syn på människan som något ständigt blivande, kopplas i 

visionen starkt till den snabba samhällsutvecklingen. Globaliseringen, den ökande 

produktivitets- och moderniseringspress och den ökade konkurrensen ställer högre krav på 

samhället och dess medborgare. 

 

Johansson beskrev debatten om barn som ”human becomming”, där barnen är något blivande 

och inte har ett egenvärde som ”human beeing”. Istället relateras deras värde till vad dom ska 

                                                                                                                                                         
diskussion elever och lärare i mellan. Däremot finns inga makt- eller någon slags positioneringsperspektiv elever 
emellan eller mellan vuxna-barn. Det finns ingen hänvisning till att det är just införståendet i skolkulturen (som 
aldrig är klass-, köns- ,eller etniskt neutral) som är en grundförutsättning för att lyckas i skolvärlden.  
Leif Strandberg Vygoskij i praktiken – Balnd plugghästar och fusklappar (Stockholm: Nordstedts Akademiska 
förlag 2006) 
87 Jämför detta med Ariés som kopplade ihop skolan och den borgerliga klassens vilja att förbättra sina barns 
karriärmöjligheter. En intressant skillnad mellan olika eliter som är viktig i detta sammanhang gör Donald 
Broady och Mikael Börgeson i KRUT 106/2002. Genom att studera det fria gymnasievalet och barns kulturella 
och ekonomiska familjesituation skiljer de på ekonomisk elit, som har en mer instrumentuell och effektiv syn på 
sin utbildning och tenderar att välja tekniska och ekonomiska utbildningar, medan den kulturella eliten ser 
utbildningen som en investering som också främjar personlighetsutveckling och därför har längre till och mindre 
fokuserat slutmål. ”Den avgörande sociala förändringen under loppet av 1990-talet var förmodligen att det 
växande utbudet av differentierade skolor, profilprogram och så vidare givit olika slag av eliter bättre 
möjligheter att hitta en väg genom utbildningssystemet som passar just deras barn.” (s.9)    
88 Vid det Europeiska rådets möte i Lissabon 2000 fastställdes ett omfattande strategiskt mål för Europeiska 
unionen. Europeiska unionen skulle fram till år 2010 "bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska 
kunskapsbaserade ekonomi med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen och 
en högre grad av social sammanhållning". Samma år antog Europeiska rådet tre strategiska mål (och tretton 
delmål) som ska uppnås före år 2010: utbildningssystemen skulle koncentreras på kvalitet, tillgänglighet och 
öppenhet mot omvärlden. Memorandumet om det livslånga lärande ingår i detta. 
http://europa.eu/scadplus/leg/sv/cha/c11071.htm (20060520) 
89 Ernst Vigforss använde begreppet Provisoriska Utopier till de han förordade, vilket kan ses som 
utvärderingsbara delmål på väg mot de stora målet. (min fria tolkning) 
http://www.wigforss.org/documents/Provisoriska_utopier.doc (060520) 
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bli.90 Ser man till visionen ”Det livslånga lärandet” innebär den dock att ”becomming” synen 

inte bara appliceras på barn utan på alla människor. Människan är något ständigt blivande, 

som skall förädlas, ständigt utbildas, effektiviseras och utvecklas91 för att inte halka efter och 

marginaliseras. En utveckling som i slutändan kan drabba städer och hela regioner om inte 

moderniseringkraften bejakas.       

 

Även om man kan se ”det livslånga lärandet” som ett ideologiskt utspel appellerar detta 

budskap till en mängd samhällsinstitutioner och intressen som snabbt såg dess potential. De 

som ligger mitt resonemang närmast handlar om utbildningsinstitutioner, lärarkollegier och 

fackföreningar92.   

 

6.2.5 Uppgraderingen av barnet - till vuxen? 

Som jag tidigare påpekat anser jag att man måste ha maktperspektiv på relationen barn –

vuxen. Den vuxne har alltid en överordnad position gentemot barnet. Nikolejva såg det tydligt 

i barn- och ungdomslitteraturen. I relationen vuxen-barn sker denna fostran idag under mer 

subtila former, som kan jämföras med utvecklingen Foucault bl a såg inom 

fängelsesystemet93. Stora delar av pedagogiken, metodiken och vårt förhållningssätt till barn 

handlar idag inte om att styra barn rent fysiskt. Istället försöker man lära barn att tänka som 

vuxna, vi intervenerar barn allt tidigare med våra värderingar, krav, förhållningssätt och 

kräver förståelse av barnen.94 Tendensen att barn berövas sina autonoma lekrum är tydlig i 

dagens samhälle95. Mycket pekar altså mot en ökan vuxen inblandning både i barns psykiska 

                                                 
90 Johansson 2005 s.52 
91 Kopplingen till Pokémons tydliga utvecklingstema är tydlig.  
92 En titt i Lärarförbundets teoretiska tidskrift Pedagogisk Debatt, som för övrigt startade 1995 för att just stärka 
kompetensen statusen och sprida forskningsresultat (läs fortbilda) lärarkåren, visar hur fort de teoretiska 
resonemangen internerades i språk- och teoretiska resonemang. 
93 Foucault skildrar i Övervakning och straff  hur fängelsesystemet gått från brutala straff i offentlighet till allt 
effektivare och mer långtgående kontrollerande bestraffning i syfte att inordna och disciplinera den ”onormale” 
brottslingen. Han har också vid senare tillfällen överskridigt resonemanget och funderat över ”bekännelser” 
(Fronesis nr 5) användning. Hans projekt kan sägas vara att beskriva hur kontrollmekanismerna allt mer riktas 
mot att få den ”onormale” att kontrollera, påverka och internera ett disciplinerat normalt tänkande i sitt eget 
tänkande. (min fria tolkning) 
94 Kristjansson, Baldur (2001) beskriver i sin forskning om dagens vardag för barn i norden om hur föräldrar 
använder förklaringar och förhandlingar som ett sätt att undvika konflikter i en stressig vardag. De kan ses som 
ett sätt som vuxenvärden intervenerar i barns ”lekrum” och kräver förståelse för de vuxna. Barnen får snabbt lära 
sig hantera vuxenvärdens tid som en knapp resurs. Med ett slappt aktörsperspektiv som inte skiljer makt från 
ansvar skulle detta kunna tolkas positivt. Barnen får makt i föräldrarnas värld. Men det är inte makten som 
föräldrarna delar med sig av till barnen utan ansvaret och vuxen värderingen. ”kommer du inte nu, så hinner 
pappa inte på jobbet och då blir…. ” 
95Historikern och framtidsforskaren Ingrid Söderlind konstaterar att ”…barns fria tid har krympt samtidigt som 
deras fria rörlighet har minskat.” (133-134)) Minskade utrymme i offentliga miljöer, liksom ökad trafik och de 
faktum att föräldrar i allt högre grad transporterar sina barn till skolan är tendenser som begränsar barnens 
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som fysiska livsrum. Barndommen är under omformulering. Frågan är om vi inte håller på att 

uppgradera barnet och barndommen – till små vuxna för att klara vuxenvärlden. Frågan är 

också hur detta påverkar barnes egna lekrum? 

 

      

6.3 Fortsatt forskning 

Vid mina intervjuer visade alla barnen en ambivalent hållning till leken. Trots att alla fyra 

berättelserna med sin fantasivärld så tydligt inbjöd till gränsöverskridande i tanke och 

handling, vilket är lekens förtjänst, så ville dom inte kännas vid ordet lek. Som lekofil blev jag 

lite beklämd. Jag gjorde några sökningar på modern lekforskning och kontaktade slutligen 

pedagogiska institutionen. Jag sökte svar på frågor om hur ser dagens lek ser ut och om den 

förändrats på något sätt. Trots att all tillgänglig vetenskap betonar lekens centrala roll för 

utveckling, tänkande, kreativitet och fantasi finns det inte forskning att tillgå. Där fanns 

mycket litteratur om inlärning, kunskap och skolan kopplat till leken, en tydlig tendens att 

ständigt försöka inordna leken under vuxenvärldens nytta. Men om hur barns lek och lekrum 

ser ut idag fanns inget skrivet. Är barns egna utrymmen och deras egenhändigt skapade och 

fritt förfogade lekrum så pass illa ansatta? Denna intressanta fråga måste jag tyvärr lämna 

över till någon annan att skriva om.  

 

I mina intervjuer var Harry Potter och Pokémon gruppen tydliga aktörer på mediemarknaden, 

med mycket funderingar och stakt engagemang i sin berättlese. Dessa barn utgör dock inte 

normalbarn ens i sin egen skolklass. Det finns dock en uppenbar risk att deras erfarenheter, 

agerande och funderingar blir normbildande inom barnkulturforskningen eftersom dylika 

grupper av drivna och uppsökande storkonsumenter av kommersiell kultur ger spännande 

resultat. Det är därför inte bara viktigt att komplettera och nyansera bilden av dom aktiva 

meida konsumenterna utan kanske rikta framtida forskning mer på normalkonsumenter, 

lågkonsumenter eller varför inte hur barn som lever under knappa förhållanden deltar i 

meningskapandet kring kommersiell barnkultur. Det finns alltså starka skäl att rikta in vilken 

nivå på mediekonsumtionen barnen skall ha när man gör urval till framtida undersökningar. 

Dessutom bör man dock försöka sig på fler angreppsätt utöver rena intervjuer, eftersom 

intervjuer förmodligen passar verbala och starkt engagerade barn bäst. Vidare bör man 

                                                                                                                                                         
utrymme för egna erfarenheter. Mats Ottosson Barnbegränsning i Livet leker Ottosson (red) (Stockholm 
: Svenska naturskyddsföreningen, 2005) 
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fundera på hur man kan nå mindre direkta tydliga skiktningar och stratifierings kategorier som 

kan ha betydelse, t ex klass, ekonomi96 eller kulturell bakgrund.  

 

 

                                                 
96 Det finns enligt Hjort (2004)endast en undersökning med kvalitativ metod som undersökt förhållanden hos 
fattiga barnfamiljer. Den ligger Hjort och Salonen (2001) bakom och som delvis ligger till grund för hans 
avhandling. Hjort såg fem olika förhållningssätt som familjer med knapphet använder för att bemästra sin 
situation: 

• Kompensation: en familj som lever under förhållanden som de anser normalt kompenserar sig ibland 
för att ”bryta mönstret”. 

• Fasadupprätthållande: handlar om att familjer som lever under knapphet ibland försöker hålla upp fasad 
för att skyla över sin knapphet jämt emot sin omgivning. 

• Försakelse: att endast konsumera sådant som är absolut nödvändigt och om att stå mot krav från såväl 
familj som omgivning när det gäller förväntningar på normalt konsumtionsmönster. 

• Akuta lösningar: att hela tiden prioritera vad man ska ligga efter med för inköp och betalningar t.ex. 
• Undvikande: handlar om att undvika situationer och sammanhang då man kan bli utpekad och igenkänd 

som fattig eller avvikande.  
Även om samhällsekonomin sakta har hämtat sig efter 1990-talets kris har situationen för vissa grupper relativt 
sett försämrats. De gäller ensamstående mödrar, ungdomar och nyanlända invandrare. (SoU2000:?) Samhällets 
generella välfärdsökning gör att normen för vad som är ”skälig levnadsstandard” tenderar att höjas i takt med 
samhällets konsumtionsnivå, vilket i sig kan öka skillnaden och skapa problem för de marginaliserade grupper 
som inte hänger med i levnadsstandard.  Hjort (2000) konstaterar också att man inte kan mäta en familjs 
möjlighet att klara knapphet endast med inkomst, utan även väga in nätverk, utgifter, hälsa, utbildning och 
bakgrund. Dessa strategier och detta sammanhang sammantaget gör att det var alltför svårt att fånga in huruvida 
ekonomiska aspekterna inverkat på mina barns förhållande och aktörskap i berättelsestrategin. Föräldrar försakar 
för att inte låta sina barn verka avvikande. En hyrfilm kan vara en tämligen ekonomiskt billig kompensation, som 
ändå inte överskyler klass eller ekonomiska förhållanden som kan påverkan ett barns möjligheter i den dagliga 
positioneringen.  
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