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Delkursen Receptionsstudier av barnkultur vid Centrum för barnkulturforskning startade den 23
mars 2020. Från den 18 mars hade universitetets lokaler stängts för undervisning för att
förhindra virusspridning. Istället anordnades nu seminarier via länk, och uppgifter skulle i
möjligaste mån flytta över till digitala plattformar.
Just den här kursens mål formuleras så att studenter ska få pröva att göra en receptionsstudie,
något som vanligen görs i intervjuer med barngrupper som tagit del av någon
scenkonstföreställning med sin förskola eller skolklass. Även om skolor och förskolor hölls
öppna även efter att universitet och högskolor stängts, så sköts barnteaterföreställningar på
framtiden. Kursarbetslaget, som diskuterat vilken av alla barnscener som skulle vara intressant att
besöka med studenterna, fick tänka om. Filmvetaren och föreståndaren Malena Janson hade ett
ess i rockärmen: Holly Hallonsten, en kort animerad film, ligger öppet på svenskt filmarkiv.
Istället för att hitta barngrupper på besök i teatersalonger och arrangera samtal där, så skulle barn
kunna se filmen hemma och intervjuas av studenterna över länk.
Tack vara studenternas kreativitet och drivkraft så gick det att genomföra! Nya intressanta och
viktiga aspekter av intervjuer med barn, för att fånga något av deras erfarenheter av ett
barnkulturellt erbjudande, framträdde. Barnens egna vuxna därhemma kom att få en viktig roll,
och hur går det då att skapa förtroende mellan intervjuare och barn? Hur kan en vuxen på
distans försäkra sig om att barnen samtycker till medverkan? Att skapa en atmosfär av tillit för
att barnen alls ska vilja dela med sig, hur görs detta över länk?
Med dessa erfarenheter går både lärare och studenter ur den här kursen med nya kunskaper och
insikter. Vi får i den här texten, som är studenternas samlade examinationsuppgifter, också läsa
om hur barn reflekterat över filmens handling och iscensättningen av Hollys utsatthet, och
hennes lust till revansch…
Margareta Aspán,
delkursansvarig
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Förord
Vi som har utfört det här projektet heter Sara Grip och Amanda Dahlgren Halminen. Vi är
studenter vid Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen på Stockholms Universitet, och har
utfört det här arbetet som en del av vår kurs Receptionsstudier av barnkultur. Under den här tiden har vi
lärt oss väldigt mycket om hur det är att göra ett intervjuarbete med barn, även under speciella
omständigheter.
Vi är mycket tacksamma för det stöd och den hjälp som vi har fått från CBK och främst vår handledare
Margareta Aspan, tack för allt!

Inledning
Barn ses i många fall som kulturella allätare, inkapabla att själva avgöra om det de upplever är av
värde, en uppfattning som säger att det bara är vuxna som kan göra det åt dem. Den här tron är
felaktigt, då det endast är barnen själva som kan vara experter på sina egna upplevelser. När barn
tittar på film har de, likt sin vuxna motpart, ofta många tankar om det som händer. De har
scener de fastnar för och karaktärer de sympatiserar med.1 Deras åsikter är inte värda mindre
bara för att de inte levt lika länge som andra, något som blir extra tydligt nu när
Barnkonventionen har inkorporerats i den svenska lagstiftningen.2
Syftet med den här forskningsrapporten är att ge barnen utrymme att få dela med sig av
dessa tankar i en säker miljö. Vi har genomfört tre enskilda intervjuer med sammanlagt sex
stycken barn, två per intervju. Under varje tillfälle har en av oss haft huvudansvaret för att föra
samtalet framåt och den andre har agerat mer som en iakttagare. Alla barnen som deltagit
tillsammans parvis, kände varandra sedan innan, antingen som kompisar eller som syskon. I
fallet med två av grupperna har de dessutom kopplingar till en av samtalsledarna. Den
resterande gruppen hade ingen tidigare relation till någon av oss. För att skydda barnens
identitet, samt göra dem så anonyma som möjligt, fick barnen möjlighet att själva välja vilka namn
som skulle användas i rapporten. Närmare introduktion av barnen finns senare i texten.
Vi har valt att utgå ifrån filmen Holly Hallonsten ger igen som finns tillgänglig gratis på
Filmarkivets hemsida.33 Den är 15 minuter lång och den rekommenderade åldern är från 7 år.
Innan intervjun hade det bestämts att vi tillsammans med barnen - efter en introduktion av
oss själva, filmen och syftet med varför vi var där - skulle titta på filmen gemensamt, då ingen av
barnen hade sett den tidigare. Efteråt fick barnen tillgång till papper och penna ifall de ville rita eller
illustrera det de mindes av filmen. Sedan diskuterade vi teckningarna tillsammans, samt ytterligare
tankar de ville dela med sig av.
Vår analys av dessa svar finns senare i rapporten. Hur vi har fördelat svaren emellan oss är
temabaserat, utan fokus på vem som hade huvudansvaret för själva intervjun. Därför har Sara
analyserat alla tankar och åsikter som rör de filmiska aspekterna, och Amanda har fokuserat på alla
diskussioner som istället rör karaktärernas handlingar och moral och hur innehållet kan ses anknyta
till barnens egna erfarenheter.

Metod
Då det rådande världsläget har försvårat att ha “vanliga” intervjuer där vi själva möter barnen i en
skolmiljö, så har det möjliggjort för ett nytt intervjuformat över videolänk som är minst lika
spännande. Eftersom det är just videolänk på en dator så har förarbetet inför intervjuerna
innehållit en del testande av teknik, till exempel möjligheterna att spela in samtal, hur man sedan kan
konvertera videon m.m. Det har även blivit en helt annan upplevelse att arbeta med en film istället
för en scenkonstföreställning.
Främst förenklar det att vi kan titta om på filmen flera gånger utan att materialet vi utgår
1 Helander, Karin, '"Det var roligt när mamman grät": barns tankar om teater', Barns smak : om barn och estetik., s. 85102, 2004 s. 100.
2 Unicef. Barnkonventionen. 2020. https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten, Artikel 12 och 13.
[Hämtad 2020-04-26].
3 Holly Hallonsten ger igen, 2006. [Film] Marika Heidebäck, Sverige: Garagefilm AB.
https:/filmarkivet.es/movies/holly-hallonsten- ger-igen

ifrån förändras. En scenkonstföreställning skiljer sig lite åt från gång till gång. Vi kan också utan
problem gå tillbaka och fokusera på en viss sekvens som vi märker att flera barn reagerar på.4 Det
finns också en fördel i att föräldrarna kan se filmen innan intervjutillfället och på så sätt kan de
förbereda barnen för vad som ska hända. Detta förstärker i sin tur möjligheten att uppfylla
informationskravet från Vetenskapsrådet.5
Det insamlade materialet kommer från tre separata intervjuer med sammanlagt 6 barn i
åldrarna 5-10. De olika intervjukonstellationerna såg ut på följande sätt:
Ella och Pokémon, 5 och 7 år gamla, som även var syskon, intervjuades med en förälder närvarande,
mest för att de behövde hjälp med att fixa allt det tekniska. De satt i samma rum framför samma
skärm.
Liv och Nora, 9 år gamla, var kompisar som kände varandra mycket väl. De intervjuades i varsitt
rum på två olika skärmar utan några vuxna närvarande.
Carmen och Gloria, 9 och 10 år gamla, var också syskon och intervjuades i samma rum framför
samma skärm, utan någon vuxen i rummet.
Alla barnen har själva fått välja vilket namn de vill att vi ska använda här i rapporten, detta
som en del i att göra barnen delaktiga i att uppfylla konfidentialitetskravet från Vetenskapsrådet.
I analysen av materialet nedan så kommer inte barnet Ella att vara del av någon intervju, detta på
grund av att det under den intervjun blev en rörig situation och hen tröttnade och ville inte vara
med lika mycket som hens syskon Pokémon.
Att kunna spela in intervjuerna och när barnen tittar på filmen med både ljud och bild har
definitivt visat sig vara en fördel främst under momentet då barnen själva ska titta på filmen. Vi kan
spela in precis hur de ser ut, vad de gör och hur de reagerar på vissa saker, något som är unikt
mycket enklare med detta format jämfört med en scenkonstföreställning där det oftast är mycket
svårare att filma på grund av mörka salonger eller att det stör barnen i deras upplevelse.
Förutom den tekniska biten har vi inför intervjuerna satt ihop en intervjuguide baserad på filmen,
något som efter varje intervju delvis reviderats när vi har fått nya tankar utifrån barnens svar.
Under intervjuerna är det en av oss som har haft huvudansvar för att samtala med
barnen, medan den andra snarare är med som åhörare. En skillnad med att sitta på varsitt håll är att
vi under tiden som intervjun fortlöper kan ha kontakt intervjuare emellan, utan att barnen störs
av det. På så sätt kan den som inte samtalar skriva till eventuella frågor eller trycka på vissa frågor lite
extra utan att det blir uppenbart eller att man behöver kasta sig in i samtalet från ingenstans. Det
är en rätt stor skillnad att intervjua barnen i hemmet och främst utanför skolkontexten, något
som blir tydligt i Ernst, Lorentzon och Westers rapport om kulturutbudet i skolkontexten.6 Detta
visar verkligen att samtycket från barnen själva är minst lika viktigt som det från deras föräldrar,
eftersom det i hemmet kan finnas väldigt många andra saker som är roligare än att samtala med
oss som intervjuare. Detta upplevdes som en svårighet, främst när det hade med yngre barn att
göra. Detta försvårades ytterligare av att vi inte kunde vara där
4 Ernst, Manilla, Individuella värderingar och kollektiva upplevelser. Barn möter operauppsättningen Min mamma är en drake.

Rapport/Unga på Operan.
Stockholm: Unga på Operan, 2016.
5 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. [Hämtad 2020-04-26].
6 Ernst, M., Lorentzon, Y., Wester, M., Barn, kultur och kulturutbud – förutsättningar och förväntningar. En pilotstudie om att lyfta
barns och ungas perspektiv. Rapport/ Stockholms kulturförvaltning. Stockholm: Stockholms kulturförvaltning,
2013.

fysiskt, något som troligtvis hade gjort det lättare för barnen att hålla fokus jämfört med att bara se
oss på en liten skärm som är väldigt lätt att lämna eller ignorera. Ytterligare en aspekt av denna
speciella situation är att det är få barn, endast två åt gången, och vi två vuxna intervjuare, något som
kan ha påverkat dynamiken i rummet. Dynamiken påverkades mest där en förälder var med, då
detta delvis blev en distraktion men främst en majoritet vuxna jämfört med barn.
Däremot var det bara i en av intervjuerna som barnen inte kände någon av oss, i de
resterande fanns det redan en koppling mellan barnen och intervjuaren.

Beskrivning av filmen
Filmen som vi har arbetat med heter Holly Hallonsten ger igen7 och är en leranimation skapad av
Marika Heidebäck som både regisserat och skrivit manuset. I filmen får vi följa Holly
Hallonsten, en ung tjej som tycker om att spendera sina raster med att spela basket ute på
skolgården. Under en av dessa raster går saker dock snett, då Hollys bästa vän Ramsa råkar kasta
basketbollen i huvudet på deras motståndare Johnny. Istället för att be om ursäkt så skrattar
alla och spelet fortsätter. Scenen når klimax när Johnny, arg från förut och i panik över att han
inte lyckats göra mål, drar ner Hollys byxor för att hindra henne från att vinna.
Allt är tyst i några sekunder innan hela skolan brister ut i skratt. Holly blir väldigt ledsen och går
hem.
Nästa dag vill hon inte gå till skolan och bråkar istället med sin mamma, som trots allt
lyckas få iväg henne till sist ändå. Väl där vågar hon dock inte gå ut på basketplanen, trots att
hennes kompisar försöker bjuda in henne. Johnny är där och försöker ursäkta sina tidigare
handlingar med att det bara hade varit ett skämt. Dagen slutar med att Holly går hem igen och
uttrycker en sorg snarare än den ilska som hon tidigare tagit ut på mamman. Nu fick hennes
mamma istället en chans att trösta Holly efter att hon gråtit så mycket att hela hennes sovrum
fyllts upp av tårar. Det är så mycket gråt att sängen som Holly och hennes mamma sitter på flyter
runt i det blå.
Lite senare kommer Hollys kompis, Ramsa, för att be Holly återvända till skolan. De
pratar om det som hänt, och vi får en scen där Ramsa lugnt och tålmodigt samlar upp alla
Hollys tårar i sin hand. Tillsammans bestämmer de sig för att Holly ska hämnas på Johnny när hon
kommer tillbaka genom att dra ner hans byxor, så att hela skolan ska skratta åt honom.
Deras skratt ekar ut ur sovrummet, vilket verkar lugna Hollys mamma. Dagen efter kommer
Holly till skolan iklädd skärp och med inställningen att hon ska dra ner Johnnys byxor, något som
resten av skolan märker och börjar skandera. Johnny däremot blir väldigt rädd och springer
gråtandes och gömmer sig. Holly följer efter honom och han ber om ursäkt för att han drog ner
Hollys byxor och de blir vänner. En avslutande scen visar hur Holly skjuter rakt i basketkorgen,
bakifrån!

7

Holly Hallonsten ger igen. https://www.filmarkivet.se/movies/holly-hallonsten-ger-igen/.

Analys
I analysen av materialet har vi utgått från intervjuerna, deras beteende under själva filmvisningen
samt de bilder där barnen har ritat eller skrivit ner tankar de haft under filmen. Utifrån detta har vi
sedan hittat några huvudteman som vi har utforskat närmare och fördjupat oss i. Av dessa
teman har Sara och Amanda skrivit om två delar var, vilket är anledningen till att ordet jag
används i texterna. De första två huvudtemana är skrivna av Sara och det första behandlar
barnens vilja att fortsätta berättelsen efter att filmen har tagit slut och hur de på så sätt hittar på
egna slut som bättre passa deras smak, något som alltid involverar att Holly och Johnny blir
vänner. Det andra av Saras teman behandlar Hollys tårar och deras roll i filmen, som är väldigt stor,
men även barnens fascination vid gråt. I detta avsnitt blir hur filmen är gjord relevant då detta
bidrar till en stor del av funderingarna över tårarna. De nästkommande två avsnitten är skrivna
av Amanda, där det första behandlar de paralleller som barnen har dragit mellan sina egna liv och
filmen och hur de uttrycker det. Det sista stycket diskuterar vilka normer som blir aktuella när det
handlar om hur man ska bete sig och behandla sina vänner, samt hur dessa normer hela tiden
präglas av ett vuxet perspektiv och tolkningsföreträde.

Egna slut och en emotionell uppföljning
Vid en närmare analys av intervjuerna så var det några gemensamma tankar hos barnen som blev
tydliga, jag kommer här att beskriva två av dem. Det första som blev tydligt var att
informanterna inte riktigt nöjde sig med det korta vi fick se i filmen. Många av dem ville gärna ha
en uppföljare av filmen där de vidare kunde få se hur det gick för Holly, något som ofta hörde
ihop med tankar om ett alternativt slut där Holly och Johnny inte blev vänner.
Däremot är det tydligt att det är mycket viktigt att Holly och Johnny i så fall blir vänner i
uppföljaren. Detta visar följande utdrag från två av intervjuerna.
Nora:
Liv:
Nora:
Liv:

Ehm, hade det kunnat sluta annorlunda tycker ni?
Ehh, aa.
Aa.
Dom hade kunnat sagt förlåt till varandra.
Mmm, absolut.
Dom skulle kunna göra som en film till, och att liksom, Holly
och den här killen inte blir sams och så så här ska dom spela
basket igen i nästa och så blir de typ sams i slutet av den filmen, på
nåt sätt.

…
Carmen:
Carmen:

Hade det kunnat sluta på något annat sätt?
Ja.
Hurdå?
Att dom blev vänner och spelar basket tillsammans. Eller att
dom… eller att det kanske typ kommer en fortsättning, att
dom inte blev vänner.
Vad hade hänt då då? Om de inte blev vänner igen?

Carmen:
Gloria:

Då asså typ fortsättning kanske, fortsättningen kanske dom
hade kunnat bli vänner.
Ja. Vad tycker du Gloria? Hade det kunnat sluta på något annat sätt?
Hm… Kanske att dom inte försökte ge igen, eller att Johnny
bad om ursäkt och hon blev glad. Eller… ja.

Ytterligare ett slut som blir tydligt i dessa utdrag är att de gärna vill se att Johnny och Holly
skulle be om ursäkt till varandra, något som sker i filmen, men som de uppenbarligen inte tyckte var
tillräckligt. Detta visar, som Helander diskuterar i sin text Det var roligt när mamman grät, att barn gärna
hittar på egna slut när de inte riktigt är nöjda med det som var.8 Lite speciellt i detta fall är dock att
det inte egentligen är ett olyckligt eller abrupt slut, som Helander diskuterar att barn helst vill “rätta
till”, utan det är ett rätt lyckligt slut som slutar med att de ber om ursäkt till varandra, något som
inte verkar ha uppfattats av barnen och att de därför känner ett behov av att fixa till det så att
det blir lyckligt för alla.9
Den gemensamma önskan om en uppföljare kan även hänga ihop med att de tyckte att
filmen var för kort för att de skulle kunna få ut så mycket som de ville ha. En informant
beskriver det såhär:
Carmen:

Ja, asså det hade varit kul och se liksom lite mer såhära typ
hundar och människor där i stan eller så. Ja och att man
skulle ser när… typ det finns såhär en hel film, lite längre
film. Typ en timme.

Här beskrivs en önskan om att få se mer av filmen för att få se vad mer som händer i det
universum som det utspelar sig i. Det blir extra tydligt i beskrivningen av den hypotetiska filmen som
“en hel film” att den film de just sett inte riktigt räknas som en hel film på grund av sin korta
speltid. En annan syn på filmens längd är att den var för kort och beskrivs såhär av en
informant:
Pokémon:
Pokémon:
Pokémon:
Pokémon:

Okej. Vad var det som hände i slutet av filmen då?
Eh, jag blev uttråkad.
Du blev uttråkad. Varför det?
Jag vet inte, för den var 15 minuter.
Var det länge?
Nej.
Nej.
Det var för kort.

Här var istället filmens längd relevant för att informanten skulle kunna fokusera och inte bli
uttråkad. Kanske beror det på att en 15 minuters lång film inte ger tillräckligt med handling för att
kunna engagera sig ordentligt vilket också kan ha att göra med att även denna informant inte tyckte
att det var “en hel film” eftersom den är van vid längre och då tyckte att det var svårt att kasta sig in
i en handling som var så pass kort, jämfört med längre filmer. Däremot visar hen snarare på
motsatsen till uttråkning under filmens gång då hen tittar väldigt fokuserat samt antecknar det
som hen tyckte var relevant att komma ihåg.

8 Helander 2004, s. 97.
9 Helander 2004, s. 97.

Ett sista exempel på alternativa handlingar som uttrycktes under intervjuerna var denna där
en informant gärna hade sett Holly ge igen.
Carmen:
Carmen:
Gloria:
Carmen:

Carmen:
Carmen:
Gloria:

Ja, men jag tyckte att dom skulle ge igen Johnny, fast dom gjorde
inte det, men jag ville se när dom skulle göra det.
Mm. Vad hade varit spännande med det då?
Eh, att se hur han reagerar, om han
börjar gråta.
Han gjorde ju det.
Fast han började gråta när dom inte gjorde något, men Holly grät
inte, hon blev typ arg, men sen grät hon när hon var hemma eller
så, hon grät inte på skolan.
Nej, precis.
*ohörbart* Han gjorde det bara för basket och på hela skolan.
Mm.
Alla såg ju.
Ja. *tittar på sin syster och rycker på axlarna*

Denna interaktion barnen emellan visar inte bara på en alternativ handling som delvis går emot
tanken om det lyckliga slutet där alla blir vänner, utan även på den fascination som finns vid
gråt. I utdraget är Carmen väldigt intresserad av att se om Johnny skulle ha börjat gråta om
Holly faktiskt hade dragit ner byxorna på honom, något som Gloria påpekar att han faktiskt gör
ändå. Detta verkar inte Carmen nöja sig med utan hen verkar vilja göra en jämförelse mellan
Holly och Johnny, något som blir tydligt när hen säger att Holly inte grät i skolan utan bara när
hon kom hem. Detta utdrag är ett utmärkt exempel på nästa punkt; fascinationen vid gråt, tårar
och därmed scenerna när Holly gråter i sitt rum.

Hollys tårar
Med hjälp av leranimationens möjligheter så visades Hollys sorg upp på två olika sätt i de olika
scenerna. I den första gråter Holly så mycket så att hela hennes rum fylls med tårar och blir till ett
blått hav där bara hennes mamma och hon själv håller sig flytande på Hollys säng. I den andra
scenen trillar tårarna ner och stannar kvar på golvet tills Hollys kompis Ramsa kan plocka upp dem
och samla ihop dem. Detta är något som har kommenterats i alla intervjuer och som dessutom
togs upp i majoriteten av alla teckningar som ritades under och efter att barnen sett filmen.
Dessutom är detta det enda som några barn faktiskt har kommenterat på under tiden som de tittade
på filmen. Både Ella och Pokémon frågade sig hur tårarna kunde ligga kvar på golvet samt hur
Ramsa kunde plocka upp dem. Uppenbarligen är det scenerna som barnen reagerade mest på.
Dessa två scener blev under intervjuerna kommenterade som bra, med förundran samt som ett
resultat av att filmen var gjord av lera.
Carmen:
Gloria:

Med att det var gjord utav lera? Var det något som stack ut?
Det var roligt och jag undrar om det finns fler såna filmer?
Massvis! Det ska jag visa er, tipsa din mamma så ska du få se jättemycket.
Hm, att dom..hm.. asså att dom plockade upp hennes tårar typ.
Ja.

Gloria:
Carmen:

Att det blev typ en hel sjö.
Ja. Precis.
Och det var lite såhär att, jag tyckte det var lite konstigt att
hennes kompis kunde hålla i hennes tårar som hade ramlat på
golvet och att asså det blev fullt med tårar där. [...]

Här ligger fascinationen vid att tårarna rent tekniskt kunde ligga kvar på golvet, att Hollys
kompis kunde hålla i tårarna samt att de kunde fylla upp hela rummet. Något som sticker ut här är
ordvalet “konstigt” som Carmen använder för att beskriva tårarna, något som Karin Helander i sin
text Det var roligt när mamman grät tar upp i en diskussion om barnteater och realism.10 Helander
menar här att realism, i teater, är att föredra och att när något i en teater var gjort realistiskt
kunde det beskrivas med ordet verkligt, men däremot när det var något som inte var lika realistiskt
beskrevs det som konstigt.11 Med detta som utgångspunkt försöker Carmen kanske säga att sättet
som tårarna har blivit gestaltade i filmen inte var realistiskt eftersom man faktiskt inte kan hålla i
tårar i verkligheten. Med detta sagt menar jag inte att Carmen inte uppskattade den mindre
realistiska estetiken som leranimation medför, hon ber tvärtom flera gånger under intervjun om
att få se fler lerfilmer, men ville bara påpeka att det inte var helt realistiskt.
Liv:
Liv:

Liv:
Liv:

Liv:

Och det här är när hon gråter i sängen, eller med sin filt.
Ja…
Jag tyckte det var en lite rolig
scen. [...]
Okej! Okej, ehm, jag tänkte… förut, Liv, du sa att du tyckte om den här scenen när
Holly var i sitt sovrum, var det så? *paus* Eller vilken film, nej vad säger jag, vilken scen
var det du pratade om där?
När hon grät i sängen?
Ja.
Jag tyckte… Jag tyckte det var en lite, så här, sorglig, lite så här…
Det jag gillade var att det verkligen, det såg ut som att… allting
hade liksom, förutom hennes säng, hade liksom, sjunkit ner i det
här vattnet.
Mmm.
Och jag tyckte att det, jag tyckte bara det var en bra scen.

…
Pokémon:
Pokémon:
Pokémon:

10 Helander 2004, s. 95.
11 Helander 2004, s. 95.

Okej okej okej. Hur var filmen gjord? Hur såg det ut?
Lera.
Aa. Hur visste man att Holly blev ledsen?
Hmm, asså. *tänker* Ehh, hon grät.
Mmm.
Men HUR kunde dom ens plocka upp tårarna?!
Mmm. Hur kunde dom det?

Att fascinationen i så stor utsträckning låg vid dessa scener kan ha några olika anledningar. Som Liv
säger så är det sorgliga scener som kan väcka känslor hos barnen, något som i det här fallet är något
positivt. Helander skriver just om att barn ofta upplever att det är något positivt att en
föreställning, eller i det här fallet film, både är lite sorglig och rolig, vilket ju blir tydligt i utdraget
ovan.12 Det stora intresset kan även ligga i en förundran över att inte förstå hur det är gjort.
Manilla Ernst diskuterar i sin studie av operaföreställningen Min mamma är en drake hur barnen är
intresserade av att avslöja hur teaterns illusioner kan ha gått till, något som blir tydligt även här i
samband med tårarna som man kunde plocka upp från golvet.13 Detta är främst tydligt i samtalet
med de yngre barnen, 5 och 7 år, som kan ses i utdraget här ovan där Pokémon är förundrad
över hur de kunde plocka upp tårarna i filmen.
I bilderna nedan är tårarna och gråten ett viktigt inslag, och 4 av de 6 barnen har ritat något
som har med det att göra. Detta styrker ytterligare Helanders teori om att barnen uppskattar, i
det här fallet film, som kan beröra och väcka andra känslor än bara glädje.

Bild 1

12
13

Helander 2004, s. 100.
Ernst 2016, s. 31 f.

Bild 2.

Bild 3:
“Holly blir antagligen ledsen. det är inte så roligit när någon är dum mot en selv. det är inte så kul att
hemnas ibland. Holly vill hemnas på kilen. och då blir alla ledsna så klart. alla aploderade.
Slut”.

Bild 4.

Bild 5:
“Holly hallonsten ger igen? veldigt sorglig. oturen följer med hene. hur mycket kan man skrata.
Konstig.”

Paralleller till sina egna liv
I sin text Det var roligt när mamman grät, som har nämnts tidigare i rapporten, skriver Karin Helander
om hur barn gärna drar kopplingar till sina egna liv. Hon skriver att de barn som har upplevt
liknande saker har väldigt lätt att identifiera sig med det som karaktärerna går igenom.14
Detta var något som också blev tydligt under våra intervjuer. De äldre barnen verkade på en
gång känna igen sig i delar av historien och karaktärerna. Ett exempel är scenen där Holly
uttråkat sitter vid matbordet medan hennes mamma står med ryggen vänd mot henne och diskar.
Liv:
Liv:
Liv:
Liv:

Jag tänkte precis säga en grej.
Mmm?
Att jag kände igen mig i en grej hon gjorde. När hon hackade med gaffeln i
bordet.
Aa?
Ibland när jag har råkat göra nåt lite dumt, då gömmer jag också det lite för min
mamma.
*skratt* Så du kunde känna igen dig i det?
Mmm.

Här kan vi se att Liv tyckte om den här scenen eftersom hen upplevde den som realistisk.
Helander skriver att barn finner det nästintill befriande att dela med sig av berättelser ur sina
egna liv, och det kunde vi också se här.15 Liv blev påmind om det här minnet mitt i när vi höll på att
diskutera något annat, men hen kände att hen inte ville riskera att gå miste om möjligheten att dela
med sig. Därför valde Liv att ta kontroll över samtalet så att vi alla kunde se parallellerna mellan
hens liv och filmen.
Ett annat exempel på när barnen kunde relatera till karaktärerna var den första scenen ute
på basketplanen. Här nedanför är utdrag ur samma intervju, när Liv berättar vad som hände och
vad hen kände under tiden:
Liv:

Liv:

Liv:

Det finns två killar som också är vänner som vill liksom vara med
och spela. *paus* och då antar jag att Holly råkar typ kasta bollen i
hans huvud.
Mmm?
Och då skämtar den andra tjejen lite det, “bra pass!”, och säger det till den här
killen. Sen så blir liksom den här killen arg och drar ner Hollys byxor inför alla på
skolgården.
Mmm.
Det jag tycker om det är att Holly blir ju antagligen ledsen. Det skulle väl
typ alla bli? Men eh, det är inte direkt så roligt när någon, vad heter det, är
dum mot en. Även fast det bara är ett skämt.

Här är ett utdrag som sker lite senare i intervjun än det som är ovanför, men det är samma scen
som diskuteras:
Nora:
Nora:
14
15

Helander 2004, s. 99.
Ibid.

Och då så drar han ner byxorna för hela skol-... hela… alla som är på skolgården.
Mmm!
Ehm, ehh, då skrattar alla och då blir Holly ledsen.

Nora:

Nora:

Mmm.
Och då så… går hon hem. Ehm, ehh, och sen så är hon, mitt i natten
så vaknar hon eller så är hon vaken och ehh, går in i vardagsrummet där
hennes mamma sitter och kollar på TV. Och sen så går hon in på sitt
rum igen och somnar om.
Mmm.
Sen på morgonen så vill hon inte gå till skolan, ehm, och det skulle
inte jag heller vilja om jag var hon.

Båda barnen avslutar sina tankar med att berätta att de sympatiserar med hur Holly reagerade, och
de säger att de nog skulle ha reagerat på liknande sätt om situationen hade hänt dem.
Detta kan tolkas som att de försvarar Hollys rätt att känna sig så upprörd som hon gjorde.
Speciellt Noras svar, där hen specifikt pratar om Hollys ovillighet att gå till skolan dagen efter, kan
tolkas som stöd då handlingen att stanna hemma hade inneburit att bryta mot reglerna.
Deras empatiska responser står i skarp kontrast jämfört med hur de yngre barnen upplevde
scenen. Här har vi ett utdrag från när 7-åriga Pokémon diskuterar sina tankar:
Pokémon:
Pokémon:
Pokémon:
Pokémon:

Vad var det som var viktigast i filmen tycker du?
Ehhh, asså det är svårt att svara på.
Mmm. Vad var det du minns mest då?
*skratt* ehh när drog ner byxorna.
Vad tyckte du om det?
Väldigt roligt. *skratt*
Vad tyckte Holly Hallonsten om det då?
Hmm… inte kul.

Här kan vi se att Pokémon är medveten om att vad som hände var väldigt jobbigt för Holly,
men att det samtidigt inte kommer stoppa henom från att finna genuin glädje i situationen.
Skillnaden i respons kan bero på barnens olika personligheter, men det är också troligt att deras
olika åldrar kan ha spelat roll. Det är också värt att nämna att så unga barn kan ha svårigheter att
svara på frågor i den här sortens miljö med personer de inte är helt bekväma med.

Normer och vuxen-normer
Att navigera vuxenfältet

Barn lär sig tidigt hur man bör bete sig bland folk. Deras beteende är starkt influerat av de sociala
normer de ser runt sig varje dag. De får ständigt höra hur man bör bete sig för att vara en bra
vän, en snäll klasskompis, och en bra medborgare i samhället. Framförallt utgår de alltid från de
vuxennormer de dagligen ser runt sig.
Detta blir tydligt i följande utdrag när Carmen och Gloria diskuterar den del av filmen som
de kände starkt för, nämligen frågan om ifall det är okej att svära eller inte.

Gloria:
Gloria:
Gloria:
Gloria:
Gloria:
Gloria:
Carmen:
Gloria:
Carmen:

Är det något mer ni tänker på?
Att man inte borde säga fula ord.
Att man inte borde säga fula ord! Vem sa fula ord?
Hm, mamman.
Mamman.
Och Holly.
Vad sa Holly för fula ord?
Eh, eller jag vet inte om det är ett fult ord.
Nej. Vad sa hon då?
Hon sa “skit” hela tiden.
Hon sa “skit” hela tiden. Ja, absolut. Det gjorde hon. Varför ska man inte säga fula ord då?
För att…
Det är inte bra…
Det är inte bra.
Eller, det är inte så snällt kanske.
Nej. Absolut. Så kan det vara.
Men ibland brukar man inte tänka på vad man säger, bara säger
det. Som Hollys mamma, hon bara sa det.
Juste. Ja, precis. Ibland kanske man inte tänker på vad man säger, så kan det vara.

Här kan vi se hur Gloria verkar tappa lite av det självförtroendet hen inledningsvis hade, då det blev
uppenbart att samtalsledaren inte omedelbart förstod vilken del av filmen hen syftade på. Hens
kroppsspråk blev lite mer osäkert, något som också blev tydligt när hen försöker att verbalt backa
tillbaka och istället säger “Eh, eller jag vet inte om det är ett fult ord.”
Det som jag läser av i det här utbytet är att Gloria troligtvis visst vet att “skit” är ett fult
ord, men att hen för stunden var osäker på om samtalsledaren skulle hålla med henom. När
denna sedan gav henom bekräftelse på att det faktiskt var det och därefter frågade henom varför
det inte bör användas, så svarar både Gloria och Carmen försiktigt att det inte är bra eller snällt.
Troligtvis är detta en upprepning av vad de hört från personer i sin närhet, men kanske inte
nödvändigtvis från samtalsledaren själv.
Här spelar normerna in igen. Mot bakgrund av sin familj och andra vuxna som de
spenderar mycket tid med, så vet de att fula ord inte accepteras och därför inte bör användas.
Trots det verkade det som att de snabbt började tvivla på sig själva. För mig blev det tydligt att
barnen, när de inte fick omedelbar bekräftelse, blev medvetna om att de befann sig i ett nytt
socialt klimat än vad de var vana vid. Då blev de plötsligt osäkra på vilka regler och normer som
gällde. Därför backade de för att försöka prova en ny väg för att se om denna skulle bli mer
accepterad. När samtalsledaren sedan försäkrade dem om att vad som sagts var korrekt, så
återvände de till sin ursprungliga tanke. Det var tydligt att de ville tro att det här var rätt väg att gå,
att alla tidigare erfarenheter berättade det för dem, men trots det så skvallrade deras tvekan att
svara att de upplevde att de var på osäker mark fortfarande.
Målet för barnen, undermedvetet eller inte, var att få bekräftelse från samtalsledaren.
Kanske hade samma sak hänt om de hade blivit intervjuade av två främlingar, men det kan vi bara
spekulera om. I det här fallet kände de samtalsledaren sedan innan och förknippar henom med
positiva stunder. Troligtvis ser de upp till denna väldigt mycket och att behålla samtalsledarens respekt
var nog något som prioriterades under den här intervjun

Tilltro till vuxna

Det som blev tydligt under intervjuerna var hur frustrerade barnen blev när de såg barn i filmen välja
att inte följa reglerna som de har fått lära sig. Med “regler” menas inte saker som att man inte får slåss
eller att man inte får stjäla, utan främst den oskrivna, sociala sorten om hur man bör bete sig under vissa
omständigheter. Oavsett vilken karaktär som diskuterades så upplevde barnen en väldigt stark
emotionell respons över hur de tyckte att karaktärerna borde ha agerat.
Liv:

Liv:

Tyckte ni att mamman gjorde rätt i hur hon var i filmen?
Aa, men det… Jag som har blivit, ehm, retad en liten tid, vet att det alltid
är bäst att säga till nån. Det är ALLTID bäst. Så att nån kan hjälpa till. Det
är ALDRIG kul att vara ensam.
Nej.
Det är aldrig det. Och det kan vara skönt att få ut sina känslor. Det tyckte
jag var fel för Holly, men när mamman, hon frågade ju om det hade hänt
nåt dåligt. Ifall Holly bara hade sagt det så skulle ju mamman kunna hjälpa.
Så tror jag.

Här diskuterar Liv vad man bör göra om man blir retad i skolan. Hen säger det med en betoning
som gör det uppenbart att hen känner väldigt intensivt angående det hela. “Det är alltid bäst” och
“Det är aldrig kul”. Även om Liv inte hade påbörjat meningen med att berätta att hen haft en
historia av att bli retad i skolan, så hade det passionerade sättet hen berättade det på avslöjat det.
Hen vet hur det känns att vara ensam och ledsen, och hens frustration över att Holly vägrade
acceptera den hjälp som erbjöds var påtaglig.
Vad den här interaktionen också tydliggjorde var Livs tillit till vuxna. För henom var det en
självklarhet att man ska gå till en vuxen om man har problem. “Ifall Holly bara hade sagt det så
skulle ju mamman kunna hjälpa”. Det är inte svårare än så i hens ögon. Vuxna finns till för att
hjälpa barn, och oavsett vad problemet kan vara så är det bästa alternativet alltid att berätta för
någon om det.
Den här självklarheten var något som också ekade i intervjun med Carmen och Gloria. I
följande utdrag diskuterar de vad Hollys kompis Ramsa borde ha gjort när hon såg vad Johnny
gjorde mot Holly ute på skolgården.
Carmen:
Gloria:
Carmen:
Gloria:
Carmen:
Gloria:
Carmen:
Carmen:

Jag tycker att hon…
Hon skulle kunna typ…
Säga till och säga stopp.
Eller typ att hon inte tyckte det var kul…
Eller att det är inte okej.
Ja, eller iallafall säga till.
Skulle hon sagt det till Johnny då?
Kanske en fröken.
Säga till en fröken?
Eller säga till Hollys mamma.

Holly Hallonsten erbjuder inte vuxna gestalter i överflöd, men det finns i alla fall två stycken. Som vi kan se så
föreslår Carmen båda dessa som möjligheter för hur Ramsa hade kunnat gå tillväga istället för att stå passivt
bredvid såsom hon gjorde i filmen. Slutsatsen blir att om något är för stort för en själv att hantera, så finns
det alltid vuxna där som kan hjälpa dig.
Vad den här diskussionen också markerade var de normer inom kamratkulturen som finns.
Det blev tydligt att det finns ett rätt sätt och ett fel sätt att vara en bra vän.

Carmen:
Gloria:
Carmen:

Hur var hennes kompis? Vad hade hon för kompis?
En snäll kompis.
Ehm, hon var lite elak när hon sk.. eller när hon bara stod där
och inte typ sa någonting, eller *ohörbart*
Hon flinade lite tror jag.

Här kan vi se hur Carmen börjar med att säga att Ramsa var “en snäll kompis”, men att Gloria
inte håller med. Hen känner att Ramsa inte riktigt kan klassas som en sådan då hon bara stod och
tittade på när Holly blev utskrattad. Här kan vi dra slutsatsen att Ramsa därmed har brutit mot
reglerna för hur en bra vän bör bete sig. Det var ingen av barnen som faktiskt sa det, men det
verkade nästan som att Ramsas regelbrytning sågs som ett större brott i barnens ögon än vad
Johnny hade gjort.
Liv och Nora fokuserade dock mycket på bristen på den respekt som borde finnas
klasskamrater emellan. Här kan vi också se hur påverkade de är av kamratkulturen de lever i. De såg
det som en självklarhet att någon, vem som helst av alla dem som stod och tittade på från början
till slut, borde ha klivit in och satt stopp för situationen.
Liv:
Nora:
Liv:
Liv:
Liv:
Liv:
Nora:
Liv:
Liv:
Nora:

Hur tyckte ni att hennes [Hollys] kompis var då?
Hon verkade… snäll.
Mmm?
Men, ehh, aa.
Men hon kändes fortfarande inte som världens bästa vän heller.
Nej, okej.
På ett sätt. På det sättet att hon… man fattar ju att hon bara skämtar
när hon säger “snygg passning!” till den där killen…
Mmm.
Men det är ändå bättre att säga förlåt när man ser att den personen blir lite ledsen.
Tycker jag.
Mmm. Hade ni tyckt att hon skulle ha betett sig annorlunda?
Mmm.
Ehm, jaJag tycker hon skulle, liksom, så här typ, “Oj, hur gick det?”
Mmm.
Det tycker jag att fler borde ha gjort. Inte ens hans vän sa ju det.
Nej, det är sant. Vad tycker du, Nora?
Aa, jag tycker också det.

Liv säger att Ramsa inte betett sig som världens bästa vän. Det märkvärdiga här är att hen inte
pratar om hur Ramsa varit gentemot Holly, utan hur hon var mot Johnny. Trots att det är Holly
och Ramsa som är bästa vänner, så menar Liv att om man är en bra vän så är man inte bara det
mot en person utan mot alla. Att vara en bra vän verkar innebära att man följer kamratkulturens
normer och att man behandlar alla runt sig med respekt, oavsett vad man har för relation till
dem.
Därefter fortsatte de diskussionen genom att poängtera att Holly inte hade varit en särskilt
bra vän hon heller under filmens gång. Hon, likt de andra, hade kunnat bete sig annorlunda.

Liv:
Liv:
Liv:
Liv:
Liv:
Nora:

Vad tyckte ni om karaktärerna? Vad tyckte ni om Holly?
Ja men… hon verkade vara… i början tyckte jag hon verkade snällare.
Mmm.
Just det här att hon skrattade åt att hon skulle hämnas och att alla
skulle skratta åt honom.
Mmm.
Jag menar… hon borde förstå att det inte var så himla kul för
henne… tror… tror… Jag tycker dom flesta, typ alla–
Mmm.
–tycker ju fortfarande att om nån har gjort nåt dumt mot dig så ska
du inte göra nåt dumt tillbaka.
Näe.
För att det är aldrig roligt att se nån annan vara ledsen.
Mmm. Håller du med om det, Nora?
Ja.

Genom att vilja hämnas så bröt Holly också mot vänskapens regler, och som konsekvens så sjönk
hon i barnens ögon.
Senare i intervjun utvecklar de dessa tankar ytterligare genom att förklara hur de själva hade
gjort om de hade närvarat under den ursprungliga scenen då Johnny först fick bollen i huvudet.

Nora:
Liv:
Liv:
Liv:
Nora:

Nora:
Nora:
Nora:
Liv:
Liv:

Liv:

Mmm, okej. Så om ni hade varit där, hur hade ni betett er då tror ni?
JoIfall vi hade vart där, då skulle båda vi förmodligen ha stått i den härfolkmassan.
Aa.
Ifall planen var liksom här, *visar med händerna*, och folkmassan runt.
Då skulle i alla fall jag kommit fram och sagt typ, “Oj hur gick det?”
Mmm, okej.
Eller nåt sånt.
Mmm, och vad tycker du då, Nora?
Ja, jag skulle också gjort så.
Mmm? Okej… Hur… Hur skulle ni då kunna hjälpa nån som blir retad? Hur hade ni
gjort då? Om ni såg det.
Ehh, jo, jag skulle typ sagt till den personen som retadesMmm?
-att sluta.
Okej.
Eller säga till en vuxen.
Mmm.
Mmm, jag tror, ehm, att jag hade gjort… vänta, nu måste jag tänka vad jag tänkte.
Mmm?
Ehm, jag har inte riktigt vart med nån som blivit retad på det sättet. Jag
har mest varit med folk som har trott att de blivit retade, men inte riktigt
blivit det. Typ att nån har råkat sagt nåt dumt och sagt förlåt. Det är inte
riktigt att bli retad. Men jag… jag skulle försöka… ifall till exempel det här
hade, ifall jag hade vart där och jag hade varit Hollys kompis?
Mmm?
Då skulle jag ha sagt typ “Okej ingen av er gjorde nåt, gjorde nåt.. snällt,
men det där var verkligen inte okej”, skulle jag ha sagt till den där killen.

Liv:
Liv:
Liv:

Mmm, okej.
Eller till båda.
Mmm.
Att råka studsa en boll i nåns huve.. det… vad
heter det, det kan man i alla fall säga förlåt till.
Mmm.
Men… men att dra ner byxorna på nån är inte okej.

Självklart finns det en möjlighet att Nora och Liv valde att svara så här för att leva
upp till förväntningarna de sannolikt trodde att vi hade av dem. Efter en sådan
fråga är det få personer som skulle svara att de skulle stå passivt och kolla på
under en sådan scen. Det uppenbara alternativet är därför att bygga upp en historia
där man intar hjälterollen. Dock tror inte jag att så är fallet för just de här två,
baserat på hur de pratade under hela mötet.
Här, och i övriga delar av intervjun, kan vi se tecken på den starka
moraliska kompass som finns inom dem. Nora och Liv medger att situationen inte
är svartvit och att det inte är så lätt som att säga att det bara finns en person som är
skyldig till att saker blev som de blev. De vill verkligen lägga vikt vid att alla gjorde fel
här. Dock finns det en skala, och vissa fel är sämre än andra. Här har avsikten
betydelse, för även fast Johnny blev fysiskt skadad när han
fick basketbollen i huvudet, så är vad han utsatte Holly för värre då han gjorde det med
mening.
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Individuell del receptionsstudier, Sara
Som en utgångspunkt för denna individuella del av arbetet kommer jag att utgå ifrån den
intervju som vi hade med de yngsta barnen då denna ger mest att diskutera ut en etisk synpunkt.
Först och främst tänker jag att redogöra för de etiska principer som finns när man ska forska på
eller med barn och unga. Som en utgångspunkt har jag de etiska huvudkraven som finns från
Vetenskapsrådet, informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet
samt nyttjandekravet.1 Visst är dessa krav även viktiga när det gäller forskning med vuxna,
men när man har med barn att göra handlar det till stor del om att jämna ut den maktobalans
som finns mellan barn och vuxna, något som med fördel kan göras genom dessa krav. Barbro
Johansson och Marianne Karlsson diskuterar i sin bok Att involvera barn i forskning och utveckling
just hur man som vuxen forskare behöver medvetandegöra sig om den strukturella
maktobalansen som finns i samhället samt att försöka “se runt” det vuxna tolkningsföreträdet
som finns i alla relationer mellan barn och vuxna.2 Detta blir extra relevant i den uppgift som vi
nu har gjort.
Just detta är relevant när jag reflekterar över intervjun vi hade med de yngsta barnen där en av
deras föräldrar var med under hela intervjun. I och med att det var med en förälder var vi allt
som allt tre vuxna och två barn i intervjusituationen, något som troligtvis försvårade samtalet
mellan oss som intervjuare och barnen eftersom det är mycket möjligt kände sig i underläge
eftersom vi var fler, men även att de inte riktigt visste vem de skulle lyssna på. En av
informanterna blev väldigt blyg av att det var med någon som hen inte kände, vilket resulterade i
att hen spelade pajas snarare än att besvara de frågor vi försökte ställa. Detta kan även ha varit
ett resultat av att vi inte kunde vara i samma rum som informanten och att hen därför hade
svårt att känna av den personen som hen inte hade träffat tidigare.
Johansson och Karlsson diskuterar hur barn i en forskningssituation, på grund av sitt underläge,
kan använda sig av motmaktstrategier för att ta tillbaka en del av den makt de har förlorat.3 En
sådan strategi kan vara att vägra samarbeta, vilket blev tydligt med det här barnet som inte per se
vägrade samarbeta, men som tyckte att det var svårt att diskutera det hen blev ombedd att prata
om med oss som vuxna. Detta blev extra tydligt då föräldern till barnet senare fick våra frågor
för att själv kunna ställa dem till barnet, något som gick betydligt mycket lättare än när vi hade
försökt. Detta kan såklart vara ett uttryck för ett visst barns personlighet eller ett försök till att
jämna ut maktobalansen, oavsett är det svårt att verkligen ta reda på. Detta gör Christensen och
Prouts teori om etisk symmetri relevant som diskuterar att oavsett om forskningsarbetet rör
barn eller vuxna så ska det etiska perspektivet alltid vara detsamma och forskningsmetoden ska
anpassas efter det aktuella mötet.4
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Lund, 2013.
3 Johansson & Karlsson, 2013.
4 Christensen, Pia & Prout, Alan (2002) Working with ethical symmetry in social research with children. I
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På så sätt blir det viktigt oavsett vad barnets svårighet att svara på frågorna handlade om att
som forskare möta informantens behov och anpassa metoderna efter det, något som också
kan ändras under intervjuns gång.5 I det här fallet anpassades metoden på ett sånt sätt att
informantens förälder fick våra intervjufrågor och fick på egen hand filma sitt barn och ställa
frågorna för att sedan skicka det till oss, något som funkade väldigt mycket bättre. Däremot
blir detta problematiskt ur ett samtyckesperspektiv, eftersom vi som forskare inte vet vad som
har hänt eller sagts innan filmen är skapad. Dessutom måste vi fundera på om det motstånd
som barnet gjorde när vi som forskar var med kan ses som ett uttryck för att hen inte vill vara
med i studien, men inte vågar säga något. Detta leder oss tillbaka till de etiska kraven och att
det är av yttersta vikt att se till så att kraven förklaras på ett sätt som barnen själva förstår dem
och inte bara de vuxna som är ansvariga för dem.6
Just att förklara på vilket sätt vi uppfyller dessa krav för barnen har jag i vår uppgift upplevt
som en viss svårighet just med den metod som vi har använt. Mycket av till exempel
förklaringsarbetet av projektet har hamnat på föräldrarna till barnen i och med det
samtyckesbrev som vi skickade ut, något som har varit svårt att kontrollera hur mycket som
har gått fram förrän vi väl har träffat barnen. Detta försvårar även barnens rätt till samtycke
eftersom det är den vuxna som mer eller mindre tar beslutet om barnen vill vara med. Detta
har dessutom blivit extra speciellt i den situation vi har varit i under projektet, eftersom vi inte
på samma sätt har kunnat arbeta mot en skolklass där det finns många barn som skulle kunna
tänka sig att vara med, utan vi har själva behövt söka upp barn som vi redan känner eller
åtminstone vet vilka de är. På så sätt har varje förfrågan om medverkan varit mer avgörande
för att arbetet ska kunna genomföras, något som de vuxna säkerligen har uppfattat och kanske
därför tackat ja innan barnen har riktigt blivit tillfrågade ordentligt. Därför blir det extra viktigt
som forskare att, när vi väl träffar/ser barnen, verkligen försäkra dem om att de medverkar
helt frivilligt och kan avbryta när som helst.
Att ständigt behöva gå igenom en vuxen till barnen är något som även Johansson och
Karlsson diskuterar som ett problem när det handlar om forskning med barn.7 Deras
synvinkel diskuterar hur det kan komplicera var forskarens lojalitet ligger, hos barnen eller de
vuxna, något jag upplever var extra svårt när det var en annan vuxen i rummet när vi
intervjuade barnen.8 Lojalitetsproblematiken blev extra tydligt vid ett tillfälle när en av
informanterna gick ifrån skärmen för att göra något annat, varpå föräldern försöker få
tillbaka barnet med argumentet att föräldern tror att barnet tycker det är kul. Här blir det
knepigt både med barnets samtycke samt vår lojalitet som forskare, för även om vi som
forskare kan säga att det är helt frivilligt så väger en förälders utlåtande om något oftast
tyngre, samt att det kan vara svårt att förhålla sig till hur man ska säga emot en vuxen som
uppenbarligen känner barnet bättre än en själv.
Detta leder mig in på olika sorters forskningsintervjuer och specifikt på den metod som vi
använde oss av i vårt arbete. Som tidigare nämnt så är det viktigt i forskning med barn, och
egentligen i all forskning som involverar informanter, att anpassa metoden efter individen. I
vårt fall har vi även fått anpassa oss efter extrema samhällsförhållanden, vilket har resulterat i
en annorlunda metod som tack vare de tekniska framstegen ändå har fungerat bra.
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Det har varit ett metodarbete som på många sätt har varit en fördel, men som även fört med
sig en del problem, där det främsta kanske är att inte kunna vara med barnen rent fysiskt.
Ytterligare en skillnad är att vi, som tidigare nämnt, bara hade två barn åt gången att intervjua
vilket gjorde att det inte riktigt blir samma effekt som i en fokusgrupp där barnen på ett annat
sätt hade kunnat interagera med varandra eftersom de hade varit fler.9 Istället blev det mycket
mer enskilda intervjuer där barnen oftast bara pratade med oss som intervjuade snarare än
med varandra. Den enda undantagen var när syskonpar blev intervjuade tillsammans, men där
var det snarare en fråga om ett kommenterade av syskonets uttalande än att de resonerade
tillsammans om filmen som de hade fått se.
Ernst, Manilla, Individuella värderingar och kollektiva upplevelser. Barn möter operauppsättningen
Min mamma är en drake. Rapport/Unga på Operan. Stockholm: Unga på Operan, 2016.
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Individuell del receptionsstudier, Amanda
Etiska principer

När en intervju genomförs så finns det vissa etiska principer som man bör följa. En av dessa
är att vara så ärlig som möjligt mot berörda parter när det kommer till vad intervjun kommer
att gå ut på samt vad den insamlade informationen kommer att användas till. Anledningen till
det är att de deltagande då kan ge sitt informerade samtycke, eller informed consent som det heter
på engelska. Det är möjligt att de deltagande, efter att de tagit del av informationen, väljer att
inte vara med. Då kallas det istället för informed dissent.1 I det här fallet, då vi har intervjuat barn,
så var det viktigt att få samtycke av både barnet och dennes vårdnadshavare.2
I sin bok Att involvera barn i forskning skriver Barbro Johansson och Marianne Karlsson
om hur det inte är någon stor skillnad mellan att intervjua barn och vuxna, då metoden som
används alltid måste anpassas för de deltagande, oavsett ålder och kön osv.3
Susan Danby & Ann Farrell, “Opening the research conversation”. I: Ethical research with children (red. Ann Farrell),
Berkshire Open University Press, 2007, s. 49.
2 Barbro Johansson & Marianne Karlsson, Att involvera barn i forskning, Lund: Studentlitteratur, 2013, s. 23.
3
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De fortsätter därefter att skriva om vikten av så kallad etisk symmetri, vilket innebär att
oavsett om arbetet sker tillsammans med barn eller vuxna, så måste relationen mellan
samtalsledare och deltagare förbli den samma när det kommer till det etiska.4 Dock måste
forskare alltid vara medvetna om den strukturella maktrelation som alltid närvarar mellan barn
och vuxna, oavsett vad omständigheterna är.5
Före intervjun
Under det här projektet var det viktigt för oss att från första stund säkerställa att barnen som
blev tillfrågade att vara med faktiskt var där av egen vilja, utan yttre tvång. Barnens samtycke
är viktigt på grund av två huvudanledningar.
Den första är att i en sådan här situation, likt resterande delar av livet, är vårt samtycke
en av de viktigaste sakerna vi har. När vår möjlighet att säga ja eller nej tas ifrån oss, så är det
inte bara en kränkning av våra rättigheter, utan också något som emotionellt och fysiskt kan
lämna djupa spår.
Den andra anledningen är att det inte går att utföra ett sådant här projekt utan de
deltagandes medgivande. Om vi inte lyckas skapa ett samtalsklimat där barnen känner sig
bekväma nog att dela med sig av sina tankar och åsikter, så kommer vi inte ha något material
att utgå ifrån.6
För att säkerställa att samtycke närvarade under varenda del av processen så skrev vi ett
samtyckesbrev där vi förklarade vad som skulle hända. Vi introducerade oss själva, vårt syfte,
och förklarade därefter hur den insamlade informationen skulle användas.7
Brevet skickades bifogat i ett mejl till barnens föräldrar, då vi dels inte hade något sätt att
kontakta barnen, men också eftersom vi på grund av barnens unga åldrar behövde gå genom
föräldrarna ändå. Dock bad vi föräldrarna upprepade gånger, både i mejlet och i brevet, att
dela med sig av innehållet till barnen. Som svar fick vi skriftligt medgivande av alla föräldrarna
där de bekräftade både sitt eget och barnets godkännande. En av föräldrarna hade dessutom
inkluderat en video av deras barn där denne verbalt berättade hur gärna de ville vara med.
När det kom till vilka frågor vi planerade att ställa till barnen så visste vi att det var viktigt
för oss att försöka undvika ledande frågor. Vi tog inspiration angående hur vi inte skulle gå
tillväga från Lars Brinks receptionsstudie om Bröderna Lejonhjärta.8 Exempel på vad han
gjorde i sina intervjuer inkluderar bland annat hur han genom ledande frågor lyckades övertala
barn som inledningsvis hade en annorlunda åsikt att hålla med honom,9 samt hur han på ett
dömande sätt ifrågasatte ett barn som identifierade sig med Katla genom att säga: “Katla? Det
är ju ett monster.”10
Efter att vi läst hans text kände vi oss säkra på hur vi inte skulle göra. Istället bestämde vi
oss för att inleda diskussionen med öppna frågor där barnen själva fick bestämma vad de ville
fokusera på, att vi skulle ställa motfrågor i respons till vad de sagt för att visa att vi lyssnat och
att vi var intresserade av vad de hade att säga, och framförallt skulle vi inte ifrågasätta dem när
de varit modiga nog att dela med sig av sina tankar.
Under intervjun
Det första vi gjorde i varje intervju var att försöka skapa ett behagligt samtalsklimat, där
barnen kände sig bekväma nog att dela med sig av sina tankar och där de visste att vi inte
4
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skulle döma dem för det som sas.11 Det här uppnåddes genom att introducera oss själva samt
genom att försöka lätta upp stämningen med diverse skämt och skratt.
Jag skulle beskriva det som att vi försökte eliminera risken för att stämningen skulle bli
kvävande seriös, men att vi fortfarande ville hålla det professionellt. Tanken var att barnen
skulle förstå att det var okej att skratta och skoja med oss, samtidigt som de respekterade
vikten av att hålla sig till ämnet.
Därefter frågade vi dem om de visste vad som skulle hända. Alla barnen nickade
exalterat och förklarade att vi skulle titta på en film tillsammans och att vi, som samtalsledare,
sen skulle vilja diskutera filmens handling med dem. Efter det uppstod det en naturlig paus där
de kunde ställa eventuella frågor, och flera av barnen valde att utnyttja denna möjlighet. Dock
berättade vi också för dem att det var okej för dem att avbryta oss när som helst om de hade
något de undrade över senare i intervjun.
Vi frågade dem också ifall det var okej för dem att vi spelade in samtalen och alla
bekräftade att det gick bra. Vid det här stadiet kände vi oss nöjda att vi hade alla parters
informerade samtycke.12
I alla tre intervjuerna gick den här första delen och filmtittandet felfritt. Därefter, när det
var dags att rita eller skriva ner eventuella tankar på papper, så märkte vi att de yngre barnen
hade svårt att fokusera på uppgiften framför dem. Under rit-processen blev vi i stort sett
ignorerade och barnen valde istället att samtala med sin mamma om vad de höll på med.
Speciellt 7-åringen tyckte att det var väldigt viktigt att bilderna blev snygga och resultatet blev
därför att hen slängde bort flera av teckningarna. Flera gånger kunde vi höra henom muttra till
sin mamma att hen var dålig på att rita. Det blev tydligt för oss att hen inte kände sig bekväm.
Därefter blev de distraherade av varandra och av oss som publik. Deras mamma
försökte få dem att lugna ner sig, men det gick inte. Barnen ville hellre spela pajas, klättra över
soffan och slå varandra än diskutera med oss.
Det här hade troligtvis inte varit ett problem om vi hade kunnat genomföra intervjun
ansikte mot ansikte. Jag förstår att det var svårt för dem att fokusera när de endast hade en
liten skärm att titta på och kommunicera med. Om vi hade varit i rummet hade vi kunnat
anpassa oss efter dem och deras förutsättningar på ett sätt som inte var möjligt nu. Till
exempel hade vi kunnat sitta tillsammans och samtalat med dem under tiden de ritade. Om vi
hade frågat dem något under själva rit-processen genom skärmen, så hade det inte resulterat i
annat än att distrahera dem ytterligare.
Trots distraktionerna fick vi tillslut se två färdiga produkter från dem. 5-åringen visade
stolt upp sin teckning, men 7-åringen var dock tveksam. Det slutade med att det var mamman
som fick hålla upp teckningen framför kameran medan 7-åringen berättade vad den
föreställde. Här kunde vi se hur vår ursprungliga plan om att teckningarna skulle hjälpa till att
hålla samtalet mer fokuserat inte gällde, men vi är ändå glada men vi är ändå glada att barnen var
villiga att dela med sig av sina tankar.

Efter det hör vi hur 7-åringen säger att hela intervjusituationen är pinsam. Vi berättade
för henom att hen inte behövde delta i något som hen inte var bekväm med. Därefter frågade
vi om det skulle vara lättare att fortsätta intervjun ensamma utan att 5-åringen och mamman
närvarade, och svaret blev ja.
Hen tog med sig skärmen in på sitt rum och vi försökte fortsätta där. Dock blev det
snabbt tydligt att 7-åringen fortfarande inte riktigt var bekväm, då denne var ovillig att dela
med sig av sina tankar om filmen. För oss var det tydligt att hen hade svårt att släppa
skolkontexten och tanken om att det skulle finnas ett rätt svar som vi var ute efter. Trots flera
uppmaningar från samtalsledaren om att vad som helst var okej och att det inte fanns någon
press att svara på ett visst sätt, så var hen ovillig att säga något som hen inte var 100% säker
på. Detta blev särskilt tydligt vid ett tillfälle där hen ordagrant bad samtalsledaren om rätt svar
då hen ville kopiera responsen.
Deras mamma kom därefter in och frågade om vi var klara. 7-åringen bekräftade att
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hen inte hade något mer att säga, så vi bestämde oss för att avsluta intervjun med henom där.
Istället återvände skärmen ut till vardagsrummet där 5-åringen satt med sin Ipad. Det verkade
som att mamman och 5-åringen hade kommit överens under tiden vi var borta att vi skulle
fortsätta intervjun med henom, men när vi väl kom ut igen så var hen för uppslukad av det
hen höll på med för att fortsätta. Vi fick strax därefter en verbal bekräftelse från barnet
angående detta.
Det blev tydligt för oss att vi inte längre hade barnets samtycke att fortsätta.13 Då
bestämde vi oss för att avsluta intervjun helt och vi tackade dem för att de hade deltagit.
I slutändan blev resultatet att mamman filmade när hon intervjuade 7-åringen i vårt
ställe, då denne hade ändrat sig efter att vi hade lämnat samtalet. Därefter skickade hon
intervjun till oss så att vi kunde använda materialet.
Efter intervjun
Mot slutet av varje intervju påminde vi barnen om att deras svar skulle vara helt anonyma i
forskningsrapporten, så att ingen utomstående skulle kunna identifiera dem.14 Därefter frågade
vi ifall de ville välja ut sina egna namn som vi skulle använda. Responsen blev väldigt positiv
och alla barnen var exalterade över att få vara med och bestämma. Med tanke på att det var vi
som hade bestämt vilken film vi skulle se på, vilka frågor vi skulle utgå ifrån, och hur intervjun
skulle vara uppbyggd, så hade vi diskuterat redan innan att vi gärna ville erbjuda barnen
någonting som de fick styra över. I och med att vår rapport inte påverkades av om det var
barnen eller vi som hade kommit på namnen, så var det här ett enkelt sätt att avsluta
upplevelsen på ett positivt sätt.15
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