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Konsten att beröra –
känslor i barnkulturen
 

Läskigt, pirrigt, härligt eller sjukt kul?
En ilning av ilska eller kanske glädjefnatt?
 
 
Vad kan egentligen barns möten med barnkultur ge för känslor och vad vill vuxna
med barnkulturen? På barnkultursymposiet medverkar både forskare och
barnkulturutövare med föredrag, samtal och presentationer om barnkultur som
känns.  
 
Genom speglande kroppsspråk på en scen, en musikalisk atmosfär eller filmiska
grepp och i varje litterär gestaltning skapas kultur för barn – för att ge smak av
känslor. Barnen själva tar vid och ändrar om, skapar nytt, överskrider och
transformerar det som de tar del av samt blir del av.
 
I årets barnkultursymposium möter vi film, teater med både humor och allvar,
litteratur där skräck kan bli förtjusning och allkonstverk skapade för barn! Vi
möter artister som berör barn över hela världen: clowner utan gränser. Barnens
allra svåraste livsfrågor, hur kan de samsas med glädjeämnen och skratt när de
dryftas i barnkulturen?
 
Vi får ta del av forskning där barns skapande studeras i bild, i koreografisk lek och
i samtal om litteratur och på nätet där barn kan skapa känslan av att kunna vara
sig själva. Och de barn som har alldeles extra långa känselspröt – hur kan vi förstå
deras möten med världen?
 
Allt detta och lite till!
 
 
Varmt välkomna till två fullspäckade dagar i Aula Magna!
 
Margareta Aspán
Föreståndare Centrum för barnkulturforskning
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Program torsdag den 30 mars
 
Insläpp 08.45-09.15. Kaffe finns att köpa från 08.30
 
Med reservation för ändringar.

 
Inledning 9.15-9.30
 
Margareta Aspán, föreståndare Centrum för barnkulturforskning, Stockholms
universitet
 
PASSET 9.30-10.30
 
Känslorna i barnkulturen – njutningar och rädslor, Anna Sparrman, professor i
Tema Barn vid Linköpings universitet samt Professor II i barnkultur vid Høgskolen
Innlandet, Norge. Föreläsningen utgår från att känslor är något som binder
samman människor politiskt och kulturellt och att känslor skapas genom en
rörelse utifrån och in. Känslor är därmed inte belägna i kroppen, de uppkommer
och träder snarare fram ur olika sociala och kulturella spänningar (Ahmed 2004).
Med utgångspunkt i Sara Ahmeds teori om känslor funderar Anna kring
känslornas roll i barnkulturen och vems känslor som rör sig där.
 
Starka känslor – barn berättar i bild, Karin Aronsson, professor vid Barn- och
ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Merparten av Karins
forskning handlar om socialt samspel. Hon arbetar både med mikroanalytiska
metoder (som samtalsanalys) och med analys av livsberättelser. Karins forskning är
inriktad mot semiotiska resurser i barns liv: bild, lek, datorspel, flerspråkighet och
annan språkutveckling.
 
Paus 10.30-10.50
 
PASSET 10.50-12.30
 
Känslighet, lek och inlevelse, Tillitsverket, Stina Balkfors & Patrick Kratt. Varje
barn behöver ha förtroende till att känslighet är en tillgång till i livet. I projektet
Känslighet har Tillitsverket tillsammans med barn och medarbetare på förskolor i
Malmö aktionsforskat på vad som kan hända när känsligheten får ta plats, på
riktigt. Om hur lek, skapande, inlevelse, miljön och den vuxnes attityd kan skapa
utrymme för känsligheten på förskolan samt hur insikter och perspektiv från barn,
medarbetare och forskare ter sig. Föredraget visar glimtar ur filmen Känslighet –
en mänsklig förmåga.
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Fortsättning torsdag den 30 mars
 
Att ha känselspröten ute – Högkänslighet och funktionsvariationer i terapeutiska
barnböcker och bland unga på internet, Fanny Edenroth Cato, postdoktor i barn-
och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Fanny disputerade 2019 i
samma ämne med avhandlingen Det högkänsliga subjektets tillblivelse. Diskursiva
praktiker om identitet, förmåga och funktionsvariation. För närvarande arbetar
hon med forskningsprojektet "Neuropsykiatriska diagnoser utifrån unga vuxnas
perspektiv och livslopp: hälsa, identitet och motstånd". I projektet undersöks unga
vuxnas livsberättelser och talet om att vilja ompröva en neuropsykiatrisk diagnos
(autism och/eller adhd) som man fått i sin barndom.
 
Går det att skratta i krig? Kreativa metoder för att stärka barns psykosociala
hälsa, Clowner utan gränser. Varför behövs skratt i en humanitär kris? Vad
betyder det att existera i kontakt med publiken? Vad gör egentligen en clown?
Clowner utan gränser har i över 25 år arbetat med barn och ungdomar runt om i
världen och som lever i utsatthet. De menar att ett tryggt liv inte enbart handlar
om rätten att leva fri från omedelbar fara utan också om god psykosocial hälsa,
en meningsfull fritid och att känna framtidstro även i svåra situationer.
Kajsa Englund är clown, skådespelare och pedagog och arbetar som artist och
metodutvecklare för Clowner utan gränser. På symposiet kommer Kajsa
introducera och problematisera begrepp som lekfullhet, lyhördhet, psykosocialt
stöd, humor och skratt kopplat till barns rättigheter och scenkonst.
 

Lunchpaus 12.30-13.40
 
PASSET 13.40-15.10
 

BUFF Malmö Filmfestival visar filmen Kikaren, en animerad film för barn runt tio
år. Tioåriga Eden flyr den tryckta stämningen hemma till sin hemliga plats i
trädgården. När en fjäril flyger förbi och två toarullar blir en kikare får omvärlden
plötsligt ett helt annat skimmer. Filmskaparen Malin Erixon låter fantasin flöda
fritt i en magisk animation om ett bortglömt barns längtan efter kärlek. Filmen
hade premiär på Göteborg filmfestival 2022 och visas nu på svtplay. Malin Erixon
samtalar med Daniel Lundquist om hur film för barn kan skapa känslan av frihet
och att allt är möjligt!  
    Malin Erixon arbetar som regissör och animatör och hennes filmer har visats på
filmfestivaler över hela världen,  till exempel på Sundance Film Festival, på Ottawa
International Animation Festival, på Nordisk Panorama och på Stockholm
International Film Festival. Hon har mottagit flera nomineringar och utmärkelser
för sitt arbete, inklusive en Guldbaggenominering. Daniel Lundquist är program-
chef för BUFF Malmö Filmfestival, som är en internationell barn- och
ungdomsfilmfestival som årligen äger rum i Malmö under en vecka i mars.
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Fortsättning torsdag den 30 mars
 
Känslor bortom scenrummet – barnpublik om mötet med Kulturhuset Stadsteatern
i Skärholmen, Ellinor Lidén, barnkulturvetare från Centrum för
barnkulturforskning samt fil. dr i teatervetenskap. Ellinor disputerade våren 2022
med avhandlingen Barnteater som händelser. Barnpublik och vuxenvärldar vid
Kulturhuset Stadsteaterns scen i Skärholmen.

Låtsasaggressivitetens koreografi – om estetiska dimensioner i de yngsta barnens
krigslek, Ebba Theorell, vikarierande lektor i estetiska ämnens didaktik,
Stockholms Universitet. Ebba är konstnär med fokus på film, kropp och rörelse.
Hur kan vi bemöta små barns (oftast pojkars) krigslekar på fler sätt än att bara
automatiskt förbjuda dem och visa vårt ogillande? Föreläsningen utgår från
avhandlingen Kraft, form, transformationer: om kinestetisk musikalitet och
kroppsvärldande i pojkars krigslek som bygger på många års filmande och
observerande av de yngsta barnens fysiska, intensiva och låtsasaggressiva
krigslekar. I föreläsningen visas filmklipp och foton både från forskning och
praktikutvecklande projekt.
 
Paus 15.10-15.30
 
PASSET 15.30-17.00
 
Bäst är det mänskliga – om tolvåringars känslofyllda läsning, Martin Hellström,
lektor i barnlitteratur vid Linnéuniversitetet, recensent i DN och ledare för
Vadstena unga teater. Barns läsning och konstutövande är det Martin intresserar
sig för, vilket ses i den senaste boken Mariagripelikt (Makadam), i Bäst är det
mänskliga (kommer i april på Carlsson bokförlag), i krönikor och recensioner och
i det ideella arbetet med barnteater. Han studerar också barns skådespeleri ur ett
historiskt perspektiv genom studien om Sagabibliotekets pjäsutgivning som
kommer till sommaren.

Svåra frågor och mycket skratt – känslostark kombination i barn- och
ungdomsböcker, Jenny Jägerfeld i samtal med Elina Druker. Psykolog och
författare Jenny Jägerfeld har erfarenhet av att svara på både vuxnas och barns
frågor och arbetar i SvD och TV4. Hennes böcker har översatts till 25 språk, två
har blivit film. Hon har erhållit Augustpriset, Kulla Gulla-priset och Astrid
Lindgrenpriset och många andra utmärkelser. Elina Druker, barnlitteraturforskare
och professor har arbetat som recensent och föreläsare och är medlem i juryn för
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.

Avslutning

POSTSYMPOSIUM 17.00-19.00 Mässa med mingel och boksignering i Aula
Magnas galleri. Snacks och dryck finns att köpa till självkostnadspris.
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Program fredag den 31 mars
 
Insläpp 08.45-09.15. Kaffe finns att köpa från 08.30.
 
Med reservation för ändringar.
 
Inledning 9.15-9.20
 
PASSET 9.20-10.20
 
Att få framträda och känna sig som sig själv. Barn och unga med
funktionsnedsättning i sociala medier, Stine Liv Johansen, docent, PhD, vid
Centrum för barnlitteratur och medier vid Aarhus Universitet. Under två decennier
har Stines forskning fokuserat på barn och ungas egna perspektiv på deras digitala
liv. Hon är författare till flera artiklar och böcker i ämnet, senast 10 tankar om
digital utbildning.

Skräck för barn – den hemsökta barndomens gestaltning i litteratur, Peter
Kostenniemi, filosofie doktor i litteraturvetenskap, Stockholms universitet och
vikarierande lektor vid Umeå universitet. I sin avhandling Hemsökt barndom.
Bilder av barnet i gotisk barnlitteratur (2022) undersöker Peter hur skandinavisk
gotik för barn och unga gestaltar en påtagligt ambivalent barndom. Han har även
skrivit artiklar om bland annat dystopisk barn- och ungdomslitteratur,
adaptationer och bilderböcker och sitter i redaktionen för Barnboken. Tidskrift för
barnlitteraturforskning. Mottagare av Martha Sandwall-Bergströms stipendium
2019 och Solkattens forskarstipendium 2021.
 
Paus 10.20-10.40
 
PASSET 10.40-12.20
 
Vitsen med skratt och andra känslor i scenkonst för barn och unga. Exempel från
uppsättningar som rör migration. Anna Lund & Rebecca Brinch, båda vid
Stockholms universitet, samarbetar i ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet
som handlar om hur migration gestaltas i svensk barnteater. Inom ramen för
projektet har känslornas betydelse för sociopsykologiska identifikationspunkter
mellan scen och salong blivit tydliga. I presentationen fokuseras på hur humor och
andra känslor är på allvar för såväl möjligheter att bli befriad från skam som
närvaron av produktiva skuldkänslor.
   Anna Lund, professor i sociologi, har länge forskat om scenkonst för barn och
unga och studerat ungas livsvillkor i ljuset av etnicitet och utbildning. Rebecca
Brinch, teaterforskare, har skrivit en avhandling om Suzanne Ostens scenkonst för
unga.
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Fortsättning fredag den 31 mars
 
Intersensoriality and immersion in performing arts for integrated youngest
audience, Dalija Acin Thelander koreograf och forskare vid Stockholms
konstnärliga högskola har varit banbrytande med sin scenkonst för de allra yngsta
och för barn med olika typer av funktionsnedsättning. Myriader av världar liksom
Hjärtat inuti, båda vid Kungliga Operan, är ett par av hennes senare verk där
bebisar och deras vuxna bjuds in att interagera med sångare och dansare i en
magisk värld. Dailja mottog ASSITEJ International Artistic Excellence Award, vid
ASSITEJ 20:e världscongress.
Dalijas presentation hålls på engelska.
 
Dalija Acin Thelander is a choreographer and researcher at the Stockholm
University of the Arts (SKH), a pioneer within performing arts for the very
youngest, and also for children with various types of disabilities. Myriads of
worlds as well as At the hart of it all, both at the Royal Opera, are a couple of her
latest pieces where babies and their adults are invited to interact with singers and
dancers in a magical world. She is the recipient of ASSITEJ International Artistic
Excellence Award, awarded at the 20th ASSITEJ World Congress.
Dalijas presentation will be held in English.
 
Avslutning av 2023 års symposium
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stockholms universitet
Centrum för barnkulturforskning
Svante Arrhenius väg 21A
 
www.barnkultur.su.se
cbk@barnkultur.su.se
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Centrum för barnkulturforskning (CBK) grundades 1980 och är
sedan januari 2008 knutet till Barn- och ungdomsvetenskapliga
institutionen vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms
universitet. CBK arbetar för kunskapsutveckling inom
barnkulturområdet genom utbildning, forskning och samverkan.
 
CBK erbjuder en unik utbildning i ämnet barnkultur samt arbetar
med att främja och stärka kunskapsutvecklingen inom
barnkulturområdet på andra sätt. Centrumet arrangerar öppna
föreläsningar, sammanför forskare i tvärvetenskapliga nätverk och
medverkar i en rad samverkansprojekt.
 
Varje år sedan 1984 anordnar CBK ett tvärvetenskapligt
barnkultursymposium. Symposierna är gratis, öppna för alla som
känner sig lockade och pågår som regel i två-tre dagar.
Barnkultursymposium 2023 äger rum den 30-31 mars i Aula
Magna, Stockholms universitet med temat Konsten att beröra -
känslor i barnkulturen och bjuder på föreläsningar, kulturinslag och
samtal om hur och varför känslor gestaltas i konst för barn.

Centrum för barnkulturforskning
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
 

www.barnkultur.su.se, cbk@barnkultur.su.se


