
Respektera allvaret i 
barnkulturen!

Karin Helander, professor, kritiker och barnkulturexpert, skriver om vikten av att 
låta barn uppleva sorglig, hemsk och komplex kultur. För deras egen skull – för 
att de kan, vill och behöver tas på allvar.

Text: Karin Helander

Vår rädsla för allvar
Artikel 31 i Barnrättskonventionen 
formulerar alla barns rätt att till fullo 
delta i det kulturella och konstnärliga 
livet. Jag läser det som att barn har 

rätt till starka konstnärliga upplevel-
ser samt rätt till konst som på största 
allvar berättar om barns perspektiv på 
tillvaron. 

Fortfarande finns en rädsla i vux-

envärlden för litteratur, film och teater 
som berättar om svårhanterliga känslor 
och existentiella frågor för barn. Men 
tankar om ensamhet och separa-
tion, meningen med livet och döden, 
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Åke och hans värld – en film som tar barnens längtan efter allvar på allvar 



universum och gudsgestalter, globala 
orättvisor och mobbning är centrala 
livsfrågor för barn. 

Inom scenkonsten talar man 
sedan antiken om människans behov 
av katharsis – känslomässig rening. 
Sedan 1970-talet finns en betydande 
barnpjäsrepertoar som vill ge den 
unga publiken bekräftelse genom att 
behandla komplicerade frågor som 
rör just dem. De ”farliga” känslorna 
är trots det fortfarande ett minerat 
område. Ofta handlar det om att vuxna 
menar att den sceniska gestaltningen 
av starka känslor är skrämmande eller 
ångestskapande. 

Barn fascineras av det svåra
Jag har i många år arbetat med barns 
upplevelser av teater. Det är påfallan-
de hur barnpubliken uppskattar och 
fascineras av mångfacetterade känslor 
och svåra ämnen – förutsatt att teatern 
görs med höga konstnärliga ambitioner 
och respekt för sin publik. 

 Barn knyter teaterupplevelsen 
till sina egna erfarenheter. I samband 
med en uppsättning (för barn mellan 8 
och 10 år), som handlade om ett barns 
relation till en morfar som sedan dör, 
talade barnpubliken mycket om sepa-
rationer, förluster och döden. Många 
berättade om släktingar och husdjur 
som dött eller försvunnit ur barnens 
liv, de talade om längtan och saknad. 

Teaterupplevelsen väckte deras 
inlevelse och känslomässiga engage-
mang. En tioårig flicka menade: ”Jag 
tycker att det var bra att morfar dog för 
då är det inte hela tiden så roligt, utan 
nån gång tycker jag att det skall vara 
lite sorgligt så man kanske gråter lite.” 

Barnen skapar sina egna slut
Regissören Suzanne Osten har formu-
lerat att man kan ge barn konst med 
allvarlig underton, också utan påklis-
trat lyckliga slut, eftersom barnen bär 
en framtidstro och fantiserar vidare. 
Barn är inte nostalgiska, de bär ingen 
vuxenskuld och tyngs inte av vuxna 
dåliga samveten. 

Hur svåra ämnen kan då barnpubli-
ken ta emot? För ett par år sedan gavs 
för barn mellan 10 och 12 år Barnre-
publiken på Turteatern i Stockholm. 
Pjäsen handlar om pedagogen och 
läkaren Janusz Korczak, föregångare 
till Barnrättskonventionen, och hans 
hem för föräldralösa barn i Warszawas 
getto under andra världskriget. Den 
utspelas under den sista kvällen på 
barnhemmet, innan de transporteras 
med tåg till förintelselägret i Treblinka. 
Slutet lämnades öppet för tolkning. 
Barnrollerna spelades av barn. 

Barnen i publiken uppskattade att 
föreställningen var gjord på största all-
var, de reagerade positivt på de starka 
känslorna och att situationerna kändes 

verkliga. De funderade på barnhems-
barnens öde och man spekulerade i 
både liv och död. Barn skapar, utifrån 
egna referensramar och vad de mäktar 
med, hoppfulla, realistiska och/eller 
tragiska slut. De vet att barndomen 
inte är ett paradis utan ett drama, som 
Korczak skrev redan 1929 i sin bok 
Barns rätt till respekt: ”Det finns inte 
något sådant som tillfällig mognad, 
ingen åldershierarki, ingen högre eller 
mindre grad av smärta och glädje, 
hopp och förtvivlan”. Det gäller också 
konst för barn. Respektera det nödvän-
diga allvaret i barnkulturen!

Karin Helander är professor i teatervetenskap, 

föreståndare Centrum för barnkulturforskning, 

Stockholms universitet och teaterkritiker i 

Svenska Dagbladet
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