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Barns kreativa förslag 
blev inspiration till tv-serie

Inomhusscen.Inspelning med fjärrstyrd kaja. 

UNDER SEPTEMBER MÅNAD har SVT Barn spelat 
in en tv-serie i Strängnäs. Det är manusförfatt-
aren och Strängnäsbon Marianne Strand som 
skrivit manus till serien James Blund. Mari-
anne har låtit sig inspireras av sin hemstad 
samt barn på Nattugglans förskola i Strängnäs 
för berättelsen om den sömnhjälpande pojken.  

MARIANNE GICK UT Dramatiska Institutet 1997 
och har sedan dess frilansat med att utveckla 
manus för tv, film och ibland radio. Sedan sex 
år tillbaka bor Marianne i Strängnäs. Det var 
också här serien James Blund kom till liv.

SERIEN HANDLAR OM James Blund som är fem år 
och är sömnhjälpare till barn som inte kan sova. 
Med hjälp av en flygande skateboard och en 
kompanjon, en smart kaja, ser han till att barn 
i behov av en dos magisk guldsand får det. 
Sanden leder inte till sömn i första hand utan 
öppnar upp till en värld av nya oväntade idéer. 
– Det började för ett par år sedan med en work-
shop på Nattugglans förskola i Strängnäs, 

säger Marianne. Syftet till workshopen var att 
ta reda på vad barnen som serien vänder sig 
till visste om John Blund. Många av barnen 
har inte samma relation till historien om John 
Blund som de äldre generationerna har.

TILLSAMMANS MED EN PEDAGOG förberedde 
hon en workshop på temat sömn och sömn-
svårigheter.
– Mejt Ståbi som är förskolepedagog på Nattugg-
lan var otroligt hjälpsam i detta projekt. Tillsam-
mans med barnen undersökte de hur det är att 
inte kunna sova, varför man inte kan sova och 
vilka knep som hjälper. Ett barn svarade att om 
man är leknödig är det svårt att sova. 

I WORKSHOPEN PRESENTERADES en “magisk 
sömnsand” som James Blund har för att 
hjälpa barnen att somna. Tillsammans med 
barnen diskuterades det hur man bäst får in 
sömnsanden i ögonen.  
– En pojke var så detaljerad i sina tankar 
kring hur man får in sanden i ögonen att 

det svaret ledde till en utveckling av seriens 
huvudkaraktär, berättar Marianne. 

MARIANNE UTTRYCKER ATT samarbetet med 
förskolan var utvecklande.
– De var så öppna och nyfikna. Det är oerhört 
lärorikt givande att arbeta med sin målgrupp 
i researchfasen, men också i andra delar av 
processen. I en kommande kortfilm med titeln 
Ormtyglar kommer vi, regissör Charlotta 
Lennartsdotter och jag, att bjuda in barn till 
testvisning för att få feedback på berättelsen. 

SERIEN JAMES BLUND, som vänder sig till den 
yngsta publiken (3-6 år), har premiär någon 
gång i vår på SVT Barnkanalen. MT/Måsen 
återkommer med information om aktuellt 
sändningsdatum. 

CINDY KOSAKOWSKICINDY KOSAKOWSKI

EN GÅNG I MÅNADEN ORDNAR Strängnäs kommun och Arbetsförmedlingen 
ett samarbete som kallas Jobbrum. Ulrika Blom är coach på Jobbtorget för 
Strängnäs kommun och vill att medborgare som idag inte har jobb eller vill 
byta ska skall kunna vända sig till Jobbrum för att få hjälp och stöttning. 
– Vi klär väggarna med massor av jobbannonser och tillsammans med oss 
coacher kan man få hjälp att välja ut de annonser som passar bäst för ens 
kompetens. Om man istället vill studera så har vi en studie- och yrkes-
vägledare på plats för rådgivning och stöttning, säger Ulrika.

EN ARBETSGIVARE FRÅN EN offentlig verksamhet eller från näringslivet 
finns på plats varje vecka. 
– Arbetsgivarna berättar om vad de tycker är viktigt att tänka på när man 
söker jobb. Besökarna får också möjlighet att prata med dem efter presen-
tationen, säger Ulrika. 

FÖRUTOM ATT JOBBRUM KAN LEDA TILL nytt arbete erbjuds fika, mingel 
och språkstöd. 
– Vi vill därmed ge möjlighet till ett inspirerande samtal om framtida karri-

ärmöjligheter. Det finns också möjlighet att på plats sätta sig och söka job-
ben. Det finns även språkstöd för dem som har arabiska som modersmål, 
avslutar Ulrika. 

KOMMANDE DATUM FÖR JOBBRUM under det resterande året är den 3/11 och 
1/12 mellan klockan 9.00 och 11.00 på Jobbtorg Strängnäs.

MED JOBBRUM SYNLIGGÖRS LEDIGA ARBETEN PÅ ARBETSMARKNADEN 

Regissör Sara Edwardsson med skådespelarna 
Maja och Elin Larsson från Eskilstuna. 

MED JOBBRUM SYNLIGGÖRS LEDIGA ARBETEN PÅ ARBETSMARKNADEN 
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