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Since there is very little scientific research about directing children and foremost about directing 

children in professional productions, like Stockholm stadsteater, was my purpose with this bachelor 

essay to find work methods that directors use when they work with child actors in professional 

productions. With this bachelor essay I wanted to give practitioners in the world of theater tools for 

how to work with children in professional theater, as well as increase the interest for further 

research in this subject.

To accomplish this purpose I have gathered material from the production of Billy Elliot at Malmö 

Opera, made observations of the same production at Stockholms stadsteater and interviewed the 

director of the production, Ronny Danielsson and director and children ambassador Suzanne Osten. 

The study is made from a perspective of the post modern child and also from a so called child 

perspective on the art of directing and working with children in theater. 

My conclusions from my studies are that when working as a director with child actors you need to 

think about motivation and stimulating the children in their development, and support them in their 

work with analyzing the play, as well as give them tools to help them find their emotional 

connection. If the children loose their interest in acting the director need to be there to give the 

children new challenges. It is important to give positive feedback and use a language that the 

children understand and use body language and image work to clarify the directions as well as 

letting the children have some time for rest and play.

This is only one example of how directors work with child actors in professional productions. From 

my interviews, observations and the previous research that I have studied, have I discovered that 

directors sometimes are in agreement and sometimes not. To further answer my questions more 

research into the director’s way of working with children would be needed. I therefor hope that I 

through this essay have contributed with increasing the interest of further research into this subject. 
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1 INLEDNING
Regissörer möter många olika sorters människor under sitt yrkesliv och det är inte ovanligt att de 

möter barn som de ska arbeta med och regissera. Ändå finns det väldigt lite forskning kring just hur 

man som regissör ska göra och tänka när de arbetar med barnskådespelare. Däremot finns det ett 

flertal böcker kring arbete med vuxna skådespelare, t. ex. böckerna Regi och 

Amatörteaterhandboken.1 Avsaknaden av forskning kring barnregi gör det svårt för regissörer att 

tydligt veta hur de ska jobba när de arbetar med barnskådespelare. För drygt ett år sedan visade Tv4 

en intervju på tv med regissören Måns Herngren om barnregi: 

Nä men jag har nog många gånger tänkt sådär att man kanske skulle gå nån regikurs just för 

barnregi för jag jag [sic] fattar inte vad jag jag [sic] gör för fel jag tycker oftast barnen liksom mer 

tappar humöret eller missförstår eller sådär, ju mer tyst jag är desto bättre tycker jag oftast barnen 

är eh så jag har väl försökt mer och mer hålla den strategin att inte säga nånting.2

Den här osäkerheten som Herngren upplever känns befogad i och med att det finns så lite forskning 

inom området barnregi. Regissörer blir då tvungna att komma på vilket sätt som fungerar bäst för 

dem när de arbetar med barnskådespelare då det inte finns någon tydlig mall att följa eller forskning 

att luta sig mot. 

Förutom regissörer arbetar även teaterlärare och teaterpedagoger med att regissera barnskådespelare 

i sitt arbete. Skillnaden på dessa yrken är att regissörer främst arbetar med barnskådespelare vid 

professionella produktioner medan lärare och pedagoger arbetar med barn i icke-professionella 

produktioner. Alla tre har dock användning av en utbildning i hur de ska göra när de arbetar med 

och ger regi till barnskådespelare. 

På Stockholms Dramatiska högskola finns det två kandidatutbildningar i regi; den ena med 

inriktning teaterregi och den andra med inriktning filmregi. När man tittar på programplanerna till 

dessa utbildningar finns det ingen specifik kurs för barnregi. Detta trots att man som regissör med 

stor sannolikhet kommer att möta barnskådespelare i sitt yrke.3

1 Martha Vestin, Regi – kreativitet och arbetsledarskap (Stockholm: Carlsson, 2006); Bosse Runqvist, Ulf 
Schenkmanis, Amatörteaterhandboken (Västerås: ICA bokförlag 1987).

2 Regissören Måns Herngren citerad i Tv4:s programmet Historien om Solsidan. Sändningsdatum 27 december 2015.
3 Stockholms Dramatiska Högskola. Inriktningsbilaga Kandidatprogram Regi och skådespeleri för scen, film och  

media, 180 högskolepoäng. Inriktning: Teaterregi. (Fastställd 30 september 2013 reviderad 5 oktober 2015); 
Stockholms Dramatiska Högskola. Inriktningsbilaga Kandidatprogram Regi och skådespeleri för scen, film och  
media, 180 högskolepoäng Inriktning: Filmregi. (Fastställd 3 november 2014).
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År 2011 startade Göteborgs universitet Sverige första och i nuläget enda ämneslärarutbildning i 

teater, en utbildning som alltså ger lärare behörighet att undervisa i ämnet teater.4 När man tittar på 

kursplanerna till utbildningen är det endast kurserna Teater och sceniskt ledarskap för 

gymnasielärare, 15 högskolepoäng och Teater och sceniskt ledarskap för gymnasielärare 2, 15

högskolepoäng som tar upp ämnet regi. Efter att ha avslutat dessa två kurser ska studenten kunna 

”redovisa en regiidé och beskriva regiprocessen [...samt] planera och leda lärande i regi”.5 Kurserna 

berör även flera områden, men ovanstående är målen inom regi. Med tanke på att regi är en så pass 

stor del av teaterlärarens arbete borde det ges större utrymme i utbildningen så att studenterna har 

goda kunskaper i hur de ska göra när de ska regissera barn och ungdomar i yrkeslivet.

Jag är utbildad teaterpedagog och under min utbildning fick jag lära mig mycket om 

dramapedagogik och pedagogik med didaktisk inriktning men väldigt lite om regi och ingenting om 

hur regissörer eller pedagoger arbetar när de regisserar barn. Jag fick följa pedagoger och regissörer 

och se hur de arbetade när de regisserade barn och ungdomar men jag fick aldrig prova att regissera. 

Några av de böcker som ingick i kurslitteraturen var dramaböcker såsom Undervisa i pedagogiskt  

drama, Dramabok och Du har huvudrollen i ditt liv, böcker av teatervetare såsom Konstantin 

Stanislavskij, Keith Johnstone och Viola Spolin. Ingick gjorde även boken Regi – kreativitet och 

arbetsledarskap som beskriver regissörers arbetssätt, dock inte vid barnregi. Fokuset under 

utbildningen låg i att undervisa på ett pedagogiskt sätt och lära ut drama och teater till barn och 

ungdomar.6 I mitt dagliga arbete som lärare i teater och film på Kulturskolan regisserar jag 

barnskådespelare i icke-professionella produktioner. Under utbildningen till teaterpedagog lärde jag 

mig hur jag kommunicerar med barn på ett tydligt och pedagogiskt sätt så att de förstår vad det är 

jag vill, men de regianvisningar som jag ger har jag fått från mina skådespelarutbildningar på 

Kulturama. Där fick jag konkreta verktyg att arbeta med i syfte att utveckla mitt skådespeleri. I mitt 

arbete använder jag mig av en kombination av min teaterpedagogiska utbildning och min 

skådespelarutbildning när jag regisserar barnskådespelare. Jag använder även magkänslan och 

känner av vad det är jag vill ha ut av en scen, skådespelare eller roll. Genom åren lär jag känna 

barnen vilket gör det lättare att regissera dem då vi kommunicera på samma nivå. 

4 Lärarutbildningen, ämneslärarprogrammet, ”Teater”: Information om ämneslärarprogrammet i teater, Göteborgs 
universitet. Hämtat 24 november 2016. http://lararutbildning.gu.se/utbildning/amneslararprogrammet/amnen/teater. 

5 Högskolan för scen och musik. LGTA30 Teater och sceniskt ledarskap för gymnasielärare, 15högskolepoäng. 
(Fastställd 17 november 2011 reviderad 20 april 2016), 2; Högskolan för scen och musik. LGTF30 Teater och  
sceniskt ledarskap för gymnasielärare 2, 15 högskolepoäng. (Fastställd 17 juni 2015), 2.

6 Bodil Erberth, Viveka Rasmusson, Undervisa i pedagogiskt drama (Lund: Studentlitteratur, 1996); Kent Hägglund, 
Kisten Fredin, Dramabok (Stockholm: Liber AB 2001); Katrin Byréus, Du har huvudrollen i ditt liv: om forumspel  
som pedagogisk metod för frigörelse och förändring (Stockholm: Liber 2001); Vestin, Regi – kreativitet och 
arbetsledarskap.
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2 SYFTE

Syftet med den här kandidatuppsatsen är att lyfta fram konkreta arbetssätt som regissörer använder 

sig av när de jobbar med barnskådespelare i professionella teaterproduktioner. Det finns mycket 

forskning inom barnteater, dramapedagogik och regiarbete med professionella skådespelare men 

väldigt lite forskning inom arbete med barnskådespelare. Genom denna kandidatuppsats vill jag 

göra ett bidrag till teatervetenskapen genom att belysa detta område och öka intresset för vidare 

forskning inom detta ämne samt ge regissörer, lärare och pedagoger som regisserar 

barnskådespelare en konkret vägledning i sitt arbete. 

3 FRÅGESTÄLLNING

Frågeställningen som jag har är: 

Hur arbetar regissörer med barnskådespelare i professionella teaterproduktioner?

Följdfrågorna som jag ställer mig är: 

1. Kan det uppstå specifika problem eller svårigheter vid arbete med barn? Vilka problem är det i så 

fall och hur löser regissörer dem? Med specifika problem eller svårigheter menar jag t. ex. 

situationer då barnen kanske tappar intresset för att agera eller har svårt för att få fram en specifik 

känsla i en scen. 

2. Hur kommunicerar regissörer med barnskådespelare när de ger regianvisningar och feedback? 

Krävs det en annan typ av kommunikation med tanke på att barn inte har den mognadsnivå och den 

skådespelarutbildning som vuxna professionella skådespelare har? 

4 BEGREPPSDEFINITIONER

I uppsatsen klassar jag barnskådespelare som amatörskådespelare, oavsett om de spelar i en 

professionell teaterproduktion, såsom på Stockholms stadsteater, eller spelar i en icke-professionell 

teaterproduktion såsom på Kulturskolan eller liknande verksamhet. För att klassas som professionell 

skådespelare krävs det att man har gått Teaterhögskolan eller likande utbildning, eller att man under 

minst tre års tid har haft skådespelaryrket som sin huvudsakliga inkomstkälla.7 Detta har inte 

barnskådespelarna gjort och därför klassas de som amatörskådespelare, trots att det får betalt när de 

spelar på t. ex. Stockholms stadsteater. Vidare har jag slagit ihop yrkena regissörer, teaterlärare och 

teaterpedagoger och refererar till dem som regissörer, då de är regissörer när de ger regi. 

7 Arbetsförmedlingen Kultur Media, ”Kriterier för att få tillgång till service vid Arbetsförmedlingen Kultur Media” 
Arbetsförmedlingen, datum okänt, hämtat 2 januari 2017. www.arbetsformedlingen.se.
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5 METOD, AVGRÄNSNING, MATERIAL

Jag har gjort deltagande observationer vid repetitionerna av Billy Elliot på Stockholms stadsteater, 

med premiär 10 februari 2017, där jag har undersökt hur regissören Ronny Danielsson arbetade med 

barnskådespelarna i pjäsen. Jag har dokumenterat hur han arbetade med barnen jämfört med de 

vuxna samt sett om det har funnits några problem vid just barnregin. Utöver det har jag gjort en 

intervju med Danielsson om hans tankesätt vid arbete med barnskådespelare. Jag har även samlat in 

intervjuer och recensioner från uppsättningen av Billy Elliot på Malmö Opera. Vidare har jag haft en 

mejlintervju med regissören Suzanne Osten om hennes arbetssätt när hon jobbar barn jämfört med 

vuxna. Frågorna som jag ställde till de båda regissörerna är likartade då de båda arbetar med regi på 

barn. 

Jag har valt att fokusera på arbetssätt på barnskådespelare vid professionella produktioner då dessa 

föreställningar måste hålla en hög konstnärlig kvalité till skillnad mot vid icke-professionella 

produktioner då fokus ligger på skådespelarnas personliga utveckling. Jag vill se hur regissörer 

arbetar med barnskådespelare när fokus ligger på den konstnärliga kvalitén. Jag har valt att följa 

repetitionerna av Billy Elliot på Stockholms stadsteater då denna uppsättning inkluderar många 

barnskådespelare som måste kunna agera, dansa och sjunga, vilket kräver mycket av barnen. 

Ytterligare en anledning till pjäsvalet är att den tidigare har satts upp på Malmö Opera där den fick 

flertal goda recensioner. Då Danielsson står bakom regin vid båda uppsättningarna har jag valt att 

göra en intervju med honom för att få hans tankar om barnregi. För att bredda min studie har jag 

valt att intervjua ytterligare en regissör utöver Danielsson. Jag har då valt regissören Suzanne Osten. 

Detta då hon är en av de största regissörerna inom barnteater i Sveriges historia, barnambassadör 8 

samt har arbetat med regi på barn, både inom teater och film. Dock blir det ett problem att basera 

studien endast utifrån två regissörer. Därför jämför jag deras arbete med mitt forskningsmaterial om 

regi, men då även forskningen inom just barnregi vid professionella produktioner är begränsad har 

jag valt att titta på olika regityper och jämfört dem med varandra. Detta som ett sätt att särskilja 

olika regityper åt för att hitta kärnan i hur regissörer arbetar med barn i just professionella 

produktioner.

8 En barnambassadör är en person som är utsedd av Svenska filminstitutet för att arbeta för fördjupad förståelse kring 
och tillgängligheten av filmer för och av barn i Sverige. ”Om barnfilmsambassadören”, okänt datum, hämtat 14 
januari 2017. https://barnfilmsambassadoren.wordpress.com/om-barnfilmsambassadoren/.
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De fyra regityperna är:

Regi av vuxna skådespelare vid icke-professionella produktioner 

Regi av barnskådespelare vid icke-professionella produktioner

Regi av vuxna skådespelare vid professionella produktioner 

Regi av barnskådespelare vid professionella produktikoner

I min studie har jag tagit del av forskning inom pedagogiskt drama och jämfört det med regi. Dock 

vill jag förtydliga att jag i min forskning inte likställer pedagogiskt arbete med professionellt 

regiarbete, utan endast ser på det pedagogiska arbetet i syfte att kunna dra jämförelser till det 

professionella regiarbetet, för att därigenom få svar på frågorna kring arbetssätt med 

barnskådespelare vid professionella produktioner. 

Nedan gör jag en kort beskrivning av metod och material. Resultatet av mina observationer liksom 

mina intervjuer samt djupgående redovisning av uppsättningen på Malmö Opera kommer jag att 

analysera i kapitel nio. 

5.1 Billy Elliot på Malmö Opera 

Billy Elliot hade premiär på Malmö Opera 13 februari 2016 och spelades fram till 3 juni 2016, totalt 

ca 50 stycken föreställningar. Pjäsen sattes upp som ett samarbetsprojekt mellan Malmö Opera och 

Stockholms stadsteater där den senare ska spelas under våren 2017. Totalt medverkade 35 

barnskådespelare varav tre spelade huvudrollen Billy, tre birollen Michael (Billys bästa vän) och två 

birollen Debbie (danslärarens dotter). De övriga barnskådespelarna spelar pojkar i olika åldrar eller 

balettflickor.9 Såhär summerar Malmö Opera handlingen:

Billy växer upp i en engelsk gruvstad i förfall. Familjen har det svårt. Mamman är död sedan ett 

år och mitt i sorgen tvingas pappan och storebrodern kämpa för brödfödan medan en omfattande

gruvstrejk präglar hela deras tillvaro. Som pojke förväntas Billy syssla med boxning eller något 

annat ”manligt” men när han hamnar på flickornas balettlektion tänds en låga inom honom…10

Pjäsen tar upp teman som genus, kvinnligt/manligt och samhällets förväntningar och krav på barn 

utifrån deras biologiska kön. Originalpjäsen är skriven år 2005 av Elton John. Pjäsen är baserad på 

filmen med samma namn av Lee Hall från år 2000. Inför premiären av pjäsen på Malmö Opera 

9 Balettflickor är den rollbenämning som används i uppsättningen.  
10 ”Kommer du ihåg filmen? Nu har den blivit musikal!”, Billy Elliot: Information om föreställning, Malmö Opera 

datum okänt, hämtat 8 december 2016. www.malmoopera.se/billyelliot.
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skrev tidningarna Kvällsposten och Sydsvenskan reportage om arbetet med pjäsen och gjorde 

intervjuer med barnskådespelarna och regissören. Efter premiären fick pjäsen goda recensioner från 

tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Skånska Dagbladet och Expressen där alla hyllade 

barnskådespelarna och deras sceniska närvaro och medvetenhet i sång och dans.11 Repetitionerna av 

Billy Elliot på Stockholms stadsteater startade 6 december 2016 dit totalt sex barnskådespelare 

följde med. Fyra av dem spelade antingen Billy eller Michael på Malmö Opera, en barnskådespelare 

agerade statist på Malmö Opera och spelar nu Michael på Stockholms stadsteater och en av dem 

spelade Billy på Malmö Opera och agerar nu statist på Stockholms stadsteater. En av 

barnskådespelarna vid Malmö Opera är inte med vid uppsättningen på Stockholms stadsteater och 

har då blivit ersatt av en ny barnskådespelare. De övriga skådespelarna (barn och vuxna) i 

ensemblen är nya. 

5.2 Observationer på Stockholms stadsteater

Jag har varit på Stockholms stadsteater och följt repetitionerna av pjäsen Billy Elliot där jag har 

varit närvarande vid totalt sju tillfällen under december 2016.12 Jag har suttit med vid kollationering 

med de vuxna skådespelarna och med barnskådespelarna, observerat dansklasser med pojkarna som 

spelar Billy och Michael och med flickorna som agerar balettflickor samt spenderat mycket tid med 

barnen utöver repetitionerna såsom luncher och pauser. Det sistnämnda har jag gjort för att lära 

känna barnskådespelarna och få deras tankar om arbetet och deras bakgrund. Vidare har jag suttit 

med vid teaterrepetitionerna med barnskådespelarna och de vuxna skådespelarna för att se hur 

Danielsson arbetar med regi. Anledningen till att jag har studerat Danielssons arbetssätt med de 

vuxna skådespelarna är för att se om det är något specifik som skiljer sig mellan hans regi av barn 

och vuxna. 

5.3 Intervju med Ronny Danielsson

Regissören Ronny Danielsson har en bred repertoar på sitt CV. Han har regisserat pjäser och 

musikaler runtom i Sverige, undervisat vid teaterhögskolor och universitet samt varit teaterchef vid 

Göteborgs stadsteater. Danielsson har fått medalj av H.M. Konungen för ”sina betydande insatser 

11 Cecilia Burman ”Svenska 'Billy Elliot' tar form” Svenska Dagbladet 2 november 2015, hämtat 14 oktober 2016. 
http://www.svd.se/svenska-billy-elliot-tar-form/om/sverige; Henrik Högström ”Balettmusikal för pojkar och flickor” 
Kvällsposten 2 december 2015, hämtat 14 oktober 2016. www.expressen.se/kvp/noje/balettmusikal-for-pojkar-och-
flickor/; Kristina Nilsson ”Drömmar får liv i Billy Elliot” Skånska dagbladet 15 februari 2015, hämtat 14 oktober 
2016 http://www.skd.se/2016/02/14/drommarna-far-liv-i-billy-elliot/ Oskar Ahlqvist ”Snart premiär för hyllad 
musikal” Sydvsvenskan 4 december 2015, hämtat 14 oktober 2016. 
https://blogg.sydsvenskan.se/dygnetrunt/2015/12/03/snart-sverigepremiar-for-billy-elliot/; Rikard Loman ”'Billy 
Elliot' på Malmö Opera” Dagens Nyheter 15 februari 2015, hämtat 19 december 2016. http://www.dn.se/kultur-
noje/scenrecensioner/billy-elliot-pa-malmo-opera/.

12 Datum för mina observationer var 6, 9, 10, 15, 16, 20 och 21 december 2016.
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som regissör”.13 Att regissera barn är något som Danielsson har gjort tidigare, bl. a. i uppsättningen 

Spelman på taket som hade premiär på Uppsala stadsteater den 12 november 2016.14 Utöver att 

observera hans arbetssätt vid barnregi har jag gjort en intervju med Danielsson. Detta för att få hans 

syn på och tankar kring barnregi. Intervjun ägde rum 20 december på Stockholms stadsteater. 

Intervjun blev väldigt kort då Danielsson hade ett tajt repetitionsschema. Frågorna var i förväg 

formulerade och alla frågor, bortsett från den sista, var samma som jag ställde till Osten i min 

mejlintervju med henne 29 november. Den sista frågan är endast ställd till Danielsson av den 

anledningen att jag kom på frågan efter min intervju med Osten. Intervjun spelades in och har sedan 

transkriberats. I transkriberingen har jag valt att ha med Danielssons upprepningar och tvekande ord 

inför svaren. Detta för att få intervjun så autentiskt som möjligt. De understrukna orden i intervjun 

är ord som Danielsson själv betonade.15

5.4 Intervju med Suzanne Osten 

Jag tog vid ett tidigt skede av uppsatsskrivandet kontakt med Osten via mejl och frågade henne om 

hon kunde ställa upp på en intervju. Jag ville ha en hennes syn på barnregi då hon är en etablerad 

regissör inom barnteater, tidigare konstnärlig ledare för Unga Klara och har arbetat mycket med 

barn samt att hon är barnambassadör.16 Vidare har hon har bl. a. regisserat filmen Flickan mamma 

och demonerna med Esther Quigley, åtta år, i huvudrollen som Ti samt pjäsen Besvärliga  

människor som involverade tio barnskådespelare.17 Osten återkopplade samma dag med beskedet att 

hon var väldigt upptagen och hade inte tid att ses för intervju, men om jag mejlade över frågor till 

henne skulle hon svara på dem. Den 29 november mejlade jag mina intervjufrågor till Osten. Svaren 

som jag fick tillbaka har jag med i uppsatsen i dess ursprungliga form med de stavfel Osten själv 

skrev i sitt mejlsvar till mig.18 

13 ”Ronny Danielsson, regissör”, Ronny Danielssons hemsida, datum okänt, hämtat 15 januari 2017. 
http://www.ronnydanielsson.com/?page_id=22. 

14 ”Spelman på taket”, Information om föreställning, Uppsala stadsteater, datum okänt. 
http://www.uppsalastadsteater.se/spelman-pa-taket/. 

15 Transkriberad intervju med Ronny Danielsson, se Bilaga 1.
16 ”Om barnfilmsambassadören”, okänt datum, hämtat 14 januari 2017. 

https://barnfilmsambassadoren.wordpress.com/om-barnfilmsambassadoren/.
17 Flickan mamma och demonerna (Suzanne Osten, Fundament film, Stockholm, 2016); Ingegärd Waaranperä ”Teater: 

Människorna är sina egna gudar. "Besvärliga människor" närmar sig performancekonst och installation.” Dagens 
Nyheter 18 januari 1999, hämtat 15 januari 2017. http://www.dn.se/arkiv/kultur/teater-manniskorna-ar-sina-egna-
gudar-besvarliga-manniskor-narmar-sig/.

18 Mejlintervju med Suzanne Osten, se Bilaga 2.  
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6 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

När jag har observerat Danielsson och intervjuat honom och Osten om deras arbete med barn har 

jag gjort detta utifrån två olika teorier; det kompetenta barnet och barnperspektiv jämfört med 

barns perspektiv. För att kunna fördjupa mig inom dessa områden har jag tagit del av teatervetaren 

Karin Helanders forskning kring dessa. Detta för att få en teoretisk grund till min forskning om 

regissörers arbete med barn i professionella produktioner. 

6.1 Det postmoderna barnet

Helander har i sin monografi Barndramatik och barndomsdiskurser gjort en närläsning av svensk 

barndramatik och jämfört dem med samtiden. Genom barndramatiken och dess dramatiker kan man 

enligt Helander utläsa synen på barn och barndom under olika tidsepoker. För att befästa sin teori 

använder sig Helander av dramatiker från slutet av 1800-talet fram till idag. Helander har gjort en 

närläsning av ett flertal pjäser som hon har valt ut då de tydligt speglar samhället och de tidsepoker 

de är skriva i.19 Efter närläsningen har hon gjort en jämförelse mellan pjäserna och samtiden för att 

hitta ett samband mellan dem. Hon hittar tydliga exempel på pjäsernas och samhällets synsätt på 

barnet från slutet av 1800-talet fram till idag. Från det naturliga barnet vidare till det kompetenta 

barnet, sedan till det ensamma barnet, och vidare till vuxenbarnet och slutligen det postmoderna 

barnet. 

I det västerländska industrialiserade samhället har barndomen ofta definierats som en brist -

på visdom, kunskap och erfarenheter. Barn har definierats efter vad de inte kan och är, mer än 

efter vad de kan och är. Barn är inte vuxna och får därför inte åtaga sig vuxnas ansvar och 

maktbefogenheter, de har därför också berövats rätten till självbestämmande och måste lita till 

att vuxna bevakar deras rättigheter.20 

Under industrisamhället görs det alltså stora skillnader mellan barn och vuxna. Barn som inte kan 

och som måste lära sig av de vuxna som har kunskap och erfarenheter. Det postmoderna barnet 

växer dock upp i en miljö där detta förskjuts i större utsträckning, och där media är i fokus. Vid 

tidig ålder möter barnen sociala medier och konsumtionssamhället där de utforskar olika identiteter. 

Helander skriver att ”[f]ör barnen blir medierna verktyg till att förstå världen”21 och att 

”[k]onsumtionskulturen gör lågstadiebarnen till kompetenta konsumenter”.22 Medierna och dess 
19 Bl. a. Anna-Clara och hennes bröder (Harriet Hjort Wetterström), Medeas barn (Suzanne Osten och Per Lysander),  

Den feruketansvärda semällen (Staffan Göthe), Tralala-la! (Thomas Tidholm), Hjärtecross (Jonna Nordenskiöld), 
Mamman som inte visste hur man är mamma i (Cristina Gottfridsson) samt Gränsen (SuzaneOsten).

20 Karin Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser. (Lund: Studentlitteratur, 2011), 9
21 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser. 101.
22 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser. 101.
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kommunikationsmöjligheter ger barnen en möjlighet till större kreativitet, begåvning och 

självständighet. Barnen får kontrollen över den vuxne, då de inte tar till sig den nya tekniken i lika 

stor utsträckning. Detta leder i sin tur i att de vuxna får svårare att förstå sig på barnen. ”Dagens 

unga kan fungera som experter i relation till vuxna, vilket på många sätt är unikt i historiskt 

perspektiv.”23 Världarna mellan barndom och vuxenheten minskar då radikalt.24 Barnen får allt 

större inflytande och makt i samhället, genom att de vid tidig ålder tar till sig ny teknik och 

därigenom hittar nya kommunikationsvägar utan de vuxnas hjälp, som då riskerar att hamna 

utanför. Tidigare var det barnen som såg upp till och lärde sig av de vuxna, medan i det 

postmoderna samhället har blivit en förflyttning där det till viss del är tvärtom. 

6.2 Barnperspektiv och Barns perspektiv 

Genom Helanders monografi kan vi läsa av samhällets syn på barn från slutet av 1800-talet fram till 

idag och göra jämförelser med vår egen samtids syn på barn och barnuppfostran. Dock finns det 

problem med att jämföra barndramatik med samtiden. Detta då det är den vuxna samtiden som har 

skrivit barndramatiken.25

[D]e vuxna definierar ramarna inom vilka barnkulturen skapas och förmedlas./.../historiens 

skiftande bilder av barndom utgår från de vuxnas fördomar, förväntningar och förhoppningar 

sprungna ur samtida filosofiska, pedagogiska och politiska system. Vuxenvärlden ger barnet

kultur filtrerad genom vuxna värderingar och normer 26

Det är alltså vuxna som skapar teater för barn med utgångspunkter om vad barn behöver, känner 

och vill ha. Vuxna vill att pjäser som spelas för barn ska vara både underhållande och lärorika. 

Helander menar att man kan urskilja tre tydliga egenskaper för barnteater: pedagogisk, 

underhållande och konstnärlig. Vad detta faktiskt innebär förändras i samband med samtidens syn 

på barn och barnuppfostran. Dock är det långt ifrån säkert att barnen faktiskt upplever sin samtid på 

det sätt som dramatikerna tror att barnen gör. Vuxna kan inte se saker utifrån barns perspektiv trots 

att de själva har varit barn. De kan bara minnas hur de själva var och förlita sig på barnforskningen 

samt använda sig av barnperspektivet när de gör barnteater.27 Barnperspektiv är alltså de vuxnas syn 

på barn och barns perspektiv är barnens sätt att se på sig själva. 

23 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser, 101.
24 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser. 
25 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser.
26 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser, 24.
27 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser.
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Vid arbete med barnskådespelare jobbar regissörer utifrån ett barnperspektiv. Regissören har en bild 

av hur ett barn tänker, är och agerar men kan aldrig vara helt säker då hen inte kan se ur ett barns 

perspektiv vilket barnet gör naturligt. Detta gör då regiarbetet med barn mer komplext än vid regi 

av vuxna skådespelare. Att hitta rätt nivå när man som regissör kommunicerar med barn kan vara 

problematisk då den vuxne kan ha en bild av barnets mognad och barnet en annan bild. Barnet kan 

känna det som att den vuxne lägger samtalet på en för svår eller för lätt nivå. Detta gör att det kan 

uppstå missförstånd i kommunikationen. Barnet kan se sig själv som mognare utifrån sitt perspektiv 

medan den vuxne kan ha en annan uppfattning utifrån sitt barnperspektiv, som antingen grundar sig 

på tidigare erfarenheter av barn eller sina egna minnen från barndomen.28 

7 TIDIGARE FORSKNING 

När jag har letat efter tidigare forskning har jag sökt inom området regiarbete med barnperspektiv. 

Jag har hittat flera böcker om regi till vuxna (amatörer och professionella) men bara korta artiklar 

och enstaka stycken i böcker om regi till barn. Det finns mycket forskning om drama med barn och 

i dessa böcker även korta stycken om hur man som lärare/pedagog går tillväga om man vill sätta 

upp en pjäs med barnen i icke-professionella sammanhang. Dock har jag hittat två korta artiklar om 

hur regissörer arbetar när de regisserar barnskådespelare i professionella produktioner. 

En tydlig skillnad på professionella och icke-professionella produktioner är att vid professionella 

produktioner är alla skådespelare rollsatta.29 Detta utgör en markant skillnad mellan 

barnskådespelare vid professionella och vid icke-professionella produktioner. Därför har jag med ett 

stycke om rollsättning av barnskådespelare i min kandidatuppsats. 

7.1 Regissera barnskådespelare/amatörer i icke-professionella produktioner 

Amatörteaterhandboken syftar till att ge läsaren en inblick i amatörteaterns verksamhet och hur man 

som regissör arbetar i en sådan miljö. Som regissör till en amatörteatergrupp är det viktigt att man 

kommer väl förberedd till repetitionerna och lägger stor vikt vid planeringen av produktionen. Detta 

då amatörteatergrupper träffas sällan, endast på sin fritid, vilket leder till att varje repetitionstillfälle 

måste utnyttjas till fullo. Då skådespelarna är amatörer och alltså inte är utbildade, professionella 

skådespelare krävs det av regissören att hen är pedagogisk och kan visa vad hen menar om 

28 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser.
29 De har genomgått en eller flera audtions och har sedan valts ut för att de anses av regissören (och även rollsättare 

och producent) att de passar bäst för den rollen. Vid icke-professionella produktioner är det ovanligt med 
rollbesättning. Detta då dessa produktioner oftast bedrivs genom öppna verksamheter där alla som vill får vara med. 
I vissa fall delas dessa grupper in utifrån åldersfördelningar eller tidigare erfarenheter. Därefter sker det en 
rollfördelning inom den gruppen där man bestämmer vem som passar bäst för vilken roll. 
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skådespelarna inte vet hur de ska agera i en viss situation.30 

I början av ett amatörteaterprojekt är det viktigt att arbeta med dramaövningar så att alla i gruppen 

lär känna varandra och blir bekväma att agera och improvisera tillsammans. Därefter börjar 

skådespelarna improvisera kring den förvalda pjäsen som regissören och skådespelarna har valt. 

När de har improviserat kring pjäsen börjar de lägga fasta handlingar och scenerier. Där är det 

regissörens arbete att se till att skådespelarna syns och att karaktärernas relationer till varandra når 

ut till publiken samt att skådespelarna reagerar på vad motspelaren säger. I amatörteatergrupper är 

det regissören som driver arbetet framåt och hjälper skådespelarna genom produktionen. Detta är 

något som skiljer sig från professionella produktioner då alla i produktionen är utbildade inom sitt 

yrkesområde och är delaktiga på samma nivå.31

Dramapedagogen Viveka Rasmusson skriver i boken Undervisa i pedagogiskt drama  hur 

pedagoger och regissörer arbetar med drama och regi med barn i icke-professionella produktioner 

inom främst skolverksamheter. I boken hänvisar Rasmusson till olika dramapedagoger och deras 

forskning och verksamhet inom drama.32 I sitt arbete med barn fokuserar Rasmusson på att lyfta 

fram barnens kreativitet och spontana skaparglädje genom dramaövningar. Hon anser att drama lär 

barnen att tänka nytt, utveckla sin fantasi, kommunikationsförmåga, kreativitet och 

samarbetsförmåga. Det är pedagogens uppgift att skapa den miljö och de förutsättningarna som 

behövs för att barnen ska känna sig trygga och vågar arbeta med dessa saker i leken och i 

improvisationer som sedan (eventuellt) leder fram till en föreställning. Rasmusson betonar att 

kroppsspråket är viktigt när man arbetar med barn. Kroppsspråket sänder ut signaler, vilket barn är 

bra på att läsa av, därför är det viktigt att man som pedagog är medveten om vad man 

kommunicerar med sitt kroppsspråk. Vidare måste pedagogen lära eleverna att använda sig av sitt 

eget kroppsspråk så att de blir medvetna om vad de de förmedlar till varandra och (eventuellt) 

publiken.33

Arbetet med dramapedagogik skiljer sig från arbetet med teater. Rasmusson anser att skillnaden 

mellan drama och teater är att teater är en konstart. Allting som sker på en teater har en konstnärlig 

utgångspunkt och den konstnärliga kvalitén står ständigt i fokus. I arbetet med drama är det 

30 Bosse Runqvist och Ulf Schenkmanis, Amatörteaterhandboken (Värnamo: ICA-förlaget AB, 1987).   
31 Runqvist och Schenkmanis. Amatörteaterhandboken.
32 Rasmusson refererar bl. a. till dramapedagogerna Elsa Olenius (grundare av ”Vår teater” och en av dem som förde 

in barnteater i Sverige under 30-talet), Katrin Byréus (arbetar främst med forumteater med unga som 
konflikthantering) och Keith Johnstone (dramapedagog med fokus på improvisationer) samt regissören Suzanne 
Osten (konstnärlig ledare på Unga Klara fram till 2014 med fokus på barnteater).

33 Viveka Rasmusson och Bodil Erberth. Undervisa i pedagogiskt drama. (Lund: Studentlitteratur 2016). Fjärde 
upplagan från 2016 är endast skriven av Rasmusson.  
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processen och utvecklingen hos barnen som står i fokus. I drama kommer den pedagogiska 

processen och utvecklingen före den konstnärliga. Rasmusson vill att skapandet ska komma från 

barnen och deras fantasi. Om pedagogerna regisserar barnen finns det risk att barnen bli stela och 

fokuserar på att säga repliker och göra som pedagogen har sagt istället för att agera spontant och 

levande. Detta är extra viktigt när man arbetar med yngre barn under elva år menar hon. Om man 

går in och regisserar för mycket så riskerar man att döda kreativiteten och fantasin. Med äldre barn 

(elva år och uppåt) anser Rasmusson att man kan arbeta med regisserade teaterföreställningar. Dock 

måste arbetet hela tiden vara på barnen villkor och utgå från deras kunskaper och där syftet är att 

utveckla barnen. Dramaövningar och improvisationer ska vara i fokus när man arbetar fram en pjäs 

och inte den skriva texten då den hämmar barnens spontanitet.34

Skillnaden mellan vuxna amatörskådespelare och professionella skådespelare enligt Rasmusson är 

att amatörskådespelare har för vana att prata för fort och utan pauser samt att de endast agerar under 

sina egen repliker och inte reagerar med kroppsspråket på medspelarens repliker. 

Amatörskådespelare kan även tycka att det är jobbigt att detaljrepetera scener och blir frustrerade då 

de inte är vana vid att utforska nya möjligheter. Här är det regissören ansvar att hjälpa 

amatörskådespelarna i sitt arbete. Amatörskådespelarna blir även hjälpta av att lära sig texten i ett 

tidigt stadium så att de blir fria från manuset och då lättare kan leva sig in i rollen.35 

David Fopp, student inom dramapedagogik vid Stockholms universitet 2013, har gjort en studie i 

personregi (personlig feedback som hjälpmedel för personlig utveckling inom skådespeleri) på barn 

och ungdomar vid icke-professionella teaterproduktioner till sin Masteruppsats Regi med barn och  

unga: En studie av hur personregi används i barn- och ungdomsverksamheter. I sin studie 

intervjuade han sex regissörer som är verksamma på fem institutioner. Fopp intervjuade varje 

person under en timme där fem frågor var de stora grundfrågorna i intervjun. De fem frågorna som 

ställdes till regissörerna var: 

1. Vad är personregins plats i regiarbete? Vad vill du skapa fram? 2. Hur gör du? Vad? Varför? 

3. Kan det finnas motstånd? Vad gör du då? 4. Delar du synen att det finns några barn som spelar 

alldeles fantastiskt? Vad gör de annorlunda? Kan man skapa fram den kvalitén hos alla? 

5. Vilken (social, politisk, institutionell) kontext behövs för att sådana rum kan uppstå där barnen 

blir sedda av en regissör?36 
34 Rasmusson och Erberth, Undervisa i pedagogiskt drama.
35 Rasmusson och Erberth, Undervisa i pedagogiskt drama.
36 David Fopp, Regi med barn och unga: En studie av hur personregi används i barn- och ungdomsverksamheter  

(diss., Stockholms universitet, Stockholm 2013), 11.
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Det Fopp kom fram till i sina intervjuer med regissörerna är att de använder sig av metoder som 

syftar till att ge barnen och ungdomarna ett trovärdigare sceniskt uttryck som gör att de blir 

”levande” på scenen. För att uppnå detta behöver barnen och ungdomarna vara helt trygga i 

gruppen. Där är det regissörens uppgift att skapa samspel och trygghet så att alla vågar agera full 

ut.37 

Rent konkret handlar personregi på barn och ungdomar om att (1) ändra det som inte fungerar 

genom kort positiv feedback och sedan ge förslag på någon annat, (2) be barnen och ungdomarna 

att förstärka sina rörelser och uttryck, (3) fokusera på att reagera på medspelaren och inte fokusera 

på manuset, (4) hjälpa barnen och ungdomarna att analysera manuset och ta reda på vad karaktären 

har för undertext och vilja, samt (5) ha ett övergripande fokus över att barnen och ungdomarna syns 

och hörs ordentligt på scenen.38

Fopps fokus i uppsatsen handlar om personregi på barn och ungdomar vid icke-professionella 

teaterproduktioner. Dock tar Fopp vid två tillfällen upp personregi vid professionella 

teaterproduktioner:

Att prata om en vilja, en intention som ligger bakom en handling, anses av många vara den metod 

som skiljer professionellt skådespeleri från amatörmässigt – och som krävs när man spelar en pjäs 

många gånger. Då måste man helt enkelt gå genom allt man gör och säger – och förtydliga de 

bakomliggande avsikterna; man kan inte lita på intuitionen varje kväll. Dessutom nämner flera [av 

de intervjuade regissörerna] att det hjälper att gå från att låtsas göra någonting till att göra det.39

Här citerar Fopp en av de intervjuade regissörerna:

[N]är jag tänker på en scen från Stadsteatern där. Den skulle bli väldigt ledsen och krypa i famnen 

där... Då var jag tvungen att säga det här, ”du är väldigt ledsen”. Där kände jag att jag var tvungen 

att komma åt den här barnskådespelarens riktiga inre...40

En skillnad mellan professionella och icke-professionella teaterproduktioner är alltså att man går 

djupare in på viljan bakom en handling, lever sig in i rollen på ett djupare sätt och spelar som om 

det är på riktigt. En anledning till att skådespelare går in djupare kan vara att produktionen har mer 

37 David Fopp. Regi med barn och unga.
38 Fopp, Regi med barn och unga.
39 Fopp, Regi med barn och unga, 43-44.
40 Fopp, Regi med barn och unga, 46. 
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repetitionstid vid professionella teaterproduktioner då de repeterar flera gånger i veckan och får då 

en större kontinuitet än vid icke-professionella teaterproduktioner då produktionen kanske bara 

repeterar en gång i veckan. 

7.2 Regissera professionella skådespelare 

Regissören Martha Vestin delar i sin bok Regi – kreativitet och arbetsledarskap med sig av sina 

erfarenheter till framtida och verksamma regissörer. Hon skriver utifrån sina egna erfarenheter om 

vad en regissör behöver tänka på vid en uppsättning samt ger tips, idéer och lösningar på vanliga 

problem i regissörens vardag. Det regissören börjar med är att göra en pjäsanalys av den valda 

pjäsen innan hen träffar skådespelarna. När regissörens arbete med skådespelarna börjar ska hen 

agera repetitionsledare. Det gäller att komma väl förberedd till repetitionen men samtidigt vara 

beredd på att tänka om och komma på nya kreativa lösningar som stimulerar skådespelarna i rätt 

riktning. Vestin arbetar väldigt varierat, hon jobbar med olika improvisationer för att få texten 

levande, har genomdrag och repeterar scener flera gånger. Vidare arbetar hon med undertexter, 

alltså vad innebörden av en viss replik är. Hon jobbar även med vändpunkter i scener och i pjäsen. 

Hennes arbetssätt känns genomarbetat och jag märker att hon pratar utifrån en stor 

arbetslivserfarenhet som regissör. Dock reagerade jag när Vestin skrev att repetitionerna alltid ska 

sluta på plus – alltså om ett problem uppstår så ska repetitionen inte sluta förrän det är löst, detta för 

att man inte ska sluta dagen med en negativ känsla. Det här kan bli ett problem menar jag, då 

produktionen ofta har ett schema som måste följas. Vid produktioner med barnskådespelare finns 

det dessutom regler på arbetstider och övertid, vilket gör det svårt att fortsätta efter ordinarie tid för 

att lösa problem och därmed sluta på plus. Min tanke är då istället att repetitionen kan sluta på plus 

genom att regissören inger hopp till skådespelarna att detta kommer att lösas pedagogiskt vid nästa 

repetitionstillfälle. I sista kapitlet pratar Vestin om utomhusteater. Där är det vanligt att man blandar 

professionella skådespelare och amatörskådespelare. Detta för att t. ex. få ihop en stor ensemble. 

Vestin ser detta som något positivt då amatörskådespelarna kan komma med nya infallsvinklar som 

regissören annars kanske inte skulle ha tänkt på. Väldigt kort nämner hon barn och ungdomar som 

skådespelare vid utomhusteatrar. Hon tycker att det är viktigt att barn och ungdomar får arbeta som 

skådespelare och bli bemötta av medspelare och regissörer på en jämlik nivå. Detta stärker deras 

självkänsla och gör dem stolta över det som de åstadkommit tillsammans med den övriga 

ensemblen.41

41 Martha Vestin, Regi – kreativitet och arbetsledarskap (Stockholm: Carlsson, 2006).
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Teaterforskaren Tiina Rosenberg har gjort en studie av regissören Suzanne Osten om hennes sätt att 

arbeta som regissör och konstnärlig ledare på Unga Klara i Stockholm.42 Detta skriver hon om i 

boken Besvärliga människor: Kommunikation till varje pris: Teatersamtal med Suzanne Osten, där 

Rosenberg fokuserar på hur Osten regisserar vuxna professionella skådespelare i professionella 

teaterproduktioner. Boken kretsar kring pjäsen med samma namn och är regisserad av Osten. I 

denna pjäs finns tre karaktärer som spelas av totalt tio barnskådespelare. Dessa barnskådespelare 

nämns endast på en sida i boken och då fokuserar Rosenberg och Osten på barnskådespelarnas 

karaktärer, deras kostymer och karaktärernas förhållningssätt till de vuxna karaktärerna. Det hade 

varit intressant om Rosenberg hade lyft frågan om hur Osten arbetar när hon regisserar just 

barnskådespelare. Rosenberg beskriver Ostens regiarbete som väldigt kreativ där hon hela tiden 

jobbar med skapande processer. Processen startar med att Osten presenterar en idé, läser upp ett 

citat eller visar en bild för skådespelarna. Sedan utvecklar hon processen i samspel med 

skådespelarna där de hela tiden är med och utforskar tillsammans med henne. Hon vet aldrig i 

förväg vad processen kommer att utmynna i och ser detta som en nödvändighet för att kreativitet 

ska kunna existera. Om man i förväg vet allting så försvinner kreativiteten menar hon. När Osten 

satte upp pjäsen Besvärliga människor jobbade skådespelarna mycket med sina karaktärer och 

fördjupade dem i olika improvisationer och karaktärsarbeten. Det var först när karaktärerna var väl 

genomarbetade som de fick möta varandra i improvisationer för att därefter bygga upp ett manus 

kring dessa karaktärer. I denna skapande process där ingenting är förutbestämt uppstår ett slags 

kaos. För att skådespelarna ska kunna få fram sin kreativitet i detta kaos krävs det att de har en 

trygg regissör som får dem att känna sig trygga och därigenom bli kreativa. Tryggheten gör också 

att skådespelarna kan bli mer personliga i sitt arbete och kan ta in sina egna erfarenheter i arbetet 

med pjäsen.43 

När jag läste om Ostens arbetssätt kunde jag dra liknelser till min verksamhet på Kulturskolan.44 

Detta trots att jag jobbar med icke-professionella produktioner med barn medan Osten arbetar med 

professionella produktioner med barn och vuxna. Arbetssättet fungerar både på barnskådespelare 

och vuxna skådespelare och hjälper dem att skapa sina egna karaktärer endast utifrån en idé och 

42 Suzanne Osten var konstnärlig ledare på Unga Klara fram till 2014. 
43 Tiina Rosenberg, Besvärliga människor: Kommunikation till varje pris: Teatersamtal med Suzanne Osten  

(Smedjebacken: Atlas, 2004).
44 Hösten 2017 gjorde jag en pjäs om kraven som unga tjejer har på sig själva. Processen började med att jag läste ett 

kapitel ur en bok som handlar just detta. Därefter diskuterade vi ämnet djupgående som sedan utmynnade i åtta 
stereotypa unga tjejer, Fjortisen, A-eleven, F-eleven, Dansaren, Tekniknörden, Den inställsamma, Emo-tjejen och 
Den nya tjejen. Därefter fick de fördjupa sina karaktärer med dålig självkänsla och dåliga familjeförhållanden. När 
de kände sina karaktärer väl fick de möta varandras karaktärer i improvisationer. Sedan började eleverna 
improvisera fram scener tillsammans med mig, som vi sedan fördjupade och behöll som delar till den färdiga pjäsen.
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ingen färdig pjäs. Detta arbetssätt minskar dessutom risken att barnskådespelarna endast övar in 

repliker som de sedan bara står och säger på scenen utan en grundad känsla och en tydligt karaktär, 

vilka är nödvändiga för att få ett levande skådespeleri. 

7.3 Regissera barnskådespelare vid professionella produktioner 

Sommaren 2015 spelade Suzanne Osten in filmen Flickan mamman och demonerna.45 Filmen 

handlar om Ti, spelad av åttaåriga Esther Quigley, som lever med sin psykotiska mamma som ser 

demoner. I artikeln ”Tydlighet och frihet – om konsten att regissera barn” berättar Osten om arbetet 

med barnskådespelarna och konsten att regissera barn i professionella produktioner utan att rucka 

på den konstnärliga kvalitén. Trots att denna artikel handlar om barnregi vid filmproduktioner är 

den ändå relevant då jag anser att den är snarlik barnregin vid teaterproduktioner. När Osten 

regisserar (oavsett om det är professionella skådespelare eller barnskådespelare) funderar hon alltid 

på hur skådespelaren tänker och vad som är rätt att föreslå för att få fram kreativiteten hos just den 

skådespelaren. Hon anser att barnskådespelare kan fokusera och skapa sin roll på samma sätt som 

vuxna professionella skådespelare. Genom att ge barnskådespelarna konkreta regler och göra 

uppgiften tydlig kan de ta till sig uppgiften och improvisera utifrån de förutsättningarna. Först leker 

de handlingen och då vill Osten att barnskådespelarna kommer med egna förslag på vad deras 

karaktär vill säga. Sedan gör de leken framför kameran.46

Vid omtagningar ger Osten barnskådespelarna nya uppgifter och utmaningar att göra vid nästa 

tagning, annars tappar de tålamodet på alla de omtagningar och upprepningar som blir. Hon ställer 

frågor till barnskådespelarna om deras karaktär; vad känner, vill och tänker karaktären? Osten 

menar att barnskådespelarna behöver konkreta uppgifter och en mening i vad de gör, annars tappar 

de intresset och lusten. Under filminspelningen diskuterade Osten med barnskådespelarna om deras 

tankar kring handlingen och vilka scener de tycker är skrämmande samt vilka scener de älskar att 

göra. Det som barnskådespelaren Esther Quigley upplevde som mest skrämmande under 

filminspelningen var när mamman grälande med sin fästman. Däremot ansåg hon inte att 

demonerna var skrämmande. Det som speglar verkligheten skrämmer eftersom det skapar en 

igenkänning hos barnen. Inspelningarna kan pågå i upp till tio timmar, men Osten berättar att de tar 

väldigt många pauser då de leker, vilar och äter. Hon anser att det är extra viktigt med långa pauser 

och vila när man arbetat med barnskådespelare, så att de orkar agera och vara kreativa. I övrigt 

45 Flickan mamma och demonerna (Suzanne Osten, Fundament film, Stockholm, 2016).
46 Suzanne Osten ”Tydlighet och frihet – om konsten att regissera barn” Barnfilmsambassadören 10 september 2015, 

hämtat 13 oktober 2016. https://barnfilmsambassadoren.wordpress.com/2015/09/10/tydlighet-och-frihet-om-
konsten-att-regissera-barn/.
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menar hon att det inte är någon större skillnad på barnskådespelare och vuxna professionella 

skådespelare.47

Regissören Catti Edfeldt berättar om sina metoder om regi på barnskådespelare i professionella 

filmproduktioner i artikeln ”Catti Edfeldt och Ylva Gustavsson”. Hennes arbetssätt är att man som 

regissör måste kommunicera med barnskådespelarna och verkligen lära känna dem. Det går inte att 

manipulera dem så att de får fram en viss känsla utan det måste komma naturligt från barnet. Hon 

anser att skådespeleriet kommer naturligt för barn då det påminner om deras vardag med leken som 

fokus i deras liv. För barnen blir spelet på riktigt, fast i leken. Det svåra är att skapa 

förutsättningarna för leken på en inspelningsplats så att barnens naturliga agerade och att vara i 

rollen kommer fram på bästa sätt. Samtidigt säger Edfeldt att barn snabbt blir professionella i sin 

roll som skådespelare.48

7.4 Rollsättning 

I artikeln ”Maggies jobb spelar alltid roll” berättar rollsättaren Maggie Widstrand hur hon arbetar 

när hon rollsätter barnskådespelare till professionella filmproduktioner. Hon har sällan auditions 

utan letar där det är många barn som rör sig, såsom skolor och på olika fritidsaktiviteter. Hon letar 

även i sitt eget vardagsliv efter barn som kan passa för en viss roll. Dock tycker hon att det är 

svårare att hitta pojkar än flickor som vill skådespela. När hon letar efter ett barn till en viss roll så 

utgår hon ifrån vad karaktären i filmen ska göra och jämför det med barnen hon möter. Det kan ta 

mellan tre och sex månader innan hon hittar rätt barn för rollen. Jag upplever att rollsättning av 

barnskådespelare är väldigt mycket typecasting. Rollsättaren letar efter ett barn som påminner 

väldigt mycket om den karaktär som hen ska spela, alternativt har väldigt lätt för att hitta den 

karaktären inom sig.49 Detta skiljer sig åt från arbetet på Kulturskolan där alla barnen i kommunen 

är välkomna att delta. Där utgår regissören från barnen när hen väljer pjäs och barnen får då 

möjlighet att spela olika typer av roller genom åren för att utmana sig själva och växa som 

skådespelare. Detta är inte önskvärt i professionella produktioner då rollsättare och regissör letar 

efter det barnet som passar bäst för den aktuella rollen.

47 Suzanne Osten ”Tydlighet och frihet – om konsten att regissera barn” Barnfilmsambassadören 10 september 2015, 
hämtat 13 oktober 2016. https://barnfilmsambassadoren.wordpress.com/2015/09/10/tydlighet-och-frihet-om-
konsten-att-regissera-barn/.

48 Mattias Dahlström ”Catti Edfeldt och Ylva Gustavsson” Dagens Nyheter/Kultur 25 oktober 2006, hämtat 14 oktober 
2016. http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/catti-edfeldt-och-ylva-gustavsson/.

49 Eva Tonström ”Maggies jobb spelar alltid roll” Tidningen Årsta/Enskede, nr. 4 (2012): 8, hämtat 13 oktober 2016. 
http://pdf.direktpress.se/flashpublisher/magazine/GetPdf?id=7475.
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8 MITT BIDRAG TILL FORSKNINGEN 

Utifrån denna tidigare forskning kan vi fastställa att när regissörer arbetar med amatörskådespelare 

(oavsett om det är barn eller vuxna) ingår drama som ett tydligt inslag i processen och fokus ligger 

på deltagarnas personliga utveckling och inte på den konstnärliga kvalitén. Som regissör blir man 

tvungen att även agera pedagog och vara beredd på att visa för skådespelarna hur de ska göra på 

scenen. Vidare är det sällsynt med auditions, framför allt i produktioner med barnskådespelare, och 

repetitionstiden är kortare än vid professionella produktioner, vilket kan resultera i platta karaktärer. 

Vid professionella produktioner är regissören repetitionsledare som ska komma på kreativa 

lösningar och stimulera skådespelarna i rätt riktning. 

När regissörer arbetar med barn vid professionella produktioner är det viktigt att fokusera på lek 

och improvisationer samt att utmana barnen med nya förutsättningar så att de blir stimulerade. 

Denna forskning om barnregi kommer från endast två korta artiklar på totalt fem sidor.50 Någon 

övrig forskning inom området har inte gått att hitta. Med min kandidatuppsats kommer 

teatervetenskapens intresse för forskningen inom barnregi att öka genom att jag belyser detta 

område och lyfter fram konkreta arbetssätt som regissörer använder sig av när de regisserar 

barnskådespelare vid professionella produktioner. Genom resultatet av min fältstudie och intervjuer 

ger jag även praktiker inom teatervärlden konkret vägledning i sina yrkesroller som regissörer när 

de arbetar med barnskådespelare. 

9 OM BILLY ELLIOT
I detta kapitel följer en fördjupad information om uppsättningen av Billy Elliot på Malmö Opera och 
Stockholms stadsteater. 

9.1 Billy Elliot på Malmö Opera 

Huvudrollerna Billy och Michael spelas av totalt sex barnskådespelare, tre skådespelare per roll. 

Anledningen till detta är de ska avlasta varandra, hinna med skolan och kunna hoppa in för varandra 

vid eventuell sjukdom. I föreställningen måste barnen kunna agera, sjunga och dansa. För att klara 

av detta har de tränat sång och dans på skolan Base 23 i Stockholm tillsammans med koreograferna 

Miles Hoare och Roine Söderlundh under flera månader innan repetitionerna på Malmö Opera 

startade. Även inför uppsättningen på Stockholms stadsteater repeterade de på Base 23. 

Barnskådespelarna måste kunna dansa jazz, balett, hiphop och stepp samt sjunga och utöva 

50 Mattias Dahlström ”Catti Edfeldt och Ylva Gustavsson” Dagens Nyheter/Kultur 25 oktober 2006, hämtat 14 oktober 
2016. http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/catti-edfeldt-och-ylva-gustavsson/  ;   Suzanne Osten ”Tydlighet och frihet 
– om konsten att regissera barn” Barnfilmsambassadören 10 september 2015, hämtat 13 oktober 2016. 
https://barnfilmsambassadoren.wordpress.com/2015/09/10/tydlighet-och-frihet-om-konsten-att-regissera-barn/.
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akrobatik.51 Koreografen Miles Hoare berättar i en intervju till Svenska dagbladet att 

barnskådespelarna är lyhörda och lätt tar till sig nya saker samt coachar och stöttar varandra i 

arbetet: ”Det är en väldigt intelligent grupp, de tar till sig allt jag säger direkt och coachar 

varandra”.52 Regissören Ronny Danielsson berättar i samma intervju att han känner igen sig i Billy  

Elliot och hans uppväxt samt om pjäsens budskap om att alla människor ska accepteras som de är: 

Jag är också uppvuxen i arbetarhem utan någon ingång till kulturella nätverk så Billy Elliots 

historia är min och många andras i branschen som har gjort en sådan resa. Fast styrkan i berättelsen 

är att man ska acceptera människor som de är, och det känns angeläget nu när det finns så mycket 

icke-acceptans i samhället. 53

I en intervju till Kvällsposten berättade några av barnskådespelarna om arbetet med pjäsen. Flera av 

barnen har erfarenheter från tidigare uppsättningar på bl. a. Göta lejon och Stockholms stadsteater, 

men ingen av dem hade spelat en så stor roll som Billy och Michael är. Det var flera av barnen som 

ville bli musikalartist när de blir stora. Jag fick intrycket av barnen att de var väldigt målmedvetna i 

sina yrkesval, trots att de endast var tio till tretton år gamla, men att de samtidigt saknar en vardag 

av vänner och lek. En av barnskådespelarna uttryckte sig följande i intervjun: ”De [kompisarna] 

säger att de saknar mig. Jag saknar dem och att spela fotboll”.  De yngsta karaktärerna gjordes av 

skådespelare som var endast sex år gamla. Även de har repliker: ”Jag har repliker också. Jag säger 

'åh, herregud, åh, herregud...' och så svimmar jag”.54

9.2 Billy Elliot på Stockholms stadsteater 

Under mina observationer på Stockholms stadsteater har jag följt Ronny Danielsson i hans arbete 

med skådespelarna, både de vuxna och barnen. Mina första observationsdagar var även 

produktionens första dagar som främst bestod av kollationeringar. Under dessa dagar gick 

Danielsson igenom arbetet med alla i ensemblen som bestod av åtta vuxna skådespelare, sexton 

dansare och totalt fyrtio barnskådespelare. Utöver det tillkom en orkester på tolv personer. Av 

barnskådespelarna agerade tjugofem balettflickor, nio statistpojkar samt sex huvudrollerna – Billy 
51 Cecilia Burman ”Svenska 'Billy Elliot' tar form” Svenska Dagbladet 2 november 2015, hämtat 14 oktober 2016. 

http://www.svd.se/svenska-billy-elliot-tar-form/om/sverige; Henrik Högström ”Balettmusikal för pojkar och flickor” 
Kvällsposten 2 december 2015, hämtat 14 oktober 2016. www.expressen.se/kvp/noje/balettmusikal-for-pojkar-och-
flickor/; Oskar Ahlqvist ”Snart premiär för hyllad musikal” Sydvsvenskan 4 december 2015, hämtat 14 oktober 
2016. https://blogg.sydsvenskan.se/dygnetrunt/2015/12/03/snart-sverigepremiar-for-billy-elliot/.

52 Cecilia Burman ”Svenska 'Billy Elliot' tar form” Svenska Dagbladet 2 november 2015, hämtat 14 oktober 2016. 
http://www.svd.se/svenska-billy-elliot-tar-form/om/sverige  .   

53 Cecilia Burman ”Svenska 'Billy Elliot' tar form” Svenska Dagbladet 2 november 2015, hämtat 14 oktober 2016. 
http://www.svd.se/svenska-billy-elliot-tar-form/om/sverige  .   

54 Henrik Högström ”Balettmusikal för pojkar och flickor” Kvällsposten 2 december 2015, hämtat 14 oktober 2016. 
www.expressen.se/kvp/noje/balettmusikal-for-pojkar-och-flickor/  .  
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och Michael. Under föreställningarna är inte alla med samtidigt, då är det endast tio balettflickor, tre 

statistpojkar och två huvudroller per föreställning, men vid repetitionerna repeterade de parallellt så 

att alla balettflickorna var på plats samtidigt, alla statistpojkar samtidigt och alla huvudroller 

samtidigt. Detta kommer jag att gå in mer på senare. Totalt skulle det vara femtio personer på 

scenen per föreställning, inklusive orkestern.

Alla barnen hade genomgått audition där de bästa för den roll de skulle spela hade valts ut. Detta 

går att jämföra med barn i icke-professionella produktioner som sällan genomgår audition utan får 

delta utifrån sina förutsättningar och eventuella erfarenheter. De utvalda barnen till talrollerna hade 

dessutom tidigare arbetslivserfarenhet som barnskådespelare vid professionella produktioner.

Barnskådespelarna var på plats främst under vardagseftermiddagarna, lördagarna och under 

julledigheten. Anledningen till att de var borta under vardagsförmiddagarna var för att de då gick i 

skolan. För att repetitionerna då skulle flyta på gick regiassistenten deras scenerier och sufflören 

läste deras repliker. I produktionen arbetade bl. a. regissör, regiassistent, rekvisitör, kostymör, 

scenograf, sufflör, koreograf och barnansvariga samt en coach som hjälpte barnen och dansarna 

med skådespeleriet. Detta skiljer sig tydligt från icke-professionella produktioner med barn, såsom 

Kulturskolan, då det oftast är en eller två personer som sköter allt detta. 

Något som även är viktigt vid arbete med barnskådespelare är arbetstider. I en mejlkorrespondens 

med Louise Rich, producent för Billy Elliot, fick jag den 16 december veta att barnskådespelarna 

som spelade huvudrollerna Billy och Michael var anställda som skådespelare och fick betalt i form 

av månadslön. Barnen fick inte arbeta mer än åtta timmar per dag och produktionen anpassade deras 

arbetstider så att de kunde gå i skolan parallellt med arbetet. Övriga barnskådespelare fick 

dagersättning för de dagar då de arbetade. Anställningsvillkoren skiljer sig åt mellan olika 

produktioner. När Osten gjorde filmen Flickan mamman och demonerna arbetade 

barnskådespelaren Esther Quigley tio timmar per dag berättade Osten i sin artikel ”Tydlighet och 

frihet – om konsten att regissera barn”.55

Under kollationeringarna visade Danielsson bilder från uppsättningen på Malmö Opera. Han 

berättade att repetitionerna med den uppsättningen startade under hösten 2015 och att pjäsen 

handlar om Billy Elliot och hans längtan efter att få dansa och att bli accepterad samt att alla 
55 Suzanne Osten ”Tydlighet och frihet – om konsten att regissera barn” Barnfilmsambassadören 10 september 2015, 

hämtat 13 oktober 2016. https://barnfilmsambassadoren.wordpress.com/2015/09/10/tydlighet-och-frihet-om-
konsten-att-regissera-barn/.
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karaktärerna bär på drömmar som blir till danser. Danielsson berättade även att pjäsen tidigare hade 

spelats utomlands i bl. a.  London och Köpenhamn. Dock poängterade han att uppsättningarna på 

Malmö Opera och Stockholms stadsteater inte var kopior av de utländska uppsättningarna. 

Uppsättningarna liknar varandra men med olika ändringar utifrån ensemblens önskemål och 

tolkning av pjäsen. 

10 ANALYS 

I nedanstående kapitel redovisar och analyserar jag mina intervjuer med regissörerna Ronny 

Danielsson och Suzanne Osten. Vidare följer en analys av mina observationer av repetitionerna av 

Billy Elliot på Stockholms stadsteater.

10.1 Intervjuer med Ronny Danielsson och Suzanne Osten

Den 29 november mejlade jag mina intervjufrågor till Suzanne Osten. Jag fick svar samma dag. 

Den 20 december intervjuade jag regissören Ronny Danielsson. Intervjun ägde rum i 

repetitionsrummet för Billy Elliot då de hade paus. Jag spelade in intervjun som jag sedan 

transkriberade. Jag har sammanställt regissörernas svar och redovisar dem nedan. Jag jämför deras 

svar med varandra och drar kopplingar till forskningen som jag har behandlat tidigare i uppsatsen. 

Intervjufrågorna är skriva i kursivt för att förtydliga dem och under respektive fråga står de båda 

regissörernas svar. Detta för att lättare jämföra dem och analysera dem med varandra. Citat från 

Danielsson inleds med ”RD” (Ronny Danielsson) och citat från Ostens inleds med ”SO” (Suzanne 

Osten). När jag citerar regissörerna gör jag det med deras egna stavfel, detta för att citera dem 

korrekt.

Hur resonerar du när du rollsätter barnskådespelare. Vilka egenskaper är det som du söker efter  

när du rollsätter?

Danielsson resonerar olika när han rollsätter barn beroende på vilka karaktärer han söker 

skådespelare till. När han hade audition till Billy Elliot sökte han efter pojkar som kunde agera, 

sjunga och dansa stepp, klassisk balett och jazzbalett. Han berättade att konkurrensen var stenhård 

men att han är nöjd med de som fick rollerna som Billy och Michael. 

RD: [D]e här killarna som vi har fått ha har en väldigt fin förmåga att kunna lyssna in och ta regi, 

de ha väldigt bra liksom gruppkänsla […] de hjälper varandra, så det är många såna mänskliga 

kvalitéer och konstnärliga kvalitéer, och det är dem jag tittar efter.56

56 Ronny Danielsson. Intervjuad av Veronica Halén. Stockholms stadsteater, 20 december 2016.
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Förutom dansen, som Danielsson lägger mycket fokus på, behöver barnen kunna ta regi, samarbeta 

och fungera bra som grupp. Detta då de repeterar samtidigt. Först repeterar Danielsson med en av 

barnskådespelarna och sedan byter han barnskådespelare så att alla tre får repetera scenen.

När Osten rollsätter barnskådespelare söker hon efter barn som gillar att leka, fantisera och sätta sig 

in en karaktär samt har koncentration, lyhördhet och kan ta information. 

Att ha lyhördhet och kunna ta regi söker båda regissörerna efter när de rollsätter barnskådespelare. 

Vidare söker Osten efter barn som kan improvisera och därigenom skapa egna karaktärer medan 

Danielsson söker efter barn som ska passa in i färdiga och förutbestämda karaktärer. Danielssons 

rollsättning påminner om Maggie Widstrands arbetssätt då hon letar efter barn som är nära den 

karaktär barnet ska spela.57 

Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan att regissera barn och vuxna?

Danielsson anser att barnen har lätt för att lära sig och genomgår inte en lika stor process som de 

vuxna skådespelarna gör. 

RD: Den största skillnaden är att barnen är är [Sic] väldigt läraktiga väldigt snabbt och […] det är inte så 

mycket processande utan dem dem [Sic] går ju på och och gör det som vi som vi [Sic] har tänkt att 

scenen ska berätta […] och det är lätt att ändra 58

Osten anser att skillnaderna mellan att regissera barn och vuxna är få:

SO: Egentligen ser jag ingen direk[t] skillnad. Men många barn leker utan att vilja spela teater. Medan 

vuxna skådespepare [Sic] har tränat sin vilja spela teater. Det är samma förmågor,fantisera,kunna 

uppepa [Sic] och ta lekregler och hålla dem. Inte komma av sig fortsätta leken n’är [Sic] det händer

något nytt. Även här tycker jag det är stora  likheter- när vi väl funnit varandra.59

Osten upplever inte någon direkt skillnad mellan att regissera barn och vuxna. Hon menar att barn 

leker naturligt vilket gör skådespeleriet naturligt medan vuxna har gått utbildningar i att spela 

naturligt. Hon berättade att hennes barnskådespelare i filmen Flickan mamman och demonerna 

arbetade långa dagar. Enligt Ostens egen artikel om arbetet kunde de hålla på i upp till tio timmar.60 

57 Tonström ”Maggies jobb spelar alltid roll”.
58 Ronny Danielsson. Intervjuad av Veronica Halén. Stockholms stadsteater, 20 december 2016.
59 Suzanne Osten. Intervjuad av Veronica Halén. Mejlkorrespondens, 29 november 2016.
60 Suzanne Osten ”Tydlighet och frihet – om konsten att regissera barn” Barnfilmsambassadören 10 september 2015, 

hämtat 13 oktober 2016. https://barnfilmsambassadoren.wordpress.com/2015/09/10/tydlighet-och-frihet-om-
konsten-att-regissera-barn/.
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När hon ger regi till barn försöker hon tänka i bilder och ge regianvisningar såsom: ”Det är kallt du 

fryser”61 för att få fram en viss känsla hos barnen, men samtidigt menar hon att samma 

regianvisning även fungerar på vuxna. 

Osten menar på att det inte är någon skillnad på att regissera barnskådespelare och vuxna 

skådespelare medan Danielsson menar på att barnskådespelare inte har samma analytiska förmåga 

som de vuxna skådespelarna. De vuxna kan fördjupa sitt arbete under processen och göra 

djupgående analyser av pjäsen och karaktärerna, vilket barnen inte kan menar han. Däremot säger 

han att barnen lär sig väldigt snabbt och tar in vad det är de ska göra i scenen och de har lätt för att 

ta ny regi och ändra scenerier. När Danielsson regisserar barn går det fort och lätt men samtidigt blir 

det inte lika djupt som när han regisserar vuxna. Här kan jag se kopplingar till Helanders teori om 

det postmoderna barnet som lätt tar till sig ny kunskap.62

Ostens arbetssätt skiljer sig ytterst lite när hon regisserar barn och vuxna. Det som kännetecknar 

hennes arbetssätt är att hon leker fram känslor. Detta påminner om Rasmussons arbetssätt med 

drama som huvudfokus vid icke-professionella produktioner med barn. Där är leken grunden till 

improvisationer som i sin tur skapar en scen och en pjäs.63 Att först leka handlingen var något Osten 

även pratade om i sin artikel, och även i hennes arbete med pjäsen Besvärliga människor som 

Rosenberg skrev om, utgick Osten från improvisationer som i sin tur påminner om leken.64 Det som 

Osten skiljer på i sin regi mellan barn och vuxna är att barnen kan behöva ha regi i form av tydliga 

bilder för att lättare förstå och därigenom kunna ta regin. 

I min intervju med Osten kan jag dra kopplingar till Helanders teori om barnperspektiv och barns 

perspektiv.65 När Osten arbetar med barnskådespelare vill hon att barnen är med och bygger fram 

sina karaktärer tillsammans med henne genom lekar och improvisationer.66 Anledningen till detta 

tror jag är för att hon vill ha barnens perspektiv och låta dem bygga sina egna karaktärer utifrån sig 

själva, vilket i sin tur kan leda till mer autentiska karaktärer. Edfeldt delar här Ostens tankar om 

61 Suzanne Osten. Intervjuad av Veronica Halén. Mejlkorrespondens, 29 november 2016.
62 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser. 
63 Rasmusson och Erberth, Undervisa i pedagogiskt drama.
64 Suzanne Osten ”Tydlighet och frihet – om konsten att regissera barn” Barnfilmsambassadören 10 september 2015, 

hämtat 13 oktober 2016. https://barnfilmsambassadoren.wordpress.com/2015/09/10/tydlighet-och-frihet-om-
konsten-att-regissera-barn/; Rosenberg, Besvärliga människor: Kommunikation till varje pris: Teatersamtal med  
Suzanne Osten.

65 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser. 
66 Suzanne Osten ”Tydlighet och frihet – om konsten att regissera barn” Barnfilmsambassadören 10 september 2015, 

hämtat 13 oktober 2016. https://barnfilmsambassadoren.wordpress.com/2015/09/10/tydlighet-och-frihet-om-
konsten-att-regissera-barn/.
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leken som viktigt del i regi av barn och menar på att barn utgår alltid från leken när de skapar och 

då även skådespelar.67 I min intervju med Osten berättar hon att hon söker efter barn som kan sätta 

sig in i en roll, har fantasi, är lyhörda och kan ta regi. Hon vill att allting i processen utgår från leken 

och improvisationer. Hon berättade att hon använder sig av samma arbetssätt på både barn och 

vuxna skådespelare.68 Detta då hon anser att samma regianvisningar fungerar på båda. Detta är 

något som hon även skrev om i sin artikel.69

Här kommer även Helanders teori om det postmoderna barnet in, där barnet är självständigt och 

kompetent och på vissa områden även mer kompetent än vuxna.70 Detta kan vara en anledning till 

att Osten behandlar barnen på samma sätt som de vuxna, då hon anser att de har samma 

förutsättningar för att kunna agera. Skillnaden som hon dock gör mellan vuxna skådespelare och 

barnskådespelare är att ”barn leker utan att vilja spela teater [m]edan vuxna skådespelare har tränat 

sin vilja [att] spela teater.”71 samt att under pauser ska barn tillåtas att vara barn. Osten lägger stor 

vikt i att när det är paus mellan tagningarna ska barnen få vara barn, leka, ha kul och komma bort 

från de vuxna och deras stressiga jargong.72

Är det lättare eller svårare att arbeta med barn jämfört med vuxna? Vad är det i så fall som är  

lätt/svårt?

Danielsson anser att det är väldigt lätt att arbeta med barn. Framför allt med barnen i Billy Elliot då 

de är begåvade och vill lära sig och utvecklas. Däremot kan han tänka sig att om barnen inte hade 

varit lika motiverade, då hade han fått kämpa mer och då hade processen varit jobbig. Här är 

ytterligare ett exempel på det postmoderna barnet som är begåvat och självständigt.73

Ibland kan det vara svårt att regissera barn, skriver Osten. Om barnen är ovana att agera och 

samtidigt omotiverade kan det hända att de tröttnar och inte vill repetera eller göra omtagningar. 

Ostens lösning är då att hitta spännande sätt att motivera dem på.

67 Mattias Dahlström ”Catti Edfeldt och Ylva Gustavsson” Dagens Nyheter/Kultur 25 oktober 2006, hämtat 14 oktober 
2016. http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/catti-edfeldt-och-ylva-gustavsson/.

68 Suzanne Osten. Intervjuad av Veronica Halén. Mejlkorrespondens, 29 november 2016.
69 Suzanne Osten ”Tydlighet och frihet – om konsten att regissera barn” Barnfilmsambassadören 10 september 2015, 

hämtat 13 oktober 2016. https://barnfilmsambassadoren.wordpress.com/2015/09/10/tydlighet-och-frihet-om-
konsten-att-regissera-barn/

70 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser. 
71 Suzanne Osten. Intervjuad av Veronica Halén. Mejlkorrespondens, 29 november 2016.
72 Suzanne Osten. Intervjuad av Veronica Halén. Mejlkorrespondens, 29 november 2016.
73 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser. 
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Båda regissörerna tycker att det är lätt att regissera barn så länge de är motiverade. Om de däremot 

blir omotiverade kan det vara svårare. Då behöver regissörerna kämpa mer och hitta på lösningar 

som motiverar barnen. Hur regissörerna löser detta återkommer jag om i frågan Kan det uppstå 

situationer då barnskådespelarna tappar intresset för att agera under en produktion?. Enligt 

Helander är det mer komplext att arbeta med regi på barn än på vuxna, eftersom regissören kan ha 

en bild av hur barnen tänker, är och agerar men som kanske inte stämmer. Detta då regissören aldrig 

kan se saker ur barnets perspektiv utan endast utifrån sitt barnperspektiv. Detta gör regi på barn 

svårare än regi på vuxna.74

Vad tycker du är viktigt att tänka på som regissör när man regisserar barn? 

Det viktigaste enligt Danielsson är att man har tålamod och tycker att det är roligt att regissera barn. 

Om man inte tycker att det är roligt så märks det på en gång. Vidare behöver han ge barnen mycket 

kärlek och ha förståelse för deras processer. Regissören behöver även tänka på att barn inte har 

samma uthållighet som vuxna och kan därför inte repetera i åtta timmar. 

Innan repetitionerna börjar har Osten en helhetsplan över hur repetitionerna/inspelningarna ska gå 

till. Detta ser hon som en nödvändighet. Vidare måste barnen ges tillfälle att leka och bara vara barn 

mellan repetitionerna/tagningarna. För att lyckas med det är det viktigt att barnen har en 

barnansvarig på plats som tar hand om dem och mellan repetitionerna/tagningarna låter barnen få 

leka och slappna av och komma bort från stressen som de vuxna i teamet ibland kan ha. 

Barnansvariges jobb är att skapa ett trygg tillvaro på arbetsplatsen, hålla kontakt med föräldrarna 

och vara den trygga punkt barnen kan vända sig till under inspelningarna då föräldrarna inte är 

närvarande. 

Här är återigen regissörerna överens till stor del. De anser båda att de behöver ha förståelse för 

barnen och deras processer och tänka på att de behöver avkoppling och tid för att få vara barn 

mellan repetitionerna/tagningarna. Barnen måste ges tid till att få leka. Detta då leken är 

avstressande och samtidigt ger fokus som sedan kan användas under improvisationer.  Vidare är det 

viktigt att barnen får mycket kärlek och känner sig trygga i produktionen. Att skapa trygghet 

påminner om det som Rasmusson skriver om, där dramapedagogens uppgift är att skapa en trygg 

miljö för barn där de kan känna sig trygga och därigenom få de förutsättningar som krävs för att de 

ska våga och vilja arbeta med drama och teater. Att de barnansvariga är barnens trygga punkt vid 

professionella produktioner märkte jag tydligt under mina observationer på Stockholms stadsteater 

74 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser.
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då barnen blev väl omhändertagna av dessa och barnen kände sig väldigt trygga och fria när de 

pratade med dem. Barnansvariga fyller upp dramapedagogens roll vid professionella produktionen, 

vilket alltså är en nödvändighet för att barnen ska få vara barn, känna sig trygga och få leka mellan 

repetitionerna.75  Regissörerna behöver ha förståelse för barnen och deras processer. Samtidigt blir 

detta väldigt komplext då man som vuxen fullt ut inte kan sätta sig in i barnens processer, då de 

(som jag tidigare nämnt) inte kan se på saker utifrån barnens perspektiv. Regissörerna behöver då 

läsa av barnen så gott de kan och minnas tillbaka till sin egen barndom för att skapa sig en bild av 

dagens barn och deras behov. Regissörerna lyfter även fram att barnen behöver få tid till att vara 

barn, samtidigt som barndom och ”att vara barn” är något som har förändrats genom årens gång. 

Helander skriver om det postmoderna barnet där skillnaderna mellan barndom och vuxenhet 

minskar.76

Vidare är det viktigt att man som regissör tycker att det är roligt att arbeta med barn och att man har 

tålamod. Jag märkte tydligt under observationerna att Danielsson tyckte att det var roligt att 

regissera barnen. Så fort de kom in rummet hälsade han på dem och han blev gladare av deras 

närvaro. Danielsson såg även till att barnen tog tid på sig i sina repliker och uppmuntrade dem till 

att ta plats på scenen, då barn kan ha svårt för det. Detta tar både Fopp och Rasmusson upp som 

viktiga delar vid arbete med amatörskådespelare, vilket barn är.77 Danielsson poängterade också att 

han måste vara medveten om att barn inte orkar repetera mer än åtta timmar per dag. Detta var 

något som Osten inte höll med om och hävdade i sin artikel att barn kan repetera i upp till tio 

timmar per dag.78 Vidare anser Osten att det är viktigt att i förväg ha en helhetsplan över hur 

repetitionerna ska gå till. Här drar jag en direkt koppling till Vestins bok då hon pratar om 

regissören som repetitionsledare som kommer väl förberedd till repetitionerna.79 

75 Rasmusson och Erberth, Undervisa i pedagogiskt drama.
76 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser. 
77 Fopp, Regi med barn och unga; Rasmusson och Erberth, Undervisa i pedagogiskt drama.
78 Suzanne Osten ”Tydlighet och frihet – om konsten att regissera barn” Barnfilmsambassadören 10 september 2015, 

hämtat 13 oktober 2016. https://barnfilmsambassadoren.wordpress.com/2015/09/10/tydlighet-och-frihet-om-
konsten-att-regissera-barn/.

79 Vestin, Regi – kreativitet och arbetsledarskap.
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Skiljer sig ditt sätt att kommunicera med barnskådespelare jämfört med vuxna skådespelare och på  

vilket sätt i så fall? (Med tanke på att barnen inte har den skådespelarutbildning som de vuxna  

professionella skådespelarna har.)

Danielsson anser att hans sätt att kommunicera med barnen skiljer sig mycket åt jämfört med de 

vuxna. När Danielsson kommunicerar med barnen lägger han sig på en nivå så att de förstår honom 

och han använder ord som är begripliga för barnen, men samtidigt ser han också till att han inte 

pratar för barnsligt och fördummar barnen. 

Osten kommunicerar på ett enkelt och sakligt sätt med barnskådespelarna: ”Du är den här TI och 

hennes Mamma Siri är läskig. Säger en konstig sak-,Men du kämpar emot här.”.80 Hon förklarar vad 

karaktären som barnet spelar gör i den här situationen på ett tydligt sätt. Ibland tar hon hjälp av 

regiassistenten för att visa vad hon menar när de övar på en viss scen så att det blir extra tydligt för 

barnen vad karaktären vill och hur situationen ser ut.  

Regissörerna kommunicerar väldigt lika med barnen. De gör medvetna val av ord och nivåer på 

språk för att barnen ska förstår. De är sakliga, förklarar och visar för barnen vad de menar så att det 

inte uppstår några missförstånd eller osäkerhet hos barnskådespelarna. Dock kan man som regissör 

inte vara helt säker på om barnen verkligen förstår eftersom de inte kan sätta sig in i barnens 

perspektiv.81  

Kan det uppstå situationer då barnskådespelarna tappar intresset (helt eller delvis) för att 

agera under en produktion? Hur löser du det i så fall? 

Danielsson menar att under processen när de repeterar tappar inte barnen intresset, men när de sitter 

länge och väntar så förlorar de intresset och blir otåliga.  

Både barn och vuxna kan tappa intresset och då hjälper lugn, koncentration och glädje för att få 

tillbaka intresset skriver Osten. Skådespelarna behöver då få nya motiv och utgångspunkter så att de 

stimuleras. Om teamet i produktionen är glada och har hög energi så smittar det av sig till de som 

inte är lika motiverade. Däremot anser hon att man ska akta sig för att ge kritik då det drar ner 

stämningen ordentligt. Hon skriver vidare att lust är det viktigaste när man arbetar med olika 

produktioner. 

80 Suzanne Osten. Intervjuad av Veronica Halén. Mejlkorrespondens, 29 november 2016.
81 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser.
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Återigen är regissörerna överens om att det uppstår situationer då barnskådespelarna tappar intresset 

under produktionen. Osten menar att även vuxna skådespelare gör det och att hon då får hitta nya 

utgångspunkter för att motivera dem. Danielsson menar att barnen hittar motivationen när de börjar 

agera och tappar den medan de väntar. Detta märkte jag tydligt under mina observationer då barnen 

ledsnade på att vänta och började busa med varandra och leka med måttband, tejp och snurrstolar. 

När de blev deras tur att agera hittade de koncentrationen direkt. Rasmusson tar upp situationer då 

barnen kan tappa intresset för att repetera då de är ovana vid att ta om scener. Vidare menar hon att 

det finns risk för att döda kreativiteten och fantasin vid för mycket regi. Rasmussons lösning på 

detta är att låta barnen leka och arbete utifrån sina egna villkor, vilket även Osten förespråkar.82

Händer det att en barnskådespelare har svårt att få fram en viss känsla i en scen, t.ex. bli väldigt  

ledsen? Hur gör du då för att hjälpa barnet att få fram den känslan?

Barn har, enligt Danielsson, inte samma referenser till känslor som vuxna har och kan då inte 

gestalta känslan på samma sätt. Däremot har de nära till sina egna känslor och kan ta fram dem och 

då blir det äkta. För att barnen ska få fram de känslorna är Danielsson väldigt konkret i sin regi och 

ger anvisninar såsom ”hon tänker på sin döda mamma och får tårar i ögonen”.83 Även om barnet 

kanske inte får tårar i ögonen så kan det ändå visa så mycket som möjligt av den känslan. 

För att få fram en viss känsla, t. ex. ledsen, använder sig Osten av barnets fantasi och hittar olika 

omständigheter som ger just den känslan. Hon diskuterar med barnskådespelaren om karaktären och 

de funderar tillsammans på varför karaktären gråter, hur karaktären gråter och var och när den gör 

det. Dock är det inte alltid nödvändigt med just tårar i en scen, det kan räcka gott med att barnet 

visar att karaktären är ledsen. Ett fysiskt sätt att få fram känslan på kan vara att sparka på något då 

det kan utlösa vrede. Om det däremot är viktigt med tårar i en scen kan man använda sig av tekniskt 

hjälp (här tror jag att Osten syftar på bl. a. tårstift) för att få fram tårar. Barn tycker att det roligt med 

teknisk hjälp, skriver hon. 

Om ett barn har svårt att få fram en viss känsla är båda regissörerna överens om att lösningen är att 

diskutera med barnet om karaktärens känslor genom enkel och tydlig regi. Frågor som regissören då 

kan diskutera med barnet om karaktären är: varför den är ledsen, om den gråter, hur den gråter, 

varför den gråter, vad som har hänt och var någonstans den är ledsen. Genom detta får de fram 

barnets egna referensramar som bidrar till känslan. De behöver alltså hjälpa barnet att få sig själv 

82 Rasmusson och Erberth, Undervisa i pedagogiskt drama.
83 Ronny Danielsson. Intervjuad av Veronica Halén. Stockholms stadsteater, 20 december 2016.
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och sitt eget barns perspektiv.84 Regissörerna är även överens om att det inte är nödvändigt att 

barnet får fram tårar om det gestaltar ledsen utan det kan räcka och även bli väldigt bra om barnet 

visar känslan starkt utan tårarna. Edfeldts metod inom barnregi är att man som regissör ska skapa 

förutsättningar för barnens naturliga agerande, som påminner om deras vardag med leken i fokus. 

Det går inte att manipulera dem så att de får fram en viss känsla utan det måste komma naturligt 

från barnet.85

Kan barnskådespelare och vuxna skådespelare hålla samma konstnärliga nivå? 

RD: [B]arnskådespelarna de kan aldrig hålla en konstnärlig nivå som är på det [sättet...] de är ju 

sig själv. Medan skådespelarna gestaltar en annan människa.86 

Barnskådespelare kan inte hålla samma konstnärlig nivå som vuxna skådespelare, menar 

Danielsson. Detta då barnet alltid är sig själv och skådespelarna gestaltar en karaktär. Danielsson 

vill att barnen ska vara sig själva och jobba så nära sig själva som möjligt så att de kan tänka sig in i 

situationen på ett bra sätt. Även om barnen inte kan hålla samma konstnärliga nivå som de vuxna 

skådespelarna menar Edfeldt att de ändå snabbt blir professionella i sitt sätt arbeta som 

skådespelare.87 Osten skriver i sin artikel: ”[a]tt filma med barn utan att tumma på estetik och 

komplexitet är...spännande” och att ”[e]fter den här sommaren hävdar jag att barnen är väldigt lika 

de vuxna skådespelarna. De skapar på samma sätt.”. Utifrån dessa citat tolkar jag att Osten anser att 

barnskådespelare kan hålla samma konstnärliga nivå som vuxna skådespelare.88 Barnskådespelare 

arbetar utifrån sig själva och sina perspektiv och referensramar.89

10.2 Observationer av repetitionerna av Billy Elliot

Nedan analyserar jag mina observationer av repetitionerna av Billy Elliot på Stockholms stadsteater. 

Fokuset i analysen ligger på Danielssons arbete med barnskådespelarna, men jag har även två korta 

analyser av arbetet med de vuxna skådespelarna och de vuxna dansarna. Detta för att tydligare 

kunna urskilja vad som är specifik vid just arbete med barnskådespelare och vad som är generellt 

vid regi, oavsett vem den ges till.  
84 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser. 
85 Mattias Dahlström ”Catti Edfeldt och Ylva Gustavsson” Dagens Nyheter/Kultur 25 oktober 2006, hämtat 14 oktober 

2016. http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/catti-edfeldt-och-ylva-gustavsson/.
86 Ronny Danielsson. Intervjuad av Veronica Halén. Stockholms stadsteater, 20 december 2016.
87 Dahlström ”Catti Edfeldt och Ylva Gustavsson”.
88 Suzanne Osten ”Tydlighet och frihet – om konsten att regissera barn” Barnfilmsambassadören 10 september 2015, 

hämtat 13 oktober 2016. https://barnfilmsambassadoren.wordpress.com/2015/09/10/tydlighet-och-frihet-om-
konsten-att-regissera-barn/.

89 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser. 
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10.2.1 Olika typer av regi 

Vad för typ av regi som ges beror på vem regissören är och vem hen ger feedbacken till. Även 

vilken typ av produktion kan vara avgörande vid val av arbetssätt. Olika produktioner ger olika 

utrymmen för improvisationer och möjligheter för skådespelarna att själva skapa sina karaktärer 

mer eller mindre från grunden. 

När Osten regisserar barnskådespelare vill hon gärna att barnen själva föreslår vad deras karaktär 

ska säga medan i uppsättningen av Billy Elliot har barnen redan förutbestämda repliker som de får 

anpassa sig efter.90 Vidare anser Osten att samma typ av regi fungerar på både vuxna och barn, men 

att omständigheterna kring produktionen skiljer sig mest mellan att arbeta med barn och vuxna. 

Omständigheterna är bl. a. de barnansvariga, att det är längre pauser mellan 

inspelningarna/repetitionerna och att hon tydligare visar vad det är hon menar samt hjälper barnen i 

större utsträckning med att bygga sina karaktärer.91 Edfeldt lyfter fram vikten av att få fram barnens 

agerande genom leken, som är en naturlig del av deras vardag, för att skapa roller och få fram 

känslor. Osten och Edfeldt anser att produktionen ska anpassas efter barnen och deras behov och att 

regissören ska arbeta utifrån ett barnperspektiv där man hjälper barnen att få fram deras perspektiv 

på karaktärerna.92 Danielssons nedanstående arbetssätt med barnskådespelarna samt Ostens och 

Edfeldts ovan nämnda arbetssätt är endast tre exempel på hur man som regissör arbetar med 

barnskådespelare i professionella produktioner. Det finns säkert fler arbetssätt än de som jag har 

hittat genom min tidigare forskning, observationer och intervjuer. 

Danielsson hade tre typer av skådespelare; vuxna professionella skådespelare, vuxna professionella 

dansare och barnskådespelare. Eftersom han regisserade tre olika typer av grupper gav han också tre 

olika typer av feedback. Detta för att anpassa sig till den nivå varje grupp befann sig på. Dock kan 

det bli problem om regissören endast ser grupper och inte individer då utvecklingen inom gruppen 

kan variera. När Danielsson regisserade dansarna gav han regi såsom: ”Ni går dit och man skäms! 

Ni ska vara mer levande, agera nervösa. Visa era karaktärer. Ni är upprörda, förbannade”.93 

Feedbacken var alltså att dansarna skulle tänka på sina placeringar, visa starkare känslor så att 

karaktärerna blev tydligare och då fick ett större uttryck. När han regisserade de vuxna 

skådespelarna pratade han med dem om vad deras karaktärer har för känslor och värdeladdningar i 

90 Suzanne Osten. Intervjuad av Veronica Halén. Mejlkorrespondens, 29 november 2016.
91 Suzanne Osten. Intervjuad av Veronica Halén. Mejlkorrespondens, 29 november 2016; Suzanne Osten ”Tydlighet 

och frihet – om konsten att regissera barn” Barnfilmsambassadören 10 september 2015, hämtat 13 oktober 2016. 
https://barnfilmsambassadoren.wordpress.com/2015/09/10/tydlighet-och-frihet-om-konsten-att-regissera-barn/.

92 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser. 
93 Citat av Ronny Danielsson under repetitionerna av Billy Elliot på Stockholms stadsteater. 
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sina repliker samt om vändpunkter i scenerna och i pjäsen. Han ville även att skådespelarna skulle 

tänka på undertexter, vad karaktären menar med sina repliker samt få fram tydligare känslor och 

karaktärsdrag. Att arbeta med undertexter och vändpunkter är något som även Vestin lyfter fram 

som viktigt vid skådespeleri för att få mer djup i karaktärerna och pjäsen.94 Regin till skådespelarna 

var alltså mer djupgående än hos dansarna. En anledning till det skulle kunna vara att 

skådespelarnas karaktärer var bärande roller för pjäsen medan dansarnas fokus skulle ligga på 

danserna och inte på att få fram bakomliggande tankar i replikerna. Skådespelarna arbetade med 

långa pauser mellan sina repliker, då karaktären skulle få tid att tänka och känna efter innan den 

svarade. Att arbeta med pauser skiljer sig vanligtvis åt mellan amatörer och professionella, då 

amatörer ofta har för vana att prata för fort och utan pauser.95 

10.2.2 Barnansvariga

Några som är av stor vikt vid arbete med barn i professionella produktioner, som både Osten skrev 

om i min intervju med henne och som jag uppmärksammade under observationerna, är de 

barnansvariga. När barnen arbetade hade de alltid två barnansvariga med sig. De barnansvariga såg 

till att barnen var mätta, ombytta och i tid till alla repetitionerna. De påminde dem även om att 

dricka vatten och att äta frukt under dagarna så att de orkade repetera samt skötte kontakten med 

barnens föräldrar. Barnen behöver alltså inte själva ta ansvar för att vara på plats i tid. De 

barnansvariga ser även till att barnens pauser blir avkopplande och lekfulla samt att de kommer bort 

från den stress som vuxna ofta har. Pauserna och lekarna gör att stressen och pressen på barnen 

minskar, vilken annars kan vara stor i en professionell produktion. Att ha barnansvariga i 

professionella produktioner var något som Osten betonade som väldigt viktigt, både i sin artikel och 

i min intervju med henne.96 

I professionella produktioner med barnskådespelare är det alltså vanligt att arbeta utifrån ett 

barnperspektiv där barnen prioriteras och sätts i fokus. Vid arbete med vuxna skådespelare, oavsett 

om de är amatörer eller professionella, förväntas det att de vuxna själva tar ansvar för att komma i 

tid till repetitionerna och vila under pauserna. De vuxna i produktionen tar ansvar över barnen och 

utgår från vad de behöver samt ser till deras välmående. Det här kan liknas med Helanders teori om 

barnperspektiv där de vuxna skapar teater för barn utifrån vad barnen behöver, känner och vill ha. I 

båda fallen är detta endast en föreställning om vad barn tros vilja ha och inte en faktiskt sanning. De 
94 Vestin, Regi – kreativitet och arbetsledarskap:
95 Rasmusson och Erberth, Undervisa i pedagogiskt drama. 
96 Suzanne Osten. Intervjuad av Veronica Halén. Mejlkorrespondens, 29 november 2016; Suzanne Osten ”Tydlighet 

och frihet – om konsten att regissera barn” Barnfilmsambassadören 10 september 2015, hämtat 13 oktober 2016. 
https://barnfilmsambassadoren.wordpress.com/2015/09/10/tydlighet-och-frihet-om-konsten-att-regissera-barn/.
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vuxna kan inte veta säkert, utan utgår från sitt barnperspektiv. Sedan kan det vara så att 

barnperspektivet och barnens perspektiv överensstämmer med varandra, men det kan aldrig vara 

utgångspunkten.97

10.2.3 Kommunikation och pjäsanalys

På eftermiddagarna repeterade Danielsson tillsammans med barnskådespelarna. När barnen kom in i 

rummet gav Danielsson dem genast fokus och hälsade glatt på dem och pratade med dem. Edfeldt 

pratar om att det är viktigt att man som regissör verkligen lär känna barnen för att lättare kunna

kommunicera dem och ge dem regi.98 Att uppmärksamma och bekräfta barn som arbetar i 

professionella produktioner tillsammans med vuxna anser även Vestin är viktigt, och menar att de 

lyfter barnen och stärker deras självkänsla av att arbeta på en jämlik nivå tillsammans med sina 

vuxna medarbetare.99 Samtidigt behöver regissören anpassa sin regi till barnens mognadsnivå så att 

barnen förstår. 

Danielsson hade en bild av barnens mognadsnivå, utifrån sitt barnperspektiv, och anpassade sig 

efter den bilden när han pratade med dem och gav regi till dem. I min intervju med honom berättade 

han att när han kommunicerade med barnskådespelarna försökte han alltid att lägga sig på en nivå 

som var snäppet över deras. Detta för att han ville prata så att de förstod honom och samtidigt 

tyckte att det han sa verkade spännande.100 När Danielsson gav regi till barnen upplevde jag att de 

snabbt tog till sig den och gjorde det han bad dem att göra. Jag fick känslan av att de i förväg visste 

vad de skulle göra. Detta kan beror på att flera av barnskådespelarna tidigare hade spelat i 

uppsättningen på Malmö Opera. En annan anledning skulle kunna vara att den regi Danielsson gav 

till barnskådespelarna var för lätt utifrån deras mognadsnivå och att han då kunde ha avancerat sin 

regi för att på så sätt utmana barnen i sitt skådespeleri. Detta kan kopplas till Helanders teori om 

problemet med att vuxna inte kan se saker ur barnens perspektiv, vilket gör det svårt att anpassa sin 

nivå på kommunikation och regi efter barnen, då vuxna endast kan se saker ut ett barnperspektiv. 

Detta kan i sin tur leda till missförstånd i kommunikationen.101

Innan repetitionerna började frågade Danielsson de barnen som hade varit med förut hur de gjorde 

scenerna på Malmö Opera. De hjälptes åt att minnas tillsammans. Detta för att få barnens perspektiv 

97 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser. 
98 Mattias Dahlström ”Catti Edfeldt och Ylva Gustavsson” Dagens Nyheter/Kultur 25 oktober 2006, hämtat 14 oktober 

2016. http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/catti-edfeldt-och-ylva-gustavsson/.
99 Vestin, Regi – kreativitet och arbetsledarskap. 
100 Ronny Danielsson. Intervjuad av Veronica Halén. Stockholms stadsteater, 20 december 2016.
101 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser. 
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på scenerna.102 Därefter gick Danielsson igenom scenen med de andra barnskådespelarna. Han 

visade på ett lugnt, tydligt och pedagogiskt sätt för att vara säker på att barnen förstod honom. 

Danielsson använde sig av kroppsspråk för att förtydliga vad han menade när han visade hur de 

skulle gå och röra sig scenen, detta utan att spela före. I min intervju med Osten berättade hon att 

hon ibland visar för barnen tillsammans med regiassistenten vad hon menar så att det ska bli extra 

tydligt för dem.103 Det här skriver även Runqvist och Schenkmanis om, att man som regissör 

behöver agera pedagog när man arbetar med amatörer och visa för dem hur de ska göra och agera.104 

Danielsson diskuterade med barnskådespelarna om vad karaktärerna känner, tycker, vill, drömmer 

om och varför karaktärerna säger som de gör, vad deras tanke bakom replikerna är. Detta för att ge 

dem konkreta verktyg att arbeta med samt hjälpa dem att bygga sina karaktärer själva. Att som 

regissör arbeta för att göra uppgiften för barnskådespelarna tydlig, genom att ställa frågor kring dem 

om deras karaktär, var något som Osten använde sig av i sitt arbete med filmen Flickan mamman 

och demonerna, vilket jag nämnde tidigare.105 Detta kan även kopplas till Helanders teori om 

barnperspektiv och barns perspektiv. Att när man som regissör låter barnskådespelarna bygga sina 

karaktärer (oavsett om det rör som om pjäser med färdigskrivet manus eller inte) utifrån sig själva 

får man barnens perspektiv på karaktärerna. Det här arbetssättet visar även på att regissörerna anser 

att barnskådespelarna är kompetenta och kan bygga sina karaktärer på likande sätt som vuxna 

skådespelare, vilket stämmer överens med det postmoderna barnet.106 

Det som dock är skillnad mellan de vuxnas och barnens arbete med pjäsen är att de vuxna har 

lättare för att göra djupgående analyser av karaktärerna och pjäsen. Detta uppmärksammade 

Danielsson särskilt mycket i min intervju med honom.107 Barnskådespelarna behöver få hjälp av 

regissören att göra pjäs- och karaktärsanalyser, något som de vuxna skådespelarna förväntas klara 

av själva i större utsträckning än barnen. Barnen kan inte ta eget ansvar för sin utvecklingsprocess. 

Runqvist och Schenkmanis skriver att när regissörer arbetar med amatörer, oavsett som det är vuxna 

eller barn, är det regissören som behöver driva arbetet framåt och hjälpa dem genom 

produktionen.108 Samtidigt behöver regissören komma ihåg att även om barnen får kontinuerlig 

102 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser. 
103 Suzanne Osten. Intervjuad av Veronica Halén. Mejlkorrespondens, 29 november 2016. 
104 Runqvist och Schenkmanis, Amatörteaterhandboken. 
105 Suzanne Osten ”Tydlighet och frihet – om konsten att regissera barn” Barnfilmsambassadören 10 september 2015, 

hämtat 13 oktober 2016. https://barnfilmsambassadoren.wordpress.com/2015/09/10/tydlighet-och-frihet-om-
konsten-att-regissera-barn/.

106 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser. 
107 Ronny Danielsson. Intervjuad av Veronica Halén. Stockholms stadsteater, 20 december 2016.
108 Runqvist och Schenmanis, Amatörteaterhandboken.
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hjälp med analyser kan de aldrig göra lika djupa analyser som de vuxna skådespelarna. Vid analyser 

gör det alltså stor skillnad mellan barn och vuxna. Här är barnen inte på samma mognadsnivå som 

de vuxna och de klarar inte av att göra saker på samma sätt som vuxna. Det kan jämföras med det 

industrisamhälle som Helander skrev om, då det gjordes stora skillnader mellan barn och vuxna och 

där de vuxna hade kunskaper och erfarenheter som de lärde ut till barnen.109 Barnen behöver inte 

heller ha samma analytiska förmåga som de vuxna skådespelarna, då deras huvudsakliga känslor 

inte kommer från analyser utan från deras egna känslor som är äkta och genuina.110 Barn har ett 

stark känsloregister och har lätt för att ta fram dem i sitt skådespeleri, då det påminner om barnens 

lek där de är vana vid att visa olika känslor, medan vuxnas känsloregister inte är fullt så starkt.111 

Både Danielsson och Edfeldt lyfter fram att det är viktigt att barn får vara barn i den skapande 

processen och menar på att deras känsloregister är lika viktiga som de vuxnas analytiska förmåga. 

Barnets förmågor och perspektiv blir då viktiga för produktionens skapande process.112 Då i princip 

all utveckling som sker med barnskådespelarna sker på plats under repetitionerna tillsammans med 

regissören och de övriga i ensemblen krävs det av regissören att hen är tålmodig och pedagogisk 

inför en sådan process. Förutom anledningen att barnen inte kan bära ansvaret över sin sceniska 

utveckling har de utöver jobbet som barnskådespelare även skolan på dagar och läxor på kvällarna. 

Detta är något som de vuxna skådespelarna inte har och därför kan man förvänta sig att de ska 

arbeta med analyser av pjäsen och karaktären utanför repetitionerna. Detta kopplar jag till Helander 

då man som regissör behöver ha förståelse för barnen och deras processer, samtidigt som man som 

vuxen inte fullt ut kan sätta sig i barnens processer då de saknar barns perspektiv.113

Ibland kan repliker innehålla ord som barnen inte förstår och då behöver regissören finnas där och 

diskutera med barnet om vad den har för tankar kring ordens betydelser. Detta var något som 

Danielsson gjorde under repetitionerna, då han ville att barnskådespelarna skulle förstå innebörden 

av vad de sa. Annars riskerade repliken att bli platt, eftersom barnet då skulle säga orden utan någon 

innebörd. Detta poängterar Fopp som viktigt vid barnregi.114 Samtidigt var Danielsson öppen för 

vad barnen trodde att en replik betydde, då han ville ha barnets perspektiv på ordets innebörd. Även 

detta kan kopplas ihop med Helanders teori om barns perspektiv.115 Just svåra repliker är sällan 

något som Osten har problem med då hon ofta arbetar fram replikerna tillsammans med 

109 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser. 
110 Ronny Danielsson. Intervjuad av Veronica Halén. Stockholms stadsteater, 20 december 2016.
111 Mattias Dahlström ”Catti Edfeldt och Ylva Gustavsson” Dagens Nyheter/Kultur 25 oktober 2006, hämtat 14 oktober 

2016. http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/catti-edfeldt-och-ylva-gustavsson/.
112 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser. 
113 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser. 
114 Fopp, Regi med barn och unga. 
115 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser. 
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barnskådespelarna.116 Detta för att direkt få barnens naturliga perspektiv på manuskriptet.117

10.2.4 Detaljrepetera

I arbetet med professionella produktioner är repetitionstiden längre och mer intensiv än vid icke-

professionella produktioner samt att det ges möjlighet att då gå djupare in på viljan bakom 

handlingar och leva sig in i rollen på ett djupare sätt. Detta beskriver Fopp som en av de större 

skillnaderna mellan professionella och icke-professionella produktioner.118 Anledningen till den 

intensiva repetitionstiden vid professionella produktioner är för att alla i produktionen är anställda 

för att utföra detta arbete, till skillnad mot icke-professionella produktioner då alla arbetar med den 

på sin fritid. 

Under repetitionerna av Billy Elliot lades det stor vikt vid detaljer då allting behövde vara perfekt. 

De nöjde sig inte med att det dög eller att barnen var söta på scenen. Barnen måste kunna 

replikerna, danserna och scenerierna perfekt då det kommer en betalande publik som förväntar sig 

ett felfritt framträdande. Detta sätter i sin tur stor press på barnen. Att detaljrepetera med barn 

kräver att barnen har stort tålamod och intresse för att det ska bli perfekt och samtidigt att 

regissören kan stimulera och motivera barnen i sin fortsätta utveckling. Rasmusson skriver om att 

amatörskådespelare ofta är ovana vid att detaljrepetera och att de kan uppleva det som frustrerande 

då de inte är vana vid att leta efter nya möjligheter. Här blir regissören viktig som måste ta ansvar 

över att stötta skådespelarna i detta arbete.119 Barnen måste här agera på samma nivå som de vuxna, 

då kraven på deras prestation är på samma nivå som på de vuxna skådespelarna. Detta är något som 

speglar det postmoderna samhället där världarna mellan barndom och vuxenhet har minskat 

mycket.120 

Det var tre barnskådespelare som delade på varje roll; Billy och Michael samt statistpojkarna Tall 

boy, Small boy och Middle boy, delade Danielsson in dem i tre grupper så att det var en av varje 

karaktär i varje grupp och sedan repeterade han med en grupp åt gången medan de andra två 

grupperna satt och tittade. Anledningen till att han ville ha alla barnen på plats samtidigt var för att 

de skulle kunna byta av varandra och kunna lära sig av att titta på varandra. Danielsson repeterade 

116 Suzanne Osten ”Tydlighet och frihet – om konsten att regissera barn” Barnfilmsambassadören 10 september 2015, 
hämtat 13 oktober 2016. https://barnfilmsambassadoren.wordpress.com/2015/09/10/tydlighet-och-frihet-om-
konsten-att-regissera-barn/.

117 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser. 
118 Fopp, Regi med barn och unga. 
119 Rasmusson och Erberth, Undervisa i pedagogiskt drama. 
120 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser. 
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mycket för att tajta till scenerna så de blev snabbare och därmed roliga. Dock fick barnen inte känna 

sig stressade så att de stressade igenom scenen, för då menade han att scenerna  skulle bli halvdana 

och dåliga. Här skriver Runqvist och Schenkmanis om regissörens arbete att se till att 

barnskådespelarna tydligt visar sina relationerna till varandra och att de inte stressar för då hinner 

inte publiken uppfatta dem.121 

Utöver talscenerna tränades barnen i klassisk balett, jazzbalett och stepp. Barnen kunde 

dansrörelserna sedan tidigare men koreografen ville att rörelserna skulle göras ännu tydligare. 

Barnen var noga med rörelserna och koreografen studerade dem och ändrade deras kroppshållningar 

så att de blev precis som han ville ha det. De tog om korta stycken ur koreografin flera gånger för 

att rörelserna skulle bli så bra som möjligt. Under en paus den 10 december kommenterade jag till 

koreografen Roine Söderlundh att det är mycket som ska göras till pjäsen, varpå han svarar: ”Ja det 

är skådespeleri, sång, stepp, balett och barn! Om man vill göra det svårt för sig så gör man 'Billy  

Elliot'. Men det är kul!”. Här tolkar jag att Söderlundh anser att barn och vuxna inte är på samma 

nivå, utan att barnen kräver en annan typ av regi än vuxna. Han försöker här att anpassa nivån till 

den nivå som han tror att barnen ligger på och arbetar utifrån (vad han tror är) deras förutsättningar, 

utifrån sitt barnperspektiv.122 

När barnen inte repeterade blev det långa väntetider vilket gjorde dem otåliga. Detta ledde till att de 

busade med varandra och lekte med rekvisitan. När det blev barnens tur att repetera hittade de 

tillbaka till koncentrationen och blev fokuserade. Att förlora koncentrationen under repetitioner 

skrev Osten om i min intervju med henne, där hon menade att man då som regissör måste hitta nya 

motiv och utgångspunkter för att stimulera barnskådespelarna.123 Att som regissör hitta nya 

utgångspunkter som stimulerar barnskådespelarna kan återigen vara svårt då regissören fullt ut inte 

kan sätta sig in i barnens perspektiv och deras behov.124

10.2.5 Feedback vid regi med barnskådespelare

När Danielsson gav feedback till barnskådespelarna var han uppmuntrande och positiv. Osten skrev 

i min intervju med henne att regissörer ska akta sig för att ge kritik då det kan skapa en negativ 

stämning. Därför ska man, enligt henne, locka fram lusten hos skådespelarna.125 När 

barnskådespelarna den 20 december hade spelat igenom en scen en gång gav Danielsson 
121 Runqvist och Schenmanis, Amatörteaterhandboken.
122 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser. 
123 Suzanne Osten. Intervjuad av Veronica Halén. Mejlkorrespondens, 29 november 2016. 
124 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser. 
125 Suzanne Osten. Intervjuad av Veronica Halén. Mejlkorrespondens, 29 november 2016. 
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regianvisningar till dem så som: ”Du gick helt rätt, perfekt! Du har dina tre repliker och dem ska du 

verkligen ta tid på dig att säga. Det är din tid, så ta den!”. Danielsson ville att barnen skulle få sin 

scentid, höras ut ordentligt och uppmuntrade dem till att ta plats på scenen med sina repliker. 

Barnen hade tendenser till att prata för fort och inte ta några pauser. Här blir det ett tydligt exempel 

på det som Rasmusson skrev om, och som jag tidigare nämnde, att amatörer är ovana vid att ta 

pauser när de pratar.126 Detta gäller då även barnskådespelare. Detta var även något som Fopp 

uppmärksammade under sin studie och menade på att det är regissörens uppgift att hjälpa barnen att 

förstärka sina uttryck och rörelser.127 Innan repetitionerna slutade för dagen den 20 december sa 

Danielsson: ”Replikerna tonar ni ner på slutet, ni måste hålla ut på fraserna.”. Han demonstrerade 

genom att säga en mening som han tonade ut på slutet, sedan en mening då han inte gjorde det. 

Därefter fortsatte han: ”Håll ut på fraserna. Då blir ni superproffs. Ni är charmiga, men ni måste 

vara ännu mer.”. Att höras ordentligt på scenen var något som Fopp lyfte fram i sin undersökningen 

som viktig del i regiarbetet.128 När regissören ger feedback till barnskådespelarna behöver hen vara 

medveten om att barnskådespelarna arbetar utifrån sina barnperspektiv och referensramar. Detta kan 

försvåra feedbacken då regissören inte vet om hen har samma referensramar som barnskådespelarna 

och därigenom verkligen förstår den feedback som regissören ger. Barnens perspektiv på 

feedbacken kanske inte stämmer överens med regissörens perspektiv vilket i sin tur gör regi och 

feedback till barnskådespelare mer komplext än till vuxna skådespelare.129 

Feedbacken som Danielsson gav till barnskådespelarna var uppmuntrande och berömmande. Han 

var pedagogisk när han berättade att de behövde öva på talet så att allting i repliken skulle höras, 

samtidigt som han visade för dem vad han menade så att de skulle förstå. Därefter avslutande han 

med beröm så att de skulle gå därifrån och känna att de hade lyckats, vilket Vestin betonade som 

viktigt i en repetitionsprocess.130 Barnen var snabba med att ta till sig av feedbacken och hade lätt 

för att ändra det som behövdes. När man som regissör ger regi och feedback till barn behöver den 

vara motiverande och tydlig, den får inte vara analyserande eller svårbegriplig för då finns det en 

risk att barnen tappar intresset och blir omotiverade till det fortsatta arbetet som barnskådespelare. 

Här kommer återigen Osten arbetssätt med barn in, då hon anser att regissörer ska ge tydliga 

uppgifter till barnen och nya utmaningar då de annars tappar intresset.131 Som regissör är det en 

126 Rasmusson och Erberth, Undervisa i pedagogiskt drama.
127 Fopp, Regi med barn och unga. 
128 Fopp, Regi med barn och unga.
129 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser. 
130 Vestin, Regi – kreativitet och arbetsledarskap:  
131 Suzanne Osten ”Tydlighet och frihet – om konsten att regissera barn” Barnfilmsambassadören 10 september 2015, 

hämtat 13 oktober 2016. https://barnfilmsambassadoren.wordpress.com/2015/09/10/tydlighet-och-frihet-om-
konsten-att-regissera-barn/.
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förutsättning om man i så stor utsträckning som möjligt kan anpassa sin regi till barnskådespelarna 

och deras nivå. Samtidigt som man som regissör behöver hitta sätt att utmana dem på. För att kunna 

göra detta fullt ut skulle det krävas av regissören att den kunde se allting ur barnets perspektiv, 

vilket inte är möjligt, utan hen får försöka sätta sig in i sitt barnperspektiv så mycket som möjligt 

och utgå från att det är tillräckligt för att ge barnen den feedback och de utmaningar som krävs för 

en god vidareutveckling av barnens skådespeleri.132

11 SAMMANFATTNING, SLUTDISKUSSION 

11.1 Sammanfattning

Nedan gör jag en sammanfattning av Danielssons och Ostens arbetssätt vid arbete med barn utifrån 

analysen. 

När Osten arbetar med barnskådespelare anser hon att det är hennes uppgift att motivera barnen och 

stimulera dem i sin utveckling genom att under repetitionerna ge barnen nya uppgifter som utmanar 

dem i deras arbete. Danielsson anser att det är viktigt att regissören diskuterar pjäsen, replikerna och 

dess betydelse med barnen. De är båda överens om att regissören ska kommunicera på ett enkelt 

och tydligt sätt samt använda sig av kroppsspråk och bildspråk för att förtydliga saker. När 

regissören ger feedback till barnen behöver den vara positiv och att regissören visar vad det är som 

behöver ändras så att barnen förstår. Vidare är de båda överens om att barnskådespelare ibland kan 

tappa intresset för att repetera. Ostens lösning på detta är att komma med nya utmaningar som kan 

stimulera barnen. Regissörerna är även överens om att för att få fram en viss känsla i en scen 

behöver regissören prata igenom scenen med barnet samt ställa frågor till barnet om vad dennes 

karaktärs känsla kan beror på. Till sist, anser Osten, att det är viktigt att komma ihåg att barnen 

behöver tid för lek och vila för att kunna varva ner och därmed orka jobba.

11.2 Slutdiskussion 

Syftet med denna kandidatuppsats var att lyfta fram konkreta arbetssätt som regissörer använder sig 

av när de jobbar med barnskådespelare i professionella produktioner. För att uppnå detta syfte har 

jag läst om tidigare forskning inom regi med barnperspektiv, gjort en materialstudie av Malmö 

Operas uppsättning av Billy Elliot och observerat repetitionerna av samma uppsättning på 

Stockholms stadsteater. Vidare har jag intervjuat Ronny Danielsson, regissören bakom dessa 

uppsättningar, samt regissören och barnambassadören Suzanne Osten om deras arbetssätt med 

barnskådespelare. Frågeställningen som jag hade var: Hur arbetar regissörer med barnskådespelare i 

132 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser. 
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professionella teaterproduktioner? Följdfrågorna som jag ställde mig var: 1. Kan det uppstå 

specifika problem eller svårigheter vid arbete med barn? Vilka problem är det i så fall och hur löser 

regissörer dem? 2. Hur kommunicerar regissörer med barnskådespelare när de ger regianvisningar 

och feedback? Krävs det en annan typ av kommunikation med tanke på att barn inte har den 

mognadsnivå och den skådespelarutbildning som vuxna professionella skådespelare har? Via att 

besvara dessa frågor har jag uppnått mitt syfte att hitta konkreta exempel på arbetssätt vid arbete 

med barnskådespelare i professionella produktioner. 

1. Kan det uppstå specifika problem eller svårigheter vid arbete med barn? Vilka problem är det i  

så fall och hur löser regissörer dem?

Vid arbete med professionella produktioner är det vanligt med långa och detaljerade 

repetitionsprocesser. Detta är något som amatörskådespelare, och då även barn, är ovana vid och de 

kan tycka att det är frustrerande att utforska nya möjligheter. Barnskådespelarna behöver då få 

stöttning av regissören för att hitta motivationen till att fördjupa sina karaktärer och att 

detaljrepetera. Detta är något som Rasmusson skriver om.133 Samtidigt krävs det av barnen i 

professionella produktioner att de kan prestera på samma nivå som de vuxna skådespelarna, vilket 

kan kopplas till Helanders teori om det postmoderna samhället där barnen i vissa fall är på samma 

nivå som de vuxna.134 Både Osten och Danielsson har upplevt situationer då barnskådespelare har 

tappat intresset under repetitionerna. Osten motiverar då barnen genom att hitta nya utgångspunkter 

och infallsvinklar som stimulerar dem i deras agerande. En annan lösning som Osten använder sig 

av är att barnen får arbeta och leka utifrån sina villkor, detta är även något som Rasmusson skriver 

om.135 Vid långa väntetider tappade barnskådespelare i Billy Elliot motivationen och blev 

okoncentrerade. Detta kan bero på att de inte hade några tydliga uppgifter. Osten skrev om att det är 

viktigt att göra uppgiften tydlig för barnskådespelarna.136 När det blev deras tur att agera fann de 

koncentrationen igen. Då regissören inte kan sätta sig in barnens perspektiv fullt ut kan det vara 

svårt för dem att hitta nya utgångspunkter som stimulerar barnskådespelarna och deras behov.137

Danielsson och Osten berättade i intervjuerna att barnskådespelare kan ha svårt för att fram starka 

känslor, t. ex. blir väldigt ledsna. Deras lösningar var då att diskutera med barnen om dennes 

133 Rasmusson och Erberth, Undervisa i pedagogiskt drama. 
134 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser. 
135 Rasmusson och Erberth, Undervisa i pedagogiskt drama. 
136 Suzanne Osten ”Tydlighet och frihet – om konsten att regissera barn” Barnfilmsambassadören 10 september 2015, 

hämtat 13 oktober 2016. https://barnfilmsambassadoren.wordpress.com/2015/09/10/tydlighet-och-frihet-om-
konsten-att-regissera-barn/.

137 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser. 
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karaktär och varför den är ledsen, om den gråter, hur den gråter, varför den gråter, vad som har hänt 

och var någonstans den är ledsen. Detta gör att barnet lättare kan relatera till karaktärens känslor 

och därigenom få lättare att visa dem.138 Edfeldt pratar om att det är viktigt att få fram barnens 

naturliga agerande som de har genom leken för att därigenom få fram deras genuina känslor som är 

väldigt starka.139 Genom att låta barnens naturliga agerande och egna referensramar komma fram får 

man barnets perspektiv på känslan.140 

2. Hur kommunicerar regissörer med barnskådespelare när de ger regianvisningar och feedback?  

Krävs det en annan typ av kommunikation med tanke på att barn inte har den mognadsnivå och den  

skådespelarutbildning som vuxna professionella skådespelare har? 

När regissörer kommunicerar med barnskådespelare är det bra att börja med att lära känna barnen 

och att ge dem uppmärksamhet. Detta var något som Danielsson gjorde under repetitionerna och 

som även Edfeldt och Vestin håller med om.141 Vestin menar även på att kommunikationen mellan 

regissören och barnskådespelarna stärker barnens självförtroende.142 Vidare anser Danielsson att 

man behöver anpassa sitt språk och sina ordval till den nivå som barnen ligger på språkmässigt.143 

Dock kan det vara svårt att hitta rätt nivå då man som vuxen inte säkert kan veta vilken språklig 

nivå barnet har, då de vuxna inte kan se på saken utifrån barnens perspektiv.144 Danielsson tar hjälp 

av kroppsspråk för att visa vad han menar och både han och Osten använder sig av bildspråk så som 

”det är kallt, du fryser” för att få fram en viss känsla hos barnet.145 Runqvist och Schenkmanis 

skriver om att när man som regissör arbetar med amatörer behöver man även agera pedagog och 

visa vad det är man menar.146 Båda regissörerna anser även att man behöver prata lugnt, tydligt och 

pedagogiskt samt vara enkel och saklig i sin regi, t. ex. ”hon tänker på sin döda mamma och får 

tårar i ögonen”. 

Vidare anser båda regissörerna att regissören ska ha en diskussion med barnskådespelarna om deras 

karaktärers känslor och viljor. Detta var något som Osten skrev om i sin artikel och som Danielsson 

138 Ronny Danielsson. Intervjuad av Veronica Halén. Stockholms stadsteater, 20 december 2016; Suzanne Osten. 
Intervjuad av Veronica Halén. Mejlkorrespondens, 29 november 2016.

139 Mattias Dahlström ”Catti Edfeldt och Ylva Gustavsson” Dagens Nyheter/Kultur 25 oktober 2006, hämtat 14 oktober 
2016. http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/catti-edfeldt-och-ylva-gustavsson/.

140 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser. 
141 Mattias Dahlström ”Catti Edfeldt och Ylva Gustavsson” Dagens Nyheter/Kultur 25 oktober 2006, hämtat 14 oktober 

2016. http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/catti-edfeldt-och-ylva-gustavsson/ Vestin, Regi – kreativitet och 
arbetsledarskap. 

142 Vestin, Regi – kreativitet och arbetsledarskap. 
143 Ronny Danielsson. Intervjuad av Veronica Halén. Stockholms stadsteater, 20 december 2016.
144 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser. 
145 Suzanne Osten. Intervjuad av Veronica Halén. Mejlkorrespondens, 29 november 2016.
146 Runqvist och Schenkmanis, Amatörteaterhandboken. 
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gjorde under repetitionerna.147 Genom att låta barnen få bygga sina karaktärer lyfter regissörerna 

fram barnens perspektiv på dem. Detta kan kopplas till Helanders teori där de vuxna inte kan se 

saker ur barnens perspektiv utan endast utifrån ett barnperspektiv. Det här kan även kopplas till det 

postmoderna barnen som är kompetent och kan bygga sina karaktärer på liknade sätt som vuxna 

skådespelare.148 

Vid feedback av barnskådespelare är Danielsson och Osten överens om att den ska vara 

uppmuntrande och positiv. Den får inte vara kritisk eller negativ då det kan hämma lusten till vidare 

utveckling.149 När Danielsson gav feedback var han pedagogisk och visade för barnskådespelarna 

vad han menade samtidigt som han var noga med att berömma barnen så att de kände sig lyckade. 

Detta betonar även Vestin som viktigt vid regi.150 Som regissör kan det vara svårt att veta om den 

feedback man ger är bra och tillräckligt tydlig. Detta då man som vuxen inte fullt ut kan sätta sig in 

i barnets perspektiv vilket i sin tur leder till att man inte kan veta om feedbacken som givits har 

blivit förstådd. Därför är barnregi mer komplext än regi på vuxna skådespelare.151

Hur arbetar regissörer med barnskådespelare i professionella teaterproduktioner?

I professionella produktioner med barnskådespelare utgår Danielsson och Osten mycket från 

barnen. De arbetar utifrån ett barnperspektiv där barnens perspektiv i så stor utsträckning som 

möjligt ska vara i fokus.152 Till sin hjälp använder de sig av barnansvariga som tar hand om barnen 

och ser till att de är på plats i tid till repetitionerna och att deras pauser blir avkopplande. Osten 

betonade både i min intervju med henne och i sin egen artikel att det är viktigt med barnansvariga 

när man arbetar med barnskådespelare.153 Vidare vill de båda regissörerna att barnskådespelarna ska 

bygga sina karaktärer tillsammans med regissören för att få barnens perspektiv på karaktärerna. Då 

kan man antingen jobba utifrån olika frågeställningar kring karaktären och dennes känslor och viljor 

eller leka fram karaktären genom olika improvisationer.154

147 Ronny Danielsson. Intervjuad av Veronica Halén. Stockholms stadsteater, 20 december 2016; Suzanne Osten 
”Tydlighet och frihet – om konsten att regissera barn” Barnfilmsambassadören 10 september 2015, hämtat 13 
oktober 2016. https://barnfilmsambassadoren.wordpress.com/2015/09/10/tydlighet-och-frihet-om-konsten-att-
regissera-barn/.

148 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser. 
149 Ronny Danielsson. Intervjuad av Veronica Halén. Stockholms stadsteater, 20 december 2016; Suzanne Osten. 

Intervjuad av Veronica Halén. Mejlkorrespondens, 29 november 2016. 
150 Vestin, Regi – kreativitet och arbetsledarskap:  
151 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser. 
152 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser. 
153 Suzanne Osten. Intervjuad av Veronica Halén. Mejlkorrespondens, 29 november 2016. 
154 Ronny Danielsson. Intervjuad av Veronica Halén. Stockholms stadsteater, 20 december 2016; Suzanne Osten. 

Intervjuad av Veronica Halén. Mejlkorrespondens, 29 november 2016. 
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När det gäller pjäs- och karaktärsanalyser har barn inte samma analytiska förmåga som vuxna 

skådespelare. Detta gör att regissören behöver hjälpa barnen med detta. Det här betonade 

Danielsson som viktigt i min intervju med honom.155 Runqvist och Schenkmanis skriver att när 

regissörer arbetar med amatörer, är det regissörens uppgift att driva arbetet framåt och att hjälpa 

skådespelarna i deras utveckling.156 Även om barnskådespelarna får hjälp av regissören med att 

analysera, blir inte analyserna lika djupgående som de vuxnas då de inte har samma mognadsnivå. 

Detta kan jämföras med det industrisamhälle som Helander skrev om, där det gjordes stora 

skillnader mellan barn och vuxna, där de vuxna har kunskaper som de lär ut till barnen.157 Samtidigt 

menar Danielsson att barnen inte behöver kunna analysera på samma nivå som vuxna skådespelare, 

då barnen har en närhet till sina egna, genuina känslor vilket gör skådespeleriet äkta och 

trovärdigt.158 Dessa känslor kan barnen få fram genom enkel och tydlig regi samt i diskussioner om 

karaktären som då kan skapa en igenkänning hos barnen. För barnen är skådespeleri som på riktigt 

fast de vet att det är en lek, medan vuxna behöver analysera mer för att hitta känslorna.159 Att leka 

fram känslor är något som kännetecknar Ostens arbetssätt, som hon menar fungerar på både barn 

och vuxna. Dock menar hon att barnen kan behöva tydligare regi i form av bilder för att lättare 

förstå och kunna ta till sig regin. Hon menar också att barnen leker naturligt utan att gestalta vilket 

gör skådespeleriet naturligt, medan vuxna har gått utbildningar i att gestalta på ett naturligt sätt.160 

Genom att man som regissör låter barnens känslor vara i fokus lyfts barnens perspektiv på 

karaktärens fram i den skapande processen.161

Repliker kan innehålla ord som ibland kan vara svåra för barnen att förstå. Regissören behöver då 

diskuterade ordens betydelse med barnen. Danielsson anser att det viktigt att barnens tankar och 

perspektiv av ordet betydelse kommer fram, då det är de ska säga dem. Detta uppmärksammande 

jag under mina observationer. Det här kan kopplas till Helander.162 Om barnen inte vet vad en replik 

betyder kommer barnet att säga den utan innebörd vilket gör den platt. Fopp anser att det därför är 

viktigt att regissörer hjälper barnskådespelare med detta.163 Detta är något som Osten sällan har

155 Ronny Danielsson. Intervjuad av Veronica Halén. Stockholms stadsteater, 20 december 2016.
156 Runqvist och Schenmanis, Amatörteaterhandboken.
157 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser. 
158 Ronny Danielsson. Intervjuad av Veronica Halén. Stockholms stadsteater, 20 december 2016.
159 Mattias Dahlström ”Catti Edfeldt och Ylva Gustavsson” Dagens Nyheter/Kultur 25 oktober 2006, hämtat 14 oktober 

2016. http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/catti-edfeldt-och-ylva-gustavsson/.
160 Suzanne Osten. Intervjuad av Veronica Halén. Mejlkorrespondens, 29 november 2016.
161 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser. 
162 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser. 
163 Fopp, Regi med barn och unga. 
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problem då hon låter barnen vid många tillfällen komma på vad de ska säga.164 Det här gör i sin tur 

att barnets naturliga perspektiv på manuskriptet kommer fram.165

Under repetitionerna är det regissörens arbete att se till barnskådespelarna syns och hörs ordentligt 

samt att de tar pauser i sina repliker och inte stressar igenom dem. Danielsson gav 

barnskådespelarna placeringar och bad dem ta tid på sig med sina repliker. Rasmusson skriver att 

amatörskådespelare är ovana vid att ta pauser i sina repliker.166  Även Fopp uppmärksammade detta 

under sin studie och menar på att regissören ska hjälpa barnen förstärka sina uttryck och rörelser på 

scenen.167 Vidare anser Danielsson att barnskådespelarna repliker behöver höras ordentligt. Detta är 

något som även Fopp lyfte fram som viktig del i regiarbetet.168 Det viktigt med beröm så att 

barnskådespelarna känner sig duktiga och blir motiverade till vidare utveckling inom sitt 

skådespeleri, vilket Vestin betonar.169 Osten menar att regin måste vara tydlig, annars finns det risk 

att barnskådespelarna tappar intresset.170 Vid regi av barnskådespelare är det en fördel om man som 

kan regissör kan anpassa sig till barnens nivå. Här ser jag kopplingar till Helander då man som 

regissör fullt inte kan veta vilken nivå barnen är på då regissören endast kan se saker utifrån sitt 

barnperspektiv.171 Detta medför att regissören inte kan veta om den regi som hen ger är tillräcklig 

för att utveckla, utmana och motivera barnskådespelarna till vidare utveckling. 

Helanders teoretiska utgångspunkt har varit att man genom barndramatik och dess dramatiker kan 

utläsa synen på barn och barndom under olika tidsepoker, däribland det postmoderna barnet, samt 

hur vuxna skapar barnteater utifrån vad de tror att barnen behöver, känner och vill ha, vilket de inte 

kan veta säkert då de inte kan sätta sig in barnens perspektiv utan endast se det ur sitt eget 

barnperspektiv. Min utgångspunkt med den här uppsatsen har varit att ta reda på hur regissörer 

arbetar med barnskådespelare i professionella produktioner. Teorin och analysen utgår båda från 

barnen och deras perspektiv. När man som regissör arbetar med barnskådespelare behöver man 

använda sig av sitt barnperspektiv för att i så stor utsträckning som möjligt kunna se saker utifrån 

barnens perspektiv, vilket i sin tur underlättar regin av barn. Vid vissa tillfällen har det dock funnits 
164 Suzanne Osten ”Tydlighet och frihet – om konsten att regissera barn” Barnfilmsambassadören 10 september 2015, 

hämtat 13 oktober 2016. https://barnfilmsambassadoren.wordpress.com/2015/09/10/tydlighet-och-frihet-om-
konsten-att-regissera-barn/.

165 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser. 
166 Rasmusson och Erberth, Undervisa i pedagogiskt drama.
167 Fopp, Regi med barn och unga. 
168 Fopp, Regi med barn och unga. 
169 Vestin, Regi – kreativitet och arbetsledarskap:  
170 Suzanne Osten ”Tydlighet och frihet – om konsten att regissera barn” Barnfilmsambassadören 10 september 2015, 

hämtat 13 oktober 2016. https://barnfilmsambassadoren.wordpress.com/2015/09/10/tydlighet-och-frihet-om-
konsten-att-regissera-barn/.

171 Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser.
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svårigheter med att göra kopplingar mellan Helanders teorier och mina analyser av intervjuerna och 

observationerna. Detta då teorins fokus har varit hur man skapar teater för barn medan analysens 

fokus har varit hur man skapar teater med barn. 

Till sist vill jag ytterligare förtydliga än en gång att ovanstående arbetssätt endast är exempel på hur 

regissörer arbetar med barnskådespelare i professionella produktioner. Min gissning är att det finns 

lika många arbetssätt vid barnregi som det finns regissörer. Utifrån mina intervjuer och 

observationer samt den tidigare forskning som jag har tagit del av har jag upptäckt att regissörer 

ibland är eniga och ibland är oeniga i sina arbetssätt. Regissörerna Danielsson och Osten söker båda 

efter barnskådespelare som är lyhörda och kan ta regi. Osten söker efter barn som kan improvisera 

medan Danielsson söker efter barn som passar för förutbestämda karaktärer. Samtidigt vill båda ge 

barnen utrymme för att utveckla sina karaktärer utifrån sig själva. Danielsson anser att 

barnskådespelare inte kan hålla samma konstnärliga nivå som vuxna skådespelare då de arbetar på 

olika sätt, medan Osten menar att barn och vuxna kan hålla samma konstnärliga nivå om barnen får 

de förutsättningar som krävs för det.172 Allt detta visar alltså på att det inte finns ett sätt att arbeta 

med barn och regi på utan flera, och säkerligen fler sätt än de som jag har hittat, vilket jag tidigare 

nämnde. För att tydligare få svar på mina frågor krävs det mer forskning inom regissörers arbetssätt 

med barn. Jag hoppas därför att jag genom denna uppsats bidrar till ökat intresse för framtida 

forskning inom detta område.  

172 Ronny Danielsson. Intervjuad av Veronica Halén. Stockholms stadsteater, 20 december 2016; Suzanne Osten. 
Intervjuad av Veronica Halén. Mejlkorrespondens, 29 november 2016.
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Bilaga 1: Transkriberad intervju med Ronny Danielsson

Veronica (V): Då är min första fråga, hur resonerar du när du rollsätter barnskådespelare? Vilka  

egenskaper är det som du söker efter när du rollsätter?

Ronny Danielsson (RD): Ja det beror ju på när det gäller eh barnen så gäller det ju ehm beroende på 

vilka roller, så att säga. Men vi hade ju ehm ehm ta Billy Elliot då som exempel. Då hade vi audition 

där barnen fick spela teater, fick sjunga, fick dansa stepp, fick dansa klassiskt och dansa jazzbalett. 

Och sen kan man säga att ehm att ehm konkurrensen är ju stenhård därför att eh man kan säga att de 

bästa som klarade dem tre delarna [spela teater, sjunga, dansa], de kom ju vidare så att säga till till 

eh föreställningen. Och då handlar det ju lite grann om eh om framför allt handlar det ju om, de här 

killarna som vi har fått ha har en väldigt fin förmåga att kunna lyssna in och ta regi, de ha väldigt 

bra liksom gruppkänsla så man kan va med, dem delar ju på rollerna, de hjälper varandra, så det är 

många såna mänskliga kvalitéer och konstnärliga kvalitéer, och det är dem jag tittar efter. 

V: Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan att regissera barn och vuxna?

RD: Den största skillnaden är att barnen är är väldigt läraktiga väldigt snabbt och det går inte det är 

inte så mycket processande utan dem dem går ju på och och gör det som vi som vi har tänkt att 

scenen ska berätta, då gör dem det och de är lätt att ändra, de lär sig väldigt snabbt så att det går går 

det går visvint så att säga med det hela. Eh, sen å andra sidan har de ju inte den sortens 

analysförmåga som vuxna har då man kan komma vidare i liksom själva fördjupnings eh processen. 

Det har dem inte. 

V: Är det lättare eller svårare att arbeta med barn jämfört med vuxna och vad är det i så fall som är  

lätt eller svårt? 

RD: Nä alltså det som är är ju att att eh att att i det här fallet med barnen (skrattar väldigt lätt på 

ordet) så är det är det lätt. För de här barnen är jättteduktiga, jättepå och jättemed och villiga och 

lust- de har lust till detta. Eh jag kan tänka mig att om man har barn som är liksom eh... inte på detta 

sättet har eh om man har barn som kanske inte är lika motiverade och kanske inte heller lika, om jag 

säger, allroundbegåvade och duktiga, så hade det nog varit en väldigt jobbig process och då hade 

jag fått slita mer. Det behöver jag inte här för det går fort och lätt och de är lätt.

V: Vad tycker är viktigt att tänka på som regissör när man regisserar barn?

RD: Att man har tålamod, att man tycker det är roligt att regissera barnen för att annars så märks det 

med en gång, det måste vara mycket kärlek, mycket tålamod, mycket eh förståelse för deras 

processer. De har ju inte heller till exempel uthålligheten att hålla på åtta timmar och sådär. Och så 
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så det måste jag ju liksom vara väldigt medveten om.

V: Skiljer sig ditt sätt  att kommunicera med barnskådespelare jämfört med de vuxna  

skådespelarna? 

RD: Ja jag måste använda vokabulär som är begriplig. Och inte lägga mig på en nivå- jag måste 

lägga mig på precis den nivån så att dem kan förstå allt och ändå tycka det är lite spännande och jag 

inte blir barnslig och samtidigt kan jag inte lägga mig på en nivå som gör att dem blir fördummade 

eller lägger mig på en nivå där de inte förstår vad jag säger. 

V: Kan det uppstå situationer då barnskådespelarna tappar intresset helt eller delvis?

RD: Inte under själva processen när vi repeterar men att sitta och vänta på sin tur och vänta på det, 

så kan det vara att de trappar intresset, tillfälligtvis men de fångar väldigt snabbt upp det igen. 

V: Händer det att en barnskådespelare har svårt och få fram en viss känsla och till exempel ha  

svårt och bli ledsen eller sådär- och hur gör man då?

RD: Det är klart att dem har inte dem referenserna som vuxna har vad det gäller det känslomässiga 

eh... alltså de har inte heller det att de kan gestalta känslan som vuxna kan. Å andra sidan har de en 

närhet till sina känslor som gör att det kan bli väldigt väldigt äkta när det är. Och vad jag då 

försöker ändå få dem till att förstå, det är ju att jag är i mina instruktioner är oerhört konkret så att 

eh då då blir det ju liksom ”hon tänker på sin döda mamma och får tårar i ögonen” till exempel. Så 

även om dem inte får tårar i ögonen så förstår dem vad jag säger och kan då försöka eh åstadkomma 

så mycket som möjligt av den känslan. 

V: Kan barnskådespelare och vuxna skådespelare hålla samma konstnärliga nivå? 

RD: Det är helt olika, för att barnskådespelarna de kan aldrig hålla en konstnärlig nivå som är på 

det- eh de de är ju sig själv. Medan skådespelarna gestaltar en annan människa. Eh...och det är 

väldigt viktigt, så att jag jobbar hela tiden med att skådespelande barn de är sig själv, de är väldigt 

nära själv. Sen kan jag ju säga att de här barnen i den här pjäsen är väldigt fattiga och det kanske 

inte dem är själva men, men det är ändå utifrån sig som jag jobbar med barn. 
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Bilaga 2: Mejlintervju med Suzanne Osten 

Veronica (V): Hur resonerar du när du rollsätter barnskådespelare? Vilka egenskaper söker du  

efter?

Suzanne Osten (SO): Jag söker efter barn som gillar spela en roll.Som har koncentration Jag ser på 

det inre fantiserandet och viljan vara leva sig in i  någon annan.Som kan leka medan man ger 

information.Lekförhandla om rollen.En teknisk färdighet att upprepa -letar jag efter,

V: Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan att regissera barn och vuxna?

SO: Egentligen ser jag ingen direk skillnad.Men många barn leker utan att vilja spela teater.

Medan vuxna skådespepare har tränat sin vilja spela teater. Det är samma förmågor,fantisera,kunna 

uppepa och ta lekregler och hålla dem.Inte komma av sig fortsätta leken n’är det händer något nytt.

Även här tycker jag det är stora  likheter- när vi väl funnit varandra. Min barnskådeseplare esther 

quigley tyckte det var varmt i studion ville iufta sig, Men å andra sidan ville hon gärna arbetea 

långa dagar och ha ledigt över helgen. För barn får man hitta andra bilder när man vill korrigera 

något,ge bilder –Ta fram din mörka röst. Eller använda fantasin.Det är kallt du fryser. Men samma 

tips kan användas på vuxna…

V: Är det lättare eller svårare att arbeta med barn jämfört med vuxna? Vad är det i så fall som är  

lätt/svårt?

SO: Om det är barn som inte är vana eller djupt motiverade i sin roll,kan de tröttna och vill inte göra 

om.Det gäller att skapa spännande motiv och situationer-särskilt för större grupper

V: Vad tycker du är viktigt att tänka på som regissör när man regisserar barn?

SO: Att tänka igenom hur det ska gå till.Att låta barnets leklust och naturliga intressen få vara igång 

mellan jobbet,ha särskild coach  tex  att dra den  unge / barnet från den vuxna jargongen och 

stressen.Inte uppfostra barnet med falskt beröm och godismutor.att se till att finna den rätta leken 

som stimulerar.Och skaffa rutiner och överenskommelser som är bra och schyssta. Samarbeta med 

fölräldrar,ersätta dm på inspelningsplats teatern med någon de litar på.

52



V: Skiljer sig ditt sätt att kommunicera med barnskådespelare jämfört med vuxna skådespelare och  

på vilket sätt i så fall? (Med tanke på att barnen inte har den skådespelarutbildning som de vuxna  

professionella skådespelarna har.)

SO: Jag definierar allt som roll och situation. Du är den här TI och hennes Mamma Siri är läskig. 

Säger en konstig sak-,Men du kämpar emot här.(tar hjälp av andra spelaremot regiassistent,jag själv 

när vi övar)

V: Kan det uppstå situationer då barnskådespelarna tappar intresset (helt eller delvis) för att

agera under en produktion? Hur löser du det i så fall?

SO: Det händer alla Jag är den enda som regisserar.Och fotografen om film.Tyst och koncentrerat 

hhjälper. Och glädje..De vuxna måste få nya bilder /motiv  - barnet behöver också ny stimulans 

upprneping kräver det.Glädje och hög energi smittar. Kritik gör  ALLLA nedstämda. LUST ÄR 

DET VIKTIGASTE smörjmedlet

V: Händer det att ett barnskådespelare har svårt att få fram en viss känsla i en scen, t.ex. bli väldigt  

ledsen? Hur gör du då för att hjälpa barnet att få fram den känslan?

SO: Bäst är skådeseplarens –barnets  fantasi, ta fram onständigehter- underlätta fysiskt Var man 

gråter varför hur och när- sparka hjälper vrede så kan man ta till medel för tårar,samarbeta, rent 

tekniskt, barn roade av teknisk hjälp och en del barn inte bra på att gråta med visa känslan ändå.
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