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Min första frågeställning fokuserar på föräldrarna för att förstå vilka som är Babydramas 

publik och varför dessa har valt att ta med sig sina barn till föreställningen. Jag undersöker 

om habitus och kulturellt kapital kan användas som förklaringsvariabler genom att kartlägga 

föräldrarnas socioekonomiska status, kulturintresse och barnsyn, samt undersöker om det 

finns fog för att säga att spädbarn har habitus. Metoden är intervjuenkät med kvantitativa och 

kvalitativa inslag samt observationer. Det kulturella kapitalet hos föräldrarna är den 

avgörande faktorn till varför man har sett Babydrama. Habitus är ett förkroppsligat kulturellt 

kapital, vilket är den urvalsmekanism som gjort att dessa personer har valt att se Babydrama. 

Det finns stora likheter i föräldrarnas socioekonomiska situation, kulturkonsumtion och 

barnsyn. De har både stort ekonomiskt och kulturellt kapital i likhet med sina egna föräldrar. 

Babypublikens habitus har redan börjat formas i och med besöket på Babydrama. 

 Min andra frågeställning handlar om barns perspektiv och barnperspektivet på 

barnens upplevelser av Babydrama. Jag undersöker om det fenomenologiska 

förhållningssättet kan tillämpas för att förstå babypublikens egna uttryck för sin upplevelse 

samt intervjuar föräldrarna om deras perspektiv på detsamma, samt deras syn på bebisars 

kulturbehov. Materialet består av observationer från Babydrama och intervjuer med 

föräldrarna. Babypubliken ger högsta betyg för föreställningen, vilket stämmer överens med 

föräldrarnas bedömning i intervjuerna. Barns perspektiv och barnperspektivet sammanfaller. 

Det fenomenologiska förhållningssättet är tillämpligt för denna typ av observation. 

Föräldrarna har olika uppfattning om bebisars kulturbehov, men kan antas konsumera mer 

kultur med sina barn i framtiden genom en relativt medveten inskolningsstrategi. 

 

Nyckelord: Babydrama, kroppens fenomenologi, babypublik, barnkultur, barnsyn, barns 

perspektiv, barnperspektiv, Bourdieu, kulturellt kapital, habitus, kulturkonsumtion. 
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Barns perspektiv och barnperspektiv på Babydrama – Man kan aldrig börja tidigt nog 
Marie Ramm 

 

1. Inledning 
Babydrama är en teaterpjäs för barn i åldersgruppen sex till tolv månader och handlar om 

befruktningen, tiden i magen, födseln och tiden fram till den första födelsedagen. Det som 

skiljer föreställningen från en vuxenföreställning är att skådespelarna möter barnen i foajén på 

röda mattan och att föreställningen börjar redan där. Publiken får också möjlighet att hoppa 

hoppgungor och ha närmare interaktiv kontakt med skådespelarna efter halva pjäsen. I övrigt 

är teaterrummet, ljus och scenografi inte väsentligt annorlunda från andra föreställningar på 

Unga Klara. 

Mina tidigare uppsatser i ämnet barnkultur på Stockholms Universitet har 

fokuserat på uppsättningen Babydrama på Unga Klara, Stockholms Stadsteater. I föreliggande 

magisteruppsats vänder jag åter blicken mot denna uppsättning.1 Eftersom jag redan har 

skrivit om Babydrama ger jag här en kort bakgrund till mina tidigare uppsatser för att 

redogöra för min förförståelse. På fortsättningskursen i barnkultur ville jag förstå hur den 

teatrala kommunikationen fungerar mellan skådespelarna och babypubliken, samt vad det är 

som gör att babypubliken kan skilja på teater och ”verklighet”. Jag valde då att studera 

Babydrama utifrån en teatervetenskaplig modell för föreställningsanalys och utifrån teorier 

om leksignaler. Resultatet var att föreställningens kommunikation sker på den sensoriska 

nivån, samt att leken tittut tjänar som en leksignal som gör att bebisarna kan skilja teater från 

verklighet.2 I min uppsats på påbyggnadskursen fokuserade jag på det avsnitt i Babydrama 

när ensemblen använder masker, en sekvens som barnen uppskattade men som de vuxna hade 

mycket fördomar och förutfattade meningar kring. Barns perspektiv och barnperspektivet, det 

vill säga vuxnas uppfattning om vad som är bra för barn, skiljde sig helt åt. Jag utgick från 

spädbarnspsykologi, forskning om ansiktet och om masker och kom fram till att en 

framgångsrik känslointoning och kommunikation från ensemblens sida låg till grund för 

barnens positiva möte med maskerna. Jag analyserade även vuxenvärldens rädsla för masker 

                                                 
1 Ann-Sofie Bárány (manusförfattare), Suzanne Osten (regi) och Johan Petri (musik), My Walther (helmask), 
Babydrama, Unga Klara, Stockholm Stadsteater, 2006. Jag utgår i detta arbete från en åldersbestämd definition 
av babypubliken, sex till tolv månader, som svarar mot den definition som Unga Klara använder för att definiera 
målgruppen för Babydrama. Jag är medveten om att publikens olika ålder kan ha påverkat deras möjlighet att ta 
till sig teaterupplevelsen, men väljer att inte särskilja resultaten utifrån denna variabel. 
2 Marie Ramm, ”Babydrama – Teatral kommunikation med spädbarn”, opublicerad uppsats på 
fortsättningskursen, Centrum för Barnkulturforskning, Stockholms Universitet, Stockholm, 2006. 
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utifrån barndomsdiskurser och kom fram till att ålderdomliga diskurser om det oskyldiga 

respektive det sårbara barnet låg bakom detta.3

 Jag inleder denna uppsats med att anlägga ett brett, sociokulturellt perspektiv på 

Babydramas publik för att förstå vilka personer den består av och vad som har gjort att just de 

har valt att gå och se föreställningen. I denna del fokuserar jag på föräldrarna utifrån Pierre 

Bourdieus begrepp habitus och kulturellt kapital eftersom de har gjort valet för bebisarnas 

räkning om att gå och se föreställningen. Detta gör jag genom en kartläggning i form av en 

kombinerad enkät och intervju för att få fram både kvantitativ och kvalitativ information om 

föräldrarna och barnen när det gäller socioekonomiska data, kulturkonsumtion och barnsyn. 

Jag kombinerar denna kartläggning med egna och andras observationer av föräldragruppen 

som en alternativ informationskälla för att komma åt föräldrarnas habitus och kulturella 

kapital. Därefter går jag vidare för att undersöka barns perspektiv på Babydrama genom att 

observera deras uttryck för sina upplevelser under föreställningen utifrån ett fenomenologiskt 

perspektiv. Jag intervjuar också föräldrarna om hur de ser på sina barns upplevelser, 

reaktioner och minnen av Babydrama för att på så sätt komma åt barnperspektivet, samt om 

hur de ser på behovet av kultur för bebisar. Det som sammanbinder dessa till synes olika 

frågeställningar är att både Pierre Bourdieus habitusbegrepp och Maurice Merleau-Pontys 

fenomenologiska perspektiv tar kroppen som utgångspunkt. Enligt Donald Broady i Sociologi 

och Epistemologi – Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin går 

Bourdieus intresse för kapital som något inkarnerat i människors kroppar i form av habitus 

tillbaka till det enkla faktum att människan har en kropp och organiserar sin värld i enlighet 

med enkla principer som vad som är upp och ner, samt framåt och bakåt i tiden och i rummet, 

vilket är en allmän likhet med Maurice Merleau-Ponty i sättet att förstå relationen mellan det 

subjektiva och det objektiva, framför allt när det gäller kroppens centrala betydelse.4

2. Frågeställningar och disposition 
Min första frågeställning fokuserar på föräldrarna för att förstå vilka som är Babydramas 

publik och vad som har gjort att just dessa föräldrar har valt att ta med sig sina barn till 

föreställningen. Jag undersöker om Bourdieus begrepp habitus och kulturellt kapital kan 

användas som förklaringsvariabler genom att kartlägga föräldrarnas socioekonomiska status, 

                                                 
3 Marie Ramm, ”Babydrama – Spädbarn + Mask = Sant! – Ett tvärvetenskapligt angreppssätt utifrån 
spädbarnsforskning, maskforskning, ansiktsforskning och barndomsdiskurser”, opublicerad uppsats på 
påbyggnadskursen, Centrum för Barnkulturforskning, Stockholms Universitet, Stockholm, 2006. 
4 Donald Broady, Sociologi och Epistemologi – Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska 
epistemologin, diss, Stockholm, 1990, s. 254f. 
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kulturintresse och barnsyn, samt undersöker om det finns fog för att säga att spädbarn har 

habitus. Min andra frågeställning handlar om barns perspektiv och barnperspektivet på 

babypublikens upplevelser av Babydrama. Jag undersöker om det fenomenologiska 

förhållningssättet kan tillämpas för att förstå babypublikens egna uttryck för sin upplevelse 

samt intervjuar föräldrarna om deras perspektiv på detsamma, samt deras syn på bebisars 

kulturbehov. 

 Jag inleder med att redogöra för etiska överväganden och begrepp som relaterar 

till barn. Därefter tar jag upp Bourdieus begrepp habitus och kulturellt kapital för att sedan 

diskutera mina metodologiska överväganden kring genomförandet av den empiriska studien 

kring min första frågeställning. Resultat och analys av föräldrarnas habitus och kulturella 

kapital utifrån intervjuenkät och observationer följer efter det. Inför den andra 

frågeställningen börjar jag med utgångspunkterna för de fenomenologiska observationerna av 

babypublikens uttryck för sina upplevelser. Därpå följer resultat och analys av barns 

perspektiv och barnperspektivet på Babydrama utifrån observationer och intervjuer. Till sist 

kommer en avslutande diskussion och reflektion. 

3. Etiska överväganden 
Artikel 12 i ”Konventionen om barnets rättigheter” handlar om barns deltagande och 

inflytande. Denna paragraf är enligt UD Info: s ”Mänskliga rättigheter - Konventionen om 

barnets rättigheter” medvetet försiktigt formulerad, då detta är ett av de mest radikala 

ställningstagandena i konventionen. Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter ska 

tillförsäkras rätten att uttrycka dessa fritt.5 Jag reflekterar kring artikel 12 i samband med 

babypublikens deltagande i min undersökning. Här kommer det in komplexa frågor kring 

makt, etik och tolkning. Jag har inte kommit på något sätt att kommunicera direkt med barnen 

kring deras deltagande. Ett hypotetiskt angreppssätt skulle vara att göra den empiriska 

undersökningen, men att vänta med att färdigställa den tills barnen har uppnått en ålder då de 

har möjlighet att ta ställning till om de vill vara med eller inte. Konventionen är dock tydlig 

med att det är vårdnadshavarna och familjen som har det yttersta ansvaret för barnen.6 Det 

bör därför för mig som forskare vara etiskt försvarbart att acceptera föräldern som 

ställföreträdare för dessa barn som ännu inte uppnått en ålder där de själva kan avgöra. Man 

kan dock fråga sig om jag försöker friskriva mig från mitt ansvar som forskare genom att 

lägga över ansvaret på föräldrarna. Jag har valt att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska 

                                                 
5 UD Info, Regeringskansliet, ”Mänskliga rättigheter - Konventionen om barnets rättigheter”, januari 2006. 
6 Ibid., s. 32. 
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principer som tillämpas inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning när det gäller 

den speciella hänsyn som ska tas till barn under femton år som medverkar i vetenskapliga 

arbeten.7

 Eva Johansson kommenterar i artikeln ”Att närma sig barns perspektiv” att barn 

befinner sig i en underordnad position med små möjligheter att hävda sina tolkningar. När 

riktigt små barn studeras finns ingen möjlighet att explicit be om deras samtycke. Detta kräver 

extra lyhördhet från forskaren, både vad gäller materialinsamling och publicering. Ansvaret 

för de inblandade barnens integritet och för att deras perspektiv säkerställs vilar på forskaren. 

Resultat måste presenteras på ett varsamt och respektfullt sätt i förhållande till barnen. Att 

studera en grupp människor som är dubbelt underordnade, det vill säga både i relation till 

forskningen och till samhället, måste problematiseras etiskt utifrån ett maktperspektiv.8 

Kanske kan man säga att babypublikens underläge inte bara är dubbelt, utan kanske rentav 

upphöjt i kvadrat. För det första har spädbarnen inte tillgång till det talade språket. De är 

därmed inte vad Alan Prout och Allison James kallar för ”a muted group”, en tystad grupp.9 

Jag ser dem snarare som ”a not yet speaking group”, det vill säga en grupp som ännu inte har 

tillgång till språket för att uttrycka behov, krav och önskningar. För det andra är babypubliken 

underkastad sina vårdnadshavares vilja i högre grad än äldre barn när det gäller fysiska, 

intellektuella och materiella maktförhållanden. Sammantaget är babypubliken en mycket 

utsatt grupp i forskningssammanhang. Som forskare kan jag enbart stämma av mina 

observationer, reflektioner och slutsatser med den vuxne. Denna känsliga situation har gjort 

att jag har fingerat alla namn på barn och föräldrar som förekommer i observationer, 

intervjuer och citat. Jag har också valt att vara försiktig i mina slutsatser, framför allt när det 

gäller habitus och kulturellt kapital. Det är lätt att schablonisera och förenkla en komplex 

verklighet. Jag har försökt att så långt som möjligt vara nyanserad och att undvika 

stereotypisering. 

 De små barnen uttrycker sitt perspektiv på andra sätt än i ord. Karin Hake 

berättar i ”Five-Year Olds’ Fascination for Television – A Comparative Study” att hon 

använder sig av videoobservationer som en metodologisk strategi för att gå bortom det 

verbala och för att på så sätt närma sig barnens perspektiv. Genom att observera barns 

kroppsspråk, ansiktsuttryck och mimik kan en sådan outtalad dimension identifieras. Denna 
                                                 
7 www.vr.se 
8 Eva Johansson, ”Att närma sig barns perspektiv”, Ur: Pedagogisk Forskning i Sverige 2003, årgång 8, nummer 
1-2, s. 45f. 
9 Alan Prout och Allison James, ”A New Paradigm for the Sociology of Childhood? Provenance, Promise and 
Problems”, Ur: Constructing and Reconstructing Childhood – Contemporary Issues in the Sociological Study of 
Childhood, Allison James och Alan Prout (ed.), New York, 1997, s. 7. 
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metod skapar dock utrymme för subjektiva tolkningar.10 För att undvika en tendentiös 

tolkning bör man som forskare ständigt uppmärksamma sig själv på förvånande resultat 

alternativt att inta rollen som djävulens advokat i förhållande till sitt material. Man kan också 

pröva sina tolkningar med andra forskare.11 Jag utgår från mina tolkningar av bebisarnas 

kroppsspråk, ansiktsuttryck, mimik och läten i mina observationer av deras uttryck för sina 

upplevelser av Babydrama, väl medveten om att denna metod riskerar att bli subjektiv. Jag 

väljer att använda mig av fenomenologi som jag redogör för i avsnitt 5.1 och 5.2. Denna 

teoribildning har ett starkt inslag av subjektivitet. 

4. Barns perspektiv, barnperspektiv och barnsyn 
I detta avsnitt ger jag en kort översikt över de begrepp som relaterar till barns perspektiv, 

barnperspektiv och barnsyn och som används i denna uppsats. Gunilla Halldén 

problematiserar i artikeln ”Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt grepp” 

distinktionen mellan barnperspektiv och barns perspektiv. Det utmärkande för 

barnperspektivet är att det handlar om ett vuxenperspektiv som syftar till att tillvarata barns 

villkor, barnets bästa eller att studera en kultur för barn. Barns perspektiv handlar om att 

vuxna försöker anlägga ett perspektiv eller fånga en kultur som är barnets.12 Jag kommer att 

försöka anlägga både barns perspektiv och ett barnperspektiv i denna uppsats. I arbetet med 

min frågeställning kring babypublikens uttryck för sina upplevelser, försöker jag anlägga ett 

perspektiv som ligger så nära barnets som jag kan komma eftersom jag då studerar barns 

perspektiv på kultur för barn. När jag studerar föräldrarnas uppfattning om babypublikens 

upplevelse, minnen, reaktioner och eventuell framtida påverkan på dem intar jag ett 

barnperspektiv, det vill säga jag som vuxen som studerar en kultur för barn genom att prata 

med andra vuxna. 

 Karin Norman menar i artikeln ”Vad är ett spädbarn? – kulturella föreställningar 

om spädbarn” att det i den västerländska världen finns vissa generellt accepterade 

föreställningar om spädbarnet som en egen individ, som samtidigt är begränsad och styrd av 

sina biologiska förutsättningar och behov. Debatten om spädbarn kommer ofta att handla om i 

vilken grad man ser spädbarnet som kulturellt, psykologiskt eller socialt bestämt.13 Synen på 

                                                 
10 Karin Hake, ”Five-Year Olds’ Fascination for Television – A Comparative Study”, Ur: Media Fascinations, 
Ingegerd Rydin, (red.), Göteborg, 2003, s. 36. 
11 Ibid., s. 37. 
12 Gunilla Halldén, ”Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt grepp”, Ur: Pedagogisk Forskning i 
Sverige 2003, årgång 8, nummer 1-2, s. 13ff. 
13 Karin Norman, ”Vad är ett spädbarn? – kulturella föreställningar om spädbarn”, Ur: Barnkultur i skilda 
världar, skrift nr. 38, Centrum för Barnkulturforskning, Stockholms Universitet, 2006, s. 15. 
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spädbarnet växlar och kan motiveras utifrån olika utgångspunkter, där flera motstridiga 

tendenser i hur man ser på barnet ibland förenas. Enligt Barbro Johansson i Kom och ät! Jag 

ska bara dö först… kan barnet, precis som kvinnor, invandrare och funktionshindrade ses som 

”den andre”, det vill säga den som avviker från normen och normaliteten.14 Enligt mitt synsätt 

är troligen spädbarnet i ännu högre grad definierad som ”den andre” än barnet, eftersom 

bebisarna avviker så drastiskt från såväl barn- som vuxennormen. 

 Dion Sommer redogör i Barndomspsykologi – Utveckling i en förändrad värld 

för hur synen på barnet har förändrats sedan 60-talet. Det försextiotalistiska barnet sågs som 

primärt beroende, sårbart och särskilt utsatt, utan kontakt med den omgivande verkligheten. 

Detta sammanfattas i begreppet det bräckliga barnet. Idag ser man barnet som resilient, det 

vill säga motståndskraftigt.15 Dagens kompetensbarn ses som en egen utvecklingsaktör i en 

ömsesidig process i en social värld som kännetecknas av aktivitet, vilket har lett till att synen 

på förhållandet mellan vuxna och barn har ändrat karaktär. Vissa menar att vuxna bör ge 

avkall på sin auktoritet och i stället bli barnets kamrat för att göra relationen mellan den vuxne 

och barnet symmetrisk, det vill säga att det ska råda jämlikhet mellan de två parterna när det 

gäller ansvar, rätt att bestämma och auktoritet. Denna uppfattning grundar sig snarare i 

efterkrigstidens anti-auktoritära samhälle än i paradigmet om kompetensbarnet. Andra menar 

att en förutsättning för att barnets merkompetenser utvecklas är det asymmetriska förhållandet 

mellan barn och vuxen, där man accepterar den grundläggande skillnaden i auktoritet. Detta 

innebär en fin balansgång för den så kallade auktoritative vuxne, som både ställer krav och 

har förväntningar, samtidigt som han eller hon kan leva sig in i barnet. Det handlar inte om en 

auktoritär förälder som enbart har krav på barnet, utan en förälder som förmår stämma av den 

komplexa mixen av krav och behov i barnets liv.16 I samklang med begreppet den 

auktoritative vuxne argumenterar Barbro Johansson i Barn i konsumtionssamhället för att 

barnet ska ses som en medborgare, för då kan barnen både vara human becomings, individer i 

behov av skydd och rättigheter och human beings, kompetenta individer med kunskaper och 

kvaliteter.17 Jag ansluter mig till definitionen av begreppet barndomsdiskurs som en 

sanningsregim om barndom.18 Diskursen om det kompetenta barnet framhåller barnets egen 

kapacitet och förmåga till utveckling genom samspel med människor i sin omgivning. Barnet 

                                                 
14 Barbro Johansson, Kom och ät! Jag ska bara dö först..., diss, Göteborg, 2000, s. 47. 
15 Dion Sommer, Barndomspsykologi – utveckling i en förändrad värld, Stockholm, 2005, s. 36f. 
16 Ibid., s. 43f. 
17 Barbro Johansson, Barn i konsumtionssamhället, Stockholm, 2005, 216f. 
18 Johansson, Barbro, 2000, s. 46. 
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anses klara sig själv, samt att ha kapacitet att söka kunskap och att aktivt delta i sin egen 

socialisationsprocess.19

5. Bourdieus begrepp habitus och kulturellt kapital 
Min avsikt med detta kapitel är att inledningsvis redogöra för Pierre Bourdieus begrepp 

habitus och kulturellt kapital för att sedan redogöra för kritik som har riktats mot 

habitusbegreppet. Därefter tar jag upp habitus relation till konst och dess koppling till 

barnkultur. 

5.1 Habitus och kulturellt kapital 

I Kultursociologi av Fredrik Miegel och Thomas Johansson placeras Bourdieu in i en 

kultursociologisk tradition som handlar om kultur, kropp och konsumtion. Bourdieu vill 

belysa kulturens centrala roll i att upprätthålla sociala strukturer och analysera hur 

kulturkonsumtionen upprätthåller samhällets klass-, dominans- och statusrelationer genom 

praktiker, det vill säga mänskligt handlande som sker oreflekterat och vanemässigt. Makten 

ligger dold i de allmänt vedertagna sätt som människor har när de ser på världen. Genom att 

tränga bakom sociala praktiker som tas för givna kan man få syn på dessa underliggande 

relationer. 

 Det finns objektiva sociala strukturer i samhället men människor deltar 

samtidigt själva i konstruktionen av sin sociala verklighet. De sociala strukturerna finns 

förkroppsligade i varje individ och styr sättet på vilket individen uppfattar, förstår och 

värderar världen omkring sig. Det är detta som kallas habitus. Habitus är varaktig och 

överförbar i form av en strukturerad struktur som i sig själv är strukturerande och som styr 

individens tänkande och handlingar. Den syns i människors språk, kroppshållning, läsvanor, 

matvanor, bordsskick, sätt att hälsa, frisyr, idrottsintresse och så vidare. Habitus är omedveten 

och kan inte styras med viljan. Den är individuell, men människor från samma samhällsklass 

eller sociala skikt brukar ha en så kallad klasshabitus, vilket innebär att människor från 

samma klass ofta har samma preferenser eller smak på de flesta områden.20 Bourdieu 

beskriver i Distinction – A Social Critique of the Judgement of Taste habitus som en 

internaliserad form av klassmässiga förutsättningar, vilka styr smaken. Smaken speglar både 

                                                 
19 Ibid., s. 145ff. 
20 Fredrik Miegel och Thomas Johansson, Kultursociologi, Lund, andra upplagan, 2002, s. 271ff. Jag är 
medveten om att kulturbegreppet kan problematiseras men väljer att inte göra det i denna uppsats då det inte 
ligger inom ramen för mina frågeställningar. 

 7



Barns perspektiv och barnperspektiv på Babydrama – Man kan aldrig börja tidigt nog 
Marie Ramm 

hur ett objekt klassificeras och den som klassificerar objektet.21 Den kan användas för att 

skapa distinktion eller skillnad eftersom den förenar dem som har likartad smak och skiljer ut 

dem som har annorlunda preferenser. Genom att klassificera kulturella objekt klassificerar 

individen sig själv och talar om sin position i den sociala ordningen. De dominerande 

klasserna kämpar för att göra den egna smaken till den dominerande, vilket innebär att de tar 

sig rätten att definiera kulturen och den goda smaken.22 Ordet smak ger ofta intrycket av att 

vara något som uppstår spontant och naturligt. Smak definieras som ”förmågan till 

omedelbara och intuitiva omdömen om estetiska kvaliteter”. För att förstå smakbegreppet, 

måste man studera sambandet mellan olika smaker och de produkter till vilka smaken lånar ut 

sin sociala identitet. Habitus ger mening åt de olika smakerna i en situation där individers 

praktiker relateras till verkligheten.23

 Enligt Broady strävar Bourdieu efter att undvika de traditionella marxistiska 

klassbegreppen och använder i stället uttryck som dominerade och dominanta.24 Bourdieu 

begagnar sig av begreppet kulturellt kapital för att utforska dominansförhållanden i samhället. 

Vinnarna i kampen om att dominera samhället är de som kontrollerar instrumenten i form av 

kulturellt kapital och i synnerhet när det gäller språklig kompetens. Kulturellt kapital är en 

form av symboliskt kapital, det vill säga en typ av icke-ekonomiskt kapital som inte mäts i 

pengar. Det kan till exempel handla om att ha examen från rätt universitet, att vara familjär 

med klassisk musik och litteratur eller att uttrycka sig väl i tal och skrift. Kapitalbegreppet är 

relationellt. Detta innebär att det måste finnas en marknad för det, till exempel genom att stora 

grupper i samhället och speciellt den dominerande klassen anser det vara mer värt än andra 

typer av kapital. Det kulturella kapitalet står i ett motsatsförhållande till ekonomiska 

tillgångar. Individer som har mycket kulturellt kapital kan med lätthet överblicka det 

spektrum av möjligheter som finns när det gäller utbildningar och framtida yrkesvägar. Det 

kulturella kapitalet är en förmåga att handla och orientera sig som kan modifieras och 

användas på alternativa sätt i nya situationer. Föräldrarnas eller individens egen 

utbildningsnivå kan fungera som en effektiv indikator på innehav av kulturellt kapital. 

Begreppet ligger nära det svenska begreppet ”det sociala arvet”, vilket är en variabel som ofta 

används för att förklara hur individer klarar sig i skolan eller inom högre utbildning.25 

Utbildningssystemet fungerar så att det kulturella kapitalet konverteras till utbildningskapital, 
                                                 
21 Pierre Bourdieu, Distinction – A Social Critique of the Judgement of Taste, London, 1984, s. 101. 
22 Miegel och Johansson, s. 271ff. 
23 Pierre Bourdieu, ”Distinktionen” Ur: Kultursociologiska texter – I urval av Donald Broady och Mikael Palme, 
Stockholm/Stehag, 1994, s. 247ff. 
24 Broady, 1990, s. 161. 
25 Ibid., 1990, s. 169-179. 
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vilket i yrkeslivet och den sociala världen ger tillgång till kulturlivet. Det kulturella kapitalet 

kan också konverteras till andra former av kapital som lön med mera. Utbildningssystemet 

premierar så kallad allmänbildning, som förtrogenhet med till exempel modern jazz, 

konstnärlig film eller avantgardeteater snarare än specifika ämneskunskaper. Studieflit 

premieras inte lika högt som denna typ av allmänbildning som mer eller mindre betraktas som 

en gåva eller något givet av naturen.26 Det kulturella kapitalet är ingen fixerad, given resurs 

utan något som ständigt förändras och som är utsatt för strider och rivalitet. Olika grupper 

utvecklar strategier för att behålla eller öka värdet på sitt eget kapital samt försöker förhindra 

andra grupper från att göra detsamma.27

 Enligt Broady i Kulturens fält grundläggs en individs habitus genom de vanor 

som införlivas i hemmet och i skolan. Dessa skapar i hög grad omedvetna beteende- och 

handlingsmönster som individen bär med sig genom livet. Habitus kan enligt Broady ses som 

ett förkroppsligat kapital.28 Habitus styr hur människor hanterar sitt kapital genom 

investeringar, ackumulation eller konvertering. Om det finns efterfrågan på en viss typ av 

habitus blir denna ett kapital.29 I inledningen till Bourdieus Konstens regler skriver Broady att 

en disposition eller habitus är allt det människan bär med sig, inristat i kroppen och i sinnet. 

Förutom habitus har människan även andra tillgångar, som kulturellt, ekonomiskt och socialt 

kapital.30 Enligt Bourdieu i ”Distinktionen” fungerar eller uppfattas systemet av olikheter i 

form av olika habitus som olika livsstilar. Strukturen är uppdelad i motsatspar som hög/låg, 

rik/fattig och så vidare. Praktiker som har uppstått som ett resultat av habitus är därför både 

klassificerade och klassificerande. Praktikerna är produkter av olika livsförutsättningar, vilket 

gör att dessa skillnader framstår som naturliga.31 Människors och gruppers habitus är knutna 

till vissa bestämda smaker. Individer vars habitus har skapats under vissa sociala förhållanden 

återskapar denna genom sina egna praktiker. Den habitus som är gemensam för en viss grupp 

människor bestämmer vilka handlingar, tankar och aspirationer som ter sig som möjliga, 

nödvändiga, lämpliga och värdefulla samt vilka som inte är det.32

                                                 
26 Ibid., 1990, s. 212ff. 
27 Ibid., 1990, s. 174ff. 
28 Donald Broady, (red.), Kulturens fält, Göteborg, 1998, s. 13. 
29 Broady, 1990, s. 227f. 
30 Donald Broady, ”Inledning”, s. 12. Ur: Konstens regler – Det litterära fältets uppkomst och struktur, 
Bourdieu, Pierre, Stockholm/Stehag, 2000. 
31 Bourdieu, 1994, s. 300f. 
32 Donald Broady och Mikael Palme, ”Förord om distinktionen”, s. 19f. Ur: Kultursociologiska texter – I urval 
av Donald Broady och Mikael Palme, Bourdieu, Pierre, Stockholm/Stehag, 1994. 
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5.2 Kritik mot Bourdieus habitusbegrepp 

Beverley Skeggs anser i ”Exchange, Value and Affect: Bourdieu and ’The Self’” att 

habitusbegreppet är motsägelsefullt, då det både är en modell av disciplinerade kroppar där 

habitus är en produkt av strategier som objektivt koordineras av mekanismer som är okända 

för individen, och samtidigt ett framtidsorienterat själv som är fokuserat på ackumulation och 

byte av vissa typer av kapital. Skeggs kritik av habitus handlar även om att begreppet 

förklarar medelklassens och delar av arbetarklassens beteende, men att den inte räcker till för 

att förklara hur det kommer sig att vissa individer inte kan eller vill kapitalisera sina relationer 

till andra. Det är enligt Skeggs oklart om detta beror på en ovilja hos dessa att spela spelet 

eller en brist på kunskap för att kunna delta i spelet. De klassrelationer som är resultatet av 

kulturell exploatering tenderar att snarare ses som ett misslyckande hos individer i 

arbetarklassen än som ett uttryck för klasskamp.33

I ”Habitus and the Logic of Practice” menar Joseph Margolis att det finns ett 

behov av att tränga bakom ytan på habitusbegreppet för att studera mikroprocesserna bakom 

de logiska mekanismerna i hur habitus fungerar. Margolis kritik handlar om att Bourdieus 

analys av habitus fungerar bra som ett generellt schema, men att det saknar precision. Det 

enda som tillhandahålls i Bourdieus verk är en holistisk bild som aldrig operationaliseras. 

Detta lämnar efter sig en strukturalistisk modell som Margolis menar kan fungera i mer 

ritualiserade traditionella samhällen, men inte i ett modernt samhälle.34

I ”Rules of Engagement: Habitus, Power and Resistance” kommenterar Steph 

Lawler att habitus inte enbart är begränsat till kroppen eftersom begreppet även omfattar 

dispositioner, attityder och smak. Habitus skär igenom den traditionella uppdelningen av 

kropp och själ och utmanar även föreställningarna om vad som är medvetet och omedvetet 

hos människan. All habitus har inte samma värde, vilket gör att habitus kan skapa konflikt 

eftersom individers omedvetna reflexer kring andras förkroppsligade habitus också innehåller 

en värdering av dessa.35

Enligt James Bohmans ”Practical Reason and Cultural Constraint: Agency in 

Bourdieu’s Theory of Practice” överbetonar Bourdieu maktapparaternas förtryckande 

mekanismer, vilket skapar en alltför deterministisk och icke-reflektiv syn på människan 

                                                 
33 Beverley Skeggs ”Exchange, Value and Affect: Bourdieu and ’The Self’ ”, Ur: Feminism after Bourdieu, 
Adkins, Lisa (ed.) och Skeggs, Beverley, Oxford, 2004, s. 83ff samt 90f. 
34 Joseph Margolis, ”Habitus and the Logic of Practice”, Ur: Bourdieu – A Critical Reader, Schusterman, 
Richard (ed.), Oxford, 1999, s. 68f. 
35 Steph Lawler, ”Rules of Engagement: Habitus, Power and Resistance”, Ur: Feminism after Bourdieu, Adkins, 
Lisa (ed.) och Skeggs, Beverley, Oxford, 2004, s. 110ff. 
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snarare än att se på vilket sätt offentliga institutioner kan skapa öppenhet och transparens 

genom rättvisa procedurer. Habitus räcker enligt författaren inte till för att förklara sociala 

förändringar i samhället utan har en konserverande effekt, då agenterna förnekas 

möjligheterna att kritisera och omtolka verkligheten. På så sätt förnekas de också möjligheten 

att se över och förändra sin praktik och sitt beteende. Om individer kan socialiseras till att bli 

underdåniga i förhållande till myndigheter kan de enligt Bohmans lika gärna ta till sig den 

praktiska användningen av motsatsen för att tillåta mer jämlika och öppna relationer.36

5.3 Habitus i relation till konst 

Enligt Karin Aronsson i Barns bilder – barns världar visar Bourdieu att betraktandet av konst 

är nära kopplat till vad som anses vara god och dålig smak. Det som kallas skönhet varierar 

med personers kodförtrogenhet. För att uppleva ett verk som vackert eller intressant har 

individen behov av olika nycklar till kulturen och koder i form av en kulturell disposition som 

placerar in verket i sitt sammanhang och som öppnar för kulturupplevelser. Det är ingenting 

man får genom uttrycklig inlärning i bemärkelsen skolundervisning utan snarare genom att 

befinna sig i ett sammanhang där man utsätts för mångårig och upprepad exponering där 

kultur och konst är en självklar del av livet och ses som något naturligt. Det handlar om en 

slags födslorätt till kulturen där de som föds in i en dominant kultur ser det som naturligt att 

uppskatta den. Denna romantiska syn på konstupplevelsen som något naturligt eller spontant 

gör att man inte uppmärksammar socialisationsdimensionen i konsten. Det gör i sin tur att 

vissa gruppers rätt till detta konstnärliga arv legitimeras. Det finns inte något ”rent seende” 

utan ett kontinuum av seenden där novisen är den ena ytterpolen medan konnässören finns på 

den andra sidan.37 Bourdieu säger att människor med olika positioner i det sociala rummet av 

denna anledning kan ge vitt skilda och till och med motsatta betydelser och värden åt samma 

konstverk eller föremål. Man kan inte säga att två individer med olika habitus lyssnar på 

samma musik eller ser samma tavlor på grund av de olika konstruktionssätten, vilka gör att de 

värderar verken olika. Däremot uppstår ett speciellt möte när tingen i form av ett konstnärligt 

fält möter de dispositioner som finns i människors huvuden och som har uppkommit genom 

fältet. När tingen och dispositionerna stämmer överens, alltså när blicken är ett resultat av 

fältet som den iakttar, framstår dessa ting som både värdefulla och meningsfulla. De bildades 

                                                 
36 James Bohmans, ”Practical Reason and Cultural Constraint: Agency in Bourdieu’s Theory of Practice”, Ur: 
Bourdieu – A Critical Reader, Schusterman, Richard (ed.), Oxford, 1999, s. 148ff. 
37 Karin Aronsson, Barns världar – barns bilder, Stockholm, 1997, s. 76f, 1993. Jag väljer att se begreppen 
kulturell disposition och habitus som synonyma. 
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habitus och det konstnärliga fältet smälter samman i ett. Bourdieu hävdar att det är den 

estetiska blicken som upprättar konstverket som konstverk.38

5.4 Habitus koppling till barnkultur 

Två författare som inte använder sig uttryckligen av habitusbegreppet men som i sina 

resonemang ligger nära den principen i synen på hur barnet utvecklas i samspel med sin 

omvärld är Dion Sommer och Birgitta Qvarsell. Enligt Dion Sommer i Barndomspsykologi – 

utveckling i en förändrad värld är individen en aktiv uttolkare ända från födseln. Individen lär 

sig och utvecklar kontinuerligt sin kompetens för att delta i det sociala livet genom att barnet 

involveras i personliga, sociala och kognitiva utvecklingsprocesser, vilket sker redan i den 

första icke-verbala ögonkontakten mellan det nyfödda barnet och föräldern.39 Varje familj har 

kulturella ramar som utgör förråd ur vilka familjemedlemmarna kan hämta material för att låta 

sig påverkas och inspireras av, där en av de viktigaste vuxenrollerna är att organisera ramar 

innanför vilka handlingar med barn upplevs som meningsfulla. Familjen kan ses som en 

ekologisk-kulturell nisch med aktiva medlemmar där föräldrarna bygger in värderingar, mål, 

resurser och begränsningar. Detta speglas av familjernas materiella villkor så som inkomst, 

bostad och arbete men även av familjens kulturella värderingar.40

 Enligt Birgitta Qvarsell i ”Barns perspektiv och mänskliga rättigheter” 

internaliserar spädbarnet omvärlden samtidigt som det är aktivt i konstruktionen av den i en 

ömsesidig process mellan sig själv och omgivningen. Denna kunskapsbildning är en form av 

rekonstruktion snarare än direkt förmedling och försiggår i mellanrummet mellan individ och 

omvärld. Individen är omgiven av handlings- och meningserbjudanden som den kan välja att 

ta del av eller inte.41

5.5 Reflektioner kring begreppen habitus och kulturellt kapital 

Begreppet habitus och kulturellt kapital ter sig som applicerbara och relevanta för att utforska 

vilka babypublikens föräldrar är och vad som har gjort att just de bestämde sig för att gå på 

Babydrama. Min avsikt är att fokusera på socioekonomiska data om föräldrarna, deras 

kulturkonsumtion och barnsyn för att få en uppfattning om deras habitus och kulturella 

kapital. Formandet av babypublikens habitus sker här i ett sammanhang där inte språket är det 

                                                 
38 Bourdieu, 2000, s. 412-424. 
39 Sommer, s. 60. 
40 Ibid., s. 142f. 
41 Birgitta Qvarsell, ”Barns perspektiv och mänskliga rättigheter”, Ur: Pedagogisk Forskning i Sverige 2003, 
årgång 8, nummer 1-2, s. 104f.  
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primära instrumentet för föräldern att överföra värderingar när det gäller smak och livsstil, 

men där Bourdieus tankar om arv och födslorätt kan undersökas. Skola och undervisning har 

ännu inte kommit in i barnens liv, så det är föräldrarnas påverkan som är dominerande. 

Sommers och Qvarsells resonemang om att barnet konstruerar sig själv utifrån föräldrarnas 

kulturella referensramar har klara likheter med Bourdieus resonemang om habitus som 

praktikförenande och praktikgenererande princip. Bourdieu ser habitus som något som 

överförs och formar individen medan Sommer och Qvarsell betonar att individen väljer 

utifrån ett antal möjligheter som finns inom familjens referensramar. Sommer betonar 

familjens roll som skapare av kulturella ramar för barnets konstruktion av verkligheten som 

speglas av materiella villkor och familjens kulturella värderingar, vilket jag anser i allt 

väsentligt liknar Bourdieus begrepp kulturellt kapital och habitus. Qvarsell tar upp betydelsen 

av både den objektiva och den subjektiva sociala verkligheten i barnets konstruktion av sig 

själv och sin omvärld, vilket jag ser som liknande Bourdieus tanke om en strukturerad 

struktur som i sig själv är strukturerande. 

6. Empirisk studie om föräldrarnas habitus och kulturella 
kapital  
I Observation och intervju i förskolan diskuterar Gunvor Løkken och Frode Søbstad 

skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa studier. Kvantitativa studier handlar om sådant 

som man kan sätta siffror på. Metoden för att dra slutsatser kallas för deduktivt tänkande. 

Detta innebär att man sätter upp en hypotes som man prövar. Hypotesen kan sedan bekräftas 

eller förkastas i mötet med verkligheten. Ofta är förutsättningarna, som till exempel metod 

och upplägg, för en kvantitativ studie noggrant kontrollerade och bestämda i förväg. 

Användning av olika instrument som enkät, test eller observation är centrala och måste 

användas konsekvent genom hela undersökningen. Målsättningen är att kunna generalisera 

utifrån den information man har fått fram. Kvalitativa studier handlar om att fånga ett 

holistiskt perspektiv där forskaren undersöker samband mellan delar och helheten. Metoden 

för att dra slutsatser är induktivt inriktad, vilket innebär att man utifrån enskilda, specifika 

företeelser försöker dra slutsatser om helheten. Det är erfarenheterna som blir viktiga snarare 

än på förhand etablerade hypoteser. Fenomenen studeras i sin naturliga miljö och forskaren är 

öppen för samspel med det man vill veta mer om. Målsättningen är förståelse när det gäller de 

kvalitativa studierna, men förklaring när det gäller de kvantitativa. Metoderna kan uppfattas 

som ytterpoler på en skala, men kan med fördel kombineras för att ge olika belysning av 
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samma fenomen. Metodtriangulering handlar om att välja flera olika teoretiska perspektiv 

eller flera olika metoder för att öka noggrannheten i studiet av den företeelse som man är 

intresserad av.42

 Enligt Steinar Kvale i Den kvalitativa forskningsintervjun är en intervju ett 

samtal med en struktur och med ett syfte där de avsiktligt utvalda frågorna blir till kunskap 

genom forskarens lyssnande. Den sker till skillnad från ett vanligt samtal inte mellan två 

likställda parter utan det är forskaren som väljer ämne och som kritiskt följer upp 

intervjusvaren.43 Det kvalitativa innebär att intervjun inte har kvantifiering som mål utan att 

forskaren söker kunskap uttryckt på ett verbalt sätt. Intervjun har en fokusering på bestämda 

teman. Den är inte strängt strukturerad med standardiserade frågor men inte heller helt 

öppen.44 För enkäter finns standardtekniker med accepterade regler och riktlinjer för 

urvalsstorlek, formulering av frågor och svarsalternativ, kodning av svar, statistiska 

analsymetoder, signifikansnivåer och så vidare. Detta gäller inte för forskningsintervjun.45 

Överföringsprocessen från tal till skrift efter en intervju kan innebära problem, då man under 

ett samtal normalt har en omedelbar förståelse av vad den andre säger vilken lätt försvinner 

när samtalet blir till en utskrift. Under utskriften sker en tolkningsprocess från forskarens sida 

som tenderar att ske omedvetet eller osynligt.46

 Enligt Løkken och Søbstad är en telefonintervju indirekt eftersom man använder 

ett tekniskt hjälpmedel, vilket gör att man inte har kontakt ansikte mot ansikte med den man 

intervjuar. Detta utgör en stor brist då kroppsspråk och icke-verbala signaler går förlorade i 

kommunikationen. Strukturerade intervjuer handlar om att frågorna har formulerats på 

förhand och att de kommer i en viss ordning med fasta eller öppna svarsalternativ. 

Frågeställningarna kan handla om bakgrundsinformation, beteendefrågor, attityder och 

värderingar, känslor, kunskapsfrågor och sinnesupplevelser.47

 Mitt tillvägagångssätt har varit att efter föreställningen ta kontakt med så många 

föräldrar som möjligt. Då har jag informerat om att jag skriver en magisteruppsats om 

Babydrama och att jag skulle vilja göra en telefonintervju. Föräldrarna har generellt varit 

mycket positiva och gett sitt samtycke till detta. Urvalet har styrts av de föräldrar som varit på 

föreställningen samt av hur många jag har hunnit ta kontakt med vid varje tillfälle. 

Föräldrasammansättningen vid den föreställning som ägde rum innan premiären var därför 
                                                 
42 Løkken och Søbstad, s. 28-33. 
43 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun¸ Lund, 1997, s. 13. 
44 Ibid., s. 35. 
45 Kvale, s. 19. 
46 Ibid., s. 154. 
47 Løkken och Søbstad, s. 96-102. 
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speciell, eftersom de var inbjudna av Unga Klara som provpublik. Jag har också fått hjälp 

med urvalet av den mamma och pojke som jag har observerat enskilt genom Unga Klara. Jag 

har ingen insikt i hur urvalet har gått till i dessa två fall, men jag antar att dessa individer har 

en högre kulturkonsumtion och är vanare teaterbesökare än genomsnittet eftersom de har haft 

kontakt med Unga Klara. 

 Jag har valt att kombinera enkät och kvalitativa frågor via telefonintervjuer för 

att få tillgång till både kvantitativa data och kvalitativ information om föräldrarnas beteenden 

när det gäller kulturkonsumtion, värderingar och attityder i form av barnsyn samt föräldrarnas 

uppfattning om sin egen och barnens upplevelse av Babydrama48. Jag har använt mig av en 

strukturerad intervju med öppna svarsalternativ. Det kvantitativa materialet är för litet för att 

dra generaliserbara, statistiskt säkerställda slutsatser utifrån deduktiv metod. Min metod för 

att dra slutsatser är därför induktiv där jag utifrån enskilda, specifika företeelser försöker dra 

slutsatser om helheten. De resultat som redovisas ska ses som bilder av just den här 

populationen och de slutsatser som presenteras är spekulationer utifrån denna begränsade 

grupp. De jämförelser med ett genomsnitt för Sverige som jag gör kan därför inte ses som helt 

rättvisande, men kan vara intressanta för att få någon form av känsla av hur denna grupp ser 

ut och beter sig i förhållande till omvärlden. Unga Klara lät bjuda in en grupp med 

ensamstående föräldrar genom Stockholm Stad. Min önskan har varit att ha några föräldrar ur 

den publiken som en kontrollgrupp, men jag har tyvärr inte kunnat få tillgång till deras namn 

och kontaktuppgifter. 

 Jag har gjort intervjuerna per telefon och samtidigt skrivit in svaren i datorn. 

Risken att jag har tappat några ord uppstår med det förfarandet, men jag har utan fördröjning 

översatt det talade till något som är begripligt i skrift. Min tolkning ligger därmed redan i det 

nedskrivna, även om jag i så hög grad som möjligt har strävat efter att fånga den intervjuades 

egna ord och uttryck. Därefter har de intervjuade fått en renskriven utskrift med möjligheten 

att ändra och/eller kommentera svaren. När man skriver ner en intervju kan man enligt min 

mening se det som att intervjun förstelnar. Från att ha varit levande, öppen och rörlig, tvingas 

den ner på pappret i en form som ska bevara den för eftervärlden. Så här i efterhand kan jag se 

att jag skulle kunna ha fört en loggbok om hur jag upplevde samtalet, om hur personen lät, 

stämningar och så vidare. Detta skulle kunna vara ytterligare ett komplement till utskriften av 

intervjun.49

                                                 
48 Alla intervjuer finns samlade i appendix 2. 
49 Min egen syn på forskningsintervjun har förändrats sedan min första och andra uppsats där jag gjorde ett fåtal 
relativt öppna intervjuer med ljudupptagningar som jag transkriberade. För mig var det då viktigt att återge varje 
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 Förutom den kombinerade intervjuenkäten med babypublikens föräldrar har jag 

intervjuat Carina Saxenberg från Unga Klara om hennes observationer av den vuxna 

publiken. Saxenberg är maskör men arbetade även i foajén under båda säsongerna av 

Babydrama för att välkomna publiken till föreställningen och informera om de praktiska 

förutsättningarna. Saxenberg torde därför vara en av de personer som har observerat flest 

föräldrar och barn under uppsättningen Babydrama. Jag använder mig även av mina egna 

observationer från appendix 1, där jag under de första observationerna fokuserade på hur 

publiken, både barn och föräldrar, var klädda. Min avsikt var att försöka fånga eventuella 

karaktäristika som särskiljer dem från andra. Genom dessa fyra olika empiriska källor 

(kvantitativa data, kvalitativ intervju, egna och annans observation av föräldrarna) vill jag 

åstadkomma en metodtriangulering för att få fram ett så tillförlitligt resultat som möjligt. 

7. Resultat och analys av föräldrarnas habitus och 
kulturella kapital 
Alla namn på föräldrar och barn är fingerade. Jag väljer att koppla resultaten direkt till analys 

i respektive avsnitt utifrån ett tolkande, hermeneutiskt förhållningssätt.50 I detta inledande 

avsnitt redogör jag för och analyserar de kvantitativa data som jag har samlat in om 

babypublikens föräldrar. 

7.1 Socioekonomisk beskrivning av babypublikens föräldrar 

I undersökningen har totalt tjugosex personer intervjuats, varav sexton kvinnor (62 %) och tio 

män (38 %). 31 % av föräldrarna är sambo och 69 % är gifta. Inga ensamstående finns 

representerade i materialet.51 Om man jämför detta med snitten för Sveriges befolkning med 

barn som helhet, så lever 27 % som sambo, 61 % som gifta och 12 % som ensamstående.52 

Det totala antalet barn som omfattas av undersökningen är tjugosju då materialet omfattar ett 

tvillingpar. Elva är flickor (41 %) och sexton är pojkar (59 %). Pojkarna är klart 

överrepresenterade som publik i denna lilla grupp, vilket kan ha att göra med att valet att gå 

och se föreställningen har gjorts av föräldern. Den genomsnittliga åldern per man är 33, 6 år 

                                                                                                                                                         
ord och formulering precis som den intervjuade hade uttryckt dem. Resultatet blev ibland svårbegripligt, då 
innebörden av det sagda inte alltid ligger i varje ord utan just i det mellanrum och i den tolkning som lyssnaren 
gör. Å andra sidan ger det andra personer möjlighet att själva undersöka materialet precis som det är och göra 
sina tolkningar. 
50 Per Johan Ödman, Tolkning, förståelse, vetande: Hermeneutik i teori och praktik, andra omarbetade upplagan, 
Stockholm, 2007. 
51 Appendix 2, intervju 1-26, fråga 2. 
52 SCB, Undersökning av levnadsförhållanden, 2000–2001. 
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och för kvinnor 35, 5 år.53 Jag kan konstatera att alla män som har varit och sett Babydrama 

är förstagångsföräldrar.54 Om man tar genomsnittsåldern för män, 33, 6 år, och antar att 

babypubliken är i snitt ett år får vi en genomsnittsålder på män som förstagångsföräldrar på 

32, 6 år. Detta stämmer väl överens med snittet för män i Stockholms län som ligger på 32, 6 

år. Kvinnorna som har gått och sett Babydrama har en genomsnittsålder på 35, 7 år. De 

kvinnor, 63 %, som är förstagångsmödrar var i genomsnitt 33, 5 år, vilket ger en ålder för 

kvinnliga förstagångsföräldrar som ligger på 32, 5 år. Snittet i Stockholms län är 30, 3 år.55 

Detta innebär den genomsnittliga förstagångsmamman i denna urvalsgrupp har fått barn två år 

senare än motsvarande genomsnitt i Stockholm. För 77 % av föräldrarna är det första barnet. 

Av de mödrar som har fler än ett barn har 15 % två barn och 8 % som har fyra barn.56 Min 

hypotes om att majoriteten av föräldrarna var förstagångsföräldrar har i stora drag bekräftats, 

det vill säga att gå på Babydrama är något man gör med sitt första barn. En talande 

beskrivning till varför det blir så fick jag av Camilla, fyrabarnsmamma, som var på 

Babydrama med sin son Georg: 
 
 Det vet jag ju själv, med första barnet gjorde vi många saker, man fick många erbjudanden och 
 många grejer hem i brevlådan. Med andra barnet - du har fullt upp och är ingen målgrupp 
 längre. Det var fem år emellan och det enda vi gjorde var att tänka på karriären, så vi jobbade, 
 hämtade och lämnade och sov. Nu när vi fick andrakullen var det lite samma sak. Till fjärde 
 barnet blir man inte ens inbjuden till mammagrupper på BVC. /…/ Med andra barnet gör man 
 nästan ingenting och det tredje får bara hänka på.57

 
Att föräldrar med fler barn i mindre utsträckning går på teatern tycks handla om en 

kombination av att det blir svårare rent praktiskt, men också att förstagångsföräldrar är en 

tydlig målgrupp för företag, myndigheter och institutioner, medan föräldrar från och med 

andra barnet verkar glömmas bort som målgrupp. 

 Babypublikens föräldrar ter sig som välutbildade. I gruppen på tjugosex 

personer finns ingen som enbart har förgymnasial utbildning, det vill säga bara grund- eller 

folkskola. I gruppen som enbart har gymnasium upp till tre år finns 23 %.58 När det gäller 

eftergymnasial utbildning har 78 % i alla fall påbörjat en universitetsutbildning. Här finns allt 

från personer med oavslutade examina till en som innehar doktorsgrad.59 Enligt SCB: s 

statistik för åldersgruppen 25-44 år, har 10 % av befolkningen enbart förgymnasial utbildning, 

                                                 
53 Appendix 2, intervju 1-26, fråga 1. 
54 Ibid., fråga 10. 
55 SCB, Sveriges officiella statistik, Statistiska meddelanden BE12 SM 0501, 2004. 
56 Appendix 2, intervju 1-26, fråga 10. 
57 Appendix 2, intervju 23, fråga 11. 
58 I denna kategori räknat in en skådespelarutbildning, en ekonomisk eftergymnasial påbyggnadsutbildning på 1, 
5 år samt utbildning till Kaospilot för att hellre underskatta än överskatta när det har funnits oklarheter. 
59 Appendix 2, intervju 1-26, fråga 5. 
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medan 47, 5 % har enbart gymnasium och 40 % har påbörjat en eftergymnasial utbildning.60 

Föräldrarna i detta utsnitt har en påbörjad universitetsutbildning i dubbelt så stor utsträckning 

som genomsnittspersonen i deras åldersgrupp. Min slutsats är att det kulturella kapitalet i 

form av utbildning väger tungt i denna grupp. 

 SCB: s socioekonomiska klassificering utgår ifrån utbildningsnivå och yrke 

(arbetare, lägre tjänsteman, tjänsteman på mellannivå, högre tjänsteman).61 Utifrån den kan 

man observera att alla föräldrar med undantag för fyra stycken hamnar i kategorin högre 

tjänstemän. Vid en närmare granskning av de andra fyra, kan man dra slutsatsen att några av 

Babypublikens föräldrar arbetar i en lägre socioekonomisk kategori än deras utbildning 

indikerar. Det gäller till exempel Martin som är pappa till Maria och som har ett 

studieuppehåll efter två och ett halvt år på juristlinjen. Han arbetar som busschaufför och 

klassificeras som arbetare. Maria, mamma till Anna, arbetar som konferensarrangör men har 

en universitetsutbildning inom media- och kommunikation. Kattis som är mor till Eskil 

arbetar som receptionist/telefonist, men är även diplomerad massör samt har 

universitetsutbildning i dramatisk gestaltning och barnkultur. Maria och Kattis klassificeras 

utifrån SCB: s socioekonomiska indelning som lägre tjänstemän. Victoria, mamma till Anya, 

arbetar som utbildningsingenjör. Hon klassificeras då som tjänsteman på mellannivå. Förutom 

högskoleutbildning till maskiningenjör har hon också en universitetsexamen i 

beteendevetenskap samt en steg-1 utbildning inom kognitiv beteendeterapi.62 Dessa föräldrar 

har högre kulturellt kapital än vad som är nödvändigt för deras nuvarande befattning. De som 

har högt kulturellt kapital och habitus kan dock göra avsteg från den gängse normen utan att 

de påverkar dem negativt. 

 För babypublikens far- och morföräldrar blir bilden av en grupp med mycket 

tungt vägande kulturellt kapital ännu tydligare.63 4 % av babypublikens far- och morföräldrar 

har enbart förgymnasial utbildning.64 19 % har enbart gymnasial utbildning. 77 % av far- och 

morföräldrarna har universitetsutbildning, vilket gör att de i lika hög grad som föräldrarna till 

dagens babypublik har universitetsutbildning. Detta kan jämföras med snitten för 

utbildningsnivå för åldersgruppen 64-74 år i Sverige. I denna grupp har 43 % enbart 

                                                 
60 SCB: s register, Befolkningens utbildning, version 2007-01-01, summering av personer med eftergymnasial 
utbildning som är kortare än tre år, samt de med minst tre år plus forskarutbildade. Det går inte att utläsa av 
statistiken om detta omfattar enbart avslutade utbildningar. Eftergymnasial utbildning är utbildning som 
förutsätter gymnasial utbildning enligt SCB:s definitioner på välfärdsindikatorer. 
61 www.scb.se/templates/Publikation_44112.asp. 
62 Appendix 2, intervju 9, 4 och 11, fråga 5 och 6. 
63 Ibid, intervju 1-26, fråga 7. Jag har här valt att klassificera dessa utifrån den person som har högst utbildning 
om två nämns. 
64 Här har jag klassificerat in bagare med gesällbrev. 
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förgymnasial utbildning, 37 % har enbart eftergymnasial utbildning och 19 % har 

eftergymnasial utbildning.65 Babypublikens far- och morföräldrar har universitetsutbildning i 

fem gånger så hög grad som genomsnittet i deras åldersgrupp. Här blir skillnaden i form av 

kulturellt kapital när det gäller utbildning gentemot den övriga befolkningen mycket 

accentuerad och tydlig över generationerna. Den habitus som har funnits i familjen kan antas 

ha format barnen till att söka sig till universitetsutbildningar. 

 När det gäller boende är det 31 % av babypublikens föräldrar som bor i hyresrätt 

medan 69 % bor i bostadsrätt. Genomsnittet för Stockholm är att 25 % av befolkningen bor i 

bostadsrätt. De intervjuade tycks skilja sig markant från Stockholmssnittet när det gäller 

ägandet av sin boendeform. SCB skriver att en bostadsrätt innebär att man har en kapitalinsats 

i sin bostad.66 4 % som växte upp i hyresrätt som under uppväxten omvandlades till 

bostadsrätt. Övriga 96 % levde under hela sin uppväxt i bostadsrätt.67 Om man räknar in den 

ombildade hyresrätten som bostadsrätt, kan man säga att 100 % av gruppen växte upp i en 

bostad som ägdes av deras föräldrar. Jag har inga siffror att jämföra med när det gäller 

boendeformernas fördelning när babypublikens föräldrar växte upp, men snittet idag för 

ägande av sin egen bostad ligger som jag nämnde ovan på 25 % i Stockholms län. I nästan tre 

gånger så hög grad äger babypublikens föräldrar sin bostad jämfört med snittet för Stockholm. 

Det ter sig som att babypublikens far- och morföräldrar i ännu högre grad än övriga 

befolkningen har ägt sin bostad. Här finns ett ekonomiskt kapital representerat. 

 Jag har även tillfrågat föräldrarna om deras lön.68 För att få en bild av hur de 

ligger till inkomstmässigt i förhållande till Sveriges befolkning, har jag utifrån ett av SCB: s 

mått på höginkomsttagare valt att klassificera deras löner utifrån skatteskalans brytpunkter.69

Tabell I. Föräldrarnas lön 

Andel av… Under brytpunkt 1,  
290 100 

Över brytpunkt 1, 
290 100 

Över brytpunkt 2, 
430 900 

Sveriges befolkning 84, 4 % 11, 2 % 4, 4 % 
Babypublikens föräldrar 27 % 54 % 19 % 

                                                 
65 SCB: s register, Befolkningens utbildning version 2007-01-01. 
66 Bostadsrätt omfattar både flerbostadshus och småhus enligt SCB. Pressmeddelande från SCB, 2006-03-30. 
67 Ibid. 
68 Appendix 2, intervju 1-26, fråga 8. Att jag har frågat om lön innebär att man inte får hela bilden av 
föräldrarnas taxerade inkomst då eventuella närings- och/eller kapitalinkomster eller avdrag inte finns med. Det 
blir en grov och inte helt rättvisande bild av Babydramaföräldrarnas inkomst, men ger ändå en fingervisning om 
hur de ligger till i jämförelse med andra. 
69 Hans Heggeman, ”Höginkomsttagare – Var går gränsen?”, Välfärd nr. 1, SCB, 2004, s. 22. Kompletterande 
och uppdaterad information via e-mail 2007-11-15 från Hans Heggeman. De med taxerad inkomst över 
brytpunkt 1, 290 100 kronor/år, betalar förutom kommunal skatt ytterligare  
20 % i skatt på inkomst som överstiger 290 100 kr/år. De som överskrider brytpunkt 2, det vill säga en taxerad 
inkomst på mer än 430 900, betalar 25 % i statlig skatt på det överskjutande beloppet. 
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Ett annat sätt att definiera höginkomsttagare är enligt SCB att utgå från en statsrådslön som 

per år uppgår till cirka 700 000 kronor. 0, 8 % av Sveriges befolkning ligger över den nivån.70 

Enligt den årsinkomst som personerna har angett ligger 27 % av föräldrarna under brytpunkt 

1, medan 54 % ligger mellan brytpunkt 1 och brytpunkt 2. Avslutningsvis är det 19 % av de 

tillfrågade som överskrider brytpunkt 2. Den person som har högst inkomst av föräldrarna har 

780 000 kronor om året och överskrider därmed den lägsta statsrådslönen.71

 Föräldrarnas medellön per år ligger på 353 276 kronor, vilket innebär en 

månadslön på 29 440 kronor. Den genomsnittliga årslönen i Sverige ligger på 300 000 per år, 

vilket motsvarar 25 000 kronor i månaden.72 Medianlönen per år för föräldrarna ligger på 

330 000 kronor. Detta motsvarar en månadslön på 27 500 kronor. Den genomsnittliga års- 

respektive månadslönen för hela riket ligger på 266 400 per år eller 22 200 kronor i månaden. 

Både medel- och medianlön för babypublikens föräldrar ligger således med viss marginal 

över brytpunkt 1 där man börjar betala statlig skatt och räknas som höginkomsttagare. 

7.2 Förälderns kulturintresse 

I detta avsnitt redogör jag för och analyserar de resultat som berör föräldrarnas kulturintresse. 

Jag har medvetet ställt öppna frågor utan färdiga svarsalternativ. På så sätt har jag fått fram 

mycket information om deras kulturintresse samtidigt som den blir svårare att kvantifiera på 

ett tillfredsställande sätt. 

Diagram A: Föräldrarnas kulturkonsumtion, självskattning 

Föräldrarnas kulturkonsumtion, självskattning

0

4

9

13

0 2 4 6 8 10 12 14

Ingenting

Lite

Genomsnitt

Mycket

H
ur

 m
yc

ke
t k

ul
tu

r 
ko

ns
um

er
ar

 ja
g?

Antal personer

 
                                                 
70 Ibid. 
71 Appendix 2, intervju 1-26, fråga 8. 
72 www.scb.se/templates/tableOrChart_149077.asp. 
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Indelningen i diagrammet är gjord utifrån hur många teater- eller operabesök föräldern själv 

har angivit i kombination med förälderns egen eventuella bedömning av hur mycket kultur 

man konsumerar. I kategorin ”mycket” har jag klassificerat dem som säger sig gå fem eller 

fler gånger på teater eller opera om året. Denna grupp utgör 50 %. Andelen föräldrar som 

säger sig gå några gånger om året och tycker sig vara ”genomsnitt” som kulturkonsumenter är 

35 %, medan de som anser sig konsumera ”lite” kultur utgör 15 % av gruppen. I den gruppen 

placerar jag dem som går minst en gång per år. 

Flera föräldrar uttrycker viljan att konsumera mer kultur och tycker inte att de 

kommer iväg så ofta som de skulle vilja. Anledningen till detta hör enligt dem själva ihop 

med att de har ett eller flera barn.73 Om man tittar på SCB: s statistik över den svenska 

befolkningens kulturkonsumtion, så visar den följande:74

Tabell II. Den svenska befolkningens kulturkonsumtion 

Teaterbesök per år 1) Ingen gång 2) Minst en gång Andel av grupp 2 
som har gått fem 
eller fler fem gånger 

Ålder 25-44 62 % 38 % 2, 2 % 
Sammanboende m. barn 62, 3 % 37, 7 % 2 % 
Gymnasial utbildning 64 % 36 % 2 % 
Eftergymn. utbildning 43, 4 % 56, 6 % 5 ,9 % 
Högre tjänstemän 36, 8 % 63, 2 % 6, 9 % 
Babypublikens föräldrar75 0 % 50 % 50 % 
Fördelningen i gruppen föräldrar som har gått på Babydrama visar att hälften går på teatern 

minst en gång om året. Hälften går mer än fem gånger. Av SCB: s statistik kan man se att det 

är en mycket begränsad andel av Sveriges befolkning i denna åldersgrupp som går på teatern 

mer än fem gånger per år, 2, 2 %. Andelen som är sammanboende med barn och som kommer 

iväg mer än fem gånger på teater per år är på samma nivå, 2 %. 

 Andelen av befolkningen som går på teater minst en gång om året blir högre när 

man ser på utbildningsnivå och socioekonomisk grupp. Här finns dock ingen åldersindelad 

statistik, men av det drar jag slutsatsen att det kulturella kapitalet i form av hög utbildning gör 

att man tenderar att konsumera mer kultur, i detta fall i form av teater. När man kommer till 

personer med eftergymnasial utbildning och till de högre tjänstemännen, minskar gruppen 

som inte har gått någon gång alls markant och ligger under 50 %. Eftergymnasial utbildning 

garanterar i alla fall att 56 % går och ser minst en teaterföreställning om året, medan att vara 

                                                 
73 Appendix 2, intervju 16, 18, 20 och 25, fråga 16. 
74 SCB, ULF, Tabell 48, Teaterbesök. 1998-1999.  
75 Mina beräkningar för föräldrarnas kulturkonsumtion. Jag har summerat de föräldrar som tycker sig vara små 
respektive genomsnittskonsumenter av kultur, eftersom jag tolkar det som att de går minst en gång på teatern per 
år, vilket sammanfaller med SCB: s definition. 
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högre tjänsteman innebär att 62, 3 %, nästan två tredjedelar av denna grupp, går och ser minst 

en föreställning per år. Utbildning bidrar i hög grad, men sedan verkar yrkesgruppen och 

socioekonomisk status påverka teatergåendet ytterligare i positiv riktning. 

 Givet att föräldrarna till babypubliken har så pass hög utbildning och nästan 

uteslutande tillhör den socioekonomiska gruppen högre tjänstemän så kan man anta att de har 

en högre kulturkonsumtion än motsvarande åldersgrupp med en lägre utbildningsnivå och i 

andra socioekonomiska grupper. Det unika med denna grupp är att alla har gått mer än en 

gång på teatern på ett år medan det i övriga befolkningen i denna åldersgrupp med barn är så 

att majoriteten, över 60 %, inte går någon gång över huvudtaget. Detsamma gäller dem som 

enbart har gymnasial utbildning. Bland föräldrarna finns det 23 % som har enbart gymnasial 

utbildning, vilket gör att de definitivt avviker från den övriga befolkningen enligt SCB: s 

statistik då babypublikens föräldrar konsumerar minst ett teaterbesök per år. En hypotes här 

skulle kunna vara att de har ett arv i form av habitus och kulturellt kapital från sina föräldrar, 

vilket gör att de går i högre grad på teatern än andra personer med samma utbildning. 

 Kulturintressets ursprung bland babypublikens föräldrar kommer först och 

främst från föräldrar och uppfostran, vilket så många som 77 % har angivit. 19 % av de 

svarande anger att intresset kommer från dem själva och endast 4 % menar att det kommer 

från skolan, här specificerat till högskolan. Detta talar sitt tydliga språk, och torde vara 

nedslående för dem som tror att man kan fostra fram ett kulturintresse i skolan. Maria som är 

förälder till Anna säger att hennes föräldrar inte är kulturmänniskor. Hon är den enda person 

som har nämnt att kulturintresset har kommit genom skolväsendet. Hennes kulturintresse kom 

från omgivningen på högskolan, vilket kanske mer pekar på att det är nya vänner och 

umgängeskretsar som har påverkat snarare än utbildningen eller högskolan i sig.76 19 % av 

föräldrarna säger att kulturintresset kommer från dem själva och att det är något de har 

utvecklat på egen hand. Kalle, far till Sverre, säger att han inte tror att kulturintresset kommer 

så mycket från hans föräldrar. Det faktum att han växte upp i en småstad bidrog inte heller, 

eftersom utbudet när det gällde teater och musik var litet. Kalle säger att det har växt fram i 

honom på något sätt. Resterande 77 % hänvisar tydligt till föräldrar och uppfostran. 

Kulturintresset kommer hemifrån. Katarina, mamma till Flora, säger att det är hennes 

föräldrar ”med mycket kulturellt kapital” (informantens formulering) och det faktum att hon 

växte upp på sjuttiotalet som har bidragit till hennes kulturintresse. Anyas mamma Victoria 

säger att det helt klart kommer från hennes mamma och släkten. Kultur har funnits med under 

                                                 
76 Appendix 2, intervju 4, fråga 17 och 18. 
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hela uppväxten. Sofia som är förälder till Kajsa tycker att gå på teater är något naturligt men 

hon ser det som att vissa människor är teaterfientliga och tycker att teater är något konstigt. 

Hennes föräldrar har alltid gått mycket på teatern, likaså makens föräldrar. Siris mamma Inga 

berättar att i hennes familj har kultur alltid varit något prioriterat och att hon aldrig har nekats 

biljetter till något evenemang av sina föräldrar. Hennes mamma har varit den stora motorn när 

det gäller teater och har systematiskt skolat in henne i kulturen. Camilla, förälder till Georg, 

säger att det definitivt är hennes föräldrar som ligger bakom hennes kulturintresse. Camilla 

och hennes syskon fick gå på balett vid sju års ålder och sedan på operan när de var tio år.77 

Generellt sett i intervjuerna så nämns mödrar som den drivande av föräldrarna när det gäller 

kultur. Ingen nämner fadern som den mer kulturintresserade föräldern. 

 I intervjusvaren noterar jag olika distinktioner i enlighet med Bourdieu, till 

exempel benämningen kulturmänniskor, föräldrar med kulturellt kapital och teaterfientliga. 

Här finns återigen en omedveten klassificering av människor utifrån det perspektiv man själv 

har. Att gå på teater är en social praktik som visar en persons habitus och som omgivningen 

därmed uppfattar. Genom att ge sin syn på kulturen visar människan sin egen position i den 

sociala ordningen. Ordet teaterfientlig tror jag inte är något som en person skulle använda om 

sig själv, utan i det ordet ligger en värdering från en person som på så sätt skiljer ut sådana 

som har andra preferenser. Genom att prata om någon annans smak tolkar jag det som att man 

själv också har möjlighet visa sin egen habitus. Att vara en kulturmänniska ser jag som ett 

något mer neutralt uttryck, men likväl visar det att individen har delat upp världen i icke-

kulturmänniskor och kulturmänniskor. Detsamma gäller att säga att föräldrarna har mycket 

kulturellt kapital. Det visar också att individen tydligt vet vilken grupp han eller hon själv 

anser sig tillhöra. Uttryck som att teatergåendet är något naturligt som alltid har funnits med, 

att man har skolats in och att kulturen har prioriterats i hemmen ser jag som ett uttryck för hur 

dessa föräldrars habitus ser ut. Det finns en förtrogenhet med teatern som tyder på att dessa 

personer utsatts för en vad Aronsson kallar för en långvarig exponering av kulturupplevelser. 

 Jag har frågat mina informanter om deras första respektive senaste teaterminne 

för att få ytterligare ett perspektiv på deras kulturkonsumtion. Jag har ställt öppna frågor utan 

krav på att specificera varken titel, plats eller ålder. Det är därför intressant att observera att 

detaljnivån i svaren är väldigt varierande, vilket ger en antydan om de svarandes relation och 

förtrogenhet med teater från ung ålder. Jag har fått mer än ett svar från vissa personer, så jag 

har totalt trettiofyra olika teater- eller kulturhändelser som har angetts som första teaterminne. 

                                                 
77 Ibid., intervju 5, 11, 18, 23, 26, fråga 17. 
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Av dessa klassificerar jag sexton stycken som barnteater, det vill säga 47 %. Här finns pjäser 

som Ballongen spricker, Bröderna Lejonhjärta, Den hemliga verkligheten, Fröken Ensam 

Hemma åker gungstol, Herr Ingenting, Klas Klättermus, Mio min Mio, Nalle Puh, Nils 

Karlsson Pyssling och Pelle Svanslös. De vuxenpjäser som omnämns som första teaterminne 

är Den inbillade sjuke, Historien om Tigern, Kung Lear, Markurells i Wadköping, 

Tolvskillingsoperan, Måsen och Tältprojektet. Baletter och operor som nämns är 

Nötknäpparen, Romeo och Julia, Svansjön och Trollflöjten. Föräldrarna tycks ha haft stor 

tilltro till barnens förmåga att ta till sig teater eller sett teaterbesöket som en möjlighet att 

vänja dem vid en viss social praktik.78

 15 % av svaren är väldigt otydliga och benämns som barnpjäser, fri teatergrupp, 

något om kärlek, något på biblioteket och skolteater. Den andra extremen är de svar som 

anger både pjäs, skådespelare, regissör och/eller plats. Ett exempel på detta är följande citat 

från Victoria, Anyas mor: ”Jag såg Den inbillade sjuke av Molière, när jag var 8-9 år. Jag 

kommer inte ihåg om det var där Carl-Gustaf Lindstedt var med eller om det var 

kasinogänget… Margareta Krook var med. Det var fina skådespelare, men jag kommer inte 

ihåg.”79 Svaret antyder en stor förtrogenhet med teatervärlden och jag tänker mig att det beror 

på att Victoria under sin uppväxt befunnit sig i en miljö där denna typ av kännedom har varit 

en del av vardagen, en del av det naturliga som man bara känner till. Nils, pappa till Ester, 

uttrycker en liknande förtrogenhet i följande citat: ”Det var tidigt 80-tal, Historien om Tigern 

av Dario Fo på Fågel Blå med Björn Granath. Det minns jag mycket tydligt.”80 Givet att Nils 

är född 1975 så torde han varit mellan sex och åtta år vid detta tillfälle. Detaljnivån är djup 

och omfattar allt från titel, pjäsförfattare, namn på skådespelaren, plats och tidsangivelse. 

Detta tolkar jag som att Nils redan tidigt skolats in i teaterns värld. Jakob, Rubens far, tycks 

av följande citat att döma ha haft en tidig förtrogenhet med teater: 
 
 Min första erfarenhet av teater var av Staffan Westerberg på TV, det var något som handlade om 
 någon som bodde i en ask. Det där med pannkakan kom ganska sent. Där bodde Herr Ingenting. 
 Att det handlade om döden var inget jag märkte eller kunde formulera förrän typ i tonåren. 
 Programmet gav mig en väldigt stark och annorlunda känsla. En annan teaterupplevelse från TV 
 var Peter Schildt, Den hemliga verkligheten. Det programmet lärde mig mer om teater än 
 barnteatern. /.../ Jag såg också föreställningen Fröken Ensam Hemma åker gungstol, först på 
 teatern sedan på TV av känd kvinnlig författare/…/.81

 

                                                 
78 Ibid., Första teaterminnet. 
79 Ibid., intervju 11, fråga 18, 
80 Ibid., intervju 19, fråga 18. 
81 Ibid., intervju 6, fråga 18. 
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Det tidigaste teaterminnet är från tre års ålder, då en av informanterna själv framträdde i en 

balettföreställning i Västerås. Nästa tidiga åldersangivelse är fyra år för föreställningen 

Ballongen spricker som gick på TV. Den högsta tidsangivelsen för ett första teaterminne är 

trettiofyra år. 12 % av minnena är olika typer av föreställningar där respondenterna själv har 

medverkat som barn, som till exempel balettföreställning, medverkan i orkester, amatörteater 

och skolpjäser. 37 % av minnena är från så kallade institutionsteatrar som Dramaten, Operan 

och olika stadsteatrar medan 21 % av de första teaterminnena kommer från TV.82

 När det gäller föräldrarnas senaste teaterminne har jag fått trettioen svar.83 15 % 

av dessa innehåller förutom pjästiteln information om var man har sett pjäsen. Här tycks 

institutionsteatrarna i Stockholm vara i klar dominans med svar som Dramaten, Elverket, 

Folkteatern i Gävleborg (Gasklockan), Kulturhuset, Lilla Scenen, Operan, Parkteatern, 

Stockholms Stadsteater och Unga Riks. 70 % av föräldrarna har specifikt angivit dessa. I de 

fall där inte respondenten angivit plats kan jag av pjäsernas titlar se att majoriteten hör hemma 

på tidigare nämnda scener. De pjäser som anges är Aïda, Aniara, Amadeus, Elektra, En 

midsommarnattsdröm, Ett drömspel, Hemkomsten, Jag är min egen fru, Jösses flickor, 

Kabaré Underordning, Kärlek och politik, Leka med elden, Lite Nils, Max och Moritz, 

Ringen, Romeo och Julia och Sultanens hemlighet. Därutöver nämns Cirkus Cirkör, 

Folkoperan, Märsta och Roma på Gotland. Föreställningar som specifikt nämns är Den lilla 

sjöjungfrun, Hamlet, Kvinnofilten och Singing in the rain. Detaljnivån utöver det vanliga 

förekommer i två fall, Kabaré Underordning där regissören Suzanne Osten anges, samt 

Elektra på Elverket med Alexandra Rappaport. Föräldrarna verkar följa den så kallat 

etablerade, konsekrerade kulturen. Jag noterar också att barndomsminnena av teater verkar ha 

satt djupare spår i form av detaljnivå än vuxenminnena. 

 Jag antar att kulturintresset är en bakgrundsfaktor till varför föräldern har tagit 

med sitt barn på Babydrama. I diagrammet har jag kategoriserat de källor varifrån föräldrarna 

fick information om Babydrama utifrån de svar som jag har fått av dem.84 Personliga 

kontakter85 i kombination med artiklar i Dagens Nyheter (DN) eller Svenska Dagbladet (SvD) 

är den informationskanal som flest har angivit, 27 %. Därefter kommer både DN/SvD 

respektive Vän på delad andraplats med vardera 23 %. 

 

                                                 
82 Ibid., Första teaterminnet. 
83 10 % av dessa är avvikande svar där ett handlar om bio, filmen om Édith Piaf, Grease och en 
barnföreställning. 
84 Ibid., intervju 1-26, fråga 13. 
85 I detta begrepp har jag räknat in vänner/mammagrupp/släkting/mor-farförälder. 
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Diagram B. Informationskanaler om Babydrama 
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 Slutsatsen jag drar är att den så kallade djungeltrumman i kombination med 

artiklar om föreställningen har bidragit till tre fjärdedelar av besökarna. Uppenbarligen är 

föräldrarna en tidningsläsande grupp och det är de traditionella dagstidningarna DN och SvD 

som nämns. Det är inte osannolikt att anta att föräldrarna är prenumeranter. Inga 

gratistidningar som Metro, Punkt SE eller Stockholm City har nämnts som informationskällor 

även om jag vet att i alla fall Metro och Stockholm City också hade artiklar om Babydrama.86 

Mer renodlade marknadsföringskanaler som annonser eller riktade utskick från Stadsteatern 

tycks marginella i att ha påverkat publiken att komma till Babydrama. Jag vet inte hur stora 

marknadsföringssatsningar Stadsteatern gjorde på Babydrama specifikt, men jag drar mig till 

minnes om att i alla fall ha läst om uppsättningen i Stadsteaterns säsongsprogram. I ett fall har 

till och med en förälder på egen hand tagit kontakt med Stadsteatern, vilket resulterade i att 

                                                 
86 Artiklar om Babydrama i författarens ägo. 
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Unga Klara erbjöd sig att spela en föreställning under förutsättning att hon fick dit en 

provpublik.87

 Vad är det som gör att artiklarna om Babydrama har kommunicerat så väl med 

just denna grupp människor? För mig blir habitus som en form av urvalsinstrument tydlig i 

detta fall. Informationen har funnits tillgänglig för en bred grupp i samhället, men det som har 

gjort att dessa föräldrar har gått och sett Babydrama har utifrån min tolkning styrts av 

personernas habitus. Rickard, pappa till Kaj säger så här om varför man som föräldrar hamnar 

på föreställningen: ”Å andra sidan kanske man måste ha ett visst intresse för att hamna där 

från första början. /…/”88 Det som Rickard benämner som ”det grundläggande intresset” är 

vad jag ser som habitus i detta sammanhang. Bourdieu hänvisar till ett speciellt möte som 

uppstår när människor vars habitus har formats av konstens värld ser vissa saker från det 

konstnärliga fältet, vilket gör att dessa framstår som värdefulla och meningsfulla genom att 

det uppstår en form av kontakt. Personer med en annan typ habitus kan sägas stå inför något 

helt annat. Troligen är det så att för människor med en viss typ av klasshabitus har artiklarna 

om Babydrama visat något mycket meningsfullt och intressant, vilket gjort att föreställningen 

dragit till sig en mycket homogen grupp med avsikt på kulturellt kapital, bostad, ekonomi och 

så vidare. 

7.3 Barnsyn 

I detta avsnitt redogör jag för och analyserar kortfattat de resultat jag har fått fram när det 

gäller föräldrarnas barnsyn. Jag har ställt öppna frågor till föräldrarna utan fasta 

svarsalternativ. Därefter har jag sammanställt de ord som föräldrarna använder sig av om sina 

barn och gjort en ”word count”, det vill säga räknat samman orden för att se om något eller 

några av dem är speciellt frekvent förekommande. Jag har sedan klustrat ihop liknande ord. I 

resultatredovisningen nedan tar jag med ord som har förekommit minst fyra gånger. 

Resultatet ser ut så här när de gäller föräldrarnas nyckelord för att beskriva sina barn89: 
Ord Antal gånger 
Aktiv, energisk, rörlig, livlig, rastlös 22 
Glad, positiv 21 
Nyfiken, utforskande, tycker om stimulans 19 
Social, utåtriktad 10 
Stark, intensiv 6 
Trygg, orädd, kaxig 4 

                                                 
87 Appendix 2, intervju 6, fråga 13.  
88 Ibid., intervju 14, fråga 20. 
89 Ibid., intervju 1-26, fråga 23. 
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Jag tycker att bilden av bebisen som en aktiv, glad, social varelse med egen vilja och åsikter 

framträder med stor tydlighet. Det stämmer väl med Qvarsells och Sommers bild av barnet 

som en aktiv uttolkare och medkonstruktör av sin egen verklighet. Dessa ord sammanfaller 

med diskursen om det kompetenta barnet som Johansson tar upp och Sommers 

kompetensbarnsparadigm, som är och har varit förhärskande i samhället de senaste 

decennierna. Det är svårt att säga hur influerade föräldrarna är av denna diskurs och detta 

paradigm, men den ter sig som relativt entydig om man utgår från de ord som de har använt 

för att beskriva sina barn. Det är också svårt att säga i vilken riktning påverkan går. Är det 

föräldrarna som påverkar diskurs/paradigm eller vice versa? Troligen är det en process som 

går i båda riktningarna samtidigt. Föräldrarnas nyckelord för att beskriva vad som är viktigast 

för ett barn är följande:90

Ord Antal gånger 
Trygghet 14 
Kärlek 11 
Bli sedd 7 
Sömn, mat, syre 6 
Utforska, få utlopp för nyfikenhet, stimulans 6 
Närhet 4 
Barnet behöver trygghet och kärlek enligt föräldrarna, vilket jag uppfattar som en 

känslomässig bas. Att bli sedd och att utforska själv har samma dignitet som sömn, syre och 

mat. Att bli sedd implicerar enligt mitt synsätt en upplevelse av att vara någon som är i 

kontakt med en annan människa, en ömsesidighet som inte fanns i sextiotalets bild av barnet 

som Sommer redovisar. Då såg man barnet som mer inneslutet i sig själv och utan tydlig 

kontakt med verkligheten. Det aktiva utforskandet ser jag också som tillhörande diskursen om 

det kompetenta barnet och kompetensbarnsparadigmet som båda fokuserar på det resilienta 

barnet som interagerar med sin omgivning och på så sätt upptäcker världen och utvecklas. Sist 

på denna lista kommer närhet med fyra svar. Även sömn, mat och syre kom långt ner på listan 

Jag tolkar detta som att det i denna grupp är så självklart att ett barn får sina fysiologiska 

grundbehov tillgodosedda, att man i stället fokuserar på de känslomässiga behoven. Norman 

talar om att balansen mellan i hur hög grad ett spädbarn ses som en individ och i hur hög grad 

det ses som en varelse med biologiska behov varierar mellan samhällen. Slutsatsen här att det 

finns en stor betoning på bebisen som en individ. Här är resultatet för föräldrarnas centrala 

tankar som beskriver deras syn på barnuppfostran:91

 

 

                                                 
90 Ibid., intervju 1-26, fråga 24. 
91 Ibid., fråga 1-26, fråga 25. 
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Tankegångar Antal gånger 
Viktigt att sätta gränser, att visa vad som är rätt 
och fel 

11 

Ge barnet frihet och möjlighet att själv utforska 6 
Vara som en trygg fura och guida barnet 
genom livet 

6 

Ge mycket kärlek 5 
Tar det här med uppfostran som det kommer 5 
Den tydliga betoningen på att sätta gränser förvånade mig något. Jag blev också förvånad av 

att ge kärlek kom så pass långt ner på listan och efter – om än marginellt – att upptäcka själv. 

Föräldrarnas syn på barnuppfostran tycks ha fokus på att sätta gränser och att vara som en 

trygg fura, samtidigt som barnet ska ha frihet att upptäcka och få mycket kärlek, tolkar jag 

som ett tydligt uttryck för Sommers begrepp den auktoritative vuxne som har krav och 

förväntningar, samtidigt som föräldern kan leva sig in i barnet. Jag ser även svaren som ett 

uttryck för att man har ett dualistiskt förhållande i hur man ser på barnen, både som individer i 

behov av skydd men också som kompetenta individer, det Johansson kallar för human 

becomings och human beings. För att göra mig till djävulens advokat så skulle ett alternativt 

synsätt kunna vara att ”Nanny” TV-programmens angreppssätt med tydlig gränssättning har 

slagit igenom i det svenska samhället. Katarina, mamma till Flora, tycker att det finns otäcka 

stämningar för närvarande med gränssättning och så kallade nannykurer när det gäller 

barnuppfostran. Hennes eget recept handlar om att det viktigaste är att bli sedd och bemött 

med respekt och allvar. Katarina säger att det man aldrig gör mot en vuxen ska man inte heller 

göra mot ett barn. Hon pekar också på behovet av mer barnkultur för att stävja dessa 

tendenser till tuffa tag.92

 När det gäller frågan om informanterna ser stora skillnader mellan sitt eget och 

de egna föräldrarnas förhållningssätt till uppfostran och barn är grupperna som svarat ja och 

nej är nästan jämnstora, 38 % respektive 43 %. 19 % är osäkra. Jag tolkar det som att den 

grupp som har svarat att det inte är någon nämnvärd skillnad är ganska nöjda med sin 

uppfostran och att de vill fortsätta att göra på ungefär samma sätt med sina barn. Martin, 

pappa till Maria, säger att han är väldigt nöjd med sin uppfostran, och att han håller den som 

ett ideal när han ska uppfostra henne. Han kan se att det har varit några saker där han tänkt att 

”så ska inte jag göra”, men på hela taget har hans uppfostran varit bra. Kalle säger att han 

självklart är präglad av sina föräldrar, även om det finns skillnader också. Det är inget han 

tycks se själv, men han berättar att hans fru kan höra det i speciella tonfall när han pratar med 

                                                 
92 Ibid., intervju 5, fråga 24. 
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dottern Lisa. Inga uttrycker det som att hon bär med sig sina föräldrars värderingar, livsstil 

och syn. Hon noterar att hon är mer olik sin make än sina föräldrar på detta område.93

 Jag tycker att man även här kan se det som att personerna har internaliserat och 

fortsätter att praktisera det habitus som man har fått av föräldrarna och som därmed känns 

naturligt och bekvämt. Ordet prägla som Kalle använder uppfattar jag som symboliskt. Ett 

mynt präglas, vilket innebär att någon sätter ett avtryck i ett material. Ordet prägling tycker 

jag också antyder att det är en ganska mödosam process och inget som är gjort i en 

handvändning, vilket stämmer väl överens med det långsiktiga tillägnandet av de sociala 

praktiker som utgör habitus. ”Det som böjt ska bli, måste böjas i tid” finns det ett gammalt 

talesätt som säger. Jag har för mig själv använt en bild av en lins, ett föremål som jag tycker 

ger uttryck för flera olika dimensioner av habitus: att det är något som formas och slipas med 

viss möda utifrån ett existerande grundmaterial, att det är något som styr hur vi ser på världen 

samtidigt som det styr hur världen ser på oss, samt att det är något genomskinligt, transparent 

som är svårt att få syn på. Det intressanta med habitus osynlighet demonstreras genom att 

Kalles fru kan se likheter mellan hans sätt att tilltala dottern Lisa och det sätt som hans 

föräldrar använder för att tilltala honom, men att han själv framstår som omedveten om dem. 

Ingas svar visar på det faktum att varje familj är en så kallad ekologisk-kulturell nisch med 

givna kulturella ramar, värderingar och referenspunkter. Dessa kan skilja sig mycket åt mellan 

personer. Inga kan tänkas ha valt en man med en annan habitus eftersom hon säger sig se 

större likheter mellan sitt eget sätt att tänka och sina föräldrars än med makens. 

 Bland de personer, tio stycken, som svarar att ”ja, det är skillnad”, finns det 

några huvudgrupperingar. En består av de personer som tar upp att föräldragenerationen var 

strängare än vad de själva upplever sig. En annan består av de informanter som är kritiska till 

hur de blev uppfostrade. Här talar flera personer om alltför fria tyglar, gränslöshet och 

oförmåga att säga nej.94 Kritiken riktas mot två olika typer av föräldrar som kan tänkas 

motsvara ytterligheterna på en skala. Den riktas både mot dem som har varit mer auktoritära 

och därmed kanske inte i tillräckligt hög grad tagit in barnets behov och vilja, och mot dem 

som kan ha präglats av efterkrigstidens anti-auktoritära strömningar för att därmed vilja se 

barnet och sig själva som jämlikar i en symmetrisk relation med lika fördelning av ansvar. Att 

kritiken riktas mot dessa ytterligheter stärker min bild av att babypublikens föräldrar ligger 

någonstans i mitten som en auktoritativ vuxen. 

 

                                                 
93 Ibid., intervju 9, 22 och 26, fråga 26. 
94 Ibid., intervju 4, 15, 17, 8 och 12, fråga 26. 
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Här är föräldrarnas bilder av relationen med sina barn:95

Antal svar Bild av förälderns och barnets relation Min klassificering 
2 Jag håller mitt barn Asymmetrisk relation 
1 En ko och en kalv som i Ferdinand Asymmetrisk relation 
1 En sol med ett hjärta Kärlek 
3 Vi ligger på golvet och leker Samvaro 
1 En apmamma och en apunge Asymmetrisk relation 
1 En orangutang- eller lejonflock  Asymmetrisk relation 
1 Kaotisk bild med varma färger och mjuka 

kaotiska rörelser 
Kärlek 

1 Vi är på gräsmattan med tvillingvagnen bredvid Samvaro 
1 Vi är på promenad med sele, jag visar en sten 

eller ett hallon 
Asymmetrisk relation 

1 Vi sitter på en filt, han skrattar och leker Samvaro 
1 Jag är som en hamn för en båt där man kan söka 

skydd och sedan ge sig ut på havet när det är 
lugnt 

Asymmetrisk relation 

1 Jag jagar min dotter som ler, full i sjutton, för 
hon har just gjort något otillåtet 

Asymmetrisk relation 

1 Jag är ett träd som mitt barn kan växa upp i 
skuggan av i trygghet 

Asymmetrisk relation 

1 En rund form, en hjärtform och vi två i silhuett 
och pussas 

Kärlek 

1 Vi tar det lugnt tillsammans på ett kärleksfullt 
sätt 

Samvaro 

1 Vi två med ett stort hjärta emellan oss Kärlek 
1 Jag håller mitt barn i handen och vi går längs en 

lång sandstrand 
Asymmetrisk relation 

1 Jag gör en löjlig grimas och mitt barn garvar Samvaro 
2 En stor kram Kärlek 
1 En liten lycklig familj Asymmetrisk relation 
1 Vi sitter i ett barnbadkar, nära nära, med 

syskonen omkring 
Samvaro 

1 En kram med ett stort hjärta Kärlek 
42 % av föräldrarna har svarat med bilder som jag tycker antyder en asymmetrisk relation, där 

den vuxne har ett tydligt ansvar i relationen. 27 % har svarat med bilder som jag tolkar som 

ett uttryck för kärlek och 31 % har svarat med bilder som jag tolkar som någon form av 

samvaro. Återigen tycker jag mig se en dominans av bilder som för mig illustrerar en 

auktoritativ förälder som både kan se sitt barn som en human becoming och som human 

being. Om man spetsar till det skulle man kunna tänka sig bilderna av samvaro som ett 

uttryck för en mer jämlik relation mellan barn och förälder, men jag tycker denna förklaring 

känns sökt. Jag håller fast vid min egen bild av att majoriteten av babypublikens föräldrar 

med dessa bilder säger sig vara – eller ha idealet att vara - en auktoritativ vuxen. 

7.4 Observationer av babypublikens föräldrar 

Här försöker jag åstadkomma en metodtriangulering genom att kombinera ovanstående 

resultat med egna observationer.96 När det gäller genrepet på torsdagen innan premiären såg 
                                                 
95 Ibid., intervju 1-26, fråga 28. 
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jag föräldrar mestadels ledigt klädda i jeans och tröjor i diskreta färger. Någon enstaka 

märkesprodukt skymtade fram, men det var inte så lätt att uppfatta. För mig tycktes 

föräldrarna mig som en ganska homogent vardagsklädd grupp människor. Jag såg inte något 

speciellt som stack ut i denna observation. 

Nästa observation är från en lördag. Återigen framträder en bild av en ledigt 

klädd föräldraskara i nedtonade färger. Här hade jag förväntat mig något mer uppklädda 

föräldrar eftersom det var helg, men även vid detta tillfälle tycks det dominerande plagget 

vara jeans. Jag har i observationen skiljt ut en kille som ”kulturig”. Man kan fråga sig om jag 

gör denna distinktion i förhållande till mig själv eller till de vuxna besökarna. Han bar jeans 

och t-shirt precis som alla andra, så det är i efterhand svårt att avgöra vad det var som gav mig 

denna signal. Möjligtvis kan hårets längd ha spelat in. Det är dock tydligt i mina anteckningar 

att han på något sätt har signalerat en annorlunda grupptillhörighet än de andra. Föräldrarna 

var annars en homogen grupp som var klädd på ungefär samma sätt vid detta tillfälle. 

Märkesmarkörer på kläder och accessoarer var inte så tydliga. Ibland var det svårt att avgöra 

om det var en märkesprodukt eller en kopia när det gällde till exempel väskor. 

Den tredje observationen från en tisdag visar mer av samma sak. Jeans tycktes 

återigen vara det förhärskande plagget. Män och kvinnor var klädda på nästan samma sätt. 

Våren som drog mot sommar tog sig endast uttryck i ett par solglasögon. Jag lyckades fånga 

någon enstaka märkesprodukt. Den enda avvikande observationen som jag gjorde handlar 

återigen om en person, i detta fall en farmor, där jag har tyckt mig få en kulturkänsla. Hon var 

svartklädd med en orange halsduk. Det kan vara så att det är färgen på halsduken som har 

bidragit till intrycket av att vara ”kulturig”, eftersom starka färger inte har varit så vanliga 

annars. Kanske är det så subtila markörer som en färg på en halsduk och långt hår på en man 

som styr min klassificering av personer. Intrycket av en homogent klädd grupp kvarstår.97

Föräldrarnas habitus tycks för mig ligga mer i inre attityder och värderingar som 

kommer till uttryck i intervjuerna än i yttre attribut relaterade till kroppen och kläder i mina 

observationer. Publiken vet att de inte behöver komma i kostym utan att de kan vara ledigt 

klädda. Men samtidigt kan klädvalet och handla om en inre attityd, det vill säga om man 

tycker det är något ”fint” att gå på teatern och därmed klär upp sig eller om det är något mer 

vardagligt som man bara gör och därmed kommer som man är. Det är också ett sätt att visa 

barnet i vilken relation man står till teatern, om det är något högre, jämbördigt eller lägre än 

                                                                                                                                                         
96 Här använder jag delar av de observationer i appendix 1 som jag har gjort utifrån ett fenomenologiskt 
perspektiv. 
97 Appendix 1, observation 1, 2 och 3. 
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man själv. Lawler kommenterar att habitusbegreppet är något som inte bara omfattar kropp 

och utseende utan som skär igenom den traditionella uppdelningen av kropp och själ. Jag bad 

Carina Saxenberg, Unga Klara, berätta om sina observationer av babypublikens föräldrar: 
 
 Jag ser dem som aktiva människor. /…/ De flesta har varit på teater. Jag tror det är 
 medelklass och uppåt. När en och annan har kommit som inte har haft den bakgrunden, har jag 
 tänkt ”Gud, vad roligt att du hittade hit”. Jag hade själv en ganska fattig uppväxt. Då är man glad 
 att folk som kanske inte är så teatervana letar sig fram och råkar komma med. Publiken kom från 
 Södermalm, Östermalm och Vasastan. Det kunde man se på barnvagnarna, skor och väskor. 
 Vagnar kostar dj-t mycket. De har råd. Åldern är runt 30-35 år. /…/ De har en annan finish. 
 Bostadsrätter och villor föreställer jag mig att de har. Det är en homogen grupp. Ibland har man 
 sett några då man har tänkt att ”det här var ett roligt par”, med rastahår, tunna och smala, 22-23 
 år med barnet på magen i vanligt linne. De var ovanligt basic. Sedan har det varit par som har 
 varit extrema på andra hållet, där hon har haft jättefin klänning och han kostym med ljusblå 
 slips. /…/ Barnen är rena och har nya kläder, kanske finklänning eller skjorta./…/98

 
Saxenberg har en tydlig bild av vilka föräldrarna till babypubliken är och var de kommer 

ifrån. Hon positionerar sig i relation till gruppen då hon säger att hon ser dem som en grupp 

med pengar, vilket bland annat kan avläsas på barnvagnar, skor och väskor. Hon kommer 

enligt egen utsago själv från en fattig uppväxt. Saxenberg har en uppfattning om att 

föräldrarna har teatervana att hon tänker sig att de är medelklass. Hon har också en 

uppfattning om vilka delar av Stockholm de kommer ifrån, Södermalm, Östermalm och 

Vasastan och hur de bor, i villor eller bostadsrätter. Saxenberg ser gruppen som homogen och 

kontrasterar dessa föräldrar som utgör majoriteten av besökare mot enstaka besökare som har 

annan bakgrund och som måhända inte har samma teatervana. Detta avläser hon på kläderna 

och frisyren. Distinktionerna är genomgående i observationerna, både mellan henne själv och 

publiken samt mellan olika publikgrupper. 

7.5 Slutsatser om föräldrarnas habitus och kulturella kapital 

Det är påfallande att föräldrarna till Babydrama är en inbördes homogen grupp, men som 

skiljer sig väsentligt från genomsnittssvensken. Föräldrarna har i dubbelt så hög utsträckning 

som sina jämnåriga påbörjat en universitetsutbildning. För babypublikens far- och 

morföräldrar är denna skillnad ännu mer accentuerad då de i fem gånger så hög grad som 

genomsnittet i sin åldersgrupp har universitetsutbildning. Sammantaget bär babypubliken med 

sig en stor reserv av kulturellt kapital, representerat över två generationer. Den höga 

utbildningsnivån leder till att största delen av gruppen föräldrar klassificeras som högre 

tjänstemän. Detsamma torde gälla för far- och morföräldrarna. När det gäller boende äger tre 

gånger fler sin bostad än genomsnittet i Stockholm. Bostaden representerar därmed ett 

                                                 
98 Appendix 2, Intervju med Carina Saxenberg, Unga Klara, 2007-06-08. 
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ekonomiskt kapital. Bilden av en ekonomiskt stark grupp förstärks när man tittar på deras 

löner. Majoriteten av de personer jag har intervjuat ligger över såväl median- som medellön 

för genomsnittssvensken Min slutsats är att detta är en grupp som både har ett tungt vägande 

kulturellt och ekonomiskt kapital. Jag tycker att denna socioekonomiska studie har gett god 

information om föräldrarnas habitus och går därför i polemik med Margolis kritik om att 

Bourdieus habitusbegrepp främst passar in för att analysera ett strukturalistiskt förmodernt 

samhälle på grund av habitus karaktär som ett övergripande schema. 

 Föräldrarna konsumerar mer kultur än genomsnittssvensken och de skulle vilja 

konsumera ännu mer kultur om de kunde. Kulturintresset kommer hemifrån, vilket stärker 

Bourdieus tes om att det är något som går i arv, en slags födslorätt till den legitimerade 

kulturen. Att gå på teatern ser informanterna som något naturligt. Föräldrarnas första 

teaterminne tyder på att det är föräldrarna snarare än skolan som har tagit med dem på teatern 

och framför allt till de etablerade institutionerna och i hög grad på vuxenpjäser. Vissa 

personer ger uttryck för en mycket stark kodförtrogenhet genom en imponerande detaljnivå 

när det gäller teaterminnena från barndomen. När det gäller vuxenminnena av teater så 

förstärks bilden av en publik som är trogen institutionsteatrarna och den dominerande 

kulturen. Föräldrarna har i hög utsträckning fått informationen om Babydrama från de 

etablerade dagstidningarna. Dessa tidningar har breda prenumerantgrupper, vilket gör att jag 

ser det som ett uttryck för föräldrarnas habitus att just dessa personer har uppmärksammat 

föreställningen som något intressant och valt att gå. Personliga kontakter har varit en annan 

viktig kanal, vilket också tyder på att det handlar om en inbördes homogen grupp med samma 

habitus och preferenser. I flera fall är det far- och morföräldrar som har uppmärksammat 

föräldrarna på föreställningen, vilket visar att den äldre generationen fortsätter att överföra sin 

habitus på sina barn. 

 I avsnittet om barnsyn tycker jag mig ha sett tydliga avtryck av diskursen om det 

kompetenta barnet, kompetensparadigmet och den auktoritativa föräldern som förmår förena 

disciplin och empati. Dessa bilder tycks mig så pass entydiga att jag av denna anledning 

försökt hitta alternativa synsätt, men upplever att jag på det området har famlat i mörkret. Det 

får mig att ställa frågor till mig själv om hur styrd jag är av dagens diskurser och paradigm om 

det ideala barnet och den ideala föräldern. Ser man vad man vill se? Psykologen Gunilla 

Brolin, tidigare student på Centrum för Barnkulturforskning, reflekterar om hur präglad man 

är av den kunskapstradition man lever i. Brolin berättar i sin uppsats ”Samspelet mellan 

föräldrar och spädbarn” att hon under 1980-talet deltog i ett forskningsprojekt kring 

spädbarnsobservationer för att se vad som stämde in på Margaret Mahlers teori och hur hon 
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tydligt såg exempel på symbios, differentiering och kläckning som var de dominerande 

begreppen i den teoribildningen. Hennes slutsats är att det svårt att se utanför de gängse 

föreställningarna.99 Jag kan bara hålla med henne och säga att jag är öppen för alternativa 

tolkningar. Det viktigaste som jag ser det är att ha en ödmjuk medvetenhet om att man kan 

vara begränsad av en aktuell kunskapstradition och därför inte hävda med absolut bestämdhet 

att det är på ett visst sätt. Sanningar kommer och går. Den tydligaste slutsatsen blir därmed att 

det föräldrarna har sagt om sina barn är uttryck för en föränderlig barnsyn som just idag 

präglas av dessa bilder och ideal. 

 Jag har tyckt att det var svårt att dra några tydliga slutsatser av mina egna 

observationer i detta avsnitt. De ter sig för vardagliga, så vanliga att det för mig blir svårt att 

skilja ut något från dem. Möjligen hänger detta ihop med att jag kan ha haft förväntningar på 

att se mer märkeskläder eller statusmarkörer. En annan anledning skulle kunna vara att jag 

själv är alltför lik gruppen när det gäller ålder, utbildning, bostad med mera. Detta kan 

innebära att jag har för mycket av ett inifrånperspektiv, vilket gör att jag inte tillräckligt 

tydligt kan distansera mig eller vara reflexiv. Saxenberg har däremot en mycket tydligare bild 

av publiken som hon baserar på deras kläder, skor, kroppar och utseenden. En anledning kan 

vara att hon har mött många fler av föräldrarna under en längre period. En annan förklaring 

kan vara att Saxenberg i högre grad skiljer sig från föräldrarna när det gäller ålder och 

bakgrund, vilket skulle kunna innebära att hon gör en tydligare distinktion mellan dem och sig 

själv. Saxenbergs och mitt perspektiv och habitus skiljer sig också åt, vilket gör att vi ser olika 

saker. Min blindhet inför de yttre attributen hos en grupp som jag måhända är alldeles för lik 

blir tydlig i relation till vad Saxenberg har sett. Det är intressant att se att Saxenbergs 

observation i alla avseenden stämmer överens med vad som min intervjuundersökning har 

kommit fram till. 

8. Teoretiska utgångspunkter för observationer av 
Babydrama 
I detta kapitel redogör jag för och diskuterar mina teoretiska utgångspunkter för observationer 

av babypublikens uttryck för sina upplevelser av Babydrama. Jag använder mig också av 

                                                 
99 Gunilla Brolin, ”Samspelet mellan föräldrar och barn – Hur man kan förstå bilden av det ideala samspelet 
mellan föräldrar och spädbarn utifrån vad som skrivits i tidningen ’Vi Föräldrar’ 1968-1998”, opublicerad 
uppsats på påbyggnadskursen, Centrum för Barnkulturforskning, Stockholms Universitet, höstterminen 2002, s. 
44. 
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intervjuerna med babypublikens föräldrar för att skapa en metodtriangulering kring 

babypublikens uttryck för sina upplevelser. 

8.1 Fenomenologi – utgångspunkter 

Jan Bengtsson skriver i Fenomenologiska utflykter att människans livsvärld är det 

förgivettagna, det vi inte själva ser. Som forskare är det därför viktigt att försöka göra sig 

medveten om sin egen livsvärld, det vill säga att inta en reflexiv hållning i förhållande till sig 

själv och till det man studerar. Enligt Bengtsson är alla försök till objektivism fiktiva. Det 

enda de åstadkommer är att inordna allt i samma perspektiv. Fenomenologin försöker göra 

sakerna rättvisa genom att tala utifrån dem själva snarare än att inordna dem i system.100 

Människan som subjekt utgörs av sin egen levda kropp och kan aldrig fly från den.101 Enligt 

Kvale intresserar sig fenomenologin för två ting: både vad som framträder och hur detta 

framträder. Fokus är på individens eget perspektiv på sin värld, där målsättningen är att 

beskriva innehåll och struktur hos individens medvetande genom att ta in mångfalden av 

upplevelser och att försöka göra deras mening tydlig. Fenomenologin försöker beskriva 

upplevelsen på ett direkt sätt utan att fundera över dess ursprung eller orsak. Kvale hänvisar 

till Merleau-Ponty som menar att fenomenet ska beskrivas snarare än förklaras eller 

analyseras. Beskrivningen ska vara så exakt som möjligt. Livsvärlden är ett centralt begrepp 

inom fenomenologin och definieras såsom världen är i vardagslivet i form av en direkt och 

omedelbar upplevelse oberoende av och före några förklaringar.102 Johansson tar upp 

Merleau-Pontys livsvärldsteori, det vill säga människors erfarenheter och perspektiv på 

specifika fenomen, som sin ontologiska utgångspunkt. Ordet fenomen är grekiska för ”det 

som visar sig”. Det som visar sig måste visa sig för ett subjekt, i detta fall individerna i 

babypubliken. Det är dock inte givet att det som visar sig för spädbarnet också visar sig för 

forskaren. Vad som visar sig kommuniceras genom möten och interaktion där det inte bara är 

språket som är viktigt utan även den andres existens, gester, tonfall och ansiktsuttryck. Det 

som visar sig för barnet tar sig uttryck i barnets sätt att vara rent kroppsligt, sinnligt och 

språkligt. På så sätt får vuxna en möjlighet att se och förstå vad som är betydelsefullt i barns 

levda värld. Det är viktigt med variationsrikedom i insamlingsmetoder eftersom livsvärlden är 

komplex.103

                                                 
100 Jan Bengtsson, Fenomenologiska utflykter, Göteborg, 1998, s. 18-27. 
101 Ibid., s. 49. 
102 Kvale, s. 54ff. 
103 Johansson, Eva, s. 43-55. 
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 Min tolkning av detta handlar om att erkänna min egen subjektivitet, om att 

kritiskt försöka medvetandegöra mig om mina egna utgångspunkter och tydliggöra dessa för 

läsaren. Denna utgångspunkt har jag haft med mig under observationerna av babypublikens 

uttryck för sina upplevelser genom att jag har lämnat språket därhän för att istället följa 

barnens kroppar, ljud och samvaro som publik. I mina observationer kan man se att jag har 

vågat bli mer subjektiv i hur jag uttrycker mig kring babypubliken, vilket hänger samman 

med att jag gradvis har släppt taget om en mer strukturerad observationsmetod och tillåtit mig 

att mer och mer följa babypubliken. När det gäller undersökningen om habitus, har jag haft 

med mig utgångspunkten om variationsrikedom i insamlingsmetoder i det att jag kombinerar 

kvantitativa och kvalitativa data med egna och andras observationer för att få en så nyanserad 

bild som möjligt av babypubliken och deras föräldrar. 

 I förordet till Småbarnspedagogik av Gunvor Løkken, Synnøve Haugen och 

Monika Röthle beskrivs det fenomenologiska angreppssättet som ett sätt att beskriva och 

tolka människans subjektiva upplevelse utifrån den direkta upplevelsen av fenomenet. Till 

skillnad från Bengtsson och Kvale som betonar att det handlar om att beskriva den direkta 

upplevelsen så exakt som möjligt, så tar man här också upp momentet av tolkning inom 

fenomenologin. Det estetiska är nära besläktat med det fenomenologiska eftersom det också 

handlar om den direkta sinnesupplevelsen som människan tar till sig genom syn, hörsel, 

känsel eller smak och som är kopplad till föreställnings- och tolkningsförmågan hos 

individen. Det mänskliga kroppssubjektet, och då speciellt toddlarna, är i grunden är estetiskt 

orienterade. Begreppet ”toddlarna” betyder bokstavligen de som tultar. Åldersgruppen är barn 

under tre år. Toddlarna kommunicerar genom vad de gör.104 Genom sina handlingar överlåter 

barnen på oss vuxna att sätta namn på handlingarna och att tolka dessa. Merleau-Ponty 

etablerade begreppet kroppens fenomenologi som utgår från människan som en hel kropp till 

vilken individens ord och tankar är knutna. Detta handlar om människans levda subjektiva 

upplevelse, vilket gör att kroppens perception är centrum för den mest direkta och omedelbara 

upplevelsen. Människan har alltid en omedelbar tolkning och är på så sätt dömd till mening. 

Detta sker genom kroppen oavsett om man sätter ord på upplevelsen eller inte.105  

                                                 
104 Detta är en bredare åldersgrupp än Babypubliken, men jag tycker att det är relevant att använda begreppet då 
babypubliken tultar men ännu inte talar. 
105 Gunvor Løkken, Synnøve Haugen och Monika Röthle (red.), Småbarnspedagogik – Fenomenologiska och 
estetiska förhållningssätt, Stockholm, 2006, s. 13-24. Begreppet toddlare kommer från engelskans toddler. Jag 
har valt att inledningsvis ta in min direkta upplevelse under observationen för att sedan i analysskedet tillföra 
min egen tolkning. Jag bifogar material i form av appendix så att läsaren kan ta till sig mina direkta, inte 
medvetet tolkade upplevelser för att själv kunna bilda sig en uppfattning. 
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 I ”Toddlaren som kroppssubjekt” utvecklar Løkken sina tankegångar om en 

kroppens fenomenologi i förhållande till toddlarna, vilket handlar om hur barnen bebor 

rummet med sina kroppar och hur toddlarna gör om olika situationer till ett sätt att uttrycka 

sig. Expressiva gester som att hälsa, att peka och att se varandra kan ses som ett första språk. 

Barnets synliga gester styrs av en outtalad avsikt eller innebörd som en observerande vuxen 

kan vara uppmärksam på och verbalisera. Kroppens mobilitet kan ses som ett gensvar på olika 

menings- och/eller handlingserbjudanden i rummet. På så sätt skapas en meningsfull 

kroppslig kommunikation mellan barnen, men även med vuxna.106

 Torill Vist säger att den kroppsliga, sinnliga, intensiva och direkta 

musikupplevelsen är en av grundstenarna i toddlarnas förhållningssätt till musik i ”I ljudet bor 

barnet, i barnet bor musiken – om små barns förhållande till musik”. Detta är en bekräftelse 

på musikens omedelbara och förreflexiva egenskaper i att skapa mening. Kroppen är 

människans utgångspunkt för förståelsen av och deltagandet i världen, där känslor och musik 

blir till verklighet när kroppen existerar i en dialog med dem. Kroppen är en överordnad 

tolkningsinstans som överskrider skillnaden mellan subjekt och objekt, intryck och uttryck. 

Själva användningen av kroppen är ett uttryck i sig.107 Toddlarna brukar visa att de deltar i en 

aktivitet genom rörelserna i första hand. Barnet kan sägas bebo musiken och låter sina ljudliga 

och gestmässiga uttryck ske i samklang med den.108

 I ”De minsta barnens språk” beskriver Atle Krogstad hur uppläsningen av en 

dikt kan ses som ett dialogiskt samspel mellan den vuxne och barnen. Själva uppläsningen av 

dikten i kombination med platsen för uppläsningen utgör en rumslig och fysisk kontext för det 

språkliga samspelet. Den dialogiska processen omfattar även kroppens gensvar på dikten och 

kroppens förhållande i rummet där samspelet pågår. Detta samspel visar sig ända från födseln 

i form av avsiktligt sökande efter meningsfull kommunikation med omgivningen som sker 

genom en kroppsspråklig och ljudlig gemenskap där spädbarnet rör sig i takt med rytmen och 

dynamiken i det mänskliga talet. Svarsmöjligheterna utvecklas i takt med att barnet själv 

börjar ljuda i kommunikativt syfte. Den vuxnes roll är att invänta och lyssna på barnets 

respons, vilket etablerar vikten av att turas om. De så kallade rö-rö samtalen handlar om att 

den vuxne svarar på barnets ljudsekvens. Dessa protokonversationer bygger på en dialogisk 

kompetens som också kan komma till uttryck i grupp genom att toddlarna turas om att ta 
                                                 
106 Løkken,”Toddlaren som kroppssubjekt”, s. 34ff. Ur: Småbarnspedagogik – Fenomenologiska och estetiska 
förhållningssätt, Løkken, Gunvor, Haugen, Synnøve och Röthle, Monika (red.), Stockholm, 2006. 
107 Torill Vist, ”I ljudet bor barnet, i barnet bor musiken – om små barns förhållande till musik”, s. 85. Ur: 
Småbarnspedagogik – Fenomenologiska och estetiska förhållningssätt, Løkken, Gunvor, Haugen, Synnøve och 
Röthle, Monika (red.), Stockholm, 2006. 
108 Ibid., s. 93. 
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ögonkontakt och följa varandras initiativ. Härmandet av olika gester och ljud skapar en glädje 

som stimulerar det dialogiska samspelet mellan barnen och som premierar den som tar ett 

positivt initiativ.109

 Enligt Monika Röthle i ”Mötet med de lekande barnen” är det momentet av 

växling mellan att försvinna och bli sedd i tittutleken som skapar en spänning. Grundformen 

handlar om en inledande kontakt där man blir sedd för att försvinna, att sedan gömma sig och 

inte vilja bli sedd för att slutligen återkomma med önskan om att bli sedd. Den återupptagna 

kontakten visar tydligt att båda parter ser varandra på nytt. Toddlarna etablerar kontakt med 

blicken. Barnet vill både se och få sin närvaro bekräftad genom att bli sett.110

 Enligt Bruna Molin Bruce i ”Smått är gott! Drama med de minsta” gör det 

faktum att teatern är en kollektiv upplevelse att samspelet barnen emellan blir en viktig del av 

deras upplevelse. Kollektiva upplevelser har ett starkt socialiseringsvärde i det att barnen kan 

observera kamraternas reaktioner. Rörelseimpulser och rytm från scenen översätts av 

toddlarna i egna danser, vilket kan ses som ett estetiskt samspel. En föreställning måste inte 

nödvändigtvis förstås intellektuellt utan ska i första hand upplevas som en fysisk och estetisk 

upplevelse här och nu. En pjäs kan därför vara relativt icke-verbal. Ritualer upprepas flera 

gånger, vilket ökar glädjen över vad barnen upplever för varje upprepning. Barnen kan 

komma med inspel under föreställningen, vilket kräver att skådespelaren ger återkoppling på 

något sätt. Ett sådant samspel fungerar när de vuxna vågar låta barnen uttrycka sig spontant 

under föreställningen. Vuxna kan dela barns konstnärliga och estetiska upplevelser genom att 

observera deras blickar, kroppar, ansiktsmimik, gester och rörelser.111

 Frode Søbstad skriver i ”Småbarnens humorupplevelser” att den första humorn i 

barns liv kallas för protohumor. Den handlar om inkongruens, det vill säga bristande 

överensstämmelse, vilket också är ett av grundelementen i slapstickhumorn. Här kommer 

tvetydigheten in som omfattar det märkliga, det överraskande och det paradoxala, begrepp 

som är centrala inom humorn. Humor och kroppslighet hör ihop. Fysisk aktivitet är nära 

kopplat till skratt och leenden, vilket kan observeras när barn ser på TV. Barnen springer fram 

till TV: n, de skrattar, sjunger och dansar samt kommenterar det som händer på skärmen. Med 

utgångspunkten att leenden, skratt och glädje är en form av kroppsspråk ter detta sig helt 

                                                 
109 Atle Krogstad, ”De minsta barnens språk”, s. 98-105. Ur: Småbarnspedagogik - Fenomenologiska och 
estetiska förhållningssätt, Løkken, Gunvor, Haugen, Synnøve och Röthle, Monika (red.), Stockholm, 2006. 
110 Monika Röthle, ”Mötet med de lekande barnen”, s. 121. Ur: Småbarnspedagogik - Fenomenologiska och 
estetiska förhållningssätt, Løkken, Gunvor, Haugen, Synnøve och Röthle, Monika (red.), Stockholm, 2006. 
111 Bruna Molin Bruce, ”Smått är gott! Drama med de minsta”, s. 153ff. Ur: Småbarnspedagogik - 
Fenomenologiska och estetiska förhållningssätt, Løkken, Gunvor, Haugen, Synnøve och Röthle, Monika (red.), 
Stockholm, 2006. 
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logiskt. Dessa uttryck har en tydlig avsikt att skapa mening, vilket kan observeras genom att 

kroppen vänder sig ut mot rummet. Uttrycken har en social aspekt. Genom att dela 

humorupplevelsen är toddlarna delaktiga i att utveckla en kultur med sina jämnåriga där den 

egna humorupplevelsen förstärks av andras humor- eller glädjereaktioner. Nära 

kommunikation och öppenhet är en förutsättning för en sådan typ av aktivt samspel, vilket 

toddlarna skapar genom sin kroppsliga interaktivitet.112

 Jag ser kroppens fenomenologi som en lämplig utgångspunkt för mina 

observationer av babypublikens uttryck för sina upplevelser av Babydrama. Jag har för avsikt 

att applicera artiklarnas innehåll på mina observationer av babypubliken genom att fokusera 

på 1) expressiva gester, 2) användningen av kroppen i form av rörelser förhållande till 

musikupplevelser, 3) dialogiskt samspel, 4) tittutlekens tema att vilja se och bli sedd,  

5) teatern som kollektiv upplevelse och 6) humorupplevelser och reaktioner. Dessa sex 

kategorier bryter jag ner i olika undergrupper när jag klassificerar och analyserar 

observationerna i kapitel 6. 

8.2 Observationer 

I Observation och intervju i förskolan förklarar Gunvor Løkken och Frode Søbstad att ordet 

observation betyder iakttagelse eller undersökning på latin. Inom pedagogiken definieras 

observation som uppmärksam iakttagelse. Perception, det vill säga människans förmåga att 

uppfatta, är grunden för observation. Detta innebär registrering av sinnesintryck, jämförelse 

av tidigare sinnesintryck samt kontextualisering genom bakgrundskunskaper. Perception 

definieras som sinnesreaktioner sammantaget med tolkningen av dessa. Faktorer som 

påverkar människans perception är uppmärksamhet, upprepning, attityder och värdering, 

tidigare erfarenheter och sociala faktorer. Olika variabler för att definiera en observation är 

graden av deltagande, om det är en öppen eller dold observation, dess varaktighet och 

observationens fokus. Det finns också olika mer eller mindre strukturerade observationstyper 

som bland annat tidsstudier och löpande protokoll. Tidsstudier beskriver beteendet vid olika 

tidpunkter medan löpande protokoll innebär att observatören kontinuerligt skriver ner vad 

som händer. Dessa två observationsmetoder ger en relativt strukturerad observation. Den 

senare formen ligger nära så kallad fältanalys/deltagande observation, där man själv går in 

som aktiv deltagare men också ska ställa sig utanför och göra analysen. Här kan 

observationen bli mer ostrukturerad och man måste ta ställning till sin egen relation till 

                                                 
112 Frode Søbstad, ”Småbarnens humorupplevelser”, s. 169-179. Ur: Småbarnspedagogik - Fenomenologiska och 
estetiska förhållningssätt, Løkken, Gunvor, Haugen, Synnøve och Röthle, Monika (red.), Stockholm, 2006. 
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deltagarna i gruppen. De tre faserna av observation är a) själva observationen med hjälp av 

sinnena, b) beskrivningen av observationen i form av nedtecknande och slutligen c) 

tolkningen av observationen. Det finns ett antal olika felkällor vid observation som till 

exempel: brister i sinnesorganens funktion, trötthet och dåligt humör, fixering vid första 

alternativt senaste intrycket, haloeffekt, överskattningstendens som betonar det positiva, 

utjämningstendenser som gör att allt nivelleras och hamnar runt genomsnittsvärdet och 

slutligen personliga faktorer som utbildning, erfarenhet, förhandsinställning, fördomar, behov 

och motiv.113

 Genom att vara del av publiken under föreställningen Babydrama har jag 

uppmärksamt iakttagit babypubliken. Jag har gjort fem observationer under 

föreställningsperioden våren 2007. Under denna period fanns möjlighet att prova olika platser 

i rummet, olika grader av närhet til publiken samt att integrera erfarenheter från de första 

observationerna.114 Fokus har förändrats från observationer av kläder hos vuxna och barn för 

att kunna identifiera habitus till fenomenologiska observationer av babypublikens uttryck för 

sin teaterupplevelse. Innan föreställningens början har jag befunnit mig i foajén och suttit på 

en av bänkarna längs väggen då barn och vuxna har samlats på röda mattan. Jag har inte 

använt video vid mina observationer av Babydrama då ljud- och bildupptagning inte är 

tillåten under föreställningar på Stockholms Stadsteater för att inte störa publiken eller 

skådespelarna. Enda skillnaden mot en vanlig åskådare har varit att jag har antecknat innan 

och under föreställningen, samt tagit föräldrars namn och telefonnummer efter föreställningen 

för intervjuer. Observationen har varit öppen och deltagande. Jag har inte gett ut någon 

information om att jag genomförde en observation. Jag fokuserar på det unika och det 

specifika i mina observationer för att få en så stor mångfald och variation i mina 

observationer som möjligt. Nackdelen är minskad jämförbarhet mellan olika föreställningar. 

 Liksom den övriga vuxenpubliken utan medföljande barn har jag i två fall varit 

hänvisad till höga barstolar längst bak i lokalen och i tre fall till stolarna på andra raden, vilket 

har begränsat mina möjligheter att följa babypublikens blickriktning, mimik och 

ansiktsuttryck då jag inte kunnat se dem framifrån. Jag har försökt kompensera detta genom 

                                                 
113 Gunvor Løkken och Frode Søbstad, Observation och intervju i förskolan, Lund, 1995, s. 37-59. Haloeffekt 
betyder att man tenderar att bedöma en speciell egenskap hos någon utifrån den allmänna uppfattningen man har 
om personen. 
114 07-04-25, 07-04-28, 07-05-29, 07-05-31 och 07-06-07. Det första tillfället var en form av genrep innan 
premiären som ägde rum 2007-04-27. Fyra tillfällen var på vardagar och ett var på en lördag. Observationens 
varaktighet har varit från 10-12.30, det vill säga ungefär två och en halv timme, där föreställningen har varit en 
och halv timme. Jag har även utfört observationer våren 2006 vid tre tillfällen. Då använde jag mig av en mer 
strukturerad observationsmetod som fokuserade mycket på hörselintryck. Denna gången har jag fokuserat mer på 
de visuella intrycken. 
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att hitta olika vinklar för mina observationer. Vid de tillfällen när jag suttit på barstolarna har 

jag intagit ett makroperspektiv där jag har försökt att ta in hela publikens uttryck samtidigt. I 

två av fallen när jag har suttit på raderna direkt bakom föräldrar och barn på en vanlig stol har 

jag haft perspektiv på så många i publiken som har varit möjligt att ta in därifrån, vilket kan 

ses som ett mesoperspektiv. I det sista fallet har jag bara observerat ett barn från stolarna på 

andra raden, vilket ger ett mikroperspektiv. Jag har fört någon form av löpande protokoll av 

mina sinnesintryck under föreställningen, där graden av struktur i observationen 

huvudsakligen har utgjorts av tidsangivelser och referenser till ljud eller centrala händelser i 

pjäsen. Detta ställer höga krav på koncentration och gör att man blir väldigt trött, vilket kan 

vara en felkälla. Jag har valt att skriva ut anteckningarna som de är även om de ibland är 

svårbegripliga. När det gäller attityder och värderingar har min inställning till Babydrama 

varit positiv ändå från början, vilket kan skapa en haloeffekt. Det faktum att jag själv är en 

aktiv kulturkonsument med teatervana kan också påverka genom att jag känner mig hemma i 

miljön och kanske därmed förbiser observationer som en mindre teatervan person skulle 

reagera över. Att jag inte är helt okritisk blev emellertid väldigt tydligt vid det 

föreställningstillfälle som ägde rum innan premiären och som präglades av en hög nervositet 

hos skådespelarna, vilket smittade av sig på babypubliken som då inte var lika positiv som jag 

mindes den från 2006.115 Efter premiären återfick samspelet mellan publik och skådespelare 

den vitalitet jag mindes. 

9. Barns perspektiv och barnperspektiv på Babydrama 
I detta kapitel redovisar jag inledningsvis resultaten av toddlarnas uttryck för sina upplevelser 

av Babydrama, det vill säga barns perspektiv. Därefter redogör jag för intervjuerna med 

föräldrarna kring bebisarnas upplevelser, reaktioner, minnen och kulturbehov. Detta blir då ett 

barnperspektiv på föreställningen. 

9.1 Barns perspektiv på Babydrama – observationer av 

babypubliken 

Jag har totalt klassificerat 151 fenomen som finns samlade i appendix I. Fördelningen av det 

totala antalet observationer utifrån de sex kategorierna finns redovisat i nedanstående 

diagram. Först redogör jag för några övergripande metodologiska reflektioner kring 
                                                 
115 En viktig faktor att komma ihåg är att hela den manliga delen av ensemblen hade bytts ut, vilket med all 
säkerhet påverkar uppsättningen och dess uttryck. Här kunde mina egna intryck färgas av att jag saknade en 
speciell skådespelare, att vissa scener hade lagts om något, samt att maskerna vid detta tillfälle inte bara fanns i 
vit version utan även som mulatt och svart. 
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klassificeringarna. Därefter redovisar jag de olika undergrupperna med två till tre exempel på 

observationer från varje en beskrivning av resultatet. De namn som förekommer i 

observationerna är skådespelarnas namn. Barnens namn är antingen reducerade till Flicka 

eller Pojke plus begynnelsebokstaven på deras förnamn eller till de benämningar jag har valt 

att ge dem utifrån deras specifika karaktäristika.116

Diagram C. Observationer från Babydrama i olika kategorier 

Observationer från Babydrama i olika kategorier
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Småbarnspedagogik innehåller sparsamt med exempel på vad de olika fenomenologiska 

uttrycken kan innebära. Jag har därför på egen hand definierat undergrupper och valt att 

klassificera in fenomen i dessa, väl medveten om att varje sådant val kan problematiseras. 

Observationerna har omfattat en stor mängd information och sinnesintryck, vilket bidrar till 

en stor komplexitet som är svår att på ett rättvisande sätt fånga. Jag som observatör har 

fokuserat min uppmärksamhet på den del av publiken där det har hänt något i form av 

mobilitet, höga ljud eller andra intensiva uttryck för upplevelser. Genom att även genomföra 

en individuell observation av en pojke kunde jag se att uttrycken för upplevelser även kan 

handla om så subtila nyanser som att ena handens fingrar spelar i luften. Det är svårt att som 

observatör registrera samband som mellan ljud på scenen och rörelser hos barn enbart genom 

dokumentation i form av anteckningar som stöd för mina minnesbilder. 

 Jag anser att babypubliken redan har ett språk även om vi inte förstår det. Det 

finns därför behov av en klassificeringsmodell för alla de ljudliga uttryck som babypubliken 

använder sig av. En annan lucka som skulle behöva fyllas är att babypubliken ser tystnaden 

                                                 
116 De mer personliga namnen på barnen är ett tydligt exempel på hur jag har blivit mer subjektiv i mina 
observationer. 

 43



Barns perspektiv och barnperspektiv på Babydrama – Man kan aldrig börja tidigt nog 
Marie Ramm 

som en möjlighet att komma med ett inspel, som en inbjudan till dialog. Blicken är ett väldigt 

tydligt uttryck för vart babypubliken riktar sin uppmärksamhet och energi under 

föreställningen och skulle också kunna utnyttjas i högre grad för att analysera barnens 

upplevelse ur ett fenomenologiskt perspektiv. Musiken skapar inte bara rörelse. Den skapar 

också fokus, vilket skulle kunna vara intressant att titta mer på. 

9.1.1 Expressiva gester – ett första språk 

Kategorin ”Expressiva gester – ett första språk” har fått 41 % av observationerna. Här ingår 

undergrupper som ”Hälsa”, ”Peka”, ”Se varandra” och ”Mobilitet”. Att kategorin ”Expressiva 

gester – ett första språk” är störst tycks svara väl mot barnens ålder, sex till tolv månader. Det 

höga antalet observationer verkar bekräfta att dessa fenomenologiska uttryck kan ses som ett 

första språk. 

Diagram D. Observationer i kategorin "Expressiva gester" 
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Mobilitet 

I undergruppen ”Mobilitet” finns 30 % av det totala antalet observationer. Här har jag räknat 

in observationer av barn som kryper eller går i riktning mot scenen, det vill säga aktivt riktar 

sin energi mot föreställningen. 

• Leoparding fram, stirrar stint på ansikte och tultar tillbaks. 

• Armébyxa rakt fram och sätter sig mitt på scen, tungt. Mamma vinkar kom tillbaks, nej, ännu längre 

fram. Mamma hämtar. 

• Krabba försiktigt fram, möter skådespelaren Malins tandsång. Armébyxa har snott xxx bok, kryper bak 

mot stolar. Krabba varsamma framstötar, tvekar lite med vänster ben. Armébyxa rakt fram. 

skådespelaren Malin i badrumsmatta precis vid krabbans ansikte. 
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Peka 

Därefter kommer undergruppen ”Peka” med 7 % av det totala antalet observationer. 

• Pojken J skriker till och tittar upp i taket. Han pekar och mamma ned (?). 

• Räcker ut hand mot mask, springer tillbaks. 

• Tittar mamma, pekar sedan. 

Se varandra 

Undergruppen ”Se varandra” har fått 3% av alla observationer. 

• Två bebisar som leker med varandra, tar på huvudet. 

• skådespelaren Jonny och Flickan A möts, armarna hänger, hon är blixtstilla, rör sig sedan lite. 

• Triangel av grön-grön, röd-vit och ljusblå tröja tillsammans på golv – xxx, Pojken A och Pojken L. 

Hälsa 

Undergruppen ”Hälsa” har fått 3 % av alla observationerna, vilket kan tyckas lite. 

• Barnen tittar nyfiket på varandra och gör hälsningsljud. 

• Solrospojken närmar sig Pojken D. 

• Flickan R drar gröning i håret, oberörd, pratar på. 

Det kan man tolka som att barnen fortfarande är lite för små för att ha blivit så väldigt 

intresserade av sin omgivning, men jag kan också tänka mig att hälsandet i Babydrama 

fokuserar på skådespelarna i foajén snarare än på de jämnåriga kompisarna. Att det inte är en 

allmän leksituation utan en teaterföreställning där man ska rikta uppmärksamheten mot 

scenen tror också jag spelar in. 

9.1.2 Dialogiskt samspel 

Kategorin ”Dialogiskt samspel” har fått 20 % av observationerna. Denna kategori är hälften 

så stor som ”Expressiva gester – ett första språk”. Det ter sig också logiskt. Om man ser det 

första språket som mer kroppsligt baserat och redan väl grundlagt hos babypubliken, så har de 

nu kommit upp så pass i ålder att de har börjat utveckla en förspråklig kompetens i form av 

turtagning och dialogisk medvetenhet. Undergrupperna är ”Rörelser i takt med rytm/dynamik 

i mänskligt tal”, ”Rö-rösamtal/Protodialog”, ”Ögonkontakt”, ”Följa varandras initiativ” och 

”Härma gester och ljud”. 
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Diagram E. Observationer i kategorin "Dialogiskt samspel" 
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Rö-rösamtal och protodialog 

”Rö-rösamtal/protodialog” har fått 7 % av det totala antalet observationer. 

• ”Mujeres bonitas” pratar skådespelaren Jonny på scen. Det kommer en kommentar i form av ett utrop 

från björnkillen i mammas famn som har huvudet vänt mot soffan. 

• Clara utspel, Flickan R sjungkommenterar. 

• Hängsle he! på utandning, protokonversation. 

Ögonkontakt 

Undergruppen ”Ögonkontakt” och dess flytande gränser mot andra undergrupper har jag 

diskuterat ovan. Den har fått 6 % av alla observationer. 

• Vänder sig om, tittar på mamma. Glatt gny! 

• Flickan E lutar sig tillbaks mot mamma, har handen i munnen, tittar upp mot föräldern. 

• Pojken D tittar på sin mamma och på någon annans mamma. Han är distraherad. 

I vissa fall etableras inte en kontakt med blicken, men det är tydligt att personen söker 

ögonkontakt eller genom sin blick vill ta reda på hur mamma eller kompisen upplever samma 

situation. 

Härma gester och ljud samt följa varandras initiativ 

”Härma gester och ljud” har 3 % av det totala antalet observationer. Den ligger nära 

undergruppen ”Följa varandras initiativ” med 2 % av observationerna. 

• Sång – sjunger/skriker med, låter trött. 

• Någon sjunger med. 

• Mamma kallar på Flickan R med gest, Flickan R härmar. 
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I dessa två undergrupper har jag främst placerat in sång och instämmande ljud, samt när barn 

har följt efter varandra eller skådespelarna. 

• Någon tar sig under randen vid röda skynket, gurglar belåtet och medvetet när hon passerar gränsen. 

Alla vuxna tittar, hon vet att det är en gräns. Kryper fram, kryper tillbaka, Pojken D följer efter med 

snusnäsduken i handen. 

• Flickan E är framme vid soffan igen och följer efter skådespelaren Marcus som rullar ut från scenen på 

golvet. 

• Flickan E gnyr. Gnyendet sprider sig. 

Rörelser i takt med rytm/dynamik i mänskligt tal 

”Rörelser i takt med rytm/dynamik i mänskligt tal” fick också 2 % av det totala antalet 

observationer. Här hade jag väntat mig fler observationer och förvånades av det låga antalet. 

Det kan höra ihop med att det är svårt att fånga det konkreta sambandet mellan det mänskliga 

talet och babypublikens individuella uttryck om man inte bara har fokus på ett barn. 

• ”Jag vill ha hennes ögon.” Ben som sprattlar. 

• Oro när (skådespelaren Marcus) börjar prata vanligt, vänder sig. Gröning hoppar, svarar. 

• Kinesiska. Stilla. Blixtstilla. Vänster hand liten rörelse, fingrar pillar lite. Pustar ut efter kinesiskan. 

9.1.3 Humorupplevelser 

Kategorin ”Humorupplevelser” har fått 14 % av observationerna, vilket visar att babypubliken 

redan har humor. Här finns undergrupperna ”Inkongruens/Slapstick”, ”Tvetydighet, 

överraskningar”, ”Skratt, sång, kommentarer” och ”Dela humorupplevelser”. 

Diagram F. Observationer i kategorin "Humorupplevelser" 
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Skratt, sång och kommentarer 

”Skratt, sång, kommentarer” är den största undergruppen med 7 % av observationerna. 
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• Nu är det dags för lianerna. /.../ Randflickan skrattar till, håller balansen med händerna och det blir tyst. 

• Leoparding springer och skriker av glädje, trillar, snubblar, landar utan gråt, upp igen. Leoparding 

springer förbi, skrattar i jubel, extas! 

• Jeansbrutta hoppar. Glatt och vinkar xxx. /.../ Draktröja hoppar glatt med energi. 

Inkongruens/slapstick 

”Inkongruens/slapstick” har fått 5 % av observationerna i undersökningen. 

• Det blir utrop när skådespelaren Pelle låtsar att han går ner för trappan. 

• Skådespelaren Clara trillar, vilket möts av kommentarer och gurgel. 

• Elefantflickan kryper fram till skådespelaren Pelle och tar tag i röd näsa och gula lappar. Ler och lyfter. 

Håller tag i näsan. 

Tvetydighet/överraskningar 

”Tvetydighet/överraskningar” är en undergrupp med 3 % av alla observationer. 

• Tittutleken har börjat. /.../ Pojken K skrattar och vänder sig mot sin mamma, skrattar igen. 

• Skådespelaren Malin håller masken framför sig och Pojken K skrattar till. 

• Jeansbrutta fram, pikésnubbe hoppar och vokaliserar basketboll. Skrattar starka ljud, tokerier. 

Jag har tolkat tvetydighet/överraskning som något som just det barnet ser och som kanske inte 

alltid varit avsiktliga från skådespelarna. På ”Dela humorupplevelser” med andra barn har jag 

inte registrerat några observationer överhuvudtaget. Detta tror jag har att göra med barnens 

ålder och att de inte så tydligt är inne i den sociala fasen med kompisar ännu. 

9.1.4 Teater som en kollektiv upplevelse 

”Teater som en kollektiv upplevelse” har fått totalt 10 % av observationerna.  

Diagram G. Observationer i kategorin "Teater - kollektiv upplevelse" 

Observationer fördelade i undergrupper till kategorin 
"Teater som en kollektiv upplevelse"
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Förklaringen till den låga andelen tror jag är att bebisarna inte är så sociala ännu. 

Undergrupperna som ingår är ”Rörelser och rytm översätts i dans”, ”Ritualer upprepas”, 

”Barn kommer med inspel, respons från vuxna” och ”Vuxna delar barns upplevelser genom 

observation av blick, kropp, mimik, gest, rörelser”. 

Vuxna som delar barns upplevelser 

”Vuxna som delar barns upplevelser genom observation av blick, kropp, mimik, gest, 

rörelser” har fått 5 % av observationerna. 

• … randiga flickan är framme och kryper, sätter sig och vill upp och gå. skådespelaren Claire riktar sig 

direkt till henne. Randflickan står stilla och balanserar med öppen mun. 

• Flickan R och mamma, Flickan R mitt i allt ihop. Fokus på skådespelaren Claire, tittar balja. Stänker på 

Flickan R som fryner. 

• Skådespelaren Clara pratar med krabba, han drar i hennes kjol. Tar av röd näsa, han drar i den, hon 

sätter på den, pratar clown, tar av, pratar vanligt. Han drar i den nu, fokus ner mot kjolen. 

Barn kommer med inspel, respons från vuxna 

Undergruppen ”Barn kommer med inspel, respons från vuxna” har fått 4 % av det totala 

antalet observationer. 

• Skådespelaren Marcus pratar som vanligt, krypflickan som varit framme under skynket redan ger sig 

av. Flickan E som hon heter svarar och skriker, hon vill gå. Hon går i dialog med Marcus. 

• Flickan R hopp på scen, leker med skådespelaren Pelles näsa. Tar tag i röd näsa och lägger honom ner 

som tamt lejon, tar i hårt, drar i näsan (röd), klappar på honom, tittar, kryper efter. Möter skådespelaren 

skådespelaren Clara, tar tag i röd näsa, tittar nära när de låtsasbråkar. Sitter mitt framför de fyra stolarna 

på scenen. 

• Avslutning, leoparding slår på trumman med skådespelaren Pelle. Jeansbrutta på väg upp, slår igen, 

dunk dunk dunk. Armébyxa dansar sitt farväl till skådespelaren Jonny. 

Rörelser och rytm översätts i dans 

”Rörelser och rytm översätts i dans” har bara fått 1 % av observationerna, vilket jag uppfattar 

som lite, men det kan vara kopplat till svårigheten att koppla ihop intrycken under själva 

observationen. 

• Jeansbrutta hoppar i takt, intensitet, blir stilla vid starkt crescendo. 

• Hand i mun. Sång följer med i rytmen. Tittar på skådespelaren Clara med röd barnvagn. 

Undergruppen ”Ritualer upprepas, vilket leder till stegrad upphetsning” har inga 

observationer alls. Detta kopplar jag till att Babydrama som föreställning inte är uppbyggd på 

tydligt återkommande ritualer, vilket gör att den inte blir tillämplig. 
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9.1.5 Musikupplevelser – kroppsliga, sinnliga och direkta 

Kategorin ”Musikupplevelser – kroppsliga, sinnliga och direkta” har fått 8 % observationer i 

undersökningen. I denna kategori ingår undergrupperna ”Rörelser”, ”Ljudliga uttryck” och 

”Gestmässiga uttryck”. 

Diagram H. Observationer i kategorin "Musikupplevelser" 

Observationer fördelade i undergrupper till 
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Rörelser 

Undergruppen ”Rörelser” har fått 5 % av observationerna i undersökningen. 

• Hopp, fyller i volymen. Viftningar med armar, vänder sig om, ler, räcker ut arm. 

• Armébyxa kryper i takt, daskar högljutt. 

• Dragspel fokus höger skådespelaren Marcus, följer Marcus. /.../ Rör sig lite grann, lutar sig bak. Liten 

rörelse i axel, liten gungning, gung, gung, försiktigt. 

För alla som har sett en babypublik kan sju observationer av rörelse te sig som väldigt lite, 

eftersom publiken på något sätt är i rörelse nästan hela tiden. Anledningen till att jag har 

registrerat så få observationer hänger ihop med att jag tolkar det som att rörelser i denna 

undergrupp ska vara kopplade till musiken. 

Gestmässiga uttryck 

Undergruppen ”Gestmässiga uttryck” har också fått ett lågt antal observationer i förhållande 

till vad jag förväntade mig, 2 %. 

• Peangens ljud på scenen skapar fokus, katten flyger iväg. Flickan E2 viftar med armarna. 

• Klassisk musik, leoparding fram och tillbaks med jacka i högsta hugg. 

• Fram mot scen, pojken missnöjd, tillbaka stolar. 

Detsamma gäller ”Ljudliga uttryck” med 1 %. 
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• Dragspelston skapar tystnad och lugn. 

• Trumman – Pojken D rädd för högt ljud. Randig skriker till av förtjusning. 

9.1.6 Tittutleken 

”Tittutleken” har fått lägsta antalet observationer, nio stycken. Undergrupperna är ”Se och bli 

sedd” och ”Etablera kontakt med blicken”. 

Diagram I. Observationer i kategorin "Tittut" 

Observationer fördelade i undergrupper till kategorin 
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Se och bli sedd, samt etablera kontakt med blicken 

Undergruppen ”Se och bli sedd” har fått 4 % av observationerna. Denna kategori har fått 

väldigt få observationer, vilket kan bero på att fokus under en teaterföreställning inte ligger på 

interaktion med andra och lek, utan på att se en föreställning. 

• Titta åt vänster på kompis, blir tittad på. 

• Skådespelaren Claire och Pojken J är upptagna med en tittutlek. 

• Gröning och vit-röd leker med varandra i gungan. 

Undergruppen ”Etablera kontakt med blicken” har fått 2 % av alla observationer. 

• En bebis mer intresserad av kollegan, sträcker ut arm. 

• Flickan E är vänd mot Flickan E2 i gungan. 

• Liten kompis fullt fokus pojken, men pojken i sin värld. Sträcker (xxx) ut sig igen, kollar in kompis som 

kommer och sätter sig. 

9.2 Barnperspektivet på Babydrama – intervjuer med föräldrarna 

I detta avsnitt redogör jag för och analyserar föräldrarnas syn på babypublikens upplevelser, 

reaktioner och minnen av Babydrama samt bebisarnas behov av kultur. Jag har ställt öppna 
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frågor utan fasta svarsalternativ. Resultaten blir utifrån ett barnperspektiv, det vill säga att jag 

som vuxen analyserar information om en barnföreställning från andra vuxna. 

9.2.1 Föräldrarnas syn på barnens upplevelser, reaktioner och minnen av 
Babydrama  

En klar majoritet av både föräldrar och barn, 62 % respektive 59 %, har varit mycket positiva 

till Babydrama. 15 % av föräldrarna har tyckt att det var svårt att svara för sina barn. Likheten 

i antal gör att man ställer sig frågan om det är så att föräldern projicerar ut sina positiva 

känslor inför föreställningen på barnet. Det som talar emot detta är bland annat tvillingpappan 

Ola som har bedömt sönerna Rasmus och Hampus upplevelser på olika sätt. Han säger: ”Ja, 

jag tyckte att det var intressant och roligt, det var roligt för mig också. Jag kunde se det som 

vuxen och skratta. Rasmus tyckte det var lite jobbigt, mamma fick gå ut med honom men 

Hampus tyckte det var kul.” 

Diagram J. Förälderns och barnets upplevelse av Babydrama 
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Maria, mamma till Anna, var enligt följande citat rädd att Babydrama kunde vara 

skrämmande för barnen: ”Jag tyckte att den var intressant, men jag tyckte väl att det var 

stunder då den var läskig för barnen men jag tror inte att Anna upplevde det så.” Inget barn 

har enligt föräldrarnas bedömning tyckt att föreställningen var skrämmande. Katarina, 

mamma till Flora, tyckte dock att föreställningen var obehaglig till skillnad från dottern: ”Jag 
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tyckte att den var rätt skrämmande och längre än vad jag trodde att den skulle vara. Flora hade 

större fokus och var mer koncentrerad och tålmodig än vad hon brukar vara.”117 Det är tydligt 

att barns perspektiv och barnperspektivet på föreställningen sammanfaller. En starkt 

avvikande åsikt finns dock: Anna som är mor till Roger är den enda föräldern som tyckte att 

föreställningen var direkt dålig. Hon säger så här: 

 
 Jag tyckte att det var överraskande dåligt, jag tyckte väldigt konstigt. Det var väldigt konstigt 
 med dem som inte hade barn själva men som var där och kollade. Det var som ett kulturellt 
 experiment där vi var en del. (Marie Ramm, MR: Så du menar att ni i publiken var en del av 
 föreställningen?) I allra högsta grad. Vi var omedvetet en del av det hela, vi blev i princip 
 utnyttjade. De gjorde konstiga saker så att barnen skulle reagera så att det blev intressant i de 
 andra åskådarnas ögon. (MR: Hade du upplevt det annorlunda om de inte hade varit där?) Ja, det 
 hade nog varit annorlunda om det inte hade varit någon extra publik, det hade nog känts lite 
 bättre. Kultureliten satt där bak och tyckte att det var spännande, intressant och nyskapande och 
 vi var där som en del av det hela.118

 
Rogers mamma Anna har en starkt avvikande åsikt i förhållande till övriga föräldrar. Hon 

tyckte att föreställningen är dålig, och upplevde det också som att hon själv – utan att ha varit 

tillfrågad – hade varit en del av föreställningen. Jag har redan nämnt att det fanns två extra 

rader med stolar där personer utan barn kunde sitta. Personligen hade jag inte funderat över 

denna ”dubbla” publik innan Anna tog upp det, mer än att jag som forskare tyckte det var bra 

att möjligheten fanns. Jag tycker dock att hon har rätt i sin observation att det fanns en publik 

som hade kommit dit för att titta på bebisar och föräldrar som såg på en föreställning. Anna 

har upplevt detta som ett kulturellt experiment på ett som jag tolkar det negativt sätt, vilket 

även tycks ha färgat hennes upplevelse av själva föreställningen. Hon verkar ha känt sig 

observerad, lite som jag uppfattar det som ett försöksdjur eller som deltagare i någon form av 

socialt laboratorieexperiment. Det är tydligt att det kan vara känsligt att ha en del av publiken 

som observatörer snarare än som deltagare. I detta fall blev det kanske en för stor andel av 

publiken som var där i studiesyfte utan barn, vilket av ovan citat att döma kan uppfattas som 

att det finns dubbla syften med föreställningen. Unga Klara försökte hålla nere antalet vuxna 

besökare utan barn men även här var publiktrycket stort, vilket kanske gjorde att den gruppen 

blev för dominerande. Man skulle också kunna se det som en intressant, nyskapande 

definition av en föreställning, att titta både på publiken och på skådespelet som en helhet, men 

i sådana fall måste alla vara med på idén. Motsatsen, att man förbjuder personer utan barn att 

se på barnföreställningar, skulle däremot te sig märklig. Jag funderar på om det faktum att 

extrapubliken särskiljdes från babypubliken med tillhörande föräldrar genom en annan höjd 

på stolarna samt att de stod lite längre bak i lokalen kan ha förstärkt intrycket av att det rörde 
                                                 
117 Ibid., intervju 8, 4 och 5, fråga 13.  
118 Ibid., intervju 17, fråga 13. 
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sig om en grupp observatörer von oben. Här kan man återigen reflektera över de distinktioner 

som har skapats, troligen omedvetet, genom möbleringen. Min slutsats är att känslor väcktes i 

och med att det i teaterrummet hade skapats en distinktion kring den del av publiken som var 

där för att se föreställningen utan barn. 

 Jag funderar på eventuella förklaringar till Annas upplevelse som skiljer sig så 

markant från de övrigas. Bourdieu tar upp att människor med olika habitus kan ge vitt skilda 

och till och med motsatta betydelser och värden åt ett konstverk eller föremål. Utan att 

spekulera i vad som skulle kunna vara den avgörande faktorn, kanske det är så att Annas 

habitus skiljer sig så pass från majoriteten av föräldrarnas i undersökningen att det färgar av 

sig i hur hon ser på Babydrama. Bourdieu går till och med så långt att han menar att Anna inte 

ens befunnit sig i samma situation eller sett samma pjäs som de andra föräldrarna. Något som 

ytterligare tyder på att Anna haft en annan upplevelse än det stora flertalet föräldrar är att hon 

är rädd att Babydrama ska ha skapat men hos hennes son.119 Det framgår också tydligt av 

citatet att Anna inte ser sig som en del av den så kallade kultureliten. Johansson tar upp att 

den som tillhör gruppen och normen aldrig behöver definiera sig själv. Det är bara ”den 

andre”, den som avviker som måste ta spjärn i något för att definiera sig, för att få relief. 

Anna definierar sig som någon annan, oklart vem, och tycks inte ha några sympatier för det 

som i hennes ögon är en elit. Habitus organiserar världen utifrån förmågan att särskilja till 

exempel högt från lågt, vilket tyder på att Anna definierar sig själv som motsatsen till elit, 

kanske som mer folklig, ”som folk är mest”. Kanske är detta inget Anna har funderat på 

medvetet, men det faktum att hon omedelbart klassificerar in extrapubliken som kulturelit ser 

jag som ett uttryck för habitus. Här kan man fundera på hur man ser sig själv och hur man ser 

andra, vilket är habitus grundfunktion, nämligen att förena dem som har likartad smak och 

skilja ut dem från människor med andra preferenser. Hur ser Anna att det här är en kulturelit? 

Detta måste handla om just de förkroppsligade kvaliteter och värderingar som Bourdieu 

benämner som habitus eftersom jag antar att Anna inte talat med någon av dem utan grundar 

denna bedömning på iakttagelser. Detta stämmer med Lawlers tanke om att individen 

omedvetet reflekterar och värderar andras habitus. Det faktum att all typ av habitus inte 

tillskrivs samma värde kan innebära en konflikt, vilket det verkar göra för Anna. 

 För mig är detta ett klart förvånande resultat, som jag försöker medvetandegöra 

mig om i enlighet med vad Hake skriver. Jag vill inte dra någon slutsats utifrån detta, utan 

konstaterar att tanken på en annan habitus som en förklaringsvariabel skulle kunna vara en 

                                                 
119 Ibid., intervju 17, fråga 15. 
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hypotes men som kräver mer forskning för att verifieras. Som forskare kan jag konstatera att 

det är nyttigt att intervjua personer som ger helt annorlunda svar än flertalet. Det får en att 

skärpa sin koncentration och perception. Jag tror detta speciellt gäller ett fenomen som 

Babydrama där den stora majoriteten tycker att det är en så fantastisk och unik upplevelse. 

Som forskare upplever jag att det är lätt att dras med i det där, vilket skulle kunna göra att 

man tappar lite av den kritiska skärpa som behövs. Min egen inställning till Babydrama har 

hela tiden varit positiv, vilket kan ha gjort att jag har förhållit mig alltför okritiskt. Hur som 

helst ställde denna intervju mycket på huvudet och fick mig att skärpa det analytiska 

intellektet. 

 Skeggs menar att vissa individer inte kan eller vill kapitalisera sina relationer till 

andra, vilket kan bero antingen på en ovilja att spela spelet eller på en kunskapsbrist för att 

kunna delta i spelet. Min spekulation skulle vara att det i Annas fall handlar om en ovilja att 

spela spelet. För mig lät Annas tidigare citat som ett tydligt ställningstagande från hennes sida 

som grundade sig i en opposition mot den specifika gruppen som Anna kallar kulturelit. Jag 

uppfattade det inte som att det handlade om förståelsen av teater alternativt nycklar och koder 

till denna, utan mer av känslan att uppleva sig som exploaterad av en viss grupp som finns 

högre upp i hierarkin än man själv. Anna upplever också att nyblivna föräldrar är en som hon 

uttrycker det ”exploaterad målgrupp”, där det nu är kultursektorn som vill hänga på.120 Denna 

formulering är också något som sticker ut i materialet som helhet och som skulle kunna 

antyda ett klassmässigt medvetande. Skeggs pratar om att de klassrelationer som är ett resultat 

av kulturell exploatering i stället tenderar att ses som ett misslyckande hos individer i 

arbetarklassen. Jag vill betona att detta är mina tolkningar och spekulationer utifrån ett 

mycket begränsat material. Jag väljer att inte försöka dra några slutsatser enbart utifrån Annas 

intervjusvar, eftersom hon är den enda i en grupp på tjugosex personer som har denna åsikt. I 

så fall gör jag kanhända också mig skyldigt till att förbise något som kan vara en klass- eller 

gruppmässig dimension och riskerar att reducera det potentiellt politiska till något personligt. 

 Den största delen av föräldrarna, 54 %, upplevde förvåning över sitt barns 

reaktion på Babydrama medan 35 % inte blev förvånade och 11 % är osäkra. 

                                                 
120 Ibid., intervju 17, fråga 22. 
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Diagram K. Förvåning över barnets reaktion på Babydrama 

Fanns det något i ditt barns reaktion som förvånade 
dig?

14

9

3

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Ja

Nej
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Antal

 
De vanligaste skälen till att föräldern upplevde förvåning var att barnet har kunnat bibehålla 

koncentrationen och lugnet under så pass lång tid och att barnen inte blev uttråkade utan var 

så intresserade och fokuserade under hela föreställningen. Ett exempel på detta är vad Lotta, 

mamma till Erik, säger: ”Att han ändå kunde hålla koncentrationen uppe så lång tid; det 

trodde jag inte. Det var ganska fantastiskt.” Victoria, Anyas mor, uttrycker det så här: 
 
 Jag var förvånad att hon kunde vara så fängslad hela tiden, det var jag. Små barn  brukar inte 
 kunna koncentrera sig så länge, så det förvånade mig att hon verkligen kunde hålla 
 koncentrationen. Det var spännande att se att hon tittade på rätt saker och inte på andra barn utan 
 följde med i pjäsen. 
 
Jakob, pappa till Ruben, blev förvånad över sonens rädsloreaktion i förhållande till tittutleken 

i föreställningens början: 
 
 Jaaa, (drar lite på det) eller jo, lite förvånad blev jag innan de gick in, när de dök  fram i foajén 
 blev jag blev lite förvånad att han blev så rädd som han blev. Ruben började gråta. Samtidigt 
 tyckte jag att det var tufft att låta skådespelarna vara så farliga och tuffa som de var. 
 
En av föräldrarna var förvånad över frånvaron av rädsla för maskerna. Helena, mamma till 

Erik, beskriver det så här: 
 
 Ja, jag kommer ihåg att jag blev lite förvånad över att han inte blev rädd för maskerna de hade 
 på sig. När de tog på sig dem och kom nära trodde jag att han skulle bli rädd han men han bara 
 satt och tittade, alldeles fascinerad, han kunde bara sitta och titta. Det gjorde mig förvånad. 
 
Camilla, mor till Georg, berättar att han först blev mycket förskräckt när han träffade 

skådespelaren Claire Wikholm. Camilla blev därför mycket förvånad när det senare i pjäsen 
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var just Claire som fick honom att vilja krypa upp på scenen. Camilla blev också förvånad 

över att Georg ville hoppa i hoppgungorna, för han hade slutat med sådana hemma.121

 Sammanfattningsvis är det barnens förmåga till koncentration under en 

föreställning på uppemot en och en halv timme som förvånar mest. Carina Saxenberg från 

Unga Klara berättar att ursprungstanken för producenten var att ha korta föreställningar på tio 

till tjugo minuter och i stället ha flera föreställningar i följd. Slutresultatet blev ungefär en 

timme och tjugo minuter. Saxenberg som har tagit emot publiken i foajén berättar att många 

har reagerat när hon har berättat om föreställningens längd med frågan ”Är den verkligen så 

lång?”.122 Uppenbarligen har konceptet fungerat utifrån föräldrarnas observationer av sina 

barn. Det visar att teatern förmår att nå barnen med en speciell kommunikation, vilket 

anknyter till min första uppsats om Babydrama, där jag drar slutsatsen att det är leksignaler 

och kommunikation på sensorisk nivå som gör att barnen förstår att det är teater.  

 När jag ställde frågan om föräldrarna trodde att deras barn hade minnen från 

Babydrama märkte jag själv att jag ibland tvekade, eftersom den vanligaste synen på små 

barn är att de inte minns. Jag kunde också höra på tonfallet hos vissa av föräldrarna att de 

tyckte att det var en helt befängd fråga. 

Diagram L. Barnets minnesbilder av Babydrama 

Tror du ditt barn kommer ihåg något av pjäsen?
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121 Ibid., intervju 2, 11, 6, 25 och 23, fråga 14. 
122 Ibid., intervju med Carina Saxenberg, Unga Klara, 2007-06-08. 
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Svaren är intressanta och visar att så många som 23 % med säkerhet svarar ja på denna fråga. 

Majoriteten svarar nej, 35 %, men en förhållandevis stor andel är osäkra och svarar kanske,  

19 %, eller vet inte, 23 %. Genom att subtrahera de som definitivt har sagt nej (35 %) från 

totalen, skulle man kunna se det som att 65 % av föräldrarna i alla fall inte utesluter 

möjligheten att deras barn minns något från föreställningen. Jag ger några av föräldrarnas 

exempel på barnens igenkänning i citaten nedan: 
 
 Det kan jag säkert tänka mig att han gör. Tittutleken gör att han reagerar igenkännande, jag tror 
 att han kan komma ihåg. 
  
 Jag vet faktiskt inte… jag försökte prata lite med henne på kvällen om gungorna i 
 taket. Hon hade definitivt känt igen dockmaskerna men inte på ett sätt för att kunna återge det. 
 
 Ja, det tror jag, jag tror han kommer ihåg väldigt mycket. Han drömmer extremt mycket, han rör 
 sig och drömmer extremt väldigt mycket på natten. Så jag är säker på att han kommer ihåg saker 
 som han bearbetar på natten. 
 
 Oj, det var en svår fråga… Vi testade skivan när vi kom hem och då tror jag visst 
 att han begrep, men nu vet jag inte. Möjligtvis om han hör någon av sångerna på skivorna. 
 
 Ja, hon hade sett den två gånger, så att – det kan vara saker som man läser in själv 
 – men jag fick känslan av att hon var ganska cool i rummet på ett sätt som att hon 
 redan varit där. Det tolkade jag det som för hon var inte så där som med nya saker 
 i den åldern när man är så otroligt intresserad, utan hon kändes lite hemtam redan. 
 
 Jag tror inte att de har så konkreta minnen men… Ja, kanske maskerna. De var ganska 
 speciella. 
 
 Jag tror att han kom ihåg i flera veckor efter. Jag kan inte säga varför, men jag har 
 en känsla av att han kom ihåg stora trumman. Vi har ett litet trumset så sådana  saker gjorde 
 han, då tror jag han fick en association till pjäsen för han kunde göra just sådana ljud, samma när 
 han satt med borstar, vi har dusch där vi har små bunkar… jag kanske bara läser in men jag fick 
 en känsla av det. Nu tror jag inte att han minns längre. 
 
 Jag vet faktiskt inte, kanske… Jag köpte den här CD: n och spelade några gånger… Jo, jo när 
 man körde de där låtarna kände han igen någon låt som var lite otäck och då tänkte jag att han 
 kanske kom ihåg någon av scenerna, att han kommer ihåg något av det där lite otäcka.123

 
Här ges det enligt min uppfattning konkreta exempel på att en del av barnen har haft någon 

form av minnesbilder efter föreställning. Detta har tagit sig uttryck i igenkänning av lekar 

som tittut, av specifika föremål som trumman och baljan, av teaterrummet och av musiken 

från föreställningen. Detta kan då inte verifieras genom att prata med barnen men föräldrar 

brukar ha god förmåga att läsa av sina barn, varför jag förlitar mig på deras observationer. 

Maskerna nämns som föremål från föreställningen som föräldrarna tror ha skapat tydliga 

minnesbilder, men där det inte skett något konkret möte med sådana föremål efter 

föreställningen. 

                                                 
123 Ibid., intervju 2, 5, 7, 16, 19, 22, 23 och 24, fråga 15. 
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9.2.2 Bebisars kulturbehov och framtida inställning till kultur 

När det gäller frågan om huruvida Babydrama kommer att påverka babypublikens framtida 

inställning till kultur har fördelningen mellan svaren varit jämn. Både vet inte och ja har fått 

31 % medan nej har fått 38 %. Det intressanta i svaren har kommit i de därpå följande, ofta 

fylliga resonemangen kring ett fortsatt teatergående. Jag illustrerar detta med ett antal citat 

nedan: 
 
 /.../ Det är möjligt att det påverkar på något sätt men sedan är det så att vi naturligtvis vill 
 fortsätta, att hon ska gå på teatern i fortsättningen. Detta är början på teatergående. 
 
 Svårt att säga, men jag tror inte att det besöket påverkar utan mer vad vi fortsätter 
 att göra med henne. 
 
 Som enskild händelse vet jag inte hur stor betydelse en sådan sak har utan det beror snarare mer 
 på hur vi fortsätter att bemöta det hon är intresserad av. /.../ 
 
 Just den där föreställningen? Javars, för honom blir det en erfarenhet i samma kategori som 
 när vi går på museer eller håller på med musik. /.../ 
 
 /.../ Men det beror på vad man gör när de blir lite större, om man går på dockteater eller 
 barnteater överlag… ja, om man går med dem. Det handlar inte bara om teater utan om vad 
 man läser för böcker och hur man uppfostrar dem men just Babydrama tror jag inte påverka 
 deras inställning till kultur. 
 
 Jag vet inte, om man bara skulle ta det tillfället så påverkar det nog inte så mycket, 
 men om man fortsätter att gå på teatern så tror jag att det påverkar. 
 
 Inte om man inte fortsätter… om det är en engångsföreteelse och aldrig mer. Därför är det lite 
 synd att det inte finns så mycket för den gruppen. /.../ Det måste  finnas hela uppväxten för att 
 det ska påverka. 
 
 Det var inte startskott för teatern för honom utan snarare för mig. Det var en puff 
 som gör att jag tar med honom fler gånger. /.../ Ett litet frö har såtts. /.../ 
 
 Positivt, jag tror att vi kommer att fortsätta att gå på teater med honom. Det är tråkigt att det 
 mesta är från tre år men jag ser fram emot att gå på teater med honom. Jag ser det här som en 
 första start och kommer att fortsätta att gå. /.../ 
 
 /.../ Om man inte fortsätter att gå på museer och teater så tror jag att det har minimal betydelse 
 eller ingen betydelse alls. Man måste fortsätta i samma spår om du förstår vad jag menar. /.../ 
 
 Jag kan bara hoppas att han tycker det är roligt med teater. /.../ Det skulle påverka 
 mer om man gjorde det mer frekvent. 
 
 /.../ Det är möjligt att man får in vanan som förälder om man går redan från barnen 
 är små annars kommer man inte iväg förrän de är tre. /.../ 
 
 Vet inte om just Babydrama i sig kommer att påverka men jag hoppas att vi ska kunna överföra 
 ett intresse, men det ställer krav på att ta med henne på sådana saker. 
 
 Jag tror inte att en enskild händelse kan göra så stor skillnad. /.../ mer för att vi kommer att 
 göra det vid fler tillfällen, gå på teater och konserter. /.../ 
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 /.../ jag hoppas att det kan bidra på något sätt… att man kanske blir mer van, att  man blir van 
 vid den typen av miljöer så att man inte tycker att det är så läskigt, att han kanske kan bli lite van 
 vid teaterrummet. /.../ 
 
 /.../ Det är positivt att uppleva teater så tidigt och om vi fortsätter att ge sådana upplevelser 
 kommer det att påverka, det tror jag.124

 
 /.../ Det känns som ett ansvar, att ta alla tillfällen som det går på helger och vardagar. Jag 
 försöker att prioritera för att jag själv tycker om det så, jag tror det smittar. Det handlar om att 
 skola in, att hon får input, jag tror det. /.../125

 
69 % av alla föräldrar uttrycker en gemensam grundtanke, nämligen att Babydrama är en 

början på vad som kommer att vara en kontinuerlig exponering för kulturen under de här 

barnens uppväxt. Camilla, mamma till Georg, sammanfattar det kort och kärnfullt med orden 

”man kan aldrig börja tidigt nog.”126 Som jag ser det handlar alla dessa citat om vad som är 

habitus kärna, nämligen att internalisera, göra något till en del av sig själv, att med tiden 

förkroppsliga vissa värderingar, vanor och referensramar genom olika praktiker. Att gå på 

teatern blir till något naturligt. Den långsiktiga processen att skola in sitt barn i teaterns värld 

är som jag ser det ett sätt att slipa den lins varigenom barnet själv ser världen och genom 

världen kommer att se barnet. Det ökar också förälderns kulturella kapital att barnet har varit 

där. Att gå på teatern blir något naturligt och självklart, något man gör, något man intresserar 

sig för. Nyckelorden är tillvänjning, inskolning och socialisering. Föräldrarna till 

babypubliken är medvetna om att man behöver träning för att lära sig uppskatta kulturen. För 

dem har Babydrama utgjort ett utmärkt tillfälle att sätta igång med denna habitusformande 

praktik så tidigt som möjligt. Det kommer så att säga med modersmjölken. Föräldrarna är i 

stor utsträckning överens om att det här ska bli en vana, att man kommer att fortsätta att gå på 

teatern med sitt barn. Det finns en insikt om att det inte är det enskilda besöket i sig som 

påverkar utan att det måste bli till en upprepad praktik. Man skulle kunna se det som en första 

pärla uppträdd på en osynlig tråd och som är den första byggstenen i vad som ska bli en 

collier av teatererfarenheter med tiden. Föräldrarna är inställda på att exponera sina barn för 

kulturen under resten av livet. Det paradoxala är dock att dessa framtida strategier för att få 

barnen att intressera sig för teater ter sig som oerhört medvetna när de formuleras i citaten 

ovan. Det kanske handlar om att föräldrarna genom min fråga har tvingats medvetandegöra 

sig själva om en tänkt praktik som annars aldrig skulle ha verbaliserats. Jag ser det som att det 

motsägelsefulla i habitusbegreppet funktionssätt som Lawler tar upp kommer till uttryck här. 

Min undersökning tycks bekräfta att habitus både fungerar som en omedveten mekanism som 

                                                 
124 Ibid., intervju 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 24 och 25, fråga 20. 
125 Ibid., intervju 26, fråga 20 och 15. 
126 Ibid., intervju 23, fråga 20. Jag har lånat detta citat som underrubrik till uppsatsen. 
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koordinerar strategier samtidigt som att det på ett annat plan är en medveten framtidsstrategi 

för att samla kapital. Det som kommer fram i min undersökning stämmer väl in med Lawlers 

tanke om att habitus utmanar föreställningarna om vad som är medvetet och omedvetet hos 

människan. Följande citat visar att några av barnen redan har börjat internalisera och 

förkroppsliga praktiken att konsumera kultur: 
 
 Jag sjunger för honom och han lyssnar även på inspelad musik. Han märker när det är den 
 sortens aktivitet; han är avslappnad och bara tittar och lyssnar. På Moderna Museets utställning 
 med William Kentridge vaknade Ruben i ett helt mörkt rum där åtta olika filmer visades. Han 
 tittade andäktigt. Jag tror att det är en del av något som kommer att påverka honom. Han vet att 
 det är en viss typ av aktivitet där han är stilla och lyssnar så händer det något. TV är han 
 ointresserad av än så länge, det är bara något som lyser och rör sig medan han kan fångas av 
 Nordiska museets löjliga knappsamlingar för då tittar man på något på det där speciella sättet.127

 
Rubens pappa Jakob berättar här om hur hans son redan har börjat utveckla sig till en 

konnässör. Jakob känner igen den estetiska upplevelsen och vet att uppskatta den. Att säga att 

Ruben vet att det är konst han betraktar skulle vara en väl långsökt slutsats, men tydligt är att 

han upplever en distinktion mellan den sortens estetiska aktivitet och det vanliga livet. 

Däremot tycker jag att det är rimligt att utifrån detta citat anta att han redan har börjat 

tillgodogöra sig de koder och nycklar som krävs för det initierade seendet. Jakob uttrycker det 

i citatet ovan som att ”titta på det där speciella sättet”, något som Ruben redan har lärt sig och 

som jag ser som ett annat uttryck för det Bourdieu kallar den estetiska blicken, den blick som 

upprättar konstverket. Inga säger så här om dottern Siris erfarenheter: 
 
 Hon har gått på teater, hon får en känsla av rymd, hon sitter där med andra… Jag 
 tror redan hon har skolats in i teaterrutiner - social skolning och inlärning - med förväntningar, 
 titta där, nu händer det. Så det gäller att träna för att få behållning, så att man kan jämföra, då 
 måste man ha i bagaget, ”det påminner om den jag såg där”, ”introt påminner om det och det”, 
 ”det var en intressant scenografisk lösning”. /.../ Siri gick fram och satte sig direkt framför 
 scenen och blev så där lysande förväntansfull. Jag tror att det var inprogrammerat att det var 
 teater. Barnen lär sig ett förhållningssätt direkt. De vet efter första besöket vad teater är 
 och hur man uppför sig. De lär sig formen och blir socialt skolade samtidigt som  de får en ny 
 upplevelse. 
 
Inga är väldigt tydlig med att det handlar om långsiktig exponering, att uppskattningen av 

kulturen är en så kallad ”acquired taste” som uppnås genom många år av träning. Siri hade 

redan flera olika teaterupplevelser med sig innan hon kom till Babydrama. Skillnaden är att 

hon inte hade varit målgrupp på de andra föreställningarna utan de var för lite äldre barn. Hon 

var då med när mamman gick med hennes treårige bror, men även Siri fick väldigt stor 

behållning.128 Inga ser det som att dottern redan har fått tillgång till de initiala koder som 

krävs för att förstå att det är teater, men att det sedan krävs en påfyllning av upplevelse för att 
                                                 
127 Ibid., intervju 6, fråga 20. 
128 Ibid., intervju 26, fråga 20 och 15. 
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utveckla smaken och erfarenhetsbanken. Jag ser Ruben och Siri som exempel på barn ur 

babypubliken som redan har habitus. 

 Diagrammet nedan illustrerar hur föräldrarna ser på behovet av kultur i denna 

åldersgrupp. 19 % av föräldrarna menar att det inte existerar något sådant behov. 58 % menar 

att bebisar har ett behov av kultur, varav 31 % av dessa menar att behovet av kultur är stort. 

23 % tycker frågan är svår att besvara.129

Diagram M. Föräldrarnas syn på behovet av kultur för bebisar 

Hur ser du på behovet av kultur för denna åldersgrupp, 
sex till tolv månader?

Svårt att säga
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Existerar inte
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Stort behov
27%

Svårt att säga Existerar inte Existerar Stort behov

 
Det finns tre genomgående tendenser i svaren. Den första tendensen är att föräldrarna är rädda 

för att det ska bli för mycket stimulans för barnen, att de får följa med på alltför många 

aktiviteter som egentligen mest är en förevändning för föräldrarna att få komma ut. Här finns 

också en tanke om att många så kallade barnaktiviteter egentligen riktar sig till de vuxna, 

medan Babydrama framhålls som något unikt med sitt direkta tilltal till barnen.130 Den andra 

tendensen är att man tycker att det är viktigt att fler ska få kunna gå på Babydrama, en 

föreställning som nu uppfattas som något lyxigt och exklusivt där man har behövt ha rätt 

kontakter för att få biljetter. Det finns en tanke om att det är ”fel” personer som har gått och 

sett föreställningen, människor som ändå skulle ha tillgodosett detta behov hos sina barn på 

andra sätt. Behovet av mer kultur för denna åldersgrupp menar dessa föräldrar syns i den 

mycket snabba åtgången på biljetter till Babydrama. De återkommer ständigt tillbaka till hur 

svårt det var att få biljetter till Babydrama.131 Här är några citat från intervjuerna: 

                                                 
129 58 % är summan av både dem som anser att bebisar har ett behov av kultur och av dem som anser att bebisar 
har ett stort behov av kultur. 
130 Ibid., intervju 5, 18, 20, 21, 23, fråga 21. 
131 Ibid., intervju 1, 3, 5, 13, 15 och 22, fråga 21. 
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 Hon hade hört andra som var där och tipsade om att biljetterna gick åt snabbt, så jag bokade 
 redan i januari eller februari. 
 
 Det var fruktansvärt utsålt, vi halkade in på ett bananskal. Det var så utsålt att det var väldigt 
 svårt att få komma in men det ordnade min kompis. 
 
 Vi var där bara en gång, biljetterna tog slut så fort att det var rena rama turen att jag gick in på 
 nätet och att de fanns just då. Jag bokade jättemånga månader i förväg, men det var ändå sista 
 biljetten. 
 
 De jag har pratat med, vänner, mammagrupper och alla som har missat den är upprörda över att 
 den inte går längre. Ändå har de tagit upp en gång till, vilket är mycket generöst. 
 
 Min mamma hade jagat biljetter så länge. Hon började redan i januari men då var det fullbokat 
 med grupper.132

 
I och med att Babydrama var en så eftertraktad föreställning var det ett tidskrävande företag 

som krävde planering i förväg för att överhuvudtaget få en biljett. Likheten mellan föräldrarna 

i gruppen handlar om att de var personer som tidigt snappade upp att denna föreställning var 

något intressant genom media, personliga kontakter eller genom att de hade hört talas om 

Babydrama redan förra gången, vilket detta citat från Victoria, Anyas mamma, illustrerar: 

”Det var mamma som hade sett det på TV eller hört talas om förra gången det gick, vi bara 

väntade på att de skulle ta upp det igen.” Ett annat talande citat i denna kategori är Carolinas 

mor Sofia som säger: ”För att jag hade läst om det i, om det var DN eller Svenskan, att det 

hade varit sådan succé förra gången den gick.” Helena, Eriks mamma säger: ”Vi hade läst om 

det i DN redan förra gången, vi tyckte att det lät roligt. Framförallt var det jag som tyckte att 

det lät roligt och ville göra det när jag fick barn.”133

 Föräldrarna ser det som att Babydrama blivit en exklusiv angelägenhet för få 

personer. Många av de intervjuade ville att föreställningen skulle ha nått ut till fler och till 

andra grupper. Bosse, pappa till Lisa, säger: ” Jag tycker att det var väldigt roligt att det fanns, 

men jag tror att det är en speciell grupp som går och som tar med sina barn på det där, barn 

som ändå hade fått kultur till sig när de är mindre. Det är rätt så exklusivt nästan...”134 Bosse 

har en medvetenhet om att föräldrarna kan ha drag av en speciell, homogen grupp som ändå 

skulle ge sitt barn möjligheten att ta till sig kultur. Jag kan hålla med honom om att 

Babydrama blev en exklusiv angelägenhet för ett fåtal som med all säkerhet kommer att 

användas (och som säkert redan används) som någon form av habitusmarkör, i nuläget av 

föräldrarna men kanske i framtiden av de som såg Babydrama som barn. Ibland tycker jag 

mig i svaren uppfatta vad jag personligen tror vara en väldigt svensk inställning, nämligen att 
                                                 
132 Ibid., intervju 10, 15, 18, 19 och 26, fråga 12. 
133 Ibid., intervju 11, 20 och 25, fråga 11. 
134 Ibid., intervju 1, fråga 21. 
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bara för att det finns en liten klick av personer som ändå skulle ha tagit med sina barn på 

något kulturellt så är det inte nödvändigt att ha en sådan föreställning. Jag tror svenskarna i en 

internationell jämförelse har en extremt jämlik inställning där människor tycker att det är 

viktigt att alla får vara med. Det som bara är för få och som utesluter många är inte så väl sett. 

Ytterligare föräldrar har uppfattat Babydrama som exkluderande och funderar på hur fler 

människor skulle kunna få tillgång till föreställningen. Caspars mamma, Hanna, säger: ”Ja, 

min spontana reaktion är att det är otroligt lyxigt att spela för tio barn och föräldrar. Det är 

något väldigt exklusivt, så upplevde jag det./.../ En halvtimme kanske räcker, då kan det bli 

fler föreställningar så att fler kan komma och titta.” Anna som är mamma till Adam tycker så 

här: ”Jag tycker att man skulle utöka så att det blev mer teater för alla så att man inte behöver 

känna en kändis som känner en kändis för att komma in. Det borde vara även för dem som 

inte vana att gå på teater själva, inte sådana som oss.”135 Vem är då sådana som oss? Och vem 

är de andra? Detta citat visar att den som har svarat har en tydlig bild av sig själv som 

tillhörande en grupp som är på ett visst sätt och gör vissa saker, medan personen också kan se 

andra grupper som inte har samma vanor. Habitus handlar ofta om att distansera sig från 

andra grupper med annan typ av smak, men i detta fall uppfattar jag att Anna har en inklusiv 

inställning och tycker att även de som inte är så vana ska få gå på teatern. Men är det inte 

alltid så att det är ”fel personer” som går på sådant här? Människor noterar och markerar 

distinktionen mellan de som har gått på Babydrama och de som inte har kunnat gå, det vill 

säga i sin egen sociala praktik och andras. Det intressanta här är att man tycker att det borde 

varit andra än man själv som gick och såg en sådan här föreställning. Jag ser detta som en mer 

jämlik och inklusiv inställning, vilket går emot Bourdieus övergripande tanke om att habitus 

handlar om etablera dominansförhållande genom distinktioner och att kämpa för att sätta sina 

egna preferenser högst. Om jag nu ska försöka vara djävulens advokat i förhållande till mina 

egna tolkningar kan jag tänka mig att Bourdieu skulle kunna säga att jag är alldeles för 

välvillig och att det egentligen handlar om att denna grupp vill pracka på andra grupper sina 

åsikter och värderingar, vilket i sig är ett led i att dominera andra genom att ta sig rätten att 

definiera sin egen smak som god kultur. Till och med Unga Klara tycks ha varit medvetna om 

att de skulle attrahera en mycket speciell publik och lät därför ensamstående, unga mammor 

komma och se några provföreställningar.136 Bohmans menar att offentliga institutioner kan 

skapa öppna och rättvisa procedurer istället för att agera som maktapparater. På så sätt kan de 

ge möjlighet till människor att omskapa sina praktiker. Unga Klaras initiativ är intressant att 

                                                 
135 Ibid., intervju 13 och 15, fråga 21. 
136 Appendix 2, intervju med Carina Saxenberg, Unga Klara, 2007-06-08. 
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notera i enlighet med detta. Genom att bjuda in en grupp människor som troligen inte själv 

skulle söka sig till denna föreställning kan människor med annan habitus ges möjlighet att 

själva förändra sin praktik så att habitus inte enbart representerar en princip som för evigt 

bevarar redan etablerade skillnader och distinktioner. Tyvärr har jag inte lyckats få reda på 

mer om hur detta kan ha påverkat den specialinbjudna publiken, men även bland de 

intervjuade föräldrarna finns det exempel på individer som reflekterar över sin praktik och 

som har viljan att omskapa den. Anna, mamma till Pontus, beskriver sitt intresse för kultur 

som begränsat och säger att Babydrama inte var ett startskott för teatern för sonen utan 

snarare för henne själv. Hon beskriver besöket som en puff som kommer att göra att hon tar 

med honom fler gånger. Anna säger så här ” /…/ Ett litet frö verkar ha såtts. /…/ Kärnpunkten 

är att jag och min sambo är teaterointresserade men att Babydrama har gett oss en skjuts in i 

en värld där vi ser att vi kan göra något roligt med Pontus. /…/137 Detta ser jag som ett 

exempel på en individ som har för avsikt att förändra sin praktik tack vare Babydrama, vilket 

påvisar att habitus inte enbart har en konserverande effekt. 

 Den tredje och sista tendensen bland dessa svar handlar om att det är viktigt med 

kvalité i barnkulturen och att det finns ett önskemål om ett större utbud för denna åldersgrupp. 

Vissa föräldrar hade velat gå mer än en gång på Babydrama för att vänja sig. Man önskar att 

det fanns mer att välja på för att kunna underhålla teatergåendet med sitt barn. Det finns också 

ett missnöje med att det är ett stort glapp mellan Babydrama och nästa åldersgräns för 

barnteater, som verkar vara vanligast vid tre till fyra år.138 Vissa föräldrar uttrycker en önskan 

om att ha kunnat gå fler gånger på Babydrama, vilket då inte var möjligt på grund av det 

hårda publiktrycket. Jag citerar återigen Victoria, Anyas mor: 
 
 Egentligen skulle vi velat se den fler gånger. /.../ Ett väldigt tidigt första möte på ett väldigt 
 trevligt sätt kan ha stor betydelse även om man inte minns. Det ger ändå en positiv känsla i 
 kroppen som gör att man blir positiv inför situationen. Jag är jätteglad att man gick dit. Därför 
 hade jag velat gå flera gånger, det är jättebra att det finns så tidigt för att komma in på rätt 
 spår.139

 
Victoria berör det inskolande elementet i teatergåendet när hon säger att det handlar om att 

skapa ett första positivt möte så att man kommer in på vad hon kallar för ”rätt spår” tidigt. 

Hon tar upp att ett teaterbesök lämnar efter sig en bra känsla i kroppen, vilket kan ses som ett 

förkroppsligande av teatern som kulturellt kapital till habitus. Jag tolkar detta som hon ser det 

som att man redan genom kroppen kan få nycklar och koder till kulturella upplevelser. Barnet 

                                                 
137 Appendix 2, intervju 12, fråga 20 och eftersnack. 
138 Appendix 2, intervju 3, 4, 11 och 24, fråga 21. 
139 Appendix 2, intervju 11, fråga 12 och 21. 
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befinner sig i ett sammanhang där detta är något naturligt i stället för något som ska läras in. 

Babypubliken har redan tagit första steget från novisstadiet på det kontinuum som med 

fortsatt exponering och tiden kommer att göra dem till konnässörer. Internaliseringen har 

börjat. Troligen är det denna inställning hos just denna grupp föräldrar – att det krävs 

långvarig exponering och inskolning i kulturens koder – som har gjort att de är den 

dominerande gruppen som går på Babydrama. Socialisationsdimensionen är därmed inte så 

osynlig som Aronsson ger uttryck för. Jag tycker snarare att föräldrarna har en ganska krass 

syn på hur man ska gå till väga för att få barnen att bli intresserade av kultur. I svaren kan 

man också se önskan om mer teater för barn i de lägre åldersgrupperna, vilket då blir ett led i 

att utveckla den egna sociala praktiken i förhållande till kultur genom inskolning och 

tillvänjning till teatern. Införlivandet av teatern som en naturlig del av livet blir gradvis en del 

av dessa barns habitus, av deras varande och deras existens. 

 Jag ställde också frågan om huruvida föräldrarna ändrat uppfattning om sina 

barns behov av kultur efter Babydrama. Det är 46 % som säger sig ha gjort det, medan nästan 

lika många svarar nej, 42 %. Av föräldrarna svarar 12 % kanske eller vet ej. De olika 

resonemangen kring denna fråga ligger nära de tre tendenser jag nämnde ovan, nämligen att 

Babydrama har ett speciellt barninriktat tilltal och att det behövs mer kultur för denna 

åldersgrupp. Fler människor borde få chansen att gå. Föräldrarna vill och kommer att gå på 

mer teater med sina barn. Det nya är att flera föräldrar tar upp att Babydrama har lett till ett 

förändrat sätt att se på barnen, där man bland annat har insett att man kan göra kulturella saker 

med barn genom att man har sett hur mycket de förmådde att uppskatta pjäsen.140 Min 

tolkning är att föreställningen har lett till en förändrad barnsyn som innebär att föräldrarna ser 

sitt barn som ännu mer kompetent än man gjorde innan. 

9.3 Slutsatser om barns perspektiv & barnperspektiv på Babydrama 

Min andra frågeställning handlar om vilken typ av uttryck babypublikens upplevelser tar sig 

under föreställningen, det vill säga barns perspektiv på Babydrama. Som sammanfattning kan 

man säga att babypublikens uttryck för sina upplevelser handlar om att krypa, att titta, att 

prata på babyspråket, att kommentera, att klaga, att fråga, att distraheras, att röra vid 

skådespelarna, att skratta, att interagera, att förvånas, att bli skrämd, att fascineras, att leka 

och busa… Att helt enkelt till fullo engagera sig och låta sig slukas upp av en 

teaterföreställning. Att vara med. Att vara en fullvärdig publik. Jag ser babypubliken som mer 

expressiv än en vuxenpublik som mest sitter stilla och lyssnar tyst, men utifrån min tolkning 
                                                 
140 Appendix 2, intervju 1, 3, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 20, 23 och 24. 
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av de inre processerna och den kontakt som uppstår ser jag ingen skillnad. Precis som för 

vuxna kan babypublikens koncentration gå upp eller ner. Man omväxlande fångas och flyter 

bort i egna tankar. 

 Utifrån mina observationer tolkar jag babypublikens uttryck för sina upplevelser 

som ett högsta betyg för föreställningen Babydrama. Även om jag tar upp att det finns 

negativa uttryck, protester, trötthet, hunger och distraktion, kan jag inte annat än att se 

babypublikens kollektiva svar på Babydrama som ett stort ja, ett nästan hundraprocentigt 

bejakande. Den glädjeenergi, nyfikenhet och intresse som finns närvarande i rummet är högst 

påtaglig – givetvis med individuella variationer samt toppar och dalar under själva 

föreställningen. Barns perspektiv på Babydrama är övervägande mycket positivt. 

 Jag ser det fenomenologiska förhållningssättet som i allra högsta grad tillämpligt 

på babypublikens uttryck för sin upplevelse. Småbarnspedagogik bidrar med många nya 

perspektiv och infallsvinklar. Jag har försökt operationalisera och applicera uttryck för de 

fenomen som tas upp i några av artiklarna. Enbart en av dem behandlar teater specifikt så 

därutöver har jag valt ut de fenomen som jag trodde skulle kunna tillämpas på babypubliken. 

Jag ser det som att min observationsförmåga har förbättrats och blivit skarpare under 

perioden. Det kopplar jag till träning men också att jag genom Småbarnspedagogik fått 

begrepp som jag inte hade tidigare och därmed har kunnat upptäcka saker och benämna saker 

som jag inte såg tidigare. 

 Majoriteten av babypublikens föräldrar är övervägande positiva till 

föreställningen, men med ett tydligt undantag. Den person som representerar undantaget visar 

genom sitt ställningstagande både på sitt eget och på den övriga publikens habitus. Det blir 

tydligt hur människor positionerar sig och distingerar sig i förhållande till andra grupper och 

deras smak i dikotomier som hög/låg och så vidare. Det som förvånat föräldrarna mest är 

barnens kompetens att ta till sig en teaterföreställning och att sitta koncentrerade under så lång 

tid. Det är tydligt att Babydrama har utmanat föräldrarnas barnsyn och påverkat dem att se 

nya kompetenser hos sina barn. Majoriteten av föräldrar ser det också som att det är möjligt 

att deras barn har minnen av föreställningen, men här är bilden mer splittrad. 

 Föräldragruppen är ense om att det inte är ett isolerat teaterbesök som kommer 

att påverka deras barns framtida inställning till kultur. De uttrycker nästan unisont sin avsikt 

när det gäller att fortsätta att gå på teatern tillsammans med sina barn under hela uppväxten. 

Föräldrarna kommer genom denna praktik, med vilken de själva har vuxit upp, med stor 

sannolikhet att generera motsvarande praktik hos sina barn. I detta beteende ser jag habitus 

kärna. Jag ser dock inte så mycket av det romantiska skimmer av naturlighet som brukar 
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omge socialisationsdimensionen när det gäller kultur, utan snarare en praktisk inställning till 

att man måste skola in sitt barn i kulturens värld. Troligen är det så att föräldrarna 

medvetandegör sig om detta på grund av mina frågor och att det inte är något de annars skulle 

ha formulerat. Det råder olika uppfattningar om bebisars behov av kultur, där vissa tycker att 

de inte har något behov alls och andra är övertygade om motsatsen. De som anser att bebisar 

har behov av kultur reagerar på frånvaron av kulturutbud för de allra minsta. Det finns dock 

en enighet om att Babydrama har haft ett speciellt tilltal som riktade sig direkt till barnen och 

att det inte var någon kamouflerad vuxenaktivitet. Även här kommer den förändrade synen på 

barnet in i riktning mot ett mer kompetent barn. Föräldrarna anser i hög utsträckning att fler 

personer borde få möjlighet att gå och se föreställningen, som de nu anser har blivit något 

exklusivt för ett enstaka fåtal. Detta ser jag som uttryck för ett svenskt inklusivt 

jämlikhetstänkande snarare än som uttryck för att en dominerande grupp vill göra sin egen 

smak till allas. 

10. Avslutande diskussion och reflektion 
Jag ser det som att föräldrarnas kulturella kapital är den enskilt mest avgörande faktorn som 

har bidragit till att de har gått och sett Babydrama med sina barn. Detta kulturella kapital är 

något som de har fått i arv från sina föräldrar och som i hög grad styr formandet av en persons 

habitus och personens kulturkonsumtion. Habitus fungerar som en urvalsmekanism som 

förklarar att just de här föräldrarna har gått och sett föreställningen i ett läge då informationen 

har varit tillgänglig för en bred allmänhet. Det är svårt att beskriva habitus med en bild, 

eftersom det är en osynlig mekanism bakom våra val. Föräldrarnas bakgrund ger dock en 

gemensam bild när det gäller socioekonomisk status, utbildningsnivå, bostad, lön, 

kulturkonsumtion och barnsyn, olika faktorer som sammantaget har format deras preferenser 

och smak. Gruppen representerar en kombination av starkt ekonomiskt och kulturellt kapital. 

Det intressanta är att i stort sett samma bild avtecknar sig för deras föräldrar, kanske med 

undantag för en något mer spretig bild när det gäller barnsyn. Den stora likheten mellan 

generationerna gör dock att man kan observera hur habitus fungerar över tid, från föräldrar till 

barn över olika generationer. Detta gör att man med stor sannolikhet kan anta att 

babypublikens habitus kommer att formas på samma sätt och att de kanske i sin tur kommer 

att fortsätta att forma sina barn i samma traditioner. Anna, mamma till Pontus, uttrycker det 

som att: ”Vi växer upp, läser Bamse och Pippi och Vi Föräldrar som våra föräldrar.”141 

                                                 
141 Appendix 2, intervju 12, fråga 27. 
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Slutsatsen är att babypubliken och deras föräldrar utgör en mycket homogen grupp baserat på 

resultaten från detta utsnitt på tjugosex personer. 

 Har då babypubliken habitus? Ja, det tycker jag att man kan säga. Alla som 

ingår i undersökningen har redan blivit en del av en praktik och insocialisering i kulturens 

värld. För vissa var det ett första smakprov medan andra redan ter sig som initierade i de 

kulturella koderna när det gäller teater och konst. De har redan förflyttat sig från novisstadiet 

på ett spektrum och är på väg att bli konnässörer. Denna vana formar i sin tur deras seende, 

smak och de val de kommer att göra. Däremot är det svårt att säga hur den ser ut, då habitus 

är en form av osynlig sorteringsmekanism. Habitus innebär alltid en orientering mot 

framtiden, vilket visar sig genom att föräldrarna anser att man måste vänja sig vid kulturen 

och därför vill fortsätta att konsumera kultur i olika former med sina barn under uppväxten. 

Föräldrarnas avsikter talar för att de med all sannolikhet kommer att fortsätta konsumera 

kultur med sina barn i högre grad än andra föräldrar. 

 Ett intressant resultat i denna undersökning är att barns perspektiv på sina 

upplevelser och barnperspektivet på samma upplevelser sammanfaller i mycket hög grad. Min 

undertitel – ”Man kan aldrig börja tidigt nog” – kan också läsas både från barns perspektiv 

och från ett barnperspektiv. Utifrån barnens perspektiv och positiva upplevelse har det blivit 

tydligt att det inte är för tidigt med teater när man är mellan sex och tolv månader gammal. 

Utifrån barnperspektivet, det vill säga de vuxna och i detta fall föräldrarnas syn på saken, så 

är det en möjlighet att redan från denna späda ålder börja skola in och vänja sitt barn vid 

teater- och andra konstupplevelser. De två parternas intressen och perspektiv sammanfaller. 

Föräldrarna har intresse av ett ökat kulturutbud med ett barninriktat tilltal för de små barnen. 

Jag har inte kunnat fråga bebisarna om detta, men min känsla utifrån mina observationer är att 

de skulle instämma. 

 Jag har inte skrivit så mycket om min egen habitus i denna uppsats. Jag har 

försökt att vara tydlig med att denna framställning är gjord utifrån mitt eget subjektiva 

perspektiv. Måhända borde jag då ha varit generösare med att redogöra för min egen 

bakgrund och mina utgångspunkter för att tydliggöra min reflexivitet. I all korthet kan jag 

säga att min situation idag när det gäller ålder, kulturellt kapital i form av utbildning, bostad, 

lön och kulturkonsumtion i hög grad sammanfaller med de föräldrar som jag har intervjuat. 

Den stora skillnaden är att jag inte har ärvt kulturellt kapital med mig i bagaget då jag är den 

första akademikern i min släkt. I min familj har det dock alltid funnits ett stort kulturintresse, 

så jag har ändå utvecklat en habitus i form av teatervana på detta område. Den första 

föreställning jag själv valde att se var Svansjön på Malmö Stadsteater 1976 då jag var fem år. 

 69



Barns perspektiv och barnperspektiv på Babydrama – Man kan aldrig börja tidigt nog 
Marie Ramm 

Litteratur- och källförteckning

Adkins, Lisa (ed.) och Skeggs, Beverley, Feminism after Bourdieu, Oxford, 2004 

Aronsson, Karin, Barns världar– barns bilder, Stockholm, 1997 

Barnkultur i skilda världar, skrift nr. 38, Centrum för Barnkulturforskning, Stockholms 

 Universitet, 2006 

Bengtsson, Jan, Fenomenologiska utflykter, Göteborg, 1998 

Bohmans, James, ”Practical Reason and Cultural Constraint: Agency in Bourdieu’s Theory of 

 Practice”, Ur: Bourdieu – A Critical Reader, Schusterman, Richard (ed.), Oxford, 1999 

Bourdieu, Pierre, Konstens regler – Det litterära fältets uppkomst och struktur, 

 Stockholm/Stehag, 2000 

Bourdieu, Pierre, ”Distinktionen”, Ur: Kultursociologiska texter – I urval av Donald Broady 

 och Mikael Palme, Stockholm/Stehag, 1994 

Bourdieu, Pierre, Kultursociologiska texter – I urval av Donald Broady och Mikael Palme, 

 Stockholm/Stehag, 1994 

Bourdieu, Pierre, Distinction – A Social Critique of the Judgement of Taste, London, 1984 

Broady, Donald, ”Inledning”, Ur: Pierre Bourdieu, Konstens regler – Det litterära fältets 

 uppkomst och struktur, Stockholm/Stehag, 2000 

Broady, Donald (red.), Kulturens fält, Göteborg, 1998 

Broady, Donald och Palme, Mikael, ”Förord om distinktionen”, Ur: Pierre Bourdieu, 

 Kultursociologiska texter – I urval av Donald Broady och Mikael Palme, 

Stockholm/Stehag, 1994 

Broady, Donald, Sociologi och Epistemologi – Om Pierre Bourdieus författarskap och den 

 historiska epistemologin, diss, Stockholm, 1990 

Bruce, Bruna Molin, ”Smått är gott! Drama med de minsta”, Ur: Småbarnspedagogik – 

 Fenomenologiska och estetiska förhållningssätt, Løkken, Gunvor, Haugen, Synnøve och 

Röthle, Monika (red.), Stockholm, 2006 

Hake, Karin, ”Five-Year Olds’ Fascination for Television – A Comparative Study”, Ur: 

 Media Fascinations, Ingegerd Rydin, (redaktör), Göteborg, 2003 

James, Allison och Prout, Alan (ed.), Constructing and Reconstructing Childhood – 

 Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood, New York, 1997 

Johansson, Barbro, Barn i konsumtionssamhället, Stockholm, 2005 

Johansson, Barbro, Kom och ät! Jag ska bara dö först..., diss, Göteborg, 2000 

Krogstad, Atle, ”De minsta barnens språk”, Ur: Småbarnspedagogik – Fenomenologiska och 

 70



Barns perspektiv och barnperspektiv på Babydrama – Man kan aldrig börja tidigt nog 
Marie Ramm 

 estetiska förhållningssätt, Løkken, Gunvor, Haugen, Synnøve och Röthle, Monika (red.), 

Stockholm, 2006 

Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun¸ Lund, 1997 

Lawler, Steph, ”Rules of Engagement: Habitus, Power and Resistance”, Ur: Feminism after 

Bourdieu, Adkins, Lisa (ed.) och Skeggs, Beverley, Oxford, 2004 

Løkken, Gunvor, Haugen, Synnøve och Röthle, Monika (red.), Småbarnspedagogik – 

 Fenomenologiska och estetiska förhållningssätt, Stockholm, 2006 

Løkken, Gunvor och Søbstad, Frode, Observation och intervju i förskolan, Lund, 1995 

Margolis, Joseph, ”Habitus and the Logic of Practice”, Ur Bourdieu – A Critical Reader, 

 Schusterman, Richard (ed.), Oxford, 1999 

Miegel, Fredrik och Johansson, Thomas, Kultursociologi, Lund, andra upplagan, 2002 

Norman, Karin, ”Vad är ett spädbarn? – kulturella föreställningar om spädbarn”, Ur: 

 Barnkultur i skilda världar, skrift nr. 38, Centrum för Barnkulturforskning, Stockholms 

Universitet, 2006 

Prout, Alan och James, Allison, ”A New Paradigm for the Sociology of Childhood? 

Provenance, Promise and Problems”, Ur: Constructing and Reconstructing Childhood – 

Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood, Allison James och Alan 

Prout (ed.), New York, 1997 

Rydin, Ingegerd (redaktör), Media Fascinations, Göteborg, 2003 

Röthle, Monika, ”Mötet med de lekande barnen”, Ur: Småbarnspedagogik – 

 Fenomenologiska och estetiska förhållningssätt, Løkken, Gunvor, Haugen, Synnøve och 

Röthle, Monika (red.), Stockholm, 2006 

Schusterman, Richard, (ed.), Bourdieu – A Critical Reader, Oxford, 1999 

Skeggs, Beverley ”Exchange, Value and Affect: Bourdieu and ’The Self’ ”, Ur: Feminism 

 after Bourdieu, Adkins, Lisa (ed.) och Skeggs, Beverley, Oxford, 2004 

Sommer, Dion, Barndomspsykologi – utveckling i en förändrad värld, Stockholm, 2005 

Søbstad, Frode, ”Småbarnens humorupplevelser”, Ur: Småbarnspedagogik – 

 Fenomenologiska och estetiska förhållningssätt, Løkken, Gunvor, Haugen, Synnøve och 

Röthle, Monika (red.), Stockholm, 2006 

Vist, Torill, ”I ljudet bor barnet, i barnet bor musiken – om små barns förhållande till musik”, 

 Ur: Småbarnspedagogik – Fenomenologiska och estetiska förhållningssätt, Løkken, 

Gunvor, Haugen, Synnøve och Röthle, Monika (red.), Stockholm, 2006 

Ödman, Per Johan, Tolkning, förståelse, vetande: Hermeneutik i teori och praktik, andra 

omarbetade upplagan, Stockholm, 2007 

 71



Barns perspektiv och barnperspektiv på Babydrama – Man kan aldrig börja tidigt nog 
Marie Ramm 

 

Artiklar 

Halldén, Gunilla, ”Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt grepp”, Ur: 

Pedagogisk Forskning i Sverige 2003, årgång 8, nummer 1-2 

Heggeman, Hans, ”Höginkomsttagare – Var går gränsen”?, Välfärd nr. 1, SCB, 2004 

Johansson, Eva, ”Att närma sig barns perspektiv”, Ur: Pedagogisk Forskning i Sverige 2003, 

årgång 8, nummer 1-2 

Qvarsell, Birgitta, ”Barns perspektiv och mänskliga rättigheter”, Ur: Pedagogisk Forskning i 

Sverige 2003, årgång 8, nummer 1-2 

 

Tidskrifter 

Pedagogisk Forskning i Sverige 2003, årgång 8, nummer 1-2 

Välfärd nr. 1, SCB, 2004 

 

Annat tryckt material 

UD Info, Regeringskansliet, ”Mänskliga rättigheter - Konventionen om barnets rättigheter”, 

januari 2006. 

 

Pjäs 

Ann-Sofie Bárány (manusförfattare), Suzanne Osten (regi) och Johan Petri (musik), My 

Walther (helmask), Babydrama, Unga Klara, Stockholm Stadsteater, 2006. 

 

Internetlänkar 

Vetenskapsrådet, www.vr.se 

 

Statistiskt källmaterial 

Heggeman, Hans, SCB, e-mail, 2007-11-15 

Nilsson, Oskar, SCB, e-mail, 2007-11-14 

Pressmeddelande från SCB, 2006-03-30 09:30 Nr 2006:074, Hushållens ekonomi (HEK) 

Boendet i Sverige 2004, www.scb.se/templates/pressinfo_163883.asp

SCB, Sveriges officiella statistik, Statistiska meddelanden BE12 SM 0501, 

www.scb.se/templates/Publikation_119716.asp, december 2004 

SCB: s register, Befolkningens utbildning version 2007-01-01, 

www.scb.se/statistik/UF/UF0506/2007A01/Tab1.xls

 72

http://www.scb.se/templates/pressinfo_163883.asp
http://www.scb.se/templates/Publikation____119716.asp
http://www.scb.se/statistik/UF/UF0506/2007A01/Tab1.xls


Barns perspektiv och barnperspektiv på Babydrama – Man kan aldrig börja tidigt nog 
Marie Ramm 

SCB, Undersökning av levnadsförhållanden (ULF), LF, Skattat antal personer 20–84 år efter 

åldersklass, samlevnadsform, familjetyp och kön, Befolkningstal (1000-tal) i ett 

genomsnitt för 2000 och 2001 och antal intervjuer 2000–2001, 

www.scb.se/templates/tableOrChart_49980.asp 

SCB, ULF, Tabell 48, Teaterbesök. Personer 16-84 år som på fritiden ägnat sig åt aktiviteten 

under senaste 12 månaderna 1998-1999. Procent. 

www.scb.se/templates/tableOrChart_49417.asp

www.scb.se/statistik/LE/LE0101/DefinitionerValfardsindikatorer.xls 

www.scb.se/templates/Publikation_44112.asp 

www.scb.se/templates/tableOrChart_149077.asp

 

Opublicerat material 

Brolin, Gunilla, ”Samspelet mellan föräldrar och barn – Hur man kan förstå bilden av det 

ideala samspelet mellan föräldrar och spädbarn utifrån vad som skrivits i tidningen ’Vi 

Föräldrar’ 1968-1998”, opublicerad uppsats på påbyggnadskursen, Centrum för 

Barnkulturforskning, Stockholms Universitet, höstterminen 2002 

Ramm, Marie, ”Babydrama – Spädbarn + Mask = Sant! – Ett tvärvetenskapligt angreppssätt 

utifrån spädbarnsforskning, maskforskning, ansiktsforskning och barndomsdiskurser”, 

opublicerad uppsats på påbyggnadskursen, Centrum för Barnkulturforskning, Stockholms 

Universitet, höstterminen Stockholm, 2006 

Ramm, Marie, ”Babydrama – Teatral kommunikation med spädbarn”, opublicerad uppsats på 

fortsättningskursen, Centrum för Barnkulturforskning, Stockholms Universitet, Stockholm, 

vårterminen 2006 

 

Eget källmaterial 

Artiklar i författarens ägo 

Appendix 1, Observationer av Babydrama,  

Appendix 2, Intervjuer och observationer om Babydrama 

 73

http://www.scb.se/templates/tableOrChart_49417.asp
http://www.scb.se/templates/tableOrChart_149077.asp

	Marie Ramm Försättsblad_och_abstract.pdf
	Marie Ramm Man_kan_aldrig_börja_tidigt_nog.pdf
	1. Inledning 
	2. Frågeställningar och disposition 
	3. Etiska överväganden 
	4. Barns perspektiv, barnperspektiv och barnsyn 
	5. Bourdieus begrepp habitus och kulturellt kapital 
	5.1 Habitus och kulturellt kapital 
	5.2 Kritik mot Bourdieus habitusbegrepp 
	5.3 Habitus i relation till konst 
	5.4 Habitus koppling till barnkultur 
	5.5 Reflektioner kring begreppen habitus och kulturellt kapital 
	6. Empirisk studie om föräldrarnas habitus och kulturella kapital  
	7. Resultat och analys av föräldrarnas habitus och kulturella kapital 
	7.1 Socioekonomisk beskrivning av babypublikens föräldrar 
	Tabell I. Föräldrarnas lön

	7.2 Förälderns kulturintresse 
	Diagram A: Föräldrarnas kulturkonsumtion, självskattning 
	Tabell II. Den svenska befolkningens kulturkonsumtion
	Diagram B. Informationskanaler om Babydrama 

	7.3 Barnsyn 
	7.4 Observationer av babypublikens föräldrar 
	7.5 Slutsatser om föräldrarnas habitus och kulturella kapital 

	8. Teoretiska utgångspunkter för observationer av Babydrama 
	8.1 Fenomenologi – utgångspunkter 
	8.2 Observationer 

	9. Barns perspektiv och barnperspektiv på Babydrama 
	9.1 Barns perspektiv på Babydrama – observationer av babypubliken 
	Diagram C. Observationer från Babydrama i olika kategorier 
	9.1.1 Expressiva gester – ett första språk 
	Diagram D. Observationer i kategorin "Expressiva gester" 
	9.1.2 Dialogiskt samspel 
	Diagram E. Observationer i kategorin "Dialogiskt samspel" 
	9.1.3 Humorupplevelser 
	Diagram F. Observationer i kategorin "Humorupplevelser" 
	9.1.4 Teater som en kollektiv upplevelse 
	Diagram G. Observationer i kategorin "Teater - kollektiv upplevelse" 
	9.1.5 Musikupplevelser – kroppsliga, sinnliga och direkta 
	Diagram H. Observationer i kategorin "Musikupplevelser" 
	9.1.6 Tittutleken 
	Diagram I. Observationer i kategorin "Tittut" 

	9.2 Barnperspektivet på Babydrama – intervjuer med föräldrarna 
	9.2.1 Föräldrarnas syn på barnens upplevelser, reaktioner och minnen av Babydrama  
	Diagram J. Förälderns och barnets upplevelse av Babydrama 
	Diagram K. Förvåning över barnets reaktion på Babydrama 
	Diagram L. Barnets minnesbilder av Babydrama 
	9.2.2 Bebisars kulturbehov och framtida inställning till kultur 
	Diagram M. Föräldrarnas syn på behovet av kultur för bebisar 

	9.3 Slutsatser om barns perspektiv & barnperspektiv på Babydrama 

	10. Avslutande diskussion och reflektion 



