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Inledning	

Inom barnkulturen  i allmänhet och  inom scenkonsten  för barn och unga  i synnerhet  talas ofta om 

barns och ungas  rätt att  få  sin  verklighet,  sina  känslor och upplevelser gestaltade  konstnärligt  för 

igenkänning,  problematisering  och  erkännande.  Man  kan  dock  fråga  sig  hur  detta  efterlevs  i 

scenkonst  för barn‐ och ungdomar. Vems  liv är det  som gestaltas? Vems  livsvärld är det barn och 

unga får följa? Vem/vilka är det som barn och unga förväntas  identifiera sig med? På vilka sätt? På 

det  stora  hela  råder  brist  på  mångfaldsperspektiv  såväl  i  kulturen  för  barn  och  unga  liksom  i 

forskningen om densamma, även om undantag givetvis och lyckligtvis förekommer. En konsekvens av 

bristen på mångfaldsperspektiv kan vara att många exkluderas från scenkonsten.  

FN:s konvention om barnets rättigheter föreskriver i artikel 31 att varje enskilt barn har ”[…] rätt att 

till  fullo  delta  i  det  kulturella  och  konstnärliga  livet  […]”.  Vidare  står  att  konventionsstaterna  ska 

”[…]uppmuntra  tillhandahållandet  av  lämpliga  och  lika  möjligheter  för  kulturell  och  konstnärlig 

verksamhet […]”. (Mänskliga rättigheter. Konventionen om barnets rättigheter, 2006). Barns rätt till 

kultur  och  konstnärliga  upplevelser  formuleras  även  i  de  nationella  kulturpolitiska målen  samt  i 

skolans/förskolans läroplaner och kursplaner. I en kartläggning över hur kulturen ser ut i Sverige för 

barn och unga  i åldrarna 0‐18 år, genomförd på uppdrag av den förra regeringen, framgår dock att 

artikel  31  inte  efterlevs,  då  kulturen  i mycket  varierande  omfattning  görs  tillgänglig  för  barn  och 

unga. Bristande kunskaper om den unga publiken och dess behov nämns  i sammanhanget som en 

faktor  bland  flera  i  kartläggningen.  (Tänka  framåt,  men  göra  nu,  2006:45).  Vidare  föreskriver 

barnrättskonventionen  i artikel 12 det enskilda barnets rätt att uttrycka sina åsikter  i de frågor som 

rör barnet. I artikel 13 betonas att denna rätt att uttrycka sig kan ske såväl genom tal och skrift som 

genom konstnärligt uttrycksmedel. Frågor gällande barns och ungas delaktighet i barnkulturen, såväl 

som  i  forskning om barn, är mycket aktuella  idag och utgör områden vilka är  i starkt behov av att 

problematiseras och utvecklas vidare. Väl medveten om att konventionstextens artiklar inte ska läsas 

eller tolkas lösryckta ifrån varandra har ovan nämnda artiklar likväl legat till grund för såväl syfte och 

frågeställningar som forskningsmetodologi i denna studie.  

Som ett samarbetsprojekt mellan Centrum för barnkulturforskning (CBK) vid Stockholms universitet 

och Stockholms  stadsteater Skärholmen  söktes och beviljades medel  från Statens kulturråd  för att 

inom ramen för ett forskningsprojekt studera arbetet vid Stockholms stadsteaters scen för barn och 

unga  i  Skärholmen.  Studien  utfördes  under  januari‐augusti  2011  samt  augusti‐november  2012. 

Ansvariga för utförandet av studien var Karin Helander (professor i Teatervetenskap, föreståndare för 

CBK) och  Ellinor  Lidén  (fil.mag. barnkultur, doktorand  i  Teatervetenskap). Helander  var  projektets 

forskningsledare,  Lidén  dess  forskningsassistent  och  den  som  utförde  huvudparten  av  studien.  I 

augusti  2011  presenterades  delrapporten  Projektstatus  gällande  ”Interkulturella  perspektiv  på 

scenkonst  för  barn  och  unga”  i  vilken  en  redogörelse  för  det  arbete  som  utförts  inom  projektets 

första period framställdes. I delrapporten beskrevs såväl studiens etiska och forskningsmetodologiska 

förberedelsefas  som  dess  datainsamling  och  material.  Vidare  innehöll  delrapporten  en 

statusbeskrivning  av Helanders delstudie  i projektet  vilken  innefattade  ett  teoretiskt  ramverk och 

tankar kring metod vad gäller reception/tolkning. Till denna avslutande projektredovisning har fogats 

en  överblick  över  tidigare  forskning,  en  precisering  av  studiens  teoretiska  utgångspunkter,  en 

resultatredovisning samt en resultat‐ och metoddiskussion. Slutrapporten disponeras enligt följande. 

Ellinor Lidéns studie utgör del A i denna slutrapport. Karin Helanders kompletterande delstudie utgör 

del B. Tillsammans har vi författat slutorden ”Det ligger i tiden”. 
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A. 	Ellinor	Lidéns	studie	

Projektpresentation,	syfte	och	frågeställningar	
Stockholms stadsteater Skärholmen ämnar i sin verksamhet lägga särskild fokus på att undersöka den 

lokala förankringens betydelse för konstens och kulturens tillgänglighet där mötet mellan skola och 

teater  är  av  betydande  vikt.  I  målbeskrivningen  beskrivs  att  man  i  experimentella  former  – 

konstnärligt och publikt – vill arbeta med scenkonst för, av och med alla i målgruppen mellan 6 och 

19 år. Förhoppningen är att detta ska  lämna, av publiken skapade, synliga spår  i och kring scenens 

lokaler. Med  inspiration  hämtad  från  community‐teater,  dvs.  den  specifika  platsens  betydelse  för 

scenkonstens berättelse, tilltal och form – vill Stockholms stadsteater med Skärholmsverksamheten 

finna vägar till en tydligare förankring i stadsdelen och dess närområde – de södra förorterna – samt 

att närområdet på olika vis  ska påverka  såväl  scenkonsten  som arbetsprocesserna, dvs. de  sätt på 

vilka det  som  ska  gestaltas på  scen  arbetas  fram. Man  vill  vid  Skärholmsscenen  finna  verktyg  för 

interkulturella möten vilka ska prägla och genomsyra hela verksamheten –  från publikvärdsarbetet 

till den konstnärliga sceniska gestaltningen. Målet är att teatern ska vara tillgänglig för alla barn och 

ungdomar i målgruppen oavsett bakgrund och där är teaterns förståelse för och relationer till skolan 

avgörande.  I  Skärholmsscenens  ansats  inryms  således  en  ambition  i  form  av  ett 

delaktighetsperspektiv, en vilja att öka kunskapen om och  inspireras av sin publik, tankar om barns 

och ungas  rätt  till kultur och estetiska uttrycksmedel  samt  rätten att  inte diskrimineras genom att 

uteslutas  från  scenkonsten  –  varken  som publik  eller  i  form  av  frånvaro  av  identifikationsobjekt  i 

konsten och kulturen.  

Stadsdelen  Skärholmens  invånare  har  sina  rötter  i  150  olika  länder  (Stockholms  stad,  2010). Mot 

denna bakgrund var en studie av den närområdesförankrade verksamheten vid Skärholmsscenen av 

stor  betydelse  för  att  påbörja  arbetet  att  fylla  en  hittills  förhållandevis  outforskad  del  av  det 

barnkulturella kunskapsområdet. Utifrån Skärholmsscenens ambition att identifiera sin huvudsakliga 

publik  såväl  i  det  yttre  som  i  det  inre  närområdet,  dvs.  i  stadsdelar  och  kranskommuner  med 

varierande  etniska,  kulturella  och  socioekonomiska  profiler,  var  förhoppningen  att  studera 

verksamheten  utifrån  en  interkulturell  ansats,  dvs.  att  undersöka  möjligheterna  för  ömsesidiga 

kunskapsprocesser  och  ömsesidig  kulturintegration  i  flera  bemärkelser.  Forskningsstudien  tog 

avstamp i Skärholmsscenens strävan att låta närområdet färga av sig på den scenkonst som teatern 

ämnar utföra av, med och  för barn och unga. Det övergripande  syftet var att  studera om och hur 

teatern kan fungera  integrerande som en arena för  interkulturella möten. Andra syften var dels att 

undersöka  och  beskriva  huruvida  barn  och  unga  i  närområdet  påverkats  och  tagit  intryck  av 

Skärholmsscenens verksamhet, dels det omvända dvs. hur  intryck och bidrag  från närområdet har 

påverkat Skärholmsscenen. Nedanstående frågor var vägledande i studien.  

- På vilka sätt  fungerar scenkonstverksamheten  i Skärholmen  integrerande som en arena  för 

interkulturella kunskapsutbyten?  

o På vilka sätt har barn och unga  i närområdet påverkats,  inspirerats och tagit  intryck 

av  verksamheten  och  scenkonsten  vid  Skärholmsscenen?  Hur  tolkas  och  upplevs 

scenkonsten?  

o På  vilka  sätt  har  närområdet  påverkat,  inspirerat  och  gjort  intryck  på  den 

konstnärliga processen och det konstnärliga uttrycket på teatern? 

- Hur förhåller sig publikens upplevelser till hur verksamheten på olika vis belyses, diskuteras 

och lyfts fram av omvärlden (media, recensioner, debatter etc.)?  
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Revideringar	
Under  våren  2011  anhöll  Stockholms  stadsteater  Skärholmen  om  att  få  senarelägga 

slutrapporteringen av projektstudien p.g.a. att Ellinor Lidén,  som  svarat  för merparten av  studiens 

genomförande, ämnade vara föräldraledig september 2011‐juli 2012. Senareläggningen beviljades av 

Kulturrådet  varför  studien  istället  slutrapporterades  i  november  2012.  En  delrapport  redovisades, 

som tidigare nämnt, i augusti 2011. 

I  januari  2011  antogs  Ellinor  Lidén  till  doktorandutbildningen  vid  Institutionen  för  musik‐  och 

teatervetenskap, Stockholms universitet  ‐ även där med professor Karin Helander som handledare.  

Denna  av  Kulturrådet  finansierade  projektstudie  är  tänkt  att  utgöra  en  pilotstudie  i 

avhandlingsarbetet och kan därmed komma att användas i den slutgiltiga avhandlingen. De i studien 

deltagande  informanterna/respondenterna har  informerats om detta  i samband med att de  lämnat 

sitt samtycke till deltagande. 

Som  beskrivet  i  den  ursprungliga  projektansökan  var  ett  delsyfte  med  studien  att  studera  och 

dokumentera metoder för barns och ungas delaktighet – då främst gällande det konstnärliga arbetet 

vid  Stockholms  stadsteaters  scen  i  Skärholmen.  I  den  ursprungliga  ansökan  beskrevs  ett  planerat 

upplägg vilket syftade till att under två års tid följa arbetet vid Skärholmsscenen för att på ett djupare 

sätt följa upp, beskriva och analysera de konstnärliga processerna där den unga publiken på olika vis 

involveras. Att projektstudien beviljades medel för ett års projektarbete fick revideringar i upplägget 

göras.  Trots  dessa  revideringar  har  goda möjligheter  funnits  att  avhandla  delaktighetsaspekter  av 

verksamheten.  Delsyftet,  att  fokusera  på  delaktighetsfrågor,  kvarstår  om  än  i  förändrad  form 

eftersom  delaktighetsperspektivet  minst  lika  mycket  sträcker  sig  till  att  även  omfatta  den 

vetenskapliga processen  i denna studie. Studien kan därmed även sägas bidra till ökad kunskap om 

forskning där barn på olika sätt involveras i forskningsprocessen, utöver att i viss mån även beskriva 

delaktighetsaspekter  vad  gäller  det  konstnärliga  arbetet  vid  Skärholmsscenen.  Syftet  att  studera 

kunskapsöverföringen  mellan  Skärholmscenens  ackumulerade  erfarenheter  av  att  arbeta 

närområdesförankrat  och  Stockholms  stadsteater  centralt  utgår  då  detta  inte  ryms  inom  ett  års 

projekttid. Studiens primära syftes‐ och frågeformuleringar är dock till största del oförändrade. Såväl 

ett  som  två  år  är  dock  att  betrakta  som  kort  tid  för  att  undersöka  huruvida  en  reell  och 

genomgripande ömsesidig påverkan har skett. Snarare är studiens resultat att betrakta som spår av 

ömsesidighet och interkulturella processer, icke desto mindre är dessa spår högst intressanta. 

Det  forskarutbyte  som  ägt  rum  mellan  deltagare  inom  denna  studie  och  deltagare  inom 

forskningsprojektet ”Forskning möter scenkonst för barn”, vilket är ett samarbete mellan Linköpings 

universitet (LiU) och ung scen/öst, har tagit en annan riktning än vad som initialt var tänkt. Däremot 

har parterna  följt  varandras arbeten enligt planerna och  fortsätter att  så göra med  stort  intresse. 

Information om samarbetsprojektet mellan LiU och ung scen/öst har därför istället för att utgöra en 

egen  del  inlemmats  under  rubriken  ”Områdesöversikt”,  istället  för  att  som  i  delrapporteringen 

utgöra en egen del (del C). 
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Stockholms	stadsteater	Skärholmen	
I mars 2010 nyinvigde Stockholms  stadsteater  sin  scen  i Skärholmen  som barn‐ och ungdomsscen 

med uppdrag att göra samtida scenkonst för, av och med barn och ungdomar  i åldrarna 6 till 19 år 

under  konstnärlig  ledning av Carolina Frände,  som även är verksamhetschef  vid Skärholmsscenen. 

Positionen, att vara en  institutionsfinansierad barn‐ och ungdomsscen utanför  innerstaden, var och 

är fortfarande unik. Något som också är att betraktas som unikt var att man under scenens första tre 

år arbetade med  långtidskontrakt  för en  fast ensemble och personal, vilket  torde ha erbjudit goda 

möjligheter för att förankra verksamheten och skapa en tydlig konstnärlig kärna.  Inför etableringen 

gjordes  även  en  satsning  som  även  den  är  att  betrakta  som  unik,  där  Stockholms  stadsteater 

Skärholmen  uppdrog  till  företaget  Ipsos  att  göra  en  omfattande  kvalitativ  studie  i  syfte  att  öka 

kunskapen  om  barns  och  ungas  teatervanor,  hur  skolor  köper  in  teaterbesök  samt  erhålla 

information  om  hur  publiken  såg  på  Stockholms  stadsteater  och  Skärholmsscenen  dels  inom 

närområdet, dels  i  innerstaden  samt  i  söderförort. Skolpubliken är Skärholmsscenens huvudsakliga 

målgrupp vilket  får  till  följd att man huvudsakligen spelar  föreställningar på vardagar, dagtid, även 

om en del helgföreställningar också förekommer. I Skärholmsscenens målbeskrivning står att läsa att 

en målsättning är att publiken, ur ett  socioekonomiskt perspektiv, ska vara blandad. Vidare  ingår  i 

uppdraget  att  två  tredjedelar  av  publiken  ska  komma  från  det  inre  och  det  yttre  närområdet. 

Resterande tredjedel skall enligt uppdraget bestå av publik från delar av Stockholm med ”en annan 

socioekonomisk  profil”  där  innerstaden  och  Bromma  nämns  som  exempel.  Följande  tämligen 

ambitiösa mål formuleras också i Skärholmsscenens uppdrag:  
 

En  målsättning  är  att  alla  barn  och  ungdomar  mellan  6  och  19  år  som  bor  i  stadsdelarna 

Skärholmen  och  Hägersten‐Liljeholmen  under  perioden  2010‐2012  ska  ha  besökt  Stockholms 

stadsteater Skärholmen vid minst ett tillfälle. 

Som  emblem  för  verksamheten  står  en  figur  i  form  av  ett  rött  får  (se  bilaga  12).  På  Stockholms 

stadsteater Skärholmens hemsida förklaras att fåret inte är ett vitt får som går med flocken, ej heller 

ett svart får som ju innehar en negativ klang ‐ utan ett klarrött, nyfiket, unikt, otyglat och kreativt får 

som sticker ut – kille eller tjej kan man inte veta (Stockholms stadsteater Skärholmen, 2012).  

Under  invigningsveckan  bjöd  Skärholmsscenen  på  offentliga  seminarier  och  paneldebatter  med 

temaområden som t.ex. Barn och konst, Barn och förort samt Barn och delaktighet. Under veckan var 

det  även  premiär  för  det  första  föreställningsprojektet  ‐  Grymma  sagor  innehållandes  fem 

uppsättningar med inspiration hämtad från folksagor med skarpa referenser till Bröderna Grimm, HC 

Andersen  och  Tusen  och  en  natt.  Uppsättningarna  (De  röda  skorna,  Hans  Christian  och  den  lille 

vännen,  Flickan med  tomteblossen,  Aladdin  samt  Sheher  –  sagoberätterskan)  var  fristående  och 

riktades  till  olika  delar  av  Skärholmsscenens  åldersmålgrupper.  Till  varje  föreställning  fanns  ett 

inspirationsmaterial utformat för skolpubliken, något som man fortsatt göra till senare produktioner. 

Enligt  Frände  har man  sedan  den  publika  starten  våren  2010 medvetet  arbetat med  att  skapa 

”transitatmosfärer”  till varje uppsättning  i  syfte att  skapa en  slags brygga mellan verkligheten och 

konsten,  likt prologer vilka leder in i teaterrummet. I detta erbjuds en väg in till teatern, men också 

en väg att slussas ut igenom då skådespelarna också alltid möter upp publiken efteråt nere i foajén. I 

Grymma sagor skedde detta genom att publiken slussades upp till ett slags ”mellanrum”, utformat i 

knallig  gul  färg,  där  hästen  Falada  presenterade  varje  enskild  föreställning.  Flera  uppsättningar 

startade även i detta mellanrum innan publiken leddes in i teaterrummet för att ta plats i gradängen. 

Senare  under  våren  introducerades  Lyssningsloungen  ‐  något  som  återkommande  erbjuds  vid 

Skärholmsscenen.  Lyssningsloungen  beskriv  som  ett  slags  ”kollektiv  radioteater”  och  tar  plats  i 
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mellanrummet utanför  teaterrummet där besökarna utrustade med varsitt par hörlurar  tar plats  i 

gula säckiga hänggungor fästa i taket.  

Vid  Skärholmsscenen  har  man  arbetat  medvetet  med  lokalernas  utformning,  för  att  dels  möta 

publikens behov men  i viss mån även  inspirera deras handlingar, beteenden och tankar. Vad gäller 

teaterrummet är bänkarna i gradängen tänkta att kunna nyttjas flexibelt av publiken. Där ska finnas 

utrymme så att publiken  inte upplever det som trångt. Man vill också komma  ifrån känslan av röda 

sammetsfåtöljer och de  konnotationer  som  kan  tänkas  följa därav. Vill man  ligga ner och  titta på 

föreställningen ska man kunna göra det varför sätena inte är delade i stolform. Foajén är rymlig och 

luftig med platser för såväl förtäring av matsäck som  lektyr  i form av en bokhörna. Man vill således 

även med lokalernas utformning signalera en tillåtande och inbjudande miljö utan ”rätt” eller ”fel”. I 

den fysiska miljön finns även ett tydligt normkritiskt  inslag – på dörrarna till de två toaletterna står 

textat på högt placerade skyltar ‐ ”Hon och hen” respektive ”Han och hen”.   

Så  började  det.  Sedan  dess  har  verksamheten  arbetat  med  att  etablera  sig  ‐  genom  sina 

föreställningar men också på en rad andra sätt. Flera föreställningar, projekt och aktiviteter har satts 

upp, tagit plats och utforskats med det röda ”hen”‐fåret som ciceron. Denna studie tar dock avstamp 

i Skärholmsscenens andra år och där empirin är insamlad våren 2011. Det bör sägas att denna studie 

är att betrakta som en ögonblicksbild och ett nedslag i där verksamheten befann sig just våren 2011. 

Sedan dess har ett fortsatt reflexivt arbete och flera utvecklingar och förändringar skett vid teatern. 

Skärholmsscenen  har  obestridligen  tagit  plats  på  barnteaterkartan  och  har,  av  (vuxenvärldens) 

recensenter att döma,  fått  till övervägande del positiv  respons. Våren 2012 erhöll Carolina Frände 

Svenska  Dagbladets  Thaliapris  ”för  att  ha  skapat  vital,  angelägen  scenkonst  för  barn  och  unga  i 

Skärholmen” (Svenska Dagbladet, 2012‐05‐10). Efter de  inledande tre åren har Carolina Frände fått 

förlängt förordnande över Skärholmsscenen.  

	

Områdesöversikt	

Stockholms	stadsteater	
Om Stockholms stadsteaters första fem decennier skriver Karin Helander och Leif Zern (2010) ur en 

rad  skilda perspektiv. Beskrivningar av  tidstypiska uppsättningar och  teman  varvas med  intervjuer 

och minnesberättelser. Återkommande refereras till finansborgarrådet Hjalmar Mehrs  invigningstal, 

talet i sig utgör också det inledande kapitlet i boken och i detta står att läsa:  

Stadsteatern  skall  vara djärv och  fri,  stridbar och  stundom profetisk; den  skall  samtidigt också 

vara klassisk och bunden till teaterns äldsta och djupaste traditioner; den ska pröva och söka; den 

skall  visionärt  se  framtidens  problem,  mänsklighetens  ödesfrågor,  men  även  det  som  i  alla 

tidsåldrar oroat och engagerat individerna, det allmänmänskliga. Den ska vara okonventionell och 

obyråkratisk. Den skall ge tankar och åsikter; väcka känslor och debatt. Det skall åska och blixtra 

kring  vår  teater  […]  Stockholms  stadsteater  skall  ledas och  verka  så, att medborgarna  i denna 

stad känner att teatern är deras, utgör en del av deras andliga liv, bildar en kristallisationspunkt 

för konstnärliga,  intellektuella och moraliska  strömningar  i en  stad  som  sjuder av kraft och  liv. 

Spelat kan börja!           

(Mehr, 1960/2010:15) 
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Mehrs visioner och tankar kring den då nya och sedan länge eftersökta stadsteatern går igen i många 

av de visioner och mål som  formulerats kring dess nyinvigda scen  för barn och unga  i Skärholmen. 

Zern beskriver den unga Stockholms stadsteaters strävan att vara en medborgarteater vilken ämnade 

ta ansvar  för publiken  i de på 30‐talet nya  förstäderna  till Stockholm, en publikkategori Dramaten 

sedan  länge  kritiserats  för  att  ha  utelämnat  (Zern  2010b).  Helander  ger  genom  flera  kapitel  en 

överblick  över  den  teater  som  riktat  sig  till  en  ung  publik  inom  Stockholms  stadsteaters  väggar, 

såsom  dockteatrarna Marionetteatern  och  Långa  Näsan.  Vidare  beskrivs  den  smått  legendariska 

Unga Klara, med Suzanne Osten som konstnärlig  ledare, som var en del av Stockholms stadsteater 

fram till 2009 då Unga Klara upphörde att tillhöra dess verksamhet.  I samband med detta  inleddes 

arbetet med den nya barn‐ och ungdomsscenen i Skärholmen under Frändes ledning.  

 

Mångfald	och	teater	för	unga	
Området  barnteater  är  i  sig  ett  blygsamt  akademiskt  beforskat  område  i  Sverige.  Följaktligen  är 

aspekten mångfald  i förhållande till teater för barn och unga än mer outforskat.  I Hanna Wittrocks 

kultursociologiska avhandling Säg  inte mötesplats! Teater och  integration  i ord och handling  (2011) 

skildras  teaterns  ambivalenta  förhållningssätt  till och  retorik  kring  frågor om mångfald.  En  synbar 

ambition inom teatervärlden idag är att söka förändra en gängse bild om att vara inte bara inskränkt 

och exkluderande utan även aktivt reproducerande av svenskhetens och vithetens normer – en kritik 

som  främst riktas mot  institutionsteatrarna.  I denna mer samhällstillvända strävan menar Wittrock 

att  teatervärlden  idag allt oftare aktivt  söker anta  formen av en mötesplats  i  syfte att öppna upp 

teatern för samhället och samhället för teatern, dvs. teater som såväl medel som mål för förändring. 

Formulerade ökade politiska förväntningar och specificerade krav på kulturinstitutionerna att skildra 

en  ”vidgad  svenskhet”  har  givetvis  också  bidragit  till  dessa  processer  (Wittrock  2011:23).  Med 

avstamp i två mångkulturella men i övrigt mycket olika teaterproduktioner i Malmö – ett interaktivt, 

till  synes  provokativt,  rollspelsbaserat  drama  respektive  en  uppsättning  vid Malmö  stadsteater  – 

diskuterar Wittrock teatern som tänkt mötesplats. I rollspelprojektet sökte man använda drama som 

verktyg  för  integration  och  sociala  problem  härrörande  till mångfald, medan  det  andra  projektet 

hade  till syfte att genom att släppa  in mångfald  lösa upp gränser  inom  teatern. Teatern kan enligt 

Wittrock  därmed  tillskrivas  såväl  metaforen  ”nyckel”  vilken  förväntas  kunna  öppna  sociala  och 

kognitiva gränser som metaforen ”låst port” vilket alluderar på de utestängande mekanismer vilka 

teatern kritiseras för att innebo (Wittrock 2011:88). I avhandlingen analyserar Wittrock hur politiker, 

tjänstemän,  kulturarbetare,  publik  etc.  talar  om mångkultur,  teater  och  integration  och  finner  i 

retoriken  en  stark  önskan  om  överföringseffekter  där  teater  förväntas  lösa  problem  som  ligger 

utanför dess primära område.  Sociala  egenskaper och  färdigheter  vilka  anses  eftersträvansvärda  i 

dagens komplexa samhälle, såsom rörlighet, hybriditet, karisma etc. menar Wittrock sedan länge har 

varit knutna till teatervärlden och förklarar därmed delvis teaterns instrumentalisering. Att betrakta 

teater  som  problemlösare  och  integrationsverktyg  talar  dock Wittrock  om  i  termer  av  ”magiskt 

tänkande” då det aspirerar på dylika överföringseffekter. (Wittrock 2011:28) I retoriken vilken tycktes 

kringgärda Wittrocks undersökta  teaterprojekt  förekom en  rad  s.k.  ”buzz words” dvs. en  ”politiskt 

tillrättalagt utslätad  jargong” där begrepp  som mångkultur och mötesplats kan  inordnas  (Wittrock 

2011:30).  
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Barnteater	
I Sverige är Karin Helander den som allra främst placerat barnteaterforskningen på kartan. Helander 

(1998) har bland annat studerat hur de scenkonstnärliga idealen, såväl som synen på barn/barndom, 

skiftat över tid inom 1900‐talets svenska barnteater. Från att vid förra sekelskiftets början präglas av 

skildringar av gudfruktiga, lydiga och rara barn ‐ via den politiska och radikala barnteatern vid 1960‐

talets  slut  samt 1970‐talets ambitioner att gestalta barns  inre världar och existentiella  frågor  ‐  till 

senare  tids  teater  för de allra minsta  ‐  spädbarnen.  I Barndramatik och barndomsdiskurser  (2003) 

skriver Helander vidare om hur olika syn på barn och barndom får genomslag i scenkonst för barn, då 

i termer av barndomsdiskurser. En vid och generell inblick i svensk barnteater ges av Anita Lindvåg i 

boken Möte med barnteatern (1995) med skildringar av såväl nationella, regionala och lokala nedslag 

i barnteatersverige.  

Under 2000‐talets  inledande decennium  framträder barns delaktighet och  interaktivitet som starkt 

kännetecknande  inom scenkonst för barn och unga. Detta och många andra aspekter på barnteater 

av idag skildras av Natalie Davet (2011) där tendenser inom samtida barnteater skrivs fram.  

	

Receptionsforskning	
Viveka Hagnell  (1983) var  tidigt ute med att  i  sin  forskning  rikta  sökljuset mot barnteaterpubliken 

samt dess förutsättningar och generella beteenden och upplevelser. Hon avhandlade ett flertal myter 

om barnpubliken  vilka  fortfarande  tycks  göra  sig  gällande.   Helander har  fortsatt bygga  vidare på 

området receptionsforskning kring barnteaterpubliken. Om detta står att läsa i del B i denna rapport. 

I USA är  Jeanne Klein en av dem  som bedriver  receptionsstudier  inom området TYA – Theatre  for 

Young  Audiences  (Klein  &  Schonmann  2009).  Hennes  utgångspunkt  är  huvudsakligen 

utvecklingspsykologisk  och  kognitiv.  Hon  efterlyser  också  en  större  medvetenhet  om  just 

utvecklingspsykologi  bland  aktörer  som  spelar  teater  för  barn,  något  producenter  inom  barn‐TV 

ägnat  sig åt under de  senaste 30 åren  (Klein 2005). Framtidens  receptionsstudier bör, menar hon, 

utformas genom att integrera estetisk filosofi och utvecklingspsykologi i syfte att inte bara höja den 

konstnärliga  kvaliteten  i  teater  för  barn  och  unga  utan  faktiskt  göra  den  greppbar  för  den  unga 

publiken  (Klein & Schonmann 2009). Denna brist på kunskap om barns kognitiva utveckling, menar 

Klein, leder till att föreställningarna i sitt konstnärliga scenspråk kan gå barnen över huvudet. Därför 

är det  föga  förvånande att ung publik  stundtals beter  sig  störande  i  samband med  föreställningar 

(Klein 2005). 

For  young  audiences  to  value  theatre  they  must  comprehend  themes  and  symbol  systems 

through dramatic actions communicated by artists, and then apply and transfer these metaphoric 

concepts to their lives and to the cultures in which they live. 

         (Klein, 1993:13) 

Om  inte teatervärlden förmår förstå teater utifrån ”a child’s gaze”  istället för att  låta ”adult gazes”, 

om  än  i  all  välvilja,  råda  riskerar  vi  fostra  en  framtida  teaterpublik  vilken  föredrar  ”light  escapist 

entertainment  requiring  little mental  investment”  skriver Klein.  I  värsta  fall  kanske barn och unga 

skräms  bort  från  teatern  för  livet  (Klein  1993:13).  Klein  råder  till  att  teatern  noga  förankrar 

föreställningar med provpublik och intervjuarbeten. Dock råder skillnad mellan teater producerad för 

barn och unga  i USA  jämfört med europeisk barnteater.  I Sverige är det vanligt  förekommande att 
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teatrar  arbetar  med  provpublik  samt  involverar  och  delaktiggör  barn  före,  under  och  efter 

föreställningarna.  

Samtidigt  som  Klein  försvarar  barns  unika  upplevelser  av  en  föreställning  lyser  ett  facitliknande 

tänkesätt igenom hennes resonemang – med vuxnas hjälp och insikt i barns förmåga att bearbeta en 

föreställning kan barnpubliken – noviserna – optimera en ”rätt” estetisk upplevelse (Klein 2005; Klein 

and Schonmann 2009). Resonemangen är stundtals snubblande nära att homogenisera barnpubliken 

samt i viss mån betrakta densamma utifrån en bristsyn – en publik vilken ännu inte lärt sig teaterns 

konventioner. Intressant i Kleins och Schonmanns diskussion kring vad barnpubliken tycks värdesätta 

eller  inte  är  iakttagelsen  att mellanåldersbarn  (”four  and  fifth  graders”  i USA)  generellt  sett  tycks 

uppleva  sig  avbrutna  i mer  interaktiva  föreställningar där  de  förväntas  röra  sig  från  rum  till  rum. 

Denna  iakttagelse  är  intressant  att  lyfta  i  tider  där  det  inom  teater  för  barn  och  unga  blir  allt 

vanligare att göra publiken delaktig samt arbeta aktivt med att riva den så kallade fjärde väggen. 

Nämnas  bör  också  Matthew  Reasons  The  Young  Audience  (2010)  där  kunskaper  från  brittisk 

receptionsforskning  skildras,  vilka  visar  stora  likheter  med  kunskaper  vilka  framkommit  genom 

svensk receptionsforskning publicerad på svenska. 

 

Teater	och	skola		
Det finns endast ett fåtal kvalificerade studier avseende möten mellan teater och skola. I Birgitta E. 

Gustafssons pedagogiska avhandling Att sätta sig själv på spel (2008) består en stor del av empirin av 

mötet  teater  och  skola  som  pedagogisk  arena  där  teaterns  potential  i  utbildningssammanhang 

undersöks.  I detta beskriver hon teater och konst som  innefattandes potential att få människor att 

tänka nytt och erövra ny kunskap. Liknande resonemang skriver hon och Lena Fritzén om i en tidigare 

rapport som följd av ett nationellt regeringsuppdrag; Idag ska vi på teater, det kan förändra ditt  liv 

(Gustafsson  &  Fritzén  2004).  I  rapporten  problematiseras  kulturmötet  mellan  teater  och  skola. 

Gustafsson  &  Fritzén  har  i  detta  följt  arbetsprocesserna  hos  en  ensemble  i  arbetet  med  två 

föreställningar för ung publik – båda med tema Död.  I detta har de också följt och  intervjuat  lärare 

om deras upplevelser och tankar i mötet med teatern. Här beskriver författarna teater och skola som 

två världar vilka delvis överlappar varandra. I denna snittyta där världarna möts finns en pedagogisk 

potential för meningsskapande vilken skolan sällan tar till vara.  

Ytterligare ett perspektiv  tillförs  av Anna  Lund  som med  såväl  sin  licentiatavhandling  (Lund 2004) 

som  sin  doktorsavhandling  (Lund  2008)  studerat  teater  för  barn‐  och  unga  ur  ett  sociologiskt 

perspektiv. Även Lund (2008) beskriver teater och skola som skildra världar/kulturer men  lägger till 

en tredje part – publiken. Alla tre med sina särskilda ideal, värderingar och förhållningssätt.  

Teater  och  skola  lyfts  även  fram  som  två  institutionella  kulturer  i  den  rapport  skriven  av 

forskargruppen vid Tema Barn från Linköpings universitet (LiU) i deras samarbete med ung scen/öst, 

liksom denna  studie, även  finansierad av Kulturrådet. Forskargruppen vid LiU  följde  repetitionerna 

samt ett antal föreställningstillfällen av ung scen/östs Ännu mer om alla vi barn  i MVG‐ och ADHD‐

barn  i Bullerbyn. Flera gemensamma beröringspunkter finns mellan denna forskargrupps studie och 

denna  studie  om  Skärholmsscenen,  exempelvis  en  barndomssociologisk  teoretisk  grund  och  en 

strävan efter ett  tillämpat barnperspektiv. En skillnad  forskningsprojekten emellan återfinns  i  fråga 

om barns deltagandeaspekt, vilket LiU kunnat studera på ett annat vis, då skolelever  förekom som 

aktörer  i  en  kvartslång  scen  i  den  färdiga  scenkonstnärliga  framställningen  (Lundberg;  Zetterqvist 
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Nelson;  Hallberg  2011).  Denna  studie  om  Stockholms  stadsteater  i  Skärholmen  är  mer  av 

receptionsforskningskaraktär. 

En  intressant  infallsvinkel  i  sammanhanget  teater‐skola  skrivs  fram  i  en  magisteruppsats  från 

Göteborg  där  samspelet  i  teaterfoajén  mellan  pedagoger  och  elever  inför  teaterföreställningar 

analyserats  diskursanalytiskt.  Gunilla  Fihn  (2012) menar  att  ett  diskursivt  spel  äger  rum  i  foajén 

mellan  skoldiskursen,  teaterdiskursen  och  barndiskurser.  Pedagogernas  agerande  i  form  av 

disciplinerande maktutövande menar Fihn fungerar hindrande för elevernas tillträde till kultur istället 

för att skapa förutsättningar för tillträde till kultur.  

 

Kultur	och	skola	
En rad regeringsuppdrag har initierats genom åren i Sverige i syfte att undersöka men även stimulera 

kontakterna mellan det professionella kulturlivet och skolan. Det senaste initiativet, Skapande skola, 

är  sjösatt  och  nu  också  utvidgat  till  att  omfatta  hela  grundskolan,  från  och  med  2013  även 

förskoleklasserna (Kulturrådet, 2012‐11‐21). I ett tidigare regeringsuppdrag, initierat 1999,  

uppdrog Utbildningsdepartementet  åt  Lärarutbildningen  vid Malmö  högskola  att  utreda  kulturens 

roll  i  skolan  genom  att  analysera  kulturprojekt  som  genomförts  samt  undersöka  betydelsen  av 

kompetensutvecklande  insatser  för  lärare.    Utöver  slutredovisningen  Kultur  och  estetik  i  skolan 

(Aulin‐Gråhamn  &  Thavenius  2003)  presenterades  sex  delrapporter  vilka  sammantaget  utgör  ett 

gediget bidrag till kunskapsområdet kultur och skola i samverkan. I en av delrapporterna, Skolan och 

den radikala estetiken, beskriver Thavenius (2003)  i en artikel den modesta respektive den radikala 

estetiken.  Den modesta  estetiken motsvarar  ett  traditionellt  sätt  att  se  på  konst  och  kultur,  där 

begrepp  som kulturarv och konstnärlig kanon  står  i  fokus och  inte  sällan  som motvikt  till populär‐ 

och/eller ”skräpkultur”. Med det modesta synsättet riskerar konsten och kulturen dock att stanna  i 

sin marginaliserade  position, menar  Thavenius.  Han  efterlyser  istället mer  av  en  radikal  estetik  i 

skolan,  vilken  tar  fasta  på  konstens  och  kulturens  ifrågasättande,  kritiska,  reflekterande  och 

utmanande  sidor. Den  sistnämnda  får dock  sällan plats  i  skolan  som  i  sin  tradition  snarare har  till 

uppgift att bevara den modesta estetiken.  
 

I  sammanhanget  kultur  och  skola  bör  också  en  annan  bok  nämnas  –  The Wow  Factor  (2006)  av 

professor Anne Bamford,  som bland annat har  forskat om  just konst och utbildning  i samverkan.  I 

boken  jämför hon data och  fallstudier  från över 60 olika  länder  inom vilka projekt kring konst och 

utbildning genomförts.  I detta har hon tittat på såväl utbildning genom konstnärliga processer som 

utbildning inom konstnärliga processer. Från studierna härrör hon fördelaktiga resultat kring det hon 

benämner ”arts education”.  

	

Teoretiska	utgångspunkter	
I Stockholms stadsteater Skärholmens arbetssätt finns tydliga normkritiska inslag vilka även genljuder 

i  föreställningarna,  inte  minst  i  de  projekt  från  vilka  denna  studies  empiri  hämtats.  Tydligt  i 

arbetssättet är också ett uttalat fokus på barnpubliken och en strävan att involvera den samt hämta 

inspiration från barn och ungas livsvärldar – helt  i linje med de emancipatoriska förtecken barndom 

allt oftare sammankopplas med idag. Dessa tankegångar avseende normkritik och synen på barn som 

kompetenta vars livsvärdar och erfarenheter är värda att ta på allvar, är något som också avspeglas i 

såväl  denna  studies  teoretiska  grund  som metod.  I  normkritiska  tillvägagångssätt  kan  flera  skilda 
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förgivettagna och etablerade tankesätt avseende  flera olika maktdimensioner  tacklas. En uppenbar 

sådan rör maktkonstituering i förhållande till kategorin generation, dvs. maktstrukturer mellan vuxna 

och barn.   

 

Barndomssociologi	och	en	förändrad	syn	på	barn	och	barndom	
Kring 1960/70‐talen ägde ett paradigmskifte rum vad gäller synen på barn och barndom, då synsättet 

på barnet som passivt och bräckligt skiftade till synsätt på barnet som aktivt, kompetent och starkt. 

Detta  var  ett  resultat  av  den  ökande  spädbarnforskningen  vilken  lyft  fram  barns  medfödda 

kompetenser att bland annat interagera – forskning som tagit oss bort från tidigare synsätt att barn 

föds  ofullkomliga  och  asociala  (Sommer  2002).  Ett  ökat  fokus  på  barn  och  barndomsforskning 

generellt har därmed  lett  till att nya  kunskaper  skrivits  fram om barn och barndomens  villkor. En 

förändrad  syn på barn och barndom har även  skrivits  fram  inom den  s.k. nya barndomssociologin 

vars övergripande utgångspunkter  även  fungerar  som  teoretiskt och metodologiskt  fundament  till 

denna  studie.  Detta  nya  paradigm  kännetecknas  av  att  barndom,  dvs.  de  tidigaste  åren  i  en 

människas liv, är att förstå som en social konstruktion snarare än en av naturen given social kategori. 

De  innebörder barndomen  som  livsfas  tillskrivs  varierar över  tid och  rum på  grund  av  skillnader  i 

sociala, kulturella och historiska förhållanden och kan därför heller inte särskiljas från variabler som 

kön, klass, etnicitet etc.  Centralt i dessa resonemang är en syn på barn som human beings snarare än 

human  becomings. Man  värjer  sig  således mot  att  barn  tidigare  betraktats  som  ännu  ej  sociala 

individer vilka saknar kompetens, agens och förmåga att påverka sin situation samt att barn tidigare 

definierats genom att ställas  i relation till vad de  inte är, dvs. vuxna. Detta  innebär att barn tidigare 

betraktats utifrån en bristsyn där de ses som ofullkomliga, blivande fullvärdiga samhällsmedborgare, 

istället  för  att  erkännas  som de  kompetenta och  sociala  aktörer de  redan  är  idag. Barn  framhålls 

inom barndomssociologin som en diskriminerad och tystad grupp vilken i mångt och mycket berövats 

sina  demokratiska  rättigheter.  Barn  har  således  i  ökande  grad  tillskrivits  generell  agens  av 

vuxenvärlden.  Barn  är  inte  passiva  mottagare  av  kulturella  och  sociala  mönster  ‐  de  är  aktiva 

medkonstruktörer av kulturella och sociala världar och har därmed även möjlighet att förändra och 

tillföra någonting nytt till den gemensamma kultur och sociala sfär de delar med vuxna (Prout 2005; 

James & Prout 2003;  James,  Jenks & Prout 2005; Buckingham 2003, Corsaro 2005). En strävan har 

varit att ovanstående tankegångar ska genomsyra denna studies hela upplägg och genomförande. 

	

Interkulturella	perspektiv	
Ett annat teoretiskt avstamp för denna studie har sökts i begreppet interkultur, med utgångspunkt i 

Skärholmsscenens  strävan  att  låta  det  geografiska  och  demografiska  läget  färga  av  sig  på 

verksamheten.  Interkulturalitet kan sägas  innebära att parter ömsesidigt påverkar och  förhåller sig 

till  varandra  så  att  något  nytt  gemensamt  kan  uppstå  och  kanske  även  ge  upphov  till  nya  ”vi”‐

gemenskaper.  Interkulturalitet  förutsätter möten,  social  interaktion  och  kontakt mellan  personer 

med  olika  kulturella  bakgrunder.  Pirjo  Lahdenperä menar  att  begreppet  interkulturell  betecknar 

”[…]en  process,  ett  gränsöverskridande,  interaktion  och  ömsesidighet  […]”  till  vilket  ofta  etiska 

värden  som  ”respekt,  tolerans,  jämlikhet  och  social  rättvisa”  knyts  (Lahdenperä  2004b:15).  Att 

förhålla sig interkulturellt är att ömsesidigt påverka och påverkas. Lahdenperä förklarar vidare att det 

inte är en enkel  sak att  fastställa vad  i en kultur  som kan härröras  till etniskt eller  sociokulturella 

faktorer  utan  att  interkulturalitet  ”[…]handlar  om  olika  typer  av meningsskapande  kulturer,  dvs. 

etniska, religiösa, språkmässiga, tankemässiga, könsmässiga och klassmässiga och att dessa kulturer 
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samverkar  och  berikar  varandra”  (Lahdenperä  2004b:18).  Att  arbeta  interkulturellt  samt 

konfronteras  med  och  lära  sig  om  olika  synsätt  torde  fungera  kvalitetshöjande  och  medföra 

möjligheter att vidga sin ”kulturella horisont” (Lahdenperä 2004:19).  

Ett  interkulturellt arbetssätt – att  lära och att  ta  lärdom av andra – är något  som eftersträvas vid 

Skärholmsscenen varför man sedan starten sökt samarbeta med skolor och andra aktörer av skilda 

slag  i närområdet. Vad gäller skolvärlden, där Skärholmsscenen har sin största publikgrupp, är den 

enligt  Lahdenperä  (2004a) monokulturellt präglad,  liksom  stora delar  av de  domäner barn  rör  sig 

inom i Sverige idag. Detta trots ett ökat heterogent samhälle. Även kulturlivet är inte sällan utsatt för 

kritik vad gäller att såväl skildra som bestå av monokulturalitet. Lahdenperä menar att skolor  i s.k. 

segregerade  områden  har mycket  att  lära  och  erbjuda  vad  gäller  arbets‐  och  förhållningssätt  till 

skolor belägna i områden vilka inte präglas av segregation, då man i segregationens kölvatten har fått 

arbeta  fram  sätt  att  förhålla  sig  till  en  mer  heterogen  och  mångfasetterad  värld  –  ett  mer 

interkulturellt präglat arbetssätt (Lahdenperä 2004a).  

Det handlar  inte bara om Sverige  i världen utan också om världen  i Sverige, eftersom vårt  land 

har blivit ett mer mångkulturellt samhälle och världen finns i skolans vardag. 

(Lahdenperä 2004b:11) 

	

En	intersektionell	ansats	
Lahdenperä menar  att  huvuduppgiften  för  den  interkulturella  pedagogiken  är  att  synliggöra  den 

pedagogik  som  sker  i  det  vedertagna,  det  fördolda  (Lahdenperä  2004).  Detta  normkritiska 

resonemang och ambitionen att  synliggöra det osynliga  för  vidare  till ännu ett  teoretiskt begrepp 

inom den kritiska forskningen – intersektionalitet. Intersektionalitetsperspektivet har sina teoretiska 

hemvister  inom  kritisk  teoribildning  såsom  marxism,  poststrukturalism  och  postkoloniala  teorier 

liksom  inom  antirasistisk  forskning.  Samtidigt  varnar  de  Los  Reyes  &  Mulinari  (2005)  för  att 

begreppet  och  förhållningssättet  intersektionalitet  endast  brukas  inom  den  feministiska  fåran.  En 

intersektionell ansats  innebär ett gränsöverskridande perspektiv där  fler  faktorer och analysnivåer 

tas i anspråk varpå mer nyanserade och flerdimensionerade bild av maktkonstruktion kan synliggöras 

(de los Reyes & Mulinari 2005). Konstruktioner av makt samt processer av över‐ och underordning är 

komplexa och  rörliga. Att  studera hur  fler analysnivåer  simultant  samverkar och konstituerar  samt 

vidmakthåller processer av över‐ och underordning är mer rättvisade än att enbart ta i beaktande en 

analysnivå.  Ur  ett  feministiskt  perspektiv  erhålls  en  tydligare  bild  av maktkonstruktion  om man 

utöver  exempelvis  kön  väger  in  även  faktorer  som  etnicitet  och  klass  som  simultant 

maktkonstituerande.  (de  los  Reyes & Mulinari  2005).  Ett målande  exempel  återfinns  inom  Black 

Feminism  vilken  växte  fram  som  kritik mot  den  vithetens  hegemoni  som  var  rådande  inom  den 

framväxande  feminismen och synliggjorde över‐ och underordning  inom analysnivån kön, dvs. man 

utgick från den vita kvinnans frigörelse som  i viss mån skedde på den  icke vita kvinnans bekostnad 

(Gemzöe 2002). En intersektionell ansats innebär således ett förhållningssätt vilket möjliggör att föra 

samman  flera  analysnivåer. Utöver ovan beskrivna  feministiska  exempel  kan det  även  exempelvis 

handla om att  studera  intersektioner mellan  individuella,  institutionella och  strukturella nivåer. En 

intersektionell  ansats  innebär  att  undvika  ”antingen‐eller”‐perspektiv  och  snarare  söka  kunskap 

mellan binära oppositioner (de  los Reyes & Mulinari 2005).  Intersektionalitet är således snarare att 

betrakta som ett förhållningssätt till teorier än en teoretisk ansats i sig. 
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Forskningsmetod	

Etiska	spörsmål	vid	forskning	med	barn	
Våren  2011  ägnades  inledningsvis  åt  planering  av,  fördjupning  i  och  reflektion  kring  studiens 

forskningsmetod samt  forskningsetiska  frågor – detta  i stor utsträckning kopplat  till  frågor  rörande 

forskning där barn och unga berörs eller i någon mån är involverade i forskningsprocessen. I samband 

med detta sammanställdes ett etiskt protokoll, baserat på befintliga kunskaper om etiska spörsmål 

som kan  tänkas aktualiseras vid  forskning med barn. Denna  tankeprocess kring metod och etik var 

dock  inte  tänkt  att  enbart  utgöra  en  inledande  fas  i  planeringen  av  studien  –  ambitionen  var  en 

kontinuerlig reflekterande etisk tankeprocess, varför det etiska protokollet varit öppet för revidering 

under studiens gång. Protokollet är därmed baserat på såväl tänkta situationer av etisk karaktär som 

faktiska  situationer  där  särskild  etisk  reflektion  visade  sig  vara  nödvändigt.  Vetenskapsrådets 

Forskningsetiska principer  inom humanistisk –  samhällsvetenskaplig  forskning  (2002) och dess  fyra 

huvudkrav har varit vägledande. Dessa huvudkrav är informations‐, samtyckes‐, konfidentialitets‐ och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att studiens deltagare ska informeras om studiens syfte 

samt  att  deltagandet  är  frivilligt  och  att  deltagarna  när  som  helst  kan  avbryta  sin  medverkan 

(Forskningsetiska  principer  inom  humanistisk  –  samhällsvetenskaplig  forskning  2002:7‐8).  Enligt 

samtyckeskravet ska undersökningsdeltagarna lämna sitt aktiva samtycke till att delta i studien. I fall 

där deltagarna är under 15 år och studien är av ”etiskt känslig karaktär” (Forskningsetiska principer 

inom  humanistisk  –  samhällsvetenskaplig  forskning  2002:9‐11)  ska  samtycke  även  inhämtas  från 

vårdnadshavaren.  Enligt  konfidentialitetskravet  ska  deltagarnas  personuppgifter  i  största  möjliga 

mån  skyddas  och  anonymiseras  så  att  deltagarna  inte  kan  identifieras  (Forskningsetiska  principer 

inom  humanistisk  –  samhällsvetenskaplig  forskning  2002:12‐13).  Slutligen  föreskriver 

nyttjandekravet  att  informationen  som  framkommer  via  deltagarna  enbart  får  användas  i 

vetenskapligt  syfte  (Forskningsetiska  principer  inom  humanistisk  –  samhällsvetenskaplig  forskning 

2002:14).  

Utöver Vetenskapsrådets forskningsetiska huvudkrav har ett specifikt fördjupningsstudium vad gäller 

just  forskning  där  barn  och  unga  inbegrips  varit  nödvändigt.  Befintliga  forskningsetiska  riktlinjer 

bidrar  inte med  tillräcklig vägledning vad gäller  just barn och unga, vilka  i hög grad  står  i generell 

beroendeställning  i förhållande till vuxna. Denna ojämna maktfördelning tillför relationen forskare–

forskningsdeltagare ytterligare en maktdimension. Det är därför vara forskarens ansvar att  i största 

möjliga mån kontinuerligt  reflektera kring  frågor  rörande etiska spörsmål –  inte minst då barn och 

unga deltar i eller berörs av forskningsprocessen. I arbetet med denna studie har därför stöd sökts i 

andras kunskaper och beprövade erfarenheter – såväl svenska som internationella – där dessa frågor 

specifikt behandlas. Jag kommer här  i det följande att beskriva en del av dessa utgångspunkter och 

diskussioner  samt  relatera  detta  till  denna  studies  utförande.  Mer  detaljerad  information  om 

respektive datainsamlingsmetod ges under rubriken ”Datainsamling och material”.  

Diskussioner  kring  hur  barn  och  unga  kan  beredas  ökat  inflytande  samt  få  ökad makt,  insyn  och 

kontroll  över  forskningsprocesser  blir  allt  vanligare. Detta  i  kölvattnet  av  ett  generellt  tilltagande 

fokus  på  barns  och  ungas  rättigheter  bland  annat  genom  Konventionen  om  barnets  rättigheter 

(Förenta Nationerna). Detta har möjliggjorts  främst genom det ovan beskrivna paradigmskiftet vad 

gäller  syn  på  barn  och  barndom,  främst  då  i  västvärlden.  Diskussioner  om  barns 

självbestämmanderätt  är  ett  relativt  nytt  fenomen  (Sommer  2003)  och  har  vuxit  fram  inom  flera 

discipliner. Inom psykologin räcker det att endast se tillbaka på den senare hälften av det föregående 
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århundradet för att tydligt se hur synen på barnet förändrats. Från att före paradigmskiftet till största 

del ha koncentrerat forskningen på barnet som objekt tas numera hänsyn till barnet som subjekt i allt 

högre  grad  (Sommer  2002).  I  detta  sammanhang  har  termer  som  barnperspektiv  och  barns 

perspektiv  i stor utsträckning kommit att diskuteras. Begreppen har betytt mycket  för att definiera 

barndomsforskningen som område. Birgitta Qvarsell definierar barnperspektiv som barncentrerade 

handlingar, dvs. då vuxna agerar, beslutar eller  intresserar sig för barn och barns villkor. Med barns 

perspektiv åsyftar hon barns egna åsikter och tankar om sin omvärld (Qvarsell 2001). Halldén (2003) 

använder sig av en liknande definition även om hon på senare tid anser att begreppen börjar närma 

sig en hegemonisk ställning och riskerar tappa sin analytiska skärpa. (Halldén 2009). Som vägledande 

i denna studie och  för att ange riktning och utgångspunkt  finner  jag dock begreppen vara givande. 

För trots synen på barn som kompetenta och aktiva medskapare av vår gemensamma kultur är det 

viktigt att påminna sig om hur lite reellt inflytande barn trots allt fortfarande besitter. Begreppsparet 

kan fungera som påminnelse om reflektion i frågeställningar kring vuxnas ständiga tolkningsföreträde 

och maktposition, något som givetvis även berör mig som forskare. 

Inom  den  nya  barndomssociologin,  vilken  beskrivs  i  denna  studies  teoretiska  del,  förfäktas  att 

barndomen har ett värde  i sig och bör även  inom forskning betraktas enligt den principen. Som en 

följd av dessa förändrade tankegångar har ett mer barncentrerat synsätt samt nya forskningsfrågor, 

metodologiska tillvägagångssätt och djupare etiska reflektioner gällande forskning om barn uppstått. 

I detta har inte bara barns kompetens att delta i forskning diskuterats utan även barns rätt att delta i 

forskning  lyfts  fram.  Woodhead  &  Faulkner  (2004)  menar  att  en  syn  på  barn  som  sociala  och 

kompetenta aktörer i forskning gör gällande att deras perspektiv och utsagor accepteras som valida 

resultat. Barndomsforskningen kan kort sägas ha gått  ifrån ”research on children” till ”research  for 

children” samt ”research with children” (Corsaro 2005:45). Det sistnämnda, forskning med barn, kan 

dock  innebära olika grader av delaktighet från barnens sida. Woodhead & Faulkner (2004) talar om 

barn  som  subjekt, objekt eller deltagare  i  forskning –  synsätt vilka givetvis  får olika metodologiska 

tillvägagångssätt till följd. Vidare resonerar de ”/…/children’s true competencies are revealed only in 

situations  which  make  sense  to  them”  (Woodhead  &  Faulkner  2004:24).  I  detta  ligger  en  stor 

utmaning. Hur  engageras  barn  som  deltagare  i  forskning  så  att  aktiviteten  känns meningsfull  för 

dem? Hur formas en sådan undersökning utan att den ”vuxenfärgas” och upplevs som konstlad för 

barnen?  I denna studie har en strävan varit att försöka finna metoder som känns meningsfulla och 

bekanta  för  de  deltagande  barnen  –  detta  såväl  av  etiska  skäl  som  för  att  minimera  en  s.k. 

”adultcentric bias” (Scott 2004:98). Med detta menas att försöka minimera att den vuxna forskarens 

förgivettagna synsätt  i allt för hög grad färgar studien. Detta skulle dock kunna ha gjorts  i än högre 

grad än vad som är genomfört i denna studie. Tidsaspekten samt risken att hamna alltför långt ifrån 

studiens syfte har dock fått vara vägledande för studiens slutgiltiga val av metoder, vilka kommer att 

beskrivas mer noggrant längre fram i denna rapport.  

Vad  gäller  forskningsmetoder  där  barn  deltar  i  forskning  framhåller  Jenks  (2004)  vikten  av  att 

utveckla metodologiska redskap vilka tillåter att barn uttrycker sig annorlunda än vuxna – något som 

krävs för att ge utrymme för barns agens. Denna tanke har inspirerat till att i denna studie bl.a. låta 

barn under en termins tid föra loggbok där de fått förhållandevis fria händer vad gäller utformningen 

av  innehållet  enligt  de  uttryckssätt  de  själva  föredrar  –  skriftligen,  i  bild,  collageteknik  etc.  Scott 

(2004) menar att barn som deltar  i forskning genom s.k. ”self‐completions methods”  i form av t.ex. 

en bandspelare eller  loggbok som barnen själva  förfogar över, ges en mer direkt röst  i  forskningen 

samt  bereds  större  inflytande  över  datainsamlingen  –  detta  under  en  tid  och  på  en  plats  då  det 
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passar barnet.  Inom  forskning där barn bemöts  som deltagande aktörer med unik kompetens och 

kunskap  ligger vanligen en strävan efter att utjämna den strukturella underlägsenhet som trots allt 

föreligger  i relationen barn‐vuxen och stärka barnens aktörskap. Viktigt att minnas är dock att med 

aktörskap kommer ansvar – något som också bör förmedlas till deltagande barn.  

Andra  frågor  som  blivit  centrala  att  lyfta  fram  och  förhålla  sig  till  forskningsetiskt  i  denna  studie 

handlar bland annat om hur barns samtycke till deltagande erhålls. En diskussion kring detta förs av 

Morrow & Richards (1996) vilka även diskuterar vikten av att forskaren reflekterar kring hur barnen 

bereds möjligheter att på ett enkelt vis dra sig ur/avböja deltagandet om de önskar avbryta/väljer att 

icke delta. Maktförhållandet barn–vuxen  kan medföra att barn upplever det  svårt att  säga nej  till 

deltagande. Gällande samtyckeskravet skiljer Morrow & Richards (1996) mellan ”informed consent” 

och ”assent” där det senare skulle kunna motsvaras av svenskans term ”samtycke”. Vad gäller  just 

samtycke till deltagande i forskning framstår engelskans term – ”informed consent” – som tydligare 

än  sin  svenska  motsvarighet  ”samtycke”,  då  det  förra  lägger  tonvikten  på  att  deltagare  i  ett 

forskningsprojekt skall kunna  fatta beslut om deltagande efter att ha  fått grundlig  information om 

projektets syfte. Alderson menar att varje forskare bör ställa sig följande fråga:  

/…/  is  the  research  explained  clearly  enough  so  that  anyone  asked  to  take part  can make  an 

informed decision about whether they want to consent or refuse?   (Alderson 2007:27).  

Forskningsdeltagare ska med andra ord tydligt ha informerats om och uppnått förståelse för studien 

och dess  syfte  innan de ger  sitt  samtycke, något  som ägnats  fokus  i denna  studie. För de  i denna 

studie  aktivt  deltagande  vuxna  har  information  om  studien  i  huvudsak  förmedlats muntligen  och 

detta vid minst två tillfällen – dels inledningsvis vid förfrågan om deras deltagande, dels i mer utförlig 

form innan varje samtalsintervju påbörjats. För de deltagande minderåriga har detta skett skriftligen 

såväl  som muntligen och även detta  i  flera  steg.  Initialt har elevernas pedagoger  fått muntlig och 

skriftlig  information  samt  förfrågats om möjlighet och  intresse  till att delta. De pedagoger  som på 

min förfrågan anmält sitt intresse har därefter muntligen vidare informerat sina elever. Samtidigt har 

även skriftlig information om studien delats ut till eleverna och deras målsmän där också information 

om  hur  de  kan  komma  i  kontakt mig  om  önskan  finns  att  ställa  frågor  om  studien.  Inga  sådana 

kontakter  togs  dock.  I  informationsbreven  har  också  en  bild  av mig  bifogats.  I  några  fall  sände 

pedagogerna ut  informationen som bilaga  till elevernas veckobrev.  I  två klasser  fick målsmän även 

information  via pedagogerna muntligen under ett  föräldramöte. Till de elever  som erbjöds delta  i 

samtalsintervjuer  författades  kortfattade  och  lättillgängliga  informationsblad/samtyckesformulär  i 

punktform med  information  om  hur  de  går  tillväga  om  de  önskar  avbryta  sitt  deltagande. Dessa 

formulär distribuerades  till eleverna på  förhand  tillsammans med  informations‐ och samtyckesbrev 

till deras målsmän.  Elevernas  samtyckesformulär har därefter  följts upp muntligen på plats  innan 

samtalsintervjuerna för att säkerställa deras samtycken. Då fick de också skriva under med signatur 

för att verifiera detta liksom ställa eventuella frågor till mig direkt. Före varje samtalsintervju har jag 

tillsammans  med  eleverna  diskuterat  studien  samt  innebörden  av  deras  deltagande.  Eleverna 

ombads återberätta innebörden av sitt samtycke med frågor och uppmaningar som ”kommer ni ihåg 

vem  jag är/vad  jag heter? Minns ni varför  jag har bett om att få träffa er? Berätta!”. På så sätt har 

ambitionen varit att försäkra mig om att samtycket verkligen är elevens och inte vårdnadshavarens. 

Detta att vid  flera upprepade  tillfällen och på olika  sätt  förbereda min ankomst visade sig ha  fallit 

mycket väl ut. Eleverna visade sig ha beundransvärd god vetskap om syftet med studien och vem jag 

var. För att nämna ett exempel svarade en flicka ”jag tror det är för att vi ska prata om teatern… vad 
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vi känner och kommer kanske… eller... var vi ser fram emot eller berätta hur vi känner om det”.  Vid 

ett  fåtal  tillfällen upplevde  jag en  tvekan hos eleverna  initialt, men  relativt snart hjälptes de åt att 

minnas och berätta om syftet med mitt besök.   

I de  fall där  jag bett om att  få  samtala med barn har  såväl barnen  själva  som deras målsmän  fått 

lämna sina skriftliga samtycken, trots att studien  inte upplevs vara av etiskt känslig art. Dels för att 

det är barnen som de facto är deltagare i studien, inte deras målsmän, dels utgör denna process ett 

led i en strävan att få eleverna medvetna om vad det innebär att delta i en forskningsstudie – dvs. att 

de  förstår vad de  faktiskt samtycker  till – kort sagt –  för att säkerställa mig om deras  informerade 

samtycke. På förhand, enligt det av mig författade etiska protokollet, hade jag fattat beslutet att om 

inte  både målsman  och  barn  givit  sitt  samtycke  kan  barnet  i  fråga  inte  delta  i  samtalet.  Vid  ett 

besökstillfälle vid en av skolorna var det ett mindre antal barn vilka inte fått sina samtyckesformulär 

underskrivna  ännu  av  sina  föräldrar  av  olika  anledningar,  t.ex.  att  pappret  hade  kommit  bort. 

Eftersom  jag  inte  hann med  samtliga  elever  vid  det  första  besökstillfället  bokades  ytterligare  ett 

tillfälle för mig att komma ut till klasserna till vilket dessa elever skulle få ännu en chans att ta med 

sig sitt signerade samtyckesformulär hemifrån. De  flesta som önskade kunde därför så småningom 

delta, men  tyvärr  var  där  några  elever  som  gärna  ville  delta men  vars  föräldrar  inte  lämnat  in 

samtycket. Huruvida detta vad medvetet eller inte fick jag aldrig kunskap om. I detta uppenbarar sig 

ett  potentiellt  etiskt  dilemma  eftersom  eleverna  i  fråga  uttryckte  en  vilja  att  delta,  men  deras 

målsmän inte hade samtyckt skriftligen genom att lämna samtyckesformulären tillbaka till skolan. Jag 

valde dock att stå fast vid de punkter som på förhand nedtecknats i studiens etiska protokoll, dvs. att 

samtycke från såväl målsman som elev krävs samt att i de fall där etiska premisser står i konflikt med 

forskningsintresse ska etik alltid primärt tas i beaktande. Det kan med fog diskuteras huruvida detta 

var ett korrekt beslut eller  inte. Denna studie är  inte att betrakta som etiskt känslig  i sin  intention, 

vilket  talar  för att barnen ändå  skulle kunna ha  fått delta  för att  förhindra upplevd besvikelse och 

känsla av att  lämnas utanför. Målsmän kan ha  flera anledningar  till att  inte vilja  låta barnen delta. 

Eftersom flera möjligheter och tillfällen gavs att inkomma med samtyckesformuläret och deltagandet 

är  frivilligt  upplevde  jag  det  som  oetiskt  att  initiera  flera  påminnelser. Många  beslut måste  tas  i 

stunden, något jag i viss mån var förberedd på varför jag också formulerade det etiska protokollet att 

luta mig på  i  just  sådana här  situationer. Samtidigt har här uppstått en gråzon vilken  tål att  tänka 

vidare på inför eventuella framtida liknande situationer. I detta fall lät jag mitt vuxna barnperspektiv, 

i all välvilja, överordna barns perspektiv med utgångspunkt i en forskningsetisk grund.  

På plats, under intervjusamtalet, har eleverna även fått välja egna pseudonymer för mig att använda 

i studien om det skulle bli aktuellt att citera deras uttalanden. Var och en själv fick bestämma över 

sina  fingerade namn utan att  få dessa bedömda av kamraterna.   Detta har generellt  sett upplevts 

fungera väl och det tycks ha ökat elevernas insikt i forskningsprocessen. Val av pseudonymer tycktes i 

stort präglade av populärkultur. Det blev att antal ”Jennifer” ‐ flera elever var uttalat inspirerade av 

popstjärnan Jennifer ”J‐Lo” Lopez. En flicka kallade sig för ”Roxie” efter en karaktär i ett X‐box spel. 

Vid ett  fåtal  tillfällen nyttjades detta moment  till att  testa mig som utomstående vuxen och några 

pojkar frågade om de fick kalla sig för ”Hitler” eller ”Bin Laden”. Jag svarade att jag var övertygad om 

att de kunde tänka ut mer  lämpliga namn,  i övrigt  lade jag mig  inte  i deras valda pseudonymer. Att 

själv ge samtycke till något skriftligen torde inte höra till vanligheterna för ett barn, varför det anses 

av stor vikt att detta moment ägnas mycket reflektion hos forskaren (Alderson 2007; Danby & Farrell 

2007).  Att låta deltagande barn själva välja sina pseudonymer, som prövats tidigare av bl.a. Morrow 

(2007, 2008) och Johansson (2000), kan således vara ett sätt att såväl stärka barnens deltagande som 
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fördjupa deras insikt i forskningsförfarandet. De intervjusamtal som genomförts med unga deltagare 

i denna studie har alla skett  i grupp, huvudsakligen  i mindre fokusgrupper om ca 4‐5 deltagare. Att 

samtala med barn  i  kamratgrupp  kan  vara  ett  sätt  att  göra deltagande barn bekväma och  trygga 

(David, Tonkin, Powell & Anderson 2007). Mayall  (2004)  framhåller också att barn  som diskuterar 

med  varandra  parvis  eller  i mindre  grupper  kan  förse  varandra med  samtalstrådar  och  föra  upp 

ämnen  till  gemensam  diskussion,  utöver  att  det  kan  förse  barnen med  trygghet  att  ha  en  vän 

närvarande under forskningssamtalet.  

Samtliga  intervjusamtal  spelades  in  med  hjälp  av  en  liten  digital  diktafon.  Vi  lyssnade  ofta  lite 

tillsammans hur det  lät efter att  intervjun avslutats.  Inledningsvis visade eleverna stort  intresse  för 

denna  vilket  jag  befarade  skulle  utgöra  ett  störningsmoment  i  samtalen.  I  efterhand  har  insikten 

infunnit  sig  att  den  utgjorde  ett  väl  fungerande  pedagogiskt  verktyg  som  fortsatt  ingång  till  att 

förklara hur forskningsprocesser kan te sig och hur materialet kan komma att användas. Diktafonen 

kan säkerligen ha haft en pedagogisk funktion även vad gäller de vuxna deltagare som är knutna till 

Skärholmsscenen. Eftersom jag förhållandevis ofta rörde mig i deras lokaler, såg föreställningar samt 

även  tidigare  träffat personalen  i andra sammanhang, bland annat då  jag  föreläst  för  flera av dem 

tidigare, kunde  jag  försäkra dem om att  jag  till denna studie enbart använder mig av det  som  jag, 

med deras samtycke, spelat in via diktafonen under en avgränsad tid avsatt för intervjusamtalet. På 

så sätt tydliggjordes min forskarroll och kunde avskiljas från den roll de tidigare möjligen associerat 

mig med. Under våren anordnade Skärholmsscenen även en fortbildningsdag för de pedagoger som 

ingår i projektet ”Teatern – en plats för lärande” till vilken jag anlitades som föreläsare om att gå på 

teater med barn och unga  i  förskola och skola – en  föreläsning  jag regelbundet håller  för personal 

inom förskola/skola. Vid denna föreläsning betonade jag tydligt mina olika roller och att jag för dagen 

var där  som  föreläsare och  inte  för  studiens  räkning.  I de brev vilka  skickades ut  till pedagogerna 

inom ramen för studien förklarade jag mig som hemmahörande vid Stockholms universitet. Med facit 

i hand inser jag att mina skilda roller kunde ha tydliggjorts ytterligare. Dock upplevde jag relationerna 

med såväl personalen vid teatern som vid de i studien deltagande skolorna fungera väl och jag kände 

mig varmt välkommen vid varje enskilt besök jag gjorde.  

Samtycke och graden av frivillighet bland barnen är något som i denna studie vid fler tillfällen stämts 

av  för att  försöka säkerställa elevernas samtycken –  inte bara en enda gång  i studiens  initialskede. 

Tanken  bakom  detta  är  att  det  successivt  torde  bli  tydligare  för  eleverna  vad  deras  deltagande 

innebär, varför det känts angeläget att de påminns om att deltagandet är frivilligt samt att de också 

när som helst har rätt att avbryta detta. Eleverna som deltog  i gruppintervjusamtalen  informerades 

såväl skriftligen på  förhand samt på plats,  innan  intervjusamtalen påbörjades, att de när som helst 

kunde avbryta sitt deltagande genom att säga ”STOPP” för att sedan, utan krav på motivering, lämna 

rummet om de så önskade eller säga ”PASS” om det var något de inte ville samtala kring. Detta sökte 

jag säkerställa genom att fråga dem om de visste hur de skulle gå tillväga om de inte ville svara eller 

om de ville avbryta. De flesta, om inte alla, deltagande elever i varje samtalsgrupp visste, genom den 

skriftliga informationen de fått på förhand, hur de skulle gå tillväga. Paradoxalt nog upplevdes det av 

mig  i min  forskarroll  som positivt när  två deltagande elever, vid  skilda  skolor och  samtalstillfällen, 

faktiskt  valde  att  under  pågående  gruppsamtal  nyttja  denna  rätt  att  säga  ”STOPP”  och  därmed 

avbryta sitt deltagande för att sedan  lämna rummet. Vid ett av dessa två tillfällen kom dock eleven 

tillbaka och slutförde samtalet. Det tyder på att de hade god förståelse för villkoren för deltagandet. 

Under de två helklassamtalen som fördes upptäckte jag dock att många av eleverna tog tillfället i akt 

att flitigt nyttja erbjudandet om att säga PASS – något som inte uppstod vid fokusgruppsamtalen där 
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deltagarna  var  färre.  Vid  ett  intervjutillfälle  nödgades  jag  själv  nyttja  rätten  att  säga  STOPP  då 

eleverna ideligen talade i munnen på varandra, gick runt i rummet, skällde på varandra för att någon 

berättade om samma scen från föreställningen samt fällde nedlåtande kommentarer om varandras 

pseudonymer. Detta efter att  jag utan framgång och vid upprepade antal tillfällen försökt gå  in och 

styra  tillbaka  till samtalet. Slutligen  lyssnade eleverna  inte alls på mig varpå  jag meddelade att  jag 

önskade avbryta. En av eleverna, en pojke, bad då om ytterligare ett försök och ville börja om, vilket 

vi gjorde. Efter en  stund ber  så en av pojkarna  som varit  inblandade  i dispyten att  få avbryta  sitt 

deltagande  och  ber  om  att  få  lämna  rummet.  Jag  frågar  om  han  är  säker  och  säger  att  han  är 

välkommen tillbaka om han ångrar sig eftersom jag vill höra vad han har att säga. Han kommer inte 

tillbaka, trots att kamraterna försöker övertala honom att stanna. Samtalet slutförs utan honom och 

efter denna incident flyter diskussion friktionsfritt.  

Barnets rätt att  inte bli dokumenterat är en praktisk aspekt av etisk karaktär som är viktig att  lyfta 

fram. Denna problematik diskuteras bland annat av Morrow & Richards  (1996) och MacNaugton & 

Smith (2007). Barn kan lätt, i tron att deltagandet är en obligatorisk aktivitet, oreflekterat acceptera 

deltagande  i  forskning.  Faktorer  som  plats  och  kontext  där  undersökningen  genomförs  kan  även 

vilseleda barnen att tro att deltagandet är obligatoriskt, t.ex. om undersökningen genomförs eller om 

informanter värvas inom ramen för skolan/förskolan såsom är fallet i denna studie. Det är således av 

stor vikt att göra tydligt för deltagande barn att de när som helst har rätt att dra sig ur projektet utan 

att de behöver ange särskilda skäl för sitt avbrott (Alderson 2007; Morrow 2007; Morrow & Richards 

1996).  I det av mig för denna studie på förhand sammanställda etiska protokollet, beslutades tidigt 

att om en elev väljer att avbryta sitt deltagande ska materialet som härletts från denna elev bortses 

ifrån  och  därmed  inte  inkluderas  i  studien.  Eftersom  eleven  inte  ska  behöva  ange  skäl  till  att 

samtycket dras tillbaka vore det fel av mig att initiera en diskussion med denne kring hanteringen av 

det redan insamlade materialet. I det fall som uppstod i denna studie, där en av deltagarna inte valde 

att komma tillbaka till samtalet efter att ha lämnat rummet, har dennes utsagor inte citerats.   

Till de elever vilka erbjöds föra  loggbok förmedlades  information om studien muntligen.  I två av de 

tre  klasserna  genomförde  jag  personliga  besök.  I  den  tredje  klassen  (i  en  annan  skola)  föredrog 

pedagogen  att  själv  informera  eleverna.  Skriftlig  information  fick  eleverna  i  form  av  en  inlaga  på 

insidan av loggbokens omslag, där de även fick lämna sitt skriftliga godkännande om deltagande samt 

välja en egen pseudonym. Vid  terminens slut  fick de som ville  lämna  loggböckerna tillbaka till mig, 

dvs. ville man behålla sin loggbok för sig själv fick man lov att göra så – något som också tillämpades 

av ett fåtal elever från vardera av de två loggboksskrivande skolorna.  

Vad gäller de elever  som deltog under de observationer  som utförts  i denna  studie är  frågan om 

säkerställande  av  frivillighet  något  mer  komplex.  I  detta  har  jag  arbetat  med  insikten  om  att 

samtycke, eller brist på sådant,  inte nödvändigtvis måste ske verbalt utan kan yttra sig  i kroppsliga 

uttryck. De elever vars dramaövningar jag observerade har på förhand fått såväl muntlig och skriftlig 

information om mig och studien. Under deras workshop arbetade  jag efter principen att om någon 

elev syntes obekväm med min närvaro skulle jag dra mig tillbaka. Detta kom också att bli aktuellt vid 

ett tillfälle under en bildworkshop. Samma arbetsprincip tog  jag med mig till de observationer som 

utfördes av publiken vid ett flertal tillfällen i samband med föreställningarna.  

I arbetet att  involvera barn  i forskningsprocesser  infinner sig även en rad praktiska problem  i fråga 

om hur mycket ansvar som är rimligt att lägga på i forskning deltagande barn och i vilken grad vuxna 



 
 

20 
 

forskare ska gå in och styra. I denna studie har en ”naturlig” styrning vad gäller graden av deltagande 

skett genom den  tid de deltagande skolorna  rent praktiskt har haft möjlighet att avsätta. Parallellt 

med att barn numera  i allt  större utsträckning  involveras aktivt  i  forskning kan vi även  se krav på 

utökat skydd av barn i forskning. Farrell (2007a; 2007b) framhåller att detta kan utgöra en potentiell 

spänningskonflikt – mellan att skydda barn i forskning och att låta barn komma till tals och fritt delta i 

den. Båda processerna finner stöd  i FN:s konvention om barnets rättigheter  i form av såväl rätt till 

skydd som rätt till yttrandefrihet och deltagande i frågor som rör barnen själva. Denna iakttagelse av 

Farrell  är  intressant  att  ställa  i  relation  till Woodhead &  Faulkners  (2004)  ståndpunkt  att  barnets 

rättigheter under alla omständigheter  skall prioriteras över  forskningsintresset – en gränsdragning 

som uppenbarligen inte är oproblematisk och som jag sökt att kontinuerligt förhålla mig till. Beslutet 

att  involvera  barn  som  delaktiga  i  forskning  kan  således medföra  att  vissa  etiska  spörsmål  kan 

kringgås  (Mayall 2004), men paradoxalt nog  kan andra etiska problem  samtidigt  väckas. Det  finns 

inte ett eller ett fåtal ”korrekta” sätt att  involvera barn  i forskning och denna studie får räknas som 

ett tämligen blygsamt men förhoppningsvis viktigt kunskapsinlägg och en erfarenhet i denna strävan. 

I sammanhanget barns delaktighet i forskning bör nämnas att diskussioner även pågår kring huruvida 

barn själva kan  inneha en forskarroll  (se t.ex. Alderson 2004; Kellett 2005). För att bygga vidare på 

Corsaros tidigare nämnda tematisering skulle detta då motsvara ”research by children” –  forskning 

utförd  av  barn.  Ett  sådant metodologiskt  ställningstagande  är  dock  ett  forskningssyfte  i  sig  som 

ställer  krav  på  helt  andra  formulerade  forskningsfrågor  och  ‐syften.  Även  om  dessa  infallsvinklar 

givetvis är  intressanta att  följa rör det sig närmast  i denna studie om forskning med barn eftersom 

frågeställningarna, planeringen,  tolkningarna och  sammanställningen  är  gjorda  av mig  som  vuxen. 

Kontinuerlig  reflektion  kring  villkoren  för  de  i  studien  unga  deltagarna  är  väsentlig  inte  bara  av 

forskningsetiska skäl utan även av vetenskapliga validitetsskäl såsom att stärka studiens tillförlitlighet 

och giltighet (Bryman 2002). 

Vad  gäller  anonymisering  av  de  i  intervjumaterialet  deltagande  vuxna  härrör  de  flesta  från 

Stockholms stadsteater  i Skärholmen.   Vid utsagor som  jag  tror kan vara av känslig art har  jag valt 

benämna  deltagarna mer  generellt utifrån  var de  arbetar  t.ex.  ”en  anställd  vid  Skärholmsscenen” 

eller ”anställd vid teatern” då flera av dem skulle vara lätta att identifiera om jag valde att benämna 

dem  utifrån  deras  roller/funktioner.  Ibland har dock utsagor  varit nära  förbundna med  personers 

respektive arbetsfunktioner och av, vad  jag bedömer  som,  icke  känslig  karaktär. Där har  jag, med 

personernas  samtycke,  titulerat  dem  endera  utifrån  deras  roll/funktion  –  vilken  de  vid 

intervjutillfället  själva  var  och  en  fått  definiera  –  endera med  deras  verkliga  namn,  då  dessa  är 

offentliga  sedan  tidigare  genom  Stockholms  stadsteater  Skärholmens marknadsföring. Deltagande 

vuxna utanför  Stockholms  stadsteater  Skärholmen har  jag  valt  att huvudsakligen benämna utifrån 

deras arbetsfunktion alternativt  i  ”kommunanställd” eller  ”anställd vid  stadsdelsförvaltningen”. De 

två sistnämnda vid uttalanden vilka kan uppfattas vara av känslig art.  

	

Datainsamling	och	material	
Eftersom publiken  vid  Skärholmsscenen  spänner över  ett  relativt brett  åldersspektrum och  täcker 

många olika områden av Stockholm var en pluralism av metoder  redan  i ett  tidigt  skede  tänkt att 

tillämpas – alla inom ramen för vad som kan benämnas receptionsstudier. Ytterligare ett skäl till att 

nyttja  flera  olika  metoder  var  att  tillämpa  en  prövning  av  forskningsmetoder  där  de  i  studien 

deltagande eleverna ämnades ges särskilt fokus och  insikt  i forskningsprocessen, varför ett delsyfte 

även  kan  sägas  var  att  bidra  till  ökad  kunskap  om  forskning  där  barn  på  olika  sätt  involveras  i 
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forskningsprocesser. Att använda ett flertal metoder och därmed flera slags data anses fruktbart vid 

forskning  med  barn  enligt  bland  andra  Morrow  och  Richards  (1996),  Morrow  (2008)  och 

MacNaughton & Smith  (2007). En pluralistisk metodologisk ansats med olika slags data kan, utöver 

att  det  möjliggör  olika  uttrycksformer  för  deltagande  barn,  även  tänkas  fungera  som  en  slags 

triangulering, dvs. verifiering av data för att säkerställa resultatens giltighet (Bryman 2002).  

Parallellt  med  den  inledande  planeringen  av  metod  och  fördjupning  i  forskningsetik  pågick 

rekrytering av  informanter/respondenters. Urvalet av det empiriska materialet hämtades till största 

del  inom  ramen  för ett  samarbetsprojekt mellan Stockholms stadsteater Skärholmen och Botkyrka 

kommun  som  inleddes under hösten 2010.    Samarbetsprojektet,  vilket bar namnet  ”Teatern – en 

plats  för  lärande”,  var  ett  pilotprojekt  med  vilket  parterna  hoppades  finna  nya  former, 

tillvägagångssätt  och  nytt  innehåll  för  samverkan  mellan  aktörerna  skola  och  teater.  Några 

undersökande frågor formulerades inom projektet vilka huvudsakligen handlade om hur teater på ett 

konstruktivt  sätt  kan  kopplas  till  skolans  dagliga  verksamhet  –  då  relaterat  till  läroplan  och 

kursplaner. En strävan fanns även efter effekter åt andra hållet – dvs. att skolan ska inspirera teatern 

i dess  konstnärliga  verksamhet. Pilotprojektet mellan Botkyrka  kommun och  Skärholmsscenen har 

flera beröringspunkter med denna studies syftesformulering – varför det bedömdes fruktbart att till 

stor del  samla det empiriska materialet  inom  ramen  för detta nämnda pilotprojekts deltagare. Ett 

annat skäl var att Botkyrka kommun bildade ett intressant underlag, då deras skolor/områden skiljer 

sig åt med avseende på elevsammansättning ur en mångfaldskontext. De deltagande klasserna inom 

samarbetsprojektet omfattade förskoleklass till skolans år 5. De i projektet deltagande pedagogerna 

hade  som  åtagande  att  göra minst ett  föreställningsbesök  vid  Skärholmsscenen under projektåret 

2011. Under våren 2011 såg de deltagande skolorna Liten igen samt Salong Normal, då dessa riktade 

sig till elever  i de åldrar de flesta projektdeltagarna befann sig  i. Detta avgjorde  i sin tur även vilka 

föreställningar  och  åldersgrupper  som  huvudsakligen  fokuserades  i  denna  studie.  Under  våren 

tillkom ytterligare  två klasser  från  skolans år 5, vilka  såg  föreställningen Bilder av Pi – varför även 

denna  föreställning  inkluderats  i  studien.  Detta  visade  sig  vara  lyckosamt  då många  intressanta 

empiriska iakttagelser gjordes i och med denna föreställning och dess tillhörande intervjusamtal. 

Det  praktiska  projektarbetet med  ”Teatern  –  en  plats  för  lärande”  startade  i  januari  2011,  dvs. 

samtidigt som denna studie inleddes. Tidsaspekten var därmed också en faktor till att det upplevdes 

gynnsamt att urvalet till största del hämtades inom samarbetsprojektet. Samarbetet föregicks av ett 

informationsmöte  mellan  Skärholmsscenen,  ansvariga  inom  Botkyrka  kommun  och  pedagoger 

verksamma inom kommunens skolor. Under mötet, som hölls i Skärholmsscenens lokaler i november 

månad  2010,  fick  pedagogerna  anmäla  sitt  intresse  att  delta  i  samverkansprojektet.  På  detta 

informationsmöte deltog även  jag  för att berätta om denna kommande  studie och de  tankar  som 

fanns  om  att  sammanlänka  dessa  två  projekt.  Ett  deltagande  i  samverkansprojektet  mellan 

Skärholmsscenen  och  Botkyrka  kommun  förutsatte  inte  på  något  vis  ett  deltagande  i  denna 

forskningsstudie – utan presenterades som två separata frivilliga åtaganden för pedagogerna.  

 
När  projektet  inleddes  tillhandahöll  projektledaren  tillika  dramapedagogen  mig  fortlöpande 

kontaktdetaljer  till de pedagoger  som anmält  intresse att delta  i projektet  så  snart hennes arbete 

inletts med respektive pedagog. Därefter började  jag successivt kontakta pedagogerna  för att höra 

mig för om  intresse fanns att, utöver att delta  i ”Teatern – en plats för  lärande” även delta  i denna 

studie.  Eftersom  ett medvetet  val  i denna  studie har  varit  att  eftersträva metodpluralism  erbjöds 

pedagogerna olika former av deltagande i studien. Avgörande för vilken deltagandeform som erbjöds 
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var tidsaspekten, dvs. de vars kontaktuppgifter jag först erhöll erbjöds varianter av deltagande vilka 

krävde  ett  tidigt  engagemang  vid  terminens början.  Inledningsvis,  för  att  täcka hela  vårterminens 

projektarbete, erbjöd  jag därför de pedagoger och elever  som  i det  tidigaste  skedet anslöt  sig  till 

samverkansprojektet att föra  loggbok över sina teaterbesök under vårterminen.   Därefter föreslogs 

observation (under projektets dramaworkshops samt att jag bad om att få följa med dem under ett 

föreställningsbesök). Därefter erbjöds gruppintervjuer. För vissa klasser som anslöt sig relativt tidigt 

till samverkansprojektet och där tidsschemat gick att synkronisera på ett för pedagogerna/klasserna 

väl fungerande sätt, erbjöds gruppintervjuer där  jag träffade eleverna två gånger – en gång före de 

sett en föreställning vid Skärholmsscenen och en gång efter. Slutligen, mot vårterminsslutet, sändes 

en enkät till de deltagande pedagogerna.   

Parallellt  med  studiens  primära  datainsamling,  som  riktades  mot  de  i  samverkansprojektet 

deltagande  pedagogerna  och  eleverna,  inhämtades  annat  material  såsom  fortlöpande  allmänna 

publik‐  och  föreställningsobservationer,  fortlöpande  omvärldsbevakning  av  bl.a.  recensioner  samt 

intervjusamtal  med  personal/representanter  från  teaterns  sida,  från  Botkyrka  kommun  samt 

Skärholmens stadsdelsförvaltning vilka samarbetar på flera olika vis med Skärholmsscenen och som 

därför  utgör  en  viktig  kontaktyta  utåt  för  Skärholmsscenen  i  dess  ambition  att  arbeta 

närområdesförankrat. Sammanfattningsvis består studiens empiri av följande material: 

 Loggböcker 
Sammanlagt 59 st elevloggböcker och en pedagogloggbok (från tre olika klasser vid två skilda 

skolor – samtliga från skolans år 2).  

 Enkätsvar pedagoger 
12 st skriftliga enkätsvar från pedagoger av 21 st utsända.  

 Observation dramaövningar 
Anteckningar  från  två  tillfällen  (under  samma  dag,  på  samma  skola)  av  observationer  av 

dramaövningar  med  dels  en  förskoleklass  (elever  6  år)  dels  en  sammanslagen  grupp 

bestående av elever från en klass i år 2 och en särskoleklass (år 4‐5).  

 Inspelade samtalsintervjuer/fokusgruppsamtal elever 
Sammanlagt 18 st inspelade samtalsintervjuer i mindre fokusgrupper om ca 4‐5 personer. 

 Inspelade helklassamtal samt bildworkshop 
Två  skilda  storgruppsamtal  fördes och  spelades  in på en  skola – ett helklassamtal med en 

förskoleklass (elever 6 år) samt ett med en klass i skolans år 2 sammanslaget med en grupp 

elever i år 4‐5 särskoleklass.  

 Inspelade samtalsintervjuer/fokusgruppsamtal vuxna  
Samtalsintervjuer  hölls  med  sammanlagt  15  st  personer  fördelade  på  11  st  skilda 

intervjutillfällen  från  Botkyrka  kommun,  personer  anställda/knutna  till  Stockholms 

stadsteatern Skärholmen samt en anställd inom Skärholmens stadsdelsförvaltning. 

 Publik‐ och föreställningsobservationer 
Fortlöpande under vårterminens gång på  föreställningarna Liten  igen, Salong Normal  samt 

Bilder av Pi. 
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 Omvärldsbevakning  
Fortlöpande 

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av det material som samlats in.  

 

Loggböcker	
Elever från tre klasser vid två olika skolor (Skola A och Skola B)  inom grundskolans år 2 samt deras 

pedagoger  tillfrågades  och  gav  samtycke  till  att  under  våren  föra  loggbok  om  sina  besök  på 

Skärholmsscenen samt om sitt deltagande  i projektet ”Teatern – en plats för  lärande”. Att det blev 

just dessa skolor kom sig av att dessa pedagoger etablerat en tidig kontakt med projektledaren från 

vilken  jag också erhöll kontaktuppgifterna till pedagogerna. Av praktiska skäl erbjöds de pedagoger 

vilka kom in i projektet på ett tidigt stadium att föra just loggbok för att täcka upp en så stor del av 

terminen som möjligt  i  loggarna. De  två skolorna upplevs av mig, av pedagogbeskrivningarna samt 

från mina  besök  att  döma,  som  relativt  olika. Det  ska  dock  noteras  att  det  inte  nödvändigtvis  är 

pedagogen som deltagit i loggbokskrivandet som beskrivit sin skola. Skrivböckerna delades ut den 11 

respektive 15 februari 2011 genom personligt besök. De tre pedagogerna kontaktades  inledningsvis 

av mig via e‐post. Samtliga var  intresserade av att delta  i  studien.  I  samband med utdelningen av 

loggböckerna på den ena skolan (skola B där två klasser deltog) gavs jag möjlighet att själv presentera 

mig för eleverna och på så sätt kunde jag personligen förklara syftet med loggböckerna och besvara 

elevernas  frågor. Dessförinnan  skickades  ett  informationsbrev  ut  till  elevernas målsmän  via  deras 

pedagoger vilka även fick en kort skriftlig instruktion.  

Utdelningen  av  loggböckerna  skedde  strax  efter  föreställningarnas  premiärdatum.  Böckerna 

samlades  in  igen  den  9  respektive  10  juni.  Som  beskrivet  tidigare  fanns,  på  en  inklistrad  inlaga  i 

loggboken, en kort beskrivning av  studiens  syfte, en  instruktion  samt en bild på mig. Vidare  fanns 

svarsrutor där eleverna ombads kryssa i om de godkänner att i slutet av terminen lämna ifrån sig sin 

loggbok till mig eller inte. Från bägge skolorna samlades sammanlagt 59 st elevloggböcker in samt en 

pedagogloggbok (från tre olika klasser – samtliga från skolans år 2).  

	

 
Skola A  
Två pedagoger med elever i olika årskurser beskriver i sina enkätsvar sin skola som en ”ganska liten 

skola med ca 150 elever” samt att den är belägen  i ”ett område med blandad bebyggelse av villor, 

radhus,  hyreshus  och  liknande”.  Vidare  beskrivs  skolan  som  ”liten”  och  profilerad  med  ”två 

pedagogiska  inriktningar  (montessori och klassiskt)” samt som en plats där ”alla känner sig sedda” 

och där ”det finns plats för både kreativitet och kunskapande”.  I denna skola deltog en klass i år 2 i 

arbetet med att föra logg under våren. Detta resulterade i 15 st insamlade böcker. Till dessa fick jag 

även med mig 14 st lösa teckningar. Pedagogen inkom inte med sin loggbok. 2 st bortfall skedde då 

eleverna, enligt pedagogen, ”vägrade”. Pedagogen bad mig om ursäkt när  jag kom  för att samla  in 

böckerna i slutet av terminen. Hon menade att hon hade dåligt samvete för att resultatet i elevernas 

böcker  inte blivit mer omfattande. Samtidigt sa hon att det kan ha varit svårt  för så unga barn att 

skriva. När  jag skulle hämta böckerna kom pedagogen ut till mig  i korridoren och  jag fick dessvärre 

inte  tillfälle  att  komma  in  och  tacka  eleverna  för  deras  insats.  Detsamma  skedde  när  jag  skulle 

överlämna böckerna i början av terminen, trots att vi stämt tid för denna överlämning. Därmed kan 



 
 

24 
 

jag inte säkerställa att dessa elever fått utförlig kompletterande muntlig information som jag kunnat 

vid den andra deltagande skolan, något jag också tycker mig se effekt av i loggböckerna.  

 

Skola B 
I enkäten beskriver tre pedagoger med elever i två skilda årskurser denna skola bland annat som en 

skola  med  ”i  huvudsak  elever  med  annat  språk  än  svenska”,  att  eleverna  i  huvudsak  bor  i 

”hyreslägenheter, men också  i bostadsrätt eller radhus”. En annan pedagog skriver bland annat att 

”skolan  ligger  i ett sociokulturellt utsatt område”. En tredje pedagog beskriver skolan, dess  lokalitet 

och elevsammansättning på följande vis: 

Invandrartätt  område  där  eleverna  är  födda  i  Sverige, men  ändå  pratar  om  ”sitt”  land  t.ex. 

Turkiet.  – Är jag svensk? Är du svensk? Om pappa var gift med en svensk kvinna och sedan skiljde 

sig och nu är gift med min mamma, som är kurd, är jag svensk då? 

I denna skola deltog 2 st klasser genom att skriva loggbok. Detta resulterade i 43 st insamlade böcker 

samt ett löst kompendium från en elev som nyss flyttat dit från en annan skola. Intressant nog kom 

eleven från en skola som också deltar  i projektet ”Teatern – en plats för  lärande”, så vederbörande 

torde ha lätt att komma in i projektarbetet. Från dessa två klasser inkom en pedagogloggbok. En elev 

slutade under perioden, men hann lämna in sin loggbok.  I en av de två klasserna fanns inga bortfall. I 

den andra två bortfall (tre om man räknar med pedagogens egen loggbok som inte lämnades in). Av 

bortfallen var det en elev som muntligen förklarade för sin pedagog att han/hon  inte ville samt en 

som  har  kryssat  NEJ  i  den  inlaga  jag  försett  loggböckerna med  där  eleverna  ombeds  lämna  sitt 

samtycke.  Pedagogen menade  att hon  trodde  att personen  kryssat  fel. Vederbörande  var  inte  på 

plats då jag besökte klasserna för att dels samla in böckerna, dels förmedla min tacksamhet för deras 

insats. Eftersom deltagandet inte kunde säkerställas togs inte boken med i denna studies empiri.  

I denna skola  fick  jag stor hjälp av pedagogerna som på eget  initiativ slog  ihop sina  två klasser vid 

mitt besök. Jag hade, liksom i skola A, på förhand meddelat att jag gärna ville träffa eleverna för att 

tacka dem. Dock  inser  jag  i efterhand att  jag skulle varit tydligare med ytterligare ett syfte med att 

personligen besöka klasserna – nämligen att kunna fånga upp eventuella frågor från eleverna  innan 

de slutgiltigt beslutade sig för att lämna ifrån sig sina loggar.  

 

Pedagogenkät	
En enkät skickades ut till de pedagoger som deltog i projektet ”Teatern – en plats för lärande”. 21 st 

enkäter  sändes  ut  postledes med  bifogat  adresserat  och  frankerat  svarskuvert.  12  st  svar  inkom, 

varav  6  st  innan  sista  angivna  svarsdatum  och  6  st  efter.  En  pedagog  återkom  via  e‐post  för  att 

motivera  sitt  bortfall.  Hon  menade  att  hon  inte  hunnit  delta  i  projektet  i  den  planerade 

utsträckningen denna vår och upplevde  sig därför  inte kunna besvara enkäten på ett enligt henne 

tillfredsställande vis. Svarsfrekvensen kan möjligen ses som låg (57%), samtidigt är jag medveten om 

att många pedagoger upplever sig hårt belastade med administrativa uppgifter. I efterhand kom det 

också till min kännedom att projektledaren för projektet ”Teatern – en plats för lärande” vid ungefär 

samma  tidpunkt  även  hon  sänt  ut  en  enkät  via  e‐post  till  samma  pedagoger.  Möjligen  kan 

pedagogerna ha blandat samman dessa enkäter. Projektledaren erbjöd mig att ta del av enkätsvaren 

hon fått in, men då pedagogerna inte har givit sitt samtycke till detta har jag valt att bortse från dessa 

enkätsvar.  Det  är  såväl mina  som  projektledarens  erfarenheter  att  vissa  pedagoger missförstått 
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upplägget och trott att vi båda kom ut till skolorna som representanter för Stockholms stadsteater i 

Skärholmen. Detta kan ha förstärkt intrycket att en enda enkät skickats ut istället för två. En pedagog 

återkom via e‐post för att motivera sitt bortfall. Hon menade att hon  inte hunnit delta  i projektet  i 

den planerade utsträckningen denna vår och upplevde sig därför inte kunna besvara enkäten på ett 

enligt henne tillfredsställande vis. I enkätutskicket bifogades ett adresserat och frankerat svarskuvert. 

I  enkäterna  ombads  pedagogerna  själva  beskriva  sina  skolor/arbetsplatser  i  fråga  om 

elevsammansättning, område/läge, personalsammansättning, anda etc. Dessa beskrivningar används 

i rapporten. I enstaka fall är beskrivningarna något korrigerade för att försvåra identifiering.  

 

Observation	dramaövningar	
Materialet  från  dramaövningsobservationerna  består  av  anteckningar  från  två  tillfällen  (under 

samma dag) av observationer av dramaövningar genomförda i en skola där en förskoleklass, en klass 

i år 2 samt en särskoleklass i år 4‐5 deltog. Eleverna går i samma skola och övningarna skedde inför 

deras  föreställningsbesök  av  Salong  Normal.  Dramaövningarna  leddes  av  dramapedagogen  tillika 

projektledaren  inom ”Teatern – en plats  för  lärande” och var  tänkta att  fungera  förberedande  för 

elever  och  pedagoger  inför  föreställningen.  Såväl  föreställningens  tematik  som  teater  i  sig 

diskuterades  och  bearbetades  i  dessa  övningar  där  jag  deltog  som  observatör.  Anteckningarna 

renskrevs/transkriberades  i nära anslutning  till observationerna.  Jag hade på  förhand  försetts med 

dramapedagogens  planering  inför  detta  dramapass  och  kunde  därför  lättare  följa med  i  arbetet. 

Eleverna  var  medvetna  om  att  jag  skulle  vara  med  denna  dag.  De  hade,  innan  min  ankomst, 

förberetts med varsitt informationsblad innehållandes kortfattad information om studien, ett foto på 

mig samt information om hur de kan komma i kontakt med mig. Informationsbrev hade även sänts ut 

till elevernas målsmän. Innan dramaövningarna inleddes hälsade jag på eleverna och frågade om de 

kände igen mig från de brev de fått på förhand, vilket de generellt sett tycktes göra. 

Ett  tag efter detta  förberedande dramapass  följde  jag med dessa elever då de  såg  föreställningen 

Salong Normal. Tanken var att  jag även skulle observera det efterarbetande dramapasset, dvs. ett 

kort  tag  efter  att  de  sett  föreställningen.  P.g.a.  sjukdom  blev  detta  dramapass  inställt  och  då 

tidsschemat  i projektarbetet var pressat bokades  inget nytt datum för detta pass. Därför erbjöd  jag 

mig  följa upp  föreställningsarbetet  i  form av helklassamtal med dessa elever. Mer om detta under 

rubriken ”Inspelade helklassamtal”.  

 

Inspelade	samtalsintervjuer/fokusgruppsamtal	elever	
Sammanlagt 18  st  inspelade  samtalsintervjuer  i mindre  fokusgrupper om  ca 4‐5 personer gjordes. 

Totalt rör det sig om 59 st unika individer från två olika skolor. 21 st (5 grupper) av dessa träffade jag 

dels en gång före dels en gång efter att de sett föreställningen Bilder av Pi (en klass i skolans år 5). 15 

st från samma skola (en annan klass också den i år 5) träffade jag en gång efter att de sett Bilder av 

Pi. I den andra skolan träffade  jag sammanlagt 23 st elever från två olika klasser  i skolans år 2. 9 st 

efter att de sett Liten  igen och 14 st efter att de sett Salong Normal. Till det  första  tillfället  (då vi 

samtalade kring Salong Normal) hade  inte alla målsmän och elever  som uttryckt  intresse att delta 

inkommit med samtyckesformulären där de godkänner barnens deltagande i studien. Därför bokades 

ytterligare ett samtalstillfälle in med uppsamlande samtalsintervjuer för de som ville delta och hade 

med  sig underskrivet  samtyckesformulär. Då hade eleverna  även  sett  Liten  igen  varför  vi  kom  att 

samtala om den föreställningen.  
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Inspelningar	helklassamtal	samt	bildworkshop	
Två  skilda  storgruppsamtal  fördes  och  spelades  in  på  en  skola  –  ett  helklassamtal  med  en 

förskoleklass (elever 6 år) samt ett med en klass i skolans år 2 sammanslaget med en grupp elever i år 

4‐5 särskoleklass. Dessa två helklassamtal var  inledningsvis tänkta att utgöra efterarbetet till Salong 

Normal  där  jag  skulle  observera,  såsom  jag  observerat  deras  förberedande  dramaövningar med 

dramapedagogen  inom projektet ”Teatern – en plats för  lärande”  inför föreställningen. På grund av 

sjukdom ställdes dock efterarbetet  in och jag erbjöd därför ett samtal med eleverna  i helklass kring 

föreställningen  med  en  tillhörande  bildworkshop  ‐  ett  upplägg  som  godkändes  av  klassernas 

pedagoger. De två bildsessionerna resulterade i 23 teckningar/bilder. Att lämna ifrån sig sin bild var 

frivilligt. Några valde att behålla sina, några hann  inte riktigt färdigt. Jag  lämnade ett frankerat och 

adresserat  kuvert  till  pedagogerna  för  en  eventuell  uppsamling  av  teckningar/bilder.  Inga  senare 

bilder inkom dock.  

 

Inspelade	samtalsintervjuer/fokusgruppsamtal	vuxna	
Samtalsintervjuer hölls med sammanlagt 15 st personer fördelade på 11 st skilda  intervjutillfällen.  I 

sina respektive roller är flera av dessa personer inte omöjliga att identifiera. Samtliga har upplysts om 

detta innan samtalsintervjun påbörjats och de har alla samtyckt till att ändå delta. Vid osäkerhet på 

uttalanden av känslig art har jag valt att anonymisera och generalisera. Samtliga har informerats om 

att de i efterhand gärna får komplettera, revidera eller dra tillbaka uttalanden om de så önskar, detta 

därför deras roller är mer ”utsatta” genom sin förhållandevis lätta identifierbarhet. Ingen har nyttjat 

rätten att dra sig ur. En person har via e‐post kompletterat samtalsintervjun med ett skriftligt tillägg. 

Samtliga  har  själva  fått  definiera  sina  funktioner/yrkestitlar. Alla  samtal  spelades  in med  hjälp  av 

digital diktafon. Följande funktioner täcktes in under intervjusamtalen:   

‐ Tre  anställda  inom  Botkyrka  kommun  (Verksamhetschef  Kultur‐  och 

fritidsförvaltningen,  Utvecklingspedagog  på  Utbildningsförvaltningen  samt 

Kultursekreterare) samtliga kvinnor. 
 

‐ 11  st  anställda  vid  alternativt  knutna  till  Stockholms  stadsteater  Skärholmen: 

regissör/konstnärlig  ledare/verksamhetschef,  verkställande  producent, 

kommunikatör,  3  st  skådespelare  (varav  en  även  musiker/kompositör),  2  st 

publikvärdar, dramaturg,  scenograf/kostymör samt dramapedagog/projektledare 

för samarbetsprojektet med Botkyrka kommun ”Teatern – en plats  för  lärande”. 

Av dessa var fyra män, resterande kvinnor.  
 

 

‐ En  kvinnlig  anställd  vid  Skärholmens  stadsdelsförvaltning  med  ansvar  för 

kulturfrågor  för  barn  och  unga  (ej  knuten  till  projektet  ”Teatern  –  en  plats  för 

lärande”). 

 
 

Publik‐	och	föreställningsobservationer	
Fortlöpande under våren har publikobservationer gjorts, där  fokus  lades på  föreställningarna  Liten 

igen och Salong Normal, vilka var de  föreställningar  som deltagarna  inom projektet ”Teatern – en 

plats för  lärande” huvudsakligen såg. Vid publikobservationerna har  jag suttit med  i publiken på en 

plats där jag har god blick över publiken samtidigt som jag ser vad som sker på scenen. Jag har växlat 
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mellan  att  titta  på  hela  publikens  samlade  uttryck/reaktioner  och  på  enskilda  individer/mindre 

grupper av elever. Under observationerna har jag fört anteckningar vilka kompletterats och justerats 

direkt  efter  föreställningen.  Efterhand  under  våren  tillkom  dock  två  klasser  i  år  5  på  en  skola  i 

samarbetsprojektet med Botkyrka  kommun. Dessa deltog  således  inte  från  allra  första början. De 

ämnade se föreställningen Bilder av Pi med sina elever. Jag valde att tillfråga dem om de ville delta 

även  i denna studie, något de svarade  jakande på. Dock kom dessa klasser med så pass sent att jag 

inte  hann  komplettera  materialet  med  publikobservationer  för  Bilder  av  Pi.  Jag  har  dock  sett 

föreställningen ett flertal gånger, även om  jag då  inte medvetet fokuserat och analyserat publikens 

reaktioner.  Vad  gäller  föreställningsobservationerna  är  dessa  nära  sammanflätade  med 

publikobservationerna. Utöver de tillfällen då  jag valt att specifikt fokusera publiken har  jag försökt 

bevista så många föreställningar som möjligt för att få ett samlat intryck av såväl föreställningar som 

publik samt försökt fånga upp stämningar, reaktioner och beteenden före och efter föreställningen, 

t.ex. i foajén. 

 

Omvärldsbevakning	
Omvärldsbevakning  har  skett  fortlöpande.    Med  omvärldsbevakning  menas  bl.a.  uppföljning  av 

recensioner,  hur  Skärholmsscenen  uppmärksammats  i  media,  hur  de  själva  presenterar  sig  i 

exempelvis  pressreleaser,  marknadsföring  etc.  Till  detta  kan  även  allmänna  iakttagelser  och 

observationer fogas. 

 

Transkribering	
Det inspelade materialet och fältanteckningarna har på grund av sin omfattning inte transkriberats i 

sin helhet, även om stora delar av materialet valts ut som intressant och därför skrivits ut för vidare 

analys. Transkriptionerna har manuellt kodats och markerats utifrån studiens  frågeställningar samt 

med avseende på  teoretiska, metodologiska och etiska aspekter. Från detta utskrivna material har 

information  och  citat  extraherats  samt  bearbetats.  Intervjuerna  med  de  vuxna  informanterna 

tenderade  vara  mer  informationstäta  och  kom  därför  att  transkriberas  i  större  utsträckning.  I 

barnintervjuerna  förkom  flera  sidospår  av  vilka  många  kunde  avföras  från  att  vara  empiriskt 

intressanta för denna studies syfte och frågeställningar. Att överföra ett mellanmänskligt samtal från 

tal  till  skrift  innebär  att  samtalet  ges  en  ny  tolkningsram  och  ett  nytt  sammanhang. Att  därefter 

sedan  bryta  ut  valda  delar  ur  ett  samtal  innebär  ytterligare  ett  steg  bort  från  det  ursprungliga 

samtalet  och  en  ny  kontext  skapas  (Kvale  2006).  Att  transkribera  barns  utsagor/texter  kan  även 

aktualisera ytterligare metodologiska och etiska frågor. Exempelvis bör man ta ställning till huruvida 

eventuella  stavfel  och/eller  grammatiska  fel  skall  återges  exakt  eller  korrigeras  i  publiceringen  av 

studien. Att återge en text eller en utsaga med språkliga fel kan medföra att texten blir svårbegriplig. 

Samtidigt  kan  en  oredigerad  text medföra  fördelar  i  form  av  att  den  inte  blir  låst  till  forskarens 

uttolkningar. En risk med detta kan dock vara att utsagorna blir till  lustigheter vilka kan komma att 

stå  i vägen  för vad barnens  försöker  förmedla  (Halldén 2003).  Jag har valt att presentera  samtliga 

informanters,  respondenters och mina  egna utsagor  så  som  vi  yttrat/skrivit dem. Dels  för  att  jag, 

liksom Halldén, vill  lämna texterna öppna för andras tolkningar men främst därför att  jag  inte fann 

nämnvärt mycket att tillrättalägga för att god förståelse skall uppnås. I de fall ord har givits särskild 

betoning har detta markerat genom understrykning.  
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Då  utsagor  har  innefattat många  upprepade  fyllnadsord/‐ljud  såsom  exempelvis  ”eh…”  eller  ”vad 

heter det….” har  jag valt att endast skriva ut detta fyllnadsord en gång och därefter markerat med 

[…].  Detta  för  att  göra  utsagorna  lättare  att  utläsa.  På  samma  sätt  har  jag  markerat  om  en 

parallelldiskussion separerad från ämnet har uppstått mitt  i en diskussion, t.ex. om ett  ljud utanför 

rummet påkallade elevernas uppmärksamhet och som föranledde kommentarer. Ibland skildras bitar 

av diskussioner som uppstått mellan eleverna samt mellan eleverna och mig. För att skilja barnens 

utsagor åt har jag skrivit ut dem som ”Barn 1” respektive ”Barn 2” osv. Det är dock inte så att ”Barn 

1” är samma person rapporten igenom, utan benämningen har fått beteckna ett särskilt barn i en viss 

given  diskussion  för  att  visa hur många olika personer  som  engagerade  sig  i  just  detta utsnitt  av 

diskussionen.  

Det har också  i många  fall  varit  svårt  att urskilja barnens  kön. Detta  tenderar  framförallt gälla de 

yngre barnen vars röster är  ljusare. Därför har jag valt att skriva neutralt ”barn”. Vid de tillfällen då 

jag är säker och där jag funnit det relevant har jag dock skrivit ut könet. Ibland återges korta utsagor 

vilka betecknar samma fråga, hämtade exempelvis från tillfällen då vi gått laget runt och där alla har 

fått säga någonting kortfattat de minns från föreställningen. Vid tillfället då diskussionerna tog fart 

var det  ibland  svårt att på  inspelningen  i efterhand höra de unika  rösterna, dvs. huruvida det var 

”Barn 1” som återkom med en utsaga eller om det var ett annat barn. I de fall har jag enbart skrivit ut 

”Barn”.  I  studien eftersträvas  ingen  specifik analys enligt könstillhörighet, även om det  skulle vara 

intressant  att  studera  vidare.  Detta  hade  lättare  låtit  sig  göras  om  intervjuerna  videoinspelades, 

vilket jag valde att inte göra i denna studie – något som kan vara känsligt då det enligt mina tidigare 

erfarenheter inte sällan förekommer att barn lever under skyddad identitet.  

Att  använda  barnens  valda  pseudonymer  vid  återgivande  av  deras  utsagor  från  fokusgrupperna 

visade sig stundtals i efterhand vara svårt, en lärdom jag tar med mig för framtida intervjuer. För att 

kunna  referera  till barnens valda pseudonymer  skulle de ha behövt upprepa  sina  låtsasnamn  inför 

vare enskild utsaga, vilket skulle ha  lett  till konstlade samtalssituationer och omöjliggjort  fruktbara 

diskussioner eleverna emellan. Samtidigt var denna övning ett mycket bra sätt att konkretisera en 

forskningsprocess samt hur deras utsagor skulle komma att användas av mig, varför jag ändå är glad 

att detta moment  ingick. Vad gäller  loggböckerna har dock pseudonymerna kommit till användning 

liksom några av de äldre informanternas fokusgrupper där det varit lättare att urskilja och känna igen 

rösterna.   

	

Resultat	

Föreställningar	
Under  våren  2011,  då  denna  studies  empiri  utfördes,  bjöd  Skärholmsscenen  på  fyra  urpremiärer 

samtliga med ett uttalat tema – normalitet. Tre av dessa  fyra  föreställningar  faller  inom ramen  för 

denna studie: Liten igen (från 5 år), Salong Normal (från 7 år) samt Bilder av Pi (från 10 år). Här nedan 

följer  beskrivningar  av  dessa  föreställningar  med  inflikade  föreställningsobservationer.  I 

beskrivningarna  har  också  utsagor  från  medverkande  samt  skildringar  av  hur  man  vid 

Skärholmsscenen samarbetat med barn och andra externa parter kring  föreställningarna vävts  in.  I 

slutet  av  varje  föreställningsbeskrivning  inkluderas  även  röster  från  recensenter – huvudsakligen  i 

dagspress.  
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Liten	igen	
Liten igen (av Mats Kjelbye, Carolina Frände och Siri Hamari, regi: Carolina Frände) är en helt ordlös, 

delvis  interaktiv,  enmansföreställning  i  vilken  mimaren  Siri  Hamari  gestaltar  en  ensam  gammal 

farbror  som  på  ålderns  höst  återupptäcker  leken  och  fantasin.  Innan  publiken  tagit  plats  i 

teaterrummet går den gamle farbrorn omkring  i trappan som  leder upp mot teaterrummet och gör 

sig synlig för publiken i foajén. Lugn pianomusik spelas i bakgrunden, musik som fortsätter och leder 

oss vidare  in  i  teaterrummet. Detta grepp att med hjälp av musiken och karaktären  som vi möter 

redan  i  foajén  leda  publiken  in  i  föreställningen  innan  den  tagit  plats  i  salongen  och  innan 

föreställningens egentliga början förekommer i samtliga föreställningar vid Skärholmsscenen men på 

olika vis och kallas, som tidigare nämnt, för ”transitatmosfärer”.  

När publiken så är på plats i teaterrummet gör farbrorn sin entré. Med hjälp av en käpp förflyttar han 

sin gamla, trötta kropp. Ljudet av käppen hörs en stund innan hans fysiska gestalt blir synlig. Farbrorn 

nickar mot publiken och bekräftar vår närvaro och bryter illusionen av den s.k. fjärde väggen. Han är 

på väg hem efter att ha handlat mat, ett mödosamt projekt för en gammal man. Just som farbrorn 

efter  stor ansträngning  tagit  sig uppför  trappan  till  sin  lägenhetsdörr  tappar han  sina nycklar. Helt 

oväntat svänger han smidigt ena benet över ledstången och åker raskt ner för att hämta dem. Detta 

överraskningsmoment  tas  emot  av  publiken  med  stor  förtjusning.  Väl  nedanför  trappen  tappar 

farbrorn återigen sina nycklar. Efter att med en blick och nickning ha signalerat en vädjan om hjälp 

från  publiken  störtar  ett  barn  ur  publiken  genast  fram  till  undsättning  och  ger  honom  nycklarna. 

Farbrorns  lägenhet utgörs av en  låda med  tre väggar, öppen mot publiken,  likt en scen på scenen. 

Föreställningen  hålls  samman  av  (stereo‐)typiska markörer  för  pensionärsliv  vilka  går  igen  i  såväl 

scenografi,  kostym,  fysisk  gestaltning  som  musik  och  auditiva  referenser.  Bruna  toner  i  såväl 

inredning som klädsel,  innetofflor, en broderad väggbonad, en suck över att den  inhandlade maten 

var så dyr samtidigt som kvittot närstuderas med förstoringsglas, ensamheten, ljudet av en tickande 

klocka, skvalande radio  i bakgrunden spelandes Blott en dag ett ögonblick  i sänder – en psalm som 

inte sällan framförs vid begravningar –  likt en påminnelse om  livets förgänglighet, kroppens stelhet 

och vardagens svåra utmaningar  i  form av  tappade  tillhörigheter på golvet. Den uttråkade  fabrorn 

vaknar plötsligt till liv och lockas till lek och fantastiska äventyr av sin barndoms mjukdjur Nasse som 

plötsligt dyker upp utanför hans dörr. Nasses pockande på uppmärksamhet drar ner skrattsalvor från 

publiken.  Duons  strapatser  är,  liksom  föreställningen  i  sin  helhet,  ackompanjerade  av  Niklas 

Brommares målande musikaliska kompositioner. Allt i lekens tecken och med tät kommunikation av 

leksignaler mellan skådespelare och publik. Tillsammans bekämpar  farbrorn och Nasse ett  rykande 

dammsugarmonster och när Nasse ramlar ner i golvluckan hos nyss nämnda monster håller de flesta i 

barnpubliken andan – några tummar far in i munnen, men spridda skratt ljuder också bland barnen. 

Barnen  varnar  farbrorn då dammsugarmonstret  åter  gör entré  innan  farbrorns  slutliga  seger över 

monstret  inträffar. Han applåderas och hyllas av barnpubliken alltmedan  farbrorn gör  segergester. 

Via  en  fjäril  som  farbrorn  och Nasse  följer  leds  de  så  småningom  vidare  på  upptäcksfärd  in  i  en 

djungel vars scenografi tar plats på baksidan av farbrorns lägenhetslåda. När lådan roterar tisslas det 

och tasslas bland den unga publiken om hur lådan kan röra sig. De pekar och någon utropar ”det är 

någon där bakom som kör”. ”Kolla, en människa” utbrister en annan när en stor elefant i papp bärs 

över  scengolvet.  I djungeln plockar  farbrorn bär  i  gestalt  av  röda  lysdioder och barnen  i publiken 

sträcker på halsarna för att se och tycks mycket fascinerade. Farbrorn ”plockar” också röda bär från 

några  barn  ur  publiken  på  främre  raderna,  vilket  tycks  väcka  förtjusning.  ”En  tiger!  Bakom  dig!” 

varnar några barn innan farbrorn räddar sig upp i en lian och svingar in emot barnen som sitter längst 
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fram. Slutligen rustar sig farbrorn och Nasse för att ge sig ut på ett rymdäventyr i tyngdlöshet vilket 

utspelar  sig  på  taket  till  lägenheten  och med  ljudreferenser  till  ryska  kosmonauter.  Det  är  här  i 

rymden  vi  lämnar  farbrorn och Nasse  som  leker  vidare  – men  utan  vidare  behov  av  syrgastuber. 

Vuxna  jag  talat med  i efterhand och  jag  själv har  tolkat  slutscenen  som att  farbrorn  stilla avlider, 

lycklig  efter  att  en  sista  gång  fått  leva  och  leka  ut  i  full  styrka.  Inget  barn  berättar  spontant  om 

liknande tolkningar i fokusgrupperna. I en teckning har en pojke dock ritat farbrorn placerad inuti ett 

kors. 

Scenen då farbrorn tappar sina nycklar har visat sig vara en nyckelscen i dubbel bemärkelse och lyfts 

generellt  fram  av  informanterna  i  de  efterföljande  intervjusamtalen  samt  av  pedagoger  jag mött 

efteråt och inte minst i flertalet recensioner. Detta publikinteraktiva inslag kommenterar konstnärliga 

ledaren Frände tillika regissör för Liten igen i efterhand under en samtalsintervju med mig: ”Jag skulle 

vilja se det på stora scenen med en vuxenpublik som är tränad”. Att jobba publikinteraktivt och riva 

den osynliga barriären mellan scen och salong torde vara lättare med en publik som inte ännu ”lärt 

sig”  ett  vedertaget  teaterbeteende.  Frände  berättar  vidare  att  det  bland medarbetare  fanns  en 

skepsis  till  att  denna  scen,  där  farbrorn  behöver  hjälp  med  nycklarna,  skulle  fungera  vid  varje 

föreställning då de befarade att  tillfällen  skulle  komma då  ingen ur publiken  skulle  våga  sig  fram. 

Enligt  Siri  Hamari  har  detta  dock  endast  inträffat  en  gång.  Det  har  också,  berättar  Hamari, 

förekommit en gång att en elev valde att behålla nycklarna. Hon fick då improvisera fram en lösning i 

stunden, något hon menar att hon  inte bara är bekväm med utan även tycker är stimulerande. Vid 

ett annat tillfälle då jag såg föreställningen var det just i denna nyckelscen som en pedagog håller i en 

elev då denne gör en antydan till att kliva fram på scenen för att hjälpa farbrorn. Liten igen innehåller 

flera scener där Hamaris erfarenheter av clown och commedia dell’arte lyser igenom och varifrån vi 

känner igen figuren som med svårighet gång på gång försöker ta sig an till synes vardagliga uppgifter 

och  vedermödor på  vilka han/hon  slutligen  finner oväntade och  kreativa  lösningar  (Sörberg 2009; 

McManus 2003). År 2011  tilldelades Siri Hamari Prix d’ASSITEJ, ett hederspris  för speciella  insatser 

inom scenkonst för barn och unga. Motiveringen löd  

En stor nutida scenkonstnär som  fritt  rör sig mellan mim, dans,  tal och nycirkus och med stort 

personligt engagemang parat med en enastående fysisk gestaltningsförmåga skapar oförglömliga 

möten med en ung publik på  scenen  såväl  som  i  skolan, parken, manegen,  flyktinglägret eller 

öknen.                             (Assitej 2011) 

Inför arbetet med Liten  igen annonserade man vid Skärholmsscenen efter pensionärer  som  tycker 

om att leka. En grupp om sex individer mellan 65‐92 år träffades under en tid på en gång per vecka 

för  en  lekworkshop  tillsammans  med  medarbetare  på  teatern,  bl.a.  lekte  de  rymdraket  och 

djungel.”Man suger ju ut näring på nåt sätt” säger dramaturgen Mats Kjelbye om dessa workshops, 

”vi  vill  ju ha hjälp  att  göra  en  föreställning.” Han menar dock  att det  var  lätt  att  få  igång  leken  i 

gruppen. Ytterligare ett samarbete  i relation till Liten  igen var med den  lokale konstnären Samir Alj 

Fält  som,  inspirerad  av  arbetsprocessen  inför  föreställningen,  till  premiären  arbetade  i  hemlighet 

med ett eget konstverk i residens på Skärholmsscenen. På premiärdagen hade han vernissage för sitt 

verk  Space  candy  –  en  drömraket  på  taket!  Även  vad  gäller  scenografi  vände man  sig  utåt  för 

inspiration och hjälp. Till den scen som utspelar sig i en fantasidjungel har scenograf Jenny Kronberg 

fått  assistans  av  en  klass  från  år  5  i  en  skola  i  närheten.  Djungeln  är  uppmålad  på  baksidan  av 

fabrorns lägenhet, på ”lådan”, som efter att den har roterat blir synlig för publiken. Skärholmsscenen 
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tog  initiativet  till  att  samarbeta  med  skolklassen  och  berättade  att  de  önskade  bilder  till  ett 

djungeltema varpå klassen och klassföreståndaren tackade Ja. 

”En  hyllning  till  konsten  att  leka”  lyder  recensionen  från  Svenska Dagbladet  (2011‐03‐28).  ”[…]en 

föreställning  med  många  svackor”  skriver  Dagens  Nyheter  (2011‐03‐29)  även  om  Siri  Hamaris 

prestation omnämns  i positiva ordalag. ”Makalöst” menar man på kvällstidningen Expressen (2011‐

03‐28).  

 

Salong	Normal	
I pressmeddelandet  inför Salong Normal (i regi av Carolina Frände) beskrivs uppsättningen som ”en 

musikalisk  och  filosofisk  föreställning  i  intimt  format”. Här  har man  vid  Skärholmsscenen  hämtat 

inspiration  från  det musikaliska  TV‐programmet  Två  och  en  flygel  som  började  sändas  i  Sveriges 

Television  under  1970‐talet  och  där  programledaren  tillika  musikern  Berndt  Egerbladh  varvade 

samtal med musicerande tillsammans med en känd gäst. I Salong Normal samtalar, funderar, spelar 

och sjunger ”Klas” (Niklas Brommare) och ”Millan” (Camilla Larsson) kring normalitet och om att vara 

annorlunda.  

I  foajén  väntar  jag  på  att  föreställningen  ska  börja  tillsammans  med  en  skolklass  –  från 

publikvärdarna får jag veta att det är en innerstadsskola. Tillsammans väntar vi på ytterligare en klass 

ifrån  samma  skola. När denna  kommer  inrusande möts de  av publikvärdarna  som bemöter deras 

ursäkter med ”vi är glada att ni kommer!” Publikvärdarna hälsar alla välkomna och  informerar om 

praktiska detaljer som var toaletterna finns, de ber (alla vuxna) att stänga av mobiltelefonerna samt 

säger att det är OK att prata under föreställningen, men gärna litet tyst så att ingen blir störd. Denna 

föreställnings  transitscen utgörs av att musiken möter publiken  redan  i  foajén då den  letar sig ner 

från  teaterrummet  via  trapporna.  Pedagogerna  sätter  sig  i  utkanterna  av  raderna  i  gradängerna, 

eleverna  rakt  framför  scenen.  Inte  sällan  brukar  pedagoger  kila  in  sig  mellan  sina  elever  på 

strategiska platser för att finnas som stöd till elever som kan tänka behöva det. Så är inte fallet här. 

Förutom själva formatet återfinns 1970‐talstemat även i de medverkandes stormönstrade kostymer 

(av  Jenny  Kronberg).  Scenografin  är  anspråkslös,  det  är musiken  som  står  i  centrum  –  ”Klas”  vid 

flygeln, ”Millan” vid ett mikrofonstativ.  I sångerna avhandlas till exempel vad som utgör en normal 

smörgås, vad som är vanligt att känna rädsla  inför, upplevelsen att känna sig FÖR vanlig, hur är en 

normal familj? På det vykort man valt att dela ut till publiken efter föreställningen som ett minne är 

en ostsmörgås med gurkskivor avbildad. Även här har man vänt  sig utanför  teatern  för att arbeta 

fram föreställningen. Sångtexterna har skrivits av elever i klass 3B i Hägerstenshamnens skola och är 

tonsatta  av  Niklas  Brommare.  Ytterligare  en  samarbetspartner  i  framställningsprocessen  var 

Kulturhusets  Rum  för  Barn  vars  pedagoger  haft  workshops  tillsammans  med  eleverna  och 

medarbetare  från Skärholmsscenen. Brommare berättar  i en samtalsintervju att han aldrig  förr har 

skrivit för en ung publik. Han vill inte göra någon skillnad mellan att komponera för barn respektive 

vuxna, möjligen är den enda skillnaden att när det gäller att komponera för barn känner han sig friare 

i att blanda bland genrer, något han  sällan kan göra  för vuxen publik. Brommare,  som är klassiskt 

skolad, tycker personligen om att blanda, menar han, vilket blir påtagligt i föreställningen då musiken 

spänner över flertalet genrer såsom franska chansons, frikyrkodoftande melodier, jazz m.m. Barnens 

texter, vilka Brommare menar att han fick ganska sent  i processen, är  i stort sett helt obearbetade. 

Han började komponera direkt efter kollationeringen och berättar ”jag tror inte jag var så beroende 
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av mötena med  dem,  om  jag  ska  vara  ärlig…  för  att  få musikaliska  idéer”.  Han menar  att  han 

musikaliskt utgick från barn generellt då han är van att möta barn privat i sin vardag.  

I  föreställningen  förekommer  en  del,  vad  jag uppfattar  är,  retoriska  frågor.  I  alla  fall bemöts  inte 

barnpublikens  yttringar.  Dramapedagogen  bekräftar  denna  iakttagelse  och  menar  att  man  från 

teaterns  sida  bör  arbeta  med  större  medvetenhet  kring  detta  att  om  frågor  ställs  under 

föreställningen  bör  där  finnas  utrymme  för  publiken  att  svara  och  gå  i  dialog.  Om  frågorna  är 

retoriska måste detta  framgå med  tydlighet. Vid den  föreställning  jag är på plats  för att observera 

publiken är barnen dock snabba att gå  i dialog. Gränsen  tycks mig vara otydlig, vill man  interagera 

med publiken eller inte? Publiken tycks vilja. ”Millan” menar att hon inte är så normal eftersom hon 

kan  steppa  varav  ett  imperativ  blixtsnabbt  kommer  från  publiken  ”Gör  det!” Mot  slutet  när  det 

deklareras att ”Millan” och ”Klas" ska sjunga sin sista sång utbrister en kille i publiken förvånat ”Va?”. 

Samma  reaktion  ljuder efter att ”Millan”  sagt att hon  inte  tycker om att gå på Gröna Lund. ”Men 

vaddå, är det konstigt att jag inte har någon TV?” frågar ”Millan” mitt i en dialog med Klas men hon 

vänder sig  till publiken som svarar unisont ”Jaa‐a”. Vid ett  tillfälle  i  föreställningen vänder sig dock 

”Klas” och  ”Millan”  till publiken  i en dialog med  intention, då de  frågar om barnen  vet hur deras 

namn låter om man uttalar namnen baklänges. Tillsammans med ett antal barn prövar de hur några 

namn låter baklänges. Detta tycks vara ett etablerat uttryck i barns kultur då ett imponerande stort 

antal  barn,  vid  samtliga  föreställningar  jag  besökt,  utan  närmare  betänketid  kan  svara  på  detta. 

Säkerligen är detta något som traderas barn emellan och jag minns själv att jag roades stort av detta 

som barn.  

Om nyckelscenen i Liten igen var när farbrorn tappade nycklarna är motsvarande nyckelscen i Salong 

Normal när ”Millan” berättar om när hon skulle på maskerad utklädd till fluga för att hon  inte ville 

sticka ut utan sitta som en osynlig fluga på väggen. Väl på maskeraden får hon reda på att festen inte 

längre skulle vara i form av en maskerad och hon är ensam utklädd och allt annat än osynlig. ”Millan” 

återger maskeraddräkten målande och detaljerat medan publiken sitter andäktigt stilla och  tysta.  I 

samtalsintervjuerna efteråt talar barnen ofta om denna maskeraddräkt som om de hade sett den  i 

verkligheten. Lika målande beskrivs mörkerscenen då lamporna släcks och ”Klas” och ”Millan” pekar 

vad de tycker sig se i skuggorna i det mörka rummet, bland annat ”ett rött får” – Skärholmsscenens 

symbol. 

Publiken vid detta tillfälle sitter stilla och relativt tysta hela tiden. Vid ett tillfälle då en lugnare sång 

framförs  börjar  en  del  barn  leta  efter  bekvämare  ställningar. Några  drar  upp  fötterna  under  sig, 

andra  lägger  sig  tillrätta  på  bänkarna  vilka  saknar  ryggstöd.  Som  tidigare  nämnt  har  bänkarna 

utformats så att publiken, om den vill, kan sitta eller  ligga bekvämt under föreställningen. Det visar 

sig  dock  att  detta  inte  kommunicerats  tydligt  nog  från  teaterns  sida  till  skolpubliken.  Vid 

helklassamtalen  med  elever  som  besökt  teatern  framkommer  att  flera  blivit  tillsagda  av  sina 

pedagoger  att  sitta  ordentligt  då  de  spontant  ville  lägga  sig  eller  sätta  sig  bekvämare.  En  pojke 

utbrast efter att jag berättat att det är OK att ligga ner eller sätta sig i bekvämare ställningar ”Varför 

sa  de  inte  det?  När  jag  la mig  ner  blev  Kristina1 jättearg!”  Bänkarnas  utformning  har  onekligen 

påverkat publiken på olika  sätt,  vid  en del  tillfällen på  ett  säkerligen oförutsägbart  vis. Detta  kan 

exemplifieras i följande berättelse jag har fått ta del av där en pedagog tagit tillfället i akt och låtit en 

                                                            
1 Pedagogens namn är fingerat. 
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elev lägga sig ner för att sova på bänken med huvudet i hennes knä, eftersom hon visste att han hade 

det rörigt hemma och svårt att sova om nätterna.  

Till sången Rädd stampar fem killar bakom mig takten med fötterna och händerna. I slutnumret När 

jag  leker människa gungar publiken med  i  takt,  i armkrok med varandra och sjunger med  i  texten. 

Trots det får sångerna blygsamma eller inga applåder alls av publiken. Kanhända ligger osäkerheten i 

formen  –  ”Är  detta  konsert  eller  teater?”  Något  som  barnen  påpekar  i  samtal  efteråt.  Olika 

scenkonstnärliga grepp ställer upp olika förväntade publikbeteenden. På en konsert av intimare slag 

t.ex.  en  mindre  jazzkonsert,  är  det  brukligt  att  publiken  applåderar  mellan  numren  och  efter 

improvisationer mitt  i  framförandet, medan man på Operan applåderar vid  specifika  tillfällen. Om 

föreställningen  är  tänkt  att  avläsas  som  teater  är  det  brukligt  att  applåderna  komma  vid 

föreställningens slut. Eller var föreställningen tänkt att tolkas som en konsert vid en stor arena där 

korta, ”hockeykörsliknande” unisona svar är vedertagna? Oavsett vad, barnpubliken gick här i dialog 

mer än så. ”Klas” berättar vid ett tillfälle att han är mörkrädd. När så senare  i föreställningen  ljuset 

släcks  ljuder  en  empatisk  röst  från  publiken  ”Men  du  är  ju mörkrädd!”  Kanhända  är  publiken  av 

uppfattningen att en interaktion ändå sker, även om den vid en första anblick av mig är ensidig.  

Föreställningens kärna är att allt är normalt och  till  största del  tas normalitetstemat upp  i  relativt 

blygsamma, ytliga ordalag, något som också lyfts fram i recensioner, här från Svenska Dagbladet 

Men det bränner aldrig till kring de ofta stränga normer som präglar kompisgänget, skolan och 

familjen eller halkar in på svåra ämnen som utsatthet eller mobbning. 

(Svenska Dagbladet 2011‐02‐18) 

Kritiken  riktas  dock mot  dialogen mellan  ”Klas  och Millan”  –  inte  till  de  av  eleverna  författade 

texterna där en del djuplodande teman ändå kan skönjas. I sången Rädd får vi höra om barns rädsla 

för lasermannen, rädsla för att bli kidnappad på tunnelbanan, rädsla för att dö, rädsla för att Gud ska 

dö. Expressens Johan Hilton spinner vidare på Liv Strömquists serie och liknar barnteaterpubliken vid 

kristdemokrater på grund av dess påstådda konservativa vurm för traditioner och kärnfamiljsideal. I 

övrigt beskriver han  föreställningens budskap  som  färdigtuggat och utspottat.  (Expressen 2011‐02‐

14). Teatermagasinets Eva Gustin  intar en diametralt motsatt hållning  till  Johan Hilton  (och  till Liv 

Strömquist)  och menar  att  barn  i  grunden  är  positiva,  nyfikna  till  det  som  är  nytt  och  tillsynes 

annorlunda, snarare är det vi vuxna som är inskränkta i våra referensramar (Teatermagasinet 2011‐

02‐11). Mer positiva omdömen  återfinns  i  recensionen  från Dagens Nyheter  som  talar om  Salong 

Normal i termer av ”klokhet och lekfullhet” (2011‐02‐13). 

 

Bilder	av	Pi		
I Bilder av Pi, en collageliknande pjäs i nio scener vilken vänder sig till mellanåldersbarnen från 10 år 

och uppåt, bearbetas normalitetstemat något djupare än vad  som  låtit  sig göras  i Salong Normal. 

Pjäsen är skriven av Emma Broström och regisserades av Mattias Brunn. Här behandlas det socialt 

konstruerade könet och  i viss mån även barndomen som en social konstruktion.  I premiärinbjudan 

beskrivs föreställningen som lyder: 

Efter att man bestämt att världens befolkning skall delas  in  i två grupper –  flickor och pojkar – 

börjar man  runtom  i världen att sortera barn. De som  inte  faller  inom  ramen  för det normala, 

sorteras bort. Ett av de barnen – Pi – som varken är pojke eller flicka, lyckas rymma. 
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Just  ett  sådant  sorteringsförfarande  är  den  första  scenen  publiken  möter  och  utgör  denna 

föreställnings transitscen, då den utspelar sig  i foajén  i en stor  låda. Efter att publikvärdarna hälsat 

välkommen öppnas  lådans ena  sida upp och avslöjar ett hemligt  laboratorium. Miljön är  steril, kal 

och  ljussatt  av  lysrör.  Dit  kommer  barn  som  just  fötts,  i  gestalt  av  nakna  plastdockor,  via  stora 

genomskinliga  rör och de  faller bokstavligen  i händerna på en  läkare och en assistent  i vita  rockar 

(gestaltade  av  Linn  Björnvik  Gröder  och  Lotta  Östlin  Stenshäll).  Deras  uppgift  är  att  sortera  och 

sortera  ut.  Barnen  undersöks  och  beskrivs  i  fråga  av  kön  och  hudfärg  –  det  sistnämnda  genom 

allehanda  liknelser t.ex. ”persikofärgad”. Kanske vill man med detta grepp föra fram en bild att alla 

hudfärger är  just färger. Flickor och pojkar vilka klassas som normala sorteras var för sig  i olika rör 

enligt ”P”  respektive ”F”.  Intressant att notera  i  föreställningen är att  i dessa  flick‐ och pojkrör,  till 

vilka ”normala” barn förs, hamnar enbart dockor med vit hudfärg – inga svarta dockor.2 De barn som 

inte faller  inom normalitetsramen sorteras ut och sorteras… bort. Så är fallet med de barn vars kön 

inte går att fastställa exakt. De kallas för Pi – något som alluderar på det  irrationella talet. Ett antal 

spädbarn, vilka  faller utanför normalitetsspannet, har hamnat  i glasburkar på väggen  i bakgrunden 

att bevaras  i forskningssyfte för framtiden. Där representeras olika barn med avseende på kön och 

hudfärg. Denna  vägg  för  tankarna  till  de  förråd  och  skrymslen  i min  barndoms  skola  där  grodor, 

embryon  och  mänskliga  hjärnhalvor  bevarades  för  eftervärlden  i  tillslutna  glasflaskor  –  något 

undangömda men ej heller särskilt svåråtkomliga. Efter denna transitscen får publiken röra sig upp 

för  trappan  till  det  stora  förrummet  beläget  utanför  teaterrummet.  Det  är  där  resten  av 

föreställningen  spelas och vi möter  resten av ensemblen  (Bahador Foladi, Victor Wigart och Rakel 

Wärmländer). Publiken sitter  i en rad vilken sträcker sig utefter tre väggar. Den ”fjärde väggen” har 

dock  ingalunda  blivit  tre  ”väggar”  –  eftersom  skådespelarna  ofta  närmar  sig  och  delvis  också 

interagerar med  publiken.  Från  utsorteringsprocessen  i  pjäsens  inledning  har  några  barn  räddats 

undan och överlever, men till ett liv i flykt och stigmatisering. Dessa barn av Pi får vi följa när de flyr, 

misshandlas, jagas och förskjuts men också hyllas och dyrkas. När de fem skådespelarna gestaltar de 

”normala”, dvs.  flickor och pojkar, män och kvinnor, bär de  identiska kostymer av unisexsnitt. Vid 

några tillfällen tilltalar ensemblen publiken och involverar den i handlingen. De går bland annat fram 

till  flera  barn,  håller  upp  ett  passfoto  och  ställer  frågan  ”Är  du  Pi?”  I  den  euforiska  och  festlika 

slutscenen, då alla får vara med – flicka, pojke och Pi, glider ensemblen fram mot publikens tre sidor 

på knä så att de nästan vidrör varandra.  

 

Fokusgruppsamtal	med	barn	
Som beskrivet tidigare hölls  fokusgruppsamtal med barn  i grupper om ca 4‐5 elever åt gången.  Jag 

hade på förhand bett pedagogerna, som antas känna sina elever väl, sätta samman grupperna åt mig 

samt kontrollera inkomna samtyckesformulär. Dessa formulär lämnades till mig på plats och parades 

ihop med elevernas samtyckesformulär vilka skrevs under  i början av samtalsintervjuerna samtidigt 

som vi talade om att de skulle välja egna fingerade namn. Vi talade även alltid om syftet med mitt 

besök och barnen fick, som tidigare nämnt, berätta för mig varför de trodde jag var där samt hur de 

skulle gå tillväga om de inte ville/kunde svara samt om de ville avbryta. Vid detta moment hände det 

ofta att barnen fyllde i mina meningar och sa ”…då säger vi PASS” eller ”då säger vi STOPP”, till synes 

ivriga att förklara för mig att de förstått. Min förhoppning är att detta indikerar att de hade funderat 

                                                            
2 Dockorna i föreställningen består enbart av vita respektive svarta dockor. Inga andra hudfärger finns 
representerade.  
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kring  sitt  deltagande, men  risken  finns  även  att  det  tyder  på  att  de  avkodat  ett  förväntat  ”rätt” 

beteende  eller  ”rätt”  svar  att  leverera  till mig.  Detta  är  något man  inom  barnforskning  behöver 

arbeta vidare med och som är ett ständigt dilemma vid samtal med barn  i skolålder och  i skolmiljö 

där barn tycks tänka utefter föreställda facit. Därefter startade vi alltid med en uppvärmningsövning 

där var och en fick säga sitt namn och berätta om en sak de tycker om att göra/ett  intresse de har. 

Därefter  startade vi  samtalsintervjun. Med mig  till  fokusgruppsamtalen hade  jag på  förhand givna 

teman vilka jag strävade efter att presentera så öppet som möjligt, t.ex. ”Berätta för mig om….” eller 

”Om ni skulle berätta för en kompis som inte har sett teatern….” Givetvis uppstod också följdfrågor i 

stunden  kring  elevernas  utsagor.  Jag  strävade  efter  att  ställa  så öppna  frågor  som möjligt  för  att 

minimera ledande frågor. Jag försökte ofta bekräfta barnens utsagor genom att upprepa dem, så att 

de har chans att korrigera mig om  jag skulle ha uppfattat deras utsagor  fel. Det visade sig vara ett 

lyckat beslut att träffa eleverna i mindre grupper. De var tillräckligt få för att alla skulle ha en chans 

att få komma till tals. Samtidigt visade det sig uppstå fruktsamma diskussioner eleverna emellan vilka 

stundtals  fick  eget  liv  utan  att  jag  behövde  leda  dem  allt  för mycket,  även  om  ett  fåtal  tillfällen 

präglades av det motsatta, dvs. att  jag nödgades flika  in med fler frågor, bryta upp teman  i mindre 

delar eller  formulera om mig på  andra  vis.  Samtalen  avslutades  alltid med  att eleverna  fick  ställa 

frågor till mig om studien men också om mig som person. Ofta frågade de om när ”boken”/”studien” 

skulle vara klar och var  jag bodde. Anställda vid Skärholmsscenen bekräftar också barnens  intresse 

för var vuxna besökare  i skolan kommer  ifrån och var de bor, då de varit på besök ute  i skolorna  i 

researcharbete  inför  olika  produktioner.  Andra  frågor  som  ställdes  till mig  var  huruvida  jag  själv 

tycker om att gå på teater, vilken sorts mobiltelefon  jag har samt om  jag har skiljt mig någon gång. 

Eftersom jag också var synbart gravid mot slutet av terminen kom några frågor att handla om detta, 

t.ex.  om  jag  verkligen  var  gravid  och  jag  fick  ofta med mig  förslag  på  namn  till  bebisen. Magen 

tenderade  för  det mesta  utgöra  vad  vuxna  ibland  i  sociala  sammanhang  lite  lustigt  kallar  en  ”ice 

breaker”,  som  syftar  till  något  som  hjälper  till  att  skapa  god  social  stämning  och  underlättar 

konversation.  I  ett  fåtal  fall  utgjorde magen  det motsatta  och  då  främst  bland  pojkar  där  några 

tycktes generas.  

 

Liten	igen	
Elevgrupperna jag samtalar med i anknytning till Liten igen möter jag efter att de sett föreställningen. 

De går alla i grundskolans år 2. Det rör sig om två parallellklasser från samma skola. Skolan beskrivs i 

pedagogenkäten bland annat enligt följande: 

många elever med invandrarbakgrund, olika religioner representerade. En ”rolig” elevgrupp med 

många härliga personligheter 

Det är en  f‐9  skola  i ett mångkulturellt område. Andel elever med  svenska  som andraspråk är 

nästan  100%.  Det  är  ett  tidvis  hårt  klimat  på  skolan  bland  eleverna  samtidigt  som  det  finns 

mycket lust att lära och mycket intryck. Finns lite/få resurser på skolan. Både vad gäller personal 

och pengar.  

Jag bad eleverna berätta vad föreställningen handlade om, som om de berättade för en kompis som 

inte varit där. Ibland vill några elever berätta hela handlingen från början till slut, varför jag stundtals 

får påminna om att kompisarna måste släppas in i samtalet också.  
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en dammsugare som slåss mot en farbror… en liten grisdocka 

det handlar om en gubbe […] och en grisdocka […] dom åkte till rymden 

att han vill bli liten igen. Han är värsta barnslig 

han slåss mot en dammsugare och sen eh… när de var på djungeln dom såg en tiger […] och en 

elefant  […] Egentligen så var det roligast när de var  i djungeln  fast eh... alltså när han hänger… 

alltså när han tog ljus på sitt finger… från mig också… (skrattar) och så när han hängde på repet 

vissa puttade honom… på repet 

det var roligt när han for ner för den där ledstången – oiiiiii (ljudar) 

det var roligt när han tappade nycklarna.  Då vissa fick gå upp och ta nycklarna till honom 

Ovanstående  citat  är  emblematiska  för  hur  eleverna  generellt  sett  tycks minnas  föreställningen. 

Dessa speglar nyckelscener som tycks ha dröjt sig kvar och uppskattats särskilt av eleverna i samtliga 

samtalsgrupper. Flera av dessa scener är präglade av interaktion där Hamari bryter den fjärde väggen 

och samspelar med publiken, t.ex. när farbrorn ”plockar” bär i form av röda lysdioder som tänds från 

barnen i publiken, när farbrorn svingar sig i en lian och far fram mot publiken, scenen då han ber om 

hjälp att få sina nycklar upplockade. De tycks  inte alls besvärade av dessa  interaktiva moment, som 

Klein beskriver  att mellanåldersbarn  (”four  and  fifth  graders”)  i USA  tenderar  att bli. Bland dessa 

barn, vilka är kring åtta år tycks dessa moment uppskattas mycket.  

Eleverna tillfrågades vad de mindes speciellt från föreställningen. Ett barn berättar: 

När vi var i djungeln… och… eh… och med dammsugaren […] och eh… bären […] och från början 

när hon tappade nyckeln […] och eh… eh… när hon var uppe på taket. 

I denna utsaga är det intressant att lyfta fram ordet ”vi” i ”när vi var i djungeln”. Barnet tycks ha levt 

sig  in starkt  i föreställningen och talar  i termer av att de – publiken – var med  i handlingen. Kanske 

kan detta vara en effekt av Hamaris återkommande interaktion med publiken. Ett liknande mönster 

återfinns i följande utsaga där en pojke berättar in sig själv och kompisarna i handlingen: 

[…] sen han går ut, han tittar och dom blir arga på oss […] sen vi plingar flera gånger… sen dom la 

vad heter det skulden på oss 

Den  scen  som  beskrivs  av  pojken  här  ovan  syftar  på  scenen  då  farbrorn  återförenas  med  sin 

barndoms mjukdjur Nasse.  Farbrorn befinner  sig  inne  i  sin  lägenhet då det  ringer på dörren. Han 

öppnar men ingen är där. Han hötter med näven som om han jagade bort några barn som busringde 

på dörren. Kort därpå ringer det på dörrklockan igen och då finner han Nasse i en kasse på trappan 

till dörren.  

Om den transitscen som  inleder Liten  igen då farbrorn går omkring  i  lokalerna  innan publiken tagit 

plats i teaterrummet omtalas av ett barn ”jag trodde det var en riktig gamling”. En pojke talar om hur 

de lekte kull i foajén innan föreställningens början då farbrorn plötsligt visade sig. Transitscenen tycks 

här ha fyllt sitt avsedda syfte att locka in barnen i handlingen innan de tagit plats i teaterrummet. Att 

foajén  är  utformad  för  att  barnen  ska  kunna  ta  rummet  i  anspråk  för  att  röra  på  sig  innan 

föreställningen tycks också ha  landat väl hos eleverna. Vid  föreställningsobservationer  jag gjort har 

jag dock noterat att  flera pedagoger  inte  tycks ha känt  till denna  intention med  foajéns medvetna 
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utformning och  inbjudande  ytor  till  rörelse. Vid  flera  tillfällen har pedagogerna  kallat på  lugn och 

ordning hos elevgrupperna. 

Vid  flertalet  intervjutillfällen  visar  eleverna  sig  vara  mycket  bekanta  med  affischbilderna  till 

föreställningarna – även vad gäller  föreställningar de  inte ska se själva och som riktar sig  till andra 

åldersgrupper.  Samtliga  affischbilder  tycks  vara  fotograferade  i  teaterns  direkta  närmiljö  med 

lägenhetshus eller torgbilder i bakgrunden. Detta kan ses som ett medvetet grepp från teaterns sida 

att  arbeta  med  förankringen  i  närområdet  och  skapa  igenkänning  hos  publiken.  En  ytterligare 

förklaring  kan  också  vara  att  marknadsföringsbilderna  behövts  framställas  innan  scenografi  och 

kostym färdigställts. Bilderna tycks starkt ha påverkat elevernas förförståelse inför föreställningarna. 

En elev berättar spontant om sina förväntningar på Liten igen ”jag trodde hon skulle vara mer såhär… 

i snö och det” – en utsaga som uppenbart baserats på denna affischbild där farbrorn sitter i en gunga 

i en snötäckt lekpark och med ett lägenhetshus i bakgrunden. I nyss nämnda utsaga refererar flickan 

till  farbrorn som ”hon” och syftar på skådespelaren,  inte karaktären. Detta återfinns  i  flera elevers 

utsagor. De tycks röra sig fritt mellan fiktionen och verkligenheten  i sina utsagor, vilket kan förklara 

att farbrorn ibland benämns med kvinnligt kön.  

Barn 1: Det var lite tråkigt att han inte pratade 

Ellinor: På vilket sätt då? 

Barn 1: Man skulle förstå lite bättre 

Barn 2: Jag vet… jag vet varför hon… varför han inte pratade 

Ellinor: Ja? 

Barn 2: Det är en tjej på riktigt och det är en tjejröst […] man ska inte veta att det är en tjej 
 

Förståelse är ett ord som inte sällan förekommer när barn i skolåldern talar om sina erfarenheter av 

teaterbesök de gjort och förmodligen till följd av att det är just inom skolans försorg många barn får 

sina  upplevelser  av  professionell  scenkonst.  I  citatet  ovan  finner  vi  ordet  ”förståelse”.  Helander 

(2004; 2011) menar att  just begreppet ”förståelse” har kommit att bli ett kvalitetskriterium för ung 

teaterpublik, men att det nog kan härröras från medföljande vuxna som, säkerligen i all välvilja, inte 

sällan  frågar barnen om de  förstått handlingen. Begreppet  förekommer relativt  flitigt även  i denna 

studies empiri. 

Tekniska lösningar och frågor om realism är vanligen något som teaterns unga publik gärna fäster sin 

uppmärksamhet vid, något som tidigare receptionsstudier påvisat (Helander 2004). Så är fallet även i 

denna studie. Eleverna har tidigare varit vid Skärholmsscenen och sett Salong Normal och reflekterar 

här kring hur scenbilden har förändrats inför Liten igen. 

Barn 1: Men… när kom den där lådan dit? 

Barn 2: Vilken låda? 

Ellinor: Ja… som gubbens hus var i? 

Barn 1: Ja 

Barn 2: Ja, just det. Det var en stor kille som vände på den 

Barn 1: Tog det lång tid att måla den där djungeln? 

Barn 2: Målade dom den under tiden vi tittade? 

Barn 3: Egentligen det fanns inget vatten i teatern. Fast det lät som han var inne i vatten 

Barn 2: Ja… annars dom skulle […] inte ha bevis på att den blir 40 minuter lång… eller hur lång… 

den kan bli längre eller kortare… det beror på 
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Ovanstående är en del av en mycket engagerad diskussion  som pågick eleverna emellan och  som 

närmast är att beskriva som  levde den sitt eget  liv.  Just ovanstående  resonemang  rör den ”låda”  i 

vilken  farbrorn  lägenhet  gestaltas. Under  föreställningen  snurras denna  låda  ett halvt  varv  av  två 

anställda vid teatern inför djungelscenen vars scenografi är uppmålad på lådans baksida. Här utspelar 

sig också en undervattensscen då farbrorn dyker och simmar  i vatten ackompanjerad av plaskande 

ljud.  Barnen  resonerar  och  kommer  fram  till  att  djungelscenografin måste  ha målats  i  förväg  för 

annars skulle man aldrig kunna veta hur lång föreställningen skulle bli. Andra fristående utsagor från 

denna diskussion och som handlade om fascinationen för scentekniska lösningar lyder: 

 

Det jag kommer mest ihåg det var när… när det började komma rök 

Jag tror det var nån som gedde grejerna 

Det var nåt som rörde sig där nere, det var en människa 

 

Mot slutet av fokusgruppsamtalen frågade jag också eleverna vad de tycker att teaterföreställningar 

ska handla om – om de fick bestämma. 
 

Hrmm… det skulle handla om… en gubbe som var rolig 

Att en människa jagar en annan… alltså att en gamling jagar med sin stav mot en litet barn 

Om fyra ninjor 

Tio maffior 

Fotboll 

Två styckna riddare och en prinsessa. De levde på medeltiden 

Ett litet monster sin åker på sparkcykel 

En kanin 

En hund 

 

De två översta förslagen är hämtade från två skilda intervjugrupper. Intressant är att bägge knyter an 

till föreställningen de just sett, Liten igen, vilket kan tolkas som att de fattat tycke för föreställningen 

och vill se mer.  

 

Salong	Normal	
Avseende fokusgruppsamtalen för Salong Normal mötte jag bland annat tre fokusgrupper ur skolans 

år 2. Det rör sig om samma två parallella klasser jag samtalade med kring Liten igen. Hur denna skola 

beskrivs av pedagogerna står således att  läsa om ovan.  Jag  träffade dessa elever efter att de hade 

sett föreställningen.  

Jag bad eleverna berätta fritt vad Salong Normal handlade om, som om de förklarade för en kompis 

som inte varit närvarande. Följande diskussion utspelade sig i en av grupperna: 

Barn 1: Alltså, dom sjöng hela tiden, typ… 

Barn 2: Dom sjöng om en … vad heter det… en macka 

Barn 1: Ja om en macka 

Barn 3: Om en vanlig och en ovanlig macka. Men allt är ändå … vad heter det… normalt att ha på 

(samtidigt sjunger ett av barnen sången En normal smörgås från föreställningen) 
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Barn 3: Allt är normalt. Om nån vill ha … vad heter det… majs på sin macka och kanske inte nåt 

smör, ja det är som vanligt för den och inte för nån annan kanske.  

 

Andra utsagor vilka skildrar vad eleverna ansåg att föreställningen handlade om lyder: 

Jag skulle säga att den handlade om sång 

Om normal/onormal 

Normala smörgåsar 

Jag skulle säga att det var en kille och en tjej som sjöng 

 

Det är lätt att tro att eleverna till största del uppfattar att föreställningen handlar om en ostsmörgås, 

något som vykortet de får med sig hem som minne också  illustrerar. Intressant att  lyfta fram är att 

min  till  en  början  upplevda  känsla  efter  att  ha  genomfört  alla  samtalsintervjuer  var  att  ingen  av 

eleverna  funderat  vidare  på  djupet  efter  föreställningen.  Efter  analys  och  bearbetning  av 

ljudinspelningarna kan dock konstateras att en  stor del av  informanterna utan problem associerat 

vidare  från  föreställningens  till  synes  enkla  tematik  till  att  resonera  kring  normalitet  utifrån  ett 

djupare perspektiv. Här nedan följer ett längre utsnitt från ett gruppsamtal som jag finner visar på att 

teaterns intention sammanfaller väl med receptionen.  

Barn 1: Dom pratade om att en macka, en smörgås, med skinka är normal 

Barn 2: Fast inte skinka sa dom 

[…] (Några barn pratar vidare om föreställningens scener. Barn 2 återknyter dock till sin replik) 

Barn 2: Men… men… du sa fel 

Ellinor: Sa jag fel? 

Barn 2: Mmmm 

Ellinor: Vad har jag sagt fel? 

Barn 2: Att dom… eh... när jag sa att det var inte för oss… med skinkan.. 

Ellinor: Ja? 

Barn 2: Jag menar… att… vi tre.. (…) är muslimer 

Ellinor: Jahaa… så då äter inte ni skinka på era mackor? 

Barn 2: Nej 

Ellinor: Så en normal macka för er... har  inte skinka (…) men en normal macka för någon annan 

kan vara med skinka? 

Barn: För mig, kanske? 

Ellinor: Ja, precis 

Barn: Jag kan äta allt 

 

Det är också  intressant, och  i mitt  fall även glädjande, att  lyfta  fram att Barn 2 korrigerar mig och 

säger att  jag  sagt  fel. Det  som  skett är att  jag  sagt ”Mmmm” på ett  instämmande  sätt när barn 1 

berättar att en smörgås med skinka på är normal. Hon menar dock att så inte är fallet för henne själv 

och några kompisar. Att barn 2  (en  flicka rörde det sig om  i det här  fallet) vågar säga  ifrån  till mig 

upplever  jag  som  att  hon  känner  sig  trygg  i  situationen  vilket  tyder  på  att  metoden  varit  väl 

fungerande, i alla fall för henne.  

Diskussionen återupptas senare i samma samtal som ovan då det vykort diskuteras som delades ut i 

samband med föreställningen som ett minne till publiken.  
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Barn: Det var en normal macka på   

Barn: Fast det finns andra normala mackor … alltså salami och ost ... alltså… och sen marmelad 

 

Jag frågade eleverna om deras förväntningar innan de såg Salong Normal och hur det kändes precis 

innan de skulle se föreställningen, när de befann sig i foajén. 

Barn 1: Spännande 

Barn 2: Och man blir också nervös. Dom… dom som spelar teater blir också nervösa  

Ellinor: Vad är det som gör att man blir nervös, då? 

Barn 2: Därför att man kanske tycker det är spännande och roligt 

Barn 1: Eh… det kittlar liksom lite i magen (skrattar) 

Ellinor: Hur kändes det efteråt, då? Kittlade det i magen då också? 

Barn flera: (unisont): Ne‐ej 

Barn: Men jag tyckte det var jätteroligt 

Barn: Man ville bara inte gå därifrån 

Barn: Jag ville gå därifrån. Dom sjöng hela tiden. 

   

I en annan av grupperna berättas följande: 

Barn: […]Vi trodde typ såhär... de skulle spela teater, inte bara sjunga. 

Ellinor: Var det bra eller dåligt att det var på det här sättet? 

Barn: Ehmm…. mitt emellan (får medhåll av flera kompisar) 

Barn: Det var inte jätteroligt 

[…] 

Barn: Det kändes som att det skulle bli roligare än som det var  i  teatern…  jag trodde de skulle 

göra nåt annat 
 

I flera samtal anses det, som synes ovan, med viss besvikelse att föreställningen inte var teater på det 

sätt de hade förväntat sig utan mer antog formen av en konsert.  

Barn: Dom hade ett piano och dom hade mikrofon 

Ellinor: Just det, för de sjöng ju mycket 

Barn: Ja, det var lite jobbigt 

Ellinor: Var det lite jobbigt? Hade ni trott att det skulle va på det sättet? 

Barn: Nej, vi trodde typ att det skulle va… som Piraterna (refererar till ett tidigare teaterbesök de 

gjort med skolan) 
 

Som tidigare nämnt bestod gradängen av långa bänkar utan ryggstöd. Intentionen från teaterns sida 

har varit att skapa ett flexibelt och tillåtande teaterrum där publiken själv får bestämma hur de till 

sitta, något som inte kommunicerats till skolorna särskilt tydligt.  

Barn: Man blev lite trött också. Ville ligga ner 

Barn: Några gjorde det också 

Ellinor: Man får det 

Barn: Vi ska säga det till fröken 
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Eleverna berättar också  lite om vad  som hände efter  föreställningen då  skådespelarna möter upp 

publiken nere i foajén och delar ut ett minne från föreställningen. I detta fall ett vykort vilket avbildar 

en  ostsmörgås med  gurkskivor  på  samt  en  bläckpenna med  Stockholms  stadsteater  Skärholmens 

logotyp på. Att dela ut penna och kort samtidigt visade sig bädda för autografskrivning – något som 

bekräftas av skådespelarna i intervjuer med dem. Även publikvärdarna fick skriva autografer. 

Ellinor: Vad hände sen? 

Barn 1: Vi fick autografer, vi åt frukt 

Barn 2: Det  var  kul att  vi  fick  träffa dem på  riktigt.  I  teatern man  fick  inte prata med dom  så 

mycket, men sen när dom kom ner fick man prata med dom.  

 

Salong Normal innehåller en del, vad jag tror är, retoriska frågor som skådespelarna ställer. Jag tolkar 

dem som retoriska då de aldrig fångades upp av skådespelarna. Skådespelarna ställde en del frågor 

till  varandra  under  föreställningen, men  ibland  vände  de  blicken  framåt mot  publiken  när  frågan 

yttrades,  för  att  sedan  vända  sig  mot  motspelaren  som  om  de  förväntar  sig  svaret  från 

honom/henne.  Publiken  besvarade  dock  ofta  frågorna,  särskilt  initialt. Det  är min  uppfattning  att 

publiken  tenderade  att minska  sina  dialogförsök med  skådespelarna  efter  hand,  då  de märkt  att 

deras respons inte bemöttes. Detta är intressant att sätta i relation till utsagan från Barn 2 ovan om 

att  de  uppskattade  att  få  tillfälle  att  prata med  skådespelarna  efteråt,  eftersom  detta  inte  gavs 

utrymme under föreställningen. 

Bland de scener som tycks ha gjort störst intryck på barnpubliken är scenen då ljuset släcks och det 

blir mörkt en kort stund. Scenen då ”Millan” berättar om sin misslyckade maskerad då hon klätt ut sig 

till fluga återkommer eleverna också ofta till. Eleverna talar mycket detaljerat om denna scen på ett 

sätt som att flugan de facto varit synlig för dem, något som inte är fallet. Några elever förklarar dock 

”dom visade  inte det”. Scenen då  skådespelarna  faktiskt går  i uttalad dialog med publiken där de 

tillsammans klurar ut hur några elevers namn låter om man säger dem baklänges har också väckt ett 

generellt  intresse. Likaså nämner många det tillfälle då skådespelarna  frågar sig om det är normalt 

att  inte  äga  en  TV. Nyckelscenerna  som  eleverna  tycks minnas  tydligast  är  desamma  i  såväl  i  de 

mindre fokusgrupperna som i helklassamtalen.  

Ordet  ”roligt”  förekommer  frekvent  hos  eleverna.  Precis  som  Helander  skriver  (2004)  kan 

ordet roligt beteckna en rad olika sinnesstämningar utöver ren underhållningsfaktor. ”Roligt” 

kan betyda ”läskigt”, ”sorgligt”, ”spännande” etc. Flera berättar att de skulle uppleva det som 

”skämmigt” om de hamnade  i en  liknande situation. Här nedan ett  tydligt exempel på detta 

fenomen: 
 

Ellinor: Om ni skulle komma ihåg en enda scen… 

Barn: Ehm… då skulle jag välja att hon gick på … att tjejen gick och utklädde sig fast ingen annan, 

det var roligast. 

Ellinor: Vad det roligast? Tyckte hon att det var roligt då? 

Barn (unisont): Ne‐ej 

 

Jag  ställde  frågan  till eleverna om de hade varit på  teater  förut med  skolan  respektive med 

familjen, kompisar eller dylikt. De flesta svarar  jakande, att de har gått med skolan på teater 

tidigare, bland annat  i  lekhallen på  förskolan, på Kulturskolan samt på Boulevardteaterns Så 

gör prinsessor.  Ett mindre antal (men inte få) svarar att de har gått på teater med familj, släkt 
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eller vänner. Många  svarar att de brukar gå på bio,  inte  teater. En del barn berättar att de 

själva spelat/spelar teater i såväl arrangerad form som i lek på fritiden. På frågan om de skulle 

vilja fortsätta att gå på teater i Skärholmen svarar en överhängande majoritet Ja.  

 

Eleverna får också resonera kring frågan om vad teater skulle handla om för att uppskattas av 

dem själva och deras kompisar om de själva fick välja. 
 

”Kanske det skulle handla om kärlek och bråk” 

”Om djur” 

 

I helklassintervjuerna upplevde jag att viljan att säga ”PASS” spred sig i gruppen om en eller ett 

fåtal  elever  valde  att  säga  så. Detta märktes  inte  av  i  de mindre  fokusgrupperna,  däremot 

förekom  samma  fenomen, dvs. att  inspireras av varandra, gällande  frågan om vad de  skulle 

vilja att teater för barn skulle handla om. Exemplen nedan är hämtade från två olika grupper:   
 

Barn 1: En hundpjäs 

Barn 2: Mycket hundar 

Barn 3: Jag håller med dem, mycket hundar 

Barn 4: Hunduppvisning. Har sett på TV en hund som gör massa trix 

Ellinor: Var det på Bulldog … med Amy Diamond? 

Barn 4: Har du sett det? 

Barn: Jag vet, en blomma som lever 

Barn: Jag skulle vilja se… vad heter det… i Kina… en pojke som hittar en drake i en grotta … och 

sen såhär på slutet så draken dog … av en annan drake. 

Barn: En blomma… och det ger otur för den som plockar den 

Barn: Eller en ande som ger tur 

Barn: Eller en ande som ger otur (skrattar) 

Barn: En mördare som mördar barn 

Barn: Om en psykopat 

 

Barnen  tar  tydligt  intryck  från och  inspireras  av  varandras  svar och  i det  senare  exemplet nästan 

tävlar de  slutligen om hur  långt de kan dra diskussionen.  Jag  tolkar det delvis  som en  strategi att 

testa hur länge de får fortsätta innan jag säger Stopp.  
 

Som beskrivet  tidigare  genomfördes  två  fokusgruppsamtal  i  form  av helklassamtal  för  att erbjuda 

dessa  klasser  ett  avslut  på  en  process  som  påbörjats med  dramapedagogen  om  föreställningen 

Salong Normal, men  som  inte  kunde  avslutas p.g.a.  sjukdom. Dessa  klasser bestod  av  elever  i  en 

förskoleklass samt en klass ur skolans år 2 integrerad med en särskoleklass från år 4‐5, samtliga från 

samma  skola  och  också  detta  efter  att  de  har  sett  föreställningen.  Denna  skola  beskrivs  av 

pedagogerna i enkäten bland annat på följande vis:  

Skolan är mångkulturell. Eleverna kommer oftast ifrån ej högskoleutbildad (sic) familjer 

En skola där alla  lärare ”vill”. En skola där vi värnar om det vidgade textbegreppet. […] Andan  i 

skolan är varm och god. 

Som  stöd  fick  jag en  skiss med  förslag på  samtalsövningar  av dramapedagogen  som  jag  valde  att 

följa,  t.ex.  en  minnesrunda  där  eleverna  fick  berätta  en  sak  vardera  som  de  mindes  från 

föreställningen. Vi satt alla på stolar placerade  i en stor  ring. Generellt var dessa storgruppssamtal 
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rörigare än de  samtal  som  fördes  i mindre  fokusgrupper.  Jag  tycke mig även,  som nämnt  tidigare, 

kunna  skönja  en  starkare  påverkan  av  grupptryck.  Som  exempel  kan  nämnas  att  om  en  elev  sa 

”PASS”  följde en  lång  rad  kamrater efter  i detta  exempel – något  jag  inte märkte  av  i de mindre 

fokusgruppintervjuerna.  I helklasserna uppmanade eleverna även varandra att  säga  ”PASS” om de 

inte tyckte kompisarna svarade tillräckligt fort. En pojke t.o.m. räckte upp handen för att sedan svara 

PASS. Huruvida detta var ett uttryck för att testa mig, för att det var roligt att prova på att säga PASS 

eller om det var ett missförstånd kan jag inte avgöra.  

Jag upplevde dock att eleverna hade  lika god kännedom om mig och mitt  syfte  som  jag upplevt  i 

fokusgrupperna.  Jag  hade  med  mig  det  vykort  föreställandes  en  ostsmörgås  som  delades  ut  i 

samband med föreställningen för att trigga  igång minnen av teaterbesöket. Detta fungerade väl. Så 

snart  jag visat upp kortet utbrast eleverna  ‐ ”Salong Normal!” Vi  inledde med en minnesrunda där 

eleverna  ombads  nämna  någonting  de  mindes  av  teaterbesöket.  Svaren  varierade  men  stor 

samstämmighet råder mellan dessa svar som med de scener som utpekats som nyckelscener i såväl 

intervju‐  som  observationsmaterialet.  Nya  scener  nämndes  dock  också,  vilka  inte  lyfts  fram  i 

fokusgrupperna, däribland nämndes  ”familjen  som  aldrig bråkar”. Andra  exempel  lyder:  ”När hon 

sjöng och sa att hon bara hade fyra tår”, ”att flickan hade peruk”, ”ett klassiskt spöke” etc. När  jag 

ställde frågan om vad föreställningen handlade om svarade flertalet elever att den handlade om en 

smörgås.  Som  tidigare nämnt är det  lätt att dra  slutsatsen att eleverna  inte ägnat  föreställningen 

nämnvärt djup reflektion eller tolkat den på ett vidare plan. Säkerligen bidrar det att det är  just en 

smörgås  som  avbildats på  vykortet de  fått med  sig hem.  Efterhand  uppkom dock  andra  och mer 

djuplodande tolkningar av föreställningen, såsom att ”alla är normala”. Precis som i fokusgrupperna 

fastnar eleverna gärna vid scenen när  lamporna släcks och det blir mörkt  i  teaterrummet samt vid 

scenen då ”Millan” berättar om att hon klätt ut sig till fluga för att gå på maskerad och scenen där 

det diskuteras huruvida det  är normalt  att  inte  äga  en  TV. Detta  är något  eleverna  generellt  sett 

tycker är  lite märkligt, ett  fåtal elever hävdar dock motsatsen och berättar om  folk de känner som 

inte har råd att köpa en TV och vidhåller att det är normalt. När detta diskuteras blir gruppen relativt 

orolig. Huruvida det har med ämnet att göra, dvs. att  inte ha råd att köpa TV, eller  inte är svårt att 

avgöra. Givetvis kan oron komma av många andra faktorer. Studier visar dock att en oro för socialt 

utanförskap kan bli en konsekvens hos barn som lever i fattigdom (se t.ex. Lundby, 2009). 

Barn 1: Jag hörde att flickan inte hade TV 

Barn 2: Dom bara ljuger. De hade TV. 

Ellinor: Är det konstigt att inte ha TV? 

Barn: Ja några tycker det 

 

Lika märkligt ansåg flera det vara att karaktärerna  inte tyckte om att gå på Gröna Lund eller tyckte 

om pannkaka, något de ansåg var ”jätteonormalt”. Insikten om att allt är normalt tycks som tidigare 

sagt med råge ha  landat hos  flertalet av eleverna. En pojke säger ”jag kommer  ihåg när de släckte 

lampan” – en kompis replikerar ”Det är normalt!”.  

Liksom i flera av fokusgrupperna kommer samtalen in på bänkarna i gradängen vilka tycks ha ställt till 

det  för  flertalet  elever.  En pojke  säger  att han  fick ont  i nacken och  ville  lägga  sig ner, men den 

medföljande  pedagogen  hade  sagt Nej.  Tydligen  tycks  bänkarna  haft  kontraproduktiv  effekt,  dvs. 

istället  för att  förmedla ett  friare och mer  tillåtande  förhållningssätt där publiken har möjlighet att 

sitta  eller  ligga  som  de  behagar,  har  bänkarna  dessvärre  medfört  att  elever  istället  blivit 
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tillrättavisade.  I  likhet med  fokusgrupperna  framkom också viss  förvirring och besvikelse  kring det 

scenkonstnärliga uttrycket  i  form av en konsert, vilket kan exemplifieras  i  följande citat: Pojke: Det 

där var  ingen teater. De bara sjöng”. Deras pedagog hade  introducerat att de skulle se teater, men 

detta  tolkades uppenbarligen av eleverna som något annat. Ytterligare  förvirrig  tycks ha uppstått  i 

huruvida det var ämnat att bli en dialog mellan skådespelare och publik eller inte. En pojke berättar 

att  deras  pedagog  hade  tyckt  att  skådespelarna  borde  ha  frågat  publiken  direkt  och  tillsammans 

diskuterat vad  som anses normalt  respektive onormalt.  Jag  frågade eleverna  i den klass där detta 

framkom om de skulle ha velat vara  involverade  i  föreställningen – en  fråga de svarar  jakande på. 

Fokusgrupperna  och  helklassgrupperna  tillfrågades  om  de  kunde  känna  igen  sig  i  någonting  i 

föreställningen. Samtliga tillfrågade svarade nej på frågan utom en pojke: ”Jag kände igen mig i att de 

sjöng om olika saker, och vissa familjer bråkar och vissa bråkar inte”.  

Vid  några  tillfällen  uppstår missförstånd  av  språklig  karaktär.  En  elev  berättar  om  hur  ”Klas”  och 

”Millan”  i Salong Normal träter om huruvida en skorpa är mjuk eller hård. Några elever tror då att 

samtalet handlar om skorpioner. Detta lyckas vi dock reda ut så snart missförståndet uppdagats.  Vid 

ett  annat  tillfälle  är  det  jag  själv  som  försvårar  för  några  elever  då  jag  berättar  att  jag  gärna  vill 

”tigga” deras teckningar de ritat efter föreställningen, om de går med på att  lämna  ifrån sig dessa. 

”Vad betyder tigga?” frågar en pojke. Jag svarar honom att det betyder ”att be om någonting”. ”Vad 

betyder  ”be  om?” Varpå  jag  förklarar  att  jag  gärna  skulle  vilja  få  deras  teckningar.  I  en  av  dessa 

klasser visar det sig också gå en flicka som just börjat i svensk skola sedan ett par dagar tillbaka och 

som  inte  ännu  lärt  sig  svenska. Detta  kommer  till min  kännedom under  samtalets  gång då  vi har 

minnesrundan då pedagogen tyst och kort förklarar detta för mig. Hon verkar dock förstå relativt väl 

ändå och deltar i övningarna så gott hon förmår. Under en av övningarna ber jag eleverna berätta en 

sak de tycker att de är bra på. Övningen syftar på att återknyta till föreställningen där ”Klas” menar 

att han är  ledsen för att han är FÖR normal. ”Millan” menar då att så  inte är fallet eftersom han är 

jättebra på att spela piano. När vi kommer till den nyanlända flickans tur hinner jag inte ens tänka på 

att försöka förklara innan hon ställer hon sig upp och går in i mitten av ringen och börjar dansa varpå 

klasskamraterna applåderar och visslar! Liksom under dramaworkshoparna skedde det emellanåt att 

eleverna  tycktes  visa  på  sidor  vilka  förvånade  pedagogerna.  Det  förekom  spontana  yttringar  av 

beröm till ett fåtal av eleverna ‐ ”Du kan berätta JÄTTEBRA!”  

 

Bilder	av	Pi	
Vad  gäller  fokusgruppsamtalen  som  behandlade  Bilder  av  Pi  hölls  dessa,  till  skillnad  från  övriga 

fokusgrupper, med elever såväl inför som efter att de sett föreställningen. Detta enligt fördelningen 

att  fem  grupper  (från  samma  klass)  intervjuades  såväl  före  som  efter  och  tre  grupper  (från 

parallellklassen)  intervjuades enbart efter  föreställningen. Samtliga elever gick på samma skola, en 

skola som beskrivs av pedagogerna enligt nedan: 

Skolan  ligger  i  ett  sociokulturellt  utsatt  område.  Skolan  befinner  sig  just  nu  i  ett 

omvandlingsarbete där den traditionella lärarrollen utvecklas.  

Invandrartätt  område  där  eleverna  är  födda  i  Sverige, men  ändå  pratar  om  ”sitt”  land  t.ex. 

Turkiet.  – Är jag svensk? Är du svensk? Om pappa var gift med en svensk kvinna och sedan skiljde 

sig och nu är gift med min mamma, som är kurd, är jag svensk då? 
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I huvudsak elever med annat språk än svenska. Eleverna bor  i huvudsak  i hyreslägenheter men 

också i bostadsrätt eller radhus. 

Bilder  av  Pi  riktar  sig  till  äldre  barn  Liten  igen  och  Salong  Normal  vilket  givetvis  påverkar 

intervjumaterialet, här från skolans år 5. Dessa elever uttrycker sig verbalt med större lätthet och på 

ett mer utförligt vis än yngre informanter. Här kan ett tydligt genusmönster också urskiljas där flickor 

generellt sett är mer utförliga i sina svar och generellt sett tar intervjusamtalen på något större allvar. 

Pojkarna tenderade komma med kortare svar, stundtals präglade av  ironi och  ibland motstånd och 

jag upplever ibland att jag testas. ”Är det guzzar3 som kommer läsa?” frågar en pojke angående min 

studie.  En  annan  pojke  frågar  om  det  är  OK  att  han  väljer  namnet  ”Abdullahshaharabar”  som 

pseudonym. Några pojkar säger att de vill stanna kvar och prata med mig efter att diktafonen stängts 

av  för att  slippa gå  tillbaka  till klassrummet. Vid  två  tillfällen  frågade elever  (bägge pojkar, vid  två 

skilda tillfällen) om jag arbetade på Stockholms stadsteater. När jag svarade Nej på frågan utbrast de 

”OK, teatern är dålig” respektive ”Jag hatar teater”. Det är troligt att dessa är exempel på en form av 

motstrategier eller att de testar mina gränser som utomstående vuxen. Detta avtog i regel dock snart 

och visade sig i det närmaste uteslutande i början av samtalsintervjuerna.  

Vid en  första anblick var det  lätt att dra  slutsatsen att pojkarna varit mindre  intresserade av  såväl 

teaterbesöket som av mitt besök. Det visade sig dock  i några fall att pojkarna varit mycket  insatta  i 

handlingen och  kunde berätta  såväl  reflekterande och detaljerat  kring  teaterbesöket. Både pojkar 

och  tjejer  framträdde  stundtals  som något  fnissiga. Dock  framstår  tydligare diskrepanser eleverna 

emellan vad gäller deras generella intresse för konst och teater än i yngre grupper. Det är tydligt att 

dessa  elever  har  hunnit  skaffa  sig  fler  erfarenheter  och  därmed  också  preferenser  än  de  yngre 

informanterna. De beskriver att de har varit en del på teater med skolan, ofta på Riksteaterns scen i 

Hallunda men också i Folkets hus. De minns delar av föreställningar som de har sett så långt tillbaka 

som fem år sedan då de gick  i förskoleklass. Här framkommer också att flera har vissa erfarenheter 

av att gå på teater utanför skoltid. Då inom ramen för föreningar eller med familjen. Få säger sig ha 

gått på  teater  tillsammans med  vänner.  Jag  frågar  varför de  inte går på  teater med  kompisar. En 

flicka svarar: 

Alltså, jag vet inte. Man har typ blivit van att inte gå, det är såhär… bio och såhär […] Man är så 

himla van, man tänker aldrig på att gå på en teaterföreställning. 

 

Mohammed, som är en av de pojkar som först ger intrycket av att vilja skoja bort samtalet men som 

senare visar sig ha uppskattat teaterbesöket mycket, har varit på teater på Skärholmsscenen tidigare 

och då sett Som  i spegeln och talar med  igenkänning om Skärholmsscenen. En pojke från en annan 

fokusgrupp  visade  sig  även han ha  tidigare erfarenheter  från  Stockholms  stadsteater  Skärholmen, 

men på ett litet annorlunda vis.  

Ellinor: Du hade varit på teatern i Skärholmen? 

Abdol: Fast inte tittat, jag var där med kompisarna… och busade… Vi gick runt lite, ingen var där, 

smet in, tittade lite… 

 

En pojke i en av de andra fokusgrupperna tar vid Mohammeds utsaga och berättar om när de smög 

omkring vid Skärholmsscenen: ”sen dom skickade ut mig”. 

                                                            
3 Slanguttryck för ”tjejer”. 
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I  samtalen med barnen  framträder  tydligt att  teatern är något man  i  stort  sett endast besöker på 

inom ramen för skolan, vilket starkt tycks färga deras upplevelser och förväntningar. Eleverna tycks 

se ett slags facit i att teater är något som vuxna tycker att barn ska gå på.  

Abdol: En gång började några vuxna bakom oss att gråta 

Linna: Och vi skrattade… dom grät 

 

Eleverna  tycks  anse  att  teater  är  någonting  gammalmodigt.  Linna  drar  följande  parallell  då  hon 

jämför teater med bio: ”man skickar post istället för att skicka SMS”. Vidare menar hon att ”teater är 

inte så himla … modernt som bio”. Hon fortsätter: ”som Mozart och Justin Bieber – det är typ samma 

grej för mig”. Liknande resonemang om teater förs i en annan fokusgrupp: 

Du går till ett ställe… och kollar på människor som liksom spelar utan att… vad heter det… liksom 

använda nån elektronik 

 

Det  blev  också  tydligt  att  eleverna  har  gott  om  kulturella  erfarenheter  vilka  präglar  deras 

förhållningssätt till teater och kultur i allmänhet. Då de frågade vilken sorts film jag tyckte bäst om att 

se svarade jag att jag var generellt svag för franska filmer. Domen kom rappt: ”Alla franska filmer är 

drama och alla heter Jean‐Pierre”. Samtidigt sker sammanblandningar mellan kulturella uttryck. Flera 

gånger när  jag ber eleverna berätta om  tidigare  teatererfarenheter nämner de biobesök de gjort, 

även inom ramen för skolan. Klasskamraterna korrigerade då alltid, såsom i fallet nedan. 

Barn 1: Den var jättebra, jag vill se den igen 

Barn 2: Men det var ju bio! 

 

I  dessa  fokusgrupper,  där  barnen  är  äldre,  kommer  det  intressant  nog  vid  varje  samtalstillfälle 

spontant upp att de brukar gå på bio, när  jag  frågar dem om deras  tidigare  teatererfarenheter. En 

fråga  som  uppstod  i  stunden  vid  det  första  samtalet  fick  därför  följa med  till  resterande  samtal. 

Frågan  löd  vilka  skillnader de  ansåg  föreligger mellan bio och  teater  – något  som  gav upphov  till 

intressanta  diskussioner  där  min  roll  i  diskussionen  ofta  kunde  minimeras  eftersom  samtalen 

eleverna emellan levde sitt eget liv. 

Jennifer: Teater är med människor… 

Muhammed: Ja men det är också människor på bio (avbryter, argt) 

Jennifer: På teater är det människor som spelar olika personer… fast på bio eh... är det på en 

skärm 

Mikaela: På teater är det verkligt. Människor visar upp sig och pratar med mikrofoner och sånt, 

men på bio är det som med TV som man har spelat in 

 

Andra skillnader som nämns mellan teater och film är att eleverna ansåg att skådespelarna är finare 

sminkade på film, att man ser detaljer bättre samt att skådespelarna vid teatern inte är lika kända. På 

bio  får  man  också  äta  popcorn,  vilket  man  inte  får  göra  på  teater.  På  teater  finns  heller  inga 

ljudeffekter och man kan inte höja volymen. ”Det ser falskt ut” menar en pojke om teater. Inför ett 

biobesök  kan man  ta  reda på  information  vad  filmen handlar om  innan,  via  t.ex. Youtube, menar 

några. De säger sig inte veta hur de skulle gå tillväga för att göra motsvarande inför ett teaterbesök. 

Eftersom teaterbesök så ofta arrangeras av skolan kapas också ett uppenbart viktigt led för barn och 
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unga – att själva kunna hämta information inför föreställningsbesöket. Det skulle vara intressant att 

undersöka vidare hur ett mer aktivt  informationssökande  inför en  föreställning, styrda av eleverna 

själva, skulle påverka deras totala erfarenheter av teatern. Intressant är att de flesta elever säger sig 

gå på bio med  kompisarna, oftast  i Heron City  i Kungens kurva. Vi diskuterar om de  skulle kunna 

tänka sig att gå på teater med kompisar. Generellt framkommer att de inte tänkt på det som möjligt 

och  de  flesta  menar  sig  kunna  tänka  sig  att  göra  det,  men  det  beror  på  var  teatern  ligger. 

Mohammed menar att han  i sådana fall skulle vilja åka  in till stan, men ändrar sig sedan och säger: 

”Om det  inte finns här då  in till stan direkt, Jalla!” I första hand tycks eleverna enas om att  i fall de 

skulle gå på teater med jämnåriga på eget initiativ skulle detta ske lokalt. Annars skulle de åka in till 

stan. Intressant nog talar de som om inga lokala alternativ finns. 

Att gå på teater med skolan är något de talar  i endera varma eller  ljumma ordalag om. Sällan rent 

negativa,  även  om  sådana  utsagor  också  förekommer.  En  bidragande  faktor  till  att  teater  kan 

upplevas som tråkig tycks ha med  inskränkning att göra – av rörelsefrihet och makt. Att de  inte får 

sitta var de vill, inte få sitta bredvid sina vänner, att de måste sitta stilla och vara tysta. Att de också 

får tillsägelser i T‐banan på vägen dit nämns också som negativt. Väntan på att få komma in är också 

något som beskrivs i termer av leda. Här tycks Skärholmsscenen ha identifierat sin publiks behov och 

skapat  stora  ytor  för  rörelse  i  foajén där det också  finns  läshörnor med böcker.  Intentionen med 

gradängbänkarna  har  också  varit  att  skapa  friare  placering,  men  man  har  dessvärre  inte 

kommunicerat detta  särskilt  tydligt  gentemot  pedagogerna  som  i  regel  tycks  vidmakthålla  gängse 

teaterbesökarbeteende.  

Då  jag  träffar eleverna  innan de sett  föreställningen talar vi en del om deras  förväntningar, hur en 

teater ser ut och vilka som arbetar där samt vad de tror att föreställningen kommer att handla om. 

Många elever, dock  ingen majoritet, tycks ha relativt god kännedom om teater och behärskar flera 

termer och kan prata om flera olika yrkeskategorier knutna till teatern. Många uttrycker att det ska 

bli ”spännande” och ”kul” att gå på teater. Några få, samtliga pojkar, talar i termer av att det ska bli 

roligt att få slippa skolan för en stund. Mikaela är en flicka med vad man får hävda ett exceptionellt 

stort  intresse  för  teater.  Hon  spelar  teater  själv  på  fritiden  och  när,  enligt  klasspedagogen, 

skådespelardrömmar. Tydligt är att hon och hennes klasskamrater har  tagit del av  information om 

föreställningen på  förhand. Klassläraren hade  talat med eleverna något kring  föreställningen, men 

Mikaela tycks betydligt mer insatt än sina övriga klasskompisar. 

Jag tror Pi kan vara en människa som… som har bilder… eller hittar bilder kanske ehm… och man får se 

hur hans liv… eller hennes liv eh… är 

I en annan grupp diskuteras inför föreställningen vem de tror att Pi är enligt följande:  

Abdol: Vad betyder Pi? 

Misse: Det är ett namn… och en matteterm… 13, 14 eller nånting 

[…] 

Erika: En kille som  inte vet om han är kille eller tjej…. Eller en tjej som  inte vet om hon är kille 

eller tjej 

Abdol: Hur kan man inte veta vilken kön man är? 

 

Jag frågade dem vad de skulle vilja se för slags teater, om de fick bestämma. Mohammed svarar att 

han tycker teater skulle handla om gangsters. Mikaela svarar utförligt:  
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Jag tror jag skulle tycka att det skulle vara kul att få se hur en person skulle kunna uttrycka sina 

känslor som eh… vad som händer […] hur allting fungerar… egentligen. 

Hon  exemplifierar  att  det  skulle  kunna  handla  om mobbning  och  hur  de  involverade  personerna 

reagerar. Mobbning är ett återkommande önsketema hos eleverna  i år 5 och de framhåller att det 

skulle vara bra att följa temat ur såväl offrets som förövarnas perspektiv. De tycks också ha ett behov 

och en stark vilja av att se sin egen vardag gestaltas, särskilt  flickor vilka  tenderade önska  teman  i 

termer av skola, vänskap, kompisar, hästar etc. Fotboll var ett önskvärt tema bland såväl flickor som 

pojkar och såväl pojkar som flickor tycktes föredra komedier. Bland killar var gangstertemat önskvärt 

liksom  inslag  av  fighter  och wrestling.  Bland  de mer  verklighetsfrämmande  teman  som  nämndes 

önskade flickor se teater om vampyrer och demoner, pojkarna ville se teater  i skräckgenren. Bland 

dessa  äldre  barn  framgår  tydligt  en  större  ungdomskulturell  påverkan  än  hos  informanterna  i  de 

yngre  årskurserna  i  intervjusamtalen  kring  Liten  igen och  Salong Normal. Om  teater  var mer  som 

Cosmonova, där stolarna rör sig, skulle de uppskatta teater mer hävdar några flickor och pojkar. En 

flicka säger att hon vill se ”teater i 3D” vilket är intressant. En skillnad mellan teater och film är just 

att teater är tredimensionell.  

Intressant är att efter att eleverna sett föreställningen tycks de vara mer positivt inställda till teater. 

Bilder  av  Pi  tycks  ha  överraskat  dem  positivt.  Jag  upplevde mindre  av motstrategier  och  trotsigt 

beteende  i  de  samtalsintervjuer  som  fördes  efter  att  de  sett  föreställningen.  En  pojke  beskriver 

föreställningen som ”tokrolig”. En flicka säger att teatern var bättre än hon trott och tänkte efteråt 

att ”det där var roligt”. Mohammed, som stundtals gav  intrycket av att vilja skoja bort samtalet om 

teaterbesöket, sa att ”den var fett skön, jag vill kolla på den igen” och frågar om det finns möjlighet 

att se den igen och säger att han tänker gå en gång till. Han återknyter också till vad han berättat vid 

föregående  fokusgruppsamtal då han berättade att han sett Som  i spegeln. Vid  föregående samtal 

trodde jag att han då menade sig ha sett föreställningen tillsammans med en förening han är medlem 

i. Det visar sig dock ha varit ett missförstånd, vilket visar sig i följande konversation: 

Mohammed: Jag har varit på en annan teater i Skärholmen men då man fick ha såhära hörlurar… 

[…] Det var såhär… speglar 

Ellinor: Som i spegeln? Såg ni den med klassen?  

Elever: Ne‐ej (övriga klasskamrater svarar unisont) 

Ellinor: Med familjen, eller? 

Mohammed: Jag såg den själv… med kompisar 

Ellinor: Mhmmm!? Hur kom det sig? 

Mohammed: Först Vi åkte till Skärholmen… Jag skulle köpa Converce… och sen jag gjorde inte det… 

utan vi ville… kolla på bio… och sen dom ba: ”nä, jag pallar inte gå på bio, det är fett långt” och 

Jalla, vi ville kolla på teater 

Ellinor: Och då gick ni och köpte biljetter?  

Mohammed: Mmmm 

Ellinor: Du och dina kompisar? (märkbart förvånad) 

Mohammed: Dom hade också cash 

Mikaela: Pengar (vill hjälpa till och förklarar för mig) 

Ellinor: Skulle ni vilja gå tillbaks? 

Mohammed: Ja, vad tror du? Direkt! Jalla! 

Elever: Ja! 

Ellinor: Du som sa till mig utanför ”teater går fett bort” 

Mohammed: Men jag drev bara, ju 
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Eftersom det i flera fokusgruppsamtal framkommit att eleverna inte har tänkt tanken att gå på teater 

med  kompisar  utanför  ramen  för  skolan  förvånades  jag  av Mohammeds  berättelse. Han  berättar 

senare  för  sina  klasskamrater  att  det  bara  ”kostar  40  spänn”  för  ett  teaterbesök  vid 

Skärholmsscenen. 

En av nyckelscenerna i Bilder av Pi, dvs. en av de scener vilka eleverna tycks ha fäst störst vikt vid, är 

scenen då en karaktär  försöker tvinga av en annan byxorna  för att se om denne är Pi. Denna scen 

tolkas  dock  av  eleverna  som  en  våldtäktsscen.  Jag  bad  eleverna  berätta  om  en  scen  de mindres 

särskilt: 

Mohammed: När tjejen våldtog killen 

Ellinor: När tjejen våldtog killen? 

Mohammed: Ja hon gjorde det, jag lovar […] Hon var psykopat, ja! 

 

Ovanstående scen har eleverna upplevt som otäck och skrämmande. ”Jag blundade” säger en elev. 

En annan scen som eleverna fäst stor vikt vid, och som vissa också upplevt som något skrämmande, 

äcklig och i vissa fall hotfull, är scenen då skådespelarna går fram till publiken och kommer nära, visar 

upp  ett  foto  och  frågar  ”Är  du  Pi?”  Elever  nämner  scenen  som  ”läskig”  och  ”tokirriterande”. 

Mohammed  återkommer  flera  gånger  till  denna  scen  under  samtalet  efter  föreställningen.  Han 

berättar stundtals humoristiskt och hans kamrater skrattar ofta när han pratar. Han vidhåller dock 

upprepade gånger att han faktiskt blivit skrämd av scenen och upplevt sig utpekad, samtidigt som det 

är tydligt att han bjuder in till samspel med skådespelarna. Han beskriver scenen enligt följande: 

 

Dom skrämde mig fett mycket […] Dom kom fram till mig, dom sa  ’Vet du vem Pi är?’ Sen dom 

kollade på mig med den där mördarblicken som Kerstin4 brukar göra […] Jag drev med henne och 

ba: ’Ja, jag är Pi’. Dom ba: ’Jalla! Gå och hämta! Jag hitta henne’. Mannen, jag trodde dom skulle 

döda mig […] Jag är Pi, jag har fett rätt att leva. 

 

Mohammed säger sig ha skojat och vid konfrontationen svarat att han var Pi, ett uttalande som en av 

karaktärerna lär ha agerat på och kallat på övriga. Mohammeds slutkommentar, i vilken han förklarar 

att Pi har rätt att  leva,  indikerar på att han har en djupare förståelse för pjäsens tematik än vad en 

första anblick kan ge sken av, något som också blir  tydligt senare  i samtalet  i denna grupp då han 

också korrigerar Mikaela som mindes fel siffra som betecknade en av scenerna.  

 

Kring transitscenen diskuterar Mohammed och Mikaela, vilka utan tvekan är tongivande röster  i sin 

grupp, enligt följande: 
 

Mikaela: Det var typ såhär två … två fröknar […] som skulle hämta bar … som när dom drog i ett… 

kom i två rör […] Så drog dom i ett rep och så kom det barn… och så tittade dom på könet och sa 

vilken hudfärg och sådär… så la dom i det andra röret som det var pojke eller flicka… och så drog 

dom i snöret och så åkte dom in.  

Ellinor: Vad tänkte ni kring den scenen? 

Mikaela: Konstig! 

Mohammed: Sen när Pi kom… då dom blev såhär lite rädda […] Dom ba ’Jag vet inte vad han har’. 

Den var fett liten, dom hållde på att kolla med en sån där förstoringsglas. 

[…] 

                                                            
4 Pedagogens namn är fingerat. 
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Mikaela: Så släckte den andra kvinnan. Hon ville  inte att det här barnet skulle komma  i glaset, 

hon tyckte det var så sött […] lampan släcktes, eller hon släckte den så kastade hon ner det i det 

här röret […] så lät hon barnet gå, så sa den här andra kvinnan ’Var är Pi?’. Hon kallade det för Pi. 

 

Mikaela nämner bara kort att  läkarna diskuterar barnens hudfärg. Därefter  lämnas detta. Liknande 

uppstår i en annan fokusgrupp om samma scen, transitscenen, där en flicka berättar:  

 

Sen så var det typ såhär som en … alltså... en… en liten föreställning innan man skulle gå in i det 

där rummet, som själva föreställningen... det var såhära […] som om dom var i såhära sjukhuset 

eller nånting […]. Man drog  i en spak så kom det såhära… bebisar ner… från ett rör eller  jag vet 

inte  vad…  eh…  Så  tittade  dom  om  det  var  såhär  en  kille  eller  tjej…eller…  Ja  och  sen  sa  som 

nånting såhära… huden.. ja nånting med huden eller nåt sen eh… kom Pi… ner […] då så sa en av 

de där tjejerna som ungefär var doktor… ja då så sa den ena ’vi måste lägga henne i en burk’ . Det 

var som en genomskinlig burk med barn i. 

 

I en annan fokusgrupp berättar två flickor: 

 

Flicka 1: Sen tröck dom på en sån där spak, så barnen ramlade ut… alltså […] Jag vet att det inte 

var på riktigt… 

Flicka 2: De vill skydda barnen… men dom mördar barnen 

Flicka  1:  Ja  så  har  jag  också  tänkt  […] När  jag  såg  såhär  att  barn  ramlar  ut  från  ett  rör  och 

stoppade in i plastburkar… alltså det låter ju inte så himla normalt 

 

En flicka berättar upprört om samma scen där barn stoppas i glasburkar: ”Det borde liksom inte visas 

för barn då”. En annan berättar: ”Jag blev ganska chockad”. Inget av barnen talar dock om att enbart 

vita barn förs vidare i de ”godkända” rören för pojkar och flickor.  

 

En annan nyckelscen  tycks  vara  slutscenen då alla  karaktärerna  springer,  jublar och glider på  sina 

knän fram mot publiken. En pojke berättar att en skådespelare gled in under hans stol. En annan scen 

eleverna tycks ha fastnat för är scenen då en stor mängd bollar väller ut då en dörr öppnas.  

 

Mikaela, den mycket teaterentusiastiska flicka som nämnts ovan, beskriver Bilder av Pi efter att hon 

sett föreställningen såhär: 

Det var som … att på varje scen var alla Pi… på olika sätt… alltså vissa gånger var… eh… hon Pi och 

dom andra… eh… sen nästa scen var han Pi 

 

I en annan grupp har man tolkat det likartat och de hävdade att alla var Pi. Andra menade att Pi var 

gay eller en transperson.  

 

Några  få  elever  hade  också  uppmärksammat  kostymerna  och  tycktes  fascinerade  av  att 

kostymförändringarna mellan scenerna enbart skedde genom att byta ut en eller ett  fåtal detaljer, 

såsom  ett  förkläde,  en  t‐shirt,  en  polisbricka  osv.  Flera  elever  berättar  om  den  collagelikande 

dramaturgin. Några beskriver den som ”konstig”, ”komplicerad”, ”förvirrande” och ”svår att förstå”. 

Andra talar problemfritt som att det var olika scener, ”bilder” från världens alla hörn med olika ”Pi” 

de fick följa. Vissa hade svårare att ta till sig den collageartade dramaturgin. Här får Cinut hjälp att 

tolka föreställningen av Mikaela:    
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Cinut: Jag fattade inte vad dom menade med 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0  

Ellinor: Nej, förstod ni andra? 

Mikaela: Det var olika scener. Alltså… typ minskade det för varje dag. Eh… och jag tänker […] det 

var ungefär som det var Pi… hans mamma hade ju lämnat bort Pi för hon visste ju att det var Pi… 

hennes son som var Pi. Så jag tyckte det var lite sorgligt när rösten började komma fram och säga 

’Jag är snart hemma’. […] Man tänker mycket … på den här scenen. Alltså. Det är så många tankar 

runt omkring den. 

 

Fokusgruppsamtalen visade sig också ge tillfälle för eleverna att fundera vidare kring föreställningen 

och  tycktes  i  vissa  fall  fördjupa  deras  upplevelser  eftersom  de  då  också  får  höra  hur  kamraterna 

uppfattat och tolkat upplevelsen. En flicka gjorde följande upptäckt under samtalets gång:  

Nu, exakt nu  förstod  jag varför det står  ’9’  (på dörren till  lådan  i  transitscenen. Min anm.) Den 

gick ju ’9, 8, 7…’. Nio var början och ettan var slutet 

Några elever uttryckte sig kritiskt till att en ung skådespelare i en scen skulle gestalta en förälder till 

en annan karaktär vilken gestaltades av en äldre  skådespelare. Att vända på  rollerna  tycktes med 

andra ord inte falla de äldre informanterna i smaken, något som yngre informanter tyckts uppskatta 

och  finna  underhållande  i  Liten  igen  och  Salong Normal. Även  om mångfaldstemat  i  Bilder  av  Pi 

huvudsakligen tycks behandla kön, genus och sexualitet kommer eleverna  in på mångfaldsaspekten 

utifrån  etniska  perspektiv. Här  i  en  diskussion  kring  skådespelarna  där  Cinut  får  en  tillsägelse  av 

Mohammed:  

Mikaela: Första scenen var en kille Pi, sen en tjej… och en kille klädde ut sig till tjej 

Cinut: Han… svennen? 

Mikaela: Han med långt hår!  

Mohammed: Varför säger du ”svenne” för? Man får inte säga svenne! 

Vid  samma  föreställningstillfälle  som  eleverna  såg  Bilder  av  Pi  deltog  en  klass med,  vad  jag  av 

elevernas berättelser tolkar var, neurologiskt funktionshindrade elever  i publiken. Dessa reagerade, 

enligt eleverna i fokusgrupperna, på föreställningen i form av spontana rop, tjut och högljudda läten. 

Eleverna i en fokusgrupp berättar att de blev oroliga att de funktionshindrade eleverna tog skada och 

tolkade det  som att de blev  rädda av  föreställningen.  ”Jag var ganska  rädd att dom  skulle kanske 

liksom må dåligt” berättar en flicka.  

Ett annat uttryck för oro, vilket torde kunna påverka ungas upplevelser starkt, gällde foajén. Elever 

från olika fokusgrupper uttryckte oro över de privata tillhörigheterna vilka de ombetts lämna ifrån sig 

i  foajén.  En  flicka  föreslår  att  det  skulle  finnas  låsbara  skåp  där  de  skulle  kunna  lämna  ifrån  sig 

mobiltelefoner, hörlurar etc. En  flicka blev nervös när hon skulle gå på toaletten eftersom det  inte 

framgick vilken dörr  som  var avsedd  för kvinnor och vilken  som vad avsedd  för män. Då hon och 

hennes tjejkompisar fick syn på en pissoar blev de obekväma.  

Att gå på teater inom ramen för skolan sätter onekligen en specifik ram kring ett föreställningsbesök. 

Elever berättade, som tidigare nämnt, om tillsägelser och rättelser från pedagogerna. Detta är också 

något som tydligt också lyfts fram som ett problem från teaterns sida. En pojke, Robert, berättar när 

vi ses efter att klassen sett föreställningen att han aldrig fick gå med som ett straff för något han gjort 

i skolan. Därför fick han stanna kvar på skolan och vänta i korridoren när resten av klassen åkte iväg 

på teaterbesöket. Han berättar detta  inför det andra fokusgruppsamtalet och menar att han, p.g.a. 
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att han  inte har sett  föreställningen  inte har något att  tillföra samtalet. Vi beslutar tillsammans att 

han ändå ska stanna och  lyssna på de andra. Han är dock  fortfarande påfallande arg över det som 

inträffat och tycks ta ut sin ilska över mig och kamraterna. Han kilar in korta oseriösa kommentarer 

ibland.  I slutet av samtalet, då han  fått höra om sina kamraters upplevelser,  frågar han när de ska 

tillbaka till teatern. Jag svarar att de nu har gjort de besök som var planerade för just det projekt som 

deras klass ingick i. ”Men då har jag ju missat allt?” utbrister han besviket.  

	

Loggböcker		
För beskrivningar  av de  två  skolor  vilka  förde  loggböcker  (Skola A  respektive  Skola B)  –  se under 

rubriken ”Datainsamling och material”. Generellt för båda skolors  loggböcker är att de scener vilka 

lyfts fram av eleverna sammanfaller med de scener vilka lyfts fram i fokusgrupperna.  

 
 

SKOLA A 

De  loggböcker  vilka  samlades  in  från  Skola  A  kan  sammantaget  beskrivas  som  använda  i  liten 

utsträckning, vilket pedagogen också meddelade mig  lite urskuldande när  jag kom  för att samla  in 

dem i slutet av vårterminen 2011. Pedagogen inkom inte med sin loggbok. Loggböckerna från Skola A 

handlar alla om Liten  igen. Pedagogen har också  samlat  ihop de  teckningar eleverna gjorde under 

dramapedagogens workshop och bifogat dem med loggböckerna till mig. Teckningarna kommer från 

en övning där dramapedagogen bad dem rita teckningar efter att lyssnat på dikten I Annorlunda stad.  

Då dessa inte var tänkta att ingå i empirin har jag valt att bortse från dessa bilder. 

Många elever har endast skrivit ner kortare utsagor om sitt teaterbesök, såsom exempelvis ”roligt” 

eller  ”kul”.  De  lyfter  kortfattat  fram  de  scener  vilka  har  gjort  intryck  på  dem:  ”lysande  bären”, 

”lianen”, ”rumden”, ”tigern och elifanten”.  

I en del utsagor  tycker  jag mig kunna  läsa vuxna  röster  i bakgrunden, om än  implicit, exempelvis  i 

”det var avkoplande” (eleven, ”David” 8 år, syftar här på Liten igen). En flicka – ”Juliet” 8 år – skriver 

att man ”lär sej många saker på teatern”.   ”Dons” 9 år skriver: ”Jag tycker man  lär sej om  teater”. 

”Filippa” 9 år” menar: ”bra och kul och man lär sig” och ”Nelly” 9 år instämmer med: ”Man lär sig om 

teater”. ”Maja” 9 år skriver också ”Jag lär mig av att gå på teater”. Pojken ”Biod” 9 år skriver dock det 

motsatta ”Jag har inte lärt mej om teater”, något som står att läsa i flera loggböcker från Skola. Det 

har  inte efterfrågats  i mina skrivna  instruktioner, fastlimmade på  loggböckernas  insida, att eleverna 

ska  reflektera  kring  huruvida  de  har  lärt  sig  något  från  teaterbesöket.  Att  elever  förknippar 

teaterbesök de gör inom ramen för skolan med att de förväntas lära sig något är inte ovanliga inslag i 

receptionsstudier med ung publik (Helander 2004; Helander 2011). Många skriver också att det var 

”pirigt” eller ”pirrigt”  innan teatern. Vidare fanns utsagor vilka mer kan härröras till själva utflykten 

som sådan t.ex. att det var ”jätte gott att äta matsäk”.  

En flicka ”Camilla” 8,5 år har också skrivit en egen rubrik ”Varför är det viktit att  leka?” – en rubrik 

som inte heller den kommer från min skrivna instruktion. Hon besvarar denna fråga på följande vis:  

För att ha kul. Vi blir smarta av det. Jag tyker att vuksna borde leka mer. Pjäsen var rolig när hon 

svingade sig i lianer. 
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Följande textutsnitt är bland de mer utförliga utsagorna, samtliga om Liten igen. Jag har delat in dem 

grovt under framträdande rubriker för att göra materialet mer överskådligt. Samma utsaga kan dock 

passa in under flera rubriker. 

 
Förståelse 

Jag tykte den var bra. Den var enkl att förstå. Djungeln var rolig med bären. När hon var ridarre 

   hihi. När hon hitade Nasse så kunde hon göra myket (”Juliet” 8 år) 

 

Jag  tyckte  teatern  var  bra med  damsugaren  och  djungeln med  tigern  och  elefanten. Och  när 

Nasse dansade. Den var lät att förstå. (”Rex” 9 år). 

 

Den var rolig ok bra. När han Tapade nyckelen ok när Nasse Dansade,  jag tyckte Den var  let ok 

Förstå fast hon inte Pratade (”Nelly” 9 år) 

 

Det var roligt när hon åkte ner på stongen och när nasse dansade och när hon plockade lysande 

när. Man  förstog  ganska  bra  för  hon  pratade  ingentinge  och  det  kom  rök  sen  gick  hon  till 

kylskåpet och det var roligt (”Sofie” 9 år) 

 

 

Nyckelscener 

Jag  tykte  pjesen  va  rolig. De  va myke  som  hende. De  tykte  jag  va  roligt.  Jag  komer  ihåg  när 

sylskåpet inte ville stengas. Jat tykte de va lite konstit med damsugaren (”Dons” 9 år) 

 

Det  var  roligt  för  att  när  hon  åkte ner  från  stongen  och  när  hon  hoppa  i  lukan  och  är Nasse 

dansade. Det jag kom i hog från Liten igen. när hon kom till rymden och när hon kom till djungeln 

och åkte på en lian och när djuren kom fram. PS. Den var jätte bra. (”Filippa” 9 år) 

 

Den var tråkig För att Den Var Lång. Jag kommer Ihåg att Dom var i DJUNGEN OCH Luckan i golvet 

OCH När Hon Blev (oläsbart). DET var Lite Roligt När Dommsugaren kom UP Från golvet. De kom 

Rök OCH DET Var Lite eklitt. Jag TyckTE Det var Mittemelan När Hon inte pratade (”Julia” 8 år) 

 
 

 

Hon eller han?  

Intressant  är  att  många  av  eleverna  växlar  kring  att  benämna  farbrorn  som  ”hon”,  ”han”  eller 

”flikan”.   

Den  var  spännande  för  häftoga  grejer  va med  tilligsempel  när  det  kom  rök  &  när  tigern  & 

elefanten. Det var roligt  för när hon eller han tapa nyckarna när han eller hon stopa  in grejer  i 

kylskåpet  sen  försögte  stänga  sen  så  gick det  inte  att  stänga  kylskåpet. Vad det handlade om 

nasse nass på minde han eller hon. hon eller han blev mer kärlig  teatern va grymt bra den va 

spänande. Roligt, läsgigt, fantasi & Jätte bra!!!! (”Zlatan” 9 år) 

 

Det är inte otänkbart att eleverna har ombetts att skriva ner tankar utifrån en given instruktion från 

pedagogen  då  frapperande  många  följer  likartat  mönster  på  ett  sätt  som  inte  förekommer  i 

loggböckerna  från Skola B. Kanske var det så att mina på  förhand givna skriftliga  instruktioner  inte 
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var  tillräckliga  så att pedagogen  fann det nödvändigt att ge ytterligare verbalt  stöd och då väglett 

eleverna kring hur de skulle kunna skriva. Det ska sägas att jag i denna skola inte fick träffa eleverna 

personligen då pedagogen vid varje besök såg till att möta upp mig i korridoren och stänga dörren till 

klassrummet. Pedagogen menade också att loggboksskrivning kan ha varit för svårt för elever i år 2.  

 

SKOLA B 

De loggböcker som samlades in från Skola B, även de från årskurs 2, är betydligt mer utförligt skrivna 

och  innehåller  även  bilder  som  eleverna  har  ritat/målat.  Denna  skola  välkomnade  mig  på  ett 

inkluderande vis och  jag  fick själv besöka klasserna  för att berätta och  instruera om  loggböckerna. 

Troligt är att detta har påverkat loggarnas detaljerade text då de fått mina instruktioner även verbalt 

och  inte bara skriftligt samt haft möjligheter att ställa  frågor.  I skola B har eleverna skrivit om sina 

tankar  kring  både  Salong  Normal  och  Liten  igen  samt  om  dramaövningarna  tillsammans  med 

dramapedagogen.  Nedan  skildras  ett  axplock  av  utsagor.  Även  här  grovt  sorterade  för 

överskådlighetens skull, men precis som gällande Skola A kan flera citat passa under fler än ett tema. 

 
Ordentligt förberedda 

Flera skrivelser  tyder på att de har  förberett sig noggrant  inför det  första  teaterbesöket, såväl vad 

gäller ordningsfrågor, tematiken och formen – säkerligen från besöken från dramapedagogen. Vissa 

tycks följa samma upplägg vilket jag tycker mig känna igen från de dramaworkshops jag observerade, 

vid en annan skola.  

En flicka på 9 år och som tycks ha valt mitt namn som pseudonym, dvs. ”Ellinor”, skriver följande om 

hur det kändes innan de såg Salong Normal. 

Imorgon ska vi se salog normal. Jag tror att Det kommer va roligt. Det kommer kännas bra. Jag är 

inte orolig ELLer räD. Nej Det känns inget konstigt.  

”Ellinor”  såg  fram emot  föreställningen och  kände  sig  inte orolig eller  rädd på något  vis. Hon har 

sedan  ritat  en  bild  av  ”Klas”  vid  flygeln  och  den  orangea mattan  –  alltsammans  ur  ett  intressant 

ovanifrånperspektiv.  Efter  föreställningen  visade  det  sig  att hon  ändå  blivit  lite  rädd, det  framgår 

dock inte av vad:  

Teatern va som jag tänkte mig. jag kännde låtarna typ om jag va och sjöng då skulle det va pirit i 

magen. Det var det inte. Jag va lite räd 

”Sofia” 8 år har skrivit inför sitt teaterbesök: ”Man får inte skrika”. ”Emilya” 9 år skriver” Jag ska vara 

tyst när dem pratar”. Flera elever har också skrivit inför Liten igen att de ska se en pantomim, vilket 

också  kommenteras  av  många  efteråt,  att  skådespelaren  varit  tyst  hela  tiden  och  ”visat  med 

kroppen”.  Flera  barn  har  också  ritat  händelser  från  de  dramaövningar  de  gjort  tillsammans med 

dramapedagogen.  

Tydligt  är  att  eleverna  har  talat  om  hur  det  ser  ut  på  teatern,  troligtvis  då  i  samband  med 

dramapedagogens workshop. Flera barn uttrycker viss oro kring gradängen. Tidigare nämnda pojkar 

skriver om oro att  råka sparka personen  framför med  fötterna. ”Mishel” 8 år är  rädd att  ramla av 

”benken”. Att förberedelser har gjorts framgår även av ”Jannsels” (8 år) utsaga: 
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I morgon ska vi se salong Normal. Jag tror at jag komer sparka någon som sitter framför. Jag tror 

at jag skratar för att ja jag kan inte hola mig. Det pirar imagen. Det är rolit.  

Inför  Liten  igen  skriver  ”Jannsel” kort men kärnfullt:  ”En  tjej  som  spelar gammal.  Inget prat. Visar 

med kroppen.”  

En oro för att råka sparka någon i ryggen tycks också finnas hos ”Alvin” 8 år som skriver: ”I morgon 

ska vi se Salong Normal. Jag er orolig för när jag skratar rör jag mina föter så jag spargar på nåns ryg.” 

”Simon” 9 år skriver inför sitt teaterbesök att han tror att ”fåajen är stor”. Efteråt skriver han ”Foajen 

var liten” och där har han stavat rätt till ordet ”foajé” så när som på en apostrof. ”Nadja” 9 år gör mig 

uppmärksam på att de har talat om teatertermer i klassen inför besöket, vilket kan vara förklaringen 

till  ”Simons”  rättstavade  ord  –  ”foajé”:  ”Vi  har  lärt  oss  några  teaterord  såm  Fåjé,  ridå,  regissör, 

repliker och scen”.   

 

 
Förväntningar genom affischerna 

Liksom  i  fokusgruppsamtalen  märks  tydligt  att  många  barn  har  tagit  intryck  av  affischerna  till 

pjäserna. Detta  tycks  också  starkt  ha  färgat  deras  förväntningar.  På  affischen  till  Liten  igen  sitter 

farbrorn  på  en  gunga  i  en  lekpark,  något  som  inte  alls  förekommer  i  själva  föreställningen.  Flera 

bilder i loggböckerna rör också lekparksbilder, tydligt inspirerade av affischen. 

Vi  fortsätter att  följa  ”Jannsel”:  ”Jag  tror att  Liten  igen handlar om att han beter  sej  som en  liten 

pojke typ han  leker  i en park med gunga rutchelkana.” ”Jannsel” har ritat blyertsteckningar här och 

var  intill sin  text.  I en av dessa har han avbildat  farbrorn  inuti ett kors. Kanske motsvarar det hans 

tolkning om att farbrorn dör i slutet, efter att ha lekt sitt rymdäventyr.  

”Issadela” 8 år  tycks  även hon ha  inspirerats  av  affischen  för  Liten  igen och har noga  avbildat en 

gunga i sin loggbok. En tom sådan.  Detta förekommer hos flera av eleverna. Hon beskriver också att 

hon trodde det blev strömavbrott när lamporna släcktes i mörkerscenen.  

Att barnen  tycks bygga upp  förväntningar genom affischerna bekräftas även  i  receptionsstudier av 

Skärholmsscenens  Barnen  ifrån  Frostmofjället  som  spelades  vintern  2011.  Studien  utfördes  av 

studenter vid kursen Barnkultur II våren 2012. ”Alex” 9 år hade förväntat sig, av affischen att döma, 

att barn skulle medverka i föreställningen: 

De  var  vuxna  som  spelade barn. Rösterna och  längden  var  inte barns.  En  som  var  fem  år  var 

längre än kvinnan. På bilden i affischen var det barn, inte vuxna. Vi förväntade oss action. 

       

Teaterbesöket – mer än ”bara” teater 

Att en teaterupplevelse kan vara betydligt mer än föreställningen  i sig beskrivs tydligt av ”Simon” 8 

år: ”I morgon tycker blir kul på teaterN. Jag tycker OM att åka tåg. Den känns som man flyger”. Efter 

teaterbesöken skriver han bekräftande: ”Det var rolit att åka tåg. Det var rolit på teatern. Det blev 

späNNaNde När de släckte ljuset.” 
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”Alvin” 8 år  skriver även om  tågresan  till  teatern vilken gav ”Alvin” 8 år huvudvärk. Han har noga 

avbildat ”Klas” och ”Millan” vid  flygeln  respektive mikrofonen. De är omgivna av ett mörker vilket 

bildar en rund ram kring dem, likt den ljuskägla som omger skådespelarna.  

 

Hon eller han? 

Liksom i Skola A framkommer bland loggböckerna hur eleverna pendlar mellan att tala om farbrorn i 

Liten igen som ”hon” eller ”han”. Det finns också de som finner själva meningen med Liten igen vara 

att det är ”en flika som klar ut sej till en farbror”, som ”John” 9 år.  ”Anna” 9 år skriver att ”Det var en 

påjcke men saningen så var det en flicka”. ”Sanna” 9 år skriver: ”först trode jag att det var en pojcke 

å  sen  trode  jag  att  det  var  en  flicka”.  En  klasskamrat,  ”Sandra”  9  år menar  att  ”den  här  teatern 

handlar om en flicka”.  

Möjligen  är detta  ett  tecken på  att de  inte  riktigt  kan bestämma  sig huruvida de  ska  referera  till 

farbrorn som fiktiv person eller till Siri, skådespelaren. Pojken ”Paradinking” 8 år skriver utförligt om 

hur ”siri gick fram till oss och tog djungel bär från öron och hår det var så coolt!!!!”  

”Vanessa” 8 år  skriver om Liten  igen: ”Från början när  tanten  skulle uppna  sin dörr Då  tappa hon 

nycklarna”.    Vanessa  har  således  tolkat  in  en  gammal  tant  i  föreställningen.  Hon  skriver  också 

genomgående ”hon” i sina anteckningar om Liten igen i loggboken.  

 
Upplevelser av föreställningarna 

Många utsagor om Salong Normal handlar om att ”Klas” är bra på piano och att ”Millan” sjunger fint.  

Samtidigt skriver många uttryckligen att teatern  inte riktigt var som de hade  tänkt sig, men många 

menar att det ändå ”var  roligt”. ”Simon” 9 år  skriver exempelvis om att de  fick vänta  länge  innan 

Salong Normal började samt att han tycket ”Klas” var bra på att spela piano samt att han tyckte om 

sångerna, särskilt den om spöken och den om smörgåsar.  

”Sandra” 9 år skriver följande inför sitt teaterbesök 

Jag  tror det blir  roligt och  jag  tror också det kan bli  tråkit men endå bra.  för  jag har masor av 

kommpisar som också kommer. Jag kännder mig pirig som om jag hade fjärilar i magen. Slut 

Efter att ”Sandra” sett Salong Normal har hon fått sina förväntningar infriade då föreställningen var 

”lite trågig och lite rolig.” 

 
Bilderna 

Från Salong Normal har de flesta elever ritat scenen med ”Klas” och ”Millan”, några så detaljerat att 

blommönstret på ”Millans” kläder är avbildat. Många har också med stort detaljsinne ritat  lampor, 

mikrofon och givetvis flygeln, vilket tycks ha varit central i mångas minnesbilder. Flera har också ritat 

gradängen, med eller utan publik.  

Gällande  Liten  igen har många  ritat  farbrorns  lägenhet med några  inredningsdetaljer av betydelse 

avmålade. Flera har också  ritat  trappan upp  till  lägenheten, några har då också  ritat en nyckel på 

marken – inringad eller utpekad med pil som för att verkligen understryka dess betydelse.  
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Normalt – onormalt? Lika – Olika? 

Ordet  ”olika”  dyker  upp  på  flera  håll  och  från  skilda  skolor.    En  pedagog  förklarade  för mig  vid 

observationerna  av  dramaövningarna  att  skolor  ofta  föredrar  att  tala  utifrån  just  termerna 

”Lika/olika” snarare än ”normalt – onormalt”. 

”Nadja”9 år menar att ”Normal pytyder sama” medan ”onormal pytyder  inte sama”.   Vidare skriver 

hon efter att ha sett Salong Normal: ”Jag hörde Mila såm sa att hon hade  ingen TV. Då kände det 

kånstig. För att många har en TV.” 

”Anna” 9 år skriver inför Salong Normal: ”Men om man är olika är man normal”.  ”Men den Jag har 

ingen TVe Den tukte jag var olik och så” skriver ”Bella” 8 år. 

 

Upplevelser av föreställningarna 

”Jenifer” 9 år skriver att hon minns den ”familj som bråkar” från Salong Normal. Från Liten igen har 

hon ritat farbrorns lägenhet med delar av inredningen samt trappan upp. Nyckeln sitter i låset. I text 

skriver hon också detaljerat om scenen då farbrorn tappar nyckeln från Liten igen.  

”Sofia” 8 år refererar till farbrorn  i Liten  igen som ”flikan”,  liksom många av hennes klasskamrater. 

Hon tycks också ha fäst vikt vid att farbrorn/”flikan” skrek, säkerligen blev detta intressant eftersom 

klassen tycks ha blivit förberedda på att det skulle vara en pantomim! Hennes slutmening  indikerar 

på att hon har talat med Siri efter föreställningen ”på riktit”.  

Det var i borjan synd men sen kom Rök. Nasse ramla i rök. Flikan hopade i röket Den va rolig. Den 

va leskig. En tiger kom och flikan skrek. På riktit sa hon hon viste inte att 1 tiger skole komma  

 

”Mishels” 8  år bild  från  Liten  igen  är mycket  talande. Vi  ser  en  ledsen  farbror. På  väggen bakom 

honom syns en tavla från hans ungdom, lyckligare tider, där farbrorn är avbildad med ett leende på 

läpparna.  

”Sanna” 8 år ger exempel på att ordet ”roligt” kan betyda allehanda saker utom  just ”roligt” något 

som  också  framgår  av  Helanders  forskning  (2004).  ”Sanna”  skriver:  ”Det  var  roligt  när  hon  blev 

ledsen” vilket är snarlikt den utsaga Helander också döpt hela den artikel till där hon skriver om barns 

ofta förekommande tankar kring teater: ”Det var roligt när mamman grät” (Helander 2004).  

”Oskar” 8 år tycks överväldigad och skriver ”tijater var den best teater hel väden som  jag har set”. 

Vidare har han flera mycket detaljerade bilder från såväl Salong Normal som Liten igen och har även 

ritat bilder från dramapassen med dramapedagogen.  

En heltäckande bild av hur ”Frank” 9 år såg på Salong Normal får vi här:  

Vi hängde våra kläder i Foajén. Vi väntade för att gå in i Teatersalongen. Det var 2 skådespelare 

på scenen. De pratade och sjöng. De sjöng En normal smörgås, Jag har ingen TV, Ett spöke. Vi fick 

en penna och kort. Pjäsen var inte som jag trodde. 
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”Sidori”  9  år  har  tagit  fasta  på  rymdscenen  i  Liten  igen  och  menar  sig  ha  sett  stjärnbilderna 

Karlavagnen och Orions bälte. Liten igen beskriver hon som sorglig, något hennes klasskamrater tycks 

instämma i.  

En utförlig, snudd på helt återberättande, beskrivning av en populär scen från Liten igen finner vi hos 

”Sandra”9 år: 

Vi var på tiater  idag det var roligt. den när tiaten handlar om en gobe som var på väg Hem sen 

igck goben när han var på väg Till dören då  tappade han nycklarna. Sen  igck han ner  ijen  sen 

kunde han inte nå dom. Sen fik carolin jelppa goben sen knakade det på dören han öppnade och 

blev arj igen sen sog han en liten pose i posen fans det en liten nale som Heter Nasse. 

”Rholeena” 8 år tycks ha fattat tycke för Salong Normal och skriver att ”pjäsen var helt rätt för mig”. 

 

Pedagogens loggbok 

Endast  en  av  tre  tillfrågade  pedagoger  lämnade  in  loggbok.  ”Karin”  från  Skola  B  har  skrivit  korta 

noteringar  inför  och  efter  teaterbesöken  men  även  anteckningar  i  samband  med  besöken  från 

drampedagogen.  Inledningsvis  framgår  det  att  hon  är  tveksam  till  hur  hon  kan  behandla  temat 

”normal” med sina elever, men efter att dramapedagogen haft sitt  första besök känner hon att de 

har nått en bra nivå att bearbeta ämnet. Hon beskriver också sig vara ”förvånad” men ”glad” över att 

eleverna  tagit  till  sig Salong Normal på ett positivt  sätt. Pedagogen hade  själv  sett  föreställningen 

innan eleverna och förväntat sig att de skulle tycka den var tråkig. Efter att de hade sett Liten  igen 

skriver ”Karin”: 

Våra barn for runt i foajén och skrek över den herrtoalett som finns. Flera av våra elever kan bli 

mycket otrevliga och hamnar lätt i konflikt. Vi lärare blev tillsagda att inte tysta barnen. Känns 

nödvändigt då man känner att de till och med kan bli ovänner om hur de ska gå i ledet upp till 

föreställningen. Väl på plats var föreställningen och eleverna toppen. Härligt. En av mina elever 

som inte har så bra svenska kluckar av skratt. En utmärkt teater där man inte behöver förstå det 

talade språket. Barnen uppskattade verkligen föreställningen. Det var också uppskattat att få se 

hur Siri blev av med peruken.  

 

Observationer	dramaövningar	
Lärarna hade förberett klassrummet genom att skapa en stor, fri yta i rummet. Mitt på golvet låg en 

stor,  rund, blå matta. Flera mattor bildar öar på golvet och  tycks vara  strategiskt placerade enligt 

avsedda syften. I anslutning till en matta står exempelvis en bokhylla med sagoböcker. Klassrummet 

tycks generellt vara uppbyggt i stationer. I en vrå finns en målarhörna med penslar, kritor och pennor 

i en annan står små bord och låga stolar. Alla mattor är olika, varav en ser ut som en ”persisk” matta. 

Rummet  vi  ska  vara  i  ligger  i  en  korridor  som  kallas  för  ”Bullerbyn”.  Jag  och  dramapedagogen 

anländer  samtidigt  och  släpps  in  i  rummet  av  pedagogen.  På  tavlan  har  pedagogen  skrivit mitt 

respektive dramapedagogens namn  samt  ”Välkomna!”.  Invid denna  text har hon  ritat  två hjärtan. 

Dramapedagogen börjar  ställa  i ordning  stolar  tillsammans med pedagogen.  Jag  letar upp en plats 

där jag kan sitta och observera. Där står en soffa längs ena väggen och jag slår mig ner där. Inför båda 

dramapassen är vi på plats  före eleverna som droppar  in successivt efter att ha haft rast. Eleverna 

verkar inte anse min närvaro som obekväm. Innan dramapasset börjat söker en flicka snart upp mig. 
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Hon är mycket pratsam och berättar hur många  tänder hon har  tappat, att hon  tycker om att  läsa 

samt att hon tycker om matematik. Därefter ombeds alla elever placera sig i ringen på stolarna. 

Som beskrivet tidigare inleds dramapasset med att jag presenterar mig, varpå jag tar plats i en hörna 

i soffan  för att observera.  Jag sökte  tydliggöra min  roll som observatör och  försökte  inte göra mig 

osynlig.  Jag valde att konkret  förklara att  jag var där  för att observera och visade  tydligt upp mitt 

anteckningsblock.  Jag  talade  också  om  att  jag  inte  skulle  nämna  någon  vid  namn.  Allt  detta  var 

medvetna metodologiska val  i syfte att  förtydliga  forskningsprocessen  för eleverna.  Jag noterar att 

eleverna  spontant,  i  båda  grupperna,  placerar  sig  könsvis.  Efter  ett  antal  inledande 

uppvärmningsövningar  för  dramapedagogen  in  övningar  mer  specifikt  relaterade  till  teater.  I 

övningen  ”Alla  som….” uppmanas de elever  som varit på  teater någon gång byta plats.  I den ena 

gruppen reser sig alla utom en.  I den andra gruppen reser sig alla utom  fyra. En klar majoritet har 

således vana av tidigare teaterbesök.  I gruppen med de äldre eleverna visar det sig att de har varit 

vid  Skärholmsscenen  tidigare  där  de  har  sett  såväl  Flickan med  tomtebloss  som  besökt  den  s.k. 

Lyssningsloungen. En pojke i denna grupp med äldre elever berättar om en affisch han sett från en av 

Skärholmsscenens  andra  föreställningar  –  Sugarstar  –  på  vilken  skådespelaren  och 

dragperformanceartisten Robert Fux syns iklädd gul klänning.  

De dramaövningar som är av fysisk karaktär verkar engagera eleverna betydligt mer än de övningar 

vilka  går  ut  på  att  uttrycka  sig  verbalt,  en  iakttagelse  som  är  värd  att  notera  även  för mig  i min 

forskarroll. Vissa elever  tenderar uppenbart  föredra mer  fysiska uttryckssätt.  En  flicka,  Sara,  tycks 

vara  oerhört  blyg.  Hon  säger  sitt  namn  så  tyst  att  det  knappt  hörs  i  uppvärmningsövningen. 

Småningom vågar hon sig in i mitten av cirkeln. Detta under övningen Fruktsallad då en stol plockats 

bort  från cirkeln. Eleverna har  tilldelats olika  frukter. En  i gruppen  står  i mitten och  ropar ut olika 

namn på frukter varpå de elever som är tilldelade dessa frukter ska springa och byta plats. Utroparen 

ska då försöka få tag i en stol att sitta på, så att någon annan hamnar i mitten i rollen som utropare. 

Där hamnar  så plötsligt den uppenbart blyga Sara  inte bara en gång utan  flera. Första gången  till 

synes av misstag, senare tycker jag mig se att hon medvetet söker sig dit. Slutligen står hon i mitten 

igen. Hon ler stort och utropar ”Banan!” 

Dramapedagogen  frågar  eleverna  om  de  vet  vilka  som  arbetar  på  en  teater. Denna  övning  tycks 

endera vara för svår för eleverna alternativt har de enbart vaga kunskaper om hur en teater fungerar. 

Detta  framträder  i bägge grupper. Därefter  förs dramaövningar  in där eleverna  får  reflektera över 

normalitet  och  där  de  får  ta  ställning  till  vad  de  tycker  är  normalt  respektive  onormalt. 

Diskussionerna  stundtals på  en  relativt oskyldig nivå,  från  såväl  vuxnas  som barns håll.  En  flicka  i 

förskoleklassen  tar dock  initiativ  till att  föra diskussionen på ett djupare plan och berättar att hon 

anser sin brors öron vara lite konstiga. Dramapedagogen fyller snabbt i att ”båda är normala”, vilket 

stänger möjligheterna  för  vidare  diskussion.  Därefter  styr  hon  vidare  till  en  annan  fråga  ”Är  det 

normalt  att  ha  jordgubbar  hemma  hela  vintern?”  Senare  i  samma  övning  får  eleverna  dock  ta 

ställning till frågan om det är normalt att vara annorlunda. En elev som går i den särskoleintegrerade 

klassen  svarar  som  vore  hon  stött  över  frågan:  ”Ja,  det  är  klart  att  det  är!”  Senare  säger 

dramapedagogen:  ”I  Sverige är det normalt att gå  i  skolan.  I andra  länder är det  inte normalt. Vi 

pratar  ofta  om  ordet  normalt.  Vi  är  olika, men  alla  är  normala”. Här  för  hon  in  en möjlighet  till 

djupare diskussion och reflektion där det hade varit intressant att höra barnens tankar. Men istället 

för att fördjupa byter hon till en annan övning där hon samlar alla elever kring sig på golvet för att 

högläsa dikten I Annorlunda stad av Lennart Hellsing med illustration av Paul Ströyer. Såväl text som 
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bild  visar  på  en  bakvänd  och  lite  småtokig  stadsbild.  Exempel  på  strofer  i  dikten  är:  ”där  har 

flintskalliga  lockar”, ”där är röda rosor gröna”, ”där skiner solen hela natten, där kan man torka sig 

med vatten”, ”där är alla kurvor raka”. Bakvänt och nonsensartat som så ofta  i Hellsings verk. I den 

särskoleintegrerade gruppen blir diktläsningen ett uppenbart välkommet, mysigt och  lugnt avbrott. 

En pojke  hoppar upp  i  en pedagogs  knä och  får massage under  tiden de  lyssnar på dikten.  Strax 

hoppar  ännu  en pojke upp  i  knäet på  en  andra pedagog. Även han  får massage. Alla  eleverna  är 

rofyllda och uppmärksamma. Därefter får eleverna berätta om det ser någon onormalt och konstigt 

med bilden eller om det hörde något sådan i dikten. Eleverna berättar om många exempel.  

Därefter får eleverna sprida ut sig  i klassrummet och själva rita bakvända saker som de kan komma 

på, med  inspiration  från Annorlunda stad. Eleverna  tycks återigen placera sig könsvis, även om det 

också  förekommer viss rörelse  i rummet då eleverna vill visa varandra och sin pedagog vad de har 

ritat. Eleverna  i den särskoleintegrerade klassen sätter sig uppblandat såväl årskursvis som könsvis, 

dvs. flickor och pojkar i skolans år två sitter tillsammans med flickor och pojkar från särskolans år 4‐5. 

Under  tiden eleverna ritar ger även  jag mig ut  i rummet med mitt anteckningsblock  för att kika på 

vad barnen ritar. Jag börjar röra mig i riktning mot en flicka. Hon möter min blick och börjar hålla för 

sin teckning med armen. Jag vänder och lämnar henne ifred, då jag tolkar det som ett fysiskt uttryck 

för att hon inte vill bli dokumenterad. I den andra gruppen inträffar en liknande incident då en flicka 

vänder bort blicken när jag frågar om hon vill berätta vad hon ritat. En pojke bredvid henne berättar 

då för mig vad hon ritat. Jag väljer att inte ta med hans utsaga, eftersom hon så tydligt visat att hon 

inte vill att jag ska se. Jag påminns om att försöka  invänta  inbjudande gester och vara uppmärksam 

på om där finns ett avvaktande i elevernas kroppsspråk.  

En flicka har ritat ett hus med dörren överst och fönstret nederst. Jag går fram till en pojke och frågar 

honom om han vill berätta vad han ritar. Han berättar att han ritar en pojke som sitter på bänken och 

skriver på stolen. Sara har ritat ett hus där trapphuset sitter utanpå. Jag går till ett litet bort där tre 

flickor sitter. Jag frågar vad de tänker om ”annorlunda”. En flicka svarar medan hon ritar ”vi tycker att 

annorlunda är  fint”. En av  flickorna visar att hon ritat en gubbe som har ögonfransarna på öronen 

och  ögonen  på  kinderna.  Efter  den  första  gruppen  erbjuds  jag  och  dramapedagogen  följa med 

eleverna  till  lunchmatsalen.  Flickan  som  tagit  kontakt med mig  inledningsvis  ser  snabbt  till  att  vi 

hamnar vid hennes bord. Vi antar erbjudandet. Maten kostar 18 kr för oss ”gäster”.  Matsalen är ljus 

och  fräsch. Där  finns ett  imponerande variationsrikt salladsbord och eleverna har  två maträtter att 

välja på. Maten är god och vällagad. Eleverna äter rikligt och tar om flera gånger. Dramapedagogen, 

som  också  är  lärare  i  grundskolan,  berättar  om  barn  vilka  inte  serveras middag  hemma  och  som 

därför äter extra mycket till lunch. Jag funderar på om så är fallet med dessa barn, eller om de kanske 

faktiskt bara är hungriga efter en säkerligen ovanligt fysisk förmiddag med dramaövningar. Eleverna 

initierar  en  spontan  diskussion  om  vilka  språk  de  behärskar.  De  tycks  stolta,  men  skämtar  om 

arabiska som några av dem behärskar. I korridoren på lunchrasten hör jag en pojke skämtsamt ropa 

till en annan ”Jävla arab!”  

Efter  lunchen  bjuds  jag  och  dramapedagogen  in  till  personalrummet  där  vi  serveras  kaffe.  Den 

pedagog som ska delta i dramapasset efter lunch slår sig ned bredvid oss och berättar om att vid den 

här skolan arbetar engagerade  lärare – eldsjälar.  Jag noterar under kommande dramapass att hon 

verkar själv vara en mycket engagerad pedagog och hennes sätt att interagera med eleverna tycks av 

mitt korta besök att döma genomsyras av ömsesidig respekt. Hon arbetar i den särskoleintegrerade 

klassen. Hon  och  hennes  elever  tycks  ha  vana  att  arbeta med  konstnärliga  uttryck. Det  råder  en 
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lugnare stämning i den gruppen än i förskoleklassen. På en elevs initiativ spelas också musik från en 

CD‐spelare i klassrummet under tiden de ritar efter dramaövningarna. I slutet av dramaworkshopen 

frågar  pedagogen  om  vi  vill  höra  eleverna  framföra  en  sång  de  ska  sjunga  på  en  stundande 

skolkonsert. Eleverna tycks entusiastiska och de  framför så sitt sångnummer och tillhörande gester 

med påtaglig glädje. Klassen har arbetat med temat ”Lika – Olika” vilket jag inser ligger nära det tema 

som avhandlas  i  såväl dramaövningarna  som  i  föreställningen Salong Normal. Temat går  igenom  i 

elevernas sång: ”Liten och stor  ‐ under samma himmel,  liten och stor – spelar  ingen roll”. Utanför  i 

korridoren efter det avslutade andra dramapasset stannar  jag, pedagogen och dramapedagogen till 

och samtalar lite kort. Pedagogen utbrister då spontant:  
 

Jag bara  ryser. En av  flickorna som var med  idag är mutist och har aldrig pratat under sin  tid  i 

klassen. Hon pratade idag. 

 

Pedagogen berättar hur hon vid presentationsrundan uppmuntrade en flicka att presentera sig och 

säga sitt namn och detta gjorde hon ‐ om än tyst!  

	

Bildmaterial	
Det bildmaterial jag förfogat över härrör från de helklassamtal jag förde med samma två klasser vars 

dramaworkshops  jag  fick  närvara  vid  och  vars  efterföljande  dramatillfällen  fick  ställas  in  p.g.a. 

sjukdom. Bilderna de ritade i de förberedande workshoparna bad jag aldrig om att få ta del av annat 

än att jag observerade dem. Att dela med sig av teckningarna var frivilligt och alla lämnade inte ifrån 

sig sina bilder. Flera elever har avbildat ”Millan” och ”Klas” samt den runda mattan de stod på. Några 

har valt att rita enbart ”Millan” eller ”Klas” och i den mån det går att utläsa tycks det vara pojkar som 

har  ritat  ”Klas”  och  flickor  som  ritat  ”Millan”.  Pianot  avbildas  också  i många  teckningar.  I många 

bilder är det en del av föreställningens tematik ”Rädsla” som står som motiv där eleverna ritat saker 

de är rädda för. Två av dessa bilder är intressant nog snudd på identiska. Där har publiken avbildats 

samt två spindlar som hänger ner från taket. Pilar och text förklarar vad som avbildats på ett likadant 

vis. Detta kan  relateras  till  forskning av Eva Änggård  (2005) som menar att detta är ett uttryck  för 

yngre barns kamratkulturer. Genom att  imitera varandra och  rita  likadant befäster de sin vänskap. 

Bland förskoleklassens bilder, där barnen är ca 6 år, samsas relativt detaljerade avbildningar av ”Klas” 

och ”Millan” med streckgubbar men även en del huvudfotingar. Även här  förekommer pianot som 

motiv  liksom  publiken,  ofta  i  form  av  rader  av  huvuden.  Stora  skillnader  i  bildutveckling  kan  här 

skönjas.  I detta sammanhang av genomsyrande normalitetstematik kan även nämnas att  just barns 

förmåga  att  avbilda människofigurer  förr  användes  som  intelligenstest  för  barn  (Aronsson  1997). 

Även idag ingår vanligen i BVC:s hälsokontroller av fyraåringar i Sverige att rita en huvudfoting i syfte 

att fånga upp eventuella avvikelser (Hörnfeldt 2012). 

	

Samtalsintervjuer	vuxna	

Anställda	vid	Stockholms	stadsteater	Skärholmen	
 

Den generella förankringen och samverkan med närområdet 

Barn: Bor du i stan då? 

Ellinor: Ja jag bor i stan, det gör jag. 

Barn: Tar det inte jättelång tid att komma hit då? 
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Ovanstående  fråga  fick  jag av ett av de  i  studien deltagande barnen. Frågan är  intressant att  lyfta 

fram  och  relatera  till  Skärholmsscenens medvetna  strategi  att  placera  Skärholmen  i  centrum  av 

teaterpublikens medvetande  istället  för  perifert.  Flera medarbetare  vid  Skärholmsscenen  berättar 

om hur man relativt omgående formulerade om en befintlig  informationstext på sin hemsida vilken 

utgick  ifrån  att  publiken  kom  resande  från  innerstan.  Istället  förklaras  nu  att  man  når 

Skärholmsscenen  genom  att  åka  T‐banans  röda  linje  13,  hållplats  Skärholmen.  Kommunikatören 

förklarar: 
 

När vi själva definierar vad Skärholmen är så har man i nästan ett år sagt ”det tar 24 minuter att 

ta sig hit från T‐centralen” – men de som bor i Norsborg, då? […] Det har jag lärt mig. Ska jag utgå 

från nånting så är det att vi är i centrum.  

 

Eftersom målet  är  att  definiera  sin  publik  i  närområdet,  vilket  innebär  att  den  till  stor  del  även 

kommer till Skärholmsscenen söderifrån, upplevde man att det vore fel att definiera scenens lokalitet 

med utgångspunkt från att publiken kommer från innerstaden. Samtidigt vill man ändå framhäva den 

faktiska korta restiden från city för att dra till dig publik även därifrån. Detta är ett av många exempel 

på tillvägagångssätt där Skärholmsscenen strävar efter att förankra sin verksamhet i närområdet.   
 

Under den relativt korta tid under vilken Skärholmsscenen funnits, har det pågått ett ambitiöst och 

tämligen  intensivt  förankringsarbete  på  många  olika  plan.  Carolina  Frände,  Skärholmsscenens 

konstnärliga  ledare  och  verksamhetschef,  betonar  att  ”den  här  typen  av  arbete  kräver  väldig 

långsiktighet”. Samtidigt menar hon att de på kort tid lyckats få till nära samarbeten med stadsdelen 

–  något  hon  benämner  som  ”grannsamarbeten”.  Hon  berättar  att  hon  alltid,  då  hon  lämnar 

teaterhuset, hälsar på någon hon lärt känna sedan de kom dit. Samtidigt har hon många tankar och 

funderingar  på  hur  hon  skulle  vilja  ta  närområdesförankringen  flera  steg  längre,  mot  det  mer 

platsspecifika.  
 

[…]vi har prövat en praktik kring hur man kan närma sig ett närområde. Det jag kan sakna i det vi 

har gjort, det är att vi faktiskt inte har gått ut i närområde, alltså fysiskt sett. Liksom ut på torget 

eller vad det nu skulle kunna vara. 

 

Just detta,  som  Frände  beskriver ovan, har dock  skett  efter  att detta  samtal utspelade  sig. Bland 

annat har de kommit att bli delaktiga  i Skärholmsdagen två gånger där de just rent fysiskt flyttat ut 

till  spelplatser  utanför  teaterhuset  för  att  synliggöra  sig  i  närområdet.  Frände  berättar  om 

Skärholmsdagen som en lokal reaktion i stadsdelen gentemot Stockholm stad centralt.  
 

Man har tröttnat på det här påbudet från staden om att de ska springa runt  i folkdräkter och 

etniska kläder liksom på Nationaldagen. Jag har verkligen stöttat dem. Jag håller med. 

 

Med Skärholmsdagen firas istället Skärholmen som stadsdel. Detta gör man i september varje år med 

hänvisning  till  att  Skärholmens  centrum  invigdes  i  september  1968.  Inför  första  året  Stockholms 

stadsteater Skärholmen deltog blev de uppsökta av representanter från stadsdelsförvaltningen vilka 

frågade  om man  inte med  gemensamma  krafter  kunde  upprätta  en  utomhusscen  på  skolgården, 

något  man  från  Skärholmsscenen  gärna  ville  vara  delaktiga  i.  Under  Skärholmsdagarna  öppnas 

teaterhuset upp för allehanda aktiviteter. ”Jag är glad om de kommer  in  i foajén, så att man kan få 

ett samtal, liksom” menar Frände.  
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Kommunikatören beskriver hur människor hon möter ute på  torget  tycks glada och stolta över att 

Stockholms  stadsteater  finns  i  Skärholmen.  Samtidigt  framhåller  hon  utmaningen  i  att  få 

närområdespubliken till Skärholmsscenen:  
 

Jag tror  inte att man på ett år kan se att folket kommer hit… av sig självt för… för här finns det 

helt andra… […] alltså det finns eh […] dom har ju andra prioriteringar 
 

Hon nämner vidare konkurrerande aktiviteter inom närområdet såsom Heron City där barn och unga 

tycks tillbringa stora delar av fritiden, något som bekräftas av de fokusgruppintervjuer jag gjort. Hon 

nämner  vidare  en  annan  konkurrerande  aktivitet  inne  i  stan,  en  konkurrent  som  intressant  nog 

återfinns  inom  den  egna  organisationen  –  Stockholms  stadsteater.  Kommunikatören  berättar 

uppgivet  att  det  har  kommit  till  hennes  kännedom  att  skolor  i  närområdet  valt  att  åka  in  till 

Stockholms stadsteater inne i stan, vid Sergels torg, istället för att besöka Skärholmsscenen för att se 

en föreställning till ett vad som dessutom är ett betydligt billigare alternativt. En pedagog hon talat 

med hade uttryckt det som att hon ville att eleverna skulle få se ”riktig teater”. ”Det är  ju det man 

stångas med här på nåt sätt… att få närområdet att förstå […]” menar hon. 
 

Vad gäller  just den allmänna  lokala publiken, dvs. publik  som  inte kommer genom  skolans  försorg 

exempelvis  familjer med barn boende  i närområdet,  tycks uppslutningen vara blygsam – dock  inte 

helt  utebliven.  En  anställd  vid  teatern menar  att  det  inte  är  tillräckligt många  som  kommer  från 

närområdet.  Samtidigt börjar man  se  viss  effekt, bland  annat  beskriver publikvärdarna  att de har 

börjat känna  igen några ur publiken som återkommer. De berättar bland annat om en mamma som 

kommer  regelbundet med sina barn på helgföreställningarna,  ibland  för att se samma uppsättning 

flera  gånger.  En  skådespelare menar  att  hon  noterat  att  det  på  en  lördagsföreställning  nyligen 

kommit en, kanske två familjer från Skärholmen – ”och det har vi ju inte haft riktigt”. Hon kan också 

märka att människorna utanför tycks känna  igen henne och barn har börjat ropa hennes namn. En 

annan medarbetare berättar om hur de anställda i början drömde om att barn och unga ska komma 

dit på eget initiativ och att de gärna skulle se att människorna som ”bor i de här husen mittemot” ska 

hitta till teatern. ”De ska känna att det är deras teater, liksom” – ett uttalande som rimmar väl med 

Stockholms stadsteaters ambitioner som helhet – att vara en folkets teater. ”Stockholms stadsteater 

skall  ledas  och  verka  så,  att medborgarna  i  denna  stad  känner  att  teatern  är  deras[…]” menade 

Hjalmar Mehr 1960  i  sitt  tal då Stockholms  stadsteater  invigdes  som ett ”folkligt komplement”  till 

nationalscenen Dramaten  (Zern 2010a: 20‐21). På  frågan om var publiken  till helgföreställningarna 

kommer  ifrån  svarar  den  verkställande  producenten  att  det  rör  sig  om mycket  om människor  i 

teaterbranschen. Han beskriver tiden för Skärholmsscenens allra första premiärer som att ”vara på 

en branschträff när man klev av tunnelbanan.” Men att där också kommer en hel del familjer samt 

mor‐ och farföräldrar med barnbarn – de flesta från innerstaden. Samtidigt framhåller han: 
 

Vi är  inte en ytterstadsscen  för  innerstadspublik. Vi är en scen  för dom som bor…  för alla men 

framförallt för dom som bor i närområdet. 

 

Ingen grundlig uppföljning har gjorts och statistik saknas kring var publiken kommer ifrån, något som 

kommunikatören  framhåller  som  svårt  och  hänvisar  till  olika  bokningsförfaranden.  Verkställande 

producent menar att: 
 

En känsla skulle jag säga att det är ungefär 10‐15% från närområdet, resten från eh… innerstan. 

 



 
 

64 
 

Verkställande  producent  berättar  att  de  får  ”propåer  från  branschfolk”  att  spela  flera 

helgföreställningar,  men  att  nuvarande  uppdrag  innebär  att  främst  spela  för  skolpublik,  dvs. 

vardagar. Överlag har Skärholmsscenen även erhållit  lovord  i  recensionerna med några  få  ljumma 

recensioner. Verkställande producent berättar dock att recensionerna  inte tycks vara avgörande för 

skolorna. Där tycks andra kriterier spela in av mer praktiskt karaktär. Däremot är branschfolket mer 

känsligt för vad recensenterna skriver ‐ ”det märkt i besöksstatistiken” menar han.  
 

Vad gäller det man tenderar att benämna för det ”akuta närområdet” har, utöver Skärholmsdagen, 

flera samarbetsprojekt kommit igång. Bland annat får alla femåringar i stadsdelen Skärholmen varje 

vår  se  en  föreställning,  något  som  samordnats  och  köpts  in  från  stadsdelsförvaltningen  sida.  Att 

samordna  för  förskolan  tycks vara  lättare av organisatoriska skäl, menar man på  teaterns  sida och 

refererar  till  en  lokal  förskolesamordnare  inom  stadsdelen  vilken  köper  in  kultur  för  att  sedan 

distribuera till förskolorna. Man arbetar samtidigt aktivt vid Skärholmsscenen med att synliggöra sig 

för hela närområdet,  inte bara  skolvärlden,  i  syfte att  skapa nyfikenhet och uppmärksamhet kring 

verksamheten  och  huset  –  exempelvis  som med  Skärholmssdagen.  Ett  annat  sätt  är  att  bjuda  in 

bland  andra  fritidsverksamheten  och  socialtjänsten  till  generalrepetitioner.  Skärholmsscenen  har 

också etablerat samarbeten med lokala aktörer som t.ex. United dancers till vilka man upplåter sina 

lokaler inför de årliga uppvisningsföreställningarna. Ett samarbete finns även med Kulturskolan vilken 

också lånar lokaler för undervisning samt till en dansverksamhet för femåringar i stadsdelen. Teatern 

lånar  även  ut  lokalerna  till  andra  lokala  aktörer  inför  event,  konferenser  och  andra  tillställningar. 

Dessa initiativ, menar Frände, lockar helt andra grupper in i huset vilka aldrig varit där. Hon förklarar 

dessa samarbeten på följande vis: 
 

Jag  tycker  inte  att  det  finns  ett  självändamål  att  det  första  man  gör  hos  oss  är  att  se  en 

föreställning hos oss… Det är inte så samhället fungerar nu [… ] Vi kan inte förvänta oss det. När 

man  inte har den här  traditionen, när man  inte vet vad det här är, vad står det här  för och så 

liksom. 

 

I  samband  med  dylika  tillställningar  erbjuder  teatern  att  spela  kostnadsfria  föreställningar  för 

besökarna. Ett sådant här sätt att arbeta kräver att man är på plats i Skärholmen och Frände menar 

att  det  inte  är möjligt  att  driva  sådana  processer  i  från  Sergels  torg.  Hon  säger  att  så  länge  de 

uppfyller sitt uppdrag kan de även syssla med kringaktiviteter. Vidare förklarar hon att hon  implicit 

anser det vara deras skyldighet som en offentligt finansierad institution att aktivt söka upp vägar att 

nå och verka  för sina  finansiärer. Människor  från ”det akuta närområdet” kommer  till  teaterhuset, 

fast på andra vis just nu och inte i egenskap av publik ännu berättar Frände.  

 

Ett annat grepp att  förankra verksamheten  i närområdet  tycks ha varit att arbeta med  filmer och 

fotografier  från  närområdet  i  affischering  inför  uppsättningarna  såväl  som  inom  själva 

föreställningarna.  Scenografen  Kronberg  berättar  om  hur  de  till  scenografin  i  en  av  de  tidigaste 

pjäserna, Aladdin, valde att arbeta med filmade sekvenser från Alby, Vårberg och Skärholmen. Hon 

berättar  om  vikten  av  att  lära  känna  de  platser  vilka  är  betydelsefulla  för  personerna  som  lever, 

verkar och bor  i området, exempelvis Pizzerian  i Bredäng samt ha  insikt  i att personer  i olika åldrar 

finner olika platser betydelsefulla. 
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Förankringsarbete och samverkan med närliggande skolor 

Även om stor möda läggs på att förankra Skärholmsscenen i närområdet på ett bredare plan bör det 

framhållas  att  den  primära  målgruppen  enligt  uppdraget  är  skolan.  Genom  att  vända  sig  till 

skolpublik har Skärholmsscenen möjlighet att nå alla barn och unga i närområdet på lika villkor. Att få 

till stånd samarbeten med skolorna  i ”det akuta närområdet”, dvs.  i Skärholmen menar Frände har 

varit  svårt.  I  det  vidare  närområdet  återfinns  bland  annat  samarbetsprojektet  med  Botkyrka 

kommun, som är ett angränsande område  till stadsdelen Skärholmen. Det är  från detta samarbete 

som empirin  till denna  studie är härrör  ifrån. Att  få  till ett  samarbetsprojekt med dem var  lättare 

eftersom man  från  kommunens  sida  redan  hade  formulerade  idéer  kring  hur  de  vill  arbeta med 

kultur  i  relation  till  barn  och  unga.  Samtidigt  beskrivs  samarbetsprojektet  med  Botkyrka  från 

Skärholmsscenens sida som relativt tungrott och som kräver att teatern leder och står för initiativen. 

Elever  från  Botkyrkaprojektet  deltog  även  senare  i  arbetet  inför  uppsättningen  av  Barnen  ifrån 

Frostmofjället, vilken  sattes upp efter att empirin  till denna  studie  inhämtats.  Inför Salong Normal 

samarbetade man,  som  tidigare  beskrivet, med  en  skolklass  från  årskurs  3  i  Hägerstenshamnens 

skola vilka fick arbeta fram sångtexterna som sedan tonsattes av Brommare. 
 

Processen att arbeta närområdesförankrat och med barns delaktighet är tänkt att  involvera alla  led 

vid  Skärholmsscenen.  Detta  har  inneburit  en  del  nya  arbetsprocesser  för  flera  av  de  anställda. 

Scenografen Jenny Kronberg menar att hon, i jämförelse med tidigare produktioner, är mer delaktig i 

hela  verksamheten  här  på  ett  annat  vis.  Självklart  bidrar  också  långtidskontrakten  till  att  detta 

möjliggörs. Att Kronberg rent fysiskt befinner sig på plats med sin ateljé medför även till möten med 

publiken som  inte möjliggjorts på samma sätt  i hennes tidigare yrkesliv, något hon menar påverkat 

henne i hög grad. Hon ser publiken komma och gå utanför fönstret och säger att hon också brukar ta 

för vana att befinna sig  i foajén  inför föreställningar och möta publiken. Ofta känner hon  igen dem 

när de kommer tillbaka igen. Sammantaget menar Kronberg att dessa nog är förhållandevis ovanliga 

erfarenheter för en scenograf. Inför Liten igen samarbetade Kronberg med en klass i årskurs 5 från en 

skola  i närheten, från vilket hon beskriver ha fått många värdefulla  insikter med sig.  I detta projekt 

menar hon sig ha fått ”ett politiskt uppvaknande” efter att hon  insett hur materialfattig skolan var 

när eleverna  skulle  till att börja  rita och måla  till scenografin. Klassen hade endast små  lådor med 

avbrutna kritor och gamla A4‐papper.  
 

Vi gjorde så här att vi köpte grejer […] tuschpennor och kritor och stora papper… De hade liksom 

aldrig sett… så bara den grejen att jag kom med det här materialet…  

  

Kronberg försökte se till att alla elever  i klassen fick någon bild med  i den slutgiltiga scenografin till 

djungelscenen. Att  sedan  se  föreställningen  tillsammans med  just dessa elever beskriver Kronberg 

som  ”magiskt”  och  menar  vidare  att  ”de  är  verkligen  medskapare  av  den  här  föreställningen”. 

Djungelscenen har intressant nog visat sig vara en av de scener vilka tycks ha gjort starkast intryck på 

de  unga  informanterna  och  respondenterna  i  denna  studie.  Kronberg  lyfter  också  fram  den 

engagerade pedagogen  för klassen  som hon upplever  som generös med  tid, nästintill  radikal  i  sitt 

förhållningssätt:  ”vi  kan  ta  tre  timmar  där”.  Vid  terminsslut  bestämde  sig  personal  från 

Skärholmsscenen att åter besöka denna klass i samband med deras julavslutning för att leverera en 

varsin ask med tuschpennor till eleverna som tack. ”Det var en såhär jättestark privat upplevelse för 

mig” berättar Kronberg.  
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Dramaturgen  Mats  Kjelbye  ger  även  han  exempel  på  hur  han  påverkats  av  att  arbeta  fram 

föreställningsprojekt  tillsammans med barn. Han ger ett konkret exempel  från arbetet  inför Som  i 

spegeln, en tidigare föreställning. Projektet tog sig en annan vändning än vad man från teaterns sida 

först trott  innan de begav sig ut  till skolan de samarbetade med. ”Vi har ofta ett ärende med oss” 

berättar  Kjelbye.  I  detta  fall  var  ärendet  tema  ”Speglar”.  Själva  hade  de  initialt,  innan  besöken  i 

skolan, tagit sig an och utforskat ämnet något flyktigt och talade om sina spegelbilder i termer av ”jag 

har en för stor näsa” eller jag har ”löjliga knän”. När temat så förmedlades till eleverna förde dessa in 

diskussionerna  på  ett  djupare,  filosofiskt  plan  varefter  projektet  antog  en  ny  dimension  ‐  enligt 

Kjelbye en mer spännande sådan.  

Men när vi pratade med den här barngruppen, så för dom blev det  liksom  ’vad finns bakom en 

spegel?’ Kanske var de för unga för att ha hamnat i utseendefixering. 

Vidare berättar Kjelbye om Skärholmsscenens arbetssätt att aktivt öppna dörrarna och bjuda  in till 

samarbeten; ”högt och lågt”, från ”närhet och fjärran”:  

Här  finns  det  svängdörrar  och  det  tycker  jag  både  är  läskigt  och  det  tycker  jag  är  otroligt 

spännande. Det finns en förankring. Inte ”här är en teater ‐ stängda dörrar – kom och titta på en 

premiär”. Det är inte riktigt så, utan det är nånting mer. Det tycker jag om och det är någonting 

annat än vad jag fått vara med om på andra institutionsteatrar. […] Här känns det som att i varje 

projekt så är nästa största fråga ”vem kan vi vända oss till?”    

Viss  sådan  erfarenhet  menar  sig  Kjelbye  ha  från  tidigare  arbete  vid  Backa  Teater,  tillhörande 

Göteborgs  stadsteater,  vilken  han menar  kan  fungera  förebildande.  De  har  ”mer  pengar”,  ”mer 

utvecklad kontakt med lärare” – det är ”mer inarbetat där”, säger han.  

Vad  gäller  arbetet med  skolpubliken  på  plats  i  samband med  föreställningarna  arbetas med  stor 

strävan efter medvetenhet och insikt i skolpublikens förutsättningar och särskilda villkor. Inför varje 

föreställning tar kommunikatören reda på vilka skolor som kommer. Genom att veta var de kommer 

ifrån  får de också viss  information om vilka behov publiken kan komma att ha, exempelvis om en 

skola har  rest  långt  för att komma dit. Ett  tätt  samarbete  sker på plats mellan kommunikatör och 

publikvärdar. De senare berättar om hur de har möjlighet att arbeta  flexibelt. Som exempelvis har 

det  förekommit  att man  skjutit  upp  föreställningar  något  för  att  skolklasser  på  väg  dit  har  blivit 

försenade i den kommunala trafiken. ”Vi kan inte vara nitiska med tider när det är hela grupper som 

kommer”. Verkställande producent menar att det är  lätt att en  institution blir  lite  fyrkantig, något 

man aktivt försökt att motarbeta. Istället, menar verkställande producent, har de försökt tänka: 

 Vad  är  konsekvenserna  om  de  kommer  15 minuter  för  sent?  Det  gör  ingenting.  Det  kan  vi 

förhålla oss till, om vi vet om det. 
 

Förändringar  och  justeringar  görs  fortlöpande  gällande  praktikaliteterna  vilka  omgärdar 

föreställningarna,  exempelvis  har man  ändrat  så  att  en  del  föreställningar  börjar  femton minuter 

efter hel timme, då de märkte av att många skolor blev försenade, troligtvis sammanföll detta med t‐

banans ankomsttider  till  Skärholmen. Kommunikatör och verkställande producent  sitter enbart en 

dörr ifrån foajén och brukar, liksom scenografen, ofta gå dit ut i samband med föreställningarna för 

att  ”lyssna  in” publiken. Olika  funktioner  vid  teatern har  givetvis olika  grad  av direktkontakt med 

skolorna.  Samtidigt  tycks  ett  stort  intresse  generellt  sett  finnas  hos  de  anställda  vid  teatern. 

Kommunikatören  säger  sig  vilja  få  fler  tillfällen  att möta  skolorna  direkt  genom  att  besöka  dem. 



 
 

67 
 

Kronberg  berättar  vidare  att  hon  gärna  skulle  vilja  fortsätta  att  samarbeta med  en  grupp  barn, 

exempelvis för att göra om foajén och göra den än mer flexibel där man kan växla mellan stora och 

små ytor samt ordna en bildverkstad. Nuvarande utformning, med den röda färgen, känns mer som 

om  den  är  gjord  för  att  passa  i  ett  ”Stadsteatern‐perspektiv”  –  att  den  ska  signalera  Stockholms 

stadsteater.  
 

Den del av  skolpubliken  som  inte kommer  från det  inre  respektive yttre närområdet  tycks ha  stor 

spridning. Detta har man dock  inte statistiska underlag för men enligt bokningarna har de fått veta 

att  skolor  från  exempelvis  Vallentuna,  Värmdö,  innerstaden,  Hammarbyhöjden  Täby,  Älvsjö  och 

Björkhagen  besökt  Skärholmsscenen.  Bland  dessa  är  några  skolor  frekvent  återkommande,  bland 

annat  en  innerstadsskola.  Från  teaterns  sida  menar  man  att  publiken  representerar  stor  social 

spridning och att de har ”mycket  innerstad och villastadsförort”.    Ibland kommer elever från skolor 

belägna  i  generellt  sett mycket  olika  områden  för  att  besöka  teatern  samtidigt. Detta  sker  av  en 

slump och är helt beroende på vilka  som bokar och när de har möjlighet att gå. Dock  framgår att 

teatern till vissa genrep medvetet försöker bjuda in publik från olika håll där Alby och Kungsholmen 

nämns som exempel. Publikvärdarna menar att det är sällan som skolor från ytterstad och innerstad 

besöker teatern samtidigt. ”Det känns som om de kommer från samma typ av miljö även om det inte 

är  samma  typ  av  skola”.  Botkyrka  kommun  försöker  ibland  ”boka  strategiskt”  berättar man  från 

teaterns  sida  och  man  menar  att  var  skolpubliken  kommer  ifrån  märks  av  i  foajén  och  i 

teaterrummet. Frände menar att det föreligger en slags omvänd fördom och säger sig ha noterat att: 
 

Barnen som är mindre teatervana och mindre disciplinerade eller vad man ska säga, hur man gör 

när man går på teater – de sätter sig längst fram […] medan barnen som är liksom mindre… alltså 

lite mer  tränade  i  den  här  situationen,  dom  är  lite…  och  nu  generaliserar  jag…  de  sätter  sig 

liksom… alltså dom är inte först in om jag säger så.  
 

 

Elever  från  Botkyrkaprojektet  är  representanter  från  den  förstnämnda  publikkategorin,  menar 

Frände. De sätter sig längst fram och tycks mer aktiva och rörliga under föreställningarna. En annan 

medarbetare  lyfter  dock  fram  att  just  Botkyrkaeleverna  tycks  lugnare  vilket  lyfts  fram  i  positiva 

ordalag. Ytterligare en anställd talar om barn från ”lite mer välbärgade miljöer som suttit helt raka i 

ryggen och  tittat”, medan barn  från andra delar ”sitter och hojtar”. Personen  ifråga menar att det 

borde vara mer som i det sistnämnda exemplet.  

 

Man har arbetat med stor medvetenhet  för att skapa  inbjudande övergångar mellan ”verkligheten 

och konsten” för sin unga publik, väl medvetna om att inte alla barn har tillgång till denna värld från 

sina  hemförhållanden.  I  denna  ambition  arbetar  man  exempelvis  med  tidigare  nämnda 

”transitatmosfärer” i föreställningarna. Man vill signalera att ”det här är en plats som tillhör er” och 

erbjuda  rum utan  restriktioner och  förbud. Medvetna om att många  skolklasser  kan ha  tillbringat 

lång  tid  till  att  resa dit, har plats  för  förtäring  av matsäck ordnats.  I övrigt  är  ytorna  ”öppna och 

tillgängliga” för att man ska kunna ”röra sig och få ur sig en del energi om man behöver det” berättar 

Frände. Den konstnärliga grunden, att alltid arbeta med det musikaliska, rörliga samt ofta även det 

ordlösa är nog omedvetet inspirerat av närområdet vilket är präglat av ”många nyanlända svenskar”, 

menar en anställd vid teatern. Att musiken i föreställningarna huvudsakligen är västerländskt präglad 

resonerar samma person är något man bör prata om och fundera kring.  
 

Ett  annat  sätt  att  göra  scenkonsten  tillgänglig  är  att  arbeta med  välkomnande  och  informerande 

publikvärdar  vilka  tar  emot  publiken,  visar  foajén,  toaletterna,  kapprum  etc.  Det  är  också 
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publikvärdarna som hälsar välkomna  innan föreställningarna. Det är alltid två publikvärdar på plats, 

den ena stannar kvar  i  foajén när  föreställningen börjat  för att vakta ytterkläder och tillhörigheter. 

Den andra följer med  in  i teaterrummet för att finnas till hands om någon  i publiken skulle behöva 

hjälp med något. Om detta  informerar publikvärdarna också  innan  föreställningen då de också ber 

alla att stänga av sina mobiltelefoner samt berättar hur  lång  föreställningen är. Publikvärdarna ska 

också  förklara  att  det  är  ”tillåtet  att  fortsätta  att  existera  inne  i  teaterrummet”  förklarar  Frände. 

”Man måste inte sluta finnas”. Med detta menas att publikvärdarna ska förklara för publiken att det 

är OK  att  småprata  lite med  varandra  under  föreställningen.  De  två  publikvärdar  jag  intervjuat  i 

studien,  en  kvinna  och  en man,  berättar  om  sina  roller  i  termer  av  att  utgöra  ”en  länk mellan 

publiken  och  teatern” men  också  att  det  ligger  på  dem  att  bidra med  den  ”första  känslan  och 

tryggheten”. De har också förhandsinformation kring vilka skolor som kommer, hur många, om där är 

någon som exempelvis sitter i rullstol etc. De tar också emot feedback från publiken. ”Vi kan ju hjälpa 

lärarna att ta över en liten bit av deras ansvar” förklarar en av publikvärdarna. De lärdomar som görs 

avseende det praktiska mötet med skolpubliken loggas i en särskild bok som stöd för övrig personal. 

Publikvärdarna har under hand arbetat upp en rad egna erfarenheter. Delar av arbetet har de  fått 

revidera och tänka om kring. En av publikvärdarna beskriver hur de tidigare informerade besökarna 

om att  ifall någon behövde  lämna salongen för att exempelvis gå på toaletten kunde de säga till en 

publikvärd.  Detta  resulterade  vid  något  tillfälle  att  en  lång  rad  elever  blev  ”kissnödiga”  under 

föreställningen – en åt gången. En av publikvärdarna arbetar även som värd  inne  i ”Huset”, dvs. vid 

Stockholms stadsteater  i city. Hon beskriver att arbetet vid denna mindre scen  i Skärholmen ger en 

närmare publikkontakt och  inte blir så flyktig eller ytlig som den kan bli  inne  i stan. För rollen som 

publikvärd vid Skärholmsscenen  fick de genomgå en utbildning, något som  inte skedde  inför rollen 

som publikvärd inne vid Stockholms stadsteater vid Sergels torg. Bägge publikvärdarna jag samtalade 

med har aktivt sökt sig till Skärholmsscenen för att vilja arbeta där.  
 

Man  tycks väl  insatta  i barnpublikens  särskilda  förutsättningar och  strävar efter att möta publiken 

med  respekt  och  förståelse.  Bänkarna  i  gradängen  utformades  av madrasser  utan  ryggstöd  vilka 

enligt  Frände  var  temporära  till  utsprunget,  eftersom  de  beställda  bänkarna  var  försenade  i 

leveransen. Man märkte dock att de unga besökarna  lade  sig ner under provföreställningarna och 

gjorde  det  bekvämt  för  sig,  utan  att  tappa  fokus  på  föreställningen.  Det  beslutades  därför  att 

madrasserna  skulle  behållas.  ”Det  är  normalt  att man  rör  sig  på  teatern  för mig.  Reaktionen  är 

kroppslig  på  konst”  menar  Frände,  därför  måste  det  finnas  gott  om  plats.  Kronberg  talar  om 

förhållningssättet till den unga publiken: 
 

Det  ska  inte  vara  så  att man måste bete  sig  på  ett  visst  sätt…  eller  om man  inte  kan  de  här 

koderna, så får man inte känna sig dum 

 

Parallellt med ovan beskrivna mycket tillåtande synsätt förekommer utsagor hos medarbete där man 

förhåller sig mer ambivalent till rörelser och liv under föreställningen och där elever vilka behärskar 

teaterns konventioner och beteendekoder ändå uppskattas:  
 

Vi märker  det  också  att  beroende  vad  det  är  för  skola  och  var  den  ligger,  om  den  ligger  i 

innerstaden  eller  liksom  i  ytterstaden,  så  finns  det  lite  olika  temperament.  […]  t.ex. 

XXXXXXXskolan är en återkommande  skola  som kommer  i olika åldrar och  sådär… och dom är 

såhär en väldigt… dom har som… vad ska man säga… dom kan vilka etiketter… med dom är ändå 

såhär att dom tar in föreställningen och är väldigt intresserade och så vidare men… och där tror 

jag också att lärarna har… dom är inte sådär ”hysch pysch pysch”. 

[…] 
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Jag märker också att… eller  i alla fall…  jag har  inga belägg för det,  jag har  inte fört nån statistik 

men det känns  lite som att de som kommer  från ytterstaden har  färre personal men mer barn 

och… och då blir det såhär… såhär att dom kanske tillåter dom springa av sig och vilket jag tycker 

är  …  oftast  är  bra.  […]  Men  det  märks  att  det  finns  såhär…  klasskillnader  bland  lärarna. 

Jättemycket! 

 

Den  största  utmaningen  för  verksamheten  i  Skärholmen  menar  Frände  är  just  kontakten  med 

skolorna. ”Det finns ingenting som är svårare än det” säger Frände och beskriver svårigheterna med 

att etablera långsiktiga relationer där bägge parter har förtroende för varandra och där det finns rum 

för såväl skola som teater att utvecklas kreativt. ”Det är ett  jättejobb, för vi måste prata med varje 

skola enskilt” menar Frände. ”Då blir varje skola  i sig en  liten värld och som man ska möta på den 

världens  egna  villkor.[…]  Det  är  350  skolor  bara  i  Stockholms  kommun!”  En  annan medarbetare 

framhåller också skolan som utmaning:  
 

Vårt största problem är verkligen  lärarna. Jag är så  less och trött på dom som håller på att  jaga 

sina elever, det är så tråkigt att se. Hur ska vi göra för att barnen ska få ha sin upplevelse i fred? 
 

Ytterligare en anställd vid teatern framhäver också de medföljande pedagogerna som svårhanterliga: 

”[…]  vissa  lärare  förstör  barnens  upplevelser” men  framhåller  också  hur  givande  det  är  att  se  de 

pedagoger som ”fattar hur man får vara här” och att man  inte ”behöver stå på  led”. Mimaren och 

skådespelare Siri Hamari talar dock om hur hon ”gillar anarki – barnanarki” samt att hon tycker om 

när  ”det går nästan över gränsen.  Jag  tycker det är  roligt”. Hamaris gedigna erfarenheter  från att 

spela clown och commedia dell’arte bidrar säkerligen till detta uttalande som reflekterar en trygghet 

och glädje  i att  improvisera. Det gör henne väl rustad för  interaktion med publiken och vågar också 

släppa ifrån sig en del av makten. Detta har också medfört att Hamari visat sig vara tacksam att skoja 

med för teknikerna vid teatern, bland annat har de bytt musik till fabrorns spelande radio i Liten igen.   
 

Men det förekommer också ett fåtal exempel i utsagorna från de vuxna på teatern kring, vad man får 

anta och hoppas är, extrema  fall av disciplinering där pedagoger  fysiskt och handgripligen går över 

gränsen  och  tillrättavisar  elever  bland  annat  genom  fasthållning.  Det  har  även  förekommit  att 

pedagoger  så  sent  som  i  foajén  hotat  att  straffa  elever  genom  att  förbjuda  dem  att  se 

föreställningen.  I dylika fall har personal från teatern  ingripit och förklarat att man vill att publiken 

ska ha positiva erfarenheter med sig i bagaget från teatern och bett pedagogerna att tänka om. En av 

eleverna berättade under ett av fokusgruppsamtalen, som tidigare nämnt, om att han bestraffades 

genom att få stanna på skolan medan resten av klassen åkte till teatern. Här resonerar verkställande 

producent självkritiskt och menar att de på teatern måste bli bättre på att kommunicera ”att detta är 

vårt område. ”Man ska  inte använda våran plats för att bestraffa”. Vidare berättar han att  inför att 

dessa skolor återkommer, där komplikationer tillstött tidigare, brukar den personal vilken kommer i 

direkt möte med publiken prata  ihop  sig och se  till att detta uppföljande besök blir ett bra besök, 

utan att någon skuldbeläggs. ”Det viktigaste är att dom kommer hit och att när dom väl är här, att de 

känner sig välkomna”, menar verkställande producent.  ”Vi är välkomnande och vi är förlåtande, vi är 

ursäktande och vi är väldigt glada att dom är här”. 
 

Från  publikvärdarnas  sida  uttrycks  också  en  del  betänkligheter  kring  pedagogernas  roll  i 

teaterbesöket. En av värdarna tror att ”lärarna tänker att hur barnen beter sig som publik speglar hur 

jag är som lärare”. Gemensamt försöker de förmedla att pedagoger och elever är lika välkomna och 

att här är de är publik på samma nivå. Dramapedagogen menar att det säkert är en ”krock för många 

lärare”  att  plötsligt  inse  att  de  inte  behöver  ”sitta  och  hyssja  hela  tiden,  utan  teatern  tar  också 
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ansvar”. Hon menar att flera pedagoger tycks ha fått förståelse för Skärholmsscenens eftersträvade 

friare  förhållningssätt och börjar  förstå ”hur man  ska bete  sig  som vuxen på en  teater”. Samtidigt 

menar hon att både  teatern och  skolan måste  fundera vidare på ansvarsbiten: ”Vem  tar hand om 

dom elever som har svårt att sitta still?” I nuläget menar hon att ansvarsfrågan är tvetydig. Teatern 

säger sig ta ansvar för publiken, men är så verkligen fallet? När föreställningen väl är  igång ska det 

mycket  till  för  att  skådespelarna  ska  bryta  illusionen  för  att  korrigera  publiken.  Viss  intern  kritik 

framförs också kring det att publikvärdarna i sin information talar om att det är OK att röra sig och att 

man  inte  behöver  sitta  tyst.  Detta  kan  uppfattas  som  att  be  om  rörelse  och  prat  under 

föreställningarna.  
 

De  utsagor  som  handlar  om  skolvärlden  tenderar  till  största  del  handlar  om  problematiska 

situationer. Samtidigt förekommer också utsagor präglade av fina möten med pedagogerna där också 

en  förståelse  för  skolans  värld  uttrycks.  ”Jag  förstår  deras  hyssjande.  Det  är  deras  värld”.  

Verkställande  producent  menar  också  att  de  har  börjat  känna  igen  pedagoger  och  menar  att 

återkommande besökare är ett kvitto på att verksamheten är bra, menar han.  
 

På frågan om huruvida man från teaterns sida har erhållit ny kunskap om publiken som de inte visste 

innan,  svarar  samtliga  tillfrågade  vid  teatern  jakande. Bland utsagorna  framkommer  lärdomar om 

”hur formkompetent publiken är” i fråga om att kunna ta till sig relativt avancerade former av tilltal, 

att ta emot icke verbal kommunikation”. Frände berättar vidare om den scen i Liten igen då farbrorn 

tappar nycklarna. Där fanns en utbredd skepsis bland medarbetarna vid teatern initialt till att någon i 

publiken  skulle  våga  sig  fram  för  att  hjälpa  farbrorn  och  därmed  ge  sig  in  i  fiktionen.  Frände 

insisterade på att pröva och det visade sig fungera varje gång. ”Jag skulle vilja se det på stora scenen 

med  en  vuxenpublik,  som  är  tränad”,  utbrister  Frände.    Att  publiken  upplevs  av  teatern  som 

”formkompetent”  är  intressant  att  relatera  till  hur  kulturombuden  ute  på  skolorna,  enligt 

kommunikatören,  ibland  tycks mena att vissa pjäser väljs bort  för att eleverna enligt pedagogerna 

inte ”klarar” av tematiken eller formen. Detta upplever kommunikatören stor  irritation över och vill 

svara ”Jo, dom gör det!”  
 

Frände säger sig också ha  lärt sig vilken typ av berättelser barnen här är  intresserade av. Kronberg 

menar sig också ha lärt sig mycket om publiken under den tid hon varit verksam vid Skärholmsscenen 

och beskriver sig ha ”fått en knäpp på näsan” flera gånger bland annat kring ålder – vad barn i olika 

åldrar klarar av att se. Hon exemplifierar med Bilder av Pi som hon själv upplever som en ”kämpig 

föreställning att  jobba med”. Hon tänkte nog att åldersgränsen var för  lågt satt, att den skulle vara 

för svårgripbar för barn i 10 års ålder och kanske mer lämplig för ungdomar 12‐14 år. Samtidigt visar 

mötet  i  foajén  efteråt  att  barn  tycks  ha  berörts  av  föreställningen, menar  hon.  Vidare  berättar 

Kronberg om ett tillfälle då hon satt med som publik till just Bilder av Pi. Hon noterade en pojke som 

till största delen syntes oberörd av föreställningen, ända fram till slutscenen då skådespelarna jublar 

och glider  fram på  knä mot publiken. En av  skådespelarna  kom då att  ta på denna pojke  som då 

tycktes vakna till. De kvarstående 10 minuterna syntes pojken helt inne i föreställningen med ett helt 

annat fokus än innan ‐ ”ointresserad först, tills han blev vidrörd”, berättar Kronberg.  
 

Niklas  Brommare,  kompositör  och  musiker  vid  Skärholmsscenen  samt  i  Salong  Normal  även 

skådespelare, beskriver att detta är första gången han komponerar musik för barn och att han  inte 

ser  någon  större  skillnad  i  att  skriva  för  yngre  publik. Hans medspelare  i  Salong Normal,  Camilla 

Larsson, talar utifrån sin roll att hon tycker att arbetet som skådespelare skiljer sig åt beroende på 

om det är en ung publik eller en vuxen publik. Hon menar att hon önskar att inga skillnader förelåg 
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och hon ”försöker vara  likadan  som  skådespelare”. Såväl Brommare  som Larsson  talar utifrån  sina 

respektive konstnärliga gebit generellt om att spela barnföreställningar: 
 

Brommare: om man har en karriär där man bara gör barnföreställningar… det är  ju  inte särskilt 

sådär… 

Larsson: …då är man lite mindre värd i våra ögon 

Brommare: Är man i bägge världar, då ger det lite mer cred att spela för barn.  

 

Vidare är de överens om att det för en konstnär är givande och utvecklande att vara i båda världarna 

samt att det  innebär ett större ansvar att producera något  för barn. Man ”måste vara bättre” och 

”inte lämna så mycket öppet” beskriver Brommare.  Han arbetade med att tonsätta elevernas texter 

till Salong Normal. Texterna kom dock honom tillhanda  i ett relativt sent skede. Han började också 

direkt  efter  kollationering  att  arbeta med musikaliska  idéer  för  vilka  han  inte  ansåg  sig  vara  ”så 

beroende av mötena” med eleverna i samarbetsklassen. Han utgick mycket från ”barn i allmänhet”. 

Eleverna beskrivs ha ”jobbat själva mycket” och att Brommare och Larsson kom in mer mot slutet av 

processen. De beskriver det som nervöst att sedan framföra resultatet för dessa elever, från vilka de 

också fick en del synpunkter vilka beaktades. ”Dom hade helt rätt”. På det stora hela menar han att 

resultatet blev ungefär såsom han hade tänkt från början, med några undantag exempelvis ”När jag 

leker människa”  som  är  slutsången  till  föreställningen.  Larsson menar  att, med  facit  i  hand,  var 

Salong Normal kanske för slarvig och nämner att ”mellansnacken” skulle kunna ha vässats lite för att 

inte  tappa  barnen.  Samtidigt  upplevde  hon  att  föreställningen  var  lite  som  en  återhämtning  för 

barnen som inte sällan gäspade och ville lägga sig ner. Inte nödvändigtvis av ointresse för när de mot 

slutet annonserar ut att de nu ska sjunga ” sista låten” ofta möts av spontan reaktion från publiken ‐ 

”Va?” Brommare beskriver Salong Normal som ”ett tillstånd”. ”Jag är nog förvånad över att de tycker 

om det så mycket” beskriver Larsson. De upplever sig också själva  lärt sig att bli bättre på att möta 

publiken  såväl under  som efter  föreställningen. Camilla  säger  sig även  fått värdefulla erfarenheter 

från  ett  tidigare  Clown‐projekt  man  arbetade  med  vid  Skärholmsscenen  vilket  resulterade  i 

föreställningen Clownkvartetten, där de i hög grad fick utrymme att arbeta med publikinteraktion.   
 

Brommare  och  Larsson  diskuterar  hur  de  ibland  påverkats  starkt  av  publiken  under  själva 

föreställningarna då de spelat Salong Normal. Generellt blir de stundtals uppenbart berörda i mötet 

med publiken och Brommare berättar om tillfällen då han med nöd och näppe lyckats sjunga för att 

det  känns  så  fint  att  få  sjunga  för  barnen  som  är  där. Att  få  sjunga  för  barnen  som  hade  skrivit 

sångtexterna tyckte båda kändes ”stort och häftigt”. De minns även starkt båda två hur de spelade 

för en publik vilken enbart bestod av  funktionshindrade personer och att vissa sånger och  repliker 

inte kändes bra att framföra. ”Då plötsligt kändes den här föreställningen helt fel – för mig” berättar 

Brommare och  exemplifierar bland  annat med  frasen  ”han har bara  två  tår”  vilken  förekommer  i 

pjäsen. Larsson berättar vidare: 
 

Det var  ju såhär absurda grejer man snackade om, bara ”Ah…  jag äter skorpor till…” (”frukost”. 

Min anm.) Är det viktigt?  Ja, men alltså… det är  ju  inte det det handlar om egentligen. Allting 

handlar ju om djupare saker än en skorpa som är hård eller mjuk” 

 

Båda menar att de har  lärt sig mycket  i mötet med dessa funktionshindrade barn då några tycks ha 

återkommit varpå de har kunnat bygga vidare på bekantskapsrelationen något. Larsson minns särskilt 

en  pojke  och  utbrister:  ”Jag  blir  skitglad  när  jag  ser  honom!”  Andra  medarbetare  berättar  om 

liknande lärdomar och möten med just funktionshindrade barn och unga där många utsagor handlar 
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om att de har  lärt sig att möta personen –  inte assistenten eller andra medföljande vuxna, att  inte 

väja för mötet med barnet, utan tvärtom verkligen försöka nå just det barnet man kanske ibland i viss 

mån  undviker  av okunskap.  ”Precis  som  jag  försöker  ta  en mörk… när  det bara  är  svenska barn” 

uttrycker en anställd – ett uttalande vilket minst sagt olyckligt pekar ut normens snäva gränser.  
 

Man eftersträvar ständig reflektion, ofta genom att samarbeta med människor utifrån med specifika 

erfarenheter  och  kunskaper  –  ständigt med  publiken  i  åtanke.  Stor  vikt  har  lagt  vid  detaljer  som 

biljettpriser, bänkar, golvmaterial, utformning av  rum etc. ”Det viktigaste med  teater är  inte det vi 

gör på scenen […] utan det är hur de blir bemötta... och hur avskedet sker” beskriver en anställd. Den 

unga publiken beskrivs som  intressant  i det att den alltid har sina företrädare närvarande – vuxna  i 

form av pedagoger, föräldrar, mor‐ och farföräldrar, fritidsledare etc. ”Vi har tagit på oss ett uppdrag 

att producera teater för en publik som inte gör det aktiva valet att se teater” förklarar en anställd vid 

teatern. Den unga publiken beskrivs givetvis som den primära, medan vuxna tycks vara deras ”största 

problem”. Strax därpå menar samma person att ”alla som kommer hit är våra gäster och alla är det 

på samma villkor – vuxna och barn”.  
 

Frände  berättar  vidare  om  hur  imponerande  engagerat  eleverna  har  arbetat  i  samarbetet  inför 

föreställningarna Som i spegeln och Salong Normal:  

 

Man ser varann  i ögonen och det spelar  ingen roll att den där personen är nio år och  jag är 38. 

Det är inte intressant. Det trodde inte jag var möjligt. Jag trodde inte det var möjligt hos mig själv 

heller, att jag skulle liksom… påverkas på det där sättet. 

 

Med avseende på delaktighetsaspekten  som numera  tagit  stora kliv  in  i  scenkonsten  för barn och 

unga har publikbegreppet blivit allt svårare att definiera. Publik, menar Frände, står för att ”sitta ner 

och titta på vad någon annan gör”. I samma andetag förklarar hon att det är just så deras egen form 

ser ut, men att hon skulle vilja hitta något mer i form av ett ”möte” och frågar sig ständigt vad som är 

möjligt att göra.  

 
 

Botkyrkaprojektet – ”Teatern – en plats för lärande” 

Dramapedagogen/projektledaren, som  tagits  in externt  för samarbetsprojektet ”Teatern – en plats 

för lärande” vilket Skärholmsscenen haft med Botkyrka kommun, har en intressant roll i det att hon 

på  sätt och vis utgör en  representant  för bägge världar –  skola och  teater eftersom hon också är 

verksam  som  pedagog  i  skolan,  ett  arbete  från  vilket  hon  sökt  tjänstledigt  för  att  arbeta  i  detta 

projekt. Hennes  funktion  i projektet  torde vara värdefull som en brygga och  informationskanal  för 

teatern. Hennes erfarenheter då jag samtalar med henne halvvägs in i projektet är blandade. På vissa 

skolor menar hon att projektet har tagits emot mycket väl och med stor entusiasm. Hon tror vidare 

att  pedagoger  har  fått  se  ”nya  sidor  hos  sina  elever”  samt  tror  att  projektet  kan  ha  fungerat 

språkutvecklande  för  vissa  elever.  Samtidigt  tycks  projektet  på  vissa  skolor  ha  upplevts  som  en 

belastning. Hon beskriver det som om pedagogerna ibland tycktes uppleva det som att ”åh nej, nu är 

det  den  här  teatermänniskan  som  kommer  idag  igen”.  Vidare  berättar  hon  om  en  pedagog  som 

under ett dramapass talar med en förälder i mobiltelefon och inför klassen avhandlar en dispyt med 

denna kring en elev. Hon menar att hon också märkt av hos eleverna att de inte alltid har förberetts 

på hennes ankomst,  vilket givetvis påverkar arbetet  som  var  tänkt att göras under hennes besök. 

”Det har märkts på hela deras inställning till projektet”. Hon nämner en skola i synnerhet där arbetet 

varit tungrott. Arbetslaget tycks ha varit engagerade i mycket olika utsträckning. Samma skola nämns 
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också av två anställda vid teatern som problematisk i publikhänseende. Från just denna skola inkom 

en  lärarenkät.  I denna beskrevs skolan  som ”en  liten och  trygg skola där alla känner alla”. Klassen 

beskrevs som ”en smart klass med många starka viljor” men som tycks få ”många konflikter” till följd 

vilket i sin tur ”leder till många samtal med elever och föräldrar”. Samma pedagog menar att ”det är 

svårt att ta sig till Skärholmen” men ser positivt på att knyta teater och drama till skolarbetet. Enligt 

dramapedagogen hade en pedagog vid denna skola  irriterat sig över scenen  i Liten  igen då farbrorn 

slåss mot dammsugardraken rustad med matbestick och menat att detta var dumt, för nu kommer 

eleverna  ”göra  så  i matsalen”.  Detta  är  ett  uttryck  för  att  pedagogen  inte  litar  på  sina  elevers 

förmåga att skilja mellan fiktionen och verkligheten, menar dramapedagogen. I andra klasser menar 

sig dramapedagogen dock kunna skönja en ”mognad” hos eleverna mellan hennes besök. ”De kan 

sitta i ring, de väntar på instruktionerna eh… dom förstår att det på nåt sätt är kopplat till teatern.” 

Hon menar sig kunna se små tecken på effekter, men säger samtidigt att hon känner eleverna för lite 

för att kunna uttala sig om huruvida arbetet har påverkat eleverna.  
 

Dramapedagogen berättar att hon har arbetat på  likartat sätt med alla skolorna. Tanken  initialt var 

att pedagogerna skulle komma med förslag och tankar kring hur de själva ville använda projektet – 

något  som  tycks  ha  fungerat  bristfälligt.  Pedagogerna  tycks  också  ha  förlitat  sig  på  att 

dramapedagogen skulle vara den aktiva och drivande, även vad gäller generella ordningsfrågor under 

dramapassen.  Pedagoger  har  inte  agerat  på  att  elever  sprungit  ut  och  in  ur  klassrummen  under 

dramapassen, varpå dramapedagogen känt  sig  sviken. Efter ett mycket oroligt dramapass  lyckades 

dramapedagogen och klasspedagogen mellan besöken dock gemensamt arbeta fram en  lösning. En 

pojke hade vid det  inför föreställningen förberedande dramapasset varit mycket störande, berättar 

dramapedagogen för mig. Hon tog då kontakt med klasspedagogen för att diskutera hur detta skulle 

hanteras vid det efterföljande dramapasset. Klasspedagogen hade då  talat med pojken  ifråga  som 

slutligen  talade  om  att  han  upplevde  det  som  jobbigt  när  det  kommer  in  en  för  honom  obekant 

vuxen  i  klassrummet.  Nästkommande  dramapass  visade  sig  fungera  betydligt mer  fokuserat  och 

pojken  ifråga  hade  tagit  klasskamraterna  och  pedagogerna  med  storm  i  sina  gestaltningar  i 

dramaövningarna:  ”helt  plötsligt  fick  den  här  killen  leva  ut  […]  och  fick  jättemycket  skratt  och 

bekräftelse från sina klasskamrater”. Hon berättar varmt om att det är ”häftigt när nån tar ett steg 

eller ett kliv sådär, som man  inte har förväntat sig.” Något som tycks ha fallit bort är pedagogernas 

användning  av  inspirationsmaterialet:  ”Jag  har  inte  hört  någon  lärare  som  har  använt  sig  av 

inspirationsmaterialet som har legat på hemsidan” menar dramapedagogen. 

 

 

Vems liv skildras på scenen och hur? 

Representation och makt samt hur detta gestaltas har kommit att bli huvudfrågor för Frände i såväl 

egenskap  av  konstnärlig  ledare  vid  Skärholmsscenen  som  generellt.  Begreppet  representativitet 

säger  Frände  för  henne  allt  mer  har  kommit  att  handla  om  vilka  berättelser  som  ska  finnas 

representerade  i teaterrummet. Att tänka kring representativitet  i termer av ”siffror och reella tal” 

och  att  ”mäta  etnisk  representativitet”  genom  att  räkna  utlandsklingande  namn  i  en  uppsättning 

intresserar  henne  inte.  Snarare  provocerar  det  henne.  Vidare  talar  Frände  om  vikten  av  att  inte 

”fastna  i  ett  enperspektivtänkande”  vilket  då  riskerar  utesluta  andra  parametrar.  Frände  berättar 

vidare om hur hon i de tidigare mötena med lokala vuxna aktörer i Skärholmen frågat vad de tyckte 

att Stockholms stadsteater skulle spela här i Skärholmen och fått till svar att man inte var intresserad 

av fler skildringar om hur problematiskt det är att bo  i förorten. Man ville att teatern skulle skildra 

någonting annat och bidra till att skapa nya erfarenheter och dela med sig av någonting som är nytt 



 
 

74 
 

för publiken, något som  resulterat  i många  föreställningar av existentiell karaktär – saker som alla 

människor kan dela och ta till sig. En medarbetare vid Skärholmsscenen menar också att en utmaning 

ligger  i  att  inte  ha  förutfattade meningar  om  förortsbarn:  ”det  är  rätt  viktigt  att  inte…  att  inte, 

liksom… eh… ha invandrarglasögon på sig”.  Detta tycks dock stundtals vara svårt och hos en annan 

medarbetare uppmålas att de har en viktig utmaning i att … 
 

…få  in barnens egna historier och  […] att hantera universella dilemman på  teaterscenen så att 

den här närområdespubliken känner igen sig och an identifiera sig och… bli berikade i sina egna 

liv […] och kanske också hitta … något hopp om att kunna förändra och påverka sitt eget liv. […] 

och känna  ’jag kan  ta  tag  i mitt  liv.  Jag kan göra vad  jag vill,  jag kan eh… se ett  ljus  i slutet på 

tunneln’    
 

Många  utsagor  från  teaterns  sida  handlar  om  hur  barn  och  unga  i  närområdet  har  få  eller  inga 

tidigare upplevelser av teater och annan scenkonst. En anställd menar att ”de flesta som kommer till 

oss  har  kanske  aldrig  varit  på  teater”.  En  annan medarbetare  tycks  vara  av  samma  uppfattning: 

”Många av de här barnen hade aldrig varit på teater innan… de hade kanske inte ens tänkt att gå på 

teater”. Dessa uttalanden tycks dock  inte  fullt ut  förankrade  i verkligheten, av  fokusgruppsamtalen 

med barninformanterna att döma. En motsatt bild framkommer också från stadsdelsförvaltningen  i 

Skärholmens sida liksom kommunrepresentanterna i Botkyrka, vilket står att läsa om i det följande. 

 

Röster	från	kommun	och	stadsdel	
Eftersom empirin huvudsakligen härrört från det samarbetsprojekt vilket pågått mellan Stockholms 

stadsteater  Skärholmen  föll  det  sig  rimligt  att  även  samtala  med  representanter  från  Botkyrka 

kommun vilka var de från kommunens sida som beslutade att gå in i samarbetet. I samband med en 

föreställning, Liten  igen, kom  jag även av en tillfällighet  i samspråk med en kvinna ur publiken som 

visade sig arbeta inom stadsdelsförvaltningen i Skärholmen med ansvar för kultur för barn och unga. 

Jag  frågade  därför  om  även  hon  kunde  tänka  sig  att  bli  intervjuad  inför  denna  studie,  vilket  hon 

ställde sig positiv till.  

 

Stadsdelen Skärholmen 

Kvinnan från stadsdelsförvaltningen i Skärholmen lyfter fram att förskolan i stadsdelen är van vid hög 

kvalitet men också van vid att kulturen kommer till dem. ”Att komma in till stan, det är en helt egen 

grej för våra barn som  lever här ute”. Vidare  informerar hon om att varje förskolebarn  i kommunal 

förskola  i stadsdelen får minst 3‐4 former av kulturarrangemang per år. Hon menar att barnen och 

personalen i stadsdelen generellt sett är teatervana p.g.a. det rika utbudet av scenkonst som köpts in 

till dem,  även om det  ska  sägas  att det  till  största del  tycks  vara  fria  grupper  vilka  kommit ut  till 

Skärholmen och spelat på plats i t.ex. biblioteket. Teatervanan, menar hon, visar sig i att personalen 

inte längre hyssjar på sina elever: ”Förut var det så!” deklarerar hon. ”Barnen går alltid lugnt in… en 

och en” fortsätter hon och menar att det aldrig är fråga om någon rusning. ”De har sett professionell 

teater  sedan de var  två år. Det ger  ringar på vattnet. De är vana att man  sitter ner”. För 1400  st 

förskolebarn har hon 430 000 kr per år att fördela och menar att de får mycket för pengarna. 

Hon ser positivt på att Stockholms stadsteater valt att förlägga sin barn‐ och ungdomsverksamhet  i 

Skärholmen,  ”Alltså…  Stadsteatern det  är  ju  eh…  eh… pondus  i det ordet  alltså, det  är det.” Hon 

likställer  här  Stockholms  stadsteaters med  den  tyngd  som  ofta  förknippas med  institutioner  som 

Operan  eller Dramaten  –  dvs.  institutioner  vilka  Stockholms  stadsteater  sedan  begynnelsen  velat 
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framstå som motpol till (Zern 2010a: 20‐21).  Initialt blev hon besviken att målgruppen definierades 

från  6  år  och  att  förskolebarnen  inte  skulle  få  ta  del  av  utbudet  vid  Skärholmsscenen.  Samtidigt 

berättar hon att hon ändå faktiskt köpte in Liten igen till alla 4‐5‐åringar i stadsdelen som tack för att 

de deltog i en städdag i Skärholmen. På frågan vad hon önskar att pedagogerna får med sig i mötet 

med teatern förklarar hon att hon önskar dem en känsla av ”Åh det här var perfekt för mina barn! 

Lagom  lång, balanserad så att barnen  inte skruvar sig, kryper under säten så att personalen hyssjar 

och så.” Eleverna vill hon ska känna sig ”berörda” och ”rörda”. Hon vill minnas att det var  teatern 

som  tog  den  initiala  kontakten  och  bjöd  in  till  samarbete.  Därefter  har  initiativen  till  de  olika 

samverkansformerna  skiftat mellan  parterna.    ”Jag  känner mig  delaktig  när  jag  kommer  ner,  jag 

känner mig inte främmande i lokalerna eller så eller bland folket”. Jag frågar henne om hon tycker att 

föreställningarna hon sett känns angelägna för närområdespubliken, på vilket hon svarar jakande – i 

synnerhet vad gäller ungdomsföreställningarna, menar hon. Hon efterlyser dock teaterföreställningar 

med annat språk och menar att det säkert skulle uppskattas om man i föreställningarna kunde väva 

in arabiska referenser, då arabiska är det största språket  i stadsdelen. ”Det behöver  inte vara hela 

föreställningen,  utan  kanske  delar  –  en mamma  som  talar med  sitt  barn”.  Detta  säger  hon  att 

pedagogerna har saknat från de besök de haft från fria teatergrupper – att det bara är svensktalande 

skådespelare.  

 

Botkyrka kommun 

Från  Botkyrka  kommun  träffade  jag  tre  anställda.  En  verksamhetschef  vid  Kultur‐  och 

fritidsförvaltningen, en utvecklingspedagog från Utbildningsförvaltningen samt en Kultursekreterare). 

Samarbetet tog sin början  i tidigare kontakter med Stockholms stadsteater centralt, kontakter vilka 

aldrig resulterade i någon konkret samarbete. Syftet då var ett intresse från Stockholms stadsteaters 

sida att nå ”dom grupper av barn som det handlar om här” menar en av de kommunanställda. När så 

Skärholmsscenen  skulle  sjösättas  som  renodlad  barn‐  och  ungdomsscen  tog  dialogen  fart  igen. 

Samarbetet beskrivs som ”ett gemensamt” sådant men där Stockholms stadsteater  i Skärholmen är 

”drivande” och de som kom med de initiala och konkreta idéerna. Botkyrka kommun säger sig ha en 

lång  tradition  av  kultur och  skola  i  samverkan. De upplever  att deras  synsätt på  kultur  och  skola 

sammanföll starkt med de synsätt man formulerade  inom Stockholms stadsteater  i Skärholmen. De 

föll särskilt för de aspekter av barns delaktighet vilka förfäktades från teaterns sida, att barn och unga 

får vara delaktiga i att ”forma teatern”. De var således intresserade av någon annat än att bara ”se till 

att en massa barn skjutsas till Skärholmen, det är  ju skitlätt”. Vad gäller förväntningar på projektet 

menade  man  inom  Botkyrka  kommun  att  pedagogerna  också  skulle  göras  starkt  delaktiga  och 

drivande samt att arbetet skulle kopplas till skolans mål. De deltagande pedagogerna ”har fått skriva 

ett  litet kontrakt på detta” med av Stockholms stadsteater formulerade åtaganden. ”Man måste  ju 

vilja ta till sig projektet och jobba med det” menar man från kommunens sida. Diskussionen kom här 

in på den  skola  vilken  flera  inblandade  lyfter  fram  som  exempel på där  samarbetet  inte  fungerat 

särskilt väl. En kommunanställd menar att de här borde kunna återknyta till ”kontraktet” och ”sticka 

det under nosen på dem”.   

Vidare menade man från ett tidigt skede också vilka knyta an forskning till samarbetsprojektet något 

som  man  från  teaterns  sida  också  ansåg  intressant.  Botkyrka  kommun  beskrivs  delta  i  många 

kulturprojekt.    ”Det  känns  som  att  på  många  sätt  blev  det  här  projektet  initialt  ett  av  mina 

mönsterprojekt,  liksom…  så  här  vill  vi…  så  här  ska  vi  jobba mer  egentligen”.  Stora  förhoppningar 

tycks således ha vilat på projektet, vilket de gärna skulle se som en ”modell där […] barn och lärare är 
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med i processen… riktigt… alltså en integration, verkligen så”. Likaledes uttrycks höga förhoppningar 

på denna studie och på effekterna av teater och skola i samverkan. En kommunanställd resonerar: 

jag är så övertygad om det […] men om man kan visa det… med forskning bakom. Att det 

får en tyngd, att det blir en diskussion, ett inlägg […] En diskussion om yrkeskompetenser. 

Vad kan vi alla göra för att stärka lärandet? 

Vidare  tycks  de  tre  kommunanställda  inspirerade  av  Skärholmsscenens  ”genomarbetade 

barnperspektiv” vilket de beskriver som ”helt enastående” och ”horisontellt genom verksamheten”. 

De menar att de själva i sin organisation har mycket att lära av Skärholmsscenens arbetssätt. ”Vi vill 

fortsätta att ligga i liksom framkant när det gäller att vara duktiga på barnkultur i Botkyrka kommun”. 

Här talar de tre kommunanställda om ”varumärket Botkyrka” som de vill ska signalera att ”här satsar 

man  på  barnkultur”  och  de  efterfrågar  kunskaper  i  att  bli  ännu  bättre,  något  de  hoppas  kunna 

utveckla genom samarbetet med Stockholms stadsteater i Skärholmen. På frågan vad det innebär att 

det är  just Stockholms  stadsteater  som är  samarbetspartner  svarar de anställda unisont att det är 

helt  och  hållet  personbundet  och  att  de  är  mycket  tilltalade  av  Carolina  Frände  och  hennes 

arbetsfilosofi. ”Hade hon varit på Riksteatern i Hallunda, då hade vi jobbat med dom. Man säger sig 

inte alls vara beroende av att använda externa  institutioner som partners för sitt varumärkes skull. 

”Vi  har  ju  flera  institutioner  som  knackar  på  och  vill  samarbeta” menar man  och  säger  sig  välja 

samarbeten med mycket stor omsorg. Vidare säger de att ”det måste vara en levande dialog. Annars 

är det ointressant” och framhäver vikten av kunskapsutbyte. 

Skärholmsscenens omsorg om detaljer och  förståelse  för  skolans verklighet  lyfts  fram av Botkyrka 

kommun  i uppskattande ordalag. De skrattar när de berättar om att pedagogerna blivit ställda när 

Carolina frågat dem om deras teaterbesök, men där hon tycktes nästan ointresserad av vad de tyckte 

om föreställningen och nästan mer intresserad av allt runt om kring besöket t.ex. resan dit.  

För mig är det som att nån säger och gör det jag liksom har tänkt hela… jag har jobbat länge, och 

så plötslig är det där… nån som förstår skolans villkor.  

Samarbetet sammanfaller också väl med de nya läro‐ och kursplanerna, menar man, där ”det vidgade 

textbegreppet” har en  framskjuten plats.  ”En dansföreställning är också  text  i vidgad bemärkelse” 

förklarar en av de anställda.  

De önskar att eleverna får med sig ett ”rejält kulturellt kapital” från sin barndom  i Botkyrka. De vill 

hjälpa  till att  ”vidga deras världar” något de hoppas göra genom de många och  till  synes gedigna 

kulturprojekt kommunen är involverad i – inte sällan i form av samarbetsprojekt med andra aktörer. 

”Det är viktigt att det kommer folk utifrån och ser barnen på andra vis” framhåller en av dem.  

En  anställd  talar  självkritiskt om den  retorik  som ofta  förekommer hos  ”kultursidan” där det ofta 

heter att barnen inte ”möter så mycket kultur” och menar att naturligtvis möter barnen ”massor med 

kultur” eftersom de är ”kulturvarelser”. Men att möta den ”offentliga kulturen” är inte lika självklart 

för alla, menar hon vidare.  ”De har rätt att ta del av det här och på sikt också vara med och förändra 

det”.  I  detta  vill  man  från  kommunens  sida  bädda  för  att  alla  ska  känna  sig  delaktiga  och 

hemmastadda i kulturlivet, men vill inte underblåsa att barnen här är i någon ”offerposition”.    
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Pedagogenkät	
Enkäten skickades ut postledes till de pedagoger (21 st) som deltog i Botkyrksprojektet ”Teatern – en 

plats  för  lärande”.  Inledningsvis  ombads  pedagogerna  i  enkäten  beskriva  sina  respektive 

arbetsplatser,  med  avseende  på  elevsammansättning,  skolans  område/läge, 

personalsammansättning, anda etc. Beslutet att  låta skolorna beskriva och definiera sig själva  togs 

för att jag inte upplevde mig ha vistats tillräckligt länge på varje enskild skola för att själv förmedla en 

rättvis beskrivning. Det hade också kommit till min kännedom från flera skilda håll att pedagogerna 

var  leda på att ständigt utmålas som skolor  i ”problemområden”. Beskrivningarna har använts som 

bakgrund  till  övrigt  insamlat  material,  främst  i  relation  till  loggböckerna.  Pedagogernas 

skolbeskrivningar  uppvisade  en  del  variationer,  vissa  präglade  av  värme  och  positiv  framåtanda, 

andra  skildrande en  rad utmaningar och  svårigheter  skolan  står  inför. Att en pedagog valt att  inte 

lyfta fram sin skolas eventuella problematik eller svårigheter behöver givetvis  inte  innebära att den 

avsaknar  sådan. På  samma  sätt behöver en  skolbeskrivning  i enkäten  vilken beskriver existerande 

problem  inte  nödvändigtvis  vara  en  ovanligt  problembelastad  skola.  Underlaget  från 

pedagogenkäten  är  för  ringa  för  att dra dylika  långtgående  slutsatser. Viss diskrepans  tycks också 

förekomma mellan  beskrivningar  lämnade  av  kollegorna  vilka  arbetar  på  samma  skola.  En  skola 

belägen  i ett område, där social utsatthet uttryckligen till stor del finns representerad,  lyfts av sina 

pedagoger fram i såväl positivt, neutralt som i negativt ljus.  Samtidigt är pedagogerna verksamma på 

en  skola  som  ligger  i  ett  till  synes  socioekonomiskt  välmående  område  dock  samstämmiga  i  sina 

beskrivningar  av  skolan  genom  förhållandevis  positiva  ordalag.  Dock  framgår,  av 

enkätbeskrivningarna, pedagogernas muntliga utsagor  samt mina egna ackumulerade erfarenheter 

under studien, att det ändå föreligger betydande skillnader mellan skolornas reella verklighet och att 

de tycks ställas inför olika villkor. I en av de deltagande skolorna berättas det till exempel om hur en 

elev  på  rasten  hittat  ett  laddat  vapen  på  skolgården  i  en  plastpåse.  Skillnader med  avseende  på 

elevunderlagets  socioekonomiska  förutsättningar  i  hemmet  framgår  också,  i  nedanstående  två 

exempel handlar det om möjligheter  till rörlighet utanför närområdet. Det  första citatet är hämtat 

från  en  skolbeskrivning.  Det  andra  är  ett  svar  där  pedagogen  beskriver  hur  ett  teaterbesök  kan 

tillföra något till skolarbetet.  

Skolan  ligger precis vid […] centrum som är en egen  liten värld. Många av våra barn hade aldrig 

varit i skärholmen (sic) eller stockholm (sic).  

[…] inte minst det lärandet att ta sig till och från teatern. Vi har elever som aldrig åker annat än 

bil! 

Den första utsagan beskriver att eleverna sällan rör sig utanför närområdet. Elevunderlaget beskrivs 

av ytterligare en kollega komma från mångkulturella familjer utan högre utbildning. Det andra citatet 

indikerar på ett elevunderlag där  familjerna äger en  (eller  flera) bil(ar) som  tas  i bruk ofta och där 

kommunala  färdmedel  inte  nyttjas  i  någon  större  utsträckning.  Denna  skola  ligger  i  ett 

upptagningsområde präglat av villor och radhus, men även hyreshus finns representerade.  

I  de  skolor  där  det  enligt  pedagogerna  förekommer  problem  och  social  utsatthet  tycks  också  ett 

djupare engagemang och en större vilja att möta teatern finnas – detta framgår såväl i enkäten som i 

de personliga möten  jag haft med pedagogerna på deras  arbetsplatser  samt då  jag mött dem på 

teatern, även om undantag givetvis förekommer.  
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[…] vi har förmånen att föra  in kultur  i barnens  liv. […] Vi är så tacksamma att vi får vara med  i 

detta projekt. 

Utsagor präglade av en tro på teaterns möjligheter att berika eleverna och pedagogerna återfinns  i 

flera enkätsvar. Teater beskrivs som ”språkutvecklande”, bra för att öva upp ”ordförståelse” samt att 

teater är väl förenligt med det ”vidgade textbegreppet” vilket återfinns i grundskolans kursplaner för 

ämnet  svenska och  innefattar, utöver  text  i betydelsen  skriven och  talad  text,  även bilder. Dylika 

språkliga  vinster  med  projektsamarbetet  med  Stockholms  stadsteater  i  Skärholmen  nämns 

uteslutande  av  pedagoger  i  skolor  där  elevunderlaget  benämns  som mångkulturellt.  Av  samtliga 

deltagande  skolor nämns dock andra positiva  sidoeffekter av  teatersamarbetet,  såsom exempelvis 

att teater utgör kontext och  inramning samt tillhandahåller  ingångar till diskussioner  i elevgruppen. 

Följande citat får exemplifiera: 

Teater  får med  det  innersta  hos  eleven.  Känsla  och  upplevelse,  Tränar  empatiskt  sinne…  får 

eleven och mig att gå in i ”andras värld” för att få en förståelse för ANDRA och mig själv. 

Teater går på djupet 

…skaffa kunskap på ett ”annorlunda” sätt 

…barnen lär sig att använda konst som verktyg för att uttrycka sig 

…existentiella funderingar bekräftas 

Att ha drama och teater stärker barnens empatiska förmåga 

Var och en av eleverna kommer väldigt nära en känsla. Den kan vi sedan använda  i samtal runt 

etiska och mänskliga frågor. 

På frågan om vad projektet ”Teater – en plats för lärande” har tillfört pedagogen och eleverna 

något skriver en deltagare: 

ALLT, glädje, fantasi, upplevelse, känslor, sinnesträning, inspiration till både att läsa och skriva 

Ovanstående resonemang kan relateras till det Wittrock benämner ”teater som nyckel”, dvs. teatern 

blir instrumentell och har som syfte att verka integrationsfrämjande och gränsupplösande. Samtidigt 

är det just dessa grupper som teatervärlden också anklagas för att exkludera genom att representera 

och reproducera vithet och ”svenskhet” – varför Wittrock parallellt och medvetet paradoxalt också 

liknar teatern som en port som fungerar utestängande (Wittrock 2011: 10, 69).  

Flera  pedagoger  framhåller  även  i  enkätsvaren  att  de  och  eleverna  fått  en  positiv  och  delvis 

förändrad syn på teater: 

En nyanserad syn på vad teater kan vara 

Jag  har  själv  fått  reflektera  över  teaterns  roll  och  tror  att  det  fördjupar  diskussioner  i  bl  a 

livskunskap. 

Kunskap om teater. Att teater kan vara olika t.ex. mim, musikal m.m. 

Bland svaren synliggörs även ett vanligt förkommande sätt från vuxenvärlden att  legitimera kultur  i 

skolan och  förse barnen med kulturell  fostran, nämligen att  fungera  som alternativ  till kultur  som 
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anses vara av  lägre stående rang,  t.ex. TV och dataspel. En pedagog menar att  teaterprojektet har 

tillfört eleverna ”Upplevelsen av att gå på  teater. Visa att det  finns annat än bio och TV‐spel.” En 

annan förväntade sig av projektet att ”barnen skulle få något annat än dataspel och film”. Ytterligare 

en pedagog menar att teater fungerar som ”alternativ till film och data”. Detta nyttobetonade sätt 

att  se  på  kulturaktiviteter  för  barn  och  unga  är  ingalunda  något  nytt.  Kultursociologen  Mats 

Trondman  visade  i  en  innehållsanalys  av  ca  8000  genomförda  kulturprojekt  inom  ramen  för 

regeringssatsningen  Kultur  i  skolan  att  en  övervägande  del  av  projekten  hade  just  starkt 

kulturfostrande ambitioner i syfte att främja god kultur och stävja s.k. skräpkultur (Trondman 1997). 

Viktigt att ha  i åtanke är dock att  föreställningar om vad som är god  respektive dålig kultur skiftar 

över tid, liksom föreställningar om vad som är kännetecknande för en god barndom.  

Tätt förknippat med skola är begreppet ”förståelse” samt tankar om ett ”rätt” sätt att förhålla sig till 

teater  inom  ramen  för  skolan  (Helander  2004;  Helander  2011).  Dessa  synsätt  återfinns  också  i 

pedagogernas  utsagor.    En  pedagog  framhåller  att  eleverna  hade  svårt  att  ”förstå  vem  Pi  var” 

(refererar till Bilder av Pi) och vad föreställningen ”gick ut på”. En annan beskriver att eleverna nog 

”förstod allt, fast hon inte pratade” och refererar till föreställningen Liten igen (mim).  

Har då möten  skett mellan  skolorna  inom  samma kommun? Då dessa  skolor har deltagit  i  samma 

projekt  dvs.  ”Teatern  –  en  plats  för  lärande”  har  i  alla  fall möjligheter  till möten  skolor  emellan 

funnits  under  delar  av  projektets  gång  –  under  exempelvis  introduktionen  samt  under 

fortbildningsdagar. De  gemensamma  träffar,  t.ex.  informationsträffar  och  fortbildningstillfällen  jag 

har deltagit i tycks dock pedagogerna ha suttit grupperade skolvis.  

Såväl de skolor där elevunderlagets hemförhållanden beskrivs  i  termer av ”socialt utsatta” som de 

skolor vilka är belägna i villa‐ och radhusområden framhåller ekonomiska skäl till att de inte tar sina 

elever  på  teater  särskilt  frekvent.  Kostnaden  tycks med  andra  ord  vara  central  för  pedagogerna 

oavsett  skola.  En  av  pedagogerna menar  att  han  eller  hon  egentligen  inte  brukar  gå  på  teater 

tillsammans med sina elever därför att han eller hon ”varit  lite dålig på att söka och anmäla mig till 

billiga  och  gratisteater”  (sic).  Detta  är  egentligen  inte  särskilt  anmärkningsvärt,  då  skolorna  är 

belägna  inom samma kommun och ”kulturpengen” sannolikt därför är densamma, men jag vill  lyfta 

fram  att  gemensamma  nämnare  ändå  förekommer  skolorna  emellan,  trots  att  de  kan  tyckas 

uppfattas som mycket olika i sina villkor i övrigt.  Detta är viktigt att ha i åtanke då en uppdelning av 

skolor utifrån var de är belägna annars medför risken att ställa skolorna i binär opposition gentemot 

varandra, vilket vore att grovt förenkla.  

 

Resultatdiskussion	
Syftet med denna studie var att studera om och hur Stockholms stadsteater Skärholmen kan fungera 

som en arena för interkulturella möten. I detta har en strävan varit att dels undersöka och beskriva 

huruvida  barn  och  unga  i  närområdet  tolkat,  upplevt  samt  påverkats  och  tagit  intryck  av 

Skärholmsscenens verksamhet, dels det omvända dvs. hur  intryck och bidrag  från närområdet har 

påverkat Skärholmsscenen och dess scenkonstnärliga uttryck. Ett års tid är en kort tidsrymd att dra 

långtgående slutsatser kring huruvida en reell och ömsesidig påverkan har skett mellan Stockholms 

stadsteater Skärholmens barn‐ och ungdomsscen och närområdet. Studien kan därför sägas ha riktat 

sökljuset på att finna spår av eller tecken på  interkulturella möten och kunskapsutbyten genom att 

samla  information via en pluralism av metoder. Denna mångfald av  tillvägagångssätt har  i sig även 
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utgjort en metodprövning för studiens delsyfte – att söka öka kunskapen om forskning där barn på 

olika  sätt  involveras  i  forskningsprocessen.  I  dessa  har  stort  fokus  lagts  på  barns  uppgifter  och 

utsagor  samt  att  ge  deltagande  barn  insyn  och  i  viss  utsträckning  även  makt  över  delar 

datainsamlingen.  

Analysarbetet av det omfångsrika materialet har successivt fört mig i en riktning vilken pekar mot en 

vid  förståelse  av  begreppet  interkultur  i  betydelsen  olika  tankemässiga  och  meningsskapande 

kulturer,  där  teatern  och  skolan  kan  sägas  vara  två  olika  meningsskapande  kulturer,  barnen 

representanter  för ytterligare en. Likt  tidigare och pågående  forskning  (Gustafsson & Fritzén 2004, 

Lund  2008,  Lundberg;  Zetterqvist  Nelson;  Hallberg  2011)  har  det  visat  sig  vara,  inte  bara  vara 

fruktbart utan även, ofrånkomligt att tala om teater och skola i termer av två kulturer. Liksom Lund 

(2008) framhåller  i sin forskning framträder  i mötet mellan teater och skola även en tredje kultur – 

den unga publiken. Dessa meningsskapande kulturkategorier ska varken tolkas som lätta att ringa in 

eller definiera. Då variationer och heterogenitet förekommer även inom dessa kategorier är var och 

en av dessa  inbördes också att betrakta  som kulturer och bör  således  förstås  i pluralis. Att enbart 

skildra  materialet  i  termer  av  barn  kontra  vuxna,  skola  kontra  teater  etc.  vore  missvisande.  I 

utsagorna berättas om olika slags barn, olika slags vuxna, olika slags teater, olika slags skolor, olika 

slags  pedagoger  osv.  Jag  har  direkt  och  indirekt  fått  möta/höra  om  dess  olika  representanter. 

Materialet bör därför förstås utifrån ett intersektionellt perspektiv där man bör ha i åtanke att flera 

variabler samverkar parallellt och skapar en heterogenitet inom exempelvis kategorin Barn till vilken 

flera parametrar kan kopplas (t.ex. barn och förort, barn och innerstad, barn och etnicitet, barn och 

klass, barn och kön etc.) för att visa på att intersektionella variationer föreligger. 

På samma vis kan vi utifrån studiens resultat konstatera att det vore missvisande att försöka förstå 

Stockholms  stadsteaters unga publik enbart  i  termer  av  elever  som  vore de en homogen  grupp.  I 

teaterns utsagor refereras till elever från skolor belägna i olika områden med, av teatern uppfattade, 

olika förutsättningar. Detta menar man från teaterns ger avtryck i publikens olika förhållningssätt och 

beteendemönster.  Utsagorna  i  empirin  från  teaterns  sida  där  paralleller  dras  mellan  publikens 

beteendemönster och vilket område de kommer  ifrån, menar  jag är svåra att  förhålla sig  till  ‐ som 

exempel  nämns  i  materialet  elever  från  Botkyrka  som  en  homogen  kategori.  Av  pedagogernas 

beskrivningar, mina enstaka besök samt  information  från vuxna deltagare  i studien att döma  tycks 

dock Botkyrka kommun uppvisa stora variationer i många avseenden inom kommunens gränser. Att 

veta  vilka  områden  skolorna  kommer  ifrån  behöver  därför  inte  nödvändigtvis  säga  något  om 

elevunderlagets sociala situation, dessutom har elever numera även möjlighet att söka sig till andra 

skolor i andra områden än där de är bosatta.  

 

Pedagoger måste också  ses  som en heterogen kategori.  I materialet  finns  spår av  flera pedagoger 

vilka tycks vara eldsjälar på sina arbetsplatser. Under en informationsträff vid Skärholmsscenen inför 

projektet ”Teatern – en plats för lärande” med pedagoger och representanter från Borkyrka kommun 

deltog  även  jag  för  att  berätta  om  denna  studie. Då  uttryckte  några  pedagoger  sin  oro  över  att 

studien skulle  fokusera på problem och eländesskildringar av  förorten. Risken att vidmakthålla och 

förstärka  en  problematik  genom  att  rikta  sökljuset  på  den  behandlas  även  av Wittrock  (2011). 

Medvetenheten om denna risk har därför  följt mig under arbetets gång. Samtidigt har oron  för att 

detta ska ske bleknat efterhand  ‐ mycket tack vare flera av pedagogernas  insikt, engagemang samt 

vilja att stärka och fokusera på möjligheter. Många pedagoger lyfter fram en god anda och engagerad 

personal  på  sina  skolor,  trots  att  flera  av  dem  uppenbarligen  står  inför  svåra  arbetsförhållanden. 
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Precis som på teatern är det säkert så att många i personalen medvetet har sökt sig till vissa skolor. 

Pedagoger verksamma på skolor där det, av övriga enkätsvar samt spontana utsagor att döma, skulle 

kunna vara nära  tillhands att  lyfta  fram svårigheter och problem  tycks, såväl  i enkäten som då  jag 

mött dem under studiens gång, välja att istället lyfta fram möjligheterna och den varma andan som 

präglar  skolan.  Samtidigt  framkommer  i  materialet  berättelser  om  det  motsatta,  där  tecken  på 

maktutövning  och  bestraffning  gentemot  elever  förekommer.  Vi  får  ta  del  av  utsagor  där  dylika 

beteenden också flyttat in på teatern i samband med föreställningar.   

Av pedagogenkäterna att döma  framgår dock en positiv grundinställning  till  teater och en  relativt 

stark  tro på  överföringseffekter och  ”bieffekter”.  Skolorna  i Botkyrkaprojektet  tycks  generellt  sett 

vara nöjda med samarbetet med Skärholmsscenen. Men  teatern  tycks uttrycka en vilja att komma 

närmare skolan än vad skolan tycks vara beredd att släppa in. Teatern verkar vilja närma sig det som 

Thavenius  benämner  radikal  estetik  vilken  öppnar  upp  för  frågor,  bearbetning  och  ifrågasättande 

medan  skolan  tenderar  hålla  fast  vid  den modesta  estetiken  vars  huvudfunktion  är  att  vara  en 

motvikt  till,  den  av  de  unga  ofta  prefererade,  populärkulturen  (Thavenius  2003). Gemensamt  för 

teater och skola tycks dock här vara en tanke på teater som i viss mån instrumentell med inneboende 

läkande, utvecklande och utbildande funktioner.  

Inte heller kan ”teatern” läsas som en homogen kategori. Man tycks från Skärholmsscenens sida vilja 

definiera  sig  som  ”egen”  även  inom  organisationen  Stockholms  stadsteater  till  vilken man  såväl 

knyter an som skapar viss distans gentemot, ett förhållningssätt som bland annat speglas  i utsagan 

om att foajén i alltför hög grad signalerar tillhörighet till Stockholms stadsteater och där man istället 

eftersöker en utformning som är mer lokalt präglad. ”Huset” inne i stan vid Sergels torg nämns delvis 

också som  i viss mån konkurrerande  i den mån att närområdespubliken  ibland väljer att  fara  in till 

city  istället  för att nyttja  sin  lokala  scen.  I närområdets ögon  tycks man dock  se  såväl Stockholms 

stadsteater vid Sergels torg som Skärholmsscenen som samma, vilket skapar lokal stolthet och goda 

värden att associeras med ur stadsdelssynpunkt. Generellt sett tycks dock personalen på teatern, om 

än  i olika grad,  intresserade av dessa processer av närområdesförankring och att delaktiggöra den 

unga  publiken  i  arbetsprocesserna.  Samtliga  ger  mycket  konkreta  exempel  på  lärdomar  och 

kunskaper de utvecklat  sedan de började  arbeta  vid  Skärholmsscenen. Vid  Skärholmsscenen  finns 

gedigna kunskaper och ett genuint  intresse av att veta mer om samt verka  för sin publik. Man har 

valt att aktivt gå in i skolans värld med en vilja att låta sig påverkas och påverka och uppvisar en vilja 

att öppna sig för förändring och utveckling på många plan. Gällande många rent praktiska aspekter 

har man gjort förändringar i sin verksamhet, exempelvis vad gäller föreställningars starttider, för att 

bättre  kunna möta  sin  skolpublik. Men  teatern  tycks många  gånger dock  förhålla  sig  till  en  tänkt 

skolkultur och i viss mån tycks man ha svårt att acceptera och förstå delar av många skolors villkor. 

Det  framkommer också att man delvis önskar  förändra  sin publik  för att den  ska passa  sina egna 

ideal,  något  som  inte  rimmar  särskilt  väl  med  den  ömsesidiga  respekt  vilken  kännetecknar 

definitionen  av  ett  interkulturellt möte.  Som  exempel  talas  i  allmänhet  om  att man  önskar  att 

pedagogerna släppte eleverna fria från skolvärldens ramar för att förutsättningslöst möta konsten. Så 

länge  man  söker  sin  publik  inom  skolans  ramar,  och  dessutom  på  skoltid,  får  man  nog  i  viss 

utsträckning acceptera att ett skolbeteende följer med skolpubliken. Samtidigt råder ambivalens till 

vilka  ideal  som  faktiskt  råder  på  teatern  i  Skärholmen.  Den  önskade  publiken  vill man  ska  vara 

ömsom aktiv och  livlig, ömsom  tyst och  stillsam. Viss ambivalens  förekommer  i detta. Man vill att 

skolan ska släppa eleverna fria, samtidigt  inte för fritt. Den tillåtna och öppna atmosfär, med vilken 

man vill värja sig mot det ”skolade” och konventionella sättet att vara teaterpublik och med vilken 
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man  vill  välkomna  skolorna,  har  inte  tydligt  nog  kommunicerats  utåt. Detta  tar  sig  uttryck  bland 

annat på bänkarna i gradängen, vars avsedda syfte var att skapa möjligheter för publiken att placera 

sig luftigare och för att möjliggöra att publiken kunde sitta eller till och med ligga bekvämt medan de 

tar del av föreställningen. Detta har visat sig  istället ge medföljande vuxna/pedagoger anledning till 

att  korrigera  barnen  under  föreställningen  och  uppmana  dem  att  ”sitta  ordentligt”.  Detta  stör 

givetvis  publikens  upplevelse  och  tycks  också,  enligt  utsagorna,  störa  personalen  vid  teatern  som 

retar  sig på pedagogernas  ständiga  reprimander och hyssjande. Kritik  från  teaterns  sida har också 

framkommit gentemot pedagoger vilka placerar sig strategiskt bredvid vissa elever. Från skolans håll 

har det visat sig att vissa elever tycks behöva stöd av vuxna under föreställningen ‐ kanske i form av 

en  arm  om  axeln  ‐  för  att  hitta  ett  lugn  att  kunna  ta  till  sig  föreställningen.  Det  heter  ofta  att 

pedagogerna måste lita på att teatern tar sitt ansvar för publiken, men i viss mån måste även teatern 

våga  lita på att pedagogerna vet vad som är bäst  för eleverna. Skärholmsscenen arbetar medvetet 

med att  försöka  luckra upp diket mellan  scen och  salong,  såväl  i praktiken och  i  tanken  som med 

scenkonstnärliga grepp  i  form olika slags publikinteraktion. Samtidigt medger Frände att många av 

deras uppsättningar spelats med publiken sittande i en relativt konventionell gradäng, så när som på 

madrasslösningen. För vissa kanske denna gräns mellan scen och salong är en nödvändighet för att 

våga ge  sig  in  i  fiktionen och konsten. Annars är  fiktionen  inte ”som om”, den kommer  för nära,  i 

vissa fall rent fysiskt, likt Kleins & Schonmanns (2009) resonemang om att moment av interaktion kan 

störa publiken. För andra är det kanske tvärtom att en tydlig interaktion behövs för att våga låta sig 

bjudas  in  i fiktionen, kanske via en transitscen, en beröring eller  i form av en fråga från scenen. En 

generell observation är att inslag av interaktion tycks locka publiken i Liten igen, i viss mån skrämma 

publiken i Bilder av Pi och saknas/efterfrågas i Salong Normal. 

I  samband med att  jag här ovan  talat om kulturer vill  jag även  lyfta  fram ytterligare ett begrepp  ‐

motkultur  ‐ ett fenomen som synliggjorts  i denna studie.   Med motkultur menar  jag de exempel på 

testande motstrategier  jag möttes av  ibland av  informanterna  i  fokusgruppsamtalen  i egenskap av 

utomstående vuxen – någon vars gränser måste testas och definieras. Detta förekom mestadels hos 

pojkar men även några  flickor  från den äldre deltagande årskursen – dvs. årskurs 5. Motstrategier 

kan vi också tala om när vi resonerar kring elever vilka också testar gränserna för vad som är görligt 

på  teatern.  Publikvärdarna  fick  också  smaka  på  en  slags  motstrategier  när  väldigt  många 

klasskamrater  visade  sig  bli  ”kissnödiga”  en  efter  en  under  en  föreställning.  Kanske  är  elevernas 

motstrategier  riktade  åt  flera  håll  samtidigt  –  mot  scenen,  mot  pedagogerna  men  även  mot 

kamraterna.  

Det kan konstateras att närområdet respektive teatern har påverkat och tagit  intryck av varandra – 

men såväl  i större som  i mindre utsträckning och på många olika vis vilket  framgår  i resultatdelen. 

Goda  förutsättningar  för  interkulturella  möten  finns  säkerligen,  men  kräver  kanske  en  större 

acceptans för varandras världar och en strävan efter att lyfta de förutfattade meningar man trots allt 

tycks ha gentemot varandra  till ytan.  I utsagorna  finns många ”vi” och ”dem”.  Intressant att ställa 

mot de många utsagor vilka handlar om att eleverna här i närområdet inte är vana att ta del av kultur 

och scenkonst, är den information som framkommit via såväl barninformanterna som från kommun 

och stadsdel vilken visar att barn och unga med viss regelbundenhet faktiskt får ta del av scenkonst 

och andra professionella kulturformer.  

En anställd berättar hur man vid starten drömde om att barn och unga själva, på eget initiativ, skulle 

ta sig  till  teatern. Det  tycks generellt sett  inte  ligga  i de ungas  tankevärld att på eget  initiativ köpa 
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biljetter till teatern. Däremot tycks de med lätthet boka och köpa biljetter till biobesök, något som är 

betydligt dyrare. Intressant är att det i samtalsintervjuerna framkommit att elever på egen hand sökt 

sig till teatern – en för att se en föreställning med kompisar, en för att smyga sig  in  i  lokalen vilket 

ändå kan tolkas som ett slags intresse.  

Att  skapa  en  kärna  av  anställda  och  en  ensemble med  längre  tidskontrakt  torde  vara  inte  bara 

önskvärt  utan  säkerligen  också  nödvändigt  för  att  kunna  arbeta  på  det  närområdesförankrade, 

ständigt självreflekterande och progressiva vis man tycks sträva efter vid Skärholmsscenen. Det finns 

en  stor  utvecklingspotential  i  det  delaktighetsförfarande  som  bedrivits  vid  Skärholmsscenen  där 

research görs ute på skolor. Utmaningen ligger dock i att få tag i det många barn och unga verkligen 

känner  starkt  för  alternativt  kan  komma  att  verkligen  känna  starkt  för.  Idag  tas  kontakterna med 

medverkande skolor inför researcharbeten med ett redan förutbestämt tema i åtanke. Hur man når 

fram till vad barn och unga verkligen känner, tänker, tycker, undrar etc. är en utmaning som är  lika 

angelägen  att  fundera  över  för mig  som  forskare.  Vi  kan  inte  vara  flugor  på  väggen.  Vår  vuxna 

närvaro  färgar  av  sig  på  barnen.  Där  har  den  teatern  i  sitt  researcharbete  med  barn  och 

barnkulturforskningen gemensamma utmaningar i hur vi närmar oss barns perspektiv och då givetvis 

med etiska glasögon på.  

 

Metoddiskussion	
Utöver den metodreflektion vilken  framgår under  respektive metodkapitel kan några övergripande 

tankar  kring  metod  lyftas.  Ett  medvetet  tillvägagångssätt  i  denna  studie  var  att  tillämpa 

metodpluralism för att få ett rikt material, för att pröva olika metoder för forskning med barn som 

informanter/respondenter där de erhåller  insyn och ökad makt  i  forskningsprocessen  samt  för att 

barn kan  föredra olika uttrycksmedel. Att ställa resultaten  från de olika metoderna  jämte varandra 

var  också  en  intressant  utgångspunkt,  för  att  se  såväl  likheter  som  skillnader  i  data  de  olika 

metoderna emellan. De olika metoderna kan sägas ha medfört olika ”täthet” av relevant information, 

men materialet som har genererats av de olika metoderna har dock visat sig komplettera varandra 

väl. Ett intressant, men också mer arbets‐ och tidskrävande, arbetssätt vore att låta varje enskilt barn 

(och även vuxen) pröva och välja metod/er på egen hand. Detta hade dock inte låtit sig göras i denna 

studies  tidsram annat än om antalet  informanter och  respondenter minskats  ‐ vilket kraftigt hade 

reducerat materialet. Vid de fall loggboksskrivande används som metod har denna studie visat vikten 

av  att  forskaren  får  möjlighet  att  introducera  sig  själv,  studien  och  tillvägagångssättet  att  föra 

loggbok.  I  den  skola  (Skola  B)  där  så  skedde  blev  materialet  betydligt  mer  informationsrikt. 

Fokusgruppintervjuerna med barnen samt intervjusamtalen med de vuxna visade sig falla mycket väl 

ut,  enkäten  likaså  även  om  det  oturligt  visade  sig  att  denna  sammanföll  med  den  enkät  som 

Stockholms stadsteater själva sände ut under samma tid, vilket troligen påverkade antalet  inkomna 

enkätsvar. Att  ingen målsman hörde av sig med frågor eller tankar kring sina barns deltagande kan 

lyftas  som  positivt  och  att  informationen  som  sänts  ut  varit  tydlig  nog.  Samtidigt  tycks  det  vara 

relativt vanligt förekommande idag, i tider av att barns delaktighetsfrågor förts upp på agendan, att 

enkäter och studier av skilda slag sänds ut till elever men också till deras målsmän samt pedagogerna 

i  skolan. Detta  kan  bidra  till  att  frågor  kring  deltagande minskar, dvs. man  är  relativt  insatt  i hur 

studier utförs men kan, vad värre är, vara  tecken på viss  leda och brist på engagemang.   Detta är 

ytterligare ett skäl till att arbeta vidare med metoder vilka upplevs som givande och meningsfulla för 

deltagare  i  forskningsstudier. Vid varje genomförd barnintervju erhålls nya  insikter och kunskaper. 
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Bland annat tar jag med mig till framtiden att i högre grad tydliggöra min forskarroll. En pojke frågade 

mig: ”Är du forskare? […] Jag trodde du var forskare med rymden och sånt”. En annan hade förväntat 

sig att jag skulle ha vit rock samt ha grått hår. Vid ett två tillfällen frågade elever om jag arbetade på 

Stockholms  stadsteater.  Intressant nog upplevde  jag  även detta hos några  av pedagogerna,  vilket 

också dramapedagogen bekräftat. En annan lärdom är att vid tillfällen då ett foto på mig bifogas skall 

detta vara nytaget. Under tiden då samtalsintervjuerna utfördes ändrade jag dock frisyr och klippte 

lugg, vilket faktiskt orsakade tveksamheter hos några få barn där de frågade om det verkligen var jag 

på bilden. Detta är en enkel lärdom för mig (och andra) som är lätt att förbise. 

	

B.		Karin	Helanders	delstudie	–	Receptionsstudier	av	barnpubliken	vid	
Stockholms	stadsteater	Skärholmen	
Denna  delrapport  är  avsedd  att  komplettera  Ellinor  Lidéns  rapport  ”Interkulturella  perspektiv  på 

scenkonst för barn och unga” om verksamheten vid Stockholms stadsteaters scen för barn och unga i 

Skärholmen. Delrapporten innefattar en receptionsstudie av publiken till Salong Normal och Bilder av 

Pi byggd på studentarbeten från kursen Barnkultur II våren 2011 vid Centrum för barnkulturforskning 

samt min egen mer impressionistiskt hållna föreställningsbeskrivning med inslag av publikreaktioner, 

från Liten igen. Eftersom Lidén beskrivit föreställningarna detaljrikt i sin rapport har jag försökt vara 

mer summarisk i dessa delar vad gäller Salong Normal och Bilder av Pi. Beskrivningen av Liten igen är 

dock  mer  utförlig,  vilket  visserligen  delvis  överlappar  Lidéns  studie,  men  där  vi  menar  att  de 

sammanlagda analyserna stärker resultatet. Delrapporten  inleds med teoretiska och metodologiska 

utgångspunkter kring barns tolkningar av scenkonst och en sammanfattning av mina tidigare gjorda 

receptionsstudier.  

 

Tolkning	och	meningsskapande	
Receptionsforskning  kring barnteater  fokuserar barns uppfattningar och upplevelser  av  scenkonst. 

Tolkning  och  meningsskapande  är  två  fundamentala  begrepp.  Denna  studie  vilar  på  ett 

hermeneutiskt  förhållningssätt  där  medvetenheten  om  betydelsen  av  såväl  forskarens  som 

informanternas  förförståelse  är  grundläggande.  Tolkningsalternativen  av  scenkonst,  liksom  av 

exempelvis  bildkonst  och  litteratur,  är  outtömliga  (men  inte  gränslösa)  och  präglas  av mångfald 

(Pettersson  2002).  Konstvetaren  Margaretha  Rossholm  Lagerlöf  resonerar  kring  den  komplexa 

tolknings‐  och  förståelseprocessen  och  ser  scenkonsten,  teaterhändelsen,  som  ett  mönster  för 

konstförståelse: ”Jag  tänker på hur den kombineras av närvaro, deltagande eller bevittnande med 

tydning  av  tecken”  (Rossholm  Lagerlöf  2007:23).  Hon  betonar  att  det  ”jag”  som  betraktar  och 

upplever  inte är allmänmänskligt och/eller generellt  (Rossholm  Lagerlöf 2007:91). När det handlar 

om vuxnas tolkning av barns tolkningar av professionell (scen‐)konst dras den hermeneutiska spiralen 

ytterligare några varv och kombineras med en diskussion om barnkulturforskningens grundläggande 

premisser och om barnperspektiv (att fokusera barns villkor; att rikta vuxenvärldens uppmärksamhet 

mot en  förståelse av barns uppfattningar och handlingar)  respektive barns perspektiv  (att  försöka 

fånga barns erfarenheter och uppfattningar om sin livsvärld, vilket innebär att lägga stor vikt vid barn 

som informanter och lyssna till barns röster) (Halldén 2003, 2009; Pramling Samuelsson & Sommer & 

Hundheide 2011). Mötet med kultur innefattar en tolkande process som grund för meningsskapande 
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(Hartman &  Torstenson‐Ed  2007:18ff).  Kulturupplevelsen  ger  nya  perspektiv  på  tillvaron,  den  kan 

beröra, uppröra och bidra ”till att vi för en stund kan bli uppslukade” (Bergqvist 2012:11).  

Kulturvetaren Johan Fornäs diskuterar  i sin bok Kultur det hermeneutiska kulturbegreppet  i relation 

till  teckenlära,  semiotik,  i  viljan  att  analysera  meningsskapande  kulturella  praktiker  (Fornäs 

2011:29ff.). De hermeneutiska utgångspunkterna  (Gadamer 1997) kombineras här med  semiotiska 

teckenstudier som används inom föreställningsanalys, i bemärkelsen analys av dominanta tecken och 

teckengrupper  (Sauter  2000,  Reason  2010).  För  analysen  av  scenkonstföreställningen  används  en 

semiotisk verktygslåda, där teatrala tecken som färg, form, rörelse, ljus, ljud, musik, skådespelarkonst 

och  text  utforskas  i  relation  till  föreställningens  tematik  och  idéstoff.  I  en  hermeneutiskt  färgad 

analys eftersöks mönster och strukturer inom och mellan föreställningens olika delar, samt i relation 

till helheten, som en grund för tolkningen. Analysen görs i medvetenhet om att varje åskådare har sin 

egen  unika  upplevelse,  färgad  av  erfarenheter  och  referensramar,  fördomar,  förkunskaper  och 

förväntningar, tankar och känslor.  

 

Receptionsstudier	i	Stockholm	av	barnpublik	
Här  följer  en  kort  sammanfattning  av  viktiga  spår  i  de  receptionsstudier  som  kontinuerligt  gjorts 

under två decennier, utförda av mig eller under min ledning vid Centrum för barnkulturforskning och 

Teatervetenskapliga  institutionen,  Stockholms  universitet.  Sammantaget  innefattar  det  ett  60‐tal 

olika teateruppsättningar, det vill säga observationer av barnpublik vid cirka 500 föreställningar samt 

efterarbeten med drygt 3.000 barn (Helander 2004, 2011). Receptionsstudierna har bedrivits med en 

mångfald av metoder. Genom metodpluralism ges utrymme för deltagande barn att uttrycka sig på 

skilda sätt och möjliggörs att delresultaten samspelar på ett sätt som berikar och stärker giltigheten 

av det sammantagna resultatet (Hartman & Torstenson‐Ed 2007: 23ff, Reason 2010). Här kombineras 

analys och  tolkning av  samtal med barn  (enskilda och  i  grupp), dramalek, barns  skriftliga utsagor, 

teckningar och målningar. Receptionsstudierna bygger dels på inspelade kvalitativa samtalsintervjuer 

(Kvale 2009),  såväl enskilda  som med  fokusgrupper, dels på anteckningar  gjorda under och direkt 

efter  samtalsintervjuerna  som  varit  ämnesorienterade  med  öppna  frågor.  För  varje  enskild 

uppsättning  har  sedan materialet  strukturerats  och  analyserats med  avseende  på  de  teman  som 

utkristalliserats.  I nästa  steg har  samtliga  teman  i hela det  sammantagna materialet  förts  ihop  för 

analys i större kategorier och tematiska komplex.  

Som  kompletterande  material  tillkommer  till  vissa  uppsättningar  analys  av  barnens  individuella 

teckningar. Det är givande att samtala med enskilda barn samtidigt som de tecknar sina upplevelser 

och  minnen  av  en  föreställning  (Reason  2010),  vilket  också  skett  i  många  fall.  Även 

teaterimprovisationer  inspirerade av den aktuella  föreställningen  ingår  i materialet. Det har vidare 

funnits möjligheter att arbeta med barnpublik på förskola, skola eller i hemmiljö under en längre tid 

efter  teaterbesöket,  då  bearbetning  genom  samtal,  bildskapande,  dramalek  och  lek  initierats  av 

barnen  veckor  efter  den  aktuella  föreställningen.  I  några  fall  har  också  barn  kunnat  se  samma 

uppsättning  vid  flera  tillfällen,  något  som  fördjupat  upplevelsen  och  resulterat  i mer  detaljerade 

berättelser och positivt engagemang. 

En  viktig  del  av materialinsamlingen  är  observationer  av  barnpubliken  i  salongen,  där  ett  särskilt 

observationsschema  ligger  till  grund  (Hagnell  1986).  Det  är  vanskligt  att  avläsa  barnens  yttre 

reaktioner, men  iakttagelser  av publik under  flera  föreställningar  av  samma uppsättning  ger  vissa 
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indikationer, även om man måste vara försiktig i tolkningen. Barnpublik uttrycker känslor mer fysiskt 

än vuxenpubliken och på ett sätt som vuxna  lätt missbedömer. En del reaktioner från skolpublik är 

dessutom  snarare  svar  på  själva  situationen  där  publiken  kommenderats  till  teatern  (i  skolan  är 

teaterbesöket sällan  frivilligt!) och där  teater ses som  formad av skolans maktstrukturer  (Helander 

2004, 2011).  

Barnen  i publiken  skapar mening utifrån  sina egna erfarenhetsvärldar. Varje barns upplevelse och 

tolkning av en teaterföreställning är absolut unik, färgad av den personliga förförståelsen – samtidigt 

visar resultatet av det sammantagna materialet tydliga generella mönster. Återkommande är barns 

uppskattning  av  exempelvis  absurditeter,  situationer  där  barn  är  överlägsna  vuxna,  ordlekar, 

slapstick,  situationskomik,  nonsens,  tabubrott,  igenkännande,  men  också  deras  engagemang  för 

existentiella frågor om livet och döden, kärlek och svartsjuka, vänskap och ensamhet.  

Resultatet av dessa receptionsstudier har publicerats  i två artiklar  (Helander 2004, 2011). Några av 

huvudspåren som där betonas är: 

 
Problematiseringar av begreppet förståelse  

Ett nyckelord som genomsyrar hela materialet är förståelse, i betydelsen begriplighet. Vuxenvärlden 

är angelägen om att barnpubliken ska förstå och begripa det som sker på scenen. Barnpubliken lär sig 

snabbt att uppfatta budskap, moraliska pekpinnar och att  teatern har en nyttoaspekt. Behovet av 

förståelse är emellertid mer problematiskt  för vuxna än  för åtminstone de små barnen. Där vuxna 

söker barnens bekräftelse på att ha uppfattat vuxenvärldens intentioner, skapar förskolepubliken sin 

egen mening utifrån vad som  intresserar  just dem. Det kan vara små bitar eller detaljer utifrån ett 

vuxet synsätt, men som barnen tycker är fascinerande. Ett enstaka föremål eller en kort sekvens kan 

styra resten av upplevelsen. Med inträdet i skolvärlden kommer insikten om att det finns ett facit, att 

vuxenvärlden  rättar  svaren  –  eller  upplevelserna  –  i  termer  av  rätt  eller  fel  och  att  vuxna  har 

tolkningsföreträde och expertkunskap (Helander 2004).   

I en studie av lärares och förskolepersonals erfarenheter av att gå på teater med barngrupper är det 

tydligt att  skolans  ramar och värdepremisser  som effektivitet, en  rationell kunskapssyn och  tydligt 

definierade, mätbara mål utgör ett hinder för det öppet reflekterande och meningsskapande mötet 

med scenkonsten. Skolpersonalen ser också ofta den fostrande rollen som central med teaterbesöket 

som en  form av social träning, vilket  ibland resulterar  i en tonvikt på disciplinering av publiken. En 

majoritet av lärarna i studien sätter också själva kunskapssökandet före meningssökandet på teatern, 

vilket  gör  det  svårt  att  ta  till  sig mångtydiga  och  komplexa  föreställningar  (Gustafsson &  Fritzén 

2004).  

Scenkonsten  svarar  snarare  mot  ett  öppnare  förståelsebegrepp,  som  omfattar  möjligheten  att 

uppfatta mönster och sammanhang  i tillvaron. Kognitionsforskaren Peter Gärdenfors  lyfter fram ett 

motivationsstyrt  lärande  (som  i det  informella eller naturliga  lärandet),  vilket  leder  till en djupare 

förståelse än den  faktamässiga  informationsinhämtning  som ofta präglar  skolans verksamhet. Han 

förespråkar  vikten  av  verktyg  som  visualisering,  lek och berättelser  (Gärdenfors 2010)  –  självklara 

delar inom teaterkonsten.  
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Barn skapar mening – förförståelsens inre scen  

Barn  skapar mening  och  konstruerar  innebörder  utifrån  sina  referensramar  och  sin  förförståelse. 

Barnpublikens  upplevelser  kan  ligga  långt  från  teaterns  vuxna  intentioner  (och  den  vuxna 

receptionen), vilket visas i många exempel där barnens reaktioner jämförs med såväl ensemblens och 

regissörens utgångspunkter som vuxnas reaktioner och uppfattningar.   

 
Vuxnas respektive barns syn på gestaltningen av starka och svåra känslor  

Ett minerat område på barnscenen är de ”farliga” känslorna. Ofta handlar det om att vuxna i barnens 

närhet menar att gestaltningen av starka känslor är skrämmande eller ångestskapande. Det händer 

inte  sällan att vuxna missbedömer barns  rädslor på  teatern och  tror att det är  för upprörande  för 

barnen att visa starka emotionella situationer och känslouttryck. Men vuxna tar ofta fel på vad det är 

som  skrämmer  eller  upprör  barnpubliken,  för  den  yngre  publiken  är  det  snarast  oväntade 

ljudeffekter,  höga  ljud,  scenväxlingar  eller mörker  som  kan uppfattas  som  skrämmande. Barn har 

förmågan att finna egna strategier för att bemästra sin rädsla. Det är också viktigt att komma ihåg att 

det  inte  är  farligt  att bli  rädd;  att  lära  sig hantera  rädsla  ingår  i barnets utveckling  (Tamm 2003). 

Rädsla – och att klara av den – kopplas även till lust och fascination, på ett sätt som påminner om att 

barns  egna  lekar,  ramsor,  roliga  historier  och  sånger  ofta  handlar  om  drastiska,  hemska  och 

tabubelagda  ämnen  (Palmenfelt  2011).  Liksom  i  mediereception  kan  fascinationen  ses  som  ett 

uttryck för lustfylld spänning, till och med skräck (Hake 2003). 

Naturligtvis  finns  det  barn  som  är märkta  av  svåra  erfarenheter  och  som  inte  förmått  svara  på 

teaterns uttryck eller kunnat kommunicera om detta. Det har hänt, men mycket sällan, att barn tagit 

avstånd  från  en  föreställning och  stängt  av diskussionen  för  att den  varit  svårhanterlig  i  stunden. 

Tvärtom har barnen som medverkat i studierna påfallande ofta varit engagerade och villiga att delge 

sina  tankar  och  känslor  för  en  intresserad  vuxen.  Ofta  har  efterarbetet  gjort  upplevelsen  mer 

komplex – och visat att receptionen omskapas och fördjupas under bearbetningen.  

 
Vuxnas betydelse för barns teaterupplevelser 

De flesta barn kommer till teatern genom skolans eller förskolans försorg. Lärarnas och personalens 

inställning  till  teater  är  därför  av  stor  betydelse.  Hur  de  vuxna  reagerar  i  salongen  kan  ha  en 

avgörande  betydelse  för  barnens  upplevelser.  Flera  av  de  analysspår  som  tidigare  berörts, 

exempelvis  vuxnas  syn  på  vikten  av  förståelse/begriplighet,  blir  starkt  synliggjorda  vad  det  gäller 

vuxnas  betydelse  för  barns  upplevelser.  De  medföljande  vuxna  kan  med  en  nyfiken  attityd,  en 

öppenhet  inför  scenkonstens  språk  och  kanske  en  bekräftande  blick  starkt  påverka  barnens 

upplevelse,  liksom  genom  en ointresserad  eller  avogt  inställd  hållning. Det blir  särskilt  tydligt  när 

föreställningen bryter vedertagna teatrala konventioner tematiskt eller i gestaltningen.  

 

Barns uppfattningar om det sceniska språket (teaterns tecken) 

Vuxenvärlden  har  ofta  en  stor  tilltro  till  texten  som  teaterns  fundament.  Visserligen  kan mycket 

subtila  vändningar  i  texten  uppfattas  av  barnpubliken,  men  kroppsspråk  och  rörelser  är  starkt 

betydelsebärande. Barn har ofta en enastående förmåga att minnas detaljer i rörelser och scenografi 

och de kommer också ofta ihåg betydelsebärande repliker i stort sett ordagrant (Helander 2004). Det 



 
 

88 
 

är viktigt med  sensoriska  sensationer, humor, överraskande moment,  spänning och känsloladdade 

situationer. Barnpubliken uppskattar hantverksskicklighet,  inte minst vad det gäller  scenografi,  ljus 

och effekter. Flera uppsättningar  i studien bygger på fysisk teater där kroppsspråk och rörelser blir 

betydelsebärande  teatrala  tecken.  Studien  visar  också  att  musik  och  ljud  ofta  förstärker  och 

fördjupar helhetsupplevelsen.  

I den  följande  texten kommer  jag att  i  första hand betona de  spår  som  tydligt går att  relatera  till 

receptionsstudierna av publiken på de aktuella  föreställningarna på Stockholms stadsteaters scen  i 

Skärholmen. 

 

Receptionsstudier	i	Skärholmen	våren	2011	
  Skärholmsscenen  under  den  konstnärliga  ledaren  Carolina  Frände  utgår  i  sin  verksamhet  från  att 

scenkonsten påverkas av det omgivande  samhället, också vad det gäller  scenens  fysiska placering. 

Frände ser detta som en  inspiration, yttre  faktorer som omgivningen och människorna som  lever  i 

dess närhet kan berika det konstnärliga arbetet: ”För mig är konsten kontextbaserad och relaterar till 

sin samtid. Jag menar att vi kan göra konst med höjd tack vare ett samhällsuppdrag och inte trots – 

det vidgar uttrycksmöjligheterna (Bergqvist 2012:36).  

  Spelåret  2010‐11  arbetade  man  med  en  tematik  kring  normer  och  normalitet  genom 

uppsättningarna av Salong Normal, Bilden av Pi och Liten  igen. Receptionsstudierna har här  främst 

genomförts av studentgrupper på Centrum  för barnkulturforskning under vårterminen 2011, sedan 

har  jag kompletterat med egna observationer och  intervjuer. Naturligtvis finns många faktorer som 

påverkar en receptionsstudies utformning och resultat: tiden och sammanhanget för teaterbesöket 

(med förskola/skola respektive helgföreställning), vilka frågor som ställs, hur och när de ställs (i direkt 

samband med den aktuella föreställningen eller flera dagar efter), situation och miljö för samtal och 

andra aktiviteter, hur barnen  (och de  vuxna) är  förberedda, dynamiken mellan  forskare och barn, 

mellan barn och andra vuxna som skol‐ eller förskolepersonal och mellan barnen själva (Mayall 2004, 

Scott 2004).  

Vad det gäller de aktuella uppsättningarna Salong Normal och Bilder av Pi handlar det här om ett 

begränsat material för varje uppsättning, men tillräckligt för att kunna diskutera barns tolkningar av 

respektive  uppsättning.  Studien  kompletteras  med  min  egen  analys  av  Liten  igen,  grundad  på 

publikobservationer och publiksamtal  i  anslutning  till  föreställningarna. Resultaten  relateras  till de 

övergripande mönster som utkristalliserats i tidigare studier.  

 

Salong Normal 

Hösten  2010  inledde  Stockholms  stadsteater  Skärholmen  ett  samarbete  med  klass  3B  i 

Hägerstenshamnens  skola  och  pedagoger  på  Rum  för  Barn  i  Kulturhuset.  Temat  var  normer  och 

normalitet.  Syftet  var  att  göra  eleverna  delaktiga  i  produktionsprocessen  redan  från  början  och 

integrera  barns  perspektiv  i  uppsättningen.  Salong  Normal  kan  beskrivas  som  en  filosofisk 

uppsättning med  lugnt, nära och avspänt publiktilltal, som byggde på elevernas texter om synen på 

normalitet. Den behandlar frågor om vad en normal smörgås kan vara, om det är normalt att inte ha 

tv eller aldrig bråka. Texterna är  inte problemorienterade med  riktning mot exempelvis mobbning, 

däremot finns det texter som behandlar starka känslor, som rädsla och skam. Salong Normal byggde 
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på  musik  och  nio  sånger,  som  barnen  ibland  sjöng  med  i.  Uppsättningen  hade  formen  av  en 

hemtrevlig kabaré efter modell av TV‐programmet ”Två och en flygel”. De dominanta uttrycken var 

text, musik och sång medan exempelvis scenografi, kostym och rollgestaltning hade en underordnad 

betydelse.  

För  Salong  Normal  (från  7  år)  utgörs materialet  här  av  observationer  av  barnpublik  vid  ett  par 

föreställningar,  intervju med den tredjeklass som skrev sångtexter till uppsättningen, djupintervjuer 

med sex barn  (två  individuella och två parintervjuer) samt samtal och bildskapande med 45 barn.  I 

intervjuerna med barnpublik användes öppna frågor som  inte kunde besvaras med  ja eller nej utan 

gav utrymme för barnen att berätta. Dessutom tillkommer intervjuer med regissör och lärare för den 

textskrivande klassen.  

Själva  temat  –  normalitet  –  har  uppfattats  i  enlighet med  det  konstnärliga  teamets  intentioner. 

Barnen menar att uppsättningen handlar om ”normala saker och onormala saker” eller ”vanliga och 

ovanliga saker”. Det finns delar i djupintervjuerna som ger tänkvärda insikter i barnens tolkningar av 

normalitet. En flicka funderade i en intervju på följande sätt kring normalitet: 

- Det här med namnet Salong Normal, vad tyckte du om det namnet? 

- Det var bra för det handlade om normala saker. 

- Tänker du på sånt ibland, att vad är normalt och vad är inte normalt? 

- Nja, jag brukar inte det men jag fick en tanke av texten, att vad är normal? 

- Vad kom du fram till? 

- Att inte vara normal är att inte vara som de andra. 

- Tänker du att det är bra att vara normal, eller vad tänker du? 

- Det är ganska bra att vara normal. För det är inte så bra att vara alldeles lika. 

- Hur tänker du då? 

- För då känner man inte igen varandra. Att tycka samma saker och att se likadana ut. 

- Vad skulle hända då? 

- Då skulle man kanske ta med sig fel barn hem. Man kanske skulle gå hem med fel vuxen.  

 

Ibland förefaller det som om man förknippar normalitet med teaterns värld: 

- Det kan inte finnas några mjuka skorpor i verkligheten, det här var ju bara på teater. 

Dock diskuterade samma barn normalitet en vecka senare utifrån föreställningen och nämnde då en 

vän med autism i ett resonemang om utanförskap och att vara annorlunda.  

Tematiken är dock inte alltid det som barnen själva anger som mest minnesvärt eller intressant. Det 

första barnen vid intervjuerna ville minnas från föreställningen var exempelvis  

- Jag minns att det blev mörkt. 

- Jag mindes om att det fanns piano. 

- Det var väldigt roligt att dom sjöng så fint och att dom prata om saker, typ vad dom var rädd för 

och sånt. 

- Det var kul och sen att dom berättade om vanliga grejer. 
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Barnen mindes också gärna att de  fått autografer  av  skådespelarna och att  lamporna  lyste  i olika 

färger.  En  scen  som  fångade  publikens  koncentration  var  när Milla  berättar  om  när  hon  gick  på 

maskerad utklädd till fluga, men var den enda som hade klätt ut sig och den pinsamma situation och 

känsla  som  uppstod.    Att  känna  sig  bortgjord  och  risken  för  att  bli  utskrattad  är  något  som 

barnpubliken kan relatera till.     

Intentionen  var  att  skapa  ett  stillsamt  publiktilltal  med  utrymme  för  reflektioner,  något  som 

barnpubliken  ibland  verkade  vara  ovan  vid  utifrån  dagens  rådande  intensiva medieklimat.  Några 

undrade förvånat ”Händer det  inget mer?”, också positivt  inställda barn tyckte att det gärna kunde 

”varit mer  prat  och  lek,  att  de  gjorde mer  på  scenen.”  Syftet  var  också  att  låta musiken  ha  en 

dominerande  roll.  Publikobservationerna  visade  att  det  ofta  uppstod  en  rörelse  i  salongen  under 

sångerna, men  som  stillnade  i  de  rena  textpartierna.  Särskilt  de mer  dramatiska  och  dynamiska 

sångerna gav  impulser att  röra  sig, gunga med, dansa med överkroppen. Det  föreföll  snarare  som 

rörelserna  inspirerades av musiken än  var  tecken på bristande koncentration. Men man  tar också 

tillfället  i akt att  skruva på  sig,  viska,  småprata, busa  lite eller  lägga  sig ner och  vila på  salongens 

bänkar (vilket var helt tillåtet!).  

Hantverksskicklighet och tekniska effekter uppskattas av ung publik. Ett barn berättade utförligt om 

hur ljuset föll in över pianot och vilka färger ljuset hade. När barnen ritade minnen av föreställningen 

var  de  färgade  lamporna  ett  återkommande  motiv.  Det  som  huvudsakligen  fastnat  i  barnens 

upplevelser är sensoriska effekter, gärna kopplade till känslor (som mörker – rädsla).  I en scen som 

handlar om rädslor blir det mörkt på scenen. Och man blir varse hur allt ser annorlunda ut när det är 

mörkt. När lamporna släcks märks en rörelse i publiken, som av en lätt förvirring där några skruvar på 

sig, fnissar till, viskar. Musikern gör en ljudeffekt med pianot för att skrämma skådespelerskan Milla 

och barnen i salongen reagerar tydligt med skräckblandad förtjusning. Detta är ett inslag som barnen 

ofta och tidigt tar upp  i  intervjuerna.  I en  intervju framkommer den starka effekt som det plötsliga 

mörkret ger i en scen och hur det väcker barnets fantasier.  

- Vad vill du berätta om den föreställning du just sett? 

- Mörkret. Att en lampa blev som en jättefågel. 

- Fick du några speciella känslor när du tittade på föreställningen? 

- Jag tänkte på vad som skulle hända, hur det är att vara normal. Det var lite spännande när det 

var mörkt. Och så lät det som en mus kom. 

 

Också  humoristiska  inslag  var  viktiga  i  teaterupplevelsen,  som  de  situationer  som  gav  upphov  till 

skratt och de  sånger  som hade en komisk poäng. Dessa ger också vågor  i publikhavet, där barnen 

bekräftar varandras reaktioner med kollektiva fniss och gemenskaps‐skratt.  

De  interaktiva delarna där  skådespelarna går  i dialog med barnen uppskattades. Det är  viktigt att 

känna sig sedd och bekräftad som publik. Att samspela genom att  få säga sitt namn baklänges var 

spännande, liksom att få komma med förslag, reagera på utsagor, svara på frågor eller sjunga med. I 

de interaktiva delarna var koncentrationen hög i salongen. Man uppskattade situationer som bygger 

på igenkänning och där barnen instinktivt reagerade och drog paralleller med sin egen verklighet. Ett 

moment och en sång om TV‐ och dataspel (och att inte ha det ena eller andra) väckte mycket skratt 

och uppmärksamhet. En flicka blev glad av sången om ”jag har ingen tv”: 
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- Vad var det som gjorde dig glad då? 

- För det var spännande att få veta, och intressant att få reda på om hon inte har någon tv. 

 
Receptionsstudien visar att barnpubliken tar till sig tematiken och reflekterar över normalitet. I likhet 

med tidigare studier är det tydligt hur barnen knyter förståelsen och tolkningen av det de uppfattar 

och upplever till sina egna erfarenheter och referensramar. I enlighet med tidigare receptionsstudier 

visar resultatet också på betydelsen av sensoriska effekter, igenkänning, och humoristiska inslag. Här 

finns också en stark indikation på vikten av att som publik få känna sig bekräftad och delaktig.  

 

Bilder av Pi 

Bilder av Pi behandlar människors  reaktioner på ett barn  som  föds med  intersexuell  identitet/DSD 

(Disorder  of  Sexual  Development)  och  inte  är  vare  sig  flicka  eller  pojke.  Barnet  kallas  Pi. 

Uppsättningens  första  scen  utspelas  i  teaterns  foajé;  i  ett  laboratorium  där man  undersöker  och 

sorterar  plastdocksbebisar  efter  kön.  De  övriga  scenerna  framförs  på  det  breda  scengolvet med 

publiken  utefter  tre  sidor.  Dramaturgin  är  uppbruten  och  associativ  där  spelscener  varvas med 

fysiska  uttryck  och musik.  Uppsättningens  tematik  vidgas  också  till  andra  perspektiv  på  att  vara 

annorlunda, avvika från normen och samhällets syn på normalitetens gränser. Syftet var att aktivera 

publikens  tankar och  försvara synen på varje  individs egenart och solidariteten med andra oavsett 

olikheter.  Skådespelarna  spelade  i  könsneutrala  kostymer med  svarta  byxor,  skjortor  och  randiga 

förklädesklänningar.  

För  Bilder  av  Pi  (från  10  år)  utgörs  materialet  av  intervjuer  med  det  konstnärliga  teamet, 

observationer  av  barnpublik,  intervjuer  med  21  barn,  dels  individuella  i  direkt  anslutning  till 

föreställningen,  dels  i  grupper  dagen  efter  samt  individuella  enkäter.  Dessutom  tillkommer  en 

djupintervju med tre barn.  

Barnen som  intervjuades hade starka uppfattningar om  föreställningens  innehåll, ofta kom de  ihåg 

detaljer  i  scener eller  repliker. Man diskuterade gärna Pis  situation och de känslor  föreställningen 

väckte, inte minst empati och solidaritet, men också insikten i utanförskapet: 

- Det  var  en  sorglig  pjäs.  Det  sorgliga  var  att  Pi  blev  slagen  och  kallades  för  efterbliven  och 

missbildad och blev jagad av alla.  

- Man fick en större blick för att alla är lika mycket värda…Men det visste jag i och för sig innan. 

Det var konstigt mot slutet. Var alla Pi? Jag vill inte vara Pi. Jag vill inte känna mig utanför! 

Barnpubliken skiljde på den associativa dramaturgin och den icke‐kronologiska handlingen som ofta 

uppfattas som svår att  förstå och ”konstig” och den känslomässiga upplevelsen som ofta var stark 

och dessutom positiv. Många barn hade svårt att följa med i roll‐ och platsbyten: 

- Jag tycker att den var ganska svår att  förstå vid vissa tillfällen när  liksom vilka platser det var 

och vilka roller de spelade. 

I  samtalsintervjuerna  försöker  barnen  därför  sällan  berätta  handlingen,  utan  går  direkt  på  den 

bärande  tematiken om  att  vara  annorlunda och  avvika  från  samhällets  regler och  sociala normer. 

Föreställningen väckte både diskussioner om det  ”budskap” om  jämlikhet  som man uppfattat och 

inlevelse, empati och igenkänning i relation till barnens egen förförståelse.  
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- Det skulle  inte kännas så kul om man var en tjej som såg ut som en kille eller så… Det skulle 

kännas väldigt jobbigt om man själv var Pi.  

- Den visade ju att alla människor är lika värda. 

- Att alla människor är lika värda! Alla har sina rättigheter! 

- Ett  tema  som  framkom  var  solidaritet  och  jämlikhet.  Scenen  där  skådespelarna  skriver  en 

banderoll om allas lika värde nämndes ofta.  

- Den bästa scenen var när de gjorde banderollen som sa att alla människor är lika mycket värda 

– den var viktigast för pjäsen. 

Studier  kring  barns  livsvärldar  och  livsfrågor  har  visat  att  ensamhet,  övergivenhet  och  känslan  av 

(eller  rädslan  för)  att  vara  utanför  är  central  i  barns  liv. Utanförskap,  utsatthet,  kränkningar  och 

mobbning hör till de allra vanligaste tankefigurerna hos mellanstadiebarn. En av 10‐12‐åringars mest 

frekventa frågor är ”Varför blir några mobbade?” Barn ser också samband mellan mobbning i skolans 

vardagsmiljö och våld i globalt perspektiv, som krig och olika former av maktmissbruk. Man kopplar 

också övervåld och exkludering  till rättvisefrågor och  tankar om människors  lika värde  (Hartman & 

Torstenson‐Ed 2007:71f, 84f, s. 121ff).  

En  scen  som  tas  upp  i  intervjuer  och  enkätsvar  är  den  vid  ett middagsbord  där mamman  först 

förnekar Pi och sedan gråter av längtan efter sitt barn.  

- Mamman ville att Pi skulle  försvinna ur hennes  liv. Men när pappan hade gått och systern så 

grät mamman, man förstod att hon ville tillbaka till Pi. 

Barnpubliken  levde sig tydligt  in  i föreställningen, med fysiska uttryck och kommentarer. Man kröp 

ihop  av  spänning,  knöt  händerna,  rörde  sig  till  musiken.  Man  uttryckte  olika  värderingar  på 

föreställningen, alltifrån rolig, spännande och jättebra till långsökt, högljudd och lite seg. Tabubrott i 

flera scener gav starka reaktioner, ibland beroende av kön och ålder.  

Barnen återberättade gärna den  inledande scenen med plastdockorna som gav upphov  till mycket 

fnissande, gester och  ljudhärmande. När en polis  i en  scen  rapar och  skriker åses detta av många 

barn med häpet öppen mun, några  skrattar och ett par  imiterar  rapningen.  I en emotionellt  stark 

scen slår en flicka en av pojkarna för att få veta om han är intersexuell, medan en annan flicka passivt 

tittar  på.  Tystnaden  är  först  kompakt  i  salongen,  sedan  reagerar  barnen  tydligt  både  verbalt  och 

fysiskt.  När  den  manliga  skådespelaren  efter  kampen  tittar  ner  i  sina  byxor  skrattar  en  del  av 

pojkarna medan många flickor verkar tycka det är pinsamt och slår händerna framför ansiktet eller 

drar upp tröjan över huvudet. De flesta barn följer scenen med starkt intresse och flera tog upp den i 

intervjuer och enkäter och menade att den var ”ångestframkallande” och ”hemsk”.  

- Jag minns misshandeln bäst. För att det är så dumt att misshandla någon bara för att få se ens 

kön. 

Barnen  i publiken skrattade mycket, men skrattet kunde vara  tecken på skiftande  reaktioner. Man 

skrattade inte bara när något upplevdes som komiskt utan man skrattade också av lättnad, förvåning, 

förvirring  eller  som  ett  uttryck  för  chock.  Barnen  uppskattade  de  interaktiva  delarna,  där 

skådespelarna  vände  sig  direkt  till  barn  i  publiken  och  som  gav  en  känsla  av  engagemang  och 

delaktighet.  Några  barn,  inte  minst  pojkar,  lärde  sig  snabbt  att  kalla  till  sig  ensemblens 
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uppmärksamhet och blev alltmer fysiskt exalterade av de interaktiva scenerna. Inte minst berättade 

barnen i intervjuerna om den scen där skådespelarna letar efter Pi också i publiken.  

Slutscenen är en glädjechock, där skådespelarna hoppar, dansar, flyger genom rummet och tjuter av 

glädje. Glädjen smittar publiken som börjar skratta, trumma på knäna och hoppa på stolarna. Många 

nämner den lyckliga slutscenen: 

- Slutet, när alla var så glada! Jag rycktes med i deras glädje. 

- Det är viktigt att pjäsen slutade bra, annars skulle man  liksom gå runt och känna skuldkänslor 

för att den inte slutade bra. 

Bilder av Pi handlade om annorlundaskap och flera barn kunde uttrycka igenkänning av olika slag. En 

flicka berättade i samtal med en skådespelare efter föreställningen att hon var Pi, eftersom hon var 

kortväxt.  Samma  flicka  blev  intervjuad  i  studien  och  hon  drog  tydliga  paralleller mellan  sin  egen 

situation och föreställningens innehåll: 

- Det spelar ingen roll, man behöver inte tänka typ ”vem är Pi, vem är Pi”, det gör inget om man 

är Pi. Eller om man är kortväxt. 

 
Tankar  om  rätt  och  orätt,  återkommer  genom  barnintervjuer  över  decennier  från  1970‐talet  och 

framåt.  Egna  erfarenheter  av  att  vara  annorlunda  och/eller  utanför  leder  till  reflektioner  kring 

problematiseringar  av  etisk  natur  och  själva  kärnfrågan:  Vilken  människa  är  jag?  (Hartman  & 

Torstenson‐Ed 2007:83ff). Många barn i publiken till Bilder av Pi kände igen sig i att vara – eller känna 

sig – utanför, men också i grupptryck och osynliga regler för pojkar och flickor. För barn är det viktigt 

att  känna  tillhörighet.  Människor  kategoriseras  genom  bland  annat  ålder,  kön  och  etnicitet, 

indelningar som kan betyda både  inkludering och exkludering och resultera  i hierarkier, värderingar 

och maktrelationer.  Barn  i  10‐årsåldern  har  ett  ambivalent  förhållande  till  dessa  kategorier  och 

uppmärksammar dem ofta i situationer där de tycker att de själva avviker från gängse normer, bland 

annat  när  det  gäller  kön,  könsroller  och  genuskonstruktioner.  Könstillhörighet  tas  ofta  för  given, 

också  av  de  lite  äldre  barnen,  men  nämns  ofta  av  dem  som  stött  på  gränser  eller  behandlats 

kränkande (Hartman & Torstenson‐Ed 2007:94ff).  

Ur  semiotisk  synpunkt  var det  skådespelarnas  gestaltning, dansen, musiken  samt de  könsneutrala 

kostymerna  som  särskilt  väckte  intresse. Man  funderade  över  vad  kläderna  vill  förmedla,  om  de 

kanske  representerade ”det som man  tycker är manligt eller kvinnligt”. Musiken  förstärkte känslor 

och skapade stämningar: 

- Det var musiken som gjorde det sorgligt, men det var också perfekt. Jag vet inte varför, det bara 

kändes så.  

 
Receptionsstudien visar att det  finns en  förväntan på en  logiskt berättad, kronologisk handling och 

att det uppstår en viss  förvirring och  frustration över den associativa dramaturgin. Däremot verkar 

detta  inte  hindra  vare  sig  den  emotionella  upplevelsen  eller  förståelsen  eller  reflektionerna  kring 

uppsättningens  tematik  som  vidgas  från  normalitetens  gränser  till  frågor  om  solidaritet  och 

mänskliga rättigheter. Här kan man associera till det öppna förståelsebegrepp som Peter Gärdenfors 

diskuterar  (Gärdenfors  2010).  Tankar  om  kropp,  könsidentitet  och normalitet  är  aktuella  för barn 

mellan 10 och 12 år (Hällström 2011) liksom idéer om rättvisa och mänskliga rättigheter (Hartman & 
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Torstenson‐Ed  2007).  Det  finns  också  flera  ingångar  till  igenkänning  och  identifikation.  Liksom  i 

Salong Normal uppskattas moment där man som publik blir sedd, tilltalad och bekräftad. Tabubrott 

fascinerar, väcker känslor och diskussioner. Skrattet har många funktioner, inte minst som ventil och 

skapande  av  kollektiv  gemenskap.  Föreställningens  olika  teckengrupper  som musik,  dans,  fysiska 

uttryck  och  kostymer  diskuteras.  Såväl  problematiken  kring  begriplighet,  och  det  känslomässiga 

engagemanget för rättvisa,  liksom tabubrott, skratt och barnpublikens uppfattningar av de sceniska 

språken överensstämmer med tidigare receptionsstudier.  

 
Liten igen  

Liten  igen var en musikalisk och  rörelsebaserad uppsättning om  lekens betydelse  i människans  liv, 

oavsett ålder. En  liten farbror (spelad av Siri Hamari) ger sig hän  i den äventyrliga fantasileken som 

sätter  färg  på  hans  annars  torftiga  vardag.  För  denna  uppsättning  gjordes  ingen  regelrätt 

receptionsanalys, däremot genomförde jag själv en mindre studie och observerade publiken (mest 6‐

7‐åringar)  vid  ett par  föreställningar  samt  följde upp med några  samtal med barn  i publiken. Här 

följer  en  sammanfattande  redogörelse  av  hur  jag  uppfattat  viktiga moment  i  föreställningen  och 

barnens reaktioner.  

 Farbrorn gör entré  från publiken mot scenen, han är gleshårig, kutryggig, går  långsamt med käpp, 

rock och hatt. Publiken är mycket koncentrerad. När han  tar en  tablettask och belåtet smaskar på 

några  tabletter  fnissar barnen och  en  ton  av  samspel och  tillåtelse  etableras  i  salongen. Musiken 

spelar stor  roll  för hur stämningar på  scenen och  i  salongen skapas. Till  lätt melankolisk musik går 

farbrorn  in  i det  lilla huset, men han  tappar nyckeln på marken. Otippat nog  svingar han  sig över 

ledstången och åker ned med ett svisch. Publiken skrattar befriat, också i insikten att skratt är tillåtet! 

Farbrorn sparkar iväg nyckeln med käppen, snubblar. Barnen deltar aktivt och föreslår att han ska ta 

upp nyckeln med käppen, ett par barn  i publiken tar upp den åt honom – kommunikationen är helt 

etablerad! När farbrorn tagit sig upp jublar barnen uppmuntrande: ”Bra!”  

I  salongen  skrattar  barnen  genomgående  åt  momenten  av  slapstick,  och  fysisk  humor,  också  i 

kombination med överraskning, absurditet samt över vuxnas tillkortakommanden (till skillnad från de 

kompetenta barnen  i salongen). När farbrorn tar upp matvaror gissar och kommenterar barnen för 

sig själva vad det är. När kylskåpsdörren hakar upp sig ropar några barn: lås den! Och när han lyckas 

får  farbrorn  ett  uppmuntrande  ”Bravo”.  Koncentrationen  är  hela  tiden  stark  i  salongen.  Barnen 

uppfattar  att  farbrorn  är  ensam  och  har  tråkigt.  De  vill  hjälpa  till  och  föreslår  högt:  ”Ta  en 

promenad”.  Eller  frågar  viskande  varandra:  ”Kommer  ingen  och  hälsar  på?”  I  stort  sett  alla  nya 

moment kommenteras av barnen. När det ringer mystiskt på dörren kikar farbrorn ut, han ser ingen 

och hötter muttrande med näven mot publikbarnen,  som  svarar med  samfällt  fniss. Det upprepas 

(ett barn menade att det var det roligaste i hela föreställningen).    

När  farbrorn upptäcker  en påse på  trappen  är barnen  nöjda och  kommenterar:  ”Exakt!”,  ”Bra”.  I 

påsen  ligger det  skära gosedjuret Nasse, vilket gör publikbarnen  storögt häpna. Några applåderar. 

Farbrorn  går  in  i huset  –  ett par barn  ropar:  ”Vi  kan  se dig”. De har helt  enkelt  upptäckt  ”fjärde 

väggen” på teatern. Farbrorn och Nasse rör på sig, barnen härmar rörelserna. Efter ett tag verkar det 

som de vill att något ska hända och de ropar: ”Ring, ring!” Nasse ramlar, vilket väcker barnens oro, de 

viskar att Nasse är död,  i salongen sprids en spänd koncentration. När Nasse börjar  leva  igen  löses 

koncentrationen upp i befrielse och skratt. 
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Sedan  följer ett dramatiskt och scentekniskt effektivt moment. Det ryker ur golvet, man hör buller 

och  mystisk  musik.  Spänningen  stiger  påtagligt  i  salongen.  Golvluckan  öppnas.  Röken  väller  ut. 

Barnen hittar olika strategier för att ta emot detta; de håller om varandra, kryper nära, tar händerna 

upp mot ansikte och ögon,  tjuvkikar  lite. När  farbrorn ger  sig  in  i  leken  för  fullt och med hjälp av 

väggbonad och durkslag leker riddare som spränger fram på sin häst skrattar barnen. När han hoppar 

ned  i hålet och  strider med dammsugardraken är barnen påtagligt  fascinerade och vill komma  till 

undsättning. Någon ropar ”Kan jag hjälpa dig?”. När farbrorn boxas med draken, skuggboxas ett par 

barn  i  publiken,  som  rörelseimitation. Många  barn  skrattar  och  när  farbrorn  vinner möts  han  av 

kommentarer och applåder. En diskussion om teaterteknik utbryter – är det riktig rök eller teaterrök? 

Barnen uppmärksammar över huvud taget sceniska effekter, ljus och rekvisita.  

I en dramaturgisk vändpunkt  roterar  farbrorns hus och avslöjar en djungel.  Farbrorn hoppar ner  i 

imaginärt hav och simmar. Detta väcker återigen koncentration och kommentarer. Farbrorn plockar 

röda lysande bär, vilket är ett trolleritrick som fascinerar barnen. Det susar häpet i salongen (ett par 

bär trollas också fram i några barns hår). En stor tiger (representerat av ett sättstycke) dras in av en 

scenarbetare,  vilket  får barnen  att  skrika:  ”Akta dig!” Och  fabrorn hör,    klättrar upp  i  en  replian, 

barnen skrattar och kommenterar, inte minst när han gungar in i publiken. En elefant kommer också 

in  vilket  väcker  nya  skratt  och  kommentarer.  En  pojke  tyckte  djuren  var  det  allra  bästa  i 

föreställningen.    

När huset roterar tillbaka är det mörkt, barnen kommenterar att  lamporna är stjärnor. Farbrorn är 

klädd i pyjamas men gör sig redo att ta sig upp genom takluckan för raketfärd. Musiken leder också 

här  stämningen på  scenen och  i  salongen. Det  är  en  äventyrs‐förväntans musik mixat med några 

radioröster  som  signalerar  raketuppstigning.  Barnen  vinkar  till  rymdexpeditionen  som  består  av 

Farbror och Nasse. Barnen uppfattar situationen och ropar ”Redo”. ”Vi är också i rymden”. Fantasin 

stimuleras, barnen  leker med! Det  ljuder sfärisk musik, rörelserna är svävande. Farbrorn  leker med 

ljud och nonsensspråk att de svävar  i rymden. Han kliver upp på månen‐taket, sätter ned en flagga. 

Det kommer en satellit på himlen, vilket är en teatereffekt som barnen är mycket fascinerade av.  

Efter  föreställningen  i  foajén  är  barnen mycket  upprymda. De  får  kort  och  penna,  talar med  Siri 

Hamari om vad hon heter och hennes peruk, några ser henne sminka av sig. Kön och ålder verkar inte 

spela någon  roll  för barnets  syn på den  lekande människan. Under  föreställningen och  i  samtalen 

efteråt växlar barnen med att säga hon och han, några säger gumman, andra gubben. Och barnen 

menar att hen kan vara 13, 54 eller kanske tusen år. 

Barnens reaktioner på Liten igen bekräftar resultat från tidigare receptionsstudier. Barnen uppskattar 

att  se  och  känna  igen  leksituationer,  de  skrattar  åt  fysisk  humor,  absurditeter,  överraskningar, 

tabubrott  (äldre herre åker  ledstång) och uppskattar ett  tydligt  rörelsespråk,  sceniska effekter och 

hantverksskicklighet.  Barnen  i  publiken  diskuterar  gärna  viskande  olika  tolkningsalternativ  av 

situationer  men  svarar  också  gärna  direkt  på  situationer  med  kommentarer.  Barnens  svar  är 

inkännande  och  empatiska.  Man  associerar  och  skapar  mening  utifrån  sina  referensramar  och 

erfarenheter. I salongen är både de individuella och kollektiva reaktionerna viktiga, man sitter gärna 

tätt invid varandra, när det blir spännande kryper man ännu närmre en kompis eller en vuxen, eller 

skrattar  fascinerat  tillsammans. Med  blickar  och  viskningar  bekräftar man  sina  egna  och  andras 

reaktioner och upplevelser.  
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Det	ligger	i	tiden…	
Teman  som  normalitet,  tillgänglighet,  delaktighet  och  frågor  kring  representation  kopplade  till 

mångfald är något som teatersverige starkt engagerar sig i just nu. I Umeå arrangerades exempelvis i 

oktober  2012  Festival  Normal  i  syfte  att  sätta  fokus  på  normativitet  och  invanda  exkluderande 

mönster  i  teatervärlden  –  såväl  i  salongen  som  på  scenen.  Många  barn‐  och  ungdomsscener 

dokumenterar och/eller forskar kring uppsättningar som belyser normalitet och identitetsfrågor samt 

hur man  försöker göra publiken delaktig  i olika stadier av arbetsprocessen och  i salongen  (här kan 

nämnas  ung  scen/öst,  Riksteaterns  skolscen,  Regionteater  Väst  och  Operaverkstan  i  Malmö). 

Verksamheten vid Stadsteaterns scen i Skärholmen är både unik och del av en bredare rörelse inom 

svensk scenkonst för barn och unga.  

För denna  studie har vi diskuterat upplägg,  teori‐ och metodfrågor, perspektiv och genomförande 

under arbetets gång men inte sammanställt eller jämfört våra resultat förrän i skrivandets slutskede. 

Det är intressant att se att våra studier delvis ringar in samma tendenser i publikens uppfattning av 

de  aktuella  uppsättningarna;  diskussionen  kring  normalitet  och  tankarna  kring  kabaréformen  i 

relation  till  förförståelsen  av  teater  i  Salong  Normal,  kombinationen  av  viss  förvirring  inför 

dramaturgin  och  ett  starkt  intresse  och  engagemang  för  problematiken  i  Bilder  av  Pi,  publikens 

hörbara reaktioner och positiva inställning till Liten igen. Det finns också en samstämmighet i valet av 

tydliga nyckelscener, barnens  respektive vuxenvärldens syn på  förståelse samt publikens sinne och 

mottaglighet för scenens språk och behov av bekräftelse i samtliga uppsättningar.  

Som en av flera  inspirationer till pjäsen Liten  igen  ligger den polsk‐judiske barnläkaren, författaren, 

pedagogen och barnhemsföreståndaren Janusz Korczaks roman Liten igen (2007). Romanen utgörs av 

ett  litterärt tankeexperiment där Korczak själv  i fiktionens form  låter sig bli barn på nytt för att  inte 

bara  belysa  barns  lek  och  livsvärd  utan  också  framhäva  barns  strukturella  beroendeställning  till 

vuxna.  Korczaks  tankegångar  om  barnets  som  fullvärdig medborgare  sägs  ligga  till  grund  för  FN:s 

konvention  om  barnets  rättigheter.  Under  invigningsveckan  i  mars  2010  arrangerades  en  av 

seminariedagarna i samarbete med Korczaksällskapet och vigdes åt just Korczaks livsgärningar under 

första hälften av 1900‐talet  i Polen. Utifrån djupt  radikala  idéer om barns  rättigheter  förestod han 

hem  för  föräldralösa barn  i Warszawa  fram  till 1942, då han  tillsammans med  sina barnhemsbarn 

dödades i förintelselägret Treblinka.  

Korczaks  grundsyn  på  barn  och  barns  delaktighet  kan  skönjas  i  Skärholmsscenens  ambitioner  i 

verksamheten  i  dess  helhet.  Teman  som  barndom,  delaktighet  och  barns  rättigheter  är  generellt 

framträdande  i  det  tidiga  2000‐talets  barnteater.  Även  temat  Korzcak  går  igen  även  i  andra 

teateruppsättningar för barn och unga, däribland i Backa teaters föreställning Lille Kung Mattias efter 

Korczaks  barnbok  samt  Turteaterns  Barnrepubliken,  bägge  från  2009,  den  sistnämnda med  barn 

delaktiga på scenen. Detta innevarande år, 2012, har också utsetts till Janusz Korczaks år i Polen.  

Korczaks  böcker  och  livsverk  genomsyras  av  tilltron  till  barns  kompetenser  och  av  barns  rätt  till 

respekt. I inledningen till Liten igen vänder han sig till den vuxne läsaren med följande tänkvärda och 

uppfordrande ord, som vi bär med oss inom det barnkulturella forskningsområdet, inte minst när det 

gäller att förmedla och analysera barns tolkningar av sina livsvillkor och möten med kultur och konst: 
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Ni säger: 

”Att umgås med barn tröttar ut oss.” 

Ni har rätt. 

Ni säger: 

”För vi måste sänka oss till deras föreställningsnivå.” 

Sänka, böja, luta, huka sig. 

Ni har fel. 

Det är inte det vi blir så trötta av. Utan av att vi måste höja oss upp till deras känslor. 

Höja sig, sträcka sig, stå på tå, försöka nå. 

För att inte såra.  

(Korczak 1925/2007:23) 
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Etiskt protokoll 

- Största möjliga eftersträvan ska göras att säkerställa att studiens deltagare har förstått 
innebörden av studien samt villkoren för sitt deltagande innan de lämnar sitt informerade 
samtycke.  
 

- Deltagare i studien ska på ett enkelt sätt kunna komma i kontakt med huvudansvarig 
forskare. 
 

- Anonymisering. Alla personnamn, namn på skolor etc. ska fingeras. 
 

- Samtliga intervjuade minderåriga samt loggskrivande minderåriga ska erbjudas att välja en 
egen pseudonym som kan komma att användas i studien. 
 

- Inspelningar och anteckningar ska förvaras så att ingen obehörig kan komma åt materialet. 
 

- Varje deltagare ska påminnas om att deltagandet är frivilligt samt att de när som helst kan 
välja att avbryta sitt deltagande utan att behöva motivera varför. 
 

- Om en deltagare avbryter sin medverkan kommer information härledd från denna person 
inte att inkluderas i studien.  
 

- Deltagarna behöver inte besvara alla frågor om de inte vill och ska tydligt informeras om 
detta. 
 

- Eventuella fotografier och/eller inspelningar kommer inte att publiceras utan enbart 
användas som analysmaterial. 
 

- Såväl minderårig informant som dennes målsman måste ge sitt informerade samtycke innan 
samtalsintervju genomförs. Om enbart en av parterna samtycker ska deltagande i studien ej 
fortskrida. 
 

- Om indikationer uppstår på att en informant är obekväm med sitt deltagande under studiens 
gång ska vederbörande påminnas om att han/hon när som helst har rätt att avbryta sitt 
deltagande. Om detta sker under en observation (i t.ex. ett klassrum eller under en 
föreställning) ska forskaren avlägsna sig från personen i fråga. 
 

- I händelse av att konflikt uppstår mellan forskningsintresse och etiska premisser kommer de 
etiska aspekterna att beaktas i första hand. 
 

 



Bilaga 2 
 

Det här är Ellinor! 
 

 

Hon ska skriva en skrift/bok om hur det 
är att vara publik vid Stockholms 
Stadsteaters scen i Skärholmen.  

 

Ellinor kommer att hälsa på oss i skolan den 8 mars och den 22 
mars när vi träffar Malin som är dramapedagog. Då kommer 
Ellinor att titta på och kanske också vara med i de aktiviteter vi 
gör. Ellinor kommer också att gå tillsammans med oss och titta 
på föreställningen Salong Normal den 16 mars. 

 

Om jag undrar över något så kan vi när som helst ringa till 
Ellinor. Mina föräldrar har fått hennes telefonnummer.   
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Kontaktuppgifter 
Ellinor Lidén 
Tfn: 073-554 81 48 
E-post: ellinor.liden@barnkultur.su.se 
 

 
 

 

 
Stockholm den 11 februari 2011 
 

Hej,  

Jag heter Ellinor Lidén. Jag är doktorand vid Institutionen för musik- och 
teatervetenskap vid Stockholms universitet och arbetar även vid Centrum 
för barnkulturforskning (CBK) som också tillhör Stockholms universitet. CBK och 
Stockholm Stadsteater Skärholmen har, som ett samarbetsprojekt, fått pengar ifrån Statens 
Kulturråd för att studera delar av verksamheten vid Stockholms Stadsteaters scen för barn och 
unga i Skärholmen. Studien kommer att vara en förstudie i mitt avhandlingsprojekt vid 
Institutionen för musik- och teatervetenskap och kan därför komma att bli del av min 
slutgiltiga avhandling som beräknas vara färdig hösten 2016. 
 
En grundläggande ambition som Stadsteatern har med sin scen i Skärholmen är att de barn 
och unga som besöker teatern ska känna igen sig i det som spelas för dem. Teatern vill 
inspireras av barn och unga boende i och kring Skärholmen och man vill att detta ska synas i 
den scenkonst de producerar. Denna arbetsprocess ska jag följa.  
 
Ert barn kommer under terminen att besöka teatern och se minst en föreställning med sin 
skolklass vid Stadsteaterns scen i Skärholmen. Före och efter föreställningen kommer 
eleverna att träffa en dramapedagog Malin Appeltofft som kommer att göra dramaövningar 
tillsammans med eleverna. Dessa övningar handlar om att gå på teater i allmänhet samt om 
föreställningen som de ska se (Salong Normal) i synnerhet. 
 
Jag har bett ert barns lärare om lov att få delta vid dessa två tillfällen då de möter 
dramapedagogen samt om att få följa med när de ser föreställningen. Jag kommer inte att 
fotografera eller filma, bara föra anteckningar och eventuellt även spela in ljud på band som 
stöd för minnet.  
 
Studien kommer att mynna ut i en rapport till Kulturrådet. Resultatet kan även komma att 
publiceras i bokform. Inga namn kommer att publiceras.  
 
 
Om ni har några frågor kring detta är ni varmt välkomna att höra av er till mig!  
 
 
Mitt allra varmaste TACK på förhand! 
 
 
Vänliga hälsingar 
 
 
Ellinor Lidén 
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Kontaktuppgifter 
Ellinor Lidén 
Tfn: 073-554 81 48 
E-post: ellinor.liden@barnkultur.su.se 
 

SAMTYCKESFORMULÄR 
Om deltagande i studie om 

Stockholms stadsteater i Skärholmen 
 

• Jag samtycker till att mitt barn deltar i studien där delar av verksamheten 
vid Stockholms Stadsteaters scen för barn och unga i Skärholmen står i 
fokus – till största del studier av publikens tankar och reaktioner. Detta 
innebär att Ellinor Lidén samtalar med mitt barn tillsammans med 
klasskamrater uppdelade i mindre grupper. 
 

• Jag samtycker till att materialet kan komma att användas även till Ellinor 
Lidéns avhandlingsprojekt vid Institutionen för musik- och 
teatervetenskap vid Stockholms universitet och därmed till hennes 
slutgiltiga avhandling som beräknas vara färdig tidigast hösten 2016.  

 
 
Vi kan när som helst kontakta Ellinor för att prata om studien och ställa frågor. 
Mitt barn kan även när som helst under studiens gång ändra sig och avbryta sin 
medverkan.  
 
Ellinor ser till att det insamlade materialet kommer att behandlas enligt de regler 
som finns kring forskning med barn och vuxna som Vetenskapsrådet har 
sammanställt. I korthet innebär det att inga riktiga namn kommer att publiceras 
och att deltagande sker efter att målsmän lämnat sitt samtycke. Även de 
deltagande barnen kommer att tillfrågas om samtycke till deltagande. Allt 
material som samlas in under studien kommer att förvaras inlåst och 
anonymiserat. 
 
 
Målsmans underskrift…………………………………………………………. 
 
Barnets namn………………………………………………………………….. 
 
Dagens datum ………………………………………………………………… 
 
 

Vänligen återlämna detta samtyckesformulär till ditt barns lärare senast 
den 12 april. 
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Det här är Ellinor 
 

Hon ska skriva en skrift/bok om hur det känns att vara publik på 
teater.  Det betyder att Ellinor är nyfiken på vad vi tycker om den 
teater som spelas för oss på Stadsteatern i Skärholmen.  

 

Det är okej med mig att Ellinor pratar med mig om vad jag tycker om teatern som spelas på 
scenen i Skärholmen. Jag behöver inte svara på alla frågor om jag inte vill. Då säger jag 
”Pass!” Jag kan även ställa frågor till Ellinor om det är något jag inte förstår eller undrar över. 
Jag kan när som helst ändra mig och välja att inte längre prata med Ellinor. Då säger jag 
”Stopp!” 

 

Jag tycker att det är okej att 

1. Ellinor spelar in samtalet (enbart ljudet) genom att använda en digital diktafon  
2. mitt riktiga namn inte kommer att användas när Ellinor skriver rapporten/boken. Jag 

får själv hitta på ett låtsasnamn som kommer att användas. Detta gör vi för att andra 
inte ska kunna veta att det är mig Ellinor har pratat med. 

3. de inspelade samtalen kommer att förvaras inlåsta så att ingen annan än Ellinor 
kommer åt dem  
 
 
 

Mitt namn    …………………………………………………………………………………………… 

 

Min underskrift eller tecken som jag själv väljer …………………....................  

 

Dagens datum    …………………………………………………………………………………….. 

 

Om jag undrar över något så kan jag när som helst ringa till Ellinor. Mina föräldrar och min 
lärare i skolan har fått hennes telefonnummer. 
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Det här är Ellinor 
Hon ska skriva en skrift/bok om hur det känns 
att vara publik på teater.  Det betyder att Ellinor 
är nyfiken på vad vi tycker om den teater som 
spelas för oss på Stadsteatern i Skärholmen.  
 
Hon vill veta hur det kändes… 

• innan vi gick på teater 
• när vi var på plats och såg teatern 
• efteråt, till exempel vad vi tyckte om 

teatern.  
• Vi kan också berätta om hur det var när dramapedagogen 

Malin hälsade på oss i klassen.  
 
De här sakerna kan jag berätta om på vilket sätt jag vill. Jag kan skriva, 
rita, klippa och klistra i den här boken.  
 
När jag är klar får Ellinor den här boken av mig 
             JA                               NEJ 
             
Jag är… 
            KILLE                           TJEJ 
 
 
Jag är _____  år gammal 
 
Mitt låtsasnamn som jag själv väljer är  ______________________ 
 
Ellinor vill gärna ha skrivboken tillbaka innan sommaren. Om jag 
undrar över något så kan jag när som helst ringa till Ellinor. Mina 
föräldrar har fått hennes telefonnummer. 
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Kontaktuppgifter 
Ellinor Lidén 
Tfn: 073-554 81 48 
E-post: ellinor.liden@barnkultur.su.se 
 

 
 

 

 
Stockholm den 10 februari 2011 
 

Hej,  

Jag heter Ellinor Lidén. Jag är doktorand vid Institutionen för musik- och 
teatervetenskap vid Stockholms universitet och arbetar även vid Centrum för 
barnkulturforskning (CBK) som också tillhör Stockholms universitet. CBK och Stockholm 
Stadsteater Skärholmen har, som ett samarbetsprojekt, fått pengar ifrån Statens Kulturråd för 
att studera delar av verksamheten vid Stockholms Stadsteaters scen för barn och unga i 
Skärholmen. Studien kommer att vara en förstudie i mitt avhandlingsprojekt vid Institutionen 
för musik- och teatervetenskap och kan därför komma att bli del av min slutgiltiga avhandling 
som beräknas vara färdig hösten 2016. 
 
En grundläggande ambition som Stadsteatern har med sin scen i Skärholmen är att de barn 
och unga som besöker teatern ska känna igen sig i det som spelas för dem. Teatern vill 
inspireras av barn och unga boende i och kring Skärholmen och man vill att detta ska synas i 
den scenkonst de producerar. 
 
Ert barn kommer under terminen att besöka teatern och se minst en föreställning med sin 
skolklass. Eftersom jag i min studie bl.a. vill undersöka hur barnpubliken upplever det som 
spelas och hur de tänker kring teatern innan och efter att de har varit där, har jag bett barnen 
och pedagogerna i Ert barns klass att under våren föra en slags dagbok där de får skriva, rita, 
klippa eller klistra för att berätta om detta. Barnen ska inte skriva sina riktiga namn i böckerna 
och deltagandet är givetvis frivilligt.   
 
Studien kommer att mynna ut i en rapport till Kulturrådet. Resultatet kan även komma att 
publiceras i bokform. Inga riktiga namn kommer att publiceras.  
 
 
Om ni har några frågor kring detta är ni varmt välkomna att höra av er till mig!  
 
 
Mitt allra varmaste TACK på förhand! 
 
 
Vänliga hälsingar 
 
 
Ellinor Lidén 
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Hej,  

Du får detta brev med bifogad enkät i egenskap av deltagande pedagog i 
projektet ”Teatern – en plats för lärande” - ett samarbetsprojekt mellan 
Botkyrka Kommun och Stockholms Stadsteater Skärholmen.  

De flesta av er har träffat mig, om än som hastigast, på den träff som 
anordnades på Stockholms Stadsteaters scen i Skärholmen i november förra året där jag 
presenterade mig lite kort. En del av er har jag dessutom varit i kontakt med på olika vis under våren 
för deltagande i den studie jag arbetar med och som är kopplad till projektet. En del av träffade jag 
på fortbildningsdagen för deltagande pedagoger i projektet vid Stadsteaterns scen i Skärholmen den 
14 april. För er som inte känner igen mig vill jag här presentera mig själv och syftet med den studie 
jag arbetar med.   

Jag heter Ellinor Lidén. Jag är doktorand vid Institutionen för musik- och teatervetenskap vid 
Stockholms universitet och arbetar även vid Centrum för barnkulturforskning (CBK) som också tillhör 
Stockholms universitet. CBK och Stockholm Stadsteater Skärholmen har, som ett samarbetsprojekt, 
fått pengar ifrån Statens Kulturråd för att studera delar av verksamheten vid Stockholms Stadsteaters 
scen för barn och unga i Skärholmen. Studien är kopplad till projektet ”Teatern – en plats för 
lärande” på så vis att det är ifrån projektet jag till stor del hämtar informanter och deltagare till 
studien. Studien kommer att utgöra en förstudie i mitt avhandlingsprojekt vid Institutionen för 
musik- och teatervetenskap och kan därför komma att bli del av min slutgiltiga avhandling som 
beräknas vara färdig tidigast hösten 2016. 

En grundläggande ambition som Stadsteatern har med sin scen i Skärholmen är att de barn och unga 
som besöker teatern ska känna igen sig i det som spelas för dem. Teatern vill inspireras av barn och 
unga boende i och kring Skärholmen och man vill att detta ska synas i den scenkonst de producerar. 
Detta är undersökningsområdet och fokus i studien. Studien kommer att mynna ut i en rapport till 
Kulturrådet. Resultatet kan även komma att publiceras i bokform. Inga riktiga namn eller 
identifierbara kännetecken kommer att publiceras.  

Som en del av projektet ”Teatern – en plats för lärande” har ni/kommer ni att besöka Stadsteaterns 
scen i Skärholmen samt arbeta tillsammans med projektledaren och dramapedagogen Malin 
Appeltofft. Jag är mycket intresserad av att ta del av dina tankar som pedagog kring vårens arbete 
inom projektet. Därför skulle jag vara tacksam om du ville ta dig tid att fylla i den bifogade enkäten.  
 

Använd bifogat frankerat och adresserat svarskuvert och återsänd enkäten 
 till mig senast den 20 maj 2011. 

 
Om ni har några frågor kring detta är ni varmt välkomna att höra av er till mig!  

Mitt allra varmaste tack på förhand! 

 

Ellinor Lidén 

 

Ellinor Lidén 
Centrum för barnkulturforskning 
Stockholms universitet 
Tfn: 073-554 81 48 
E-post: ellinor.liden@barnkultur.su.se 
 

 

mailto:ellinor.liden@barnkultur.su.se
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ENKÄT PEDAGOGER INOM PROJETET ”TEATERN - EN PLATS FÖR LÄRANDE” 

1) Min skola där jag arbetar heter:  

2) Åldern på mina elever är: 

3) Så här skulle jag kort beskriva skolan där jag arbetar (tag gärna hänsyn till 
elevsammansättning, skolans område/läge, personalsammansättning, ”anda” etc.) 
 
 

 

 

 

4) Brukar du gå på teater tillsammans med dina elever? (Skriv Ja eller Nej) 
 

a) Om ja, skriv gärna var och vad ni har sett, t.ex. under det senaste året – de senaste 
två åren.  

 

 

b) Om nej, beskriv gärna varför 

 

  

5) Har du lagt märke till några reaktioner hos eleverna eller avtryck efter teaterbesöket vid 
Stockholms Stadsteater i Skärholmen? (Skriv Ja eller Nej) 
 

a) Om Ja, vilka? Beskriv kortfattat. 

 

 

 

 

6) Har du lagt märke till några reaktioner/avtryck hos eleverna efter för- och efterarbetet 
tillsammans med dramapedagogen Malin Appeltofft? (Skriv Ja eller Nej) 
 

a) Om Ja, vilka? Beskriv kortfattat. 
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7) Kommer ni att regelbundet återkomma till Stockholms Stadsteaters scen i Skärholmen, tror 
du? (Skriv Ja eller Nej. Motivera gärna ditt svar) 

 

 

 

 

8) Tror du att teater kan tillföra skolarbetet något? (Skriv Ja eller Nej) 
 

a) Om ja, vad? 

 

 

 

 

b) Om nej, motivera gärna här: 

 

 

 

 

9) Tror du att eleverna uppfattar och upplever det som att Stockholms Stadsteaters scen i 
Skärholmen är till för dem? (Skriv Ja eller Nej) 
 

a) Om ja, vad tror du har bidragit till detta? 

 

 

 

 

b) Om nej, vad skulle kunna göras för att eleverna ska uppleva detta? 
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10) Hade du några förväntningar inför ditt deltagande i projektet ”Teatern – en plats för 
lärande”? (Skriv Ja eller Nej) 
 
a) Om ja, utveckla gärna vilka: 
 
 

 

 

11) Anser du att projektet ”Teatern – en plats för lärande” har tillfört dig och dina elever något? 
(Skriv Ja eller Nej) 
 

a) Om ja, vad? 
 
 
 
 
 

b) Om nej, varför inte? 

 

 

 

 

12) Plats för frivilliga egna kommentarer, tankar, iakttagelser m.m. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Uppgifterna kommer givetvis att behandlas konfidentiellt. 
Mitt allra varmaste TACK för din medverkan! 
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   Foto: Markus Gårder 

 

   Foto: Markus Gårder 

 

 

Liten igen 

 

 

 

 

 
Foto: Stockholms stadsteater Skärholmen 
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Salong Normal 

 

 

 

 

 

Foto: Carl Thorborg 

Foto: Stockholms stadsteater Skärholmen 
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Bilder av Pi 
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Det röda fåret 
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