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ABSTRACT 

The overall aim of this thesis is to explore how the art of dance for the youngest children can 

be understood as a Children´s Culture phenomenon. The empirical data mainly consists of 

observations of the project GO BEBIS! and the dance performances Ah hallo bebis and 

Prassel. In addition, the study includes a dance analysis of the performances and a text 

analysis of advertising and reviews of the performances. The view of the child is discussed 

from childhood sociological, phenomenological and aesthetic performative perspectives. The 

texts present a view of a curious, calm and creative child and the dance analysis shows that 

recognition from the child’s life-world, mixed strategies of focus and a still and quiet form is 

recurrent in the performances. Focus (both visual, bodily and spatial) is used to control the 

child’s attention and it is likely that the choice of movement can inhabit the child and affect 

the experience. In the observations it is clear that the dancers and the audiences have a bodily 

dialogue that could be understood as a never ending feedback loop. However, co-presence or 

the way of turning to the other is crucial for a successful feedback loop to occur. The dancers’ 

staging strategies affect the co-presence and if it is supported by a general view of the child 

that doesn´t comprehend with the actual child in front of them, the feedback loop can fail. For 

example, the study argues that children´s lively movements can be understood as strong 

contributions which, if not comprehensive with the ideal image of the child, may pose a threat 

to the performer and the performance. The adult´s bodily advantage can then be used as a way 

to regain control over the situation. The adult can lift the child, stand up so that the child can´t 

reach or verbally control the child’s attention. The result shows that how the dancers and 

accompanied adults handle the child’s contribution can be affected by the view of the child, 

theatre-norms, the child’s rhythm, the staging of the performances, instructions, the dancers’ 

strategy and the accompanied adults’ wishes. 

Nyckelord: Danskonst, den allra yngsta barnpubliken, barnkultur, barnsyn, performativ 

estetik, kroppens fenomenologi, det dialogiska barnet 
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INLEDNING 

År 2000 inleddes ett treårigt projekt vid namn Klangfugl av det Norska kulturrådet. Syftet 

med projektet var att ge barn under tre år möjlighet att uppleva och möta konst. 16 konstnärer 

medverkade i projektet, vilket resulterade i utställningar och föreställningar för de allra 

yngsta. I anslutning till detta initierade Oslos universitet det europeiska projektet Glitterbird. 

Mellan år 2003 och 2006 samverkade sex europeiska länder för att producera konst för barn 

under tre år och sammanställa erfarenheterna i litteratur och artiklar. Detta kom att skapa en 

plattform för både forskning och konstnärlig utveckling när det gäller konst för de allra 

yngsta.  

I Sverige har det arrangerats babyvisningar på Moderna Museet i Stockholm sedan år 2004 

och fram till idag. I ett lugnt tempo får den vuxne och barnet se en utställning och sedan måla 

tillsammans i verkstaden. En betydelsefull teateruppsättning för barn mellan sex och tolv 

månader var Babydrama - ett samarbete mellan regissören Suzanne Osten och 

psykoanalytikern Ann-Sofie Bárány som hade premiär år 2006. Samma år spelade 

Dansstationen
1
 dansföreställningen Oogly Boogly - en interaktiv föreställning där dansarna 

imiterar barnets (12-18 månaders) rörelser. Två år senare hade dansföreställningen Ah hallo 

bebis premiär och har sedan dess spelats varje år för barn mellan sex och arton månader. 2008 

visades även utställningen Noll till ett på Kulturhuset i Stockholm för de allra yngsta och 

deras medföljande vuxna.  

Sex år senare, hösten 2014, utlyste Dans och Cirkushögskolan (Doch) en fristående kurs vid 

namn ”Choreographic practices in performing arts for babies and children”. Det var en unik 

kurs som riktade sig till verksamma danskonstnärer som ville fördjupa sina kunskaper i 

koreografi för och tillsammans med bebisar och barn. Genom en föreläsning, litteratur och 

workshops var intentionen att ”höja medvetenhet om det konstnärliga och sociala värdet i 

konstnärliga arbeten för bebisar och barn” (Doch 2014). Kursen var ensam i sitt slag i 

Sverige, och även i Europa (Doch 2014-11-14), och jag hade möjlighet att observera kursen 

genom min magisterutbildning i barnkultur. Samma år visades utställningen urSinnen på 

Färgfabriken
2
 - ”en konstutställning om människans medfödda kreativitet och det gemensamt 

mänskliga” (Färgfabriken 2014). Utställningens syfte var att barnet och den vuxne skulle få 

en gemensam konstnärlig upplevelse på lika villkor.  

                                                           
1
 Dansstationen är en scen för samtida dans i Malmö. 

2
 Färgfabriken är en konsthall i Stockholm. 
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Våren 2015 blomstrar det av estetisk kultur för de allra yngsta. Utställningen Kan själv! 

turnerar i Västra Götaland och har hittills nått över 22 000 barn i åldern noll till två år 

(Västarvet 2015-04-23). Teaterföreställningen Bubbla spelas på Teater Tre
3
 för barn mellan 

sex till tolv månader där skådespelarna inspirerats av pekböcker. Danskompaniet Kolko ink. 

inleder ett dansprojekt och träffar referensgrupper av bebisar och deras nära vuxna runt om i 

Stockholms län. Minna Krook. Dans fortsätter att turnera med dansföreställningen Ah hallo 

bebis och konstkollektivet Räserbyrån ger dansföreställningen Prassel på ZebraDans
4
 vid 

tretton tillfällen. På Dansstationen visas installationen och koreografin Baby Space och 

samma koreograf, Dalija Acin Thelander, sätter upp en performance, Sensescapes – Se, känn 

och hör!, för barn mellan tre till arton månader på Moderna Museet i Stockholm.  

Den estetiska kulturen för de allra yngsta expanderar och detsamma gäller dansen som 

uttrycksform. Forskningen i Sverige hänger dock inte med. Dels existerar det lite forskning 

om konst för de allra yngsta, dels existerar det nästintill ingen forskning om danskonst för 

barn, oavsett ålder, i Sverige. Denna korta sammanställning påvisar dock att det är ett fält som 

bör uppmärksammas och min studie kan ses som ett bidrag till detta nya forskningsområde.  

 

Artikel 31 

Framväxten av estetisk kultur för de allra yngsta kan ses i ljuset av FN:s konvention om 

barnets rättigheter (Barnrättskonventionen). Enligt artikel 31 har alla barn, från noll till arton 

år, rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Vidare framgår det i artikeln att 

konventionsstaterna ska ”uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för 

kulturell och konstnärlig verksamhet” (UD 2006:48). Det ligger med andra ord i nationens 

intresse att konst och kultur förmedlas till de allra yngsta. Barnrättskonventionen kan därmed 

vara en bidragande faktor till att kulturupplevelser för de allra yngsta skapas och 

argumenteras för. 

 

 

                                                           
3
 Teater Tre är en mimbaserad visuell teater för barn och unga i Stockholm. 

4
 ZebraDans är en dansscen för barn och unga i Stockholm. 
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Den allra yngsta barnpubliken och medföljande vuxna 

Under uppsatsens gång har jag stött på olika benämningar för den allra yngsta barnpubliken, 

som exempelvis bebisar, telningar, toddlare, smååringar, småttingar, spädbarn, små 

människor och små barn. Jag har valt att använda benämningen ”den allra yngsta 

barnpubliken” i uppsatsen. I överensstämmelse med mina teoretiska utgångspunkter, som 

utgår från att det yngsta barnet är ett dialogiskt och socialt kroppssubjekt med agens, och 

Barnrättskonventionen, anser jag att det enda relativa är att beskriva barnet genom ålder. 

Risken blir annars att barnet benämns som andra sortens eller tredje sortens publik där 

exempelvis ett småbarn lätt tolkas som mindre värt. Jag har även valt att benämna 

vuxenpubliken som ”medföljande vuxna”. Att förutsätta att de vuxna är föräldrar, mamma 

eller pappa anser jag blir missvisande då detta endast skulle underbyggas av normativa 

antaganden. Benämningen ”medföljande” påvisar även att barnet är i fokus. 

 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka hur danskonst för den allra yngsta 

barnpubliken kan förstås som barnkulturellt fenomen. Huvudsakligt fokus är att studera vad 

som händer vid speltillfällena av dansföreställningarna GO BEBIS!, Ah hallo bebis och 

Prassel. I relation till detta lyfter studien fram texter om dansverken i offentligheten och 

dansanalyser av föreställningarna, i syfte att ringa in fenomenet och lyfta fram gemensam 

barnsyn. Frågeställningarna lyder som följer: 

- Hur skildras den allra yngsta barnpubliken och danskonsten i recensioner och 

reklamtexter av dansverken? 

- Vilka komponenter används i dansverken för att skapa en estetisk upplevelse? 

- Hur väljer de medföljande vuxna och dansarna att bemöta barns bidrag vid 

speltillfällena? 

- Vilken barnsyn går att utröna i relation till observationerna, dansanalysen och 

textanalysen? 
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Disposition 

Inledningsvis ges en kort bakgrund till genomförda kulturupplevelser i Sverige för de allra 

yngsta i syfte att åskådliggöra ett nytt och växande fenomen. Framväxten sammankopplas 

sedan till artikel 31 i Barnrättskonventionen som framhåller att alla barn har rätt till kultur. 

Detta efterföljs av en argumentation för val av benämningarna ”den allra yngsta 

barnpubliken” och ”medföljande vuxna”. Efter detta presenteras studiens syfte, som 

övergripande är att undersöka hur danskonst för den allra yngsta barnpubliken kan förstås 

som barnkulturellt fenomen, och preciserade frågeställningar. I nästkommande avsnitt 

behandlas teoretiska utgångspunkter, vilka är barndomssociologi, kroppens fenomenologi och 

performativ estetik. Dessa sammansvetsas genom barnkulturbegreppet. Efter detta beskrivs 

urval av material, genomförande och metoder för observationer, textanalys och dansanalys. 

Kapitlet avslutas med en diskussion om etiska spörsmål, vilket efterföljs av en 

forskningsöversikt som speglar ett nytt och positivt vinklat fält. Den tidigare forskningen 

åtföljs av resultatet som inkluderar textanalys, dansanalys, observationer och en 

sammanfattande diskussion. Den sammanfattande diskussionen sammanför de empiriska 

delarna och svarar på frågeställningarna. Uppsatsen avslutas med en diskussion om studiens 

syfte samt en reflektion som innehåller vidare forskningsfrågor i ämnet. 

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Uppsatsen är skriven vid Centrum för barnkulturforskning och i en socialkonstruktionistisk 

tradition med barndomssociologi som bas. Då danskonst för barn är ett outforskat ämne i 

Sverige har det inte funnits några självklara val av teorier och begrepp att utgå ifrån. Genom 

att titta på internationell forskning som behandlar scenkonst och den allra yngsta barnpubliken 

har jag valt att sammankoppla traditioner från barndomssociologi, fenomenologi och 

performativ estetik för att på så sätt ringa in fenomenet danskonst för de allra yngsta.  

 

Barndomssociologi 

År 1990 skrev socialantropologerna Allison James och Alan Prout (1997) boken Constructing 

and Reconstructing Childhood, en bok som bidrog till ett nytt paradigm inom barndoms- och 
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barnkulturforskningen. I boken urskiljer författarna sex viktiga kännetecken för hur barn och 

barndom förstås i detta nya forskningsparadigm: 

1. Childhood is understood as a social construction… 

2. Childhood is a variable of social analyses. It can never be entirely divorced from other 

variables such as class, gender, or ethnicity… 

3. Children´s social relationships and cultures are worthy of study in their own right… 

4. Children are and must be seen as active in the construction and determination of their 

own social lives, the lives of those around them and of the societies in which they 

live… 

5. Ethnography is a particularly useful methodology for the study of childhood… 

6. … to proclaim a new paradigm of childhood society is also to engage in and respond to 

the process of reconstructing childhood in society. (James & Prout 1997:8) 

Utifrån detta synsätt är barndom en social konstruktion som skapas i en dynamisk process 

mellan struktur (vuxnas syn på barn och barndom) och aktör (barns och vuxnas agerande). 

Barndomskonstruktionen är beroende av tid, rum och social miljö och kan därmed 

differentiera mellan människor, på olika platser och i olika tider. I detta sammanhang blir det 

inte tal om en universell barndom, utan flera kontextuella, kulturella och sociala barndomar.  

Denna studie fokuserar framför allt på kännetecken ett och fyra, det vill säga relationen 

mellan barndom som en social konstruktion och barnet som aktör. David Buckingham 

(2008:8) menar i boken In search for the child. Growing up in the Age of Electronic Media att 

barndom i huvudsak definieras av två dominanta diskurser: dels diskurser producerade av 

vuxna för vuxna och dels diskurser producerade av vuxna för barn. James och Prout 

(1997:27) framhåller även att barndom existerar utanför praxis, som en idé, norm eller 

diskurs. Utifrån detta synsätt är det påfallande hur central den vuxne är vid skapandet av 

barndom. Buckingham (2000:6) poängterar dock att det pågår en ständig kamp mellan praxis 

och diskurs när det kommer till mening och förståelse av barndom. Barnkulturforskaren 

Catharina Hällström förtydligar barnets roll i denna kamp: 

Det är således väsentligt att se barn och barns utveckling som att barn såväl är aktivt handlande som 

'utsatta' för det omgivande samhällets krafter i den mening att aktör och struktur bör betraktas 

parallellt enär barns vardagsliv levs på skiljelinjen mellan sociokulturella strukturer och enskilda 

handlingar. (Hällström 2011:17) 

Enligt sociologen Leena Alanen (2001:11-22) skapas barndom relationellt mellan barnet och 

den vuxne. Alanen förhåller sig till begreppet generation och menar att barndom förutsätter en 

generationsordning som (re)konstrueras mellan barnet och den vuxne och som påverkar hur 

barnet agerar som barn och den vuxne agerar som vuxen. Även om jag inte explicit kommer 

att använda mig av generationsbegreppet i min analys är det relevant att nämna det 
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relationella perspektivet då det yngsta barnet och den medföljande vuxne möter en 

dansföreställning i just bemärkelsen av att vara barn och vuxen, i relation till varandra.  

Utifrån dessa synsätt blir det tydligt att danskonst för de allra yngsta bör studeras både utifrån 

vuxnas förståelse av barn och danskonst samt utifrån barns och vuxnas agerande i rummet. 

Denna utgångspunkt stämmer även överens med de forskningsfrågor som har etablerats inom 

barnkulturfältet efter paradigmet - nämligen frågor som fokuserar på barns agens parallellt 

med synen på barn och barndom i olika diskurser (jfr Halldén 2007:28).  

 

Barnsyn 

Buckingham (2000:11) anser att ingen barndomsskildring är neutral. Den påverkas alltid av 

ideal som direkt eller indirekt beskriver hur barn och vuxna bör leva. Inom den 

vuxenproducerade barnkulturen menar Buckingham att vuxenvärlden växlar mellan två olika 

förhållningssätt. Det ena uppmanar till att skydda barn från oönskade aspekter från 

vuxenvärlden, som exempelvis sex och våld. Det andra uppmuntrar idealiska förebilder, det 

vill säga representationer av önskvärda beteenden, utseenden och ageranden hos barn. Detta 

leder till att barn och vuxna ständigt möter normer och värderingar inom den estetiska 

barnkulturen som de måste hantera.  

Barndomspsykologen Dion Sommer (2008:83-84) skriver i Barndomspsykologi. Utveckling i 

en förändrad värld att denna norm eller föreställning kan kallas barnsyn. Vidare redogör 

Sommer för hur vuxna ofta tror att de möter barn neutralt, när de egentligen alltid har 

föreställningar om kategorin barn. Dessa kan ha sitt ursprung från egna upplevelser i 

barndomen, upplevelser tillsammans med egna eller andra barn eller kunskaper som de har 

erhållit från pedagogiska eller psykologiska teorier om barn. Poängen är att dessa 

föreställningar blir till filter som vuxna använder för att förstå och tolka barn. Till exempel, 

om vuxna anser att barn (generellt) är kompetenta kommer de att tolka alla barn utifrån denna 

föreställning. Antaganden om vad som är barnets bästa kan då grunda sig i en generell 

föreställning snarare än i det enskilda barnets intresse. Sommer (2008:42-49) beskriver hur 

barnet har gått från att uppfattas som novis, tabula rasa eller passiv mottagare till kompetent 

aktör i barndomsforskningen.  
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I artikeln ”Barnets rätt till kultur och konst” skriver teaterforskaren Karin Helander att synen 

på barn idag pendlar mellan ”barn som utvecklingsprojekt (i olika stadier av ålder och 

mognad) till barn som kapabla medborgare och sociala aktörer” (Helander 2014:191). 

Helander fortsätter resonemanget genom att sammankoppla barnsynen med 

Barnrättskonventionen. Exempelvis är det synligt i artikel 12, där barn har rätt att bli lyssnade 

på samtidigt som ålder och mognad påverkar hur deras åsikter ska tillmätas. Att det skapas 

danskonst för den allra yngsta barnpubliken kan förstås i relation till denna barnsyn: Barnet 

anses ha rätt att uppleva estetisk kultur och förstås som en kompetent kulturkonsument 

samtidigt som tankar om ålder och mognad kan påverka koreografers tillvägagångssätt, tema 

och tilltal. 

Sociologen Ivar Frønes framhåller synen på det dialogiska barnet i artikeln ”On theories of 

dialogue, self and society. Redefining socialization and the acquisition of meaning in light of 

the intersubjective matrix”. Frønes utgår från att socialisation sker intersubjektivt, det vill 

säga mellan människor: ”The intersubjective matrix not only accounts for how the embodied 

individual is embedded in the social, but also how the subject plays a role in constituting the 

dialogues in which it is embedded” (Frønes 2007:215). Detta innebär att barnet är en social 

aktör som kan skapa och påverka strukturer. Frønes (2007:207) framhåller även att 

intersubjektivitet kan ske direkt mellan människor eller objekt-orienterat, vilket innebär att 

subjekten fokuserar på samma objekt eller tillstånd. Vidare skriver Frønes (2007:211-214) att 

barnet skapar sin identitet genom aktion och interaktion. Även om det existerar en rådande 

föreställning om att föräldrar har den primära ställningen vid fostran, anser Frønes att barnet 

skapar sig själv i relation till alla möten, med så väl lärare, kamrater, syskon och andra nära 

personer. I föreställningssammanhang innebär synen på det dialogiska barnet att oavsett 

koreografiskt tillvägagångssätt blir barnet aldrig en passiv mottagare utan är med och skapar 

föreställningstillfället genom aktion och interaktion. Frønes förlänger därmed barnets agens 

till att inte bara vara meningsskapande utan även handlande i dialog med exempelvis en 

dansföreställning.   

Barnsyn är sammanfattningsvis ständigt närvarande, både i de dansverk som jag studerar och i 

min egen studie. Hur jag väljer att förstå och tolka barn uttrycker en viss barnsyn och placerar 

uppsatsen i en viss tradition. Exempelvis diskuterar Hällström (2011:17) hur det nya 

forskningsparadigmet och synen på barnet som kompetent kan leda till en övertro på barns 

förmågor i forskning. Barnkulturforskaren Ylva Lorentzon problematiserar även hur synen på 
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det kompetenta barnet kan osynliggöra vuxnas tolkningsföreträde och därmed skymma ”den 

ofrånkomliga vuxna makten att benämna och konstruera barnet” (Lorentzon 2012:41). Jag har 

i ett försök att kringgå detta inkluderat både vuxnas barn- samt danskonstsyn och barns bidrag 

vid föreställningshändelsen för att på så vis skapa en dynamisk förståelse för fenomenet. Jag 

väljer att tolka och förstå barnpubliken utifrån mina teoretiska utgångspunkter som vilar på en 

syn på barnet som ett dialogiskt och socialt kroppssubjekt med agens. 

 

Kroppens fenomenologi 

Maurice Merleau-Ponty är en väl citerad fenomenologisk teoretiker i danssammanhang. I 

boken Kroppens fenomenologi skriver Merleau-Ponty (1997:115) att människans kropp inte 

kan särskiljas från tanken och att människan inte har en kropp, utan är en kropp. Detta 

innebär att människans livsvärld uppfattas, tolkas och skapas i kroppen och att upplevelser 

aldrig kan ske bortom kroppen. Vidare menar Merleau-Ponty (1997:102) att kroppen bebor 

rummet och tiden. Hans tankar vidareutvecklas av Gunvor Løkken, Synnøve Haugen och 

Monika Röthlte i boken Småbarnspedagogik. Fenomenologiska och estetiska 

förhållningssätt: ”Sett som en sådan levd kropp är människan per definition en social varelse. 

Även den lilla människokroppen är aktivt närvarande i och ’bebor’ den värld han eller hon är 

född till” (Løkken m.fl. 2006:14). Det dialogiska barnet skapar med andra ord sin livsvärld i 

kroppen. Utifrån Frønes (2007:207) resonemang om den intersubjektiva matrisen kan 

kroppens fenomenologi förstärka uppfattningen om att ett subjekt inte kan existera utanför 

dialogen. Det yngsta barnet gör sig förstådd och uppfattar sig själv och sin omgivning genom 

kroppslig dialog med omvärlden. Kommunikation sker därmed först och främst med kroppen 

och uppfattas både som subjekt, det vill säga något människan är, och som objekt, i möte med 

andra: 

Kommunikation eller förståelse av gester är resultatet av en ömsesidighet mellan mina 

intentioner och den andres gester, mellan mina gester och de intentioner som kan avläsas i 

den andres beteende. Allting händer som om den andres intention skulle bebo min kropp 

eller som om mina intentioner skulle bebo hans. Den gest som jag är vittne till ger antydan 

om ett intentionellt föremål. Gesten framträder för mig som en fråga, den pekar på vissa 

känsliga punkter i världen och manar mig att möta den där. Kommunikationen lyckas när 

mitt beteende finner sin egen väg på denna väg. Den andre bekräftas genom mig och jag 

bekräftas genom den andre. (Merleau-Ponty 1997:160) 

Kropp och rörelse är centrala i både danskonsten och de yngsta barnens liv. I dansverk 

gestaltar dansare stämningar, känslor och rytmer som kan bebo det yngsta barnets kropp. 
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Barnets kroppsliga uttryck kan även bebo dansarens eller den medföljande vuxnes kropp. Den 

kroppsliga kommunikationen skapas, förmedlas och bekräftas med andra ord i en 

ömsesidighet mellan dansarens kropp, barnets kropp och den medföljande vuxnes kropp.  

Merleau-Ponty hävdar att språket, även det talade, har sitt ursprung i kroppen och att kroppen 

är talets förutsättning: ”Den är ursprunget till alla de andra, själva uttrycksrörelsen, det som 

kastar ut betydelserna och tilldelar dem en plats, som gör att de börjar existera som ting, under 

våra händer, under våra ögon” (Merleau-Ponty 1997:110). Pedagogikforskaren Gunvor 

Løkken diskuterar detta vidare i kapitlet ”Toddlaren som kroppssubjekt”. Løkken menar att 

det talade språket har en oförtjänt central plats i människans förståelse av kommunikation:  

Om vi accepterar att det talade ordet kan betraktas som en meningsfull kroppslig handling 

på samma sätt som andra gester, skulle gester och handlingar, såväl som tal, vara likvärdiga 

aspekter av samma sak: att vi som mänskliga kroppssubjekt, vare sig vi är stora eller små, 

strävar mot och söker varandra på flera betydelsefulla sätt. (Løkken 2006:38) 

Det fenomenologiska perspektivet framhäver med andra ord att kroppen är människans 

främsta uttrycksmedel. I boken Phenomenology of perception framhäver Merleau-Ponty även 

perceptionens betydelse för människans varande i världen. Genom kroppslig förnimmelse och 

tolkning uppfattar människan sig själv och omvärlden: ”Perception handlar om det vi 

informeras om och upplever genom våra sinnen och om den omedelbara tolkning som alltid 

sker samtidigt med detta förnimmande” (Løkken m.fl. 2006:18). Utifrån detta synsätt förstås 

kroppens perception som den direkta och främsta upplevelsen hos människan.  

Løkken (2006:39-40) sammanför denna förståelse av fenomenologi med estetik och 

småbarnspedagogik: ”Med denna betoning på att förhålla sig kroppsligt och 

förnimmelsemässigt till fenomen i omvärlden är perceptionens fenomenologi närbesläktad 

med estetiken i bemärkelsen sinnesbaserad erfarenhet och kunskap” (Løkken 2006:40). 

Barnet upptäcker med andra ord sin omvärld genom att smaka, lyssna, röra och titta och kan 

därmed förstås som estetiskt orienterat. Pedagogikforskaren Eva Steinkjer (2006:208) skriver 

att estetik, i bemärkelsen ”det som kan förnimmas”, stämmer väl överens med västvärldens 

syn på det yngsta barnets varande i världen. Barnet anses, till skillnad från den vuxne, vara 

mycket kroppsligt och rörligt i sitt uttryck: ”Det här estetiska förhållningssättet kan man ha i 

mötet med alla fenomen i tillvaron. Det speciella med konst är att den skapas och presenteras 

med tanke på att den ska mötas, uppfattas och upplevas på det här sättet” (Steinkjer 2006:207-

208). Danskonst kan utifrån detta synsätt uppfattas som ett ypperligt konstuttryck för de allra 

yngsta. Dans utgår från kropp och rörelse och den yngsta barnpubliken är i grunden estetiskt 
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orienterad och kan förstås som experter på kroppslig kommunikation. Det som dock krävs för 

en lyckad kommunikation är ömsesidig intoning, vilket diskuteras under nästa rubrik. 

 

Performativ estetik  

Teaterforskaren Siemke Böhnisch (2010:83-87) beskriver i avhandlingen Feedbacksløyfer i 

teater for svært unge tilskuere - Et bidrag til en performativ teori og analys hur teater- och 

receptionsforskning har gått från att se publiken som passiva mottagare av ett avslutat verk, 

till att förstås som individuella medskapare av föreställningars mening till att slutligen ses 

som hörbara och synliga deltagare. Det sistnämnda innebär att föreställningar förstås som 

kollektiva händelser där publiken varken beskrivs som passiva eller kreativa utan som en del 

av den sceniska händelsen - som ett barn i dialog med omvärlden.  

Denna utgångspunkt utgår från ett performativt tankesätt där föreställningar tolkas som 

händelser, snarare än som text. Denna performativa estetik beskrivs i teaterforskaren Erika 

Fischer-Lichtes bok The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics: “The 

bodily co-presence of actors and spectators enables and constitutes performance. For a 

performance to occur, actors and spectators must assemble to interact in a specific place for a 

certain period of time” (Fischer-Lichte 2008:32). Fischer-Lichte (2008:36) argumenterar 

vidare att det är den skapande processen mellan publik och aktör som är föreställningens 

kärna. Det bidrar till att varje föreställning av samma uppsättning är oförutsägbar och skapas 

här och nu mellan aktör och publik. Den allra yngsta barnpubliken förstås utifrån detta synsätt 

som aktiv, i den mening att den kan påverka händelsen genom kroppsliga uttryck. Böhnisch 

förtydligar: ”Når teaterforestillinger blir definert som komplexe dynamiske prosesser mellom 

alle involverte parter, blir det mulig å beskrive publikum som en aktiv bidragsyter, særlig 

gjennom sin kroppslige tillstedeværelse” (Böhnisch 2010:86). Vidare menar Böhnisch 

(2010:60) att denna syn på barnet som aktiv stämmer väl överens med den barnsyn som är 

rådande i barnkulturell forskning. Jag menar därmed att det performativa estetiska 

perspektivet faller sig naturligt att använda i relation till den barndomssociologiska 

traditionen och det fenomenologiska perspektivet. Barn förstås som aktiva och sociala 

kroppssubjekt i sina egna liv och i sin omgivning, och så även vid en föreställning.  
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Fischer-Lichte (2008:32-36) har myntat begreppet feedback loop, som i denna uppsats 

översätts till feedbackslinga
5
, inom performativ estetik för att ringa in den kommunikation 

som sker mellan aktör och publik. En feedbackslinga innebär att aktörernas bidrag påverkar 

publikens bidrag och tvärtom. Föreställningen skapas mellan dessa bidrag i en oändlig loop 

eller slinga. Kommunikationen är både kroppslig och medveten samtidigt som den sker på ett 

omedvetet plan. Publikens uppfattning av konstverket påverkas av både aktörerna och de 

resterande i publiken, det handlar med andra ord om en kollektiv upplevelse: 

In short, whatever the actors do elicits a response from the spectators, which impact on the 

entire performance. In this sense, performances are generated and determined by self-

referential and ever-changing feedback loop. Hence, performance remains unpredictable 

and spontaneous to a certain degree. (Fischer-Lichte 2008:38) 

Böhnisch utgår från Fischer-Lichtes feedbackslinga, men anser att den är i behov av en 

omarbetning för att kunna appliceras i föreställningsanalyser:  

Mens Fischer-Lichte fokuserer på at det foregår en gjensidig påvirkning av aktører og 

tilskuere, og at denne prosessen aldri kan planlegges og kontrolleres fullstendig, ønsker jeg 

å se på hvordan slike prosesser foregår, og i hvilken grad og på hvilken måte de er styrt av 

de involverte. (Böhnisch 2010:300) 

Böhnisch utgår med andra ord från att föreställningar av samma uppsättning går att känna 

igen genom mönster och strukturer, men att det också existerar oförutsägbara och unika 

händelser i varje föreställning. Att föreställningen påverkas av barnens bidrag är enligt 

Böhnisch inte lika intressant som hur aktörer påverkas av barnets bidrag. Utöver detta menar 

Böhnisch (2010:301) att Fischer-Lichtes utgångspunkt om kroppslig samnärvaro (co-presens) 

bör utvecklas till att handla om olika grad av att vända sig till den andre. Genom att urskilja 

hur intoning kan ske på olika vis menar Böhnisch att den performativa analysen blir mer 

fruktbar och kan påvisa hur olika genrer, strategier och publikstilar kan generera olika grad av 

lyckade feedbackslingor. Böhnisch menar med andra ord att intoning mellan aktör och publik 

kan ske på olika vis och därmed generera olika typer av kommunikationer. I relation till 

Merleau-Pontys (1997:60) förståelse av ömsesidig kroppslig kommunikation blir det tydligt 

att intoning eller ömsesidighet är av yttersta vikt för att en lyckad kommunikation ska kunna 

uppstå i en dansföreställning.  

 

 
                                                           
5 Min översätning av feedback loop i överensstämmelse med Böhnischs (2010) översättning, feedbacksløyfer vilket på 

svenska är feedbackslinga. 
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Barnkultur 

Barnkultur är ett tvärvetenskapligt fält som intresserar sig för exempelvis fenomen, uttryck, 

kulturarv, estetik och historia i relation till barn och barndom (Helander 2011:4). 

Barnkulturforskaren Flemming Mouritsen (2002:15-16) delar upp barnkulturbegreppet i tre 

kategorier: 1) kultur skapad av vuxna för barn, 2) kultur skapad tillsammans med barn och 3) 

kultur skapad av barn. De två första kategorierna inkluderar vuxenproducerad kultur (ex. 

traditionell dansföreställning) och vuxeninitierad kultur (ex. danslektion). Den sistnämnda 

kategorin, även kallad barns kultur, inbegriper barns lek och barns eget skapande. Utöver 

dessa kategorier har det etablerats ytterligare en aspekt - kultur skapad bland barn - som 

behandlar barns kamratkulturer (Hällström 2011:63). Distinktionerna mellan dessa kategorier 

bör dock förstås som flytande. Var slutar exempelvis den vuxeninitierade kulturen, när börjar 

barns eget skapande och går det, som barn, att skapa helt frånkopplat den vuxenproducerade 

kulturen?  

Barndomsforskaren Anna Sparrman löser denna problematik i artikeln ”Barnkulturens sociala 

estetik” genom att tolka barnkultur som kulturutbud skapat av vuxna och barns kultur som 

”barns handlingar, det vill säga hur barn använder den kultur som är en del av deras liv, 

exempelvis TV, dataspel eller när de går till musikskolan” (Sparrman 2011:27). På detta vis 

öppnar Sparrman upp för komplexiteten mellan det vuxna skapar (objekt) och det barn skapar 

(handlingar), utan att göra en distinktion. Sparrman för dock resonemanget vidare och menar 

att alla kategoriseringar bör ge vika för fokusering på relationer mellan exempelvis det 

materiella, handlingar och det sociala. På det viset anser Sparrman att det går att synliggöra 

vilka processer som skapar och upprätthåller ”barnkultur som barnkultur” (Sparrman 

2011:28) och undkomma hierarkier och dikotomier som barnkulturstudier ofta fastnar i. 

Hällström diskuterar barnkulturens ontologi och framhåller, i relation till Sparrmans 

resonemang, att den ”rör på så sätt frågor om kopplingen mellan yttre och inre verklighet i en 

dualistisk mening att verkligheten kan utgöra både ande och materia, vara såväl psykisk som 

fysisk” (Hällström 2013:85). Studier i barnkultur kan med andra ord behandla exempelvis 

barns perspektiv på sin egen tillvaro, barns sociala miljöer eller vuxnas syn på barnet. 

Danskonst för de allra yngsta är en praktik som vid första anblick kan kategoriseras som 

kultur skapad för barn. Sparrmans resonemang om barnkultur och barns kultur öppnar dock 

upp för en mer komplex bild, där barnets handlande synliggörs i en dansföreställning. Även 

om Sparrman har en poäng i att slopa kategoriseringar helt finner jag dem användbara för att 
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kunna konkretisera och tydliggöra hur danskonst för de allra yngsta kan förstås som ett 

barnkulturellt fenomen. Däremot anser jag att det relationella tankesättet stämmer väl överens 

med det performativa perspektivet, där relationer mellan barn, vuxen, aktör, kropp, rörelse 

och komponenter sammanförs. Jag menar därmed att (flytande) kategoriseringar inte 

nödvändigtvis behöver motsätta ett relationellt perspektiv.  

Barnkultur är sammanfattningsvis ett dynamiskt fält och i denna studie sammanförs 

barndomssociologi, kroppens fenomenologi och performativ estetik som ett sätt att ringa in ett 

barnkulturellt fenomen. Barndomssociologin framhäver det komplexa förhållandet mellan 

barn och vuxen, aktör och struktur som är rådande vid en dansföreställning. Det 

fenomenologiska perspektivet tydliggör tillsammans med synen på det dialogiska barnet den 

kroppsliga kommunikation som sker vid föreställningstillfällena. Den performativa estetiken 

framhåller slutligen barnets, den medföljande vuxnes och dansarnas bidrag och hur deras 

kommunikation kan förstås som en mer eller mindre lyckad feedbackslinga.  

 

METOD OCH GENOMFÖRANDE 

Mina metodologiska val är styrda av mitt övergripande syfte som är att undersöka hur 

danskonst för den allra yngsta barnpubliken kan förstås som ett barnkulturellt fenomen. För 

att kunna identifiera detta har jag valt att använda triangulering som ett metodologiskt 

verktyg. Triangulering kan användas för att skapa trovärdighet inom kvalitativ forskning 

(Ahrne & Svensson 2011:27-28). Det innebär att studien kan innehålla flera metoder, 

teoretiska perspektiv och/eller olika typer av data. Dessa behöver nödvändigtvis inte vara tre 

utan grundtanken är att olika angreppssätt ska kunna ”låsa fast sitt studieobjekt” (ibid:28). Ett 

vanligt argument för användning av triangulering är att ett fenomen då kan beskrivas som mer 

korrekt eller sant. Då jag utgår från en bardomssociologisk tradition är sådan argumentation 

inte relevant. Jag utgår istället från en förståelse av att triangulering kan ge en mer komplex 

bild där framträdande aspekter både kan bekräftas och utmanas genom olika metoder och 

material (ibid.). I denna uppsats används material- och metodpluralism för att kunna belysa 

danskonst för de allra yngsta ur olika perspektiv. Samtlig empiri ser jag som delar inom 

fenomenet danskonst för den allra yngsta barnpubliken. Föreställningarna spelas under 

samma tid, på ungefärlig samma plats, för samma målgrupp och det blir därmed intressant att 

jämföra dessa med varandra. 
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I detta kapitel går jag först igenom urval av material. Detta efterföljs av metoder för 

observation och tolkning av empirin. Jag redogör sedan för insamlings- och 

tolkningsprocesserna av respektive dansföreställning. Kapitlet avslutas med en diskussion om 

etiska förhållningssätt. 

 

Urval av material 

I ett första skede koncentrerade jag mitt uppsatsarbete till att handla om danskonst för de allra 

yngsta, det vill säga barn mellan sex och arton månader gamla. Valet tillkom efter mina 

observationer på Doch, där en ny värld av danskonst för de allra yngsta öppnades för mig. Jag 

blev nyfiken och såg en brist vad gäller svensk forskning i ämnet. Att fokus ligger på just 

dans har sin förklaring i min bakgrund som danspedagog. Jag har även praktiserat på 

DIS/Dans i Stockholms stad och län under våren 2015 och därmed fått ökad kunskap om 

danskonst för barn och unga. Jag började min process med att undersöka vilka 

dansföreställningar som spelades för målgruppen under våren 2015 i Stockholms län, då det 

var under den perioden och på den platsen som jag skrev min uppsats. Undersökningen 

resulterade i två dansföreställningar: Prassel och Ah hallo bebis. Genom kontakter i 

DANSISTAN
6
 fick jag även information om att danskompaniet Kolko ink. skulle ha ett 

dansprojekt för målgruppen under samma tidsperiod. Jag kontaktade respektive kompani, 

beskrev mitt syfte och frågade om jag kunde observera deras dansföreställningar/ 

dansföreställningsprocesser. Samtliga svarade ja.  

Materialet består därmed av tre olika dansuppsättningar av tre olika kompanier samt 

observationer av dessa uppsättningar. I relation till detta material har jag även samlat in 

reklamtext och recensioner av Prassel och Ah hallo bebis för att än mer förstå vuxnas syn på 

barn och dans. Kolko ink. har vid skrivandets stund ingen färdig föreställning och det finns 

därmed inga reklamtexter eller recensioner att ta del av. Genom sökorden ”Ah hallo bebis 

recension” och ”Prassel Räserbyrån recension” på Googles sökmotor har fyra recensioner och 

en omskrivning från olika tidskrifter valts ut och analyserats i denna studie. Omskrivningen är 

kopplad till Prassel och recensionerna är av Ah hallo bebis. Reklamtext från Prassel har 

samlats in genom Räserbyråns hemsida. Ah hallo bebis hade premiär på ZebraDans år 2008 

och har återkommit på denna scen varje år sedan dess. Jag har därmed valt att analysera 

                                                           
6
 DANSISTAN är ett nätverk av scener som visar dans- och cirkusföreställningar för barn och unga i Stockholms stad och 

län. 
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ZebraDans samtliga beskrivningar av dansverket. Dessa har jag erhållit genom att fysiskt gå 

igenom deras arkiv och därigenom hittat samtliga reklamtexter. På grund av att det fanns 

väldigt lite reklam och recensioner om danskonst för de allra yngsta vid insamlingen kom 

materialet dock att bli relativt litet, vilket även avspeglar sig i textanalysen. Texterna bör 

därmed förstås som ett bollplank till dansanalysen och observationerna. 

 

Observationer 

Jag har inför observationerna valt att använda mig av böckerna Handbok i kvalitativa 

metoder
7
, Barnteater - myter och meningar

8
, Feedbacksløyfer i teater for svært unge tilskuere 

- Et bidrag til en performativ teori og analys
9
 samt Observation och intervju i förskola

10
 i 

mina val av observationsmetoder. 

Socialpsykologen Philip Lalander (2011:88-90) menar att observationer kan ske dolt eller 

öppet samt passivt eller deltagande. En dold observation utförs utan informerat samtycke och 

kan argumenteras för vid offentliga miljöer där studien exempelvis fokuserar på fenomen, 

handlanden och sociala samspel snarare än ”människors privata liv” (Lalander 2011:89). Vid 

en öppen observation får samtliga informanter information om studien och de får därmed 

större möjlighet att påverka sitt eget deltagande. I denna studie är observationerna inriktade på 

sociala och estetiska relationer. I och med att den allra yngsta barnpubliken inte kan godkänna 

sin medverkan kan jag aldrig åstadkomma en helt öppen observation, vilket jag 

vidareutvecklar under rubriken ”etiska förhållningssätt och diskussioner”. Utöver detta kan 

observationer vara passiva, det vill säga icke-deltagande och utan inlägg från forskarens sida, 

eller ske genom att forskaren deltar i det som studeras. Lalander (2011:90) menar dock att 

observatörer ofta pendlar mellan att vara passiva och att delta, vilket kallas partiellt 

deltagande. Publikobservationer kan förstås som både passiva och deltagande. Passiva i den 

mening att forskaren inte agerar som vanlig publik och inte medverkar vid de inslag som 

bjuder in till medskapande och improvisation. Deltagande i den mening att forskaren deltar i 

publiken och är en del av det som händer mellan scen och publik. I enlighet med det 

fenomenologiska perspektivet måste jag som observatör vara öppen för kroppslig 

kommunikation i alla kroppar, även min egen. Jag kan därmed aldrig bli en helt passiv 

                                                           
7 Ahrne,Göran & Svensson, Peter (red.), (2011). 
8 Hagnell, Viveka, (1983). 
9 Böhnisch, Siemke, (2010). 
10 Løkken, Gunvor & Søbstad, Frode, (1995). 
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observatör, samtidigt som jag deltar på andra premisser och med andra glasögon än resterande 

publik.  

Enligt dramaforskaren Viveka Hagnell (1983:159-162) är direktobservation en fördelaktig 

metod vid studier av barns teaterupplevelser. Observationen sker då på plats, där forskaren 

oftast sitter i publiken. Genom anteckningar om samma uppsättning vid flertalet tillfällen 

menar Hagnell att det går att utröna både återkommande som helt unika ageranden hos 

barnpubliken. I detta sammanhang förespråkar Hagnell (1983:163-164) ett 

observationsschema för att kunna systematisera kommunikationen mellan scen och salong. 

Observationsschemat ska vara lätt att förstå samt anteckna i och bör fokusera på det samspel 

som sker i rummet mellan scen och salong. Böhnisch (2010) poängterar dock att 

observationer även bör inbegripa barnets bidrag i föreställningshändelsen. Böhnisch ställer sig 

även frågande till att det gemensamma alltid ställs i fokus vid receptionsstudier och inte det 

unika i varje föreställning. I samklang med detta har jag valt att skapa två olika 

observationsscheman för att underlätta mina observationer. Det ena utgår från tidsbestämda 

händelser i dansföreställningen och det andra utgår från publikens bidrag. Förhoppningen är 

att detta ska generera en dynamisk skildring av vad som händer under en dansföreställning för 

den allra yngsta barnpubliken. Böhnisch (2010:144) menar dock att anteckningar vid 

observationer inte sker helt oproblematiskt. Det kan störa både åskådare och dansare. 

Dessutom kan observationen slukas av uppmärksamhet i pappret snarare än i rummet. I försök 

att kringgå detta har jag varit väl förberedd inför varje observation genom att gå igenom och 

uppdatera mina observationsscheman. Under föreställningen har detta hjälpt mig att skriva 

korta och tydliga anteckningar. Direkt efter föreställningen har jag skrivit längre texter utifrån 

mina observationsscheman. 

Løkken och Søbstad (1995: 37-38) menar att det är omöjligt att genomföra en ”rätt och riktig” 

observation som inkluderar all stimuli i det som observeras. Observatörens uppfattningar av 

fenomenet påverkas av aspekter som uppmärksamhet, upprepning, attityder, värderingar, 

tidigare erfarenhet och sociala faktorer (ibid:40-41). Exempelvis kan trötthet hos observatören 

leda till bristande fokus och tidigare observationer av samma uppsättning kan påverka hur just 

detta speltillfälle tolkas. I skapandet av observationsscheman sker ett urval av skeenden som 

också påverkar vilken kunskap som samlas in (ibid:50). Tolkningsprocessen påbörjas med 

andra ord i samma ögonblick som observatören möter fältet. Observationerna blir därmed 

subjektiva utifrån observatörens förförståelse samtidigt som tolkning och analys sker i 

samklang med teorier och tidigare forskning. ”Grundlighet, öppenhet, allsidighet och 
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noggrannhet” (ibid:26) är enligt Løkken och Søbstad viktiga aspekter för att skapa validitet i 

den tolkning som görs.  

Det är med största respekt och tillförsikt som jag närmar mig detta fält. Det är inte helt 

oproblematiskt att tolka barnpublikens uppfattningar, men det är heller inte orimligt. Utifrån 

kroppens fenomenologi blir observationer av den yngsta barnpubliken, som ännu inte har ett 

talande språk som vuxna helt förstår, inte lika problematiskt. Barnet har redan ett språk, precis 

som dansarna och de medföljande vuxna bär på ett kroppsligt språk. Sedan är det upp till 

observatören att uppmärksamma och tolka den kroppsliga dialog som sker under en 

dansföreställning. Jag har därmed hela tiden försökt inneha en reflexiv hållning och utmanat 

mina observationer genom att prova olika tolkningsmöjligheter av samma observation. 

 

Tolkning av observationer 

Peter Svensson (2011:186) skriver att en tolkningsprocess inkluderar primär tolkning, 

sekundär tolkning och tertiär tolkning. De primära tolkningarna inbegriper forskarens ”första 

sinnesintryck av verkligheten” (ibid.). I mitt fall har den primära tolkningen inletts vid 

insamling av data. Samtliga observationsanteckningar har renskrivits kort efter att 

observationerna har ägt rum och i detta skede har en tematisering kunnat skönjas. De 

sekundära tolkningarna innebär transkribering av data som sedermera leder till empiri. I detta 

skede har jag valt ut, organiserat och transkriberat mina anteckningar. Jag har då varit extra 

vaksam över val av ord och skildringar. Lalander (2011:100) menar att värderingar bör 

undvikas vid observationsanteckningar och om beskrivningar görs bör de ”konkretiseras med 

anteckningar om på vilket sätt” (ibid.). Exempelvis bör antaganden som att barnen är 

koncentrerade argumenteras med varför de uppfattas som koncentrerade. Om värderingar har 

skrivits i mina observationsanteckningar utan grundlig argumentation har dessa uteslutits från 

empirin. De tertiära tolkningarna är enligt Svensson (2011:187) mer explicita då de syftar till 

att svara på forskningsfrågorna utifrån valda teorier, perspektiv och begrepp. Jag har då 

analyserat empirin och valt ut delar som ger stoff till mina slutsatser på bästa sätt. I denna 

process är det dock viktigt att inte ge en missvisande bild, det vill säga endast lyfta fram det 

som stämmer överens med mina teser och önskemål. Kvalitativa studier bör påvisa 

komplexitet och materialet bör ”återges på ett selektivt men ändå rättvisande sätt” (Rennstam 

& Wästerfors 2011:202).  
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Tolkning av texter 

Kristina Boréus skriver att ”Genom att analysera texter studerar vi alltså en viktig aspekt av 

det som bygger upp människors föreställningar om samhället, som påverkar relationer mellan 

grupper och som bidrar till att skapa och upprätthålla vissa identiteter” (Boréus 2011:132). 

Hur dansföreställningarna framställs kan med andra ord skildra hur det barnkulturella 

fenomenet uppfattas, vad det säger om den yngsta barnpubliken och hur deras relation till 

både danskonsten och nära vuxna beskrivs. Vidare menar Boréus (ibid.) att texter är 

kommunikativa och att läsaren skapar mening av innehållet, vilken kan stämma mer eller 

mindre överrens med författarens intentioner. Texterna som har valts ut i denna studie för 

analys är skapade som kommunikation från kompani, arrangör eller recensent till den vuxna 

kulturkonsumenten i syfte att ge en bild av föreställningarna. Genom att undersöka vad som 

påstås i texterna går det att undersöka på vilket sätt barnen och danskonsten framställs (jfr 

Boréus 136-149).  

Litteraturforskaren Anders Palm utgår från ett hermeneutiskt tankesätt i kapitlet ”Att tolka 

texten”. Palm (2002:190-194) menar att såväl tolkning som meningsskapande är 

allmänmänskligt. Det som utmärker den vetenskapliga tolkningen från den allmänna läsarens 

tolkning är dock en vetenskaplig praxis som inbegriper val av perspektiv och begrepp som 

ringar in tolkningen. I denna uppsats är det framför allt barndomssociologi och barnsyn som 

ligger till grund för tolkning av påståendena i texterna. Palm (2013:194) understryker även att 

en textanalys inte handlar om att finna en riktig tolkning utan om att undersöka möjliga 

tolkningar och betydelser. Reklam och recensioner kan förstås som en del inom fenomenet 

danskonst för de allra yngsta. Synen på barnet och danskonsten i texterna kan därmed både 

utmana och bekräfta synen i dansanalysen och observationerna.  

 

Tolkning av dansföreställningar 

Susan Leigh Foster utkristalliserar fem huvudkategorier vid dansanalys i boken READING 

DANCING: Bodies and Subjects in Contemporary American Dance: 

(1) the frame–the way the dance sets itself apart as a unique event; (2) the mode of 

representation–the way the dance refers to the world; (3) the style–the way the dance 

achieves an individual identity in the world and in its genre; (4) the vocabulary–the basic 

units or ‘moves’ from which the dance is made; and (5) the syntax–the rules governing the 

selection and combination of moves. (Foster 1986:59)   
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Foster menar att dessa kategorier inte går att direkt översätta till alla danstraditioner utan är 

skapade för att analysera en viss västerländsk danskontext. Jag finner hennes kategorier 

användbara då de kan hjälpa mig att förstå på vilka sätt den yngsta publiken bjuds in till en 

estetisk händelse - vilken form och vilka rörelser används och hur relateras de till barnet och 

omvärlden? I boken Dance Analysis: Theory and practice beskriver författarna fyra mer 

djupgående steg vid dansanalys: komponenter, form, tolkning och värdering (Adshead m.fl. 

1988:108-122). I det första steget beskrivs rörelser i relation till kropp, rum och kraft samt 

antalet dansare, beskrivning av scenrum och ljud. I nästa steg diskuteras delarnas relationer 

och hur de skapar en estetisk form. Det tredje steget handlar om att tolka de två första stegen i 

relation till sociokulturell bakgrund, kontext, genre, innehåll och bemötande. I det sista steget 

sker en helhetsbedömning och värdering av dansverket. Dansforskaren Lena Hammergren 

beskriver utifrån ovanstående resonemang fyra aspekter vid dansanalys i avhandlingen Form 

och mening i dansen. En studie av stilbegreppet med en komparativ stilanalys av Mary 

Wigmans och Birgit Åkessons solodanser: 

1. Dansaren rörelsevokabulär, rörelsekvalitet, användning av rummet, antal  

dansare, kostym, mask, peruk 

2. Danskompositionen fokusering, representation, kompositionsformer 

3. Visuell miljö dekor, ljud, rekvisita, spelplats 

4. Auditiva element musik, ljud (Hammergren, 1991:78) 

Även om jag inte är ute efter att beskriva dansverkens respektive stil blir Hammergrens 

kategorier användbara vid dansföreställningsanalysen. Genom att strukturera och kategorisera 

komponenter och form i dansverken är min förhoppning att kunna utröna individuella samt 

gemensamma aspekter. Då denna studie intresserar sig för kommunikationen i den sceniska 

händelsen blir även fokusering en viktig aspekt att förhålla sig till. Hammergren (1991:87) 

menar att fokusering handlar om dansarens förhållande till publiken, de andra dansarna och 

rummet. Foster (1986:63-64) beskriver olika fokuseringsstrategier hos dansare: 1) dansaren 

fokuserar på enskilda åskådare, 2) dansaren ser publiken som en kollektiv grupp, 3) dansarens 

fokus är på scenen, mellan dansarna, och riktas aldrig ut mot publiken, 4) dansaren fokuserar 

inåt, det vill säga på sin egen kropp och sina egna rörelser. Dessa kategorier blir användbara 

för att förstå hur dansarna förhåller sig till barnpubliken. 

Böhnisch (2010:276) klarlägger hur komponenterna form, kontakt mellan aktör och publik, 

styrning av uppmärksamhet och föreställningens tekniska, rumsliga och kulturella ramar bör 

inbegripas vid en föreställningsanalys. Detta synsätt anser jag förenar min studie och 

ovanstående aspekter vid dansanalys. Då jag vill undersöka vad som händer vid 



20 

 

föreställningstillfället blir komponenterna viktiga nycklar till att förstå ramar och regler som 

ligger till grund för barns möjliga bidrag. 

 

GO BEBIS! 

Kolko ink. har under våren 2015 spelat delar av sin föreställning för referensgrupper och jag 

har haft möjlighet att observera tre av dessa. Det första mötet initierades på grund av ren 

nyfikenhet från min sida. Jag utförde då en dold partiell direktobservation genom fritt skrivna 

anteckningar, vilka jag sedan diskuterade med danskompaniet. Jag fann mötet så pass 

intressant att jag ville involvera deras process i denna studie. De första anteckningarna kom 

att bli grunden för observationsscheman byggda på både inslag från scenen och från publikens 

bidrag samt de frågor som danskompaniet ställde barnens nära vuxna. Då Kolko ink. är i en 

skapande process har dock observationsschemana fått ge vika för fritt skrivna anteckningar 

eftersom alla tillfällen har varit helt olika. Det sista tillfället var en offentlig projektvisning, 

vid namn GO BEBIS,! där vårens referensträffar avslutades. Detta tillfälle var mest lik en 

föreställningsform och jag bad därför att få ta del av Kolko ink.s videoinspelning av tillfället i 

syfte att analysera dansen. Detta godkändes och skickades till mig efter samtliga 

observationer. 

 

Ah hallo bebis 

Ah hallo bebis har spelats vid tre tillfällen i Stockholms län under våren 2015 och jag har 

observerat alla tre. Då föreställningen finns inspelad på Youtube valde jag att se 

föreställningen där först, för att sedan skapa två preliminära observationsscheman. Det ena 

beskrev tidsbestämda händelser i föreställningen och det andra inkluderade ageranden som 

jag uppfattade som centrala från publikens håll. Utöver detta använde jag även ett tomt papper 

för att kunna nedteckna unika händelser, bortom min tidigare förförståelse. På plats använde 

jag dold partiell direktobservation. Efter den första observationen insåg jag dock att ett 

schema som utgår från relationerna skulle vara mer givande. Jag valde då att lägga till 

ytterligare ett observationsschema innehållande relationskategorier som barn-scen, scen-barn, 

barn-vuxen och vuxen-barn. Direkt efter varje föreställning skrev jag en längre text och efter 

detta renskrev jag mina anteckningar i datorn. Dansanalysen skrevs utifrån klippet på 

Youtube. 
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Prassel 

Prassel har spelats vid tretton tillfällen på ZebraDans under våren 2015 och jag har observerat 

tre av dessa. Då föreställningen finns inspelad på Vimeo valde jag att se föreställningen där 

först, för att sedan skapa två preliminära observationsscheman - ett med fokus på det sceniska 

händelseförloppet och ett med fokus på relationerna. På plats använde jag dold partiell 

direktobservation. Efter varje tillfälle renskrev jag mina anteckningar och i denna process 

möjliggjordes tillägg och strykningar i observationsschemana. Dansanalysen skrevs utifrån 

klippet på Vimeo. 

 

Etiska förhållningssätt och diskussioner  

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) finns det fyra grundläggande 

huvudkrav vid humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, som jag kommer att förhålla 

mig till i denna studie. De är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Samtliga kompanier och dansscener har fått information om studien och 

godkänt sin medverkan på premissen att de närhelst kan avbryta sin medverkan. Ingen 

anonymitet har garanterats vad gäller upphovsperson till föreställningarna, däremot 

avpersonifieras alla medverkande på scenen. De har erhållit information om var studien 

skrivs, det vill säga vid Centrum för barnkulturforskning, och att det är en magisteruppsats. I 

den slutgiltiga texten har jag även anonymiserat samtliga i publiken och jag har valt att 

benämna personerna som hen, då jag anser att publikens könstillhörighet inte är av vikt i 

relation till studiens syfte och frågeställningar. 

Information om att jag är där som observatör har inte meddelats publiken vid 

dansföreställningstillfällena. Jag bedömer, i likhet med Lalanders (2011:99) argumentation, 

att min studie inte är av känslig karaktär och jag har därför inte insisterat på att presentera mig 

för alla barn och vuxna inför varje föreställning. Studiens syfte är att undersöka sociala och 

estetiska relationer i ett visst sammanhang snarare än att undersöka enskilda individers 

meningsskapande. Detta innebär dock att de vuxna kan ha uppfattat min roll som konstig eller 

märklig. Vid min första observation av Kolko inks. föreställning meddelades exempelvis 

ingen information om vem jag var till publiken. Kolko ink. hade en egen observatör på plats 

som filmade barnen under föreställningen och troligt är att de vuxna tolkade min medverkan 

och mina anteckningar som en del av Kolko ink.s referensmaterial, samtidigt som det var 
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tydligt att jag kom utifrån eftersom jag inte var en del av frågeprocessen efteråt. Jag 

uppfattade både en osäkerhet och nyfikenhet från de vuxnas sida. Jag satt tillsammans med 

publiken, som inkluderade ca sju barn och sju vuxna, i en ring. Jag kände att min roll blev 

extra synlig i och med detta och jag drog mig för att skriva ned det jag såg. Barnet som satt 

närmast mig kröp fram till mig och mitt anteckningsblock under föreställningen och det blev 

tydligt att min fysiska rörelse att anteckna påverkade rummet. Med detta i åtanke sökte jag en 

mer tillbakadragen plats i rummet vid nästkommande observationer.  

I exemplet är det tydligt att jag deltar som en kropp med rörelser som kan påverka rummet. 

Barn kan även söka kontakt och när detta har initierats har jag funnit det nästan omöjligt att 

inte bekräfta och svara genom leenden eller annan kroppslig kommunikation. Jag har försökt 

att inte uppmuntra mötet utan inta en distanserad hållning samtidigt som jag har utstrålat 

värme och förståelse kring att jag ingår i ett sammanhang där detta kan inträffa (jfr Løkken & 

Søbstad 1995: 80-81).  

Även om information om studien hade givits till vuxenpubliken är det fortfarande osäkert 

huruvida de hade uppfattat en frivillighet kring deltagandet. De vuxna hade säkerligen tagit 

sig till platsen, förberett sig och planerat så att de kunde uppleva dansföreställningen 

tillsammans med ett barn. Det är föga troligt att de vuxna skulle välja att inte delta i 

föreställningen på grund av att de i sista stund fått information om att det kommer att ske en 

observation. Jag kan med andra ord inte säkerställa känsla av frivillighet hos vuxenpubliken, 

och detta även om de vuxna hade tilldelats information om min studie. Barnpubliken har 

heller ingen möjlighet att påverka sin medverkan i studien i och med att de inte till fullo kan 

förstå min verbala kommunikation. Däremot bjuder det fenomenologiska perspektivet in till 

inkännande och avlyssning av och i kroppsliga uttryck. Om jag får känslan av att en vuxen 

eller ett barn finner mina anteckningar som obekväma utesluter jag dessa från min studie. Min 

utgångspunkt är att jag är en gäst i deras upplevelser och att jag därmed måste vara extra 

uppmärksam och ha respekt för deras kroppsliga uttryck. 

 

FORSKNINGSÖVERSIKT  

I detta kapitel presenterar jag den tidigare forskning som finns om scenkonst för de allra 

yngsta. I linje med den utveckling som har skett under 2000-talet, vad gäller estetisk kultur 

för den yngsta målgruppen, har även studier genomförts i ämnet. Två avhandlingar på norska 
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har skrivits, Feedbacksløyfer i teater for svært unge tilskuere - Et bidrag til en performativ 

teori og analys av Siemke Böhnisch och De Røda Skoene – et kunstnerisk og teoretisk 

forskningsprosjekt om teater for de aller minste av Lise Hovik. Böhnisch (2010) fokuserar på 

den performativa estetiken och undersöker hur barns bidrag påverkar scenrummet. Hovik 

(2014) skriver inom ramen för en konstnärlig studie, i det att hon forskar på sina egna 

uppsättningar, och behandlar främst interaktion och improvisation. Det har även skrivits 

forskning som utgår från Klangfuglprojektet, forskningsprojektet Glitterbird (Hernes mfl. 

2010, Steinkjer 2006) och om den svenska teateruppsättningen Babydrama (Bárány 2008, 

Osten 2008). Utöver detta inkluderar denna forskningsöversikt vetenskapliga artiklar som på 

olika sätt behandlar scenkonst för de allra yngsta. Samtliga studier är utgivna under 2000-

talet, vilket indikerar att ämnet är nytt och växande. Det innebär även att forskningsfältet 

mestadels berör positiva och uppmuntrande aspekter. Ingen av studierna fokuserar explicit på 

dans, även om rörelser och dansanta uttryck kan nämnas som moment i föreställningarna. 

Endast ett fåtal studier är skrivna i Sverige. Resterande är från Norge och andra europeiska 

länder. Det finns med andra ord ett behov av svensk forskning när det gäller 

dansuppsättningar för de allra yngsta. 

Presentationen av forskningen görs genom sex olika huvudrubriker. Dessa har skapats efter en 

genomläsning av samtliga studier. Därefter har det gjorts ett urval grundat på relevanta och 

intressanta aspekter i relation till uppsatsens syfte och frågeställningar. Samma text kan 

därmed återkomma under flera rubriker.  

 

Form och struktur 

Konst för de allra yngsta bör ha samma konstnärliga kvalitet, professionalitet och 

medvetenhet som för vilken målgrupp som helst (jfr Bárány 2008:10, Hernes m.fl. 2010:51, 

Hovik 2014:90). Fältet är däremot nytt och har i mångt och mycket blivit ett 

experimenterande. Hovik (2014:112) menar att konstnärers tillvägagångssätt kan likställas 

med performances där installation, medverkan, improvisation, kroppslig kommunikation, ljud 

och ljus utforskas i relation till den aktiva barnkroppen. I projektet Klangfugl beskriver 

Steinkjer (2010:210-215) hur konstnärerna ville skapa någonting nytt, någonting 

kommunikativt och någonting som stimulerade sinnena. Genom materialisering av 

barndomsminnen och undersökning av lek skapade konstnärerna installationer som skulle 

upptäckas i kroppen. Barnen undersökte verken genom att hoppa, klättra, känna, smeka, och 
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gå på verken. Steinkjer menar därmed att huvudsyftet med konstverken var direkt kontakt 

som byggde på det yngsta barnets kroppsliga utforskande. 

I boken Theatre for the Early Years. Research in Performing Arts for Children from Birth to 

Three diskuterar forskare och konstnärer hur scenkonst kan formas till goda upplevelser för 

den allra yngsta barnpubliken. Bland annat påvisas hur betydelsefull atmosfären är för barnets 

upplevelse. Vibrationer mellan scen, material, ljud, ljus samt publikens och aktörernas 

kroppar skapar stämningar som kan inbringa säkerhet, trygghet, förväntan, nyfikenhet eller 

rädsla och obehag (Pinkert 2009:66). Gert Taube (2009:24) menar att dessa vibrationer bör 

skapas i relation till det yngsta barnets rytm och tid, vilket innebär en minimalistisk och 

koncentrerad uppbyggnad av estetisk form. Exempelvis är upprepningar och tystnad 

återkommande grepp inom scenkonsten som är kopplade till det yngsta barnets rytm. I detta 

sammanhang är tajming en viktig aspekt för att låta barnet få tid att upptäcka och samtidigt 

inte tappa intresse (Hernes m.fl. 2010:63). Dynamik är en annan viktig aspekt. I boken Med 

kjærlighet til publikum. Kunst for barn under tre år menar författarna Leif Hernes, Ellen Os 

och Ivar Selmer-Olsen (2010:54) att det inte behöver vara en rörelse i sig som är det viktiga, 

utan dynamiken av rörelseelement, sammansättningar och fraseringar är vad som intresserar 

och fascinerar den yngsta barnpubliken. Vidare skriver författarna (ibid:81) att förväntade 

överraskningar är något som de yngre barnen uppskattar. Det innebär att barnen vet vad de 

har att förvänta, men inte exakt när - som i tittutleken. Ett annat utmärkande drag i barnteatern 

för de allra yngsta är enligt Taube (2009:20) att skådespelarna kallas för ”players”, då konsten 

är nära knuten till barns lek. Taube urskiljer två olika typer som återkommande: Antingen 

spelar skådespelaren sig själv eller så spelar hen en figur som inte är särskilt dramatisk och 

som inte utvecklas under teaterns gång. Taube liksäller detta med en lugn clown.   

Taube (2009:21) poängterar att det minimalistiska i barnteatern för de allra yngsta inte 

automatiskt bidrar till att konsten blir enklare, utan den kan vara både komplex och 

existentiell. Helander understryker detta i förordet till boken Babydrama och menar att ”små 

barn uppskattar komplexa former, rytmer och dynamiska skeenden. Konst för de minsta 

behöver inte vara entydig, den kan också ge utrymme för stor förundran, frågor och 

tolkningar” (Helander 2008:8). Vidare beskriver Bárány, med referens till Helander, ”en 

’teatral konstnärlig smältdegel’ i vilken föreställningens element långsamt bearbetas till något 

formmässigt sammanhållet som fascinerar och fångar spädbarnen” (Bárány 2008:71).  
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Ben Fletcher-Watson diskuterar i artikeln ”Audiences should be seen and not heard: tyranny 

in theatre for the very young” att de yngsta barnen kommer till teatern på vuxnas bevåg och är 

kidnappade till teaterns värld, i hopp om att det ska vara bra för dem. På grund av detta krävs 

det enligt Fletcher-Watson (2013a:5-6) tre element för att den allra yngsta barnpubliken ska 

kunna upptäcka och uppskatta teater på sina egna villkor: säkerhet, agens och en 

dramatisering av vardagslivet. Det första innebär att föreställningen bör vara formad som en 

gemensam och delad upplevelse för barnet och den vuxne vilket leder till en trygg miljö. Det 

andra betyder att upplevelsen bör vara grundad i lek som bjuder in till deltagande och 

interaktion. Det sista innebär att föreställningen ska väcka funderingar och fantasier kopplade 

till vardagslivet. Avslutningsvis menar Fletcher-Watson att det är utifrån dessa aspekter som 

demokratisk teater kan skapas.  

Böhnisch (2010:246-250) problematiserar strukturer i scenrummet där den yngsta publiken 

bjuds in. Det vanligaste är enligt Böhnisch att publiken och aktörerna har varsitt område sida 

vid sida. Publiken får röra sig fritt i sitt område och aktörerna håller sig inom området 

bredvid. Denna struktur kan upprätthållas genom verbal information till de vuxna i publiken, 

genom att skapa starka visuella kontraster mellan scen och salong, genom att aktörerna redan 

från början bebor scenen med sina kroppar eller genom en imaginär scenkant som skapas 

inombords eller via traditionell teaterkultur (Böhnisch 2010:246, 249, Hovik 2014:39, Hernes 

m.fl. 2010:89). Exempelvis beskriver Böhnisch (2010:246-247) hur föreställningen ALdiLa 

skapade en markant gräns mellan scen och salong genom att ringa in scenen med en vit 

kvadrat på ett svart golv. Under en av Böhnisch observationer uppmärksammades ett barn 

som ställde sig upp, närmade sig scenkanten, väntade där ett tag, satte sig på gränsen mellan 

det vita och det svarta för att slutligen överskrida och äntra scenen. Detta beteende förklarar 

Böhnisch på detta vis: 

 

At gutten i ALdiLAforestillingen, etter å ha sittet en god stund på selve grenselinjen, 

overskrider den, kan også tolkes ut ifra tesen om at det er den visuella formen som i første 

omgang har virket. Idet han sitter på grensen mellan det svarte og det hvite feltet, kan den 

ikke lenger være like fremtredende for ham som før, Det mister så å si sin utstrålende 

virkning. (Böhnisch 2010:247) 

 

Vidare menar Böhnisch (2010:250) att en omgivande struktur kan leda till att gränsen mellan 

scen och publik inte upplevs som lika skarp som en frontal struktur.  
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Estetiska val 

Hernes, Os och Selmer-Olsen (2010:51-67) menar att den yngsta barnpubliken kan uppfatta 

estetisk form och läsa av estetiska komponenter. Återkommande estetiska val inom 

scenkonsten för de allra yngsta är igenkänning, rörelser, emotioner, objekt, överraskning, 

tempo, ljudnivå, delad uppmärksamhet och improvisation. Övergripande menar författarna att 

igenkänning från barnets livsvärld är viktig för det yngsta barnets konstupplevelse. Objekt, 

rörelser, känslor eller ljud bör ha sitt ursprung i barnets livsvärld samtidigt som detta kan 

utmanas och förvrängas i konstuttrycket. Exempelvis är såpbubblor ett återkommande 

igenkännbart objekt i scenkonst för de allra yngsta. Angående rörelse skriver författarna: 

I dans handler det ikke om å underlegge seg kjente rytmiske förløp, men at en bruker tid til 

å oppdage bevegelsens muligheter for kommunikasjon og dens egen iboende frasering. Det 

vil si at en arbeider med å finne ut hvordan den kan utøves uavhengig av musikalisk 

frasering. En arbeider med å skape bevegelsenes egen rytme. (Hernes, Os, Selmer-Olsen 

2010:55) 

 

Vidare menar författarna att rörelsefraser med en fast form fångar barnets uppmärksamhet. 

När det gäller ljud och tempo anser de att användandet av musik kan härledas till en syn på 

barnets förmåga att uppleva ljud och musik (Hernes m.fl. 2010:63). Exempelvis är det vanligt 

återkommande med stillsam musik vilket kan kopplas till en tro på att barn endast uppskattar 

stillsam musik. Detta, menar författarna, bör kanske ge vika för en mer balanserad upplevelse. 

Dock poängterar de att starka och plötsliga ljud kan uppfattas som skrämmande för de allra 

yngsta. 

 

Aktörernas strategier 

Böhnisch (2010:184) urskiljer iscensättande strategi och adhocstrategi som aktörers bärande 

strategier i föreställningen Dråpene. Det innebär att föreställningen var uppbyggd av mönster 

och strukturer som var igenkännliga vid samtliga speltillfällen samtidigt som det fanns 

möjlighet till förändringar i samspel med publiken. Exempelvis beskriver Böhnisch 

(2010:186) en öppningsscen vars fokus var att fånga, samla och styra publikens 

uppmärksamhet. Rörelserna i rummet var bestämda i förväg, det vill säga en iscensättande 

strategi, samtidigt som aktörernas blickar och tajming av blickar till publiken var unika för 

varje föreställning, det vill säga adhocstrategi. Blickarna förändrade inte föreställningens 

dramatik eller händelser i stort men kunde användas för att registrera publiken samt känna av 
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tajming och blev därmed en avgörande faktor i att fånga barnens uppmärksamhet. Vidare 

skriver Böhnisch (2010:207) att aktörer måste våga lyssna och uppmärksamma publiken för 

att lyckas med styrningsstrategier. I detta sammanhang anser Böhnisch (2010:291) att den 

institutionella asymmetri som existerar mellan scen och salong inte bör ses som en 

motsättning för att barn ska kunna bidra i föreställningar. Snarare är det en förutsättning i och 

med att aktörernas kunskap krävs för att barnens bidrag ska bli meningsfulla. Det innebär att 

ansvaret för hur barns bidrag ska tas tillvara i föreställningar ligger på aktören och att det är 

upp till denne att bestämma om och hur barn ska få bidra.  

Lisa Nagel beskriver i artikeln ”See Me! A Discussion on the Quality of Performing Arts for 

Children Based on a Performative Approach” hur det kan bli en dissonans mellan scen och 

publik när aktörer inte registrerar barns spontana uttryck. Vid föreställningar där dansare eller 

skådespelare inte låter sig påverkas av barnens reaktioner menar Nagel (2013:168-170) att det 

blir en svag eller delvis avbruten feedbackslinga: 

… it is possible to interpret the girl´s waving and the absence of a response from the 

dancers as an example of either a very weak, partly interrupted feedback loop, or perhaps 

rather a feedback loop tormented by ongoing interference, preventing the communication 

from finding the same frequency. Whilst frequency disturbances are normally external 

problems, in this case the stage performers are the ones responsible for establishing and 

maintaining contact with the audience. By failing to do so, they themselves become the 

interference, and as long as they maintain the performative strategies agreed on beforehand, 

instead of adapting to the current situation by, for instance, looking at the waving girl and 

acknowledging her mere existence, any in-tune communication becomes almost impossible 

(Böhnisch, 2010). When this happens, the feedback loop is interrupted in favor of one-way 

communication, both on the part of the performers and the girl, and they are left standing 

each on their own side of a transparent wall, devoid of the ability to meet one another in the 

doorway that could have materialized between them by means of a glance or other gesture. 

(Nagel 2013:170) 

I kontrast mot detta beskriver Nagel (2013:172-173) en annan föreställning där publiken bjöds 

in till teaterns värld genom att ständigt bekräftas med blick och kropp från aktören. 

Avslutningsvis anser Nagel att barns uttryck, utifrån ett performativt estetiskt perspektiv, bör 

förstås som ”qualified evaluators of quality” (ibid:175). 

Hovik (2014:96) menar att det oväntade är en central del i föreställningar för de allra yngsta 

och att det kan uppstå situationer som kräver aktörernas fulla uppmärksamhet. Detta kallar 

Hovik för närvaro: ”Nærvær som en kroppslig og sanselig opplevelse og dermed knyttet til 

det faktiske samværet mellom menneskene i teatersalen” (ibid.). Hernes, Os och Selmer-

Olsen (2010:82) beskriver en händelse där aktörerna, med hjälp av närvaro, blick och 

inkännande, lyckades stoppa ett barn att börja gråta. Vid en sekvens av högt trummande såg 

och kände aktörerna att ett barn var på väg att börja gråta. Aktören valde då att titta på barnet, 
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trumma lägre för att sedan sakta öka ljudnivån i samspel med blickar, vilket fick en 

avskrämmande effekt och barnet började inte gråta. Genom kroppsligt inkännande och 

kommunikation kunde aktören förhindra en skrämmande upplevelse hos barnet. Det handlar 

med andra ord om att som aktör kunna vara och möta det som händer i rummet här och nu. I 

detta sammanhang poängterar dock Hernes, Os och Selmer-Olsen (2010:40) att denna typ av 

inkännande och uppmuntran är kopplad till norsk barnsyn. I Frankrike kunde de exempelvis 

se i sina observationer att kommunikation mellan scen och salong skedde på ett helt annat vis. 

Barnen satt mer stilla, likt traditionell teater, där konstnärerna varken förväntades eller 

uppmuntrades till att ha en dialog med barnen. Likt Böhnischs (2010:291) resonemang blir 

det tydligt att möjligheten för barnet att synligt och hörbart bidra påverkas av aktören och att 

aktören i sin tur styrs av kulturella normer och föreställningar om småbarnspubliken. Bárány 

skriver: 

Varje barn är ett subjekt, en individ med tydliga beteenden och egenskaper som påverkar 

den relation som uppstår mellan just det barnet och föreställningen. Utan en inre gestalt av 

sin publik som fullvärdig, kan en skådespelare inte skapa det levande ögonblick av ett nu 

som varje teaterupplevelse lever av. (Bárány 2008:99) 

Utifrån detta citat krävs det först och främst en förståelse och respekt för att barnet är en 

individ och social aktör av de konstnärer som vill skapa scenkonst för de allra yngsta. 

 

Interaktion, medverkan och improvisation  

Hovik (2014:48) utgår från en (post)modernistisk förståelse av improvisation där fokus ligger 

på process, koncept och relationer. När det gäller småbarnsscenkonsten menar Hovik 

(2014:106) att en konstnärlig improvisation skapas i det oförutsägbara och i den estetiska 

kommunikationen mellan aktör och publik. Hernes, Os och Selmer-Olsen skriver att barns 

känsla av inflytande kan skapas genom interaktion: ”Noe av det som oppleves mest 

fascinerende, og som kanskje er noe av det mest sentrale båda i barns og voksnes liv, er 

opplevelsen av å få noe til å skje. Det har betydning både for motivasjon og for intresse. En 

ser tidlig at små barn søker effekt av sine handlinger” (Hernes m.fl. 2010:62). Hovik 

(2010:43-44) varnar dock för att medverkan har blivit ett honnörsord inom barnteatern som 

automatiskt konnoteras till någonting gott. Interaktion och medverkan likställs med 

delaktighet och demokrati, men säkerställer det inte. Medverkan kan vara välregisserad och 

styrning kan vara så pass sträng att det snarare handlar om vuxnas behov av kontroll. Även 

om barnen medverkar utan klagomål kan det bero på barns känsla för och vilja att vara konst 
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och vuxna till lags (jfr Hernes m.fl. 2010:85). Vuxna kan med andra ord koreografera barn till 

förväntat beteende.  

Fletcher-Watson argumenterar för postdramatisk teater för de allra yngsta och menar att den 

lek som då kan uppstå bör likställas med paidia: ”diversion, turbulence, free improvisation, 

and carefree gaiety… a kind of uncontrollable fantasy” (Fletcher-Watson 2013b:14). Vidare 

skriver Fletcher-Watson (2013b:21-22) att om barn inte får medverka och reagera på en 

föreställning, utan förväntas agera som vuxenpubliken, så favoriseras ludus framför paidia. 

Fletcher-Watson menar att barnet istället bör engageras genom sina sinnen och kroppar: ”This 

may mean no text, no plot, no characters, no beginning and no end. Here, children are writing 

their own theatrical texts with their bodies and actions, reflecting lived experience of perhaps 

only a few months through the language of play” (Fletcher-Watson 2013b:27). Regissören till 

Babydrama, Suzanne Osten (2008:22), förklarar dock hur viktigt det var i deras uppsättning 

att den benämndes som teaterföreställning och inte som lek. Kontakten mellan scen och 

salong upprätthölls genom dialog, blick och den sceniska händelsen, en upplevelse som Osten 

menar att de medföljande vuxna uppskattade. 

I rapporten Getting in on the act 

– How arts groups are creating 

opportunities for active 

participation diskuteras fem olika 

typer av en publiks deltagande 

och involvering. De två första 

stegen, spectating och enhanced 

engagement, innebär att publiken 

kan reagera men inte påverka 

händelseförloppet (Brown m.fl. 

2011:16). I relation till Böhnisch förståelse av Fischer-Lichtes feedbackslinga kan detta 

innebära att barns bidrag registreras och påverkar aktörernas blick, dynamik och rytm men 

inte det iscensättande. De följande stegen skildrar olika grad av publikens delaktighet, från att 

vara delaktiga i salongen till att vara medskapare av en konstnärlig process (Brown m.fl. 

2011:17).  

Scenkonst för de allra yngsta kan bygga helt på improvisation, ha interaktiva moment eller 

låta barnen medverka och interagera på scenen om de vill. Böhnisch (2010:223) föreslår att 
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deltagande bör kategoriseras som 1) uppmuntrande av barns synliga och hörbara bidrag och 

som en del av den sceniska händelsen, och 2) icke igångsättande där barns bidrag inte 

uppmuntras eller finns koreograferad/regisserad i den sceniska händelsen. Även om den 

yngsta barnpubliken reagerar och bidrar till föreställningen, kan den förutbestämda 

koreografin påverka hur detta bidrag tas om hand. När barnet på eget bevåg äntrar scenen 

menar Hovik (2010:130), med referens till teaterforskaren Erika Fischer-Lichte, att barnet blir 

både en deltagare och aktör. Barnet blir en del av det sceniska uttrycket som publiken 

uppfattar och uppmärksammar: ”I disse øyeblikkene av felleskap smelter det estetiske 

sammen med det sosiale, og konstens grenser utviskes” (ibid:131). I detta sammanhang blir 

barnet med andra ord både ett subjekt och ett objekt. 

 

Den allra yngsta barnpubliken 

Med referens till Daniel Stern skriver Böhnisch (2010:174) att det yngsta barnet riktar blicken 

mot det som fångar dess intresse. Det yngsta barnet visar sitt ointresse omedelbart, vilket 

innebär att om konsten lyckas fånga barnet märks det tydligt i hens kropp (jfr Bárány 

2008:57, Wartemann 2009:57). Barn reagerar, utforskar och agerar på olika vis som publik. 

Vissa sitter helt tyst med uppspärrade ögon genom hela föreställningen. Andra reagerar 

högljutt och rör sig med hela kroppen. Några pendlar mellan att uppmärksamma scenen och 

intressera sig för annat, medan andra inte intresserar sig för scenen alls eller börjar gråta 

(Bárány 2008:60-61, Böhnisch 2010:176, Hernes m.fl. 2010:70, Hovik 135-136). Oavsett hur 

barnet reagerar menar Herner, Os och Selmer-Olsen (2010:70) att det oftast sker i samklang 

med det sceniska uttrycket. Fokus och koncentration kan med andra ord gestalta sig på olika 

vis. Hovik (2014:113) poängterar också att barns kroppsliga närvaro oftast uppfattas som 

problematiskt hos de vuxna. Detta trots att det rörliga barnet kan vara minst lika koncentrerat 

som det stilla barnet.  

Hernes, Os och Selmer-Olsen (2010:79-80) menar att barns gensvar kan ske på två olika vis -

genom imitation och gensvar. Imitation är ett slags eko där barnet svarar eller bekräftar utan 

att omforma. Gensvar är omformning av uttrycket eller en personlig prägel, som kan ske 

genom att barnet exempelvis gestaltar musiken i kroppen.  

Böhnisch (2010:177-179) kategoriserar den yngsta publikens kollektiva uttryck i två 

kategorier: 1) den kollektiva uppmärksamhetens strålkastare och 2) den kollektiva 
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uppmärksamhetens dimma. Det första innebär att alla barn i publiken är tysta, stilla och 

fokuserar på scenen. Det andra innebär att barnen kollektivt vänder bort blick och kropp från 

scenen. I alla Böhnischs observationer har båda uttrycken visat sig någon gång under 

föreställningarna. Ett annat kollektivt uttryck som Böhnisch har lagt märke till är när den 

yngsta barnpubliken interagerar med varandra. Exempelvis skildrar Böhnisch (2010:190-192) 

en situation där ett barn ler åt en sekvens i föreställningen. När sekvensen på scenen upprepas 

börjar flera barn att le. Även om det första leendet var en reaktion på det sceniska uttrycket 

menar Böhnisch att det senare inte är i relation till föreställningen utan något som barnen 

skapar själva. Detta är framför allt vanligt när förskolegrupper besöker teatern, då de redan 

har en etablerad toddlerkultur. Vid offentliga föreställningar påpekar Bárány (2008:79-80) att 

barn kan känna in andra barns kroppar, krypa nära för att sedan tillsammans upptäcka teaterns 

magiska värld genom att gemensamt rulla, le och känna. Böhnisch sammanfattar allt det barn 

bidrar med som småbarnspublik i föreställningen Dråpene: 

Barna medmusiserer, de bidrar til lydbildet, gir individuelle og kollektive bidrag som 

bygger på deres egen toddlerkultur, de tillfører energi, bidrar til kontaktbygging og 

samhørighet, de skapar særegne varianter av den kollektive oppmerksomhetens lyskaster og 

preger forestillingens atmosfære. (Böhnisch 2010:218) 

 

På detta vis synliggör Böhnisch att barnet är en aktör vars bidrag påverkar 

föreställningstillfället. 

 

Relationen mellan barnet och den medföljande vuxne  

Hernes, Os och Selmer-Olsen (2010:109-110) påpekar att det allra yngsta barnet alltid 

besöker teatern med en medföljande vuxen. Vid offentliga föreställningar är det även vanligt 

förekommande att flera vuxna följer med på barnets första teaterhändelse. Den vuxne blir 

därmed central och bör involveras av aktörerna i konstnärsprocessen. Böhnisch skriver: ”Selv 

om de minste barna ofte er førstegangstilskuere og dermed ikke kjenner til konvensjonene 

som gjelder for teaterhendelsen, er de ikke kulturløse når de kommer på teateret. De står i en 

eteblert sosial relasjon til de voksne som ledsager dem” (Böhnisch 2010:172). Hur den 

medföljande vuxne uppträder och upplever teaterhändelsen är med andra ord viktig för 

barnets upplevelse (jfr Bárány 2008:48, Steinkjer 2010:216, Taube 2009:22). De vuxna är lika 

mycket agenter som småbarnspubliken och behöver få information om spelregler för att 

kunna känna trygghet (jfr Böhnisch 2010:234-242, Hovik 2014:140, Hernes m.fl. 2010:96-
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97). Böhnisch (2010:243) menar att de vanligaste instruktionerna som vuxna får av aktörer är 

av dubbel karaktär. Å ena sidan måste de hålla barnet från att gå upp på scenen. Å andra sidan 

får de inte begränsa barnets spontana reaktioner. Enligt Hovik (2014:132) brukar även 

teaternormer, som handlar om att publiken inte ska störa eller beblanda sig med det sceniska, 

leda till att föräldrar håller tillbaka sina barn även om de har fått instruktioner om att barnen 

får uppleva teaterhändelsen på sitt eget vis. Vidare menar Hovik (2014:140-141) att vuxna 

måste vara trygga och våga släppa kontrollbehovet. Agnès Desfosses skriver också att: “The 

adult has to accept that an artist can reach the inner world of the child without his mediation. 

This tells the adult implicitly that the child can look elsewhere and experience something 

intensely, still by his side but apart from him” (Desfosses 2009:103).  

Steinkjer (2010:218-221) beskriver hur de medföljande vuxna kan fungera som väggar som 

skapar trygghet eller som kontrollanter av barns handlingar. I observationerna av Klangfugls 

installationer och utställningar urskiljer Steinkjer tre olika huvudbeteenden hos de vuxna: 1) 

de vuxna som inte förstår och därmed tillbringar kort tid i utställningen, 2) de 

överentusiastiska vuxna som nästintill tar över barnets upplevelse, 3) de lagom intresserade 

och nyfikna vuxna som tillåter barnen att utforska konsten. 

 

RESULTAT 

Under denna rubrik presenteras empirin som består av text, dansföreställning och observation. 

Dessa diskuteras sedan utifrån frågeställningarna och sammanförs slutligen i en 

sammanfattande diskussion.  

 

Textanalys 

I detta avsnitt ges exempel på hur danskonst för de allra yngsta presenteras i offentligheten i 

syfte att svara på frågan: Hur skildras den allra yngsta barnpubliken och danskonsten i 

recensioner och reklamtexter? De olika reklam- och recensionstexterna ger en överblick i hur 

danskonst för de allra yngsta beskrivs av den vuxne för den vuxne. Som nära vuxen kan dessa 

texter vara avgörande för huruvida de och deras barn kommer att vilja eller få möta 

danskonsten. Texterna påverkar även den medföljande vuxnes förförståelse och kan skapa en 

viss förväntan inför dansföreställningen.  
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Reklam 

Ah hallo bebis framställs som ”bebisarnas favoritshow” (ZebraDans 2012, 2013, 2014) och 

som en mysig, mjuk och lyhörd föreställning som skapar världar av glada färger och 

spännande ljud. Koreografin beskrivs som påhittig och nyfiken (ibid:2008) där barnet, mellan 

sex och tjugofyra månader, får möjlighet att titta på dans och lyssna på musik samt spännande 

ljud (Ibid:2010, 2011, 2012, 2013, 2014). Barnet kan ha bebisskäl som leder till att den vuxne 

och barnet inte kan se klart hela föreställningen och välkomnas då till ett annat speltillfälle 

utan extra kostnad. Framtoningen i reklamtexterna är mjuk, lugn och glad. Barnet får använda 

sina sinnen i föreställningen genom spännande och muntra inslag.  

I Prassel beskrivs barnet och koreografin utifrån ett medverkande perspektiv och jag har 

sammanställt påståenden om barnet och koreografin utifrån Räserbyråns (2015) beskrivning 

av föreställningen:  

- Barnet får vara delaktigt. 

- Barnet skapar innehållet. 

- Barnet har inte utvecklat det verbala språket än. 

- Barnet är nyfiket. 

- Barnet har en lust att upptäcka, röra, leka och dansa. 

- Barnet kan påverka förlopp och uttryck. 

- Barnet ska pröva allt som är möjligt. 

- Barnet får röra allt. 

 

- Koreografin är laborerande och undersökande. 

- Koreograferna vägleder, skapar förutsättningar och ger form åt upplevelsen. 

- Påsar används som scenografi, material och rekvisita. 

- Föreställningen stimulerar. 

- Kommunikation sker med rörelser och ljud. 

- Det är en tillåtande improvisation. 

- Koreografin bygger på barnens delaktighet. 

- Det är en musikalisk och dansant föreställning som använder tajming och samspel.  

 

I denna reklamtext presenteras ett aktivt barn som skapar, provar och utforskar i en tillåtande 

miljö. Barnet är framåt, nyfiket och kommunicerar med rörelser och ljud. Koreograferna 

ramar in upplevelsen genom en estetisk form som inbegriper tajming, musik, dans och 

kroppsligt samspel. Ord som delaktighet, lust och nyfikenhet är centrala.  

Buckingham (2000:11) menar att vuxenvärldens barndomsskildringar antingen kan 

uppmuntra idealiska förebilder eller varna om oönskade beteenden. Det är tydligt att 

reklamtexterna för både Ah hallo bebis och Prassel skildrar önskvärda upplevelser, beteenden 

och ageranden. I Ah hallo bebis premieras en glad och mjuk upplevelse och i Prassel beskrivs 

ett nyfiket och skapande barn.  



34 

 

Recension 

I recensionerna av Ah hallo bebis beskrivs barnet som nyfiket, koncentrerat samt fascinerat 

och dansföreställningen som mjuk, lågmäld, färgglad, mysig, fin, bebislugn, underbar och 

liten med behagligt tilltal. Utifrån dansredaktören Anna Ångströms recension i Svenska 

Dagbladet från år 2008 har jag staplat upp påståenden om barnet och om koreografin: 

- Barn reagerar storögt på minsta ljud. 

- Barn har behov av att i lugn och ro få ta in yttre stimuli. 

- Barn förundras över triangeln. 

- De allra yngsta besitter uppriktig nyfikenhet. 

- Barnens koncentration är total vid gongongen. 

- Det finns nya rön om barns utveckling. 

- Det finns rytmer som passar de yngsta. 

 

- Tittutleken är en liten sensation. 

- Såpbubblor är enkelt och festligt. 

- Den tillåter interaktivitet. 

- Den skruvar ner tempot. 

- Den använder rytmiserad lek. 

- Den är helt i tidens anda. 

- Den väcker munterhet. 

- Scenen är intim, ombonad och klädd i mjuka färggranna tyger. 

I texten framträder ett lugnt och nyfiket barn som reagerar storögt, muntert och koncentrerat 

på den lilla, enkla, intima, rytmiska och lugna dansföreställningen. Interaktivitet tillåts men 

Ångström skriver att koreografen Minna Krook ”bygger sin idé på att barnen också har behov 

av att i lugn och ro få ta in yttre stimuli” (Svenska Dagbladet 2008-06-04). Dansverket 

kopplas även samman med forskning om barn och anses vara helt i tidens anda. Margareta 

Sörenson poängterar dock i en recension i Expressen från år 2008 att det finns vuxna som 

ifrågasätter scenkonsten för de allra yngsta, trots att andra uttryck som litteratur, bild och 

danslek redan existerar i det yngsta barnets liv. 

I Skånska Dagbladet omskrivs Prassel genom bland annat uttalanden från koreografer och 

föräldrar. Fokus ligger på barnets nyfikenhet och medskapande. Föreställningen beskrivs som 

annorlunda där dans och prassel med påsar fångar barnens uppmärksamhet. Journalisten 

Mona Forsell beskriver även händelsen utifrån ett barns perspektiv: ”Luna, 15 månader, såg 

ut att trivas utmärkt på sitt livs första kulturbesök. Hon ’glömde’ snabbt föräldrarna och 

tittade nyfiket på allt som rörde sig på scenen” (Skånska Dagbladet 2015-03-23). Än en gång 

presenteras ett nyfiket barn, vars goda kulturupplevelse bekräftas i och med att hen glömmer 

bort sina föräldrar. I relation till Buckinghams (2000:11) diskussion om önskvärda kontra 

oönskade beteenden, blir det tydligt att barnet önskas medverka i föreställningen på ett nyfiket 

och självständigt vis. Föräldrarna till Luna säger också i artikeln: ”Ja, det här blev 
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jättetrevligt. Och när de andra barnen började ta sig runt på scenen fick vi nästan hålla i henne 

för att hon ville fram och hälsa på alla hela tiden” (Skånska Dagbladet 2015-03-23). Citatet 

indikerar att för mycket självständighet och vilja till kontakt kan behöva stoppas av den 

medföljande vuxne, även om barnets agerande anses vara positivt. Det går därmed att hävda 

att barnets medverkan kan ta för stor plats i rummet och att det är upp till den medföljande 

vuxne att hantera och styra barnet till ”rätt” agerande och beteende.  

 

Sammanfattning textanalys 

Utifrån frågeställningen om hur de allra yngsta och danskonsten presenteras i recensioner och 

reklamtexter går det att urskilja en bild av ett barn som framför allt är nyfiket och en bild av 

danskonsten som musikalisk/rytmisk, stimulerande och tillåtande. I Ah hallo bebis är det ett 

lugnt nyfiket barn som skildras och i Prassel ett skapande nyfiket barn. I Ah hallo bebis går 

det att förvänta sig en bebislugn, mysig, glad, rytmisk och underbar upplevelse. I Prassel 

förväntas barnet självständigt delta och utforska allt som är möjligt i en tillåtande och 

vägledande miljö. Den medföljande vuxne kan dock behövas om barnet blir alltför 

självständigt och kontaktsökande i improvisationerna.  

 

Dansanalys 

I detta avsnitt beskrivs projektvisningen GO BEBIS! samt dansföreställningarna Ah hallo 

bebis och Prassel. Dessa diskuteras sedan utifrån aspekterna tema, visuell miljö, auditiva 

element, rörelser och fokusering, för att på så sätt svara på frågan: Vilka komponenter 

används i dansverken för att skapa en estetisk upplevelse?  

 

GO BEBIS! 

I GO BEBIS! bjuds publiken in till att först utforska scenrummet. På scenen ligger två dansare 

ihopkrupna på knäna och drar ut sina armar vid olika tillfällen. Längst bak ligger en lång sjal 

vertikalt över scenen och längst fram ligger små kuddar i olika färger. Efter en stund sätter sig 

publiken på kuddarna i riktning mot dansarna. Dansarna närmar sig varandra, lugn musik 

spelas, de vänder huvudena mot varandra och säger hej. Sedan börjar de att röra sig, sittandes 
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på huk genom att dra armarna fram, upp och till sidan. Den lugna musiken sällskapas sedan 

av ett upptempobeat. Dansarna sitter, drar magen i en halvcirkel längs golvet, ligger med raka 

ben och flexade fötter högt upp mot taket. Sekvensen dansas först mot publiken och upprepas 

sedan bort från publiken. Musiken kompletteras av en upptempo basmelodi. Dansarna sitter 

ganska brett på knäna och gungar i takt till musiken. Huvudet och axlarna går från sida till 

sida. De lyfter sedan rumpa och armar och gungar med armarna och benen upp och ned. 

Sedan tar de fram ena benet, sätter foten mot marken och gungar med en arm i luften. De 

växlar sedan enskilt mellan dessa gunganden. Ibland lägger de till en klapp. Efter en stund 

dansar de en gemensam sekvens av samtliga olika typer av gungande i olika formationer.  

Dansarna reser sig långsamt upp med huvudet sist. Det blir tyst. Dansare 1 börjar gå i 

rummet. Dansare 2 följer efter. Dansare 1 stannar till och tittar på dansare 2 för att sedan börja 

gå igen. Efter några turer stannar dansarna i andra position parallell, längst bak i vänster 

diagonal. Höger arm gör en lång cirkel till låten ”Vargsången”. Rörelserna i denna sekvens är 

stora och långsamma med mycket fokus på armarna. Vid ett tillfälle gör dansarna ett gap med 

hjälp av böjda fingrar och långa armar som möter varandra i relation till sångtexten ”vargen 

ylar” och dansare 2 lägger sig ned, litet, på sidan vid texten ”han vill men kan inte sova”. 

Dansare 1 tar sedan tag i sjalen och springer runt dansare 2. Sjalen fladdrar efter dansare 1. 

Efter en snurr drar dansare 1 sjalen över den sovande dansare 2. Dansare 2 sätter sig upp och 

tar tag i sjalen. De gör vågor med sjalen upp och ned, chasséer bakåt, spring framåt och små 

vågor hukandes nära golvet tills musiken tar slut. 

Dansarna går långsamt och ställer sig längst bak på scenen med ryggarna mot publiken. 

Dansare 1 vänder sig om, går ner till golvet och säger ”hej”. Dansare 2 vänder sig också om, 

går ner till golvet, glider fram mot publiken och säger ”hej”. Sedan säger de ”titta” några 

gånger och inför varje nytt ”titta” byter de rörelseposition. Dansare 1 tar sedan sitt finger och 

pekar upp mot taket och säger ”där”. Dansare 2 gör samma. De pekar några gånger tills ljudet 

av bebisjoller och lugn pianomusik hörs. En handsekvens tar vid där dansarna drar händerna 

över golvet i olika mönster, hoppar med dem både gemensamt och i kanon. Händerna lyfts 

långt upp mot taket med fingrar som sprattlar/vinkar/glittrar eller knäpper. Dansare 2 ställer 

sig sedan upp, rakt och hårt med enda armen böjd fram i 90 grader. Dansare 2 följer efter. 

Dansare 1 springer på stället och stannar. Dansare 2 gör samma sak. De springer gemensamt 

på stället, tittar mot varandra för att sedan börja springa i en cirkel i rummet fyra gånger för 

att sedan snurra ner till golvet, liggandes på rygg.  
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Låten ”Don´t you cry tonight” spelas och dansarna rör sig slängandes till den lite mer rockiga 

musiken, tar fingret till munnen som en tyst gest och hamnar sedan spegelvänt mot varandra. 

Händerna dras upp och ned och till sidan. Fingrarna knäpper och glittrar - hela tiden mot 

varandra, som om de vore varandras spegelbild. Musiken slutar och lugn musik tar vid. 

Dansarna vänder sig mot de vuxna och de äldre barnen i publiken och ber dem att enskilt följa 

deras handrörelser, som dras upp och ned, knäpper, glittrar och trummar i golvet. 

 

Ah hallo bebis 

Ah hallo bebis inleds genom att två dansare och en musiker kommer ut i foajén och spelar och 

sjunger sången ”Ah hallo bebis”. Tilltalet är lugnt och avslappnat. Aktörerna pratar 

prestigelöst till varandra om hur det ska gå att sjunga och spela låten. De ”övar” först en gång 

för att sedan spela ”på riktigt”. De använder en liten synt, tvättsvamp, flöjt och en triangel. 

Publiken bjuds sedan in i salongen. Scenrummet är fullt av färglada tyger i olika mönster - 

både på golvet och som kulisser. Publiken välkomnas att sitta på ett vitt täcke med vita, 

avlånga och runda kuddar längs med scenkanten. Bakom täcket finns även stolar som är 

övertäckta med rosavitt spetstyg.  

Dansare 1 ger information till publiken medan dansare 2 och musikern klappar mot kroppen 

och visslar en melodi. Efter detta sjunger de ”Ah hallo bebis” samtidigt som de rytmiserar 

genom klappar, vissel och ploppar i munnen. Musikern säger sedan ”ramsa” och backar 

långsamt bakåt. Dansarna vänder sig mot varandra, sträcker fram sina armar, spretar med 

fingrarna och går långsamt, nästan smygande till andra sidan. Där hämtar dansare 1 en 

gonggong och dansare 2 en klubba. De smyger mot varandra igen och dansare 2 slår mot 

gongongens mitt. Det skapas ett dovt och vibrerande ljud. Dansarna smyger sedan tillbaka 

och lämnar attributen. Musikern går fram och sätter sig på knäna och säger: ”Häng på! Dun-

ka, dun-ka, tsch tsch tsch”. Dansarna hänger på och sätter sig långsamt på knäna bredvid 

musikern. Musikern säger då ”här är bebisarna” och dansarna svarar: ”Ah hallo bebisarna” 

och vinkar mot publiken. Samma sak upprepas med de vuxna och dansarnas namn.  

Dansarna tystnar, lutar sig framåt, gör en bakåtkullerbytta för att sedan rulla framåt, nära 

golvet, till varsin filt - den ena gul och den andra orange. Musikern tystnar och förflyttar sig 

också till en gul filt. Alla rullar in sig i filtarna och ”försvinner”. Där är de stilla en stund för 

att sedan gemensamt rulla ut, sätta sig upp och säga ”ah”. De rullar sedan in sig i filtarna igen 
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och växlar mellan att komma ut gemensamt och enskilt. Vid en av de sista omgångarna rullar 

dansare 1 ut själv, säger ”ah” i riktning mot publiken, vänder sig sedan mot medspelarna och 

säger oroligt ”ah”, tittar på publiken igen för att ropa ”ah” mot medspelarna igen, flera 

gånger. Till slut kommer dansare 2 och musikern fram från sina filtar och de säger lugnande 

och suckande ett långt ”ah” mot publiken. 

Musikern går sedan fram mot en grön blommig sjal, lyfter den och under finns en metallskål 

och i den ett instrument. Dansarna kryper nyfiket fram mot instrumentet, rullar bakom 

musikern, sätter sig på knäna och gör långa halvcirklar med armarna från olika håll med 

fingrar som splattrar/vinkar i ett lugnt tempo. Sedan drar de med händerna på musikerns axlar, 

ner till golvet, rullar och sätter sig raka i ryggen mot publiken. De lyfter händerna framför 

ansiktet och tittar fram på olika vis. Sedan lyfter de upp armar och ben med endast rumpan i 

golvet. I takt till musikerns spelande drar de ihop/sprattlar med fingrar och tår. Musikern 

klappar olika rytmer med händerna och dansarna härmar med händer och fötter. Musikern tar 

fram två tvättsvampar, drar dem mot varandra medan dansarna sätter händerna bakom ryggen 

och tar steg med fötterna mot en osynlig vägg. Dansarna fortsätter att följa musikerns 

tvättsvampspelande genom att ställa sig upp och gå runt långsamt med långa armar som för 

resten av kroppen framåt. Musikern spelar sedan på metallskålen och dansarna följer genom 

att hoppa upp och ner, ha snabba fötter och stanna. 

Dansare 1 tar fram en slang som dansarna turas om att snurra. Ut kommer ett ljust och luftigt 

ljud. Dansare 1 sjunger sedan sången ”Varför skaffade jag barn för” till ljudet av en liten synt 

och en hink. Dansarna försvinner sedan bakom kulisserna medan musikern fortsätter att spela. 

Dansarna kommer tillbaka klädda i vitt och medan de drar ner ett vitt genomskinligt tyg från 

kulissen går musikern bakom kulisserna för att komma tillbaka med vita kläder och en skål 

med vatten. Ljuset ändras och blir blåare. Musikern säger: ”Vattenkonsert”.  Dansarna gör än 

en gång rörelsen för att hämta och slå på gonggongen. Musikern sitter på knäna och skapar 

ljud med vattnet genom att hälla vatten från en plastmugg. Dansarna följer musikerns rörelser 

med kroppen och lutar sig långt fram, sittandes på knäna, och tittar på vattnet för att sedan 

sträcka upp ryggen igen. Musikern börjar sedan blåsa i vattnet genom ett rör medan dansarna 

hjular, springer med armarna upp och ned som vågor och snurrar. I takt till musikerns 

spelande på vattnet genom två plastmuggar hoppar dansarna varannan gång till sidan, kroppen 

riktad mot publiken. Dansarna tar sedan fram två snören som de spänner mellan fötterna och 

händerna och spelar på. Musikern placerar muggarna på olika kroppsdelar i takt till dansarnas 

spelande. Dansarna börjar sedan spela samma rytm som i ”dun-ka, dun-ka, tsch, tsch, tsch”.  
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Aktörerna rör sig mot vattenskålen och spelar samma rytm med hjälp av muggarna och röret. 

De tar sedan fram tandborstar och rytmiserar med dem genom att borsta på tänderna. 

Musikern går iväg med vattenskålen bakom kulisserna och säger ”ah”. Dansarna svarar ”ah” 

tillbaka och vinkar. Dansarna vänder sig mot publiken och säger tillsammans: ”Labyrint” och 

hämtar gongongen och slår på den än en gång, precis samma rörelser som vid de andra två 

gångerna. Som avslutning får publiken gå bakom kulisserna, genom ett vitt genomskinligt tyg 

med bjällror på för att sedan mötas av såpbubblor, som musikern blåser fram.  

 

Prassel 

Prassel utspelar sig på ett stort vitt golv. På ena sidan står vita papperspåsar i fyra rader, som 

en vägg. På scenen finns även en stor beige papperspåse med blått silkespapper på, några röda 

snören, en ljusslinga, en stängd brun väska och några mindre påsar som är grön-och-vit-

prickiga och vita med gröna, röda och gula cirklar på. I taket hänger lampor i form av vita 

tunna bollar. När barnen och deras medföljande vuxna kommer in sitter dansare 1 på golvet 

och blåser såpbubblor och dansare 2 på huk med blick mot den inkommande publiken. 

Publiken får sitta på gröna runda små mattor. När alla har satt sig riktar dansare 2 blicken mot 

bubblorna för att sedan ställa sig upp och försöka fånga bubblorna med en vit påse. Fokus 

pendlar mellan bubblorna och publiken. Lugnt och lätt rör sig dansare 2 mot ett barn i 

publiken, hukar sig, visar innehållet i påsen och ler mot barnet. Sedan ställer hen sig upp, 

tittar på dansare 1 och sträcker ner handen i påsen, prasslar en stund för att sedan ta fram en 

liten påse som hen trär över handen. Dansare 1 tar också fram en påse och går i riktning mot 

publiken. Båda dansarna tar fram små påsar som de trär över handen, prasslar och vinkar med 

för att sedan ställa framför eller ge till enskilda barn i publiken. Dansarna får sedan upp varsin 

brun påse som börjar flyga iväg, lätt och kontrollerat, med dansarna i rummet. De rör sig 

gemensamt en stund, bredvid varandra och likadant, för att snudda vid varandra och flyga 

iväg enskilt - både högt och lågt, fortfarande lätt och kontrollerat. Hela sekvensen har fortlöpt 

till ljudet av en blåssynt i lugnt tempo. 

Musiken ändras. Det blir lite mer tempo med en melodi av basgång, trummor och synt. 

Dansarna börjar nu röra sig med påsarna på olika vis. De förflyttar sig genom små steg, hopp 

och snurrar. Främst ståendes men ibland på huk, nära golvet mot publiken. Flera av rörelserna 

görs från sida till sida med en spänning av fördröjning. Blicken pendlar mellan publik, 

påsarna och dansarna sinsemellan.  
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Musiken stannar. Dansare 2 försvinner bakom pappersväggen. Dansare 1 prasslar med påsen i 

riktning mot publiken, sträcker fram påsar till barnen tills rummet blir mörkare. Då sätter hen 

sig på ena sidan med blicken mot pappersväggen. Det hörs nu fågelkvitter och ett svagt ljud 

av brus och stadsvimmel. Vid pappersväggen framträder olika skuggor av hus, fåglar, 

människor. Ljudet av en bil hörs svischa förbi och fram skildras en skugga av en bil. Ljudet 

övergår sedan i enstaka toner från ett piano och grymtande från en gris. Sedan hörs bilen, 

fågelkvittret och vimlet igen för att övergå till ljudet av olika klockor eller bjällror. På väggen 

framträder nu även blått ljus. Fågelkvittret hörs igen, det kommer rött ljus på påsväggen och 

dansare 1 ställer sig upp och drar en vit påse med rött ljus och silkespapper i efter sig. 

Dansare 2 kommer fram, dragandes på en vit påse med ljusblått ljus och silkespapper inuti. 

De hamnar slutligen vid den bruna väskan. Dansare 2 öppnar försiktigt väskan, det blir ljusare 

i rummet och nu hörs den inledande blåssynten igen.  

Efter dessa cirka tio minuter börjar den medverkande och improviserade delen där barnen 

välkomnas fram på scenen. Dansarna rör sig lugnt och välkomnande i rummet. 

Återkommande moment är att låta silkespapper flyga genom att blåsa på dem, dansare 2 

spelar på en blåssynt, dansare 2 kryper in i en stor brun påse och gör sedan en liten grotta utav 

den. Efter ca 15 minuter ändras musiken till upptempo och dansarna tar fram två vita 

papperspåsar som rymmer flera små påsar som varje barn/vuxen får med sig hem att fortsätta 

prassla med. Vid utdelningen säger de även till de vuxna att föreställningen är slut. 

 

Tema 

Fletcher-Watson (2013b:27) menar att den allra yngsta barnpubliken bör engageras genom 

sinne och kropp, vilket kan innebära att föreställningar är utan text, handling och karaktärer. 

Det är tydligt i GO BEBIS!, Ah hallo bebis och Prassel att de är utan handling, karaktärer och 

i viss mån text. I Prassel används endast kroppslig kommunikation och temat i föreställningen 

är prasslande utforskning. I Ah hallo bebis används sångtexter och enstaka ord, som labyrint, 

och temat är rytmisk utforskning. I GO BEBIS! används enstaka ord, som hej, och har inget 

övergripande tema utan rörelser, objekt och ljud används för att skapa en estetisk upplevelse. 

Det är med andra ord påtagligt att det yngsta barnets kroppsliga och sinnliga upplevelse är i 

fokus i samtliga uppsättningar.  
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Fletcher-Watson (2013a:5-6) argumenterar vidare att föreställningar för de allra yngsta bör 

inbegripa lek och interaktion. Prassel är den enda föreställningen i empirin som bjuder in 

barnet till att delta i föreställningen. Utifrån rapporten Getting in on the act – How arts groups 

are creating opportunities for active participation kan barnet som deltar i Prassel förstås som 

medskapare av en konstnärlig process (Brown m.fl. 2011:16-17). Böhnisch (2010:223) menar 

att föreställningars möjliga deltagande bör kategoriseras som antingen uppmuntrande av barns 

bidrag eller icke uppmuntrande av barns bidrag. I Prassel uppmuntras barnets bidrag genom 

att låta barnen medverka. I Ah hallo bebis och GO BEBIS kan det snarare handla om att 

barnets bidrag kan registreras och påverka aktörernas blick, dynamik och rytm men inte som 

iscensättande strategi. En av dansarna i Ah hallo bebis förtydligar detta i ett samtal där hen 

menar att föreställningen fortlöper oavsett vad som händer i publiken (Ah hallo bebis 2015-

04-21). 

 

Visuell miljö 

I forskningsöversikten påvisas att uppdelningen mellan scen och publik kan upprätthållas 

genom verbal information till de vuxna i publiken, genom att skapa starka visuella kontraster 

mellan scen och salong, genom att aktörerna redan från början bebor scenen med sina kroppar 

eller genom en imaginär scenkant som skapas inombords eller via traditionell teaterkultur 

(Böhnisch 2010:246, 249, Hovik 2014:39, Hernes m.fl. 2010:89). I både Prassel och Ah hallo 

bebis används vita kontraster för att separera scen- och publikområde. I Prassel är scenen vit 

mot ett svart golv och i Ah hallo bebis är publikområdet vitt i kontrast mot den färgglada och 

mönstrade scenen. Informationen från dansarna till de medföljande vuxna är tydliga: I Prassel 

får barnen medverka på scenen när väskan öppnas och i Ah hallo bebis ska barnet helst inte 

medverka på scenen alls. I GO BEBIS! skapas uppdelningen genom att dansarna bebor 

rummet och genom färgglada små kuddar som är riktade mot dansarna. Det blir därmed 

tydligt var publiken ska vara, även om ingen verbal information ges till publiken.  

Återkommande attribut i föreställningarna är såpbubblor, snören och leksaksinstrument, vilka 

används i Prassel och Ah hallo bebis. Unika attribut är sjalen i GO BEBIS!, påsar, 

silkespapper och skuggor av hus, djur, människor samt träd i Prassel och vatten, slang, 

muggar, tandborstar, gonggong och tvättsvampar i Ah hallo bebis. Hernes, Os och Selmer-

Olsen (2010:52-54) menar att igenkänning är viktigt för barnets upplevelse av konst samtidigt 

som exempelvis objekt kan utmanas i konstuttrycket. Fletcher-Watson (2013a:5-6) anser även 
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att föreställningar för de allra yngsta ska väcka funderingar och fantasier kopplade till 

vardagslivet. I dansföreställningarna är objekten, möjligtvis undantaget sjal och gonggong, 

kopplade till barnets livsvärld. Detta kan skapa igenkänning hos barnet samtidigt som 

användandet av objekten öppnar upp för nya användningsområden och kreativa tankesätt. I 

detta sammanhang kan barnet ses som i behov av igenkänning för ett gott konstnärligt möte. 

Den estetiska utmaningen i detta blir att hitta nya sätt att använda, presentera, leka och tolka 

dessa objekt. 

 

Auditiva element 

Tilltalet i musiken i Prassel och Ah hallo bebis är lugnt och försiktigt. Exempelvis är slingan 

som spelas i början av Prassel behaglig och finstämd. Sångrösterna i ”Varför skaffade jag 

barn för” är tysta, snälla och lugna. I båda föreställningarna används upprepning och tystnad 

som grepp, viket nämns som återkommande aspekter vid scenkonst för de allra yngsta i den 

tidigare forskningen (Hernes m.fl. 2010:63). Utifrån dessa föreställningar går det därmed att 

uppfatta ett lugnt tempo och försiktigt tilltal, som skulle kunna tolkas i relation till en 

förståelse av det yngsta barnets rytm som lugnt och stilla (jfr Taube 2009:24).  

Till skillnad från dessa föreställningar använder GO BEBIS! populärmusik med sånginslag. 

Den ena sången är skriven för barn och den andra för vuxna. Dansarna använder utöver detta 

orden ”titta” samt ”där” och specialskriven musik. Med andra ord växlas det ”barntypiska” 

med ljudinslag som vanligtvis inte konnoterar målgruppen. Hernes, Os och Selmer-Olsen 

(2010:63) menar att användandet av musik kan härledas till en syn på barnets förmåga att 

uppleva ljud. Vidare skriver författarna att det premierade stilla kanske bör ge vika för en mer 

balanserad upplevelse, vilket jag menar kan vara fallet i GO BEBIS!  

 

Rörelser 

I Ah hallo bebis och GO BEBIS! skapas rörelserna i relation till hörbara rytmer. I Ah hallo 

bebis sker detta bekräftande samspel mellan dansarnas rörelser och ljudet från musikern och i 

GO BEBIS! sker det i takt till den inspelade musiken. Dansarna i Prassel skapar istället en 

egen rytm i rörelserna, som ibland sker med musiken och ibland mot. Detta sistnämnda 

stämmer överens med Hernes, Os och Selmer-Olsens (2010:55) beskrivning av att rörelser 
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bör inneha en egen typ av frasering, bortkopplad musiken. I Prassel rör sig även dansarna 

individuellt, till skillnad från i Ah hallo bebis och GO BEBIS! där flertalet rörelser sker 

simultant och likadant mellan dansarna. I Ah hallo bebis rullar, kryper, går i slow-motion, 

vinkar, sitter och småspringer dansarna - rörelser som är direkta och som går att koppla till 

barnets livsvärld. I Prassel är de mer komplexa, svårdefinierade och dynamiska. Den 

rörelsesekvens som genomförs sker främst ståendes med förflyttningar hållandes i varsin 

påse. Benen blir därmed centrala i deras rörelsemönster samtidigt som påsen är dansarnas 

huvudsakliga fokus. Gemensamt för rörelserna i Ah hallo bebis och Prassel är att de utförs på 

en liten yta och är relativt kontrollerade samt lugna. Inga plötsliga stora rörelser görs och likt 

det musikaliska tilltalet är rörelserna ganska tysta, små och lugna. Kanske på grund av en 

uppfattning av att barnet kan bli skrämt av alltför höga ljud och plötsliga rörelser (jfr Hernes 

m.fl. 2010:63). I Ah hallo bebis är det dock tydligt att ljudet från snörena är dova och ganska 

tysta, vilket förutsätter en nästan knäpptyst publik för att ljudet ska höras. Det bidrar i 

förlängningen till att barnet förväntas vara tyst för att kunna uppleva ljudet.  

I GO BEBIS! används större rörelser, längre rörelsesekvenser och i och med gungandet får 

rörelserna en helt annan dynamik än i de andra föreställningarna. Gungandet kan även 

kopplas till barnets eget rörelsemönster, där barnet exempelvis guppar med rumpan, ståendes 

på alla fyra som en startposition inför krypningen. Utifrån det fenomenologiska perspektivet 

att rörelser och kommunikation kan bebo kroppen går det att påstå att dansarnas uttryck tas 

om hand i barnets kropp och att stämningar och tilltal i rörelserna därmed kan påverka barnet. 

Det lugna och stilla tas emot lugnt och stilla och det fartfyllda gungandet tas emot fartfyllt och 

gungande - om det sker en intoning mellan dansaren och barnet.   

 

Fokusering 

I samtliga föreställningar används blandade fokuseringsstrategier av dansarna. Utifrån Fosters 

(1986:63-64) kategorier växlar fokus mellan att vara på scenen mellan dansarna, som i Ah 

hallo bebis när de kommer ut i foajén och har en konversation sinsemellan innan de börjar 

spela för publiken, och mot enskilda åskådare, som i Prassel när de ställer små påsar framför 

enskilda barn. I detta sammanhang går det att påstå att aktörerna använder blick och fokus för 

att fånga barnets uppmärksamhet och kan förstås som ett första led i en lyckad 

feedbackslinga. Foster (ibid.) skriver att dansaren även kan fokusera inåt mot sin egen kropp 

och sina egna rörelser. I föreställningarna påvisas dock att fokus även kan vara mot 
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objekt/rekvisita, som när dansarna i Prassel fokuserar på påsarna. Hammergren (1991:87) 

menar att fokusering kan vara mer än bara blick: ”Dansaren projicerar energi åt en viss 

riktning i rummet eller i en viss kroppsdel, vilket för åskådaren ser ut som om hon 

understryker något speciellt” (ibid.). Det innebär att fokuseringen utöver blick kan vara 

kroppslig och rumslig. I Prassel är det tydligt att dansarna genom att fokusera på exempelvis 

påsarna, varandra, publiken och påsväggen styr barnens uppmärksamhet mot utforskningen av 

påsarna. Ibland handlar detta utforskande om ljus, ibland ljud och ibland rörelser. Gemensamt 

är utforskningen. Det bidrar även till en kroppslig kommunikativ handling, som övergripande 

skulle kunna vara ”nu utforskar vi påsarna”. I Prassel får barnet först uppleva dansarens 

utforskande av påsarna, vilket kan bebo barnets kropp, för att sedan prova utforska själv - allt 

under lugna och trygga förhållanden.  

 

Sammanfattning dansanalys 

Utifrån frågan om vilka komponenter som används i dansverken för att skapa en estetisk 

upplevelse är fokus på det yngsta barnets kroppsliga och sinnliga upplevelse, igenkänning 

från barnets livsvärld (både objekt och rörelse) som presenteras på nya vis, en gräns mellan 

scen och publik, kontrollerade rörelser, blandade fokuseringsstrategier och ett stilla och lugnt 

tilltal (både kommunikativt och musikaliskt) återkommande i föreställningarna. Publiken 

sitter även nära scenen, på mjukt underlag och atmosfären känns trygg. Fokusering (både 

blick, kroppslig och rumslig) används för att styra barnets uppmärksamhet och troligt är att 

val av rörelse och tilltal bebor barnet och påverkar dennes upplevelse. 

 

Observationer 

Det är tydligt i samtliga observationer att de yngsta barnen reagerar och upplever 

föreställningarna på olika vis. De är individer med olika personligheter, vilket avspeglar sig i 

deras handlingar, reaktioner och rörelser. Vissa barn följer den sceniska händelsen med 

blicken. Andra upptäcker rummet genom att krypa, känna och smaka på stolar, kuddar, 

trappor eller annat. En del sitter stilla, en del rör på sig och en del skriker och gråter. Oavsett 

hur barnen reagerar är det påtagligt att de alla registrerar situationen och den estetiska formen, 

om än för en kort stund. Det blir någonting annat när dansarna i Ah hallo bebis kommer ut i 

foajén och spelar och sjunger för publiken. Det blir tyst, det skapas gemensamt fokus och 
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även om barnen reagerar olika blir det en stund av kollektivt gehör. Rummet som tidigare var 

högljutt, spretigt och lite oroligt blir för en stund tyst, med allas blickar riktade mot dansarna 

och musiken.  

I det här avsnittet presenteras händelser från observationerna. Händelserna kommer främst 

från observationerna av Ah hallo bebis och Prassel, vilket kan bero på att observationerna av 

GO BEBIS! initierades innan syftet med studien var helt klar. Observationsanteckningarna 

från GO BEBIS! är därmed inte lika tydligt präglade av frågeställningarna. Genom fyra 

rubriker: Relationen mellan barnet och dansaren, Synen på det rörliga barnet, Den 

medföljande vuxnes medverkan och Den pratglada medföljande vuxne är förhoppningen att 

förmedla en intressant, rättvis och komplex bild av vad som händer vid speltillfällena och hur 

barns bidrag hanteras av de medföljande vuxna och dansarna. 

 

Relationen mellan barnet och dansaren  

I Prassel utgår andra halvan av föreställningen från barnens medverkan. Dansarna söker då 

kontakt med barnen på olika vis genom de prasslande påsarna som finns i en väska: 

Dansaren sitter på huk bredvid ett barn och håller i en vit liten papperspåse med gröna, röda 

och gula prickar på. Dansaren börjar riva i påsen. Barnet ler, dansaren ler tillbaka och 

fortsätter att riva i påsen. Varje gång ett rivande blir klart ler barnet stort. Den vuxne 

pendlar mellan att titta på barnet och riva i påsen och skapar en dynamik och spänning i 

rivandet genom att riva i olika tempo. Ibland lite långsammare och ibland lite snabbare. När 

det inte går at riva i påsen längre, börjar dansaren att prassla med påsen och skrynkla ihop 

den. Sedan drar dansaren påsen genom luften, som att den flyger. Barnet följer flygandet 

med blicken och har stora ögon och öppen mun. (Prassel 2015-04-23) 

Detta är ett exempel på det ultimata mötet där dansaren inspirerar och känner in barnets rytm. 

Koreografin skapas i mötet mellan dansaren och barnet. Även om dansaren i ett första skede 

kan ses som den mest styrande och aktiva, är det tydligt hur barnets reaktion påverkar det som 

sker. Dynamiken i rivandet bygger helt och hållet på dansarens intoning till barnet och 

tvärtom. Detta skulle Hovik (2014:96) kalla för närvaro, där dansaren fokuserar på barnet och 

barnet fokuserar på dansaren. Utifrån Böhnisch (2010:184) resonemang använder aktören 

adhocstrategi för att dels kunna upprätthålla barnets uppmärksamhet och dels för att kunna 

vara flexibel för barnets bidrag. Utforskandet av påsarna är förutbestämt och därmed en 

iscensättande strategi. Det sker med andra ord en lyckad feedbackslinga med tydlig ömsesidig 

kroppslig samnärvaro mellan dansaren och barnet (jfr Böhnisch 2010:301).  

Under ett annat speltillfälle inträffade en helt annan situation: 
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Dansaren spelar på ett instrument och sitter på knä framför ett barn. Barnet tar tag i 

instrumentet och försöker dra det mot sig. Dansaren håller kvar instrumentet vid munnen 

och skakar på huvudet, som ett nej. Barnet fortsätter att dra. Dansaren rycker då bort 

instrumentet så att det blir fri från barnets grepp och fortsätter att spela. Barnet tar tag i 

instrumentet igen. Dansaren försöker visa barnet att hen kan trycka på knapparna medan 

dansaren blåser. Det fungerar en stund, sedan försöker barnet ta tag och dra i instrumentet 

igen. Dansaren riktar sig då med kroppen bort från barnet i riktning mot ett annat barn, men 

barnet följer efter. Dansaren ställer sig då upp så att barnet inte kan nå instrumentet, vänder 

ryggen till och förflyttar sig i rummet. (Prassel 2015-04-24) 

I detta exempel sker någonting annat - det blir en kamp mellan dansaren och barnet. Barnet 

har ingen intoning till dansaren och dansaren har ingen intoning mot barnet. Till slut ställer 

sig den vuxne upp så att barnet inte kan nå instrumentet och använder därmed sitt kroppsliga 

övertag för att avbryta händelsen. Likt det första exemplet skapas koreografin mellan 

dansaren och barnet, men någonting misslyckas i kommunikationen. De erhåller inget 

gemensamt fokus. Att kommunikationen brister kan bero på flera saker. Dansaren använder 

instrumentet på samma vis vid samtliga observationer, nämligen genom att skapa musik/ljud i 

rummet. Utan dansarens spelande - ingen musik. Denna handling är därmed förutbestämd, 

iscensättande, och något dansaren inte förhandlar kring. Barnet är fysiskt aktivt under hela 

föreställningen. Vid introt säger hen högt ”blubblor!” och pekar mot scenen. När väskan 

sedan öppnas rusar barnet upp på scenen och tar upp mycket plats med sin kropp och sina 

rörelser. Barnet har en helt annan rytm än barnet i det första exemplet och är mer framåt och 

direkt i sina rörelser. I ett första skede kan det tolkas som att barnet i det första exemplet 

fångas av det dansaren skapar med påsen och att barnet i det andra exemplet inte fångas av 

dansarens musik. Løkken (2006:39-40) och Steinkjer (2006:208) framhåller dock att barn är 

estetiskt orienterade och att de upptäcker sin omvärld med alla sina sinnen. Utifrån detta 

synsätt kan barnens upplevelser vara lika starka, men att de reagerar och agerar på olika vis. 

Barnet i det andra exemplet vill möjligtvis förlänga upplevelsen genom att känna på 

instrumentet eller skapa egna ljud. Dansaren stoppar dock bidraget och det sker ingen lyckad 

feedbackslinga.  

Hovik (2014:133) menar att barn kan vara så dominerande och styrande i improvisationer att 

dansare kan uppleva både sina egna och föreställningens gränser som hotade. Möjligtvis 

upplever dansaren att barnets bidrag hotar den sceniska planlagda händelsen. Oavsett går det 

att diskutera huruvida den lyckade kommunikationen och improvisationen underbyggs av en 

syn på ett lagom rörligt och ett stilla nyfiket barn, något som barnet i det andra exemplet inte 

kan leva upp till och därför misslyckas också kommunikationen. Nagel (2013:170) menar att 

frekvensstörningar kan leda till svaga eller avbrutna feedbackslingor. I Nagels empiri 

registrerar inte aktörerna det enskilda barnets bidrag och blir därmed själva störningen i 
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feedbackslingan. I denna studies exempel försöker dock dansaren och barnet hitta en 

gemensam ton, men misslyckas. Med utgångspunkt i Nagels diskussion går det att 

argumentera för att dansaren har det yttersta kommunikativa ansvaret och blir störningen, då 

barnets bidrag utesluts av dansaren. Det kan dock vara än mer intressant att försöka förstå 

varför aktören blir störningen, vilket i detta fall kan vara att dansarens barnsyn inte stämmer 

överens med barnets rörliga bidrag.   

Att jämföra dessa två händelser i Prassel väcker frågor om hur starka barns bidrag får vara 

vid ett improvisationstillfälle. Böhnisch (2010:219) menar att barns starka bidrag, som skrik 

och gråt, bör uppmärksammas då det ifrågasätter den romantiserade synen på den yngsta 

barnpubliken. Detta blir en viktig aspekt i denna studie, då reklamen och recensionerna 

skildrar en romantiserad bild av både barnet och danskonsten. I reklamtexten för Prassel 

hävdas att barnet får röra och pröva allt i en tillåtande miljö. Observationerna visar dock att 

det finns tillfällen där barnets egen utforskning stoppas av dansarna. 

 

Synen på det rörliga barnet 

Böhnisch (2010:243) menar att de vanligaste instruktionerna som vuxna får av aktörer är att 

de måste hålla barnet borta från scenen samtidigt som de inte ska begränsa barnets spontana 

reaktioner - en svår och hårfin uppgift. På Kolko ink.s projektvisning inträffade dock en 

situation där barnet själv kunde känna av gränsen mellan scen och salong, utan den 

medföljande vuxnes inblandning: 

Den stora sjalen flyger, som vågor, upp, ned, fram och tillbaka. Ett barn på cirka två år 

ställer sig upp och går nära ”scenen” - vilket påverkar två av de andra barnen. Den ena 

börjar hoppa närmare scenen sittandes på en rund kudde och den andra ställer sig upp i 

riktning mot scenen. Barnet går nära scenen, sträcker fram sin tå mot en osynlig linje. 

Dansarna sitter på huk och gör vågor med sjalen åt sidan mot publiken. Barnets hår flyger 

av vinden från vågorna. Barnet vänder sig sedan och hoppar jämfota i riktning mot 

publiken. Barnet vänder sig sedan tillbaka mot scenen och ställer sig på en rund kudde. 

Dansarna låter sjalens vågor snudda vid barnets mage. Då kommer refrängen i Vargsången 

och dansarna reser sig upp och går bakåt i rummet. Barnet följer efter, men stannar till vid 

den osynliga linjen. Dansarna för sjalen upp, ned, fram och tillbaka och alla i publiken får 

vind i ansiktet av vågorna. Barnet som står nära scenen får än en gång massor av luft på sig 

så att håret flyger. Dansarna stannar tillslut precis framför barnet, som står kvar. Dansarna 

sätter sig på huk och gör små, små vågor fram och tillbaka mellan dem. Barnet tittar ner på 

sin ena fot, som bara är några millimeter från sjalen. Tån snuddar vid sjalen och hen kniper 

lätt med tårna. Dansarna ställer sig sedan upp och barnet hoppar tillbaka mot publiken. (GO 

BEBIS! 2015-04-11) 

Hovik (2014:39) skriver att strukturen mellan scen och salong kan upprätthållas genom en 

imaginär scenkant som skapas inombords. Det är tydligt i exemplet att barnet på eget bevåg 
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stannar vid en osynlig gräns. Ingen verbal instruktion ges av dansarna eller den medföljande 

vuxne. Dansarna bjuder till och med in till att bryta gränsen genom att låta sjalen snudda vid 

barnets mage och tår, men barnet väljer ändå att stå kvar. Rummets uppbyggnad ger en 

fingervisning till barnets agerande. Det är tydligt var publiken ska sitta och dansarna bebor 

rummet med kropp och rörelse redan när publiken kommer in. Dansarna håller sig även hela 

tiden inom sitt spelområde, även om de flörtar med den imaginära scenkanten. Relationen 

mellan rumslig och kroppslig kommunikation kan med andra ord leda till att barnet väljer att 

inte äntra scenen. Frønes (2007) menar att socialisering sker intersubjektivt. Detta exempel 

påvisar dock att en dialog kan ske mellan barnet, dansaren, den medföljande vuxne och 

estetiska komponenter. I dialog med varandra förhandlar de sedan kring om gränsen mellan 

scen och salong existerar eller inte, vilket barnet förhåller sig till. Det går med andra ord att 

påstå att det sker en kommunikation mellan barnet och de estetiska komponenterna som 

dansarna väljer att använda vid föreställningstillfället. 

Det är påtagligt i exemplet att de andra i publiken registrerar barnets närmande och agerar i 

relation till hens rörelse, som det barn som hoppar närmare dansarna. Elin Michélsen skriver i 

boken Samspel på småbarnsavdelningar ”att det huvudsakligen är aktiva barn som väcker de 

andra barnens intresse och lust till samspel” (Michélsen 2005:71). Det är tydligt att barnets 

aktivitet smittar av sig till de andra barnen, på ett sätt som mer stillsamma beteenden inte gör. 

Även om barnet inte äntrar scenen menar jag, utifrån Hoviks (2010:130) resonemang, att 

barnet blir en deltagare och aktör genom sin placering på scenkanten. Jag som observatör en 

bit bort i rummet kunde känna upplevelsen av vinden i håret, även fast jag satt för långt bort 

för att sjalens vind skulle nå mig. Hade barnet varit kvar bland resterande publik hade jag 

antagligen inte känt likadant. Barnets upplevelse blev en del av den sceniska händelsen. 

Utifrån det fenomenologiska perspektivet är det även tydligt hur barnets perception kunde 

bebo min kropp och att jag i och med detta kunde tolka och känna barnets upplevelse i min 

egen kropp. Barnets aktivitet och placering vid scenkanten kan med andra ord förstås som ett 

starkt bidrag som påverkar dansarna och resterande publik. 

Återkommande i mina observationer är att vuxna uppskattar barns kroppsliga och verbala 

reaktioner. Exempelvis imiterade ett barn, sittandes i den vuxnes knä, dansarnas ljud och 

rörelser i Ah hallo bebis. Två vuxna arrangörer tittade och pekade då mot barnet och log mot 

varandra. När barn reagerar på ett märkbart vis dras den vuxnes uppmärksamhet mot denne 

och uppfattas som någonting positivt. Detta inträffar dock bara när imitationen eller gensvaret 

(jfr Hernes m.fl. 2010:79-80) sker relativt stilla och kontrollerat. Vid ett speltillfälle var ett 
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barn mycket mer aktivt än de andra barnen i publiken. Hen utforskade rummet, stod mycket 

upp och sprang fram och tillbaka på det vita täcket framför scenen. Ibland var blicken mot 

scenen, ibland mot de andra barnen och ibland någon helt annanstans: 

Efter cirka halva föreställningen ställer sig den vuxne upp och placerar barnet sittandes på 

den stol som hen tidigare satt på, pekar mot scenen och säger någonting ohörbart i barnets 

öra. Den vuxne ställer sig sedan upp och pendlar mellan att uppmärksamma scenen, 

rummet och fönstret. Barnet sitter still där en stund med blicken mot scenen, springer sedan 

iväg, för att bli placerad på stolen igen av den vuxne. Detta sker vid flera tillfällen under 

föreställningens andra hälft. (Ah hallo bebis 2015-04-21) 

Hovik (2014:113) diskuterar hur det rörliga barnet ofta uppfattas som problematiskt av vuxna. 

Fysisk aktivitet likställs med icke koncentration och kan bli extra laddad i ett rum med 

stillasittande norm (jfr Hovik 2014:132). I ovanstående exempel är det tydligt i den vuxnes 

handlingar att synen på ett stillasittande barn är så stark att hen väljer att placera barnet på en 

stol för att denne ska kunna uppmärksamma föreställningen på det vis som är tänkt. Den 

vuxne har ett kroppsligt övertag och kan, oavsett barnets vilja, placera barnet på stolen. 

Barnet gör dock motstånd genom att gå ner från stolen, men blir än en gång upplyft och 

placerad. Jag uppfattade ingen upproriskhet från barnets sida, utan handlingarna och 

rörelserna skedde i relation till det som hände på scenen, de andra barnen och scenografin i 

rummet. Barnet utforskade händelsen på sitt eget vis, ett vis som inte stämde överens med den 

vuxnes förståelse av hur en dansföreställning bör upplevas.  

Vid ett annat speltillfälle av Ah hallo bebis rörde sig ett barn mycket i rummet och äntrade 

scenen vid ett flertal tillfällen: 

Barnet leker med den vita kudden genom att känna, ligga, dra och rulla. Barnet äntrar sedan 

scenen. Den vuxne drar tillbaka barnet, för att sedan dra bort svett från pannan. Barnet går 

än en gång mot dansarna och går mellan dansarnas kroppar på olika vis. Dansarna gör 

ingen notis om barnet utan har blick och kropp riktad mot resterande publik. Den vuxne 

drar barnet tillbaka igen. Barnet får syn på skålen som göms av en sjal på scenen. Hen reser 

sig och går mot skålen och tar på sjalen. Då böjer sig musikern ner och drar skålen intill sig. 

Den vuxne lyfter bort barnet och dansaren sätter demonstrativt ner en vit kudde framför 

barnet och den vuxne. Barnet sitter där en stund för att sedan ställa sig upp. Hen går upp på 

scenen och sedan i riktning mot mig, som sitter lite avsides på sidan. Hen tittar ner i mina 

anteckningar, på mitt ansikte och sätter sig sedan bredvid mig. Den vuxne kommer efter, 

sätter sig bredvid barnet och säger: ”Ska vi sitta och titta här istället?”. Ett annat barn 

uppmärksammar händelsen och kommer mot oss och sätter sig bredvid det andra barnet. 

Den vuxne säger: ”Fick vi sällskap nu”. Barnen sitter där en stund. Sedan reser sig det 

första barnet upp och börjar springa runt på den lilla scen som vi sitter på. Det andra barnet 

tittar, för att sedan ta följe. De springer nu tillsammans. Då kommer den andra vuxne och 

lyfter bort det andra barnet från springet och sätter hen i sitt knä och pekar mot scenen. (Ah 

hallo bebis 2015-04-22) 

Innan dansföreställningen började fick de vuxna information om att barnen upplever 

föreställningen bäst om de inte går upp på scenen. Om barnet skulle äntra scenen menar 
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dansarna att det brukar gå bra men att de också kan behöva hjälp från de vuxna att hålla sina 

barn tillbaka. Jag tolkar den medföljande vuxne som att hen inte har fått tillräckligt tydlig 

information om vilka spelregler som gäller och pendlar därmed mellan att ingripa och låta 

barnet ströva fritt på scenen (jfr Böhnisch 2010:234-242, Hovik 2014:140, Hernes m.fl. 

2010:96-97). I likhet med Hoviks (2010:130) resonemang blir barnet både en deltagare och 

aktör när hen äntrar scenen. Barnets olika vägar mellan dansarnas kroppar blir en del av det 

sceniska uttrycket för resterande publik. Flertalet blickar riktas mot barnet istället för mot 

dansarna. Till skillnad från föregående exempel känner jag en osäkrare stämning i rummet - 

barnets agerande gör den vuxne alldeles svettig och dansaren visar tydligt med sitt kroppspråk 

att ”nu är det nog”. När det andra barnet tar kontakt och börjar springa visar dennes vuxne 

tydligt att detta inte tillhör upplevelsen av dansföreställningen. Det kan därmed tolkas som att 

ett stilla och uppmärksamt barn premieras i föreställningen och att intoning endast sker 

gentemot dessa. Dansarna registrerar inte barnets bidrag förrän föreställningen upplevs som 

hotad - om barnet lyfter på sjalen och tar upp instrumenten påverkar det koreografin på ett vis 

som inte accepteras av dansaren. Det rörliga barnet kan därmed uppfattas som ett hot vars 

bidrag inte registreras likvärdigt som det stilla och uppmärksamma barnets bidrag.  

Michelsén (2005:70-72) menar att barns livliga rörelser initierar samspel och kallar detta för 

”aktivitetssmitta”. Det är tydligt i exemplet att det andra barnet lockas av det första barnets 

rörelser och att de ingår i ett samspel, som avbryts av det andra barnets vuxne. Det går 

därmed att påstå att livliga rörelser kan hota föreställningen samt aktörerna och locka andra 

barn till samspel. 

Placering vid scenkanten och livliga rörelser bland publiken kan sammanfattningsvis förstås 

som starka bidrag som påverkar resterande publik och dansare. Hur det rörliga barnet 

uppfattas i rummet påverkas i sin tur av medföljande vuxna, dansarna, iscensättning och 

stillasittande normer. Taube (2009:24) menar att föreställningar bör skapas i relation till det 

yngsta barnets rytm. Frågan är dock vilket barns rytm? Exemplen ovan visar att barns inre 

puls och rytm differentierar. Att förutsätta en gemensam rytm för gruppen yngre barn kanske 

snarare påvisar en syn på barnet som lugn och stilla än en medvetenhet och kunskap om alla 

barns rytm.  
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Den medföljande vuxne medverkar 

I Prassel uppmanas barnen, som tidigare nämnts, att medverka när dansarna öppnar en väska. 

Vid de tre tillfällen som jag observerade blev informationen om denna medverkan tydligare 

för varje speltillfälle. Vid första tillfället nämndes det att när väskan öppnas så får alla komma 

fram, men inte innan dess. Vid andra tillfället sa dansarna att alla barn är välkomna fram och 

att de vuxna bör tänka på att de tar mycket plats och att det är barnen som ska vara i fokus. 

Vid det sista tillfället poängterades det ännu mer specifikt att alla barn är välkomna fram och 

att de vuxna måste ge plats åt barnen. Jag tänkte illustrera bakgrunden till detta förändrade 

tilltal med ett exempel från mina observationer när dansarna öppnar väskan: 

Två barn kryper mot väskan tätt, tätt tillsammans, nästan så att de snubblar på varandra. 

Där hittar de silkespapper, påsar och annat som de tar tag i, viftar och prasslar med. Ett av 

barnens nära vuxne skrattar kärleksfullt i riktning mot barnet från publiken. Efter några 

minuter av bara barn på scenen tar en vuxen tag i sitt barn och sätter sig tillsammans med 

denne mitt på scenen. Då kommer flera vuxna med sina barn och sätter sig på scenen. Till 

slut har det blivit en vägg av ca fem stycken vuxna rakt över scenen. Det blir trångt och 

högljutt. De vuxna verkar känna varandra och pratar. Jag hör kommentarer som ”vad 

mycket hår hon har fått” som övergår i samtal om bokade resor och barnens sömnvanor. 

(Prassel 2015-04-24) 

De vuxna skapar någonting helt annat än vad dansarna har tänkt. De tar över rummet, både 

fysiskt och verbalt. Varken dansarna, barnen eller de andra vuxna kan komma förbi muren de 

skapar. Dansarna har därmed svårare att få kontakt med de barn som är på andra sidan. En av 

dansarna säger efteråt att om detta skulle hända igen skulle hen tala med de vuxna och därmed 

försöka återta makten i rummet. Vad är det då som gör att de vuxna agerar på detta vis?  

De vuxna får information om att alla barn är välkomna att delta när väskan öppnas. När denna 

händelse inträffar öppnar dansarna väskan långsamt och det blir ljusare i rummet. De vuxna 

uttrycker sig genom ord som ”nuu” och ”åh” och några puffar till och med sina barn i riktning 

mot väskan. Vid just detta tillfälle kryper två barn fram självmant. De blir både deltagare och 

aktörer, subjekt och objekt. Efter en stund väljer en vuxen att transportera sitt barn, som inte 

väljer att krypa fram självmant, till scenen. Kanske är den förväntade handlingen att barnen 

ska delta så stark att den vuxne väljer att förflytta barnet till ”händelsernas centrum”, annars 

går barnet miste om något. I detta sammanhang blir det premierade stilla och uppmärksamma 

barnet i Ah hallo bebis utbytt mot det rörliga och nyfikna barnet som ska ta för sig i Prassel. 

Den vuxnes agerande kan då förstås som en hjälp att få barnet att agera korrekt utifrån 

koreografernas önskemål. I likhet med Hoviks (2010:43-44) resonemang sker medverkan inte 

helt problemfritt utan kan vara både valfri, på impuls från barnets sida, och välregisserad, 

styrd och förväntad från de vuxnas sida. I detta exempel blir det tydligt att alla i rummet har 
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agens att påverka den sceniska händelsen och att medverkandet styrs och skapas av alla 

inblandade i rummet. När flera vuxna samlas bredvid den första vuxne händer något 

ytterligare. En efter en sätter de sig bredvid varandra och nu kanske det snarare handlar om att 

inte hamna utanför i vuxengruppen, det vill säga en vuxen vilja att medverka i den 

vuxenkultur
11

 som skapas i rummet, snarare än en vilja att barnet ska medverka i det 

koreograferade prasslet. I detta sammanhang kan antalet vuxna kroppar, med gemensamt 

fokus bortom den sceniska händelsen, ligga till grund för att dansaren upplever sig som 

maktlös i situationen. 

I GO BEBIS! fick de vuxna medverka på ett mer tydligt vis. Vid ett moment bad dansarna de 

vuxna en efter en att härma/spegla deras rörelser: 

En vuxen får instruktionen att följa dansarens rörelser. De sitter mitt emot varandra och 

dansararen tar armarna upp, ner och till sidorna i ett lugnt tempo till lugn musik. Den vuxne 

härmar. De knäpper med fingrarna, vinkar, sprattlar och klappar med händerna, som att de 

skulle vara varandras spegelbild. Barnet pendlar mellan att titta med stora ögon på 

rörelserna och på den vuxnes ansikte. Det hela sker under tystnad. Dansaren förflyttar sedan 

den vuxne genom spegling av händerna till ett hörn. Den vuxne ombeds att sitta kvar just 

där. Barnet vänder sig i riktning mot den vuxne och låter/gnäller på ett oroligt vis. Den 

vuxne svarar något ohörbart och barnet slutar att låta. (GO BEBIS! 2015-04-09) 

I denna sekvens blir den vuxne en deltagare och aktör. Flera barn i rummet reagerar på 

liknande vis när deras nära vuxne uppslukas av speglingen. De tittar koncentrerat och lite 

frågande på rörelserna och på ansiktena. Det är tydligt att de vuxna får en annan roll, både i 

relation till föreställningen och till barnet. Detta grepp, att låta bara den vuxne medverka, är 

inget jag har stött på tidigare, varken i litteratur eller på scen för de allra yngsta. Om publiken 

ska medverka så är det barnet som ska medverka. Detta exempel påvisar dock att danskonsten 

kan involvera de vuxna på ett vis som får det yngsta barnet att reagera på ett synbart sätt. Likt 

den vuxnes möjlighet att se sitt barn i nya sammanhang och på nya vis, kan barnet uppleva sin 

nära vuxne på nya sätt genom danskonsten.  

Det är tydligt att den vuxne agerar och medverkar i relation till rummet, de andra vuxna, 

dansarna, sitt eget barn och de andra barnen. Om ens barn är stilla och observerande när hen 

egentligen borde upptäcka och utforska kan den vuxne transportera barnet i rätt riktning, 

precis som att den vuxne kan transportera barnet till en stol om hen uppfattas allt för rörlig. I 

likhet med Fischer-Lichtes (2008:36) resonemang skapas improvisationen i Prassel av 

samtliga i rummet och beroende vilka personligheter och relationer som skapas i rummet blir 

vissa handlingar mer eller mindre styrande. Till exempel kan dansarnas instruktioner, 

                                                           
11 Med (vuxen)kultur menar jag här en antropologisk förståelse av kulturbegreppet, och inte estetiskt.  
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iscensättning, vuxenkultur eller barns livliga rörelser dominera och därmed styra 

föreställningen i en viss riktning.  

 

Den pratglada medföljande vuxne 

En dansare gömmer sitt ansikte bakom händerna. Barnet pratar och ler mot dansaren. 

Dansaren flyttar långsamt bort händerna från ansiktet och ler inbjudande och lekfullt mot 

barnet. Barnet fortsätter att prata och titta på dansaren. Den vuxne säger: ”Kikar hon 

fram?”. (Ah hallo bebis 2015-04-2) 

I detta exempel sätter den medföljande vuxne ord på och bekräftar det som händer mellan 

dansaren och barnet. Detta beteende är återkommande i samtliga observationer. De vuxna 

bekräftar upplevelsen genom att exempelvis säga ”är det roligt?” när barnet tittar intensivt på 

det som sker eller ”oosch” när den stora gonggongen låter i Ah hallo bebis eller ”wow” när 

väskan öppnas i Prassel. Vid ett speltillfälle ryckte ett barn till med hela kroppen när en 

dansare plaskade och gjorde rytmer med en skål vatten och den vuxne sa: ”Ja, är det vatten?”. 

I exemplet sätter den vuxne ord på barnets kroppsliga uttryck. Kanske är det ett sätt för den 

vuxne att bekräfta barnets upplevelse eller ett sätt att förstå barnets upplevelse. Det kan även 

handla om den vuxnes vilja att uppleva dansföreställningen gemensamt med barnet eller så är 

det ett exempel på den vuxnes makt att konstatera, kontrollera och benämna barnets 

upplevelse. Oavsett är det tydligt återkommande att de vuxna använder det verbala språket. 

Ord som ”titta” och pekande används av de vuxna för att styra barnets uppmärksamhet mot 

det som barnet bör intressera sig för. I Prassel skedde detta vid samtliga observationer när 

skuggor av djur och föremål framträdde på väggen av papperspåsar. I denna scen var den ena 

dansaren bakom väggen och den andra satt på ena sidan, med kropp och blick riktad mot 

ljusinstallationen. Det användes med andra ord kroppsliga och rumsliga fokuseringsstrategier 

och det var tydligt var barnen skulle titta, vilket de vuxna bekräftade genom att peka och prata 

barnen i ”rätt” riktning. Att detta skedde vid alla observationer kan även ha att göra med att 

flera barn vände bort blick och kropp från scenen - det Böhnisch (2010:177-179) kallar den 

kollektiva uppmärksamhetens dimma. 

På en av Ah hallo bebis speltillfällen var det endast tre barn och deras medföljande vuxna i 

publiken. Jag fick då en närmare inblick i samspelet mellan barnen och de vuxna, vilka 

exemplifieras här genom två olika händelser. Den första skedde när dansarna rullade in sig i 

filtar för att sedan rulla ut och säga ”ah”, som en tittutlek: 
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Barnet står framför den medföljande vuxne, som sitter framåtlutad på en stol. Dansaren har 

blicken fäst på barnet varje gång hen dyker fram från filten. Barnet skrattar till när dansaren 

försvinner. Den vuxne säger: ”Är det spännande?” Barnet ger ingen respons utan har blick 

och kropp fäst mot scenen. Dansaren kommer fram igen med blicken mot barnet. Barnet är 

tyst, men börjar skratta när dansaren försvinner in i filten igen. Den vuxne säger: ”Oj, vart 

tog hon vägen?”. Tonfallet är inbjudande, lekfullt och lite teatraliskt. Barnet reagerar inte 

utan har fortsatt fokus mot dansaren. Den vuxne tystnar. Efter några omgångar plockar den 

vuxne upp barnet i famnen och sitter med barnet kind mot kind, båda med blickarna mot 

scenen. (Ah hallo bebis 2015-04-21) 

Det är tydligt att dansaren och barnet skapar någonting tillsammans som den medföljande 

vuxne vill vara en del av. Hovik (2014:96) kallar detta, när dansaren fokuserar på barnet och 

barnet fokuserar på dansaren, för närvaro. Troligt är att dansaren hör barnets skratt och 

därmed fortsätter att ha blicken mot just detta barn när hen rullar ut från filten. Det sker en 

tydlig feedbackslinga där barnets bidrag påverkar aktörens handlingar och tvärtom. Utifrån 

Böhnisch (2010:184) resonemang använder aktören fokusering som en adhocstrategi för att 

fånga barnets uppmärksamhet, samtidigt som inrullandet i filten är förutbestämt och en 

iscensättande strategi. Den vuxne lämnas dock utanför denna närvaro, både av barnet och av 

dansaren. Den vuxne känner och hör barnets fascination samt koncentration och börjar med 

att fråga om det är spännande. När detta inte ger en reaktion provar den vuxne ett lekfullt 

tilltal, som att hen är en del av en lek. När detta inte heller leder till en respons från barnet tar 

den vuxne upp barnet i famnen. Den vuxne har i detta sammanhang ett kroppsligt övertag och 

kan förflytta barnet dit den vuxne tycker att barnet ska vara - i hens famn. I ljuset av 

Desfosses (2009:103) diskussion om att den medföljande vuxne måste tillåta att aktören 

närmar sig barnet utan den vuxnes mediering, kan situationen tolkas som att den vuxne inte 

vill lämnas utanför. Den vuxna viljan att uppleva dansföreställningen gemensamt med barnet 

är starkare än viljan att låta barnet uppleva händelsen på eget vis. Frønes (2007:211-214) 

menar att barnet skapar sin identitet i relation till alla möten och inte bara i möte med förälder 

eller annan nära vuxen. Utifrån ovanstående exempel går det dock att diskutera huruvida de 

nära vuxna är villiga att låta barnet inspireras av andra möten, som den vuxne inte 

nödvändigtvis behöver vara en del av. Frønes (2007:207) framhåller även att intersubjektivitet 

kan ske direkt mellan människor eller objekt-orienterat, vilket innebär att subjekten fokuserar 

på samma objekt eller tillstånd. Utifrån detta synsätt kanske den vuxne önskar en objekt-

orienterad upplevelse som inbegriper den vuxne och barnet och inte en upplevelse som sker 

direkt mellan barnet och dansaren. Barnet i situationen agerar likgiltigt vid upplyftet. Hen 

varken bekräftar eller gör motstånd, utan fortsätter att ha blick och kropp mot scenen. Detta 

kan möjligtvis bero på att händelsen med dansaren upptar barnets fulla uppmärksamhet eller 

på grund av en vana av att bli buren och placerad bortom hens kontroll. Oavsett blir det 
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tydligt hur skör barnets situation är. Både dansaren och den vuxne vill fånga och styra barnets 

uppmärksamhet och har även makt att utföra detta, oavsett barnets reaktion och aktion.  

Till skillnad från ovanstående situation observerade jag en annan vuxen och ett annat barn, 

där barnet tog initiativ till kommunikation med den vuxne. 

Barnet står framför den vuxne med blicken mot scenen. Efter en stund vinklar hen kroppen 

mot den vuxne och tar upp sina armar. Ansiktet är dock fortfarande i riktning mot scenen. 

Den vuxne säger: ”Vill du komma upp?” och lyfter upp barnet och sätter i knät. Dansarna 

sitter på knäna och rytmiserar med tandborstar. Barnet sträcker ut ena armen och handen 

långt, långt ut i riktning mot scenen och tandborstarna. Dansarna har varken blick eller 

kropp vänt mot barnets rörelse. Barnet vänder sig då efter en stund till den vuxne med hela 

kroppen och burrar in huvudet snabbt i den vuxne för att sedan vända tillbaka blicken mot 

scenen. (Ah hallo bebis 2015-04-21) 

I denna situation är den vuxne en trygg vägg, som Steinkjer (2010:218-221) beskriver i sina 

observationer. Den vuxne finns där som trygghet om barnet behöver. I sekvensen sätts barnet 

i famnen på barnets initiativ. Den vuxne läser av barnets kropp och rörelse, trots att ansikte 

och blick är bortvänt, och förstår att barnet vill komma upp i famnen. När barnet sedan 

sträcker ut sin arm mot dansarna utan att få kontakt finns den vuxnes kropp där som en 

trygghet att burra in sig i. Jag förstår den långa armen som en kommunikativ handling som 

varken följs upp eller bekräftas av dansarna, vilket leder till att barnet vänder sig mot den 

vuxne istället. Nagel (2013:170) menar att en feedbackslinga kan avbrytas eller störas om 

aktörerna inte bekräftar barnens bidrag. I denna dansföreställning sökte aktörerna aktivt 

kontakt med publiken genom framför allt blickar, men missade just detta barns bidrag. I och 

med detta blir den vuxne viktig för barnets fortsatta förtroende och vilja att följa 

föreställningen. Den vuxne kan ge barnet den bekräftelse som hen sökte från dansarna så att 

hen kan fortsätta uppmärksamma den sceniska händelsen. Den vuxne kan i detta sammanhang 

ses som en stöttande pelare med förmåga att lappa ihop en avbruten feedbackslinga.  

Det är påtagligt i observationerna att många vuxna sätter ord på barnets upplevelse. I de flesta 

fall sker det säkert som en oskyldig reflex. Frågan är dock huruvida barnet är i behov av den 

vuxnes pratglada inblandning i föreställningstillfället eller om det snarare handlar om den 

vuxnes behov? I observationerna påvisar de vuxna olika strategier och olika sätt att använda 

det verbala språket på. Det kan användas som ett sätt att styra barnets uppmärksamhet mot 

vad som upplevs vara rätt riktning eller som ett sätt att försöka bekräfta barnets kroppsliga 

uttryck. Det kan även användas som en kommunikativ handling när en känner sig utanför 

eller som en förlängning av barnets rörelse. Den vuxne är även en kropp. En kropp som barnet 

kan burra in sig i och en kropp som kan förflytta barnet på både den vuxnes och på barnets 
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initiativ. Den vuxne behövs som en trygg vägg när kommunikationen mellan dansare och barn 

misslyckas eller om barnet har behov av den vuxnes närhet. Böhnisch (2010:234-242) skriver 

att de vuxna bör förstås som agenter vid föreställningar för de allra yngsta. Mina 

observationer bekräftar detta och tydliggör hur central den medföljande vuxne är för barnets 

möjlighet att uppleva dansföreställningen på sitt eget vis.  

 

Sammanfattning observationer 

I det här avsnittet sammanfattas observationerna utifrån frågan om hur de medföljande vuxna 

och dansarna väljer att bemöta barns bidrag i dansverken.  

Utifrån Böhnisch (2010) förståelse av det performativa estetiska perspektivet skapas en 

föreställning vid varje speltillfälle mellan publik, aktör och estetiska komponenter. 

Tillsammans med kroppens fenomenologi samt det dialogiska barnet går det därmed att påstå 

att det övergripande som sker vid speltillfällena av GO BEBIS!, Ah hallo bebis och Prassel är 

att samtliga skapar föreställningarna i (kroppslig) dialog med varandra. Dessa dialoger kan 

förstås som oändliga feedbackslingor, som enligt Böhnisch (2010) och senare Nagel (2013) 

kan vara mer eller mindre lyckade. Det är tydligt i observationerna att den yngsta 

barnpubliken består av aktiva kroppssubjekt som agerar på individuella vis. Vissa barn bidrar 

exempelvis lugnt och stilla medan andra barn bidrar med livliga rörelser. Det är även tydligt 

att när barnet placerar sig vid scenkanten eller äntrar scenen blir denne en del av det sceniska 

uttrycket, vilket kan påverka resterande publiks upplevelse (jfr Hovik 2010:130). 

I observationerna framgår att hanteringen av det enskilda barnets bidrag bör förstås 

relationellt. Aspekter som teaternormer, barnets rytm, iscensättning, instruktioner, aktörernas 

strategier och medföljande vuxnas vilja påverkar bemötandet av barnets bidrag. Det som dock 

är återkommande i observationerna är vikten av ömsesidig kroppslig intoning för att en 

lyckad feedbackslinga ska inträffa. När dansaren och barnet känner in varandra skapas 

samnärvaro. När detta inträffar kan den medföljande vuxne försöka förhindra närvaron som 

uppstår mellan dansaren och barnet, möjligtvis på grund av en vilja att inte lämnas utanför 

eller på grund av en inställning att dansupplevelsen ska ske objekt-orienterat mellan den 

medföljande vuxne och barnet (jfr Frønes 2007:207). I detta sammanhang har således den 

vuxne agens att avbryta feedbackslingan. 
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I observationerna påvisas att samnärvaro främst uppstår med de barn som bidrar lagom 

nyfiket och lagom rörligt. När barnet reagerar verbalt eller fysiskt på ett stillsamt vis reagerar 

de flesta vuxna i publiken med leenden och uppmuntran. Det finns med andra ord en vilja att 

barnpubliken ska reagera. Frågan är dock hur starkt och hur mycket? I observationerna 

synliggörs att barns livliga rörelser kan uppfattas som ett hot och när detta inträffar blir 

feedbackslingan inte lika lyckad. Nagel (2013:170) menar att aktören har det yttersta 

kommunikativa ansvaret vid föreställningar och när barnets bidrag utesluts blir aktören själva 

störningen i feedbackslingan. I observationerna uppmärksammas att den medföljande vuxne 

kan fungera som en stöttande pelare med förmåga att lappa ihop den avbrutna 

feedbackslingan. När dansarana missar att registrera barnets bidrag kan den vuxnes kroppsliga 

närvaro bidra till att barnet kan fortsätta uppmärksamma den sceniska händelsen. Medan 

Nagel argumenterar för att aktören blir själva störningen i en avbruten feedbackslinga söker 

denna studie förståelse kring varför aktören blir själva störningen. När kommunikationen 

misslyckas mellan barnet och dansaren hänvisar observationerna därmed till dansarnas 

iscensättande strategi som i sin tur kan underbyggas av en barnsyn som inte stämmer överens 

med det faktiska barnet de har framför sig. Böhnisch (2010:220-221) menar att det kräver en 

robust iscensättning och kunniga aktörer för att en föreställning ska vara öppen för barns 

bidrag och närvaro. Dock är det tydligt i observationerna att oavsett kunniga aktörer är 

rådande barnsyn i den iscensättande strategin avgörande för hur barnets bidrag hanteras. Det 

är exempelvis påtagligt i observationerna att livliga rörelser är starka bidrag och att den vuxne 

kan använda sitt kroppsliga övertag som ett sätt att återfå kontroll över situationen. Hen kan 

lyfta barnet, ställa sig upp så barnet inte kan nå eller verbalt styra eller vilja styra barnets 

uppmärksamhet.  

 

Sammanfattande diskussion 

I detta avsnitt sammanfattas empirin. Gemensamma aspekter från textanalysen, dansanalysen 

och observationerna diskuteras och tydliggörs via den avslutande frågan om vilken barnsyn 

som går att utröna i samtlig empiri. 

I en recension av Ah hallo bebis skriver recensenten att dansföreställningen ”skruvar ner 

tempot och låter barnet upptäcka små sensationer” (Svenska Dagbladet 2008-06-04).  Citatet 

ringar in denna empiri: I reklam- och recensionstexterna beskrivs ett nyfiket och lugnt barn 

med lagom självständighet, i dansanalysen påvisas ett lugnt och stilla tilltal med kopplingar 



58 

 

till barnets livsvärld och i observationerna tydliggörs att en lyckad feedbackslinga kan 

påverkas av huruvida barnet bidrar lugnt. Det stilla, lugna och trygga tilltalet kan grunda sig i 

en uppfattning av att det yngsta barnet kan bli skrämt av alltför höga ljud och plötsliga 

rörelser (jfr Hernes m.fl. 2010:63). Det kan även härledas till en förståelse av det yngsta 

barnets rytm som stillsamt (jfr Taube, 2009:24). Utifrån Buckinghams (2000:11) resonemang 

går det att påstå att stillhet, lugn och lagom nyfikenhet är gemensamma barndomsideal som 

uppmuntras i föreställningarna. GO BEBIS! utmanar delvis denna barnsyn genom sitt 

rörelsemönster och musikval, men har hela tiden ett tryggt och kontrollerat tilltal gentemot 

den allra yngsta barnpubliken.  

Synen på den stilla, lugna och trygga nyfikenheten kan få konsekvenser. Till exempel 

förväntas barnet delta i Prassel. I omskrivningen och reklamtexten är det tydligt att barnet ska 

vara delaktigt och prova själv, där den vuxne ibland måste hålla i ett väldigt ivrigt barn. I 

dansanalysen förtydligas att barnet förväntas delta, både när dansarna ger påsar till barnen 

under föreställningens början och när de öppnar väskan. I observationerna visar det sig dock 

att det förväntade deltagandet kan vara så starkt att den medföljande vuxne väljer att placera 

ett barn, som inte väljer att delta självmant, på scenen. Det visar sig även att dansarna kan 

exkludera barns dominerande och direkta bidrag som när ett barn vill hålla i dansarens 

instrument. Hällström (2011:17) menar att synen på barnet som kompetent kan leda till en 

övertro på barnets förmåga, vilket kan vara anledningen till händelsen med det barn som inte 

självmant väljer att delta. Böhnisch (2010:301) skriver att intoning mellan aktör och publik 

kan ske på olika vis och Merleau-Ponty (1997:60) talar om ömsesidig kroppslig 

kommunikation. I exemplet där barnet och dansaren kämpar om instrumentet tydliggörs att 

det inte sker en ömsesidig intoning. Barnets rytm stämmer inte överens med dansarens och 

föreställningens rytm och bidraget kan hota iscensättningen (jfr Hovik 2014:13). Dansaren 

erhåller dock, inte minst i egenskap av en större kropp, makt att få som hen vill. Hovik 

(2014:43-44) hävdar att medverkan kan vara välregisserad och handla om vuxnas behov av 

kontroll snarare än om barns deltagande. Koreograferna hävdar i reklamtexten för Prassel att 

barnet ska röra och pröva allt samtidigt som koreograferna ska vägleda, skapa förutsättningar 

och ge form åt upplevelsen (Räserbyrån 2015). I relation till Hoviks diskussion och mina 

observationer skulle detta vägledande kunna tolkas som styrande strategier till att få barn att 

utforska prasslandet på det lugna och nyfikna vis som premieras under hela föreställningen, 

snarare än att barnet får utforska allt som kan röras och prövas. Böhnisch (2010:219) menar 

att barns starka bidrag, som skrik och gråt, bör uppmärksammas i receptionsstudier då det 
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ifrågasätter den romantiserade synen på den yngsta barnpubliken. Detta bekräftas i denna 

studie då observationerna ger en annan bild av dansverken och barnpubliken än den 

romantiserade bild som presenteras i texterna.  

Buckingham (2000:6) menar att det pågår en ständig kamp mellan praxis och diskurs när det 

kommer till mening och förståelse av barndom. Det är tydligt i mina observationer att det 

rörliga barnet och det alltför stillasittande barnet utmanar den barnsyn som är rådande i 

textanalysen, dansanalysen och aktörernas samt de medföljande vuxnas handlande i 

observationerna. Frønes (2007) framhåller att barnet, genom dialog, är medskapare av 

strukturer. Barnets bidrag har utifrån detta tankesätt möjlighet att utmana och förändra. 

Däremot är barnet, i egenskap av att vara just barn, utsatt (jfr Hällström 2011:17). Det krävs 

därmed ickehierarkiska dialoger mellan barn och vuxna för att barnets bidrag ska mötas med 

respekt. I observationerna påvisas att alla, både dansarna, medföljande vuxna och estetiska 

komponenter, vill styra barnet i en viss riktning, som kan underbyggas av en generell barnsyn 

som inte stämmer överens med det enskilda barnet, vilket i sin tur påverkar bemötandet. I 

kontrast mot detta påvisar observationerna att när den medföljande vuxne lyssnar på barnets 

kroppsliga uttryck och utgår från barnets behov, går det att lappa ihop en skadad 

feedbackslinga. 

Frågeställningarna i denna uppsats svaras således på detta sammanfattande vis: 1) Utifrån 

frågeställningen om hur de allra yngsta och danskonsten presenteras i recensioner och 

reklamtexter går det att urskilja dels en bild av ett barn som är nyfiket, lugnt och skapande 

och dels en bild av danskonsten som musikalisk, rytmisk, stimulerande, lugn, underbar och 

tillåtande. 2) Utifrån frågan om vilka komponenter som används i dansverken för att skapa en 

estetisk upplevelse är fokus på det yngsta barnets kroppsliga och sinnliga upplevelse, 

igenkänning från barnets livsvärld (både objekt och rörelse) som presenteras på nya vis, en 

gräns mellan scen och publik, kontrollerade rörelser, blandade fokuseringsstrategier och ett 

stilla och lugnt tilltal (både kommunikativt och musikaliskt) återkommande i 

föreställningarna. 3) Utifrån frågan om hur de medföljande vuxna och dansarna väljer att 

bemöta barns bidrag i dansverken påvisas ett relationellt synsätt där aspekter som barnsyn, 

teaternormer, barnets rytm, iscensättning, instruktioner, aktörernas strategier och medföljande 

vuxnas vilja påverkar bemötandet av barnets bidrag. Det tydliggörs hur skör barnets situation 

är samtidigt som barnet har agens att påverka den sceniska händelsen. 4) Utifrån frågan om 

vilken barnsyn som går att utröna i textanalysen, dansanalysen och observationerna 
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argumenteras för en syn på ett stilla, lugnt och nyfiket barn - en syn som inte alltid stämmer 

överens med det enskilda barnet. 

Det är sammanfattningsvis tydligt att föreställningstillfällena skapas relationellt och jag menar 

att urskiljandet av en gemensam barnsyn i tre olika uppsättningar kan förtydliga vilka barn 

och vilka beteenden som är återkommande. Det innebär inte att den stilla, trygga och lugna 

nyfikenheten är fel. Däremot ger det en fingervisning om vad som saknas. Fokus på barns 

olika bidrag tydliggör att de allra yngsta är individer med olika rytm och olika behov, vilket i 

enlighet med artikel 31 i Barnrättskonventionen bör leda till ett bredare utbud för målgruppen.  

 

AVSLUTNING 

Danskonst som barnkulturellt fenomen 

Danskonst för den allra yngsta barnpubliken kan utifrån Mouritsens (2002:15-16) kategorier 

förstås som kultur skapad av vuxna för eller tillsammans med barn. Kultur av och bland barn 

kan inträffa vid föreställningstillfällena, som bland de barn som började springa tillsammans 

på den lilla scenen i Ah hallo bebis. Frågan är dock huruvida dessa bidrag bör sammankopplas 

med danskonsten? Utifrån Sparrmans (2011:27) förståelse av barnkultur som objekt och barns 

kultur som handlingar går det att tolka det iscensättande och förbestämda som barnkultur och 

barnets handlingar som barns kultur. Fischer-Lichtes (2008) syn på den performativa estetiken 

ifrågasätter dock huruvida det är möjligt att skilja på det aktörerna skapar och det publiken 

skapar vid ett föreställningstillfälle, då allt bör inbegripas som en del av föreställningen. Detta 

kan likställas med Sparrmans (2011:28) resonemang om att kategoriseringar bör ge vika för 

fokusering på relationer mellan exempelvis det materiella, handlingar och det sociala. 

Böhnisch (2010) framhåller dock att en föreställning kan vara mer eller mindre öppen för 

barns bidrag och därmed mer eller mindre dominerande. Observationerna i denna uppsats 

synliggör även att de medföljande vuxna kan vara mer eller mindre öppna för barns kultur, 

som när den vuxne väljer att avbryta den kultur som skapats bland de två barnen som springer 

runt. Det är även tydligt i resultatet att barnsyn kan påverka hur barnets bidrag uppfattas vid 

föreställningstillfället. Det är därmed viktigt att framhålla tolkningsföreträde och 

maktförhållanden i den relationella process som inträffar vid en föreställning, då det kan bli 

missvisande att ge alla aspekter likvärdig makt att påverka händelsen. Däremot måste en 
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observatör vara öppen för att det styrande även kan komma från det allra yngsta barnet, som 

till exempel bidrag av livliga dominerande rörelser. 

 

Reflektion och vidare forskningsfrågor 

Under denna termin har jag insett hur viktiga studier som denna kan vara för att lyfta fram 

barns bidrag som annars kanske osynliggörs eller uppfattas som problematiska. Barnets 

position gentemot aktörer och medföljande vuxna kan, oavsett hur starka deras bidrag är, 

påverka hur bidragen hanteras och uppfattas. Studier som denna kan då lyfta fram de 

processer som upprätthåller denna uppfattning. Nagel (2013:175) menar att barns bidrag bör 

inbegripas vid kvalitetsbedömningar och jag menar även att synliggörandet av barns bidrag 

och perspektiv kan leda till konstutveckling och i förlängningen demokratisering av 

danskonsten. 

Utifrån artikel 31 i Barnrättkonventionen kan danskonst för den allra yngsta barnpubliken 

förstås som en rättighet. Uppsatsens resultat påvisar exempelvis att danskonsten kan bidra till 

kroppsliga och sinnliga upplevelser, möten som generar nya förståelser och kunskaper om 

igenkännbara objekt och en ny syn på medföljande vuxna. Danskonsten, liksom de allra 

yngsta, är experter på kroppslig kommunikation och fältet blir därmed ypperligt att 

vidareutforska när det gäller just kroppslig intoning och ömsesidighet. Det hade varit 

intressant att sammanföra detta med exempelvis analyser kopplade till genus, funktion eller 

sociokulturell bakgrund. Vilka objekt används, som jag automatiskt i uppsatsen kopplar till 

barnets livsvärld, och vad säger det om den tänkta barnpublikens livsvärld? Existerar det en 

norm, som denna uppsats blint förbiser? Jag har valt att benämna samtliga personer i mina 

observationer som hen. Att använda hon eller han hade dock kunnat bli fruktbart i relation till 

ett genusperspektiv. 

I slutet av mitt uppsatsskrivande fick jag möjlighet att se Sensescapes – se, känn hör! på 

Moderna Museet i Stockholm - en performance för de allra yngsta, som hade kunnat tillföra 

nya perspektiv till denna studie. Vid ett längre tillfälle täcktes exempelvis dansarnas kroppar 

av ett tyg. I Böhnisch (2010), Nagels (2013) och Hoviks (2014) forskning läggs mycket fokus 

på aktörernas registrering av publiken genom blick. Vad händer dock med registreringen och 

feedbackslingan när blick är omöjlig? Kan kommunikation upprätthållas på annat vis eller blir 

feedbackslingan automatiskt en envägskommunikation? 
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Danskonst för barn är avslutningsvis ett relativt osynligt fält i forskningsvärlden och jag 

menar att det borde ligga i barnkulturens intresse att detta fält uppmärksammas så som 

litteratur och musik för den unga publiken redan gör. 
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Observationer 

Ah hallo bebis, (2015-04-21). Skarpnäcks kulturhus, observationsanteckningar i författarens 

ägo. 

Ah hallo bebis, (2015-04-22 kl. 09:45 och 10.45). Farsta Tuben, observationsanteckningar i 

författarens ägo.  

GO BEBIS!, (2015-03-13). Rinkeby öppna förskola, observationsanteckningar i författarens 

ägo. 

GO BEBIS!, (2015-04-09, 2015-04-11). Upplands-Bro Kulturhus, observationsanteckningar i 

författarens ägo.  

Prassel, (2015-04-23 kl. 10.00 och 13.00, 2015-04-24). ZebraDans, Stockholm, 

observationsanteckningar i författarens ägo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 

 

Produktionsuppgifter 

 

Ah hallo bebis 

Koreografi, idé, kostym och scenografi: Minna Krook 

Musik: Per Sjögren/Tomas Hirdman 

Produktion: Minna Krook. Dans 

 

GO BEBIS! 

Idé och koreografi: Kolko ink.  

 

Prassel 

Koreografi/idé, scenbild, musik och dans: Per Sacklén och Katarina Eriksson 

Produktion: Räserbyrån  

 

 

 

 

 

 


