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Sammanfattning 

 

 
Syftet med det här arbetet är att undersöka hur barnteatern kan se ut idag och om den 

uppfyller barnens krav. 

 

Observationer gjordes på tre slumpmässigt utvalda barnföreställningar för lågstadiet. Därefter 

intervjuades medverkande och publik som i detta fall bestod av barnen och dess lärare. 

Intervjufrågorna behandlade dels hur medverkande tänker inför en föreställning för barn och 

hur publiken uppfattade den, dels hur de anser att en bra barnföreställning bör vara. 

 

Resultatet i undersökningen visar några tydliga tendenser. De tre barnföreställningarna höll en 

god kvalitet i avseende på framförande, musik och dekor. Men barn är ofta ovana 

teaterbesökare och har svårt att ta in information genom bara iakttagande. Därför behöver de 

en annan typ av föreställning än de tre jag observerade. En föreställning med mera 

delaktighet. 

 

Nyckelord: Barnteater, produktion, publik, upplevelse, aktivitet.  

 

 

 

Abstract 

 
The purpose of this study is to investigate the current state of children’s theatre, and if it 

meets the needs of the children.  

 

Observations were carried out in three randomly chosen children’s theatre performances. 

After the observations, performers and the audience - in this case, children and their teachers - 

were interviewed. The questions dealt with how performers think prior to a performance for 

children, and how the audience reacted to it, in addition to how they think a good children’s 

theatre performance should be. 

 

The result of the study indicates some clear tendencies. The three children’s theatre 

performances received good reviews with regard to performance, music and décor.  

But children are seldom familiar with the theatre and have trouble attaining information 

through watching alone. Thus, they need a different kind of theatrical performance than the 

three I observed. A performance in which they are more involved in the action. 

 

Keywords: Children’s theatre, production, audience, experience, activity. 
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Förord 
 

Detta examensarbete behandlar barnteaterns utseende idag och hur barn, lärare och de 

medverkande anser att en bra barnteater ska vara. Eftersom jag ser mig som arbetande inom 

detta område har det varit ett bra tillfälle att kunna undersöka barnteaterns klimat. 

 

Genomförandet av detta arbete har varit en intressant och rolig process. Jag vill här ta tillfället 

i akt att tacka alla barn, lärare och medverkande som ställt upp på mina intervjuer.  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

Inledning 

 
Ämnesfält - bakgrund och avgränsning 
  

När jag var 7 år fick jag för första gången gå med min skolklass på teater. Jag hade väntat 

länge på det och såg fram emot föreställningen. Men tyvärr blev den upplevelsen ganska 

obehaglig och jag var sur en vecka efteråt. Teatern vi fick se, skulle handla om hur vi 7-

åringar tänker och handlar och spelades av vuxna människor som apade sig på scenen. Jag, 

som nog hade förväntat mig prinsessor, fick se en dåligt utförd teater som inte alls var det  

jag som barn ville ha.  

 

Mitt arbete handlar därför om barnteatern idag. Hur uppfattas teatern av medverkande och 

publik, i detta fall barnen och deras lärare? Jag har koncentrerat mig på barnteater för ålder  

6-9 år, eftersom det är i den åldern man börjar skolan och möter den teater som erbjuds där. 

 

 

Problemformulering 
 

Min grundfråga blev alltså: Hur ska en bra barnföreställning vara - utifrån tre olika perspektiv 

- barnets, lärarens och de ansvariga för föreställningen? 

 

 

Syfte 
 

Jag valde detta problemområde för att förstå hur barnteatern ser ut idag och om den uppfyller 

barnens egna krav. Jag tänker i framtiden arbeta med barn inom både musik – och teater-

verksamhet. Därför ville jag med arbetet få ytterligare kunskap om vad som krävs och 

förväntas av yrkesverksamma inom detta område. 

 

Hypotes 
 

Eftersom barnverksamhet har fortsatt och förhoppningsvis utvecklats genom åren, kanske 

man kan förvänta sig att barn idag möter bättre och mer genomtänkta produktioner än jag 

gjorde- eller? Detta är för mig idag en viktig fråga, och den borde även ha varit det för de som 

för 19 år sedan bjöd mig på något, som jag då inte tyckte om. 

 

 

Tidigare forskning 
 

Forskning som tidigare gjorts på detta område är bl. a: 

 

”Från sagospel till barntragedi” (Helander, 1998) som tar upp barnteatern ur ett historiskt 

perspektiv. Här beskrivs barnteaterns utveckling från att ha varit sagospel på julen till en 

modern realistisk teater. 
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”Barnteater - myter och meningar” (Hagnell, 1983) är en sammanställning och diskussion av 

forskning och erfarenheter kring barn och teater. Den granskar bl.a. ett antal teser och myter 

om hur teater för barn har varit eller bör vara. 

 

Historisk överblick av barnteatern
1
  

 

Barnteatern är från ett historiskt perspektiv starkt fästad i fostran och pedagogik. Teater fanns 

på 1500- och 1600-talet i skola och universitet. Eleverna skulle med dramats hjälp inte bara 

lära sig språk, utan även goda seder, dygder och disciplin. Detta gällde dock bara pojkars 

fostran. Flickor hölls utanför skolan och förbereddes för hemmets plikter. 

 

På 1700-talet ifrågasattes den vuxnes auktoritet av Rousseau, genom hans bok ”Emile”.  

Det förespråkades en friare och naturligare uppfostran (för pojkar). Barnet skulle vara barn, 

fantasifullt och oskyldigt, även om syftet med 1700-talets reformpedagogik främst var att 

göra barnen fogliga och underkasta sig auktoriteter. 

 

Under 1800-talets romantik stod känslodyrkan och fascination för sagans fantasivärld i fokus. 

Folksagan, folkvisan, myter och sägner sågs som viktiga källor till barnets karaktärsdanande 

och dess utvecklig till en harmonisk människa.  

 

I Tyskland kom Bröderna Grimms sagor 1810 och Hoffmans ”Nötknäpparen och Rått-

kungen” 1816. Med industrialiseringen skiljdes barnets och den vuxnes värld tydligare och 

leken förflyttades till barnvärlden. Leksaksindustrin växte fram. Barndomen idylliserades som 

ljus och oskuldsfull. Men detta gällde dock bara överklassens och borgarklassens barn. 

Barnarbete i gruvor och industrier samt tiggeri var verklighet för många fattiga barn.  

Borgerlighetens nya livsmönster med längre barndomstid beredde marken för barnkulturen. 

Barnlitteraturen blomstrade och att spela teater var ett populärt sällskapsnöje, inte minst för 

barn. Det skrevs särskilda teaterstycken och dramalekar som var avsedda för hemmen. 

Professionell teater speciellt för barnpublik fanns dock inte i Sverige förrän långt in på 1800-

talet, även om barn förstås kunde få följa med sina föräldrar på familjeföreställningar som ex 

vis  F A Dahlgrens ”Värmlänningarna”. Förströelseteaterns utbud för barn inspirerades av 

tysk tradition och då främst i form av julpjäser. December var en dålig teatermånad och barn- 

och familjeföreställningar innebar en möjlighet för teatrarna att utöka sin publik. 

 

Vid sekelskiftet kom sagopjäser att stå för barnteaterns värld. I Stockholm 1916 såg man 

”Pelle Snygg och barnen i Snaskeby”. Här skulle man övertyga barnen om hur roligt det är  

att tvätta sig. Dramatiseringar av klassiska sagor förekom också, t ex ”Askungen” och 

”Snövit”, samt sagospel som ”Vallpojken som blev prins” m.fl. Sagorna innehöll vackra 

prinsessor, hemska troll, snälla tomtar och en moraliserande pekpinne på vägen. Zacharias 

Topelius var en av dem som skrev många pjäser, bl.a. ”Sanningens pärla”. Han förespråkade 

barns behov av fantasi och känsla. Musikinslag i dessa sagopjäser var viktiga, men de sago-

pjäser som också innehöll sång och dansinslag gavs i första hand vid jultiden. 

 

Omkring 1920 kom sagan ”Lille Petters resa till månen”, som var en tysk import. Musiken 

byggde främst på tyska barnvisor.  I Stockholm gick den nästan varje jul mellan 1929-1967 

med några bearbetningar emellanåt. I sagan återspeglades flera tidstypiska drag, bl.a. synen på 

barn och barndom. Det förekom en stark moral, som påpekade att man skulle vara snäll mot 

djur och människor, annars gick det illa. Synd straffade sig medan goda gärningar fick sin 

                                                 
1
  Källa: Helander (1998) 
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belöning. Petter och Anna-Lisa, barnen i sagan, uppfyllde de ideal som svenska barn under 

1900-talets första hälft skulle ha. De var snälla och lydiga, läste sin aftonbön och var goda 

vänner med djur. 

En annan långlivad julsuccé var ”Tomtefar”, som spelades i Göteborg och hade ett starkt 

skrämseltema. Onda gärningar straffades på de mest grymma sätt. Publiken skulle undervisas 

i gamla jultraditioner, sägner och skrock. 

 

Julen hörde barnen till och vad var mera lämpligt för familjen än ett gemensamt teaterbesök 

som en del av den borgerliga jultraditionen. Moralen i sagospelen var mycket klar och alla 

skulle förstå att oärliga barn straffades hårt. Texten och ibland också musiken var dock 

ganska tunn. Föreställningarna repeterades på kort tid och ofta spelades de av elever eller 

mindre vana skådespelare. Det var dock en överdådig och fantasifull sagovärld. 

 

1926 bildades föreningen ”Skolteater” – en abonnemangsorganisation för skolungdomar.  

Man tyckte att skoleleverna var i behov av etisk och estetisk fostran. Stockholms skolungdom 

fick komma till Oskarsteatern och se kvalitetsrepertoar. De yngre barnen, 11-14 år, skulle 

främst se dramatiserade äventyrsklassiker eller nyskriven dramatik med starkt fostrande och 

moraliserande innehåll. Det var pojkarnas bokvärld som dramatiserades t ex ”Robin Hood” 

och ”Skattkammarön”. 

 

1947 bildades ”Skolbarnsteatern”. Målsättningen var att ge alla barn teater, även de som inte 

hade teatervana föräldrar. Teatern var därför gratis och spelades i Stockholms skolor. 

Verksamheten uppmärksammades i pressen och över lag var man ganska positiv till idén och 

det gavs redan under det första spelåret 140 föreställningar.  

 

Intresset för barnkulturens pedagogiska sida blev tydligare, och nya idéer om teaterns be-

tydelse för barns utveckling och skapande förmåga växte sig allt starkare under 1950-talet. 

1957 diskuterades en omorganisering av hela skolteaterverksamheten i Stockholm - man ville 

utöka skolbarnsteatern. Föreställningarna skulle gå på fasta scener dit barnen fick åka med 

skolans personal. Man ansåg också att barnen skulle betala 2.50 per biljett eftersom eko-

nomiska anslag saknades och därmed togs gratis teater för alla barn bort. 

 

På 1960-70- talet blåste det nya vindar i det svenska samhället.  Miljö, jämlikhet och fördel-

ningsfrågor fick stor plats i politiken. Vänstervågen vände sig mot kapitalismen och utsug-

ningen av tredje världen. Den offentliga sektorn växte snabbt i det svenska samhället och det 

skapades ekonomiskt utrymme för kultursatsningar. Samhällsengagerade teaterarbetare 

bildade grupper både inom och utom institutionerna. Politisk teater blev omdebatterad, men 

tydligt blev att teaterkonsten inte bara skulle vara en samhällsspegel, utan också ett aktivt 

hjälpmedel att påverka och förändra samhället. Även barnteatern fick sin beskärda del av 

radikalitet och nytänkande. Samhällsproblemen flyttades in på scenen och föreställningarna 

handlade om allt från barns vardagsproblem till politik. 

 

Barnteatern växte och man betonade vikten av att spela för de yngsta. Så sa även teater-

cheferna, även om verkligheten ibland visade på något annat. En talesman för Malmö 

stadsteater förklarade före jul 1967 varför man inte spelade någon speciell teater för barn. 

Anledningen menade denne var att barnpubliken inte var homogen och att många vuxenpjäser 

lämpade sig för väl även för en yngre publik t.ex. ”Cancan”. ”Figaros bröllop” kunde också 

uppskattas av barn, åtminstone de som fyllt sju år, även om de inte fick full valuta för bil-

jetten. ”Naturligtvis begriper de inte så värst mycket. Men vad gör det?” (Dagens Nyheter 

17/12 1967. Helander s. 113) 
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Vid 1970-talets mitt exploderade barnteatern av nya teman, motiv och formgrepp.  

En epokgörande uppsättning blev ”Medeas barn”, en tragedi för barn i 7-10 års ålder. Den  

var inspirerad av Euripides tragedi ”Medea”, sedd i ett nytt perspektiv. Utgångspunkten var 

att skildra barns utsatthet i en skilsmässosituation, hur barnen drabbades av de vuxnas 

konflikt. Det rådde olika åsikter om detta var bra för barnen att se eller inte. Finn Poulsen 

betonade att teaterkonst för barn kräver sanning och ärlighet och att barnen inte kan skyddas 

från sorgen som hör livet till. Teatern måste skildra barns värld utan skygglappar. (Sörensson. 

Abrakadabra nr 6, 1988. Helander s.132). Andra heta ämnen som togs upp i barnteatern var 

alkoholism och orättvisor. Under 1970-talets andra hälft förekom även omtolkningar av sagor 

i barnteatervärlden. ”Den fula ankungen” spelades i flera omgångar som en berättelse om 

mobbning.  

 

Under 1980-90-talet kom myter i olika varianter att ha betydelse inom barnteatern. 

Skapelseberättelser, bibliska berättelser, nordiska och antika gudasagor och mytologiska  

stoff från andra kulturer dramatiserades. Där fanns det plats för fantasifulla teatraliska uttryck, 

suggestiv musik, masker, dockor och färgstarka karaktärer. Dessutom talade myten till de 

vuxnas behov av att förmedla kulturarv och bildning till barnpubliken. Vid 1990-talets mitt 

var det inte längre uppseendeväckande med barnföreställningar som behandlade tidigare 

tabubelagda ämnen som sorg och död. De flesta ämnena ansågs kunna behandlas och spelas 

för barnpublik. Man valde ofta små spelutrymmen som gav stor kontakt mellan skådespelare 

och publik.  

 

Barnopera 
 

Opera för barn har aldrig varit en själklarhet i barnteaterutbudet. Det har skapats en del teorier 

om vad barnopera ska vara och innehålla. I ett historiskt perspektiv skulle barnopera, för att 

lyckas ur den vuxnes syn, innehålla vissa kriterier. Barnopera fick inte vara svårt. Det skulle 

vara en port till musikteaterns värld, men den fick inte vara för jobbig att ta sig igenom. 

Helst skulle det vara en pedagogisk inledning. Barnopera fick inte vara statisk, därför skulle 

man undvika partier som saknar scenisk handling. Orkestersatsen och den musikaliska 

dramaturgin var av underordnad betydelse. Barnen måste kunna höra texten och begripa den 

(detta ansågs vara viktigare än musiken, som barnen ändå inte förstod sig på) Barnopera 

kunde spelas med mindre orkestrar, mindre budget och mindre ensembler eftersom det räckte 

med små resurser för små åhörare. Barnopera fick gärna vara en bearbetning av en 

vuxenopera men utan skrämmande inslag. 

 

1895 kom barnoperan ”Hans och Greta”. Librettot bygger på bröderna Grimms saga och detta 

var en riktig storslagen sagoopera. Den kom att spelas då och då under 1900-talets första 

hälft. 1976 sattes den upp igen, men med en rejäl bantning av produktionen. Figurer fick utgå 

och den wagnerska orkestern ersattes av synthezisers och slagverk. 1990-års uppsättning av 

operan gick på Södra teatern, då hade man omarbetat partituret och strukit centrala delar som 

”Änglapantomimen” . Enligt G Åhlén från Svenska Dagbladet gick musiken inte längre att 

känna igen, och den var så diskret att den mest fungerade som en ljudfond till en musiksaga. 

(Svenska Dagbladet 26/2 1990. Helander s. 243) 

 

En annan barnopera var Erland von Kochs ”Pelle Svanslös”, som sattes upp 1949 i Göteborg. 

Den blev en succé men kritikerna ifrågasatte om det inte var onödigt av kompositören att 
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skriva en ouvertyr ”Mödan är totalt förspilld för ungarnas räkning. För deras del kan förspelet 

aldrig bli för kort”. (Göteborgs-Posten 7/1 1949. Helander s. 251) 

 

Undersökningsmetod 
 

Jag valde att undersöka min grundfråga genom observation av tre barnteaterföreställningar 

och efterföljande intervjuer med ett urval av medverkande i föreställningen och från publik 

det vill säga barnen och lärarna. 

 

Jag sökte på internet efter föreställningar som riktade sig till lågstadiet och som spelades 

under oktober och november månad 2007 i Värmland och Dalsland. Därefter tog jag kontakt 

med ansvarig för tre av dessa föreställningar och även en klass per föreställning och dess 

lärare för intervju.  

 

Den ena föreställningen var öppen för allmänheten och i det fallet tog jag istället kontakt med 

en klass som sett den tidigare.  

 

Intervjuerna spelades in på minidisk för att jag lättare skulle kunna minnas vad som sagts. 

Intervjuerna med medverkande tog ca 15 min, lärarnas ca 10 och barnen blev väldigt olika  

långa, beroende på vad de ville tala om, eftersom mötet med dem blev mer som en pratstund  

än en regelrätt intervju.  

 

Jag benämner i det följande de olika förställningarna för: Teater 1, 2, 3, skådespelarna/ 

musikerna/regissör: Medverkande 1, 2, 3 och lärare: Lärare 1, 2, 3.  

Barnen intervjuades i grupp och jag samlar då dem alla som: Barn 1, 2, 3. 

 

Intervjufrågor: 

 

Till barn: 

 

1. Berätta om föreställningen!  (Vad handlade den om?) 

2. Vad var allra bäst med det du såg? Berätta! 

3. Fanns det något du inte tyckte om? Berätta! 

4. Har du sett någon annan föreställning/musikteater? Vad- och vad tyckte du? 

5. Vad ska en bra föreställning innehålla? 

 

Till lärare: 

 

1. Vad tyckte du om föreställningen? 

2. Hur uppfattade du barnens respons?  (Väntad/oväntad?) 

3. Vad ville man uppnå med föreställningen? (Lyckades det?) 

4. Vad bör en bra föreställning för barn innehålla?  (Ge exempel!) 

5. Vad bör man undvika? 

6. Vad skiljer en föreställning för barn jämfört med en för vuxna? 

 

Till medverkande: 

 

1. Hur uppfattade du barnens respons?  (Väntad/oväntad?) 

2. Vad ville du/ni uppnå med föreställningen?  (Lyckades ni?) 

3. Vad bör en bra föreställning för barn innehålla?  (Ge exempel!) 
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4. Vad bör man undvika? 

5. Hur arbetar du/ni när en föreställning förbereds/planeras? 

6. Vad skiljer en föreställning för barn jämfört med motsvarande för vuxna 

 

 

Resultat 
 

Observation av Teater 1  

 
                                                           Mumin av Tove Jansson. 

Mumin handlar om alla figurerna i Mumindalen. Denna gång hade 

Lilla My hittat en förtrollad hatt, som ställde till oreda i dalen. 

 
 

Teater nr 1 spelades i en stor lokal med en stor scen. Detta var en öppen föreställning och 

finklädda föräldrar var där med sina barn. Jag tror att barnen som kom på föreställningen var 

lite mer vana att gå på teater än de flesta andra barn på skolföreställningarna . Teatern 

innehöll mycket levande musik från en grupp på tre musiker. Dessa ingick i teatern och hade 

en del repliker emellanåt. Föreställningen tog ca 45 min utan paus. Det var inget speciellt ljus 

eftersom de reste runt med teatern och därför skulle utrustningen vara enkel att ta med och 

flytta. Föreställningen hade dock en del rekvisita och välgjord dekor. Kostymerna var 

smakfulla och autentiska i sitt utseende med figuren Mumin. Lokalen var mycket stor men 

inte fullsatt, jag satt långt bak och hade en god överblick.  

 

Barnens reaktioner  

My kommer in på scenen och hälsar på barnen. Barnen är med och hälsar glatt tillbaka. 

Handlingen börjar och barnen är tysta och fokuserade. Jag tycker de sitter ovanligt stilla och 

anar att det är för att de har sina föräldrar med sig.  

Det sjungs flera sånger som jag tror många av föräldrarna känner till men inte barnen. Efter 

sångerna applåderar föräldrarna, dock inte barnen. Två flickor står upp och dansar genom hela 

teatern. Det sjungs många sånger och barnen är lite okoncentrerade, de ställer sig upp och vill 

se bättre. 

Efter ca en halvtimme kommer Mumin in på scenen och det går ett sus genom salongen. Flera 

barn ropar: Där är han! Mumin! o.s.v. Föräldrarna applåderar.  

 

Ett stycke in i teatern har My en dialog med barnen och de är med och svarar glatt. De svarar 

och pratar även utan att vara tillfrågade, men det låtsas man inte om. 

 

Teatern börjar närma sig sitt slut och på scenen sjunger man slutsången. Denna sång känner 

barnen igen från TV och nu märker man hur barnen hoppar i stolarna och dansar. Från scenen 

uppmuntras man att klappa i takt till musiken, detta hakar föräldrarna gärna på. Barnen slutar 

då att dansa och klappar lite motvilligt med sina föräldrar. 

 

Efteråt får barnen prata med Mumin och de andrar figurerna utanför teatern. 

 

Observation av Teater 2  
 

En dag med mössen på brandkåren 
 av Ulf Nilsson och Eva Eriksson. 

Denna historia handlar om mössens brandkår, som släcker bränder och 

räddar alla i nöd - även råttor och katter.   
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Teater 2 spelades denna dag i en liten lokal, rummet var svårt att få mörkt då det till vardags 

används till annat än teater. Jag satt bakom men nära publiken, och hade en ganska bra 

överblick av vad som hände under föreställningen.  

Teatern hade ingen rekvisita. På scenen fanns tre vita skärmar, som var flyttbara och som man 

projicerade bilder på. Musiken var inspelad och sköttes av en tekniker. Det användes inte 

några mikrofoner och det gav en lagom ljudnivå. De medverkande bar spännande kläder som 

var ihopsatta av trasor i en blå/grå färgskala. 

Eftersom teatern inte använde sig av rekvisita, fick man visa historien med hjälp av kroppen. 

Föreställningen innehöll mycket musik. Man använde sig av nyskriven musik och det var 

sång i stämmor. 

Efter föreställningen fick barnen klistermärken och läraren fick en bok till klassen. 

 

Barnens reaktioner 
Föreställningen börjar och barnen är mycket spända. De skrattar försiktigt när figurerna går 

vilse och inte kan se. Några barn vänder lite på sig och tittar på annat. 

 

Skådespelarna låtsas se på flygande fåglar. Publiken skrattar. Alla försöker sitta still men man 

vill se och ställer sig upp. En pojke vinkar adjö till fågeln. 

 

Pappa Råtta kommer in och är inte snäll. Han slår råttbarnen och äter upp deras mat. Någon 

skrattar, medan andra barn är starkt fokuserade på vad som händer. En pojke härmar pappan 

när han säger: Ciao. Flera barn hänger på.  

 

Barnen har efter en halvtimme svårt att sitta still. Läraren går ut och förorsakar en del buller 

på vägen, barnen blir okoncentrerade.  

 

Nu sker en scen om herr Groda. Skådespelarna gör grodljud bakom skärmarna. Alla barn 

skrattar och härmar grodljuden. En pojke hoppar upp och ner i stolen och vill vara med. 

Man sjunger en svängig sång. Lärarna börjar klappa till sången, barnen hänger på så gott det 

går. Skådespelarna börjar knäppa takten med fingrarna. Barnen hänger genast på och knäpper 

med full iver. 

 

Nu följer en scen om en katt, som inte är snäll. Han ska få sitt straff och man frågar ut i luften: 

Ska vi döda katten? Barnen svarar: (utan att frågan riktigt var deras) Nej! 

 

Föreställningen varar i ca 50 min och avslutas men en svängig sång. Barnen dansar i stolarna. 

 

 

Observation av teater nr 3 

 
Snödrottningen av H C Andersson. 

Pjäsen handlar om Kaj, som har fått en glasskärva i ögat och blir tillfångatagen av 

Snödrottningen. Kajs bästa vän Gerda ger sig ut på en lång vandring för att hitta och 

rädda sin vän. På vägen möter hon många faror.  

 

Teater 3 var en amatörteater med barn som skådespelare. Föreställningen gavs både för 

allmänheten och som skolföreställning för lågstadiet. Denna gång var det två olika skolor som 

såg teatern tillsammans. Lokalen var stor och det fanns plats för många. Salen var uppbyggd 

just för denna teater och det gick att få den riktigt mörk, vilket utnyttjades.  
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En ljus- och ljudtekniker skötte ljuset samt mikrofoner (som användes enbart vid sång).   

En liten tvåmansorkester spelade till sångerna men även bakgrundsmusik.  

 

Jag satt allra längst bak bredvid två barn och såg scenen väl. Men salen var mörk och det 

gjorde att det var svårt att riktigt se hur barnen reagerade eftersom ljuset låg över scenen. 

 

Barnens reaktioner 

Salen blir mörk och ett ”spänningsfnitter” bryter ut bland barnen. En pojke säger högt: Va’ 

hänner? 

Trollet kommer in på scenen och spegeln går sönder, några hoppar till. Sagan börjar och 

barnen är väldigt med. De är tysta och koncentrerade. 

Det pratas om kyssar på scenen, två fickor fnissar och den ena viskar något till den andra. 

Pojkarna bredvid mig apar sig och vill tycka att det är larvigt. 

Levande ”blommor” kommer in på scenen. Man pekar och skrattar, några försöker ställa sig 

upp för att se bättre. Blommorna har långa monologer, men det är ganska svårt att höra vad 

som sägs. Många barn börjar få svårt att sitta still, man suckar och vänder sig på stolen. Två 

pojkar (som sitter bredvid mig) började leka leken ”sparka på stolen framför”. 

Scenen avbryts med musik och barnen vaknar till liv igen. En kråka intar scenen och man 

skrattar. Någon ropar: Kolla kråka! Det blir tuff musik och det börja rycka i kroppen på 

barnen. 

Föreställningen fortsätter och barnen gäspar lite .  

Snön börjar yra på scenen och dörren öppnas till snödrottningens hem. Ett stor WOW från 

publiken. Gossen på scenen gråter och bredvid mig tycker pojkarna att det är pinsamt.  Det 

slutar dock lyckligt och slutsången sjungs. Flicka bredvid mig säger: Varför är de så dystra? 

(Jag tror att hon tyckte att eftersom det var ett lyckligt slut borde man även se lycklig ut…) 

 

 

Intervjusvar  

 
Barn 
 

1= Barngrupp 8-9 år, ca 8 st 

2= Barngrupp 6 år, 11 st 

3= Barngrupp 7 år, 12 st 

          

1. Berätta om föreställningen. (Vad handlade den om?)  
1. Det var roligt när de sjöng och när kängurun blev rädd. 

  Gillade när vi fick vara med och svara på Mys fråga. 

2. Och så var det många sagor. Barnen som hittade en bulle och så kom pappan. 

3. Det handlade om en tjej och en kille.  

                  De var bästa vänner och så fick han en glasbit i ögat, så blev han arg och ond. 

 

      2.  Vad var allra bäst med det du såg? Berätta! 

1. Det var roligt när de sjöng och när kängurun blev rädd.   

                      Gillade när vi fick vara med och svara på Mys fråga. 

2. Det var roligt, de sjungde mycket och så var den väldigt lång. 

3. När spegeln gick sönder, då skvatt jag.  

                      Rövarna, de var spännande och så hade hon en kniv. 

 

 



12 

 

       3. Fanns det något du inte tyckte om? Berätta! 

1. När de försvinner ser det inte verkligt ut, det ska vara en dörr. 

    Det var högt ljud. Gillade inte när de sjöng. 

2. Vi ville vara med och dansa, ja det ville jag, vi kunde ha frågat. 

3. Den var lång, jag tappade flaskan. 

 

4. Har du sett någon annan föreställning? Vad- och vad tyckte du? 

             1. Jag har varit med mamma och pappa på cirkus, det var roligt.  

                 En gång var jag med pappa på Madicken, det var roligt. 

             2. Jag har varit på film. Jag har sett Bio. 

             3. Nej! Jag har varit på Shrek3. 

 

5. Vad ska en bra föreställning innehålla? 

             1. Det ska vara verkligt inte overkligt. Bara vanligt är tråkigt. 

                 Vi vill gå upp på scenen och vara med. Man ska prata, skratta och ha roligt. 

             2. Roligt och spännande, kasta paj i ansiktet. Dans med armarna. 

             3. Det ska vara läskigt och härligt.  

                 Om det är någon som smyger ska de spela domm, domm, domm. 

                 De ska vara utklädda, om de har vanliga kläder vet man inte vem som är vem, 

                 då får man gissa. 

 

Lärare 
 

1= Lärare (kvinna) 

2= Förskollärare (kvinna) 

3= Lärare (kvinna) 

 

1. Vad tyckte du om den senaste föreställningen? 

1. Det var bra kläder och dekor, det var bra med levande musik och barnen fick 

se instrumenten. 

2. Jag tyckte den var bra, så tillvida att de förstod att de var små barn, de gjorde 

varje moment till en pigg och glad upplevelse liksom. Jag trodde de skulle 

vara mer delaktiga i föreställningen, nu blev det mer det här att de satt och 

fick något uppspelat för sig. 

3. Nu var barnen förberedda för vi hade läst sagan innan och det tror jag  

var värdefullt för de här små barnen, då vet de vad som väntar dem. 

 

2. Hur uppfattade du barnens respons? (Väntad/oväntad) 

1. De satt stilla och knäpptysta.  

                      Tre bråkiga pojkar som jag inte trodde skulle orka satt knäpptysta. 

2. De beter sig som om de sitter vid TV, de beter sig som de ser på film. 

3. En del tyckte det var otäckt, det här med spegeln,  

                      så det pratade vi om, hur det kunde bli så där och så. 

 

3. Vad ville man uppnå med denna föreställning? (Lyckades man?) 

         1. En trevlig stund. Det lyckades. 

         2. Jag tror de ville lyfta det här med värdegrundsfrågorna och gyllen regeln. 

         3. Inget svar 
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4. Vad bör en bra föreställning för barn innehålla? (Ge exempel!) 

1. Det ska vara bra kvalitet, barn är inte dumma, 

    allt från kläder till innehåll. Det är viktigt att de spelar bra, 

    ingen hög moralkaka, det ska helst vara roligt och trivsamt. 

            2. Mer uppmuntran till aktivt deltagande alltifrån att klappa takt till,  

                      att sjunga med. 

                  3. Det ska vara spänning förstås och sen ska man ju vilja skratta. 

 

       5.     Vad bör man undvika? 

      1. Undvika ämnen som skilsmässa, våld och sex.  

          Många av barnen har det hemma och de behöver få se något annat. 

      2. Tiden, framför allt. 

          Hellre 20 min hög kvalitet och då menar jag delaktighet av barnen. 

         ( Ämnen hon kunde tänka ha med i en teater)  

          Skilsmässa ja, sorg, ja men inte sex och samlevnad och inte våld. 

                   3. Inte för mycket våld. 

 

6.     Vad skiljer en föreställning för barn jämfört med motsvarande för vuxna? 

1. Det bör inte skilja något, det ska vara samma kvalitet. 

2. Ja, ännu mer(kvalitet) För barn kan inte sortera ut, det kan vi vuxna. 

3. Det är ju lite annorlunda handling. Kvalitet är viktig för barnen också. 

 

 

Medverkande 

 
1= Musiker 

2= Skådespelare, 4st 

3= Regissör 

 

1. Hur uppfattade du barnens respons? (Väntad/oväntad) 

1.  Det dröjer nästan en halvtimme innan Mumin kommer in och då går det ett sus  

     genom salongen. 

2. Ja, det var det (= väntat, barnen började klappa på ett visst ställe) 

3. Ja, det tycker jag, det är första gången som vi spelar för lågstadiebarn, 

         de är ju en tacksam publik, de är ju så mottagliga. 

 

2. Vad vill du/ni uppnå med denna föreställning? (Lyckades ni?) 

1. Det är ju så att vi vill ta med barnen till en fantasivärld. 

2. Egentligen vill vi öppna för att ge barnen en konstnärlig upplevelse.  

Dels visuellt, genom vårt spel och att vi går in i roller. 

3. Vi vill berätta en saga som har ett budskap. 

 

3. Hur arbetar du/ni när en föreställning förbereds/planeras? 

         1. Vi brukar inte ha någon regissör, en gång hade vi det och det var skönt. 

              Förra gången hade vi inget färdigt manus utan vi hade en grundstory  

              och så jammande vi fram resten. 

         2.  Vi bestämde att vi skulle göra den här historien och så började vi  

              improvisera tillsammans på olika delar av berättelsen. 

              Jag spånade på ett manus och musik. 

              Vi har ingen rekvisita, vi jobbar fysiskt med kroppen. 
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              Vi skapar de här rummen med kropparna. 

         3.  Vi började före påsk och träffades för att ha gruppövningar,   

                           samarbetsövningar och sedan improvisera fram pjäsen. 

              Vi delar ut rollerna först innan sommarlovet, så får de med manus hem. 

 

 

 

4. Vad bör en bra föreställning för barn innehålla? (Ge exempel) 

1. Det jag kan säga är att det är inte barnsligt och jollrigt,  

en vuxeninställning  till det. (Respondenten menar att en barnföreställning 

inte ska skilja sig från en vuxenföreställning i fråga om kvalitet.) 

         2.   Vi tänker att det är mindre vuxna, kortare. Och så ska det vara på riktigt.  

              Barn är inte dumma de är mycket klokare än oss många gånger. 

                      3.  Den ska innehålla både allvar och humor och sång och dans.  

                           Ljus och mörker i någorlunda harmoni. 

 

5. Vad bör man undvika? 

   1.  Äh, man ska ju försöka att inte skrämma barnen  

        men det man kan säga med barn det är, att man kan inte lura barn. 

                           Man måste vara ärlig. 

2. Min erfarenhet är att ironi kan vara svårt för barn att förstå.  

De är oftast mycket i nuet och då funkar inte ironi.  

Man måste ta det på deras nivå 

         Där utvecklingen ligger hos barnen. 

3. Jag jobbar jätte gärna med sagor för de har så mycket i sig,  

så är jag som person som skulle sätta upp en socialrealistisk teater, jag skulle 

tro att det inte var min styrka, men det betyder inte att de kan var bra, men 

inte för mig. 

 

6. Vad skiljer en föreställning för barn jämfört med motsvarande för vuxna? 

1. Ja, vi spelar inte enklare för att det är för barn.  

Folk hör ju att det här är på riktigt och framförallt tycker jag att det är roligt 

att det är live. 

2. För det första ska det inte vara någon skillnad på en föreställning för barn 

som för vuxna. Vi jobbar lika hårt för båda. 

          3.   För det första ljudbilden och musiken, mörk råare. Slutar inte alltid lyckligt. 
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Sammanfattning av resultat 
 

 

Observation 
 

Under föreställningarna ägnade jag mej inte åt teaterns kvalitet eller hur väl skådespelarna 

agerade, utan fokus låg främst på barnens reaktioner, på vad och hur de reagerade. 

  

Två av föreställningarna var ”skolföreställningar” medan den tredje var en öppen föreställ-

ning - för allmänheten. Detta hade kanske en viss betydelse för hur barnen reagerade på de 

olika evenemangen. Möjligtvis var barnen på den öppna föreställningen mer vana besökare av 

liknande arrangemang och hade föräldrar, som tog sig tid till att gå på teater med sina barn. 

För många av barnen på skolföreställningarna var det troligen första gången de såg en teater.  

Även om man kanske inte kan dra någon djupare slutsats av så få observationer, så tycker jag 

mig märka vissa tendenser i barnens sätt att reagera.  

 

Ingen av dessa tre teatrar gav något särskilt tydligt utrymme till barnens medverkande i 

föreställningen. 

 

I Teater 1 fanns dock några ”fråga-svar-moment” mellan barnen och skådespelarna. I Teater 2 

och 3 agerade barnen enbart åskådare.   

 

Föreställningarna varade i ca 45-50 min utan paus. Jag märkte att efter 20-30 minuter började 

barnen bli rastlösa och hade svårt att sitta still. De pratade med varandra och tog varje tillfälle 

i akt att ”dansa med”. Barnen reagerade starkt med utrop och med kroppen på inslag, figurer 

och personer de kände igen. Dessa var ögonblick av ”uppvakning” då man fick tillbaka fokus 

på handlingen, som man tidigare tappat.  

 

Barnen hade även koll på vad som hände utanför scengolvet - i lokalen. Hur man satt, vart 

fröken var, vilka andra som var där och hur rummet såg ut. Hände det något i lokalen 

snappades detta fort upp av de som satt längst bak. Jag vill tolka det som om de såg ”teatern  

i hela rummet” och upplevde ett helhetsintryck av besöket. Själva teatern var förstås det 

centrala - men inte allt! Kanske att de ibland kände, att de inte fick kontakt med skådespelarna 

och därför tog in andra saker som hände i rummet? ”Att inte själv uppmärksammas av 

skådespelare, som försöker sig på dialog med salongen är också en nedslående och i längden 

passiviserande upplevelse för ett litet barn” (Hagnell s. 146). 

 

Man kunde även märka att barnen härmade de vuxna i deras sätt att uppföra sig på teatern. 

Klappade de vuxna i händerna började även barnen att klappa. Att härma är ju så vi lär oss 

hur omgivning/samhälle fungerar – även när man ska gå på teater.  

 

Ska man gå efter barnens bedömning är valet lätt och tydligt - de ville ha ut mer av föreställ-

ningarna, de ville vara en aktiv del av teaterpjäsen - inte bara en åskådare. 
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Intervjusvar 
 

Barn  

 

Intervjufråga 1  

Vad handlade teatern om?  På denna fråga märkte man en viss skillnad i barnens ålder och 

svar. Barn 2 gav ett ganska osammanhängande svar, dock har de tagit fasta på något som 

berört dem. I detta fall var det en pappa som var ond och slog barnen. Barn 3 svarade med 

tydlighet på vad som var själva grundstoryn medan Barn 1 hoppade vidare till det som de 

tyckte var roligt i teatern. Alla svarande verkade ändå ha ”förstått” handlingen på ett eller 

annat sätt. 

 

Intervjufråga 2 

På frågan om vad man tyckte var bäst med teatern svarade barnen, att de gillade när det var 

spännande och när det skedde oväntade moment. De tyckte även om när de kände sig del-

aktiga i teatern och när de kunde känna sig ”smartare” än rollen på scenen. Detta bekräftas 

också av ”Barnen skrattade när de själva kände sig stora och kloka och överlägsna dem som 

dummade sig på scenen” (Hagnell s. 67). Barn 2 sa även på denna fråga att teatern var lång, 

och kanske var det så, även om jag fick intrycket av att läraren hade talat om detta med dem 

på hemvägen från teatern och varit lite irriterad över att man hade missat lunchen. Så be-

stämda svaret från Barn 2 kan ha påverkats av detta efterprat. 

 

 Intervjufråga 3 

När det gäller vad som var mindre bra, har Barn 1 svarat att det var för mycket sång och för 

högt ljud. Kanske handlade det i detta fall om, att barnen inte kände igen musiken, att de inte 

förstod vad man sjöng om och att det var mycket text i sångerna. ”Vanligt förekommande 

hinder för överförande av ett budskap till en barnpublik är bl. a följande: Budskapet är för 

abstrakt framställt. Det gestaltas inte i roller och situationer, utan ligger bara i de repliker som 

någon roll uttalar eller sjunger i en sång… ” och ”Intresset falnar under långa verbala partier” 

(Hagnell s. 92-93). Detta påpekas även i artikeln ”Barn lär olika” (Fotnoten 6/05) där 

Katarina Josephsson beskriver Calissendorffs syn på barns perception: ”Det svåraste sättet för 

mindre barn att absorbera komplicerad eller innehållsrik information är genom att (enbart) 

lyssna” 

  

Jag misstänker att de medverkande i just denna föreställning, kan ha valt sin musik efter vad 

de själva ”tyckte om” under sin uppväxt, alltså den som var aktuell i mitten av 1990-talet. 

Barns musikerfarenhet och musiksmak ändras ju dock – inte minst i vår tid! Barn 2 uttryckte 

(återigen) förslaget att få vara med och dansa och kom även på att hon kanske kunde ha 

frågat/påpekat detta, eftersom man ju inte annars blev delaktig i teatern. Detta svar kan man 

även ana hos Barn 1, när jag ställde frågan om hur en bra föreställning ska vara och hos Barn 

3 när de uttrycker sin önskan, genom att inlevelsefullt berätta om ”vem” de skulle vara i 

teatern om de fick välja. (Se bilaga intervju) 

 

Intervjufråga 4 

Jag frågade om de tidigare hade sett någon teaterföreställning med mamma eller pappa? Ingen 

hade uppenbarligen denna erfarenhet! Barn 1 nämnde besök på cirkus och en flicka från Barn 

1 hade sett Madicken. Alla barn hade varit på bio och flera räknade upp ett antal filmer de 
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sett. Barn 3 (se bilaga) beskrev skillnaden på bio och teater – ”Teater är på riktigt, film är bara 

målat.”  För Barn 2 (6-åringarna) - var det ingen skillnad på cirkus, teater och film. 

  

Intervjufråga 5 

Vad ska en bra föreställning innehålla?  

Här kunde man märka en viss skillnad i ålder. Barn 1 (8-9 år och äldst i undersökningen) hade 

många förslag på hur en teater skulle vara, bl.a. att få vara mer delaktig i föreställningen 

precis som Barn 2 antydde på frågan om vad som var mindre bra i teatern. De sa även att de 

vill ha roligt, skratta och prata, vilket även Barn 2 och 3 påpekar i intervjuerna. Man vill alltså 

ha roligt, det ska kittla i magen och man vill vara med i rummet och i handlingen. 

 

Lärare 

 

Intervjufråga 1 

På frågan om vad de tyckte om föreställningen gav alla lärarna positiva svar och de var 

ganska nöjda med teatern. De nämnde bl.a. att det var bra med den levande musiken då 

barnen fick möjlighet att se riktiga instrument. Vidare nämndes värdet av att kunna för- och 

efterarbeta föreställningens innehåll. Lärare 2 påpekade dock att föreställningen var för lång 

och att barnen borde ha fått vara mera delaktiga.  

 

Intervjufråga 2  

På frågan hur lärarna uppfattade barnens respons pekar främst Lärare 1 på, att hon inte hade 

väntat sig att hennes tre ”bråkiga” pojkar skulle ha ”suttit så stilla” som de gjorde. Generellt 

imponerades man av att barnen (åtminstone här och var) blev så fångade av stunden att de inte 

ville missa något av det som hände på scenen. 

 

Intervjufråga 3 

Vad ville teatern uppnå? 

Här vill jag jämföra svaren hos lärare och medverkande då de båda har svarade tämligen lika. 

Lärarna trodde att man ville ge en ”trevlig” upplevelse, och bjuda in barnen i en fantasivärld. 

Detta svar stämmer väl överens med de medverkandes svar på samma fråga. Lärare 2 och 

Medverkande 2 antyder dock att det fanns en viss moral, som man kunde ta fasta på om man 

ville. Man kan här se att de vuxnas svar på denna fråga stämde överens med varandra. 

Lärare 3 fick tyvärr aldrig möjlighet att svara på frågan. Jag anlände tyvärr lite olägligt till 

intervjun; läraren fungerade som rastvakt när jag dök upp, och var därför helengagerad i 

denna uppgift. Jag kände mig då en aning stressad och glömde därför denna fråga. 

 

Intervjufråga 4  

Vad ska en föreställning innehålla?  

Lärarna svarade att de ville ge barnen en trevlig stund eftersom det var sällan de fick gå på en 

teaterföreställning. De tyckte också att det var viktigt barnen fick känna spänning och skratta, 

att teatern skulle var välgjord och att barnen skulle vara delaktiga i den.  

 

Intervjufråga 5  

Vad bör man undvika?  

Här gav lärarna lika svar, de tyckte inte att våld och liknande ämnen behövde förekomma. 

Lärare 2 var också igen noga med tiden. Hon ville inte att den skulle vara för lång. Detta kan 

bero på att hennes elever bara var 6 år.  
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Intervjufråga 6 

På frågan vad som skiljer en föreställning för vuxna och en för barn, svarade de alla tydligt att 

det ska vara god kvalitet i en barnföreställning, eller till och med ”mer” än för vuxna. 

 

Medverkande: 
 

Intervjufråga 1 

Hur var barnens respons? 

Det verkar som om man som medverkande i en föreställning lär sig var barnen kommer 

skratta, klappa och så vidare. Bra eller dåligt? Finns månne risken att man kan bli lite ”lat”  

i sitt sätt att framträda om man förväntar sig hur de ska reagera. 

 

Intervjufråga 2 

Vad ville ni uppnå med föreställningen?  

Här hade alla tre grupperna likadana svar. De ville ge barnen en konstnärlig upplevelse och 

bjuda in dem i fantasin. Budskapet var viktigt men det verkade som om fantasin var viktigare. 

 

Intervjufråga 3  

Alla grupperna pratade gärna om hur de jobbade inför en föreställning och de hade 

uppenbarligen väldigt olika sätt att jobba på. Medverkande 1 jammade fram historien medan 

Medverkande 2 skrev ett manus och musik innan de testade. Medverkande 3 som var en 

amatörteater jobbade mycket med att få en fungerande grupp, något som de professionella 

grupperna redan hade gått igenom. 

 

Intervjufråga 4  

På frågan om vad en bra barnföreställning ska innehålla fick jag ganska klara svar. Kvaliteten 

för barnen ska inte vara sämre för att de är barn. Det ska vara ”på riktigt” därför att barn inte 

är dumma. De ville alla på ett sätt ge barnen konstnärligt god kvalitet. 

 

Intervjufrågan 5 

Vad bör man då undvika när man gör en föreställning för barn? Här svarade de lite olika. 

Medverkande 1 tyckte att man inte bör skrämmas. Detta svar kan jag tycka är något 

oreflekterat men Medverkande 1 säger även att man inte kan lura barn och att man måste vara 

ärlig. Medverkande 2 nämnde att ironi är något som man bör undvika eftersom det kräver en 

förförståelse, som barn inte alltid har. Medverkande 3 svarade på ett litet annorlunda sätt och 

tog upp vad hon inte skulle sätta upp som regissör.  

 

Intervjufråga 6 

På frågan vad som skiljer en föreställning för barn motsvarande en för vuxna svarade 

Medverkande 1 och 2 att det inte ska skilja något och att kvaliteten ska vara lika hög.  

Detta svar kunde man även märka hos lärarna där de tog upp att kvaliteten var viktig.  

Medverkande 2 sa även att det inte skulle vara enklare bara för att det var barn. Detta svar 

kanske jag inte hade fått för 50-60 år sedan då man bland annat kunde se följande i 

Göteborgs-Posten (7/1 1949) om musikförspelet till barnoperan ”Pelle Svanslös” av Gösta 

Knutsson/Erland von Koch: ” Mödan är totalt förspilld för ungarnas räkning. För deras del 

kan förspelet aldrig bli för kort.” (Helander s. 251). Medverkande 3 svarade dock på frågan att 

det helst skulle sluta lyckligt för barn och att det skulle var mindre mörkt. Hon nämnde inget 

om kvaliteten men däremot sa hon i intervjun (se bilaga) att när hon skrev manus till barnen 

förenklade hon inte texten bara för det är barn. 
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Diskussion 
 

När jag inledde min undersökning funderade jag främst på hur kvaliteten på dagens barnteater 

var. Hur relaterar mitt eget minne av en ”dålig” teaterföreställning med det som barn i dag 

bjuds på? I ett historiskt perspektiv har barnteatern verkligen inte stått i fokus. I början av 

1900-talet var barnteatern ett alternativ då annan teater inte gick för fulla hus och man 

behövde publik. 

 

Nu för tiden satsas det som aldrig förr på barnen. De tre föreställningarna jag observerande 

höll god kvalitet ifråga om framförande, musik och dekor. De var väl genomtänkta och 

välgjorda och innehöll liv och rörelse. 

 

Jag har alltid trott att barnens teater bör vara på professionell nivå. Min undersökning har gett 

mig en tankeställare på denna punkt. Jag märkte att de barn som såg amatörteatern hade 

samma upplevelse av sin teater som de som sett de professionella föreställningarna. Lärare 3 

antyder i intervjun att hon inte tycker att det behöver vara på professionell nivå och att de kan 

få samma upplevelse genom att se sina egna kompisar agera. De barn som såg amatörteatern 

upplevde jag nästan som att de fick en starkare upplevelse, måhända kunde de relatera mer till 

rollerna och känna igen sig i dem, då de spelades av barn i deras ålder. Jag tycker fortfarande 

att det är viktigt med kvalitet för barn med detta behöver inte bara betyda professionell teater. 

  

När barnen svarade på frågan vad de tyckte om det de hade sett, sa Barn 2 att de ville ha 

”dansat med händerna”. Detta svar tolkade jag som om de på något sätt ville vara mer 

delaktiga i föreställningen, och att den blev för lång för dessa 6 åringar att bara iaktta. Barn 1 

svarade tydligt att de hade velat vara med i föreställningen, de ville även prata, skratta och ha 

roligt. Detta kunde man även märka hos Barn nr 3, fast denna gång uttryckt genom att visa på 

vem man vill vara i teatern. Lärare 2 sa även hon att barnen borde ha varit mer delaktiga.  

Detta överensstämmer rätt väl med iakttagelsen ”Vad barn gör betyder mer för dem än vad de 

ser och hör. De allra flesta pojkar och flickor skulle hellre kasta sig in i ett spel än att vara 

åskådare. De skulle föredra att vara med i en orkester framför att sitta och lyssna, eller spela 

med i en dramatisering hellre än att titta på som publik.” (Hagnell s. 6)  

 

Från skådespelarna sades att det bör finnas musik i föreställningen och att den ska ges på 

barnens egen nivå. Man ville bjuda in dem till en fantasivärld och man talar om att barn inte 

är dumma och att man därför måste vara ärlig i sitt spel och framförande. Detta nämner även 

barnen och lärarna och det känns att man har kommit en bra bit på väg i barnteaterns ut-

veckling och jag tror jag hade varit nöjd om jag hade sett en sådan här teater för 19 år sedan, 

även om jag allra helst hade velat vara med själv i föreställningen. 

När barnteatern kom i början av 1900-talet, var det naturligt att göra den som en vuxenteater 

fast med annat innehåll och annan budget. Barnteatern var egentligen inte speciellt anpassad 

för barn, men numera vet vi att barn lär och tar in fakta på olika sätt. (Fotnoten 6/05).  Jag kan 

ändå tycka att de teatrar som jag observerade i min undersökning gjorde publiken mer stilla-

sittande och iakttagande än deltagande, alltså tvärtemot barnens önskan. 

 

Jag kunde se under mina observationer, att man erbjöd barnen då och då att sjunga med eller 

att svara på en fråga och de kanske även lät barnen klappa med i en svängig rytm. Var detta 
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ett tillräckligt deltagande, eller skulle det behövts något mer och på annat sätt? Kanske nu-

tidens barn inte nöjer sig med mindre än ”virtual reality teater” där barnen är med i äventyret 

och där de möter figurerna som verkliga.  

 

När jag frågade barnen om de sett någon föreställning med mamma eller pappa så var det inte 

många som hade det, men däremot hade de flesta varit på bio och sett både det ena och det 

andra. Därför kan jag tycka att bio och TV är vår tids teater. Medverkande nr 2 nämnde även 

att många barn tror de är på bio när de är på teater och att vissa barn inte tror att skådespelarna 

kan höra. Därför umgås man, pratar och vänder sig om, som man gör hemma i tv-soffan. De 

få teaterpjäser man får se under sin uppväxt blir då mycket viktiga, eftersom teatern förmedlar 

ett annat uttryck än en biofilm. Hur ska man locka barnen in i denna kultur?  Hur bör teatern 

göra för att få större plats i barnens liv och göra dem till vana teaterbesökare?  Vad skulle man 

kunna göra för att ibland ersätta TV med en teater? Under min undersökning märkte jag att 

alla barn var mycket spända och förväntansfulla inför teatern. Av det som sades före föreställ-

ningen kunde jag utläsa att det var stort och mycket spännande att vara där. Både lärare och 

barn tycker att det är roligt och viktigt att gå på teater. Därför är det synd att det är så sällan de 

får den möjligheten. 

  

Jag såg under mina observationer även lärare och föräldrar som kämpade med att barnen 

skulle sitta still under föreställningen. Barnen skulle uppträda som vi vuxna anser är rätt i ett 

teatersammanhang. Detta kan bero på att man själv är osäker på hur man ska uppföra sig när 

man går på teatern eftersom det är så sällan man gör det. Men teaterns främsta uppgift är väl 

knappast att lära barnen god etikett och att sitta still. Jag anser att skådespelets främsta uppgift 

är att låta barnen få uppleva en annan värld, att få lära sig om den och att få inspiration.  

 

Genom att bara iaktta och försöka sitta stilla missar barnen många upplevelser och erfaren-

heter. Men vilka skådespelare klarar av att spela en teater där barnen är en del av den? Det 

ställer stora och framför allt nya krav på de agerande. Rimligen är väl en framkomlig väg,  

att arbeta mer med improvisation och pjäser, där vissa delar eller avsnitt är fasta medan andra  

är mer ”öppna” i sin struktur. I min undersökning har jag sett tendenser till att både barn och 

lärare efterfrågar en alternativ typ av föreställning - en sådan som bygger på mer delaktighet 

från publikens sida.  

 

Och nog behöver väl barnen en upplevelse som man kan ta på - en som inte bara är målad. 

 

 

Undersökningens användbarhet 
Efter att ha genomfört och sammanställt min undersökning har jag fått tankar och idéer om 

hur man kan jobba med kultur för barn. Man behöver veta var i sin utveckling som barnen är, 

för att hitta deras nivå att spela på. Framför allt låta barn bli delaktiga i äventyret. En sådan 

delaktighet kan man läsa om i Lekens möjligheter av Gunilla Lindqvist. Där beskriver hon så 

kallad ”processdrama” eller ”lärare i roll”, där man som vuxen tar en roll i berättelsen och 

leder barnen genom äventyret.  Jag kan tänka mig en barnföreställning med jämn blandning 

av delaktighet och iakttagande. Barnen sitter, tittar och följer handlingen en stund för att 

sedan förflytta sig i rummet och historien. Man bör även tänka på hur stor publik man samlar i 

lokalen, då man vid för stora grupper kan tappa barnens uppmärksamhet. ”De barn som sitter 

längst fram och har direkt ögonkontakt med skådespelarna är de som följer med mest intensivt 

och svarar mest på frågor- inte oväntat.” (Hagnell s. 146) Användandet av hela rummet eller 

lokalen tror jag också är viktigt för att fokus på äventyret inte ska försvinna bland alla andra 
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ljud och sinnesintryck. Jag tror även att vi vuxna måste tillåta barn att uppleva teatern istället 

för att hålla dem tillbaka genom vår egen rädsla för fantasin och dess makt över sinnet. 

 

 

 

Resultatets tillförlitlighet 

 

Jag observerade tre föreställningar och därefter intervjuade jag tre medverkade, barngrupper 

och lärare. Jag ansåg att intervju var den metod som skulle fungera bäst i detta sammanhang. 

Dels för att jag tror att barn i denna ålder inte kan uttrycka sig genom skrift lika bra som 

genom tal och dels för att jag ville gå djupare in i deras tankar. Jag ansåg också att det var 

viktigt att jag observerade samma föreställning som barnen såg för att då också kunna förstå 

deras svar bättre. 

 

Jag gav inte någon information eller intervjufrågor i förväg till de jag skulle intervjua.  

Detta var ett medvetet val, eftersom jag ville ha spontana och inte noggrant uttänkta svar.  

Kanske kunde jag ha varit tydligare i att presentera varför jag skulle intervjua de medver-

kande, eftersom jag inledningsvis anade deras osäkerhet inför om jag skulle bedöma deras 

föreställning var bra eller dålig. Jag tyckte mig märka, att de inte alltid förstod mina allmänna 

frågor och att de kanske hade velat vara mer förberedda på dessa.  

 

På grund av tidsbrist och ett begränsat utbud av barnföreställningar vid denna tidpunkt, kunde 

jag inte undersöka fler teaterföreställningar, vilket naturligtvis hade varit bra eftersom dessa 

tre inte på långa vägar säger hur hela Sveriges barnteatrar ser ut i fråga om upplägg eller 

kvalitet. Det begränsade utbudet säger heller inget om utvecklingen av barnteater de senaste 

19 åren och därför märker jag att min hypotes inte har gått att svara på. Med min hypotes 

kanske jag skulle ha haft en annan undersökningsmetod. 

 

Jag skulle även förutom ett större antal föreställningar velat följa några enstaka barn under 

observationen. Jag fick i min undersökning en övergripande bild av hur barn reagerade på de 

föreställningar jag och de upplevde, men jag vet förstås inte ursprunget till deras reaktioner, 

förmodligen förankrade i helt andra saker än just den föreställningen vi såg.  

  

Jag anser dock, att trots det något tunna underlaget finns där några tendenser i observationer 

och intervjuer, som säger en del om barnteatern idag.   

 

 

Vidare forskning 

 
Jag har efter min undersökning fått mersmak för området, och jag skulle vilja fortsätta att 

undersöka hur man kan utveckla barnteatern vidare. Vart är den på väg och vad behövs för att 

locka barnen till den? Att låta barn få del av levande kultur så som dans, musik, teater känner 

jag är viktigt i detta ”inspelade” samhälle. Jag kan också se en fortsatt forskning kring hur 

ofta man i skolan möter levande teater och vilken teater man i så fall lägger pengarna på.  

Jag märkte i min undersökning att många barn oftare är på bio än teater och därför tror jag att 

barnteater måste försöka ta mer plats i samhället och en av dess förespråkare bör vara skolan.  
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Slutord 
 

Dörrarna öppnas och barnen kliver förväntansfulla, med huvudet fullt av fantasi, in i teaterns 

mystiska värld. Något ska börja och det pirrar i hela kroppen. De är verkligen med på att 

sagan ska starta och de har sina äventyrsstövlar redo under stolen i fall de skulle få åka med.  

 

Jag hoppas verkligen att den framtida barnteatern bjuder in till äventyret. 
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Bilaga 
Här följer intervjuerna i sin helhet; de är återgivna så nära talspråket som möjligt. 

 

Intervju Barn 1 
 

En grupp med sju barn blandat killar och tjejer. Åtta år. 

 

- Vad tyckte ni om föreställningen? 

- Roligt när de sjöng och när kängurun (han med öronen) blev rädd. Roligt när Mumin 

försvann och när kängurun försvann. My var rolig. Åskan var rolig. Visselpipan var rolig. 

Gillade när vi fick vara med och svara på Mys fråga. Roligt när Mumin dansade balett. 

 

- Vad det något som inte var bra? 

 

- När de försvinner ser det inte verkligt ut, det ska vara en dörr. Mumin skulle ha haft kläder. 

Inget bra när han (Mumin) trollade bort sig. Det var högt ljud. Gillade inte när de sjöng. 

Sångerna var för höga och det var för många sånger, de sjöng för länge. 

 

- Har någon sett någon annan föreställning med mamma och pappa eller så? 

 

- Jag har varit med mamman och Pappa på cirkus, det var roligt. En gång var jag med Pappa 

på Madicken, det var roligt! Ja har varit med fritis och skolan. 

 

- Vad ska en bra föreställning innehålla, tycker ni, om ni fick bestämma? 

 

- Inte stark musik men i bakgrunden. Det ska vara riktiga kostymer. Bara vanligt (likt 

verkligheten) är tråkigt. Alla ska sjunga på slutet. Knäppa och roliga. Mer verkligt inte 

overkligt (Jag tror han menade att ska någon försvinna ska det inte synas hur det går till) De 

ska sminka sig. Ibland musik. I slutet vill man sjunga med och ha papper. Vi vill vara med på 

scenen. Det ska finnas en film man kan köpa efteråt (som på konsert) Man ska prata, skratta 

och ha roligt. Det ska vara musik som på cirkus. Det ska hända saker. Roliga kläder. Det ska 

vara en festsång på slutet (förstod det som att man då kan gå därifrån glad) Det kan vara 

musik i pjäsen om någon dansar. Vill få gå upp på scenen och vara med. (en gång till) Viktigt 

med kläder annars blir det inget roligt. Det ska vara mycket spännande och roligt. 

 

Intervju Barn 2 

 
Grupp på 11st, ca sex år 

 

- Vad tyckte ni om teater, vad handlade den om? 

 

- Och så var det många sagor( hon började meningen så) 

 

- Det var många sagor, det var det. 

 

- Det var roligt och dom sjungde mycket och så var den väldigt lång. Barnen som hittade en 

bulle och så kom pappan. 
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- Tyckte du det var spännande? 

 

- Ja och sen kom mössens brandkår och gädde dem mat. 

 

- Det var ju bra för de var hungriga tror jag. 

 

- Det var de också, för de hittade bullen. Jag kom ihåg en saga det var världens coolaste katt 

som tog en mus, hade den i luften och tänkte äta upp men så kom mössens brandkår och 

räddade musen för den räddar alla, och så sa de till katten att han skulle släppa musen. Och 

han sprang i väg. Så klarade sig musen. Jag kom ihåg den sista sagan då var det en gubbe, 

som brandkåren skulle flytta, att de inte skulle vara klar längre och sen brann den arga 

gubbens hus och då fick brandkåren vara kvar. Jag kom ihåg den med en lite fågel som ramla 

ner där och då försökte de få upp den. 

 

- Tyckte ni det var en rolig föreställning? 

 

- Ja det var den, och så var den lång.( många håller med)den var i ungefär en timma. 

 

- Vad tyckte ni om musiken? Tyckte ni de sjöng bra? 

 

- Ja, det gjorde dom, ville vara med och dansa. Ja, de ville jag, vi kunde ha frågat. 

 

- Har någon varit på någon annan föreställning med mamma och pappa? 

 

- Ja det har jag. Inte jag. Jag har varit på film. Nej. Jag har sett bio. Med dagis, jag kommer 

inte ihåg. Där som vi var där känner jag igen mig lite, jag har varit där lite, jag har vart där på 

film som heter, vad heter den, det var en kille som åkte till framtiden. Jag har sett Törnrosa, 

med dagis. 

 

- Om ni fick bestämma hur en teatern skulle vara hur skulle den vara då? 

 

(Tolkning av barnen svar som nu hade svårt att sitta still och ville gå och leka men de svarade 

lite snabbt) 

-Roligt och spännande. Kanske musik, kasta paj i ansiktet. Skratta, precis som cirkus. Dans 

med armarna.  

 

Intervju Barn 3 

 
- Berätta om föreställningen, vad handlade den om?  

 

- Det flög upp glitter i hans ögon. Det handlade om en tjej och en kille, de var bästa vänner. 

Han fick en glasbit i ögat, så blev han arg och ond. Gissa vem jag vill vara? 

 

- Nej, vem då? 

 

 - Troll! Jag vill vara Pojken. Och jag vill vara snödrottningen eller rövarflickan! ( här följer 

många förslag på vem man vill vara. Dessa tre förslag är de mest attraktiva) Det visade sig att 

man efteråt har pratat i klassen om vem man ville vara i föreställnigen och man vill gärna 

säga igen. Jag avbryter diskussionen. 
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- Vad var allra bäst i föreställningen? 

 

- När spegeln gick sönder, jag skvatt då! Rövarna! 

 

- varför var de bäst? 

 

- Det var spännande och så hade hon en kniv. Renen var bäst och när hon (Gerda) hittade sin 

kompis. Det var kul med kniven. Kaj var bäst och Gerda var bäst. Änglarna kom inte ner! 

 

- Skulle de komma ner? 

 

- Ja, men det gjorde de inte.( här följer en diskussion från två flickor).- Finngumman var inte 

naken. –Skulle hon varit naken? –Ja, du var ju inte här när vi läste boken. –Hon var naken för 

det var så varmt. – Men det är ju inte så kul för henne att sitta där naken. 

 

- Var det något som inte var bra? 

 

- (man tänker efter) Nej, allt var bra. Den var lång, jag tappade flaskan. Jag var så hungrig den 

dagen, hade inte ätit. 

 

- Har någon sätt en annan föreställning med kanske mamma och pappa? 

 

- Nej, (många instämmer) Jag kommer inte ihåg. Jag har varit på bio, ”Shrek 3”.( här följer en 

rad uppräkningar vilka filmer barnen sätt) 

 

- Vad är det för skillnad på bio och teater? 

 

- Teater är på riktigt, bio är en stor tv. Fast ”Ice age” har hänt på riktigt, det har funnits 

mammutar. 

 

- Ja, det har det. 

 

- Teater är på riktigt, bio har de bara målat. 

 

 - Hur ska den bästa föreställnigen vara? 

  

- Den ska vara lite läskig och härlig. Lite musik om det är någon som smyger, då kan de spela 

domm, domm , domm. Jag tycker inte det ska vara nån musik utom när de sjunger. De ska 

vara utklädda. 

 

- Varför då? 

 

- Om de har vanliga kläder vet man inte vem som är vem, då får man gissa. Snödrottningen 

var den snyggaste tjejen tyckte jag. Det ska vara pyttelite musik tycker jag. 
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Intervju Lärare 1 

 
- Vad tyckte du om föreställningen? 

 

- Det var bra kläder och dekor. Det var bra med levande musik och barnen fick se 

instrumenten. Det var en aning hög musik, de hade mikrofon och barnen satt på golvet nära 

scenen. Innehållet var bra, vi kunde jobba med Mumin tema både före och efter, och sånt är 

alltid bra. Affischen var fin, fina färger och vi pratade om figurerna och så. 

 

- Hur uppfattade du barnens respons? 

 

- Barnen har inte sett så mycket föreställningar och det var stort att gå och titta. De satt stilla 

och knäpptysta. Tre bråkiga pojkar som jag inte trodde skulle orka sitta stilla satt knäpptysta. 

 

- Vad tror du de vill uppnå med föreställningen? 

 

- En trevlig stund. 

 

- Och du tycker att de lyckades med det? 

 

- Ja, det lyckades. 

 

- Vad bör en bra föreställning för barn innehålla? 

 

- Det ska vara bra kvalitet, barn är inte dumma, allt från kläder till innehåll. Det är viktigt att 

de spelar bra. Ingen hög moralkaka, det ska helst vara roligt och trivsamt. 

 

- Vad bör man undvika i en barnföreställning? 

 

- Undvika ämnen som skilsmässa, våld och sex. Många av barnen har det hemma och de 

behöver få se något annat.  

 

- Så du tycker inte man behöver använda teater till att bearbeta sådana känslor. 

 

- Nej, det ska vara trevligt, för barnen får så sällan gå på föreställning . 

 

- Vad skiljer en föreställning för barn mot en för vuxna? 

 

- Det bör inte skilja något det ska vara samma kvalitet. 

 

Intervju Lärare 2 
 

- Vad tyckte du om föreställningen? 

 

- Jag tyckte den var bra, såtillvida att de förstod att de var små barn, de gjorde varje moment 

till en pigg och glad upplevelse liksom. 
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- Uppfattade du barnens respons? Hade du väntat att de skulle reagera på sånt sätt som 

de gjorde? 

 

- Nej, jag trodde de skulle vara mer delaktiga i föreställningen, nu blev det mer det här att de 

satt och fick nått uppspelt för sig, och det kan jag känna när det gäller andra saker också, de 

beter sig som om de sitter vid en tv. Dom beter sig som de ser på en film. 

 

( Jag tillägger) vände sig? 

 

- Ja, pratar med varandra, men de pratar inte med dom. 

 

- Vad tror du de ville uppnå med föreställningen? 

 

- Jag tror att de ville lyfta det här med värdegrundsfrågor och gyllene regel, och det är ju det 

vi värdesätter här på skolan. Men för barnen så är de här små barnen inte medvetna om det. Vi 

pratar varje dag om att vi ska vara mot andra som man vill att de ska var mot oss. Så det är 

klart de känner igen budskapet men de förstår inte hur viktigt det är. 

 

- En bra föreställning för dessa barn, hur tycker du att den skulle vara? den ultimata, 

något du tycker ska vara med? 

 

- Ja, mer uppmuntran till aktivt deltagande, nåt moment alltifrån att klappa takt, till att sjunga 

med. Jag tänkte, känner du till Sally säl?  

 

-Ja. 

 

- Den är ju också en föreställning men är uppbyggd mer som en workshop, där är ju barnen  

aktiva på ett annat sätt och jag  tror att ska man ha något som riktar sig till sådana här små 

barn, så ska de vara fysiskt med, för annars tar de inte in det. Jag tror att om de hade varit med 

och sjungit nån sång så hade du fått helt annan respons. Jag tror de upplevde mest tjatet på 

vägen dit, tjatet på att sitta still och tjatet på vägen hem. 

 

- Är det något man bör undvika när man gör en barnföreställning? 

 

- Tiden, framför allt. Denna vara säkert 45 minuter och det är på tok för långt. Heller 20 min 

hög kvallite och då menar jag delaktighet av barnen. Jag kände att det var lite fel åldersgrupp. 

 

- Är det något ämne som du inte skulle ta med barnen på teater att se, jag tänker på 

mycket våld, och skilsmässor och så. 

 

- Skilsmässa ja, sorg ja, men inte sex och samlevnad och inte våld. Däremot om det var något 

som de fick en förklaring till, en aha upplevelse till varför våldet på tv, dvd och datorspel, 

varför vi vuxna inte tycker om det. Ta ner det på deras nivå och förklara, det tror jag de köper. 

Sex och samlevnad de får de så det räcker, upp i fyran, femman. 

 

- Är det någon skillnad på vuxenföreställning och barnföreställning? Jag tänker på bl.a. 

kvalitén. 

 

- Ja ännu mer, för barn kan inte sortera ut, det kan vi vuxna, de sväljer det de får. Lite mer 

slarvig för vuxna barn och vuxna. Ska man jobba med förskolebarn måste man var beredd på 
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spridningen, jag har barn som fyller 6 år nu. De är på olika nivå och har olika med sig i 

bagaget. Så har man möjlighet när man gör en pjäs för 6 åringar så gör research för de 6- 

åringar idag är lågt ifrån de som vi hade för tre år seda 

 

 

Intervju Lärare 3 
 

 

- Hur tyckte du att föreställningen var? 

 

- Nu var barnen förberedda för vi hade läst sagan innan och det tror jag var värdefullt för de 

här små barnen, då de vet vad som väntar dem. 

 

- Hur var barnens reaktioner, hann du uppfatta dem? 

 

- En del tyckte det var otäckt, det här med spegeln så det pratade vi om, hur det kunde bli så 

där och så, men just det att de var förberedda det tror jag vi hade igen mycket, än att det varit 

nytt för dem direkt, då kan det bli lite otäckt för de är ju inte så stor. Fast det var inte riktigt 

som i boken. 

  

- Nej lite var ändrat. 

 

- Ja, det var det. 

 

- Om det ska vara en riktigt bra föreställning för barn, vad ska den innehålla? 

 

- Det ska vara spänning förstås och sen ska man ju vilja skratta, det är viktigt. Sen att det är 

med både sång och dans, det tycker jag ska ingå och det gjorde det ju nu. Och sen är det så 

viktigt att barnen får gå på riktig teater, men det var inte självklart, för det är så dåligt med 

pengar ska jag säga för skolverket fick gå in och stötta med halva biljetten annars hade vi inte 

fått gått.  

 

- Det är alltså en pengafråga? 

 

- Ja, mycket, det är det som är så synd för det finns mycket utbud. 

 

- Ja, att det kan bli något annat än bio. 

 

- Ja, alla filmerna de ser många. Det är på riktigt. 

 

- Är det något man inte bör ha med i en barnföreställning? 

 

- Ja, inte, nä inte för mycket våld, det vill man inte att det ska vara men det är så många som 

ser det ändå. Mer viktiga ämnen som mobbing eller så men att det är en bra lösning på det. 

Det kan det ju vara men man ska väl inte uppmuntra till det. Åh gamla sagor, dramatisera 

sagor det är något som barn är väldigt fattigt på just nu, det är igen som läser man ser filmer 

istället.  
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- Ja, sagor innehåller ju mycket. 

 

- Ja, och där finns de ju ondska, som Bröderna Grimm men ändå det är lättare att läsa med 

dem och prata om det än att de ser våldsfilmer, det är ju så himla rått. 

 

- Och om barn nu så sällan går på teater så menar du att de kanske ska se något annat? 

 

- Ja, Det kan ju vara spännande även om det inte är så förskräckligt våldsamt. 

 

- Vad tycker du skiljer en föreställning för barn mot en för vuxna? 

 

- Det är ju lite annorlunda handlig. Kvalitén är vikttig för barnen också, det tycker jag. Men 

barnen kan tycka att det är lika roligt om det är barn som går i fyran, femman som spelar. Det 

är lika uppskattat det. Då lyssnar de mycket på och är fascinerade av det.  

 

 

 

Intervju Medverkande 1 
 

- Hur många föreställningar har ni gjort? 

 

- Det är så att det är trettonde året som vi turnerar med Mumin, 1994 började vi i 

Skinnskatteberg. Vi fick förfrågan att göra ett barnprogram där och då dök Mumin upp i 

huvudet av en händelse. Är Stor Mumin fan. Vi kände att detta var kul och bestämde oss för 

att fortsätta, fick förfrågan av musik i Dalarna. Tyckte det verkade spännande. Det blev 50 

föreställningar på tre veckor. Turnerat, vi är en frilans ensemble. 

 

- Har ni varit samma gäng alltid?  

 

- Nej, vi har bytt några på resan. 

 

- Vad vill ni uppnå med föreställningen? 

 

- Det är ju så att vi vill ta med barnen in i en fantasivärld, vi har ganska fin dekor och så. 

 

- Vill ni förmedla någon typ av moral eller så? 

 

- Nej, det jag känner är att, jag fascineras av att det är ett sådant lugnt tempo, nu med dagens 

Pokemon, det känner jag att vi vill förmedla det här melankoliska . Det dröjer nästan en 

halvtimme innan Mumin kommer in och då går det ett sus genom salongen.  

 

- Vad ska vara med för att göra en bra barnföreställning? 

 

- Det jag kan säga är att det inte är barnsligt och jollrigt (vår målgrupp är ju ända från 3-4 år, 

eftersom det går ju på tv, tecknat) en vuxeninställning till det. 
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- Behöver det vara högt tempo i en barnföreställning? 

 

- Njä det behöver det inte vara, vi försöker inte ha något högt tempo men det händer ju 

mycket saker. 

 

- Ni har ju med ganska mycket musik, är det viktigt ? 

 

- Nu ska jag säga att jag inte tror det finns så många som har levande musik i en 

barnföreställning som turnerar. Vilket jag tycker är tråkigt, vi är ju musiker. 

 

- Är det något man bör undvika när man gör en barnföreställning? 

- Äh, man ska ju försöka att inte skrämma barnen men det man kan säga med barn, det är att 

man kan inte lura barn. Man måste vara ärlig. 

(Här tänkte jag fråga hur de brukar arbeta när de gör en föreställning men han tog upp det 

ändå) 

- Vi brukar inte ha någon regissör, en gång hade vi det och det var skönt. En gång jammade vi 

fram (som man säger som jazzmusiker) du går där och så. Förra gången hade vi inget färdigt 

manus utan vi hade en grundstory (Mumin är försvunnen) och sen jammade vi fram resten. 

 

- Mumin är ju för skrivet barn men kan ni tänka er att göra en föreställning med 

hårdare teman som våld, sex och så? 

 

- Det känns väll inte så angeläget för oss, om man säger så. Vi har ju jobbat med 

musikprogram och gjort musik för barn, framför allt tycker jag om att ha den här kontakten 

och man märker att barnen engagerar sig mycket, de är med liksom. 

 

(Annat prat med ljustekniker) 

 

- Skiljer denna en barnföreställning något mot en liknande för vuxna? 

 

- Nu är ju detta en öppen föreställning och det gör att det kommer föräldrar. Även om vi 

spelar för barn och så kan jag känna att de vuxna är väldigt med i föreställningen också de 

tycker det här är kul. Föräldrarna engagerar sig och de är med. Vad jag inte gillar, är när det 

kommer hönsmammor som tagit gatans alla barn, utan båda föräldrarna ska vara med. känslan 

är att gå tillsammans.  

 

- Jag funderare lite på det här med kvalitet för barn, är det lika viktigt för barn som för 

vuxna eller är det något som man kan dra av lite på? 

 

- Definitivt lika viktigt. Ja, vi spelar inte enklare för att det är för barn. Folk hör ju att det här 

är på riktigt och framför allt tycker jag att det är roligt att det är live. Det är ju det som är 

grejen.  
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Intervju Medverkande 2 

  
- Hur många föreställningar har ni gjort? 

 

- Nästan 200, 180-190 stycken, nått sånt. 

 

- De här reaktionerna på barnen, var de väntade?  

 

- Hur menar du då? 

 

- Jag menar att de börjar klappa och knäppa med på ett visst ställe och så. 

 

- Ja, det var det, men i dag var det lite speciellt för träningsskolan var också här. Det var en 

liten som inte ville sitta still, som sprang ut och in. Lokalen var lite svår. Det som händer när 

det är så här ljust, det är ovanligt. Det brukar vara helt mörkt och då får de ett rum. Det som 

hände idag var att det blev ett stort rum, det blev mer allmänt för barn, det är mindre bra. 

Vardagen kommer för nära. Det är bättre med ljus och stämning. Man blir förflyttad i 

fantasin. 

 

- Och så kom det nått tåg idag. 

 

- Ja, det var tåg som sa svisch. 

 

- Vad vill ni uppnå med föreställningen? 

 

- Egentligen vill vi öppna för att ge barnen en konstnärlig upplevelse. Dels visuellt, genom 

vårat spel och att vi går in i roller. 

 

- Tror ni på det där med en viss typ av moral? 

 

- Det är den del av det, det ligger i bakgrunden. Vi gillar historien, vi brinner för dess moral. 

Vi tycker det är bra att fröknarna kan gå hem och diskutera med barnen efteråt. 

 

- Hur jobbar ni när ni sätter ihop en sån här? 

 

- Vi bestämde att vi skulle göra den här historien och så började vi improvisera tillsammans 

på olika delar av berättelsen, det är inte allt som är med som står i boken. Vi gjorde ett manus. 

Du gjorde musiken. Jag, jag spånade på ett manus och musik. 

Jag vill bara säga angående det här vad vi vill få ut till dem. Som teater Pero. Vi har ingen 

rekvisita. Vi jobbar fysikt med kroppen, vi skapar de här rummen med kropparna. Just idag 

med all tv och video, fantasin tas nästan ifrån oss, som i böcker när man läser, man får jobba 

med sina sinnen. Skapa sina egen bild och det tycker jag man får göra när man jobbar på detta 

sätt. 

 

- Vad ska en bra föreställning för barn innehålla? 

 

- För det första ska det inte vara någon skillnad på en föreställning för barn som vuxna. Vi 

jobbar lika hårt för båda, och vi skiter i, vi tänker att de är mindre vuxna, kortare. Och så ska 

det vara på riktigt, det är klart att man gör en berättelse men det ska var på riktigt. Man ska 
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inte larva sig, nej inget larv. Barn är inte dumma, de är mycket klokare än oss många gånger. 

Men det är klart man berättar annorlunda för barn på sitt sätt, innehållet och så. 

 

- Är det något då man bör undvika? Vissa ämnen och saker? 

 

- Min erfarenhet är att ironi kan vara svårt för barn att förstå, om man är ironisk. De är oftast 

mycket i nuet och då funkar inte ironi. Det fattar inte. Det beror också på hur långt de har 

kommit i livet vilka ämnen vi tar upp. Sex och samlevnad för tonåringar hellre än för 6-

åringar. Men barn kan ju vara svartsjuka, de kan vara kära. Man måste ta det på deras nivå. 

De ska känna igen sig. Där utvecklingen ligger hos barnen. 

 

- Ja, de ser ju mycket på film och tv. 

 

- Ja, efter varje föreställning är det i princip en unge som säger tack för bion. 

 

- Det är kanske inte så vana heller att gå på teater. 

 

- Nej, de pratar med varandra, äter godis, de tror att vi på scenen inte kan höra dem. 

 

 

Intervju Medverkande 3 

  
- Hur många föreställningar har ni gjort? 

 

- Ja, vi hade premiär i lördags, och så hade vi två idag, det blir allt som allt sju. 

 

- Hur länge har ni repat, när började ni med gruppen? 

 

- Vi började före påsk och träffades för att ha gruppövningar och samarbetsövningar och 

improvisera om pjäsen. Vi delar ut rollerna först innan sommarlovet, så får de med sig manus 

hem. Vi träffas sista veckan på sommarlovet och har en intensivvecka, repar hela dagarna och 

sedan fortsätter det med två gånger i veckan. 

 

- Hann du uppfatta hur barnen reagerade? Reagerade de som du som väntat? 

 

- Ja det tycker jag, det är första gången vi spelar för lågstadiebarn och det ju en taksam publik, 

de är ju så mottagliga. Man märker redan när Sanna kom ut, tack, tack.( härmar barnen) 

 

- För ni har spelat för högstadiet annars?  

 

- Ja, förra gången, var det en riktigt rockmusikal. 

 

- Har ni något budskap ni vill visa, något ni vill uppnå med föreställningen?  

 

- Vi vill berätta en saga som har ett budskap, vi ska förmedla eller vad ska jag säga, använda 

sagor för att, ja. 
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- Är det något du skulle undvika att sätta upp? Något ämne som inte passar till barn? 

 

- Öh undvika, jag jobbar jättegärna med sagor för det har så mycket i sig? Så är jag inte en 

person som skulle sätta upp en socialrealistisk teater. Jag skulle tro att det inte var min styrka, 

men det betyder inte att de kan vara bra, men inte för mig. 

 

- Vad ska den innehålla, en riktigt bra föreställning för barn? 

 

- Den ska innehålla både allvar och humor och sång och dans. Ljus och mörker i någorlunda 

harmoni. 

 

- Vad är det som skiljer en föreställning för barn med en för lite äldre? 

 

- För det första är ljudbilden och musiken, mörk råare. Slutade inte alltid lyckligt.  

 

- Det skiljer ändå lite vad man gör för äldre och för barn? 

 

- Ja det gör det. 

Mycket ligger i manuset, i texten och musiken. 

 

- Är det viktigt att visa stämningar när man har teater för barn? 

 

- Ja, det ska ju vara omväxlig, barn är ju tuffa så på ett sätt. De låter sig inte luras av låtsas- 

saker, utan det ska va på riktigt. Det ska vara, inte hysteriskt tempo men det ska vara lite fart 

och fläkt, för annars tröttnar dom. Man måste fånga uppmärksamheten. 

Poesi är viktigt tycker jag att ha med i sagorna. 

 

- Är det lätt att, när det är en föreställning för barn att man att man väljer bort det? 

 

- Ibland kan jag tycka at det är så, balansgång hela tiden 

Det ska smaka gott i munnen. 

 

- Förenklar du jättemycket bara för att det var barn? 

 

- Nej, jag förenklar ingenting, faktiskt tvärtemot 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


