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Abstract:  This master’s thesis concerns the performance of professional 

children’s theatre in public libraries. With qualitative interviews I 
have looked into how four children’s librarians and two theatre 
consultants appreciate professional children’s theatre, and 
furthermore I have looked into their view on the importance of 
theatre for children. My intentions have also been to investigate 
their views on the function and status of children’s theatre in 
public libraries and also the relationship between library and 
theatre activities for children. The empirical findings have been 
analyzed using theory and previous research. The quality aspect of 
children’s theatre has been analysed using Willmar Sauter’s 
communication model, which analyzes the communication 
between the stage and the audience. The results show that 
children’s librarians and theatre consultants believe that the 
experience of quality is strongly connected to the theatre 
company’s treatment of the audience prior to the performance and 
their ability to maintain the communication with the audience 
through out the performance. The quality of the performance is 
also influenced by the children’s librarians and the theatre 
consultant’s perception of the working skills, intentions, conditions 
of production, and economical conditions of the theatre company. 
Furthermore the results show that the children’s librarians and 
theatre consultants are convinced that a positive experience of 
children’s theatre is potentially beneficial to children, due to its 
ability to confirm the child’s inner and outer world, and work as a 
means for processing and reflection. The results show that 
children’s theatre performed in libraries can serve a useful purpose 
in the relation between a child and its parents. The children’s 
librarians all consider children’s theatre to be an integral part of 
children’s libraries activities. 
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1. INLEDNING    
 
I samband med en föreläsning på BHS i Borås nämndes i korthet att det förekommer att 
barnbibliotekarier på folkbibliotek ansvarar för inköp av professionell barnteater. Mitt intresse 
för såväl barnbiblioteksverksamhet som teater, tände idén att jag här kanske kunde ringa in ett 
spännande undersökningsområde för en magisteruppsats. Jag inspirerades ytterligare när mina 
efterforskningar visade att ämnesområdet verkade vara tämligen outforskat inom biblioteks- 
och informationsvetenskap. Den ringa förekomsten av tryckta källor bjöd mig föga 
bakgrundsmaterial men många frågor. Jag undrade hur det kom det sig att just 
barnbibliotekarier kan få i uppdrag att köpa in professionell barnteater. Vidare funderade jag 
över hur barnbibliotekarier hanterade det praktiska arbetet med barnteaterarrangemang, hur de 
såg på barnteaterns betydelse för barn och vilket syfte barnteater kunde uppfylla för 
barnbiblioteksverksamheten. Inte minst var jag intresserad av barnbibliotekariers 
inköpskriterier och särskilt hur de tänkte omkring och definierade kvalitet i förhållande till 
professionell barnteater.  
 
Den brittiske konst- och religionsfilosofen Hugo A Meynell föreslår;   
”[…] att god estetisk kvalitet (den egenskap som ger konstverk ett positivt värde) 
sammanfaller med deras förmåga att under lämpliga omständigheter skänka 
tillfredsställelse.”1 Fil. kand. Olle Eriksson menar att; en särdeles positiv upplevelse av 
exempelvis ett konstverk, kan beskrivas som att man erfar något som ligger utöver en 
vardaglig upplevelse.2 Bo Edvardsson, biträdande professor i företagsekonomi, formulerar sig 
på följande vis: ”Kvalitet för vem eller valet av perspektiv tror jag är det kanske mest centrala 
att klargör (sic!) för att kunna formulera meningsfulla och tydliga kvalitets-definitioner.”3 
 
Med ovannämnda synsätt som utgångspunkt infinner sig frågan; Utifrån vilka kriterier och 
perspektiv definierar vuxenvärldens barnkulturförmedlare kvalitet eller avsaknad av 
densamma i förhållande till den barnkultur som i första hand skapas för barn? Det som en 
person uppfattar som en extraordinär barnkulturupplevelse lämnar en annan person upprörd 
och ytterligare en annan likgiltig. Ibland står vi förenade och uttrycker våra superlativer och 
ibland vet vi kanske inte riktigt hur vi ska värdera och formulera vår upplevelse omkring 
exempelvis en barnbok eller scenkonstupplevelse. Vuxnas tolkningsföreträde finner jag 
särskilt intressant att synliggöra eftersom barn sällan är delaktiga i att skapa och välja den 
professionella barnkultur som förmedlas till dem. 
 
Jag påbörjade magisterkursen vårterminen 2005 och fick under samma termin en tjänst på ett 
folkbibliotek. Under årens lopp har mitt uppsatsarbete ömsom legat på sparlåga och ömsom 
präglats av mer aktiva skrivperioder. Vid ett återupptagande av uppsatsarbetet under våren 
2007 fann jag att mitt ämnesområde inte längre kunde betraktas som ett outforskat ämne inom 
biblioteks- och informationsvetenskap. Under 2006 hade en magisteruppsats vid Högskolan i 
Borås publicerats som har vissa beröringspunkter med det ämnesområde som jag ämnar 
skriva om i föreliggande uppsats. Det är min förhoppning att jag kan bidra med ytterligare 
andra perspektiv samt synliggöra och öka förståelsen och kunskapen om barnbibliotekariers 
och även teaterkonsulenters erfarenheter och värderingar i förhållande till den professionella 
barnteater som förmedlas på folkbibliotek.  

                                                           
1 Meynell, A Hugo 1997. En fråga om smak?, s. 22.   
2 Eriksson, Olle 1970. Estetisk upplevelse, s. 10.   
3 Edvardsson, Bo 1996. Kvalitet och tjänsteutveckling, s. 127.  
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1.1 Syfte och frågeställningar   
 
Med denna uppsats har jag för avsikt att undersöka hur barnbibliotekarier och 
teaterkonsulenter beskriver de konkreta villkoren kring arbetet med professionell 
barnteaterförmedling på folkbiblioteket. Syftet med uppsatsen är också att titta närmare på hur 
barnbibliotekarier och teaterkonsulenter ser på barnteaterarrangemangen i förhållande till 
övrig barnbiblioteksverksamhet och för folkbiblioteket som helhet. Mitt syfte är också att 
undersöka vilka erfarenheter barnbibliotekarier och teaterkonsulenter har av publikens 
upplevelser och reaktioner i samband med barnteaterföreställningar. Vidare vilken betydelse 
de tror att barnteaterupplevelser kan uppfylla för barn. När det kommer till 
barnbibliotekariernas och teaterkonsulenternas urvalsprocess, är jag särskilt intresserad av att 
undersöka hur de resonerar omkring professionell barnteater i kvalitetsmässiga och estetiska 
frågor.      
 
För att uppfylla mitt syfte har jag för avsikt att besvara följande frågor:  
 
• Vilken ställning och funktion anser barnbibliotekarier och teaterkonsulenter att 

professionell barnteater har på folkbiblioteket? 
• Hur beskriver och uttrycker sig barnbibliotekarier och teaterkonsulenter kring 

professionell barnteater och kvalitetsfrågor? 
• Vilka synsätt och erfarenheter på professionell barnteater och barnteaterns betydelse för 

barn ger barnbibliotekarier och teaterkonsulenter uttryck för?  

1.2 Definitioner  
 
I Nationalencyklopedin ges följande definition av barnteater: "Barnteater är dels spelad av 
barn, dels teater framförd av vuxna för en barnpublik.”4 I uppsatsen avses, om inget annat 
anges, den teater som spelas av vuxna för barn och närmare bestämt den barnteater som 
skapas och förmedlas av professionella teatergrupper.  
 
Enligt Nationalencyklopedin betyder kvalitet egenskap och speciellt i förhållande till: ”[…] 
när någon eller någonting beskrivs som bra eller dåligt.”5 Nationalencyklopedins definition av 
kvalitet utgör utgångspunkt för hur jag uppfattar kvalitetsbegreppets grundläggande innebörd 
och betydelse. I uppsatsen kommer de kvalitetsmässiga spörsmålen i förhållande till 
professionell barnteater analyseras med tillämpning av en teori som presenteras i kapitel 3. 
 
Med barn avses i uppsatsen i första hand de åldersgrupper som uppsatsens barnbibliotekarier  
angett att de vänder sig till med sina barnteaterföreställningar. Målgruppen är i huvudsak 
yngre barn i förskoleåldern men det förekommer också att en del folkbibliotek i uppsatsen 
köper in föreställningar som vänder sig till lite äldre barn som börjat skolan.  

1.3 Avgränsningar 
 
I uppsatsen har jag valt att i första hand koncentrera mig på hur barnbibliotekarier och 
teaterkonsulenter ser på olika aspekter som aktualiseras i samband med professionell 
barnteater. Utifrån ett användarperspektiv anser jag det vara av stor betydelse att synliggöra 

                                                           
4 http://www.ne.se, Barnteater. [2004-12-06]  
5 http://www.ne.se, Kvalitet. [2009-03-04]  
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hur vuxenvärlden resonerar omkring sin uppgift att förmedla barnteater eftersom det är 
användarna, framförallt barnen, som påverkas av de vuxnas urval och omdömen.  
Vidare har jag valt att framförallt fokusera och lyfta fram de uppgifter som förekommer i 
samband med barnbibliotekariernas och teaterkonsulenternas barnteaterförmedling på 
folkbiblioteket. Därmed uppmärksammas barnbibliotekariernas övrigt förekommande 
arbetsuppgifter endast om de på något sätt kan anknytas till barnteaterarrangemangen.  
 
Inom barnbiblioteksverksamheten förekommer samtal och diskussioner omkring 
urvalskriterier, inköpspolicy och kvalitetsfrågor i förhållande till alla de barnmedier som 
förmedlas via folkbiblioteket. I den här uppsatsen har jag dock valt att framförallt belysa 
kvalitetsfrågan i förhållande till barnbibliotekariernas och teaterkonsulenternas värderingar 
omkring professionell barnteater.   
 
Avgränsningarna berör de ställningstaganden som jag vidtagit i förhållande till min insamling 
och bearbetning av uppsatsens empiriska underlag. Litteraturöversikt och tidigare forskning 
omfattas dock även av material som belyser andra yrkesgruppers uppfattningar och synsätt 
inom området för barnteater och förmedling av densamma.   
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2. METOD  
 
I detta kapitel redogör jag för den metod jag använt vidare redogör jag för min 
förundersökning, urvalet av informanter, praktiskt tillvägagångssätt, intervjuernas 
genomförande, informationssökningsprocess samt hur jag bearbetat mitt intervjuresultat.  

2.1 Förundersökning  
 
När jag påbörjade uppsatsarbetet vårterminen 2005 ville jag först skapa mig en uppfattning i 
vilken utsträckning det förekommer att barnbibliotekarier och/eller annan bibliotekspersonal 
arrangerar professionell barnteater på folkbibliotek. Jag valde att via e-post ta kontakt med ett 
stort antal folkbibliotek i Sverige, med förfrågan om det förekom professionella 
barnteaterarrangemang på biblioteket samt om det var någon i bibliotekspersonalen som 
ansvarade för dessa arrangemang. Jag fick på så vis kännedom om hur man i en mängd olika 
kommuner organiserade och förmedlade professionella barnteateruppsättningar.    
 
För att ge en kortfattad sammanfattning av min förundersökning så uppgav ett ganska stort 
antal folkbibliotek att de hade en barnbibliotekarie som ansvarade för inköp och planering av 
professionell barnteaterverksamhet på folkbiblioteket. Ytterligare andra svarade att inköp av 
barnteater gjordes i samarbete mellan barnbibliotekarien och kultursekreteraren och/eller att 
barnbibliotekarien fanns med som representant i kommunens barnkulturgrupp. Ett mindre 
antal folkbibliotek uppgav att barnbibliotekarien även hade ansvar för inköp av barnteater till 
skolorna i kommunen. En del uppgav ekonomiska nedskärningar som orsak att man inte 
längre kunde arrangera barnteater och det fanns folkbibliotek som meddelade att 
arrangörsuppdraget övertagits av exempelvis en kultursekreterare. I de fall där inte 
barnbibliotekarien var ansvarig för folkbibliotekets professionella barnteaterarrangemang 
angavs en mängd olika arrangörer. Såsom exempelvis; barnkultursekreterare, 
barnkulturassistenter, allmänkulturchef, kultursamordnare, barnkultursamordnare, 
fritidspedagog, skådespelare, teaterföreningar och representanter från Kulturskolan.   
 
Resultatet av min undersökning inverkade mycket inspirerade för mitt fortsatta uppsatsarbete. 
Särskilt eftersom ganska många folkbibliotek verkade spela en betydelsefull funktion i att 
ombesörja det professionella barnteaterutbudet runt om i landets kommuner.  

2.2 Den valda metoden   
 
Som metod har jag valt att genomföra intervjuer då det är adekvataste sättet att få svar på 
mina frågeställningar. Den kvalitativa intervjun har enligt Jan Trost som målsättning att uppnå 
förståelse för den intervjuades föreställningsvärld, uppfattningar, erfarenheter och känslor.6  
Trost beskrivning överensstämmer med min ambition att få en fördjupad förståelse för 
barnbibliotekariers och teaterkonsulenters erfarenheter, värderingar och synsätt i samband 
med förmedling av professionell barnteater. Enligt Trost så bör valet av metod också 
korrespondera med valet av teoretiska utgångspunkter.7 Den teoretiska utgångspunkt jag valt 
att tillämpa i min analys förutsätter ett empiriskt material som insamlats med kvalitativa 
ansatser.     
 

                                                           
6 Trost, Jan 2005. Kvalitativa intervjuer, s. 23.  
7 Ibid., s. 15.  
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2.3 Urval av barnbibliotekarier och teaterkonsulenter  
 
Min förundersökning fungerade inte bara inspirerande utan har också utgjort ett värdefullt 
underlag vid urvalet av informanter. När man valt att genomföra en kvalitativ studie är det 
enligt Jan Trost oftast av underordnad betydelse att eftersträva ett representativt urval. Den 
kvalitativa studien är snarare inriktad på att finna största möjligaste variation framför det 
likartade.8 I min urvalsprocess utgick jag bland annat från antagandet att förhållanden i den 
yttre kontexten möjligen kunde bidra till att barnbibliotekariernas arbetsförutsättningar med 
professionell barnteater yttrade sig på olika sätt. I de större kommunerna hade jag kännedom 
om att det fanns fria professionella teatergrupper och/eller länsteatrar som producerar 
barnteater. I de mindre kommunerna utgick jag från antagandet att det professionella 
barnteaterutbudet förekommer i mindre omfattning och att folkbiblioteket kanske är den enda 
institution som bereder allmänheten möjlighet att uppleva professionell barnteater. Med detta 
som bakgrund eftersträvade jag ett urval barnbibliotekarier som var verksamma i såväl mindre 
som större kommuner samtidigt som jag försökte uppnå viss geografisk spridning. Av 
framförallt ekonomiska skäl fick jag dock avgränsa mitt geografiska urvalsområde till mellan- 
och sydvästra delen av Sverige.  
 
För att kompensera bristen på tryckta källor och tidigare forskning inom ämnesområdet 
folkbibliotek och professionell barnteater, inriktades också mitt urval mot de informanter som 
i förundersökningen angett en längre yrkeserfarenhet av barnteaterarrangemang samt att de 
uppgett att deras folkbibliotek hade en uttalad satsning och kontinuitet på professionella 
barnteaterarrangemang. 
 
Den ringa förekomsten av tryckta källor bidrog slutligen att mitt urval av barnbibliotekarier 
hamnade på tio stycken. Av dessa ställde sig åtta stycken till förfogande för en intervju. Jämte 
dessa intervjuer genomförde jag också en provintervju med en biblioteksassistent som var 
inköpsansvarig för barnteater. 
 
I ett tidigt skede av min informationssökningsprocess kom jag i kontakt med en 
teaterkonsulent som upplyste mig om den funktion och betydelse som teaterkonsulenterna har 
i förhållande till inköpsansvariga barnbibliotekarier på folkbiblioteken. Jag fann denna länk i 
förmedlarledet vara av stor betydelse i förhållande till mitt undersökningsområde och valde 
därför att utöka antalet informanter med två teaterkonsulenter. Den teaterkonsulent som jag 
redan upprättat en kontakt med ställde sig till förfogande för en intervju och via Riksteaterns 
webbsida fann jag e-post adresser till landets övriga teaterkonsulenter. Urvalet av ytterligare 
en teaterkonsulent styrdes delvis av när jag hade inplanerade intervjuer med barnbibliotekarier 
i geografiskt närliggande kommuner.  
 
Under vårterminen 2005 genomförde jag sammanlagt elva intervjuer inklusive provintervjun. 

2.4 Praktiskt tillvägagångssätt  
 
De barnbibliotekarier som fanns med i mitt första urval kontaktade jag via e-post och därefter 
via telefon för att undersöka vilka som kunde tänka sig genomföra en längre intervju.  
 

                                                           
8 Trost, Jan 2005. Kvalitativa Intervjuer, s. 117.  
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Trost betonar att de intervjuer som bedrivs inom ramen för forskning är konfidentiella samt 
att man vid den första kontakten informerar om att man garanterar konfidentialitet.9 Dylika 
upplysningar uppgav jag till informanterna i samband med de första kontakterna som togs via 
e-post samt att jag vid intervjutillfället upplyste informanterna om att även namn på 
eventuella skådespelare och teatergrupper skulle behandlas konfidentiellt och anonymiseras. 
Även informanternas namn har i föreliggande uppsats anonymiserats.      
 

2.5 Slutgiltigt urval   
 
Jan Trost råder att man genomför ett mindre antal intervjuer, fyra till åtta stycken, annars är 
risken stor att man får hantera ett alltför stort material.10 När min tidskrävande 
transkriberingsfas var genomförd hade jag ett mycket intressant empiriskt underlag men ack 
så omfångsrikt! Det empiriska materialet bör inte vara alltför omfattande för att man som 
Trost uttrycker det ska kunna identifiera; ”[…] viktiga detaljer som förenar eller som 
skiljer.”11 Inom ramen för en magisteruppsats finns det dessutom riktlinjer för hur många 
sidor en magisteruppsats får omfatta. Av dessa skäl har jag nödgats reducera antalet 
informanter till fyra barnbibliotekarier och två teaterkonsulenter.  I likhet med mitt första 
urval har även det slutgiltiga urvalet av barnbibliotekarier styrts av att jag velat bibehålla 
såväl geografisk spridning samt att urvalet består av barnbibliotekarier verksamma på 
folkbibliotek i såväl mindre som större kommuner.    
 
Samtliga informanter underrättades via e-post under vårterminen 2007 om orsaken till att jag 
fått minimera urvalet informanter.  
 

2.6 Intervjufrågor 
 
Enligt Trost bör man vid kvalitativa intervjuer förbereda ett antal frågeområden framför att 
upprätta ett strikt frågeformulär.12 Jag utarbetade en intervjumanual med frågeområden som å 
ena sidan berörde informanternas praktiska och konkreta arbete med barnteater samt 
frågeställningar som behandlade informanternas uppfattningar, värderingar och erfarenheter i 
förhållande till professionell barnteater och dess målgrupp.  
 
Vid varje intervjutillfälle uppdagades nya samtalsämnen omkring mitt ämnesområde som i sin 
tur väckte nya frågor och funderingar. Det påverkade intervjumanualen på så vis att den till 
viss del uppdaterades med nya frågeställningar som jag tog med mig till nästkommande 
intervju.  
 

2.7 Intervjuernas genomförande 
 
Trost betonar att det är viktigt att diskutera hur platsen för intervjun eventuellt kan ha 
påverkat insamlingen av material samt för- och nackdelar med att använda bandspelare.13  

                                                           
9 Trost, Jan 2005. Kvalitativa Intervjuer, s. 40-41.  
10 Ibid., s. 123.   
11 Ibid., s. 123.  
12 Ibid., s. 50-51.  
13 Ibid., s. 44-45, 53-54.  
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Jag avser här endast de sex intervjuer som är aktuella i föreliggande uppsats.   
Samtliga intervjuer, utom en, genomförde jag på informantens arbetsplats och i de flesta fall 
på dennes kontor. En intervju genomfördes i ett sammanträdesrum på annan plats än 
informantens arbetsplats. Intervjuerna pågick mellan 1-2 timmar och förflöt utan några större 
avbrott. De mindre avbrott som förekom berodde på att någon kollega tittade in eller att 
telefonen ringde. Jag upplevde dock aldrig att detta inverkade negativt på intervjusituationen. 
Jag uppfattade alla informanter såsom mycket tillmötesgående samt att alla generöst delade 
med sig av sina reflektioner och erfarenheter. I de fall intervjuerna genomfördes på respektive 
informants folkbibliotek visades jag runt på arbetsplatsen (folkbiblioteket) samt att jag fick se 
den lokal där man visade barnteaterföreställningar.  
 
Jag valde att spela in intervjuerna på bandspelare för att få tillgång till ett utförligt empiriskt 
material och för att till fullo kunna fokusera på hur intervjusituationen utvecklade sig. Jag 
upplyste informanterna om att endast jag skulle lyssna på banden och att de skulle förvaras på 
sådant sätt att ingen förutom jag hade tillgång till dem. De flesta informanter verkade inte 
beröras nämnvärt av bandspelaren och de som var något obekväma i början upplevde jag 
gradvis vande sig vid bandspelarens närvaro. Jag uppfattade också att informanterna hade 
förståelse för de fördelar som en bandupptagning medför. Transkriberingen av intervjuerna 
skrevs ner ordagrant och varje informant fick brevledes ett exemplar av den transkriberade 
intervjun.  
 
Den kvalitativa intervjun bjuder på möjligheter men har också sina bekymmer. Till en av 
svårigheterna hör enligt Trost att frågorna ställs retrospektivt, hur den intervjuade ser på något 
vid intervjutillfället som rör dåtid. Man bör vara medveten om att svaren exempelvis 
förenklas och/eller omtolkas.14 Det här är en aspekt som jag är medveten om och reflekterat 
särskilt över i förhållande till de utsagor som berör hur mina informanter värderat och 
reflekterat över barnteateruppsättningar de sett nyligen alternativt längre tillbaks i tiden.  
 

2.8 Materialinsamling och informationssökning  
 
Min huvudsakliga materialinsamling och informationssökning ägde rum under vår- och 
höstterminen 2005 och när jag under åren återupptagit uppsatsarbetet har jag främst bedrivit 
informationssökning för att uppdatera mig om ny forskning publicerats inom ämnesområdet 
professionella barnteaterarrangemang inom en folkbibliotekskontext. Den 
informationssökning som jag bedrivit har i huvudsak gjorts i LIBRIS, Samkatalogen för 
folkbibliotek i Sverige, lokala bibliotekskataloger, ArtikelSök, uppsatsdatabaser och Nordiskt 
BDI-index. När jag har sökt information på Internet har jag i huvudsak använt sökmotorn 
Google.  
 
De söktermer som jag använt enskilt eller i kombination med varandra har exempelvis varit 
följande: allmänkulturell verksamhet, barnbibliotek, barnbibliotekarier, barnteater, barnkultur, 
estetik, kvalitet, folkbibliotek, kulturarrangemang och smak.   
 
Ytterligare andra sökvägar jag använt är diverse tidskrifter inom ämnesområdena teater, 
barnkultur, bibliotek, jag har letat direkt i det fysiska biblioteksrummets hyllor och 
källförteckningar i litteratur och tidskrifter. Eftersom jag hade svårigheter att hitta material 

                                                           
14 Trost, Jan 2005. Kvalitativa Intervjuer, s. 80.  
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omkring mitt studieområde inom biblioteks- och informationsvetenskap har jag också sökt 
efter relevant material inom andra ämnesdiscipliner såsom teatervetenskap.    
 
Jag har även bekantat mig med innehållet i de utbudskataloger som utgör barnbibliotekariens 
hjälpmedel vid inköp av barnteater. Jag har inte haft för avsikt att vidta någon analys av dessa 
utan utbudskataloger har utgjort ett led i att skaffa mig en förförståelse för 
barnbibliotekariernas urvals- och inköpsarbete.  
 

2.9 Bearbetning och tolkning av intervjuresultatet 
 
Mitt empiriska underlag har, som tidigare nämnts, varit mycket omfattande och jag har därför 
valt att låta stora delar av resultatredovisningen integreras med uppsatsens analys- och 
diskussionskapitel.  
 
Det empiriska materialet har jag bearbetat enligt följande. Första delen av intervjuresultatet 
utgör en bakgrund som presenterar uppsatsens barnbibliotekarier och teaterkonsulenter var för 
sig. Därefter har barnbibliotekariernas och teaterkonsulenternas konkreta villkor och 
arbetsuppgifter med barnteatern separerats i två, en för respektive yrkesgrupp, gemensam 
genomgång. Eftersom teaterkonsulenternas utsagor baserar sig på en mängd folkbibliotek 
inom respektive konsulents upptagningsområde har jag valt att hantera barnbibliotekarier och 
teaterkonsulenterna var för sig. Barnbibliotekarierna beskriver endast de villkor och uppgifter 
som aktualiseras inom sitt respektive folkbibliotek. Till de konkreta villkoren har jag hänvisat 
de hjälpmedel och resurser som barnbibliotekarierna angett utgör deras underlag vid urval och 
inköp av barnteater. För att åstadkomma en lättöverskådlig översikt av ytterligare andra 
förutsättningar, som omger barnbibliotekariernas arbete med barnteater, presenteras dessa i en 
tabell. Till tabellen har jag hänvisat de utsagor som berör; eventuella styrdokument, 
ekonomiska förutsättningar, lokaler för barnteatern, folkbibliotekens målgrupp, 
föreställningstider, biljettpris och markandsföringskanaler.  
 
Efter presentationen av informanterna och deras yttre villkor och förutsättningar följer en 
resultatredovisning som integrerats med analys och diskussion. I denna del har återstående 
intervjuresultat sorteras in under uppsatsens tre frågeställningar och analyseras med teori, 
tidigare forskning och material från litteraturöversikten. Under respektive frågeställning har 
jag därefter strukturerat det empiriska materialet i olika kategorier/teman som framträtt vid 
min tolkning och granskning av materialet.  
 
Den första frågeställningen har strukturerats i två huvudkategorier; barnteaterns ställning och 
barnteaterns funktion. Till den förstnämnda kategorin har jag hänvisat utsagor som berör 
barnteaterns ställning och status i förhållande till barnbiblioteksverksamheten och 
folkbiblioteket som helhet. Kategorin; barnteaterns funktion har sorterats i tre underkategorier 
efter vilka funktioner som informanterna uppgett att barnteatern kan uppfylla för 
folkbiblioteket och dess besökare.  
 
Den andra frågeställningen handlar om informanternas uppfattningar om barnteater i 
kvalitetsfrågor. Dessa utsagor berör bland annat informanternas syn på interaktionen mellan 
teaterensemble och publik samt värderingar omkring olika teatergruppers iscensättning, 
attityd, produktionsvillkor och skådespelarnas gestaltning. För att urskilja dessa 
kvalitetsaspekter har jag strukturerat det empiriska materialet i sju olika kategorier.  
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De utsagor som hänvisats till den tredje frågeställningen berör informanternas erfarenheter av 
barnteater och uppfattningar om barnteaterns betydelse för barn. Här har min bearbetning av 
det empiriska underlaget utkristalliserat sig i fem kategorier. Dessa kategorier omfattar bland 
annat informanternas uppfattningar om barnteaterns betydelse för barns utveckling, 
publikreaktioner och efterarbete i samband med barnteaterarrangemang.    
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3. TEORI 
 
Under min informationssökningsprocess sökte jag efter en teoretisk utgångspunkt som hade 
förutsättningar och/eller egenskaper att fungera som verktyg för att analysera kvalitet och 
vilka faktorer som ligger till grund för hur en enskild åskådare värderar 
scenkonstföreställningar. En tänkbar teoretisk utgångspunkt hade varit att tillämpa Carl 
Gustav Johannsens utveckling av Garvins kvalitetsdefinitioner. Kvalitetsdefinitionerna är 
indelade i fem kategorier och utgör ett möjligt underlag för att analysera vilka riktlinjer som 
aktualiseras i samband med medieinköp inom bibliotekssektorn.15 Vid en närmare granskning 
av Johannsens begrepp uttolkade jag att ett fåtal av kvalitetsdefinitionerna var möjliga att 
tillämpa i förhållande till publikupplevelser i samband med teaterföreställningar. Johannsens 
kvalitetsdefinitioner uppfattar jag lämpar sig bättre om man har för avsikt att analysera 
medieinköp och beståndsutveckling utifrån ett kvalitetsperspektiv.  
 
I samband med en genomläsning av Malin Hjorths och Christina Klosterbergs rapport Bilder 
av barnteater fick jag dock upp ögonen för en kommunikationsmodell som motsvarade mina 
önskemål om en lämplig teoretisk utgångspunkt.16 Kommunikationsmodellen beskrivs av 
Willmar Sauter fil. dr i teaterhistoria och professor vid institutionen för teatervetenskap vid 
Stockholms universitet. Sauters modell åskådliggör kommunikationen mellan scen och salong 
och kan tillämpas i både föreställningsanalyser som receptionsstudier. I modellen finns tre 
separata kommunikationsnivåer men som enligt Sauter i praktiken med varierande kraft 
samverkar med varandra från både scenens och publikens sida under hela föreställningen. 
 
Sensorisk nivå 
Denna nivå inträder i den första kontakten mellan scen och salong. Hur man som publik 
reagerar på det första intrycket av skådespelarens yttre beteende, personlighet och utseende. 
På den sensoriska nivån menar Sauter att det artistiska uttrycket ännu inte aktualiserats.   
 
Artistisk nivå 
Den artistiska nivån gör sig gällande när skådespelaren börjar handla, gestalta och uttrycka sig 
via sin roll. 
 
Fiktionella kommunikationsnivån  
Här etableras kontakt mellan scen och salong och teaterhändelsen i sig. I teaterhändelsen finns 
en viktig förutsättning för att fiktionen skall kunna ta form och det är att publiken uppfattar 
skådespelarens handlingar och agerande som föreställande handlingar.17 
 
För att ytterligare förstå åskådaren så menar Sauter att man jämte de tre 
kommunikationsnivåerna kan indela åskådarens reaktioner i två förhållningssätt:  
 

- den intuitiva responsen 
- den kognitiva förståelsen 

 
Dessa förhållningssätt existerar på varje kommunikationsnivå. På den sensoriska nivån kan de 
två förhållningarna yttra sig dels känslomässigt, den intuitiva responsen, genom att man som 
åskådare spontant och omedelbart fattar tycke för eller emot en skådespelare och dennes 

                                                           
15 Johannsen, Carl Gustav 1996. Kvalitetsledelse og materialevalg, s. 331-351.  
16 Hjorth, Malin & Klosterberg, Christina 1997. Bilder av barnteater, s. 32.  
17 Sauter, Willmar 1995. Ungdomar på teatern: Några undersökningar om den unga teaterpubliken, s. 38-39.  
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handlingar. I den kognitiva förståelsen kommer de känslomässiga intrycken tillsammans med 
bland annat tidigare livserfarenheter och övriga intryck från föreställningen påverka i vad mån 
föreställningen kommer att uppskattas. Ser man till den intuitiva responsen på den artistiska 
nivån kan den komma till uttryck genom att åskådaren är imponerad av framträdandet 
och/eller yrkesskickligheten. Sauter menar att för att man som åskådare ska kunna ge uttryck 
för mer eller mindre genomtänkta omdömen om sceniska prestationer krävs att man känner 
till regler och normer, att man har en kognitiv förståelse. Sauter hävdar att: ”Det är just på den 
punkten som vi som åskådare bedömer en föreställnings kvalitet.”18 Går man vidare till den 
fiktionella nivån så kan den intuitiva responsen exempelvis yttra sig som identifikation, 
empati och sympati med någon av föreställningens karaktärer. På det kognitiva planet inträder 
bland annat åskådarens tolkningar av föreställningens delar och dess helhet.19  
 
Enligt Sauter så är barn och ungdomars reaktioner på den artistiska nivån framförallt intuitiva 
och känslomässiga. Vad beträffar den kognitiva förståelsen så har barn mindre erfarenhet och 
är i mindre utsträckning insatta i teaterns koder och får därmed svårare att göra verbala 
bedömningar om skådespelarprestationer. Däremot menar Sauter att barn/ungdomar 
känslomässigt kan reagera positivt eller negativt på en skådespelares sceniska handlingar. 
Samt att en ung publik inte är ointresserad av kvalitetsaspekten i förhållande till teaterkonst 
och skådespelarprestationer men att referensramarna ännu inte utvecklats på sådant vis att en 
nyanserad bedömning kan göras.20 
 
I anslutning till Sauters presentation av kommunikationsmodellen hänvisar han också till en 
undersökning av en barnföreställning som genomförts av en student. Såväl publikreaktioner 
som föreställning analyserades genom tillämpning av modellens kommunikationsnivåer. Ett 
av studiens resultat visade att när den första kontakten (sensorisk nivå) mellan barn och 
dockspelare utvecklades på ett positivt och gynnsamt sätt så skapade det förutsättningar för att 
barnpubliken skulle tillgodogöra sig och vara öppna för själva föreställningen (artistiska 
nivån). Barnen välkomnandes redan i foajén och fick bekanta sig med hur en marionettdocka 
fungerar som gjorde att barnen fick elementär kunskap om artistiska koder.21 Sauter 
understryker också att teatern och kommunikationen med publiken alltid verkar i ett 
sammanhang, i en kontext och utgör ett unikt möte mellan scen och salong på en bestämd 
plats och tid.22  
 
Sauter urskiljer också för teatern ett sammanhang som han kallar för den konceptionella 
kontexten, som inbegriper vilken ställning teatern av tradition har i samhället samt vilken 
attityd människor har i förhållande till teater. En central frågeställning Sauter anknyter till den 
konceptionella kontexten är: ”Tycker människor att det alls är viktigt att teater finns – oavsett 
om de hör till de flitiga teaterbesökarna eller om de själva aldrig går på teater?”23 
 

3.1 Analysmetod 
 
Här redogör jag för hur jag kommer gå tillväga vid analysen av uppsatsens tre 
frågeställningar.  

                                                           
18 Sauter, Willmar 1995. Ungdomar på teatern: Några undersökningar om den unga teaterpubliken, s. 41.  
19 Ibid., s. 42.  
20 Ibid., s. 42-43.  
21 Ibid., s. 39-41.  
22 Ibid., s. 44.  
23 Ibid., s. 46-47.  
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Den första frågeställningen handlar om vilken ställning och funktion som informanterna anser 
att professionell barnteater har på folkbiblioteket. Frågeställningen har i uppsatsens analys- 
och diskussionskapitel delats upp i två kategorier. Willmar Sauters begrepp den 
konceptionella kontexten utgör den huvudsakliga utgångspunkten i förhållande till den 
diskussion som jag för omkring informanternas uppfattningar som rör den professionella 
barnteaterns ställning på folkbiblioteket. 
 
Den andra kategorin behandlar den professionella barnteaterns funktion på folkbiblioteket och 
berör bland annat olika aspekter som barnteaterarrangemangen kan uppfylla för 
biblioteksbesökarna samt för barnbiblioteksverksamheten och folkbiblioteket generellt. Det 
empiriska material som berör dessa spörsmål kommer jag bland annat att diskutera, jämföra 
och analysera med hjälp av litteratur och tidigare forskning som specifikt handlar om 
professionell barnteater på folkbibliotek. För att belysa frågan i en vidare barnteaterkontext 
kommer jag bland annat anknyta till teaterforskaren Karin Helanders barnteaterhistoriska 
översikt.  
 
För att hantera uppsatsens andra frågeställning om professionell barnteater och kvalitetsfrågor 
använder jag Willmar Sauters kommunikationsmodell som teoretisk utgångspunkt. Sauters 
kommunikationsmodell anser jag vara mycket användbar eftersom den möjliggör en analys av 
kvalitetsfrågan i förhållande till hela teaterhändelsen i sig, från mottagandet till själva 
föreställningen samt interaktionen mellan skådespelare och arrangör/publik. En tillämpning 
av Sauters modell har sina fördelar men också sina begränsningar i förhållande till den 
utgångspunkt och det tillvägagångssätt jag haft vid insamling av det empiriska materialet. 
Mina informanters utsagor behandlar inte hur de upplevt en gemensam och/eller specifik 
barnteaterföreställning utan informanternas utsagor har oundvikligen ett retrospektivt 
perspektiv i förhållande till den samlade erfarenhet och upplevelse informanterna mött i sitt 
arbete med en mängd olika professionella barnteaterarrangemang. I föreliggande 
analyskapitel är jag också medveten om att informanternas utsagor grundar sig på deras 
subjektiva upplevelser och omdömen omkring en barnteaterföreställning samt hur 
informanterna direkt eller indirekt uppfattar och tolkar att publiken upplevt en föreställning. 
När informanterna beskriver publikreaktioner avser de såväl barn som medföljande vuxna. 
 
Min tredje frågeställning berör vilka synsätt och erfarenheter som informanterna gett uttryck 
för i förhållande till professionell barnteater samt vilken betydelse de tror att barnteater kan 
uppfylla för barn. En utgångspunkt i förhållande till analysen av min tredje frågeställning 
utgör den litteratur och tidigare forskning som diskuterar och problematiserar vuxenvärldens 
tolkningsföreträde och maktposition omkring vilken barnteater och barnkultur som bör 
förmedlas till barn. Med anledning av att jag funnit lite material om barnteaterförmedling 
inom en folkbibliotekskontext kommer frågan också analyseras med hjälp av material från 
andra ämnesdiscipliner som jag bedömt vara relevanta. Jämte folkbiblioteket utgör 
exempelvis även skolan en förmedlingslänk mellan barn och den professionella barnteatern. 
Barnteatern som förmedlas på folkbiblioteken i föreliggande uppsats har som huvudsaklig 
målgrupp förskolebarn. Därav finner jag det också relevant att anknyta mina informanters 
utsagor till material som berör hur man från den professionella teatervärlden tänker omkring 
och går tillväga när man skapar föreställningar för yngre barn.  Informanternas uppfattningar 
omkring barnteaterns betydelse för barn kommer också analyseras med hjälp av tre syften 
som enligt teaterforskaren Karin Helander kan samverka i en barnteateruppsättning.  Mina 
informanter diskuterar också efterbearbetning och erfarenheter av publikens reaktioner. Dessa 
utsagor kommer jag bland annat relatera till receptionsstudier som uppvisat de skillnader som 
förekommer omkring hur barn och vuxna upplevt och uppfattat barnteaterföreställningar.  
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3.2 Disposition  
 
Uppsatsens fortsatta disposition inleds med en genomgång av litteratur och tidigare forskning. 
Först kommer jag att presentera en kort sammanfattning över den professionella barnteaterns 
historik i Sverige i syfte att skapa en viss förståelse för hur den professionella barnteaterns 
syften, form och innehåll utvecklats och förändrats under 1900-talet samt i viss mån ge en 
liten inblick i vilka produktions- och distributionsvillkor som omgett densamma. Därpå följer 
litteratur och tidigare forskning som handlar om barnteater förmedlad inom en 
folkbibliotekskontext. Vidare presenteras material som berör olika aspekter av vuxenvärldens 
barnkultur- och barnteaterförmedling. Här följer också material som handlar om teater 
förmedlad via skolan och hur bland annat teatermedarbetare ser på sin uppgift att skapa 
barnteaterföreställningar för små barn. Syftet med denna del är att skapa en förståelse för 
vilka idéer och uppfattningar som kan förekomma omkring vuxenvärldens syn på barn. Samt 
vilken barnkultur och barnteater som, enligt vuxna, har förutsättningar och egenskaper att 
bidra till barns utveckling och bästa. Avsikten är också att ge en inblick i vilka egenskaper 
som anses viktiga när man skapar och förmedlar teater för små barn. För att ge läsaren en 
inblick och förståelse för hur vuxenvärldens barnteaterförmedling kan upplevas och uppfattas 
av barn och vuxna avslutas litteraturgenomgången med en presentation av receptionsstudier.   
 
I nästkommande kapitel följer själva resultatredovisningen samt analys och diskussion av 
densamma. Resultatredovisningen hanteras i två delar. Den första delen har för avsikt att 
presentera uppsatsens barnbibliotekarier och teaterkonsulenter samt ge en bakgrund till de 
konkreta arbetsuppgifter och villkor som aktualiseras i informanternas arbete med 
barnteaterförmedling. I den andra delen har resultatredovisningen strukturerats efter 
uppsatsens tre frågeställningar samt integrerats med analys och diskussion. I den andra delen 
analyseras och diskuteras mitt empiriska resultat med hjälp Willmars Sauters teori samt att 
mitt empiriska underlag anknyts till material från litteraturöversikt och tidigare forskning. 
Efter varje frågeställning följer en sammanfattning.    
 
Följande kapitel utgörs av slutdiskussion då jag med uppsatsens syfte som utgångspunkt 
diskuterar och drar vissa slutsatser av mitt undersökningsområde. Efter slutdiskussion följer 
slutord där jag bland annat reflekterar över min valda metod samt föreslår ett antal 
undersökningsområden för vidare forskning. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning.   
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4. LITTERATURÖVERSIKT OCH TIDIGARE 
FORSKNING  
 
I föreliggande kapitel har jag för avsikt att presentera material som på olika vis anknyter till 
min uppsats ämnesområde i syfte att öka förståelsen och ge en bakgrund till vuxenvärldens  
erfarenheter, idéer, synsätt och uppfattningar som kan förekomma i samband med såväl 
förmedling som skapandet av barnteater.    
 
Jag inleder med en historisk översikt av den professionella barnteaterns utveckling och 
framväxt i Sverige. Därpå följer ett avsnitt som består av tidigare forskning samt litteratur 
som särskilt berör barnteater inom en folkbibliotekskontext. Därefter kommer ett avsnitt med 
material som diskuterar nordisk förmedlingstradition samt synsätt på barn och kultur som 
förekommer inom det barnkulturella paradigmet. Som tidigare nämnt kan även lärare utgöra 
förmedlingslänken mellan den professionella barnteatern och barn och därför presenterar jag 
även en rapport som bland annat undersökt i vilken utsträckning lärare använder teater som en 
resurs för meningsskapande processer i undervisningen. Efter detta följer ett avsnitt där jag 
redogör för material som handlar om förmedling av professionell barnteater till mycket små 
barn samt vilken betydelse barnteater kan uppfylla för barn. Kapitlet avslutas med en 
presentation av receptionsstudier som undersökt hur barn i olika åldrar och även vuxna 
upplevt och uppfattat en mängd olika barnteaterföreställningar.  
 

4.1 Den professionella barnteatern i Sverige – en historisk 
översikt  
 
Uppsatsens barnteaterhistoriska översikt gör inte anspråk på att presentera en heltäckande bild 
av den professionella barnteatern i Sverige under 1900-talet. Jag har valt att återge en del av 
de huvudlinjer som enligt Karin Helander genomsyrat den professionella barnteaterns 
utveckling under 1900-talet i Sverige. Helander är professor i teatervetenskap samt 
föreståndare för Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet.   
 
Helander har i sin bok, Från sagospel till barntragedi – pedagogik, förströelse och konst i 
1900-talets svenska barnteater, haft för avsikt att undersöka vilka tendenser som under olika 
tidsperioder genomsyrat den professionella barnteatern. Helanders utgångspunkt har bland 
annat varit att lyfta fram vilken syn på barnet och barndomen som avspeglats i barnteatern. 
Hon utgår också från att det är vuxna som föreskriver och definierar villkoren för vilken 
barnteater som skapas och förmedlas till barn. Helander har kunnat urskilja tre grundläggande 
syften inom 1900-talets svenska barnteater som kan samverka på olika vis i en 
barnteateruppsättning.24 Helanders definition av de tre syftena kommer jag att presentera efter 
den historiska översikten.  
 
Enligt Helander så var det först en lång bit in på 1800-talet som barn i Sverige gavs möjlighet 
att uppleva professionell barnteater. På svenska institutionsteatrar runt sekelskiftet började 
man exempelvis uppföra så kallade julpjäser för hela familjen samt överföra och iscensätta 

                                                           
24 Helander, Karin 1998. Från sagospel till barntragedi: Pedagogik, förströelse och konst i 1900-talets svenska 
barnteater, s. 9-10.  
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sagor och bilderböcker av exempelvis Elsa Beskow. Sago- och julspelen fanns på 
institutionsteatrarnas repertoar enligt Helander ända in på 1950-60-talet.25    
 
Helander nämner också några tidiga exempel på hur vuxna organiserat sig för att fostra en ny 
teaterpublik och erbjuda barn och ungdomar teater. Den ena är Föreningen Skolteatern som 
bildades 1926 samt Skolbarnsteatern från 1947. Under 1940-50-talet ändrade 
barnpsykologiska idéer inriktning och pedagogiska idéer reformerades. Man vände sig emot 
bland annat disciplinär fostran för att istället öka barn och ungas inflytande. Helander menar 
att den nya synen på barnet även avspeglades i nyskriven svensk dramatik. Under den här 
tiden blev det också populärt för barn att själva spela och leka teater. Helander nämner Elsa 
Olenius som en betydelsefull person i det sammanhanget.26  
 
Helander beskriver slutet av 1960-talet som en tid då en samhällsengagerad politiskt präglad 
teater växte fram och det skrevs ny svensk samhällskritisk dramatik. Teatergrupper bildades 
inom och utanför teaterinstitutionerna och den uppsökande teaterformen växte också fram för 
att nå dem som aldrig besökte teatern i exempelvis skolor och bostadsområden. De fria 
teatergrupper som ägnade sig åt barnteater ville göra en teater som var underhållande men 
frigjord från sagospelens traditioner. Tematiken skulle vara sprungen ur barns egen verklighet 
och pågående samhällsdebatt. Vid sidan om bildandet av fria teatergrupper bildades också 
flera regionteatrar runt om i Sverige. Helander menar att man då som nu problematiserade 
begreppet pedagogisk teater. Man ville å ena sidan ge barnen en politisk och social fostran 
som ett bidrag till deras självständiga tänkande men man ville göra det utan att hemfalla åt 
övertydliga pekpinnar. Den radikala barnteatern förekom även på en del institutionsteatrar.  
En hel del av dessa pjäser orsakade kraftiga reaktioner från skola, föräldrar och politiker och 
det förekom att pjäser stoppades. Under den här tiden utkom också en rad debattböcker inom 
ämnet barnteater och barnkultur.27  
 
Helander beskriver mitten av 1970-talet som en tid då barnteatern återigen förändrades och 
föreställningarna präglades av såväl nytt innehåll som ny form. Under den här tiden följde 
bland annat uppsättningar som ville synliggöra det övergivna och ensamma barnet. Helander 
beskriver bland annat att barntragedierna ville skänka tröst, förmedla att man inte var ensam 
om sina problem och att igenkänning exempelvis kunde utveckla barns empati och förståelse. 
Helander nämner också att sagan gjorde comeback under 1970-talet på barnteaterscenen, där 
en viktig inspirationskälla var Bruno Bettelheims bok The Uses of Enchantment vars 
psykoanalytiska perspektiv och tolkning av sagan betraktades som viktig för barns utveckling. 
Under 1970-talet förekom det också att teatergrupper tolkade sagorna ur ett politiskt 
perspektiv.28 
 
Under mitten av 1990-talet vållade inte längre barnteaterns tabubelagda ämnen kontroverser 
och kritiska röster enligt Helander. Ytterligare andra aspekter som Helander lyfter fram är att 
barnteatern under årens lopp utvecklats mot att skapa ett litet intimt scenrum som främjar 
kontakten mellan aktörer och barn. Vidare att de vuxna skådespelarna arbetar med en 
lyhördhet och respekt inför sin unga publik.29  
 

                                                           
25 Helander, Karin 1998. Från sagospel till barntragedi: Pedagogik, förströelse och konst i 1900-talets svenska 
barnteater, s. 25-58.  
26 Ibid., s. 60-92.  
27 Ibid., s. 93-123.  
28 Ibid., s. 125-134.  
29 Ibid., s. 154-155.  
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De tre syften som på olika vis och i varierande grad kan genomsyra en barnteaterföreställning 
definierar Karin Helander på följande sätt:  
 
Teater som förströelse har som sitt främsta syfte att roa och underhålla publiken. Till denna 
kategori har Helander hänvisat bland annat dramatiserade bilderböcker och välkända sagor 
som för barnpubliken bygger på igenkänningens glädje och ofta är säkra framgångar. 
Helander betonar dock också att det egentligen inte finns någon professionell teater som 
avstår förströelseaspekten i sina uppsättningar.  
 
Den konstnärliga teatern kännetecknas av att alla teaterns beståndsdelar utgör en 
samverkande och konstnärlig helhet. Den kan också inspireras av andra konstarter såsom 
musik och dans. Den är inte heller rädd för att gestalta komplicerade ämnen och existentiella 
frågor. Den utmärks också av medvetenhet, skicklighet, höga ambitioner och den möter 
publiken med respekt. När man talar om en konstnärlig barnteater så menar Helander att man 
kommer in på kvalitetsaspekter, värderingar och vem som har tolkningsföreträdet att 
bestämma vad som är konstnärlig barnteater. 
 
Den pedagogiska teatern har för avsikt att i högre eller mindre grad fostra och undervisa sin 
publik. Under alla de år som skolan och teatern samarbetat har man bland annat velat ge barn 
en kulturell och estetisk fostran. I början av 1900-talet stod sagospelen för fostrande normer 
och moraliska budskap. Under 1960-talet ville den politiska och samhällskritiska barnteatern 
fostra sin unga publik till solidariska medborgare. Med den politiska barnteatern fick också 
begreppet pedagogisk barnteater enligt Helander en negativ innebörd, så kallad 
”pekpinneteater”. Den barnteater som utvecklades under 1980-90-talet hade som ambition att 
utgå från barnets perspektiv och livsvärld. Den här typen av barnteater kan tillhandahålla 
skolorna med pedagogiskt diskussionsmaterial som anknyter till föreställningen men kallar 
inte teatern pedagogisk.30   
 
Även om innehåll, publiktilltal och form utvecklats och förändrats under decennierna så 
menar Helander att det fortfarande förekommer en brist på respekt för den unga publiken.  
I föreställningar kan det yttra sig såsom att skådespelarna saknar en lyhördhet och spelar i ett 
högljutt och uppskruvat tempo. Helander frågar sig; ”Om barnen i publiken samfällt skriker 
av skratt - är det tecken på bra barnteater?”31 Helander understryker också att det inom 
barnteatern är de vuxna som har makten eftersom en föreställning filtreras genom de vuxnas 
omdömen, urval och värderingar innan den möter sin barnpublik. Barnen är också helt i 
händerna på vad vuxna vill förmedla för bild av världen i sin strävan att fostra och bidra till 
barns utveckling.  Helander menar också att det fortfarande förekommer att 
barnteateruppsättningar från de vuxnas horisont kan bemötas med funderingar och oro 
huruvida barn kommer att förstå en föreställning eller att vuxna kan reagera på att 
föreställningar uppvisar en alltför brutal bild av verkligheten.32  
 

4.2 Barnteater och folkbibliotek  
 
Kerstin Rydsjö, universitetsadjunkt vid Bibliotekshögskolan i Borås, beskriver biblioteket 
som en plats där många olika kulturformer kan mötas. ”Böcker, musik, bild, teater, film – allt 
                                                           
30 Helander, Karin 1998. Från sagospel till barntragedi: Pedagogik, förströelse och konst i 1900-talets svenska 
barnteater s. 259-263.  
31 Ibid., s. 264.  
32 Ibid., s. 265.  
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ryms i ett barnbibliotek. Barnbibliotekets styrka är att vara gränsöverskridande.”33 Rydsjö 
menar också att det är väldigt vanligt att böcker iscensätts till såväl film som barnteater. 
Växelverkan mellan olika medier och kulturformer har alltid varit närvarande i 
barnbiblioteksverksamheten och Rydsjö uppmanar att man bör ta vara på de möjligheter som 
detta samspel erbjuder.34 Om hur detta samspel kan yttra sig på folkbibliotek som arrangerar 
barnteater förekommer dessvärre inte i någon riklig mängd. De tryckta källor som jag kunnat 
finna ämnar jag dock redogöra för enligt nedan.   
 
Om barnteaterverksamhet på folkbibliotek presenteras i en idéhandbok som utarbetades av 
Skolöverstyrelsens arbetsgrupp för barn- och ungdomsbiblioteks frågor. Boken har haft som 
syfte att fungera som en inspirationskälla för utveckling av särskilt den allmänkulturella 
verksamheten för barn och ungdomar på biblioteket. Boken har visserligen flera år på nacken 
men jag anser att den fortfarande har relevans i förhållande till mitt empiriska material. Som 
orsak till 1950- och 60- talens allmänkulturella utveckling anges bland annat: ”[…] det värde, 
som kulturaktiviteterna bedömdes ha för bibliotekens attraktionskraft.”35 Vidare att 
målgruppen barn och ungdomar ofta ”[…] saknar en naturlig motivation för 
biblioteksbesök.”36 I boken anges också att biblioteket i mindre kommuner ofta är den enda 
kulturinstitutionen som kan erbjuda allmänkulturell verksamhet och aktiviteter av icke 
kommersiell karaktär.37  
 
Gerd Hillman, ordförande i SAB: s specialgrupp för barn- och tonårsverksamhet, lyfter fram 
en mängd olika aspekter som berör barnteaterverksamhet på folkbiblioteket. Hillman betraktar 
bland annat dockteatergenren såsom särskilt lämplig då den sällan ställer stora krav på 
anpassade lokaler samt att den lämpar sig särskilt väl för förskolebarn.38 Vidare menar 
Hillman att bibliotekets roll bör utgöra ett komplement till skolan och erbjuda teater för såväl 
barn som vuxna och på så vis skapa förutsättningar för en dialog mellan olika åldrar och 
grupper av människor. Hillman lyfter också fram bibliotekets fördelaktiga organisation som 
ett utmärkt nav för administration, planering och samordning inom och emellan kommuner. 
Hillman ser också att folkbiblioteket bör verka för att främja såväl teater för barn som teater 
med barn samt vara delaktigt i den teaterpolitik som förs inom kommunen. Hon betonar 
vikten av att biblioteken har bra lokaler samt lyfter fram uppsökande verksamhet såsom 
exempelvis bokbussteater. Ur ett jämlikhetsperspektiv så bör barnteater på bibliotek vara 
gratis menar Hillman. För att barn ska få tillfälle att ge uttryck för sina teaterupplevelser anser 
Hillman det vara av vikt att vuxna ser föreställningar tillsammans med sina barn samt att barn 
via aktiviteter, anordnade av biblioteket, ges möjlighet till efterbearbetning och reflektion 
efter en föreställning.39 
 
I magisteruppsatsen Glöm inte barnteatern! En studie om barnteater på folkbiblioteket har 
uppsatsförfattaren Jenny Nyberg haft för avsikt att undersöka vad barnbibliotekarier har för 
uppfattning om barnteaterarrangemang på folkbiblioteket, vilket syfte barnbibliotekarierna 
anser att barnteatern har på folkbiblioteken för barn och vilka faktorer som påverkar 
barnbibliotekariers inköp och urval av barnteater.40 Nyberg har genomfört intervjuer med fyra 

                                                           
33 Rydsjö, Kerstin 1997. Biblioteken, barnen och informationstekniken, s. 30. 
34 Ibid., s. 38.  
35 Brattström, Charlotte (red.) 1974. Barn i bibliotek: En idéhandbok om aktiviteter och samarbetsformer, s. 7-8.  
36 Ibid., s. 8.  
37 Ibid., s. 35-36.   
38 Ibid., s. 9, 82-89.  
39 Ibid., s. 150-153, 156-158.  
40 Nyberg, Jenny 2006. Glöm inte barnteatern! En studie om barnteater på folkbiblioteket, s. 3.  
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barnbibliotekarier på slumpmässigt utvalda bibliotek inom en region.41 Som analysverktyg har 
Nyberg tillämpat bland annat Karin Helanders modell om barnteaterns tre syften. Nyberg har 
kommit fram till att hennes informanter framförallt uppvisat ett pedagogiskt syfte med 
barnteaterarrangemangen. De har bland annat gett uttryck för att barnteatern ska vara ett led i 
barns utveckling, lärande, bidra till en utveckling av deras empatiska förmåga samt fungera 
som en fostran i hur man uppför sig på teatern. Förströelsesyftet utläser Nyberg i mindre 
utsträckning och då genom att en del av informanterna menat att barnteatern ska ha ett 
underhållningsvärde samt att de pjäser som baseras på barnböcker ofta är bra och drar mycket 
publik Till det konstnärliga syftet har Nyberg hänvisat utsagor som att informanterna helt 
enkelt tycker att barnteater är en konstform, vidare att de uppskattar egenskaper såsom att 
föreställningen skall vara genomarbetad, stimulera olika sinnen, gärna ha musikinslag, vara 
fantasifull, bjuda på en lek med formen samt att dockteater kan utgöra en konstupplevelse.42 
Det är endast en av Nybergs informanter som angett att tonvikten inte endast ligger på att 
köpa in dramatiserade barnböcker utan att hon eftersträvar variation i sina inköp.43 Till de 
övriga inköpskriterier som Nybergs informanter nämner hör; utbudskatalog, 
teaterkonsulenters omdömen, recensioner, referenser, tidigare positiva erfarenheter samt 
praktiska aspekter såsom lokalkrav och kostnader.44  
 
Jag uppfattar Nybergs egna reflektioner och slutsatser såsom kritiska i förhållande till ett 
flertal aspekter som rör informanternas arbete med barnteaterarrangemangen. Exempelvis så 
uppfattar Nyberg att informanternas kunskaper är bristfälliga i förhållande till barnteater samt 
hur barn upplever föreställningar. Hon ger också uttryck för att informanterna verkar 
omedvetna om att biblioteket är en av de viktigaste platserna för barnkultur i samhället, 
eftersom de inte tillräckligt hävdar barnteaterns/barnkulturens plats på biblioteket.45 Även om 
Nybergs informanter är positiva till efterarbete/workshops anser hon att de inte tar sitt ansvar 
när de överlämnar efterföljande diskussioner på andra vuxna såsom lärare eller föräldrar. 
Nyberg lyfter fram sagostundsverksamhet som ett bra exempel på hur barnbibliotekspersonal 
gör medvetna val av saga samt ger utrymme för samtal med barnen. Det här medvetna sättet 
att arbeta menar Nyberg även borde överföras till arbetet med barnteaterarrangemangen.46 
Även om informanterna finner barnteatern viktig och har en naturlig plats på biblioteket så 
uppfattar Nyberg informanterna såsom oklara över syftet med barnteater på biblioteket.47  
 
Jag saknar en problematisering när Nyberg väljer att dra paralleller i förhållande till de 
arbetsmetoder barnbibliotekarier har i samband med förmedling av böcker, sagostunder och 
barnteater. Kontexten och förutsättningarna som omger vart och ett av dessa medier och 
förmedlingen av densamma äger sinsemellan även många olikheter som jag anser bör beaktas 
för att rättvisa slutsatser och samband skall kunna dras.48 Nyberg skriver också att 
informanterna uppvisar en öppenhet gentemot att köpa in föreställningar från fria 
teatergrupper och institutionsteatrar men att de förlitar sig främst på det som erbjuds via 
utbudskatalogen.49 Här anser jag att Nyberg varit otydlig eftersom katalogernas utbud består 
av pjäser som är producerade av såväl fria teatergrupper som institutionsteatrar. Med 
hänvisning till sina informanter samt undersökningar som gjorts med lärare uppfattar Nyberg 
                                                           
41 Nyberg, Jenny 2006. Glöm inte barnteatern! En studie om barnteater på folkbiblioteket, s. 30.  
42 Ibid., s. 27-28, 46-50, 60-61.   
43 Ibid., s. 49.  
44 Ibid., s. 51-52.  
45 Ibid., s. 62-63.  
46 Ibid., s. 55-56, 63.  
47 Ibid., s. 57.  
48 Ibid., s. 63.  
49 Ibid., s. 52.  
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att ingen verkar vilja ta ansvar för efterföljande diskussioner med barnpubliken.50 I det här 
fallet saknar jag att Nyberg inte för en diskussion omkring de olika förutsättningar som omger 
en offentlig föreställning respektive en föreställning som visas under skoltid. Förutsättningar 
som jag tror är nödvändiga att beakta för att efterarbete ska vara möjligt att genomföra på ett 
tillfredsställande vis. Jag får anledning att återkomma till diskussionen om efterarbete i 
samband med barnteaterföreställningar i min analys.  
 

4.2.1 Elsa Olenius  
 
En barnbibliotekspionjär som tidigt arbetade med att ta tillvara samspelet mellan bok och 
barnteater var Elsa Olenius. Anita Lindvåg har i sin doktorsavhandling; Elsa Olenius och Vår 
Teater haft för avsikt att belysa den barnteaterverksamhet i Stockholm som i början av 1940-
talet tog fart under ledning av barnbibliotekarien Elsa Olenius. Redan innan Olenius 
etablerade barnteaterverksamheten hade hon under sitt mångåriga barnbiblioteksarbete använt 
sig av dramatisering under sina sagostunder och i arbetet med barnlitteraturförmedling.51 I 
föreliggande uppsats avses den professionella barnteatern på folkbiblioteket och i Olenius 
barnteaterverksamhet åsyftas barn som spelar teater. Jag finner dock Olenius verksamhet 
relevant att lyfta fram särskilt som jag finner hennes folkbildningsidéer intressanta att relatera 
i förhållande till mitt undersökningsområde.  
 
Enligt Lindvåg så är Olenius att se som den första inom svensk barnbiblioteksverksamhet som 
med barnlitteraturen som grund utvecklade metoder och aktiviteter med syftet att stimulera 
och väcka läslust samt locka barn till biblioteket. Lindvåg menar att man i Elsa Olenius 
gärning kan spåra folkbildningens idéer som spirade under 1900-talets första årtionden.52 
”När hon satte det individuella barnet i centrum, talade om att ‘höja’ detta barn till konstens 
höjder, leda det dit på en skönhetsstege i en uppåtgående rörelse mot bildningsljuset, kan man 
spåra det romantiska bildningsbegreppet.”53 
 
Lindvåg identifierar också ett påtagligt samband mellan Ellen Keys och Olenius 
bildningsidéer, då båda förenas i sin syn på att konsten främjar barns känsla och fantasi. Hos 
Ellen Key gick också den estetiska fostran hand i hand med etiken. Motsvarande idéer finner 
Lindvåg också hos Olenius som i sina uttalanden menade att barn genom teatern och språket 
dels kunde uppleva estetisk glädje samt att konsten kunde bidra till en etisk fostran genom att 
den övade unga människor i tolerans och inlevelse.54 Lindvåg ser också att Keys och Olenius 
idéer korresponderar med det kulturdemokratiska bildningsidealet. Olenius arbete med 
litteratur och teater vände sig till alla, oavsett klasstillhörighet. Hennes arbete syftade också 
till att barn skulle lära sig uppleva konst, få kunskap om människan och öva sig i samarbete. 
Vidare att barn skulle ges möjlighet att utveckla sin personlighet, sitt självförtroende och i 
förlängningen utvecklas till goda samhällsmedborgare.55  
 
Ett viktigt led i Olenius arbete var att utveckla barns förståelse för den goda smaken och 
motarbeta den dåliga.56 Lindvåg lyfter också fram att Olenius främsta mål var att visa barn 
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53 Ibid., s. 73.  
54 Ibid., s. 73.   
55 Ibid., s. 74-76.  
56 Ibid., s. 77. 



 

 20

vägen till litteraturen. Samtidigt som hon ansåg att; ”De båda medierna befruktade varandra: 
boken ledde till teatern, teatern till boken.”57  
 

4.3 Vuxenvärldens barnkulturförmedling    
 
Bakom vuxenvärlden barnkulturförmedling finns, som exemplet ovan med Elsa Olenius, en 
tydlig ambition att visa barn vägen till den goda och uppbyggliga barnkulturen. Idag 
problematiseras kanske dessa ambitioner av de vuxna företrädarna i högre grad även om de 
inte på något vis har försvunnit. För att ge ytterligare en inblick i vilka traditioner och idéer 
som skapar ramarna för vuxnas barnkulturförmedling ämnar jag presentera några texter 
omkring dessa förhållanden.   
 
Beth Juncker är verksam som bland annat lektor i barnkultur på institutet för kultur och 
medier på biblioteksskolan i Köpenhamn. Juncker ser på den ”goda smaken” som ett 
normativt begrepp som implicerar att det finns de som har den och andra inte. Juncker menar 
vidare att de som betraktar sig som bärare av den goda smaken befinner sig i ett makt- eller 
auktoritetsförhållande och kan fungera uteslutande i relation till andras föreställningar om det 
goda. I dagens globaliserade värld menar Juncker att synen på god respektive dålig smak är 
flytande och kan kopplas till livsstilsfenomen som tillåter att smaker och stilar blandas. Enligt 
Juncker finns det dock ett område där ”den goda smaken” står orubblig och det är i 
förhållande till barn. Den kulturförmedlingstradition som finns i Norden, har enligt Juncker, 
haft som målsättning att barn skall komma till insikt om att deras smak är dålig och därpå 
presentera för dem den kulturpolitiskt stödda goda smaken; ”[…] det socialt sunde, det 
åndeligt naerende, det psykisk vitaminrige, det fysisk laegende.”58  I förlängningen så menar 
vuxenvärldens representanter, enligt Juncker, att de kommersiella och våldsamma medierna 
kan få konsekvenser såsom exempelvis; social isolering, aggressivitet samt sämre 
inlärningskapacitet.59  
 
Den nordiska förmedlingstraditionen har enligt Juncker utvecklats ur ett västerländskt 
kulturbegrepp sprunget ur 1600- och 1700-talets filosofi och upplysningstid. Barnet 
särskiljdes från den vuxne som innebar att vuxna sågs som handlande och tänkande subjekt 
och barn som kännande och mottagande objekt. Ur detta utvecklades ett särskilt pedagogiskt 
kultur- och bildningsbegrepp som särskilt kom att gälla barn menar Juncker. Ur detta 
perspektiv ses barn som formbara objekt inför vuxenvärldens pedagogiska idéer. Ett led i 
detta menar Juncker är att man ville att barn skulle bli subjekt för sin egen bildning som i sin 
tur skulle leda de till att välja det goda framför det dåliga. Den här synen på barnet befinner 
sig dock i förändring menar Juncker. I såväl politiska och vetenskapliga termer tillskrivs barn 
idag en status och ses som handlande, kulturskapande aktörer med demokratiska rättigheter. 
Juncker menar att när man erkänner barn status som subjekt i sitt eget liv så kan vuxenvärlden 
inte heller upprätthålla sitt monopol på att avgöra vad som utgör dålig respektive god smak.60 
 
I likhet med Juncker beskriver också professor Kirsten Drotner en rad aspekter som råder 
inom det barnkulturella paradigmet i förhållande till vuxnas syn på barn och kultur. Drotner 
har i sin diskussion valt att utgå från litteraturens förhållande till populärkultur. Drotners 
definition och användning av begreppet populärkultur omfattar den kommersiella kulturen. 
                                                           
57 Lindvåg, Anita 1988. Elsa Olenius och Vår teater, s. 98.  
58 Juncker, Beth 2004. Gab - det er kedeligt! Om borns smag, s. 169.  
59 Ibid., s. 169-170.  
60 Ibid., s. 171-174.  
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Inom det barnkulturella paradigmet finner man enligt Drotner bland annat ett synsätt där barn 
bör skyddas från de negativa sidorna av vuxenvärlden. Enligt Drotner så finns också en 
uppdelning av kulturområdet inom paradigmet. Den seriösa sidan av kulturen är 
finkulturen/kvalitetskulturen och å andra sidan finner man populärkulturen som av 
vuxenvärlden inte sällan betraktas som skräpkultur.61  
 
Enligt Drotner så har det barnkulturella paradigmet växt fram parallellt med utvecklingen av 
det kapitalistiska industrisamhället. Det är också under 1800-talet som en modern syn på barn 
och kultur växer fram och parallellt med detta utvecklas också den kommersiella 
populärkulturen. En mycket viktig del i denna utveckling är att barn avskiljs från det vuxna 
såväl fysiskt som psykiskt. Under den här tiden utvecklas ett synsätt som betonar vikten av att 
vuxenvärlden kontrollerar och vägleder barnets utveckling för att det ska kunna utvecklas på 
ett gynnsamt och riktigt sätt på sin väg mot vuxenheten. Inom borgerskapet kom läsningen 
och boken att utgöra ett viktig pedagogiskt redskap i att utveckla barns intellekt och känsloliv 
och inom densamma ansågs populärkultur och kommersiell litteratur inte som ”riktig” 
kultur.62 Ett annat exempel är televisionens intåg under 1960-talet som enligt Drotner 
påverkade kulturpolitiken att utveckla barnbiblioteken i Danmark. Man var övertygad om att 
barns fria val av kultur skulle leda till att de valde den goda kvalitetskulturen framför de 
förenklade berättelser som TV-mediet erbjöd.63  
 
Jämte vuxenvärldens ambition att förmedla den goda barnkulturen förespråkar man också ofta 
att barnkultur bör anpassas så den passar barn i en viss ålder och utvecklingsfas. 
Universitetslektorn Gunilla Lindqvist, vid Högskolan i Karlstad, menar att den kultur som 
produceras för barn inte behöver anpassas för särskilda åldersgrupper. Eftersom barn är i färd 
med att ständigt tolka sin mer eller mindre komplexfyllda omgivning så föreslår Lindqvist att 
man istället ska skapa en kultur som har många betydelser, nivåer och som inbjuder till olika 
tolkningar. Lindqvist hänvisar till svensk barnlitteraturforskning där man diskuterar så kallade 
ambivalenta texter som betyder att exempelvis barnlitterära klassiker kan läsas och tolkas på 
olika vis under olika tidpunkter av alla oavsett ålder.64 
 

4.3.1 Barnteater i skolan  
 
På Växjö universitet inom institutionen för pedagogik har universitetslektorn Birgitta 
Gustafssons och doktoranden Lena Fritzén utifrån olika infallsvinklar följt två 
teateruppsättningar som producerats av Regionteatern i Växjö. Respektive teateruppsättning 
vände sig till målgrupperna 6-9 år samt 10-13 år. Fritzén och Gustafsson har följt ensemblens 
repetitionsarbete och genomfört framförallt gruppintervjuer med lärare. Fritzén och 
Gustafssons syfte har bland annat varit att analysera i vilken utsträckning lärare använder 
teatern som meningsskapande i skolan samt vilka hinder och möjligheter som aktualiseras i 
samband med skolteaterföreställningar.65 Fritzén och Gustafsson formulerar sitt 
undersökningsområde på följande vis: ”Snittytan mellan skolan och teatern utgör vårt 

                                                           
61 Drotner, Kirsten 1988. Slit och släng? Forskningsstrategier och kulturpolitik i förhållande till barns 
populärkultur, s. 51-52.    
62 Ibid., s. 52-53.  
63 Ibid., s. 58.  
64 Lindqvist, Gunilla 2000. Drama som lek: lekens estetik, s. 32-33.  
65 Gustafsson, Birgitta & Fritzén, Lena 2004. Idag ska vi på teater. Det kan förändra ditt liv. Om barnteater som 
meningsskapande i skolan, Förord, 17-18, 21-22.  
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forskningsobjekt.”66 Fritzén och Gustafsson menar att institutioner som skola och teater, bär 
på en syn vad det är att vara barn i en särskild ålder samt ställs inför spörsmål vad för innehåll 
som är bra för barn att möta i en teaterpjäs.67 Med hänvisning till Gunilla Lindqvist menar 
Fritzén och Gustafsson att teatern förmår visa andra sidor av vardagen.   
 

Konsten får i detta perspektiv en särskild uppgift att främmandegöra det vardagliga, att utveckla 
känsligheten och upplevelsen av livet. Genom ett sådant förfrämligande kan vi se världen med 
andra ögon och därmed skapa förutsättningar till att kunna agera på ett nytt sätt.68  

 
I Fritzén och Gustafssons rapport framkommer bland annat att lärarna upplever en osäkerhet 
kring hur man ska lägga upp en efterföljande diskussion omkring en teaterföreställning.69 
Vidare uppfattar lärarna att skolan bereder eleverna en möjlighet att få uppleva den fina, goda 
kulturen samt att de fostras till framtida kulturkonsumenter. Lärarna uttrycker också att 
teatern, till skillnad mot massmedier såsom TV och video, kräver ett annat fokus och att 
teaterbesöket kan utgöra en social träning.70 En del lärare menar att en viktig uppgift för 
teatern är att gestalta en existentiell tematik framför ytligheter medan andra lärare ifrågasätter 
att skolteatern ska vara tyngd av elände och bekymmer och önskar sig istället en barnteater 
med underhållningsvärde som inte kräver efterbearbetning med eleverna.71  
 
När lärarna ger uttryck för att elever på grund av ålder och mognad inte förstår en 
teaterföreställnings form och innehåll så tolkar Fritzén och Gustafsson det som en 
reducerande syn på barnet som missgynnar det självständiga tänkandet. Inom skolan 
dominerar det rationella tänkandet i kombination med klara fakta och en överföring av detta 
förhållningssätt till att avläsa och tolka en teaterföreställning skapar enligt Fritzén och 
Gustafsson en osäkerhet för vissa lärare.72 Lärarnas uppfattning om de samtal som äger rum 
efter teaterföreställningarna ger enligt Fritzén och Gustafsson uttryck för olika synsätt på 
lärande och kunskap. Å ena sidan de lärare som uppvisar en kunskapssyn som öppnar upp för 
en mångfald betydelser eftersom den växer fram ur en gemensam dialog och reflektion mellan 
lärare och elever. Å andra sidan de lärare som söker efter en allenarådande betydelse och 
sanning med föreställningen.73  
 

4.4 Att förmedla barnteater till de små barnen 
 
En viktig länk i det vuxna förmedlarledet utgörs av de personer som skapar och producerar 
barnteaterföreställningar. Folkbiblioteken i uppsatsen har som huvudsaklig målgrupp att 
erbjuda barnteater för barn i förskoleåldern, därav finner jag det intressant att presentera 
material som handlar om hur exempelvis teatermedarbetare ser på sin uppgift att skapa och 
förmedla barnteaterteateruppsättningar som vänder sig till en mycket ung publik.  

                                                           
66  Gustafsson, Birgitta & Fritzén, Lena 2004. Idag ska vi på teater. Det kan förändra ditt liv. Om barnteater som 
meningsskapande i skolan, s. 22.  
67 Ibid., s. 29.  
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71 Ibid., s. 75-77.  
72 Ibid., s. 79-81.  
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4.4.1 Barnteater för de allra minsta  
 
Barnlitteratur- och teaterkritikern Margareta Sörensen behandlar konst för de minsta i boken 
För de allra små!  Om att uppleva böcker, teater, film, konst och musik när man är liten. 
Sörensen har bland annat haft för avsikt att presentera den kunskap som finns hos 
kulturarbetare med stor erfarenhet av att arbeta med konstformer som vänder sig till barn upp 
till och med fyra år. Sörensen vill med sin bok försvara de riktigt små barnens rätt att få 
uppleva konst eftersom hon är övertygad om att oavsett en människas ålder så kan olika 
former av konst skänka bland annat tröst, förståelse, glädje, insikter, fantasi och empati.74  
 
Om teater för barn ska betraktas som en konstform så ska föreställningen enligt Sörensen;  
”[…] ge en konstupplevelse med allt vad det innebär av komplexitet både i innehåll och 
formmässiga uttryck och i en god gestaltning”.75 Ytterligare egenskaper som enligt Sörensen 
är nödvändiga för att en konstupplevelse ska äga rum, är att barnen får möta professionella 
aktörer samt att föreställningen inte endast genomsyras av att vara pedagogisk alternativt 
underhållande.76 Barnkulturen produceras och köps in av vuxna och små barn kan inte verbalt 
ge uttryck för hur de upplevt en föreställnings kvalitet. Sörensen föreslår att vuxna kan vara 
lyhörda och använda medel såsom att lyssna, måla och leka det man tillsammans med barnen 
upplevt på teatern. Ytterligare ett mått på att en teaterföreställning varit av god kvalitet och en 
konstupplevelse är att den, enligt Sörensen, lever kvar i barnens minnen långt efter.77 
Sörensen menar att det inom barnkulturområdet är svårt att dra en gräns mellan pedagogik 
och konst. ”Konstupplevelsen är i de allra flesta fall […] utvecklande för intellekt och sinnen, 
för känsla och fantasi, för insikt och nya perspektiv. Och därmed i vidare mening 
‘pedagogisk’.”78 
 
I ett av bokens kapitel presenteras Ing-Mari Tirén, en pionjär inom svensk barnteater för de 
minsta barnen samt en av grundarna till Dockteatern Tittut.79 Efter 25 års erfarenhet är Tirén 
inte säker på att teater för små barn behöver vara förenligt med en massa måsten. Tirén 
nämner dock att föreställningen ska vara ca: 30 minuter och att publikmängden bör hålla sig 
omkring 50 barn, ”[…] så att skådespelarna kan ha ögonkontakt med alla, och inte blicka ut 
över ett anonymt publikhav.”80 Vidare är det Tiréns förhoppning att föreställningarna berör 
och kan skänka publiken en magisk upplevelse som stimulerar fantasin. Att använda 
dockteatern som form är ypperligt i mötet med små barn. Dockteatern Tittuts föreställningar 
är oftast baserade på barnböcker och Tirén menar att eftersom barnen befinner sig i språklig 
utveckling så är texten, även om den kan vara sparsmakad, mycket betydelsefull. Om 
kvalitetsaspekten så menar Tirén att den måste genomsyra alla delar av en teateruppsättning. 
När teater blir en konstupplevelse för barn stämmer alla delar samt att man åstadkommer en 
förhöjning från det vanliga enligt Tirén.81  
 
Karin Helanders tankar om kultur för små barn finns också representerade i ett kapitel. 
Helander nämner bland annat Dockteatern Tittut som hon menar utarbetar sina föreställningar 
                                                           
74 Sörenson, Margareta (red.) 2001. För de allra små! Om att uppleva böcker, teater, film, konst och musik när 
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75 Ibid., s. 65. 
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81 Ibid., s. 43-45.  
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i samstämmighet med den utvecklingspsykologiska forskningens rön om barns perception och 
förmåga att motta estetiska uttryck. Det betyder bland annat att föreställningarnas dramaturgi 
är uppbyggda på sådant sätt att de små barnen förmår uppfatta och uppleva mindre delar och 
att; ”[…] helheten finns där men är inte nödvändig.”82 Helander frågar sig också huruvida det 
är möjligt för vuxna att inta barnets perspektiv och bedöma vad som utgör den goda konsten 
för barn och vidare vad det är som bidrar till barns utveckling, empati och fantasi. ”Färgar den 
vuxnes önskan efter en idylliserad barndom också småbarnskulturen?”83  
 

4.4.2 Förskoleteater  
 
Lena Fridell, fil. dr i litteraturvetenskap och dramaturg, diskuterar relationen mellan teater och 
lek samt teaterns betydelse för barns utveckling. Hon gör det delvis med utgångspunkt i den 
förskoleteater som utvecklats vid Folkteatern i Göteborg samt utifrån ett antal 
förgrundsgestalter inom teorier/forskning. Fridell menar att teatern är en konstart som vill 
förmedla och kommunicera något och det kräver, till skillnad mot leken, en publik. Fridell 
lyfter fram teoretikern D. W. Winnicott som hon menar haft betydelse för såväl teatern som 
det synsätt som präglat förskolan i förhållande till lekens betydelse för bland annat 
människans kreativitet. Fridell refererar också till den finske hjärnforskaren Matti Bergström 
som menar att det är under människans sju första år som en grund läggs för våra framtida 
möjligheter. Det betyder vidare, enligt Bergström, att hjärnan för att den ska utvecklas 
behöver lustfyllda och omväxlande impulser som man finner i exempelvis leken, fantasin och 
musiken.84 
 
Fridell menar också att utforskningen av språket är en stor uppgift för barn i förskoleåldern, 
en aspekt som teatern tagit fasta på när man skapat sina föreställningar. Fridell lyfter också 
fram betydelsen av att scenrummet är utformat på så sätt att förutsättningar skapas för att en 
förskolepublik ska bli drabbad, koncentrerad och förmår leva sig in i det som utspelas. Här 
har visuella egenskaper såsom exempelvis färg, rörelse, bild, ljus och teknik en viktig 
funktion att fylla. Eftersom teatern ofta arbetar med flera olika uttrycksformer så anknyter 
Fridell även här till Matti Bergström, som menar att teaterformen är särskilt positiv för barns 
utveckling eftersom den är en polyfon kulturform.85 
 
I likhet med Gunilla Lindqvist framhåller också Fridell att innehållet i en 
barnteateruppsättning inte behöver söka efter ämnen som specifikt berör barn. Fridells 
erfarenhet är att: ”[…] för de små människorna är det de filosofiska grundfrågorna om livet 
och döden, kärleken och svartsjukan, ensamheten och vänskapen som engagerar allra mest.”86 
Fridell betonar också vikten av att barn känner sig välkomna så att det första mötet med 
teatern blir en positiv och spännande upplevelse. Att barnen får erfara något som TV: n och 
filmen inte kan erbjuda, nämligen att det är människor av kött och blod som interagerar med 
dem här och nu och i samma rum. För att få en uppfattning om hur barnen upplevt en 
föreställning föreslår Fridell att man kan ta fram föremål och/eller sånger som anknyter till 
föreställningen som alternativ till att rita teckningar eftersom barn i kollektiv/grupp ofta 
påverkar varandra i valet av motiv.87 
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4.4.3 Klangfugl-projektet  
 
Ett norskt projekt som producerat och förmedlat olika konstformer för barn under tre år är 
Klangfugl-projektet som involverade 16 professionella konstnärer under en treårsperiod.88 
Projektet beskrivs av dansaren och koreografen Leif Hernes och Ellen Os högskolelektor i 
pedagogik vid högskolan i Oslo. Författarna menar att projektets genomgripande övertygelse 
var att väldigt små barn har förmåga att möta konst och målsättningen var att barn skulle få 
uppleva olika konstformer (bland annat teater). Viktiga aspekter i Klangfugl var vilka 
värderingar och önskningar som de vuxna vill förmedla till barnen men man lade inte vikt vid 
idéer om att konstupplevelserna eventuellt skulle främja barns framtida inlärning och 
utveckling.89  
 
Författarna nämner en rad olika egenskaper som är betydelsefulla vid konstförmedling till 
små barn. Såsom att individuella skillnader beaktas, att barnpubliken behandlas med respekt 
och känner sig helt trygg med medföljande vuxna och konstnärer. Konstnären måste bibehålla 
kontakt och lyhördhet med hela barngruppen samtidigt som varje enskilt barn ska känna sig 
bekräftat och synliggjort.90 I författarnas summering av de erfarenheter som projektet 
skördade så åstadkommer man goda konstupplevelser bland annat genom att de vuxnas 
invitationer präglas av en klarhet, att man är medveten om vad man vill uppnå som konstnär 
samt hur det man sänder ut kan påverka barnen.91 Enligt författarna så behöver inte 
koncentration och engagemang, när det gäller små barn, innebära att de sitter helt stilla utan 
det kan lika gärna yttra sig som kommentarer och fysisk aktivitet. Man upptäckte också att det 
kan vara svårt att förutsäga vad som gör barn ledsna och/eller rädda. Uppstår det sådana 
situationer understryker författarna betydelsen av att konstförmedlarna har en förmåga att 
reglera uttrycket i förhållande till de reaktioner som kan uppstå hos den unga barnpubliken.92 
Författarna menar att en betydelsefull förutsättning för att en konstupplevelse ska ge något, 
oavsett ålder, är att man kan känna igen sig. Hit hör igenkännbara ämnen, föremål, 
handlingar, rörelser, relationer och att igenkänning bygger på hur och på vilket sätt människor 
gör något.93 
 

4.5 Barn och vuxnas upplevelser av barnteater  
 
Karin Helander har genomfört en sammanställning av en mängd receptionsstudier som utförts 
under 1990-talet av henne själv samt av studenter från teatervetenskapen och Centrum för 
barnkulturforskning i Stockholm. Utifrån detta material har Helander haft för avsikt att:   
”[…] söka såväl generella mönster som specifika insikter”.94 Materialet omfattar 
observationer från ett par hundra föreställningar samt efterarbeten med ungefär 2000 barn. 
Undersökningarna har bland annat innefattat observationer av yttre beteenden, samtal med 
barn samt att barn fått skriva, rita, måla och improvisera i samband med föreställningar. 
Sammanställningen visar bland annat att tillämpningen av flera olika metoder med samma 
grupp barn leder till att forskaren ibland får tillgång till olika svar och upplevelser. 
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Publikundersökningarna har både bestått av skol- och förskolebarn samt helgföreställningar 
där publik- och ålderssammansättningen varit blandad.95 
 
Helander menar att studiet av yttre reaktioner innebär svårigheter; ”[…] är tystnad tecken på 
koncentration, avslappning eller uttråkning?”96 Helanders erfarenhet visar att man kan göra 
sig en uppfattning vid yttre observationer och som sedan inte överensstämmer med de samtal 
som förs med barnen efter föreställningen. ”Det är inte alltid vuxenvärldens koder för intresse 
stämmer överens med barnens verklighet.”97 Helander frågar exempelvis om barns skratt 
alltid är ett tecken på att det är bra teater. Ytterligare en annan svårighet som Helander 
upptäckt är hur man ska tolka barns utsagor, när barn säger att någonting är roligt kan det å 
ena sidan betyda att de upplevt någonting spännande men också någonting skrämmande.98  
 
Det förekommer ofta att vuxna direkt efter en föreställning frågar barnen om de förstod 
pjäsens handling. Helander menar att det är ett uttryck för att det är vi vuxna som har problem 
med förståelsebegreppet i relation till barnens besök på teatern. Det är vanligt att det som 
vuxenpubliken uppfattat som ett fragmentariskt berättande inte har vållat några som helst 
problem för de små barnen. Yngre barn kan exempelvis utgå från enskilda detaljer och bygga 
nya sammanhang. Helander menar att särskilt små barn inte har några problem med förståelse 
eftersom de minsta barnen ännu inte hindras av teaterns normer och överenskommelser utan 
utgår helt och hållet från sin egen upplevelse. Studierna uppvisar dock en annan bild när det 
kommer till skolbarnen eftersom de tidigt lär sig skolans innebörd av förståelse och 
begriplighet och som enligt Helander påverkar deras upplevelser och värderingar.99  
 
Ytterligare ett annat återkommande mönster är att barn ofta skapar nya meningar som går på 
tvärs mot de intentioner teatergruppen haft med sin teateruppsättning. Ibland är vuxenvärlden 
orolig för hur en föreställning ska tas emot. Helander exemplifierar med en pjäs där de vuxna 
var oroliga för de reaktioner en självmordslek skulle vålla. Barnpubliken uppfattade det som 
en lek däremot skrämdes de av föräldrarnas gräl i pjäsen. Ytterligare en aspekt som går på 
tvärs med de vuxnas uppfattningar är att det som vuxenvärlden betraktar som smådetaljer och 
bifigurer omskapas till huvudkaraktärer av barnen.100 Helander sammanställning visar också 
att barn tycker det är viktigt med egenskaper såsom; överraskningar, effekter och spänning 
samt att de värdesätter när scenografi, ljus och effekter är väl genomförda.101   
 
När det gäller skolan/förskolan och teatern så anser Helander att personalens attityd till teater 
spelar stor betydelse. Istället för att ge barnen läxor där de ska återge handlingen uppfattar jag 
att Helander istället föreslår att barnen ska ges möjlighet att: ”[…] öppet ta emot en 
konstnärlig upplevelse”.102 När barn börjar skolan blir de även varse att; ”[…] vuxna har 
tolkningsföreträde också på den kultur som görs för barn. Barnen skolas snabbt in att uppfatta 
budskap, moraliska pekpinnar och att teater har en nyttoaspekt.”103  
 

                                                           
95 Helander, Karin 2004. ”Det var roligt när mamman grät”: barns tankar om teater, s. 86, 91.  
96 Ibid., s. 86.  
97 Ibid., s. 86-87.  
98 Ibid., s. 87.  
99 Ibid., s. 88-89.  
100 Ibid., s. 89-90.  
101 Ibid., s. 94-95.  
102 Ibid., s. 96.  
103 Ibid., s. 96.  
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Helander anser att den viktigaste insikten som materialet gett är; ”[…] att barnets upplevelse 
av en föreställning är privat, unik och icke förhandlingsbar.104 Helander uppfattar det också 
som att många barn finner det välgörande att få tala om sina egna liv i samtal efter en 
föreställning. Därigenom kan teater exempelvis väcka barnens empati samt att 
efterbearbetning kan fördjupa och omskapa teaterupplevelsen.105    
 

                                                           
104 Helander, Karin 2004. ”Det var roligt när mamman grät”: barns tankar om teater, s. 99.  
105 Ibid., s. 99-100.  
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5. RESULTATREDOVISNING, ANALYS OCH 
DISKUSSION  
 
Inledningsvis presenteras mina informanter var för sig samt att jag redogör för de yttre villkor 
och arbetsuppgifter som aktualiseras i samband med barnteaterarrangemangen. Hur jag 
strukturerat denna del har tidigare presenterats i kapitel 2.9.   
 
Därefter följer den del där resultatredovisningen integrerats med analys och diskussion såsom 
tidigare beskrivits i kapitel 3.1. Analysen är indelad efter uppsatsens tre frågeställningar och 
under respektive frågeställning har analysen delats in i kategorier som utkristalliserat sig i 
samband med min genomgång och granskning av det empiriska materialet. 
Tillvägagångssättet omkring min bearbetning av det empiriska resultatet har jag tidigare 
presenterat i kapitel 2.9.  
 

5.1 Presentation av barnbibliotekarier 
 
Anna är tillsvidareanställd på heltid som barnbibliotekarie vid ett huvudbibliotek i en 
mellanstor kommun. Ansvaret för barnteaterinköp har hon haft sedan 2001. Anna vet inte hur 
länge man arrangerat barnteaterarrangemang på biblioteket men tror man haft det ganska 
länge. I Annas kommun finns en länsteater som i sin repertoar bland annat vänder sig till 
skolbarn.  Anna behöver inte ta någon särskild hänsyn till länsteaterns repertoar när hon 
planerar bibliotekets barnteaterarrangemang. Anna tror att hon utslaget på ett år ägnar ungefär 
två timmar i veckan på barnteaterevenemangen.  
 
Sara jobbar heltid sedan 10 år tillbaka på ett huvudbibliotek i en mindre kommun. Sara har 
jobbat som barnbibliotekarie sedan i början av 1990-talet. Sara har även erfarenhet av att 
arrangera barnteater från tidigare tjänster hon haft. Sara är osäker på hur länge man köpt in 
barnteater, för barnbibliotekariens del tror hon att det varit så nästan jämt. Det finns ingen 
annan i kommunen som arrangerar/producerar professionell barnteater. Sara upplever det 
ibland som att hon har två yrken i ett, å ena sidan arbetet med litteraturen och å andra sidan 
barnteaterarrangemangen. Det har sina fördelar men innebär hög arbetsbelastning och är 
tidskrävande. Sara tror att ungefär hälften av hennes arbetstid går åt till 
barnteaterarrangemangen. Hon tycker det är roligt med teater och det ger lite fläkt över 
barnbibliotekariejobbet. Sara funderar på om man skulle låta en kultursekreterare ta över 
arbetet men fördelen med ett stort ansvar är att hon är en del av skol- och  
förskoleverksamheten och känner sin publik.  
 
Vera arbetar heltid som barn- och ungdomsbibliotekarie på ett huvudbibliotek i en mellanstor 
kommun. Hon har jobbat i snart sju år på detta bibliotek. Vera vet inte exakt hur länge man 
haft barnteater på biblioteket men det är mycket länge. Det finns ingen professionell fri 
teatergrupp eller institutionsteater i Veras kommun.  Barnteaterarrangemangen utgör en liten 
del av Veras arbete men det tar mycket tid och hon beskriver det som en rörig tid innan allt är 
klart. Om någon annan skulle få mer tid/resurser för barnteaterarrangemangen skulle Vera 
kunna släppa arbetsuppgiften även om hon skulle sakna den och hon vill absolut inte att den 
försvinner från biblioteket.  
 
Ebba är heltidsanställd bibliotekarie på ett huvudbibliotek i en stor kommun. Här har hon 
tjänstgjort i tre år och jobbar i huvudsak mot barn och ungdom. Ebba har även erfarenhet av 
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barnteaterinköp från en tidigare tjänst. Barnteaterarrangemang på biblioteket i Ebbas kommun 
är ingen ny företeelse utan har troligen funnits länge. I kommunen finns även en länsteater 
med vilken samarbete förekommit. För övrigt så kollar länsteatern och biblioteket av med 
varandra så att helgföreställningar inte krockar.  
 

5.1.1 Barnbibliotekariernas praktiska förutsättningar  
 
För att presentera barnbibliotekariernas praktiska förutsättningar med barnteaterförmedling på 
ett lättöverskådligt vis har jag sorterat in dessa utsagor i nedanstående tabell.  
 

 Styrdokument/ 
Ekonomi 

Lokaler för 
barnteatern  

Målgrupp Biljetter/ 
Speltider 

Marknadsföring 
av barnteatern  

Anna Inget styrdokument. 
Saknar inte fler riktlinjer. 
Finns öronmärkta pengar 
avsedda för inköp av 
professionell barnteater. 

Lokal i biblioteket samt 
en större teaterlokal som 
ligger i en byggnad nära 
biblioteket.  
 

Framförallt 3-9 år.  5 förest. per termin. 
Lördagar klockan 11.00. 
Uppehåll under jul och 
sommar. Biljetter 20 kr. 
för både barn och vuxna.  

Annonser, programutskick 
till förskolor, öppna 
förskolor och hemsidan.  

Sara Inget styrdokument på 
biblioteket. Betraktar 
öronmärkta pengar och 
utbudskatalog som 
styrdokument. Finns ett 
barnkulturprogram i 
kommunen.    

Hörsal på biblioteket för 
bibliotekets offentliga 
föreställningar samt i 
mån av plats 
skolföreställningar. För 
större scenproduktioner 
används gymnastiksal.  

Till offentliga 
föreställningar är 
målgruppen barn i 
förskoleåldern.  

Föreställningar sprids ut 
över terminen. Uppehåll 
under 
november/december och 
sommaren. Offentliga 
föreställningar ges på 
lördagar. Har ett 
biljettpris.  

Annonser i lokalblad, 
affischering, utskick till 
daghem. 
 

Vera På biblioteket finns ett 
styrdokument där det står 
att det ska vara kvalitativ 
barnteater av 
professionella grupper.  
Finns öronmärkta pengar 
för kulturarrangemang till 
skola och bibliotek.  

Lokal på biblioteket. 
Maxpublik 50-60 
personer. Vid större 
produktioner finns en 
större teaterlokal. Hit 
förlägger man 
exempelvis 
föreställningar under lov 
för äldre barn.  

Från 3 upp till  
ca: 8 år. Sällan 
något från 2 år. 
Under höst- och 
februarilov oftast 
något för större 
barn, från 5 år och 
upp till ca: 12 år.  

3-5 förest. per termin. 
fredag eftermiddag. 
Försöker sprida det så att 
det infaller en 
föreställning per månad. 
Alla biljetter kostar 15 
kr.  

Utskick till förskolor, 
barnavårdscentraler, 
Sprida information till 
förskolepersonal samt 
bifoga programblad i 
gåvobok för 6-åringar.  
 

Ebba Inget skrivet 
styrdokument på 
biblioteket men 
inofficiellt en 
överenskommelse att 
målgruppen är mindre 
barn samt ett visst antal 
föreställningar per år.   

Finns samlingssal på 
biblioteket som rymmer 
mindre produktioner.  
Även föreställningar ute 
bland hyllorna i 
biblioteket.   

Från 2 år till ca: 7 
år.  

Tre uppsättningar per 
termin á tre förest.  
Lördagar klockan 11, 13 
och 14.30.  
Alla biljetter kostar 25 
kr.   
 

Länsteatern och 
biblioteket hjälper 
varandra med 
marknadsföring, hemsidan 
och folder med hela 
bibliotekets program. 
 

 

5.1.2 Barnbibliotekariernas konkreta villkor kring arbetet med 
barnteater på folkbiblioteket 
 
Samtliga barnbibliotekarier uppger att de ansvarar för inköp av professionell barnteater till 
kommunens huvudbibliotek. Sara är den enda som anger att hon även köper in till skolan. 
Barnbibliotekarierna nämner också olika former av samarbeten i samband med 
inköpsprocessen. Anna har möte med teater- och danskonsulenten samt andra inköpsansvariga 
i kommunen en gång per termin. Vid mötet ventileras det som varit samt att inköp görs utifrån 
den nya utbudskatalogen. Anna nämner också att samarbetet med andra möjliggör inköp av 
barnteateruppsättningar producerade av teatergrupper som kommer långväga ifrån. Sara sitter 
med som samordnare i kommunens barnkulturgrupp där hon tillsammans med andra gör ett 
urval till såväl biblioteket som skola. Sara berättar att det råder en enighet i gruppen att man 
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vill förmedla föreställningar som ger barnen en upplevelse, att det ska vara spännande och 
bra. Vera köper in barnteater tillsammans med en biblioteksassistent och eftersom de, enligt 
Vera, tycker väldigt olika får de kompromissa men det ger å andra sidan en bredd i utbudet. 
Vera sitter också med i skolans kulturråd där man har avstämningsmöten så att biblioteket inte 
bokar samma produktioner som förskolan.  
 
Samtliga barnbibliotekarier uppger att de strävar efter att få ett så bra och varierat 
programutbud som möjligt genom att köpa in olika typer av barnteaterföreställningar samt 
annan scenkonst såsom dansföreställningar. Samtliga har också uppgett att 
barnteaterföreställningarna ofta är mycket välbesökta och populära arrangemang.   
 

5.1.3 Utbudskatalogen  
 
Utbudskatalogen anges av samtliga vara det främsta underlaget vid urval och inköp. Bland 
annat Ebba nämner att hon hyser en tillit till dem som sammanställt katalogens utbud även om 
det inte alltid fungerar som hon hoppats. Jämte utbudskatalogen nämner barnbibliotekarierna 
att de även får informationsmaterial och påringningar från teatergrupper som inte finns 
representerade i utbudskatalogen. Av ekonomiska skäl anger alla barnbibliotekarier att man 
sällan alternativt aldrig köper in föreställningar utanför utbudskatalogen. Exempelvis Ebba 
menar att de ekonomiska ramarna inte tillåter inköp av föreställningar som saknar 
arrangörsstöd. Vera uppger också att föreställningarna i katalogen oftast spelar i regionen 
under särskilda veckor och det gör att föreställningar kan falla bort på vägen för att det inte 
passar. Eller om man vill ha en grupp som ligger utanför regionen, då måste 
teaterkonsulenterna få in ett visst antal spelningar för att det ska bli en turné och för att man 
ska få arrangörsstöd.   
 

5.1.4 Utbudsdagar  
 
En alternativt ett par gånger om året nämner Sara, Vera och Ebba att de får möjlighet att åka 
på så kallade utbudsdagar. Det är ett tillfälle att se smakprov ur en del 
barnteateruppsättningar. Sara anser det vara en fördel se föreställningarna innan inköp och 
eftersom man inte köper in så mycket föreställningar kan man oftast ta hem godbitarna. På 
utbudsdagarna nämner Vera att det ges tillfälle träffa kollegor och utbyta tips. Om man inte 
har möjlighet att se allt på förhand så menar Vera att det i bedömningen spelar en stor roll att 
kunna se åtminstone ett antal föreställningar. I Annas region anordnas inte utbudsdagar men 
hon försöker alltid se föreställningarna när de spelas på biblioteket. 
 

5.1.5 Samarbete med teaterkonsulenten  
 
Samtliga barnbibliotekarier uppfattar att teaterkonsulenten har en viktig funktion i förhållande 
till praktiska göromål som samordning, organisation och turnéläggning av 
teaterföreställningar. Ebba nämner att teaterkonsulenten har kompetensen och kontaktnätet 
om man vill köpa något utanför utbudskatalogen samt om man går via teaterkonsulenten så 
kan man få resesubventioner. Vera uppger att teaterkonsulenten ser mycket scenkonst och 
även om de oftast bara träffas på utbudsdagar så kan man alltid kontakta teaterkonsulenten i 
olika spörsmål.  
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5.2 Presentation av teaterkonsulenter  
 
Pia har studerat barnkultur och på kulturvetarlinjen med teatervetenskap som huvudämne. Pia 
är heltidsanställd vid en länsteaterförening som teaterkonsulent med inriktningen skola, 
bibliotek och barnomsorg. Jämte Pia finns också en konsulent som jobbar mot de vuxna, 
teaterföreningarna, en person som jobbar med ekonomin samt en deltidsanställd 
teaterpedagog som har till uppgift att göra för- och efterarbete på utvalda föreställningar ute 
på skolorna.  
 
Gun har tjänstgjort som teaterkonsulent i sex år. Dessförinnan har hon jobbat som 
bibliotekarie/barnbibliotekarie i många år. Jämte detta så har Gun också studerat och 
undervisat i dramatik. Gun berättar att hennes kännedom om barnlitteratur är en oerhört bra 
erfarenhet i arbetet som teaterkonsulent, eftersom barnteaterns och barnlitteraturens historia i 
mångt och mycket löpt parallellt med varandra.  
 

5.2.1 Teaterkonsulenternas konkreta villkor kring arbetet med 
barnteater på folkbiblioteket 
 
De bibliotek som Pia har kontakt med vänder sig till målgruppen barn mellan 2-5 år samt att 
de offentliga föreställningarna sker på lördagar och söndagar. Den region som Pia arbetar 
inom arrangerar barnteater på huvudbibliotek, filialer och bokbussar. Vid framställning av 
utbudskatalogen tar Pia hänsyn till arrangörernas förutsättningar så att man exempelvis har 
mindre produktioner att erbjuda biblioteken. Det kan vara väldigt små specialföreställningar 
som kan spelas nästan var som helst och som ger filialbibliotek möjlighet att arrangera 
barnteater. Pia för också en dialog med de teatergrupper som vill vända sig till biblioteken och 
hur de kan anpassa sina föreställningar efter bibliotekens lokaler. Gun berättar också att det 
finns en hel del fria teatergrupper som är medvetna om och anpassar sina föreställningar efter 
bibliotekens lokaler samt att föreställningarna ska fungera för en åldersblandad publik. I 
katalogen anges också om det är föreställningar som kan spelas ute bland hyllor och huruvida 
en föreställning tål att det är folk i rörelse.   
 
Pia berättar att biblioteken kan köpa föreställningar från såväl katalogen men också sådant 
som inte finns med där. Pia berättar att biblioteken kan köpa ett par påkostade föreställningar 
genom katalogen och för övrigt 3-4 billigare arrangemang/produktioner. För övrigt uppfattar 
Pia arrangörerna på biblioteket som duktiga, medvetna om vad de håller på med och att de bär 
på lång erfarenhet och kunskap av att arrangera. De kan hantera allt det praktiska som omger 
arbetet med barnteaterarrangemang och de har en kunskap om barnteatern och 
teatergrupperna i Sverige. Hon upplever också att de är stolta över det de gör.  
 

5.3 Vilken ställning och funktion anser barnbibliotekarier 
och teaterkonsulenter att professionell barnteater har på 
folkbiblioteket? 
 
Materialet som redovisas, analyseras och diskuteras i föreliggande kapitel har jag sorterat in i 
två huvudkategorier; barnteaterns ställning på folkbiblioteket samt barnteaterns funktion inom 
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barnbiblioteksverksamheten. Avsnittet om barnteaterns funktion har därefter sorterats in i tre  
kategorier.  

5.3.1 Barnteaterns ställning på folkbiblioteket  
 
De av informanternas utsagor som jag tolkat som uttryck för barnteaterns ställning på 
folkbiblioteket har jag kopplat till framförallt Willmar Sauters begrepp, den konceptionella 
kontexten. Den konceptionella kontexten omfattar bland annat teaterns allmänna ställning i 
samhället samt den grundläggande attityd som teater har i det offentliga medvetandet och för 
enskilda individer.106  
 
Barnbibliotekariernas utsagor har inte uppvisat någon entydig bild huruvida professionell 
barnteater utgör en del i barnbibliotekets basverksamhet. Som jag tolkat utsagorna uppfattar 
jag dock att samtliga barnbibliotekarier på ett personligt plan betraktar barnteatern som en 
självklar del i barnbibliotekets basverksamhet. Mina informanters uppfattningar 
överensstämmer delvis med de resultat som framkommer i Jenny Nybergs magisteruppsats 
om barnteater på folkbibliotek. Även om Nyberg uppfattade att hennes informanter var oklara 
över syftet med barnteater på folkbibliotek så betraktade de barnteatern som viktig och de 
flesta ansåg att den har en självklar och/eller naturlig plats på biblioteket.107  
 
Teaterkonsulenten Pia har uttryckt att hon ser på folkbiblioteket som en kulturinstitution som 
jämte litteraturförmedling även utgör en viktig plats för förmedling av barnteater och andra 
kulturformer. Pia tror att folkbiblioteken, i framförallt mindre kommuner, utgjort ett nav i 
kulturfrågor samt av tradition organiserat programverksamhet. Vidare har Pia uttryckt att hon 
ser på biblioteket som en kulturinstitution som främst står för böcker och läsupplevelser men 
även spelar en mycket viktig roll när det gäller exempelvis förmedling av barnteater. 
Teaterkonsulenten Gun har angett att många kommuner saknar/saknat barnscener och då har 
biblioteket ofta utgjort den enda platsen där barn kunnat se professionell barnteater. 
Teaterkonsulenternas uppfattningar överensstämmer med barnbibliotekarien Saras inställning 
om att biblioteket alltid känt sig ansvariga för att det skall finnas ett kulturutbud på 
biblioteket.  
 
Med den konceptionella kontexten som utgångspunkt råder det ingen tvekan om att 
folkbiblioteken enligt teaterkonsulenterna och Saras uppfattningar generellt har en positiv 
attityd till barnteater och därtill tar ett stort ansvar och engagerar sig i att förmedla 
professionell barnteater. I förhållande till teaterkonsulenterna och Saras utsagor tolkar jag det 
också som att barnteatern verkar ha en stabil ställning på folkbiblioteket eftersom biblioteket 
beskrivs som en institution som tar ansvar och av tradition förmedlar exempelvis barnteater.   
 
Barnbibliotekarien Ebba är den av informanterna som framförallt problematiserat spörsmålet 
om barnteater som arrangeras inom folkbibliotekets regi. Ebba har angett att hon upplever att 
strukturen och ansvaret för barnteatern är bristfällig i kommunen. Extra medel för barnteatern 
har försvunnit på Ebbas folkbibliotek och därför anser hon att det är viktigt att kunna 
argumentera för att barnteatern är en del av bibliotekets basverksamhet och inte bara det lilla 
extra. Ebba har betonat att bibliotekschefens inställning är viktig i det här sammanhanget. I 
händelse av sparbeting har Ebba uppgett att det är nödvändigt att tydligare befästa 
barnteaterns ställning på folkbiblioteket genom att exempelvis skriva in den i 

                                                           
106 Sauter, Willmar 1995. Ungdomar på teatern: Några undersökningar om den unga teaterpubliken, s. 46.  
107 Nyberg, Jenny 2006. Glöm inte barnteatern! En studie om barnteater på folkbiblioteket, s. 57.  
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verksamhetsplaner. Ebba har också efterlyst ett samtal omkring folkbibliotekets roll och 
uppgift gentemot den professionella barnteatern. Som det är nu är det aldrig någon som ställer 
sig frågan varför man bedriver barnteater på folkbiblioteket och då, tror Ebba, att 
konsekvensen lätt blir att man tar bort barnteatern vid sparbeting.  
 
Belyser jag Ebbas utsagor i förhållande till den konceptionella kontexten uppfattar jag att hon 
personligen hyser ett stort ansvar för att barnteaterns ställning på folkbiblioteket har sin 
självklara plats och är viktig inom barnbibliotekets basverksamhet. Men samtidigt visar Ebbas 
erfarenhet att barnteaterns ställning på folkbiblioteket är en något sårbar programverksamhet 
då den drabbats i samband med ekonomiska nedskärningar. Vidare uppfattar jag att 
barnteaterns allmänna ställning på folkbiblioteket i Ebbas kommun kan tolkas ha en något 
svag position samt behöver stärkas genom att diskuteras och förankras hos beslutsfattare och 
andra ansvariga individer.    
 
Av barnbibliotekarierna är det framförallt Anna som klart och tydligt gett uttryck för att 
folkbiblioteksverksamheten som helhet räknar in barnteaterarrangemangen som en del i 
barnbibliotekets basverksamhet. Anna har angett att folkbiblioteket har ett tydligt uppdrag att 
vända sig till målgruppen förskolebarn. Som motsats till Ebba, uppfattar jag att Annas 
situation uppvisar förhållanden där ansvaret och vikten av att bedriva barnteaterverksamhet 
inte står och faller med en enskild engagerad individ. Barnteatern på Annas folkbibliotek 
uppfattar jag får en stabilare ställning eftersom den är inskriven som ett tydligt uppdrag.   
 

5.3.2 Barnteaterns funktion inom barnbiblioteksverksamheten  
 
De av informanternas utsagor som jag uppfattat som uttryck för barnteaterns funktion inom 
barnbiblioteksverksamheten berör bland annat olika aspekter som informanterna angett att 
barnteaterarrangemangen kan uppfylla för biblioteksbesökarna samt för 
barnbiblioteksverksamheten och folkbiblioteket generellt. Dessa funktioner har jag sorterat in 
under följande kategorier:    
 
• Underhållning, gemenskap och samtal  
• Barnteater, barnböcker, marknadsföring och inspiration  
• Tillgängliggöra och förmera barnteater  
 
Det empiriska underlag som jag hänvisat till barnteaterns funktion inom 
barnbiblioteksverksamheten kommer jag att anknyta till material som presenterats i 
litteraturöversikt och tidigare forskning.  
 

5.3.2.1 Underhållning, gemenskap och samtal  
 
Teater som förströelse utgör en av barnteaterns tre syften, vars främsta ändamål är att roa och 
underhålla sin publik.108 Jag finner att Helanders definition av förströelsesyftet kan anknytas i 
relation till den övergripande och generella uppfattning som samtliga barnbibliotekarier har 
uppgett omkring den professionella barnteaterns funktion på folkbiblioteket. Samtliga 
barnbibliotekarier har nämligen beskrivit att folkbibliotekets professionella 
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barnteaterarrangemang är familjeföreställningar, som innebär att föräldrar och barn ges 
möjlighet att dela en upplevelse och ha roligt tillsammans.  
Ytterligare ett exempel som korresponderar med förströelsesyftet återfinner jag också hos 
barnbibliotekarierna Sara och Ebba. Båda har uppgett att folkbibliotekets offentliga 
helgföreställningar skapar en möjlighet för familjen att ha roligt tillsammans eftersom mycket 
annars sker inom förskola och skola när föräldrarna inte är närvarande. Sara uttrycker det på 
följande vis: ”Alltså den glädjen att uppleva någonting tillsammans har ju föräldrarna lämnat 
över till förskola och skola.” En ståndpunkt som även överensstämmer med Gerd Hillmans 
uppfattning om att bibliotekets barnteaterutbud ska utgöra ett komplement till skolans utbud 
och vidare vara en utgångspunkt för samtal mellan olika åldersgrupper.109  
 
Jämte en ömsesidig kulturupplevelse har barnbibliotekarien Ebba uppgett att barn och 
föräldrar får ett gemensamt samtalsämne eftersom barn inte alltid berättar vad de upplevt i 
skolan. Med utgångspunkt från dessa utsagor uppfattar jag att de offentliga 
barnteaterarrangemangen inom folkbiblioteket jämte en underhållningsfunktion även 
uppfyller en funktion som främjar gemenskapen och samtalet mellan barn och föräldrar. 
Jenny Nyberg menar att bibliotekarierna inte tar sitt ansvar när samtal efter en föreställning 
överlämnas åt föräldrar alternativt lärare.110 I förhållande till mitt empiriska material uppfattar 
jag det inte som något negativt. Jag uppfattar det snarare som att mina informanter tar ansvar 
för att finna bra och underhållande barnteaterföreställningar. Men där efterföljande samtal 
förskjuts från att vara en institutions ansvar till förmån för ett främjande av gemenskap och 
samtal mellan barn och föräldrar. Därmed inte sagt att efterbearbetning inte är viktig, utan jag 
är i enlighet med Karin Helander övertygad om att efterbearbetning fördjupar barns 
upplevelse samt gynnar deras empati och känslomässiga engagemang när de får chans att 
relatera innehållet till sitt eget liv.111  
 
Att förmedla så kallade familjeföreställningar kan exempelvis för arrangören innebära en 
ambition att finna föreställningar som tilltalar en bred åldersgrupp. Barnbibliotekarien Vera 
har angett att det är roligt om man finner föreställningar som tilltalar såväl vuxna som barn. 
Veras ambition ser jag som intressant att relatera i förhållande till Gunilla Lindqvist 
diskussion omkring begreppet ambivalenta texter. Begreppet innebär att barnkultur inte 
nödvändigtvis behöver tillrättaläggas för en särskild åldersgrupp. Enligt Lindqvist kan en 
teatergrupp skapa barnteateruppsättningar som inrymmer en mångfald betydelser och som 
inbjuder till olika tolkningar beroende på i vilken ålder man befinner sig.112 Jag föreställer 
mig att en barnteater som är skapad efter den ambivalenta texten som utgångspunkt 
sammanfaller med den förmedlingsambition som bland annat Vera ger uttryck för enligt ovan. 
Jag tror det i sin tur kräver en gedigen kunskap hos arrangörerna om vilka teatergrupper som 
framgångsrikt förmår skapa barnteateruppsättningar som kan uppskattas av en heterogent 
sammansatt publik.  
 
Elsa Olenius betonade betydelsen av att förmedla en bild av biblioteket som en rolig och 
lustfylld plats där barn skulle utveckla en hemhörighet och känslomässig kontakt med 
biblioteket och dess verksamheter.113 En dylik ambition finner jag korresponderar med de 
fikastunder och andra aktiviteter som en del informanter uppgett anordnas i anslutning till 

                                                           
109 Brattström, Charlotte (red.) 1974. Barn i bibliotek: En idéhandbok om aktiviteter och samarbetsformer s. 150-
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barnteaterföreställningarna. Teaterkonsulenten Pia har nämnt folkbibliotek som bjuder på fika 
efter föreställningen som gör att folk uppehåller sig i biblioteket, umgås och lånar böcker. Pia 
nämner också att bibliotek i samband med skollov anordnar egna aktiviteter såsom spöktema 
och anknyter det till en professionell barnteaterföreställning. På barnbibliotekarien Ebbas 
bibliotek bjuds det också på fika i anslutning till barnteaterföreställningarna. Hon beskriver 
det som att: ”[…] det brukar vara ganska highlife i bibblan. Men jag tror att alla på bibblan 
tycker det är jätteroligt.” Ebba har också uppgett att hon i samband med fikat får tillfälle att 
uppfånga publikens respons på föreställningen. Även barnbibliotekarien Anna har nämnt att 
barnteatern bidrar till att biblioteket blir en plats där det händer roliga saker och där själen 
matas från olika håll. I förhållande till dessa utsagor uppfattar jag att barnteaterarrangemangen 
uppfyller en funktion i förhållande till barnbibliotekariernas ambition att barn ska förknippa 
hela biblioteket som en plats för lustfyllda och berikande aktiviteter och upplevelser.  
 

5.3.2.2 Barnteater, barnböcker, marknadsföring och inspiration  
 
I översikten omkring barnteaterns historik lyfter Karin Helander fram den mångåriga 
relationen som existerat mellan barnboken och barnteatern.114 Därmed finner jag det inte så 
överraskande att samtliga barnbibliotekarier uppgett att barnteaterns relation till övriga 
medier, särskilt barnböcker, har naturliga samband och kopplingar Barnbibliotekarien Sara 
har beskrivit det som att det finns en berättelse i all kultur och där vissa berättelser kommer 
till uttryck i gestaltad form. Barnbibliotekarien Anna tycker att det är bra att biblioteket 
förmedlar barnteater och beskriver det som att: ”[…] det ligger nära böckernas värld och att vi 
erbjuder filmer och musik och sådär. Och […] att det inte är det här kommersiella då utan att 
det är det här som är valt med eftertanke.” Sara och Annas utsagor bekräftas också av Kerstin 
Rydsjös uppfattning, om att samspelet mellan medier såsom böcker, musik, film och 
barnteater alltid existerat inom barnbiblioteksverksamheten.115 
 
Sambandet mellan medierna finns där men Rydsjö menar också att det är av vikt att relationen 
mellan medierna uppmärksammas samt att man drar nytta av de möjligheter som omger 
densamma.116 Teaterkonsulenterna Pia och Gun, vars kontaktyta omfattar en mängd 
folkbibliotek, har uppgett att barnbibliotekarierna är duktiga på att anknyta 
barnteateruppsättningarnas innehåll och tematik till barnbibliotekets övriga medier och andra 
aktiviteter. Barnbibliotekarien Vera har också lyft fram arbetet med att aktivt försöka skapa 
tydligare kopplingar mellan inköpta föreställningar och övrig barnbiblioteksverksamhet. Vera 
hanterar detta genom att exempelvis skylta med barnböcker som anknyter till den aktuella 
barnteaterföreställningens tematik. I förhållande till Pia, Gun och Veras ovannämnda utsagor 
uppfattar jag arbetet med att anknyta barnbibliotekets medier till en barnteateruppsättning 
även som ett sätt att marknadsföra folkbibliotekets eget medieutbud. Relationen mellan 
barnboken och barnteatern var också något som Elsa Olenius ägnade sig åt att uppmärksamma 
barnen på.117  
 
I Barn i bibliotek: en idéhandbok om aktiviteter och samarbetsformer anges att den 
allmänkulturella verksamheten utvecklades under 1950-60-talen som ett sätt att locka barn 
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 36

och ungdomar till folkbiblioteket.118 I förhållande till mina informanters utsagor så har jag 
tolkat det som att teaterkonsulenterna betonat något starkare än barnbibliotekarierna att 
barnteaterarrangemangen är ett sätt att marknadsföra barnbibliotekets övriga medier. Gun har 
angett att programverksamheten en gång i tiden utvecklats som en åtgärd för att komma till 
rätta med sjunkande besök och utlåningsstatistik. ”På det sättet kopplar man nog fortfarande 
att man använder teatern som att sälja resten av biblioteket. Även om man inte behöver dra 
folk till huset så vill man ju gärna få ut sina medier då, tror jag.”  
 
Men det finns också uppfattningar som uppvisar en annan bild. Barnbibliotekarierna Anna 
och Ebba har klart och tydligt uttryckt att barnteatern har ett egenvärde på biblioteket och 
används inte som en förevändning för att få folk att komma till biblioteket och upptäcka 
bibliotekets övriga medieutbud. Ebba upplever att hennes chef och lite äldre kollegor kan ha 
inställningen att barnteaterarrangemangen fungerar som lockbete för att man ska komma till 
biblioteket. Ebbas personliga uppfattning är dock: ”Vill de komma hit och se på teater så är 
det […] det de ska göra så att säga. Vi ska inte locka hit de, för de ska göra något annat.”   
 
Barnbibliotekarierna Ebba och Vera ger också uttryck för att barnteaterarrangemang kan 
generera i positiva bieffekter på så vis att de som sällan besöker biblioteket får en positiv 
upplevelse av biblioteket som plats. Vera har uttryckt att det kanske för vissa är ett stort steg 
att ta sig till biblioteket eftersom man kanske bär på barndomsminnen där biblioteket var en 
sträng och tyst plats. Här uppfattar jag att barnteaterarrangemangen får en 
marknadsföringspotential som bidrar till att besökare omvärderar och/eller får en förnyad 
inställning och attityd till biblioteket som helhet.    
 
Teaterkonsulenterna Pia och Gun har uppgett att de professionella barnteaterarrangemangen 
kan inverka inspirerande på barnbibliotekariernas egenproducerade programverksamhet. Pia 
berättar att det finns bibliotekarier som utvecklats till att bli väldigt duktiga och som nästan 
skapar små föreställningar av sagostunderna. Gun har uttryckt att dramatisering och 
dockteaterinslag ligger nära till hands för barnbibliotekarier att använda i samband med 
sagostunder och bokprat. I förhållande till teaterkonsulenternas erfarenheter tolkar jag att de 
professionella barnteaterarrangemangen kan uppfylla en inspirerande funktion för 
barnbibliotekariernas egen verksamhet. Dockteatergenren nämns också av Gerd Hillman som 
en ypperlig teaterform att använda för barnbibliotekspersonal då den är lätt att anpassa efter 
rumsliga förutsättningar.119  
 

5.3.2.3 Tillgängliggöra och förmera barnteater  
 
Barnbibliotekarierna Ebba och Anna har nämnt att det brukar vara samma familjer som 
återkommer för att besöka barnteaterföreställningarna. Eftersom Anna ibland arrangerar 
interna barnteaterföreställningar har hon uppgett: ”Vi når ju inte alltid de familjer man kanske 
helst hade velat nå. Så dom gångerna man bjuder in förskolor så tänker man sig för från vilka 
områden man bjuder in. Och man kanske till och med formulerar sig så. Ta de barnen som ni 
tror aldrig kommer på barnteater.”  
 
Inom teaterkonsulenten Pias verksamhetsområde får barn på landsbygden möjlighet att 
uppleva professionell barnteater på bokbussarna. ”Och oftast på sådana här ställen alltså de är 
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aldrig i närheten av en teaterupplevelse annars, för de har inget bibliotek i närheten, […].” Det 
här menar Pia överensstämmer med de kulturpolitiska målen eftersom man på så vis når alla 
oavsett vart man bor. Barnteater på bokbuss nämns också av Gerd Hillman och särskilt 
dockteaterformen är lämplig, eftersom den är flexibel och inte kräver stora utrymmen.120 
Annas åtgärd att bjuda in föreskolegrupper som sällan eller aldrig ser barnteater samt 
barnteater på bokbussar uppfattar jag som uttryck för att folkbibliotekets barnteaterförmedling 
uppfyller en funktion ur ett tillgänglighetsperspektiv. 
 
Barnbibliotekarien Sara har nämnt att biblioteket även skapar möjlighet för skolbarn att se 
teater på sin fritid eftersom det sällan ges möjlighet att se teater på skoltid. I förhållande till 
Saras utsaga får den offentliga barnteatern på folkbiblioteket en teaterförmerande funktion 
eftersom den ger teaterintresserade barn ytterligare möjligheter att se barnteater.  
 

5.3.3 Sammanfattning  
 
Vilken ställning och funktion barnbibliotekarierna och teaterkonsulenterna angett att 
barnteater har på folkbiblioteket besvaras här i en sammanfattning.   
 
Utifrån de enskilda barnbibliotekariernas perspektiv uppfattar jag att 
barnteaterarrangemangen har en väl förankrad ställning i förhållande till övrig 
barnbiblioteksverksamhet. Eftersom jag tolkar att barnbibliotekarierna personligen anser att 
professionella barnteaterarrangemang utgör en del av barnbibliotekets basverksamhet.  
 
Särskilt en av barnbibliotekarierna har uttryckt, att det inte är tillräckligt att hon som enskild 
barnbibliotekarie hävdar den professionella barnteaterns plats inom 
barnbiblioteksverksamheten. I det här fallet finns alltså ett behov av att stärka barnteaterns 
ställning hos berörda chefer och andra beslutsfattare. En annan av barnbibliotekarierna har 
angett att hon har ett tydligt formulerat uppdrag att vända sig till mindre barn med de 
professionella barnteaterarrangemangen. Jag föreställer mig att en dylik hantering inte ställer 
den enskilda barnbibliotekarien att exempelvis försvara barnteaterns ställning och 
berättigande på folkbiblioteket om så skulle krävas vid exempelvis nedskärningar.  
 
I förhållande till de utsagor som jag tolkat såsom uttryck för informanternas syn på 
barnteaterns funktion på folkbiblioteket framkommer en mängd olika aspekter. Samtliga 
barnbibliotekarier betraktar de professionella barnteaterarrangemangen som 
familjeföreställningar, som erbjuder föräldrar och barn en rolig gemensam upplevelse som i 
sin tur kan leda till ett ömsesidigt samtalsämne. I det här fallet uppfyller 
barnteaterarrangemangen två funktioner för publiken. Å ena sidan en delad kulturupplevelse 
och å andra sidan att en teaterföreställning kan bidra till samtal och främjar dialogen mellan 
barn och föräldrar.  
 
Enligt teaterkonsulenterna utsagor tolkar jag att de professionella barnteaterproduktionerna 
kan utgöra en inspirerande funktion i förhållande till barnbibliotekariers egenproducerade 
verksamhet som exempelvis sagostunder. Teaterkonsulenterna har också uppgett att 
barnbibliotekarier är duktiga på att anknyta barnteaterföreställningar till folkbibliotekets 
barnmedieutbud samt andra aktiviteter. I det här fallet föreställer jag mig att 
barnteaterföreställningarna kan uppfylla en marknadsföringsfunktion i förhållande till 
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barnbibliotekets övriga barnmedieutbud. En del av barnbibliotekarierna hävdar dock 
barnteaterarrangemangens egenvärde och värjer sig mot metoden att använda barnteatern som 
”lockbete”. Barnteaterarrangemangen kan dock uppfylla en funktion i förhållande till 
bibliotekspersonalens ambition att marknadsföra folkbiblioteket som en positiv plats att vistas 
i för såväl barn som vuxna. Barnteaterarrangemangen kan också uppfylla en social funktion 
för publiken och då särskilt på de folkbibliotek som bjuder på fika efter föreställningen.  
 
Barnteaterarrangemang som arrangeras genom folkbibliotekets försorg kan även uppfylla en 
funktion ur ett tillgänglighetsperspektiv till barngrupper som sällan får möjlighet att uppleva 
barnteater samt att offentliga barnteaterföreställningar kan medföra en teaterförmerande 
funktion då en av barnbibliotekarierna nämnt att barn jämte skolteater ges möjlighet att se 
barnteater på sin fritid.  

5.4 Hur beskriver och uttrycker sig barnbibliotekarier och 
teaterkonsulenter kring professionell barnteater och 
kvalitetsfrågor?  
 
Informanternas utsagor som berör kvalitetsaspekter i förhållande till professionella 
barnteaterföreställningar kommer jag i följande avsnitt analysera genom att tillämpa Willmar 
Sauters kommunikationsmodell som presenterades i uppsatsens teorikapitel.121  
 
Intervjuresultatet som hänvisats till föreliggande kapitel har jag sorterat in i följande sju 
kategorier som framträtt under min granskning av det empiriska materialet:  
 
• Generellt om kvalitet  
• Kvalitetsurval  
• Mötet mellan teatergrupp och arrangör   
• Mötet mellan teatergrupp och publik  
• Teatergruppens kunskap, attityd och föreställningens iscensättning   
• Professionalism, amatörism & kommersialism  
• Barnteater baserad på barnlitteratur  
 

5.4.1 Generellt om kvalitet  
 
Teaterkonsulenten Gun har hävdat att alla oavsett kunskapsnivå förmår urskilja det som är 
riktigt bra respektive dålig kultur. Svårigheten ligger i att bedöma kultur som inordnar sig i 
mellanskiktet eftersom det är här som omdömen tenderar att gå isär och risken att bli 
känslomässigt sårad framträder. Gun har också betonat att de subjektiva känslor någon har i 
mötet med någon forma av kultur alltid är sanna för den enskilde men för Gun kräver 
förmågan att göra professionella bedömningar av scenkonst och kvalitet att man skiljer på 
privata känsloupplevelser från intellektuella bedömningar som vuxen.  
 
Jag anser att Guns uppfattning korresponderar mycket väl med de två förhållningssätt som 
ingår i Sauters kommunikationsmodell och som handlar om åskådarens reaktioner. När Gun 
talar om vikten av att skilja på privata känsloupplevelser och intellektuella bedömningar 
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tolkar jag det som att den förstnämnda reaktionen finner sin motsvarighet i det Sauter kallar 
den intuitiva responsen, som innefattar åskådarens känslomässiga reaktioner såsom 
exempelvis att åskådaren spontant fattar tycke för eller emot en skådespelare. En intellektuell 
bedömning skulle därmed finna sin motsvarighet i det förhållningssätt som Sauter benämner 
som den kognitiva förståelsen som bland annat innebär att åskådarens omdömen om 
exempelvis en skådespelares prestation fordrar en djupare kännedom om regler och normer. 
Det är på den punkten Sauter menar att åskådaren bedömer en föreställnings kvalitet.  
 
Gun hänvisar intellektuella bedömningar till vuxnas område, ett synsätt som jag föreslår kan 
relateras till Sauters uppfattning om att barnpublikens reaktioner i huvudsak är intuitiva och 
känslomässiga samt att barns referensramar inte utvecklats så att genomtänkta verbala 
bedömningar kan göras.  
 

5.4.2 Kvalitetsurval  
 
Barnbibliotekarierna Anna och Sara har båda uttryckt att de har ett förtroende för 
teaterkonsulentens omdöme. Sara har beskrivit det som att: ”Man vet också att man har 
samma smak eller har samma tycke […]. Sara menar också att; ”[…] katalogen är ju en slags 
garant för att det är bra produktioner. Och det är ju ett styrinstrument som något så att säga.”  
 
Anna och Saras uppfattningar rör inte specifika barnteaterföreställningar utan jag tolkar det 
som att samarbetet inom förmedlingsledet präglas av tillit och samförstånd som bidrar till att 
man generellt delar gemensamma smakpreferenser i fråga om professionell barnteater. 
Eftersom såväl Sara och Anna ger uttryck för att de delar teaterkonsulentens uppfattningar 
och omdömen tolkar jag det som att de utgår från en gemensam kognitiv förståelse som i sin 
tur kan innebära att de är överens omkring vilka normer och regler som bidrar till kvalitativt 
god barnteater.  
 
Ytterligare ett exempel på en ömsesidig kognitiv förståelse kan härledas till att 
teaterkonsulenterna Gun och Pia nämnt att teaterkonsulenter och arrangörer för en 
kontinuerlig dialog med varandra omkring teaterföreställningar som ges runt om i landet. Gun 
menar därmed att hon inte är ensam smakdomare bakom de teaterproduktioner som 
presenteras i utbudskatalogen. Teaterkonsulenternas och arrangörernas kontinuerliga samtal 
föreställer jag mig utvecklar de gemensamma referensramarna och skapar en kollektiv  
kognitiv förståelse. Det medför i sin tur att teaterkonsulenter och barnbibliotekarier utvecklar 
gemensamma utgångspunkter i förhållande till kvalitetsbedömningar av såväl enskilda 
barnteaterföreställningar som olika teatergruppers status.   
 

5.4.3 Mötet mellan teatergrupp och arrangör   
 
Samtliga informanter har på olika vis berört att mötet och kontakten med 
skådespelaren/skådespelarna före, under och efter en föreställning är av stor betydelse när 
man diskuterar en barnteaterföreställnings kvalitetsegenskaper eller snarare hela 
teatergruppen som sådan. Å ena sidan har informanterna nämnt kontakterna med 
teaterensemblen i egenskap av sin roll som arrangör och å andra sidan det möte som uppstår 
mellan publik och skådepelare före, under och efter en föreställning. 
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Barnbibliotekarien Anna har beskrivit det som att kontakten inte bara ska fungera bra mellan 
publik och skådespelare utan också mellan henne och teaterensemblen. Annas uppfattning 
överensstämmer med teaterkonsulenten Pias erfarenhet, som angett att bibliotekspersonal 
undviker att köpa in föreställningar från teatergrupper som är svåra att samarbeta med även 
om deras barnteateruppsättningar håller en god kvalitet. Enligt Sauters modell omfattar den 
sensoriska nivån de första reaktionerna och intrycken publiken får av en skådespelare då 
skådespelarens gestaltning på den artistiska nivån ännu inte aktualiserats. Om jag tillämpar 
den sensoriska nivån i förhållande till Annas uppfattning och Pias erfarenhet enligt ovan 
föreslår jag att den förskjuts för att även omfatta de intryck och reaktioner en arrangör får i 
kontakten med en teaterensemble tiden före en barnteaterföreställning ges på biblioteket.  
 
På varje nivå i Sauters modell kan åskådarens reaktioner delas in i två förhållningssätt, den 
intuitiva responsen, som omfattar en åskådares känslomässiga spontana tycke för eller emot 
en skådespelare och den kognitiva förståelsen som jämte känslomässiga aspekter inbegriper 
åskådarens tidigare livserfarenheter. Båda dessa förhållningssätt uppfattar jag finns 
närvarande i förhållande till Anna och Pias utsagor enligt ovan. Den intuitiva responsen skulle 
därmed omfatta arrangörens spontana känslomässiga reaktioner som uppstår i det inledande 
samarbetet med en teatergrupp. Den kognitiva förståelsen hos arrangören förändras 
allteftersom de samlar på sig bra och mindre bra erfarenheter av tidigare samarbeten som i sin 
tur påverkar framtida inköp av barnteaterföreställningar.  
 

5.4.4 Mötet mellan teatergrupp och publik  
 
Barnbibliotekarierna Ebba och Vera har gett uttryck för att kvalitet skall ses i relation till hur 
mötet med publiken såväl inleds som utvecklar sig. Ebba har nämnt en föreställning som var 
fantastisk men som var svår att tillgodogöra, därför att skådespelarna dirigerade barnen vart 
de skulle sitta på ett tråkigt sätt. Även Vera har uppgett en föreställning som var väldigt fin 
men som uppfattades negativt eftersom: ”[…] ganska tidigt så sa han som spelade, inte hårt 
eller argt eller någonting men han sa till liksom att, […] nu får ni sitta still eller något sådant 
där. Och föräldrarna tog så illa vid sig och det var så synd för det var en väldigt fin 
föreställning, men han gick väl över en gräns lite grand i det här mötet med publiken.”  
 
Vera och Ebbas exempel, betraktade genom Sauters modell, tolkar jag som uttryck för att de 
på den artistiska nivån bedömer själva föreställningarna vara av god kvalitet men att deras och 
även publikens helhetsupplevelse av föreställningens kvalitet försvagas alternativt uteblir på 
grund av att de inte fick ett positivt intryck av skådespelaren vid mottagandet. Det framgår 
med andra ord med all tydlighet att publikens negativa reaktioner på den sensoriska nivån, 
står i vägen för publikens vidare möjlighet att tillgodogöra sig en teaterupplevelse när 
skådespelaren övergår till att gestalta på den artistiska nivån.  
 
Barnbibliotekarien Ebba har uttryckt att bibliotekspersonalen kan åta sig de praktiska 
göromålen vid publikmottagandet men att skådespelarna ska stå för magin och inte bryta den.  
Jag uppfattar det som att Ebba föreslår en åtgärd som skulle kunna förebygga publikens 
eventuella negativa intryck av skådespelarna i samband med de bestyr som aktualiseras i 
samband med publikmottagandet. Vidare skulle det betyda att skådespelarnas kommunikation 
med publiken koncentreras till den artistiska respektive fiktionella kommunikationsnivån då 
skådespelaren gestaltar och förmedlar sin pjäs till publiken. Ebbas förslag skulle dock, enligt 
Sauters modell, och enligt min tolkning, medföra att skådespelarna ”fråntas” möjligheten att 
etablera den första kontakten med publiken, på den sensoriska nivån. En nivå som enligt 
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Sauter är värdefull för interaktionen mellan skådespelare och publik och vidare för hur hela 
teaterupplevelsen kan komma att uppfattas och upplevas av publiken.  
 
Barnbibliotekarien Ebba har också nämnt att det som är professionellt och duktigt genomfört 
inte alltid är en garant för att det ska bli ett bra möte mellan skådespelare och publik. Som 
exempel på detta nämner Ebba en väl utförd dockteaterföreställning men som var urtråkig. I 
Ebbas exempel har inte publiken blivit dåligt bemött utan jag tolkar det som att något i hur 
föreställningen framförs inte fungerade i förhållande till publiken. Enligt Sauters definition 
innebär den kognitiva förståelsen bland annat åskådarens bedömning av en föreställnings 
kvalitet. Jag uppfattar det som att Ebbas kognitiva förståelse omfattar en positiv värdering på 
den artistiska nivån när hon ger uttryck för att dockteaterföreställningen var väl utförd. Men 
Ebbas helhetsomdöme dras ner eftersom hon antyder att något saknades i hur teaterensemblen 
kommunicerar och förmedlar sin föreställning till publiken. 
 
Teaterkonsulenten Gun och barnbibliotekarien Anna har nämnt egenskaper som de anser vara 
viktiga förutsättningar för att en barnteaterföreställning ska värderas som en kvalitativt god 
barnteaterupplevelse. Teaterkonsulenten Gun definierar god kvalitet bland annat på följande 
vis: ”Och då menar man alltså en; förhöjd scenkonstupplevelse […] från mottagandet till 
scenografin till spelet till innehållet så ska det vara väl genomfört […]. Man ska kunna det 
man håller på med. Det ska inte vara sjabbigt på något sätt.” Båda framhåller också hur viktigt 
mottagandet och den första kontakten är mellan skådespelare och barnpublik. Anna och Guns 
uppfattningar är därmed också uttryck för hur betydelsefull interaktionen och mötet mellan 
publik och skådespelare är på den sensoriska nivån eftersom det påverkar hur publiken 
kommer att tillgodogöra sig själva föreställningen. Gun och Annas uppfattningar bekräftas 
också av en studie Sauter hänvisar till. Studien visade att när den första kontakten mellan 
dockspelare och barn etablerades på ett positivt sätt skapade det i sin tur goda förutsättningar 
för hur barnen även upplevde själva föreställningen på den artistiska nivån.  
 
Även barnbibliotekarien Anna har betonat mottagandet som viktigt, eftersom barn enligt 
henne inte har samma förförståelse som vuxna. Jag tolkar det som att Anna menar att 
skådespelarna måste ta hänsyn till att små barn har liten alternativt ingen erfarenhet av att 
besöka barnteaterföreställningar. Därmed är barnen obekanta med de normer och 
förutsättningar som kan omge ett teaterbesök. Relaterar jag det till Sauters modell skulle det 
betyda att skådespelarna på den sensoriska nivån bör hantera mottagandet med barnen på 
sådant sätt att barnen exempelvis känner sig trygga och välkomna och därmed underbygga så 
att barns intuitiva respons främjas i en positiv riktning. Det skulle kunna betyda att jämte 
barnteaterskådespelares yrkesskicklighet på den artistiska nivån krävs även en god förmåga 
att bemöta barn.   
 
Barnbibliotekarien Vera har nämnt hur svårt det kan vara att bedöma en föreställnings kvalitet 
genom att titta i utbudskatalogen alternativt åka på en utbudsdag eftersom det är något helt 
annat när teatergruppen väl är på plats och ska spela sin pjäs. Betraktat genom Sauters modell 
visar Veras erfarenhet ytterligare ett exempel på hur betydelsefull den sensoriska nivån är i 
helhetsbedömningen av en barnteaterupplevelse. Ser Vera en föreställning på en utbudsdag 
kan hon göra en subjektiv bedömning i förhållande till exempelvis yrkesskicklighet på den 
artistiska nivån. Men att på förhand förutsäga hur kontakten mellan skådespelare och publik 
ska utveckla sig är självfallet mycket svårare att avgöra för en arrangör.  
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5.4.5 Teatergruppens kunskap, attityd och föreställningens 
iscensättning   
 
Barnbibliotekarien Anna har uttryckt att kvalitet hänger samman med en teatergrupps kunskap 
om vad som är lämpligt att spela för en tilltänkt åldersgrupp, så att barnen förstår och har 
glädje av en föreställning. Mindre bra möten mellan barnpublik och skådespelare tror Anna 
beror på att man inte fokuserat på sin målgrupp och/eller spelar för sin egen skull. Anna 
menar att: ”[…] det är ju någonting som de professionella grupperna klarar väldigt bra. Men 
vissa som inte riktigt klarar det, de kommer inte tillbaka hit.” Även teaterkonsulenten Gun har 
nämnt att de kvalitativa barnteatergrupperna har förmågan att anpassa sitt tilltal och har något 
att berätta för sin tilltänkta målgrupp. Motsatsen till de kvalitativa teatergrupperna beskriver 
Gun på följande vis: ”Man har, kan ha liksom ekivoka halvsexiga skämt som föräldrar skrattar 
åt på en familjeföreställning och går över huvudet på barnen därför att det egentligen, den 
publiken man är rädd för eller gärna vill behaga.”  
 
Anna och Guns utsagor föreslår jag kan anknytas till de kommunikationsaspekter mellan scen 
och publik som enligt Sauters modell aktualiseras på den artistiska respektive fiktionella 
kommunikationsnivån. Förmågan att anpassa sitt tilltal i förhållande till publiken, skulle 
exempelvis på den artistiska nivån kunna betyda att jämte skådespelarnas yrkesskicklighet bör 
de även ha förmågan att vara flexibla och lyhörda inför de spontana reaktioner som en grupp 
barn kan ge uttryck för under det att en föreställning pågår. Annas uppfattning att de bra 
teatergrupperna har kunskap om vad som är lämpligt för en viss målgrupp skulle på den 
fiktionella kommunikationsnivån kunna innebära att en föreställning uppfattas som lyckad 
och/eller framgångsrik om barnpublikens intuitiva respons yttrar sig så att de kan identifiera 
sig med och/eller sympatisera med föreställningens karaktärer.  
 
Teaterkonsulenten Gun har nämnt att de kvalitativa barnteatergrupperna kännetecknas av att 
de eftersträvar en närhet och spelar för mindre barngrupper. Jag uppfattar det som uttryck för 
att dylika teatergrupper arbetar utifrån ett publikmedvetet sätt. I relation till Sauters modell 
föreslår jag att det skulle underlätta och främja förutsättningarna för att skådespelarens 
kontakt med barnpubliken etableras, utvecklas, regleras och upprätthålls på alla nivåer i 
kommunikationsmodellen.  
 
Barnteatergrupper som tar sin uppgift på stort allvar, inte utesluter allvarliga ämnen men som 
samtidigt förmår krydda sina föreställningar med humor och självdistans har 
barnbibliotekarien Ebba nämnt som viktiga egenskaper när vuxna ska spela för barn och som 
borgar för att det ska bli god barnteater. Teaterkonsulenten Gun har nämnt att när vuxna ska 
göra föreställningar så ska de inte sänka sig till en barnslig nivå. Respekten för barnet yttrar 
sig enligt Gun att man unnar barn ett språk, ett filosofiskt tänkande och där man utgår från att 
de klarar det. Gun tror att det är här man kan uppfatta att det finns en skiljelinje mellan god 
och dålig kvalitet. Den beskrivning av god barnteater som Ebba och Gun gör enligt ovan 
uppfattar jag som ett uttryck för att de förvärvat en kognitiv förståelse i förhållande till den 
artistiska och fiktionella kommunikationsnivån när de definierar vad som utgör nödvändiga 
ingredienser för att barnteater ska ha potential att bli en kvalitativt god upplevelse.  
 
Barnbibliotekarien Sara har också hävdat att god kvalitet inte bara uppnås med en bra 
berättelse utan det kräver också att en teaterföreställning framställs ärligt, med finess och 
konstnärlighet.  Saras uppfattning tolkar jag som ytterligare exempel på betydelsen av hur 
exempelvis skådespelaren presterar på den artistiska nivån och vidare hur skådespelarens 
prestation värderas och uppfattas av åskådaren.  
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Barnbibliotekarien Anna har nämnt att hon tycker att de bästa grupperna är de som är väldigt 
roliga och lockar till mycket skratt. När Anna understryker skrattets betydelse skulle man 
kunna tolka det som ytterligare en norm som främjar en kvalitativt god upplevelse. Jag tolkar 
också att skratt korresponderar med Sauters definition av den intuitiva responsen, eftersom en 
reaktion som skratt kan yttra sig som ett omedelbart och spontant känslouttryck som kan 
kopplas till att man som åskådare fattar tycke för exempelvis en skådespelares sceniska 
handlingar. Barnbibliotekarien Anna har också uppgett att de bästa teatergrupperna förmår 
glädja såväl barn som vuxna, att det finns blinkningar till de vuxna i publiken. Kopplar jag 
dessa resonemang till Sauters teori så föreställer jag mig att det kräver av en teatergrupp att de 
har förmågan att balansera kommunikationen på samtliga nivåer i modellen så att de riktar sig 
till såväl barn som vuxna. 
 

5.4.6 Professionalism, amatörism & kommersialism  
 
När informanterna har värderat och beskrivit vad som kännetecknar bra respektive mindre bra 
barnteater förekommer det att de använder sig av värdeomdömen såsom att en föreställning 
kan vara; professionell, kommersiell och i en del fall som amatörmässig.  
 
Enligt teaterkonsulenten Pia utgör teaterkonsulenternas gemensamma nämnare att man jobbar 
med den professionella teatern och det implicerar enligt henne en kvalitetsbedömning. Den 
professionella barnteatern har båda teaterkonsulenterna definierat som; en ensemble vars 
medarbetare har en högre konstnärlig utbildning samt att man försörjer sig på sitt yrke.  
Jämte de professionella teatergrupperna har Pia nämnt att det finns teatergrupper som inte är 
representerade i konsulenternas utbudskataloger och som erbjuder arrangörerna billigare 
föreställningar. Dessa föreställningar är generellt av sämre kvalitet samt att skådespelarna ofta 
har ett annat yrke vid sidan om och saknar en formell skådespelarutbildning. I förhållande till 
Sauters kommunikationsmodell föreslår jag att det kan betyda att den formellt utbildade 
skådespelaren på den artistiska nivån utvecklat en yrkesskicklighet som främjar 
förutsättningarna för att åskådaren ska imponeras av framträdandet och därmed värdera en 
föreställnings kvalitet såsom god.  
 
En del av informanternas utsagor visar också att en högre konstnärlig utbildning inte är en 
garant för att en barnteateruppsättning kommer att genomsyras av en alltigenom god kvalitet. 
Teaterkonsulenten Pia har nämnt att det inom den professionella barnteatervärlden också finns 
en kvalitetsskala eftersom teatergruppernas ekonomiska resurser och produktionsvillkor 
skiljer sig åt. Enligt teaterkonsulenten Pia har institutionsteatrar resurser att producera rejälare 
föreställningar till skillnad mot de fria teatergrupperna, vars knappa ekonomiska resurser 
avspeglas i exempelvis teknik och att en eller ett par skådespelare spelar flera roller. Pia har 
också betonat att dyra barnteateruppsättningar inte alltid genererar i bättre föreställningar men 
skiljer det på flera tusen kronor då avspeglas det i föreställningarna. Även barnbibliotekarien 
Sara har angett att det finns ett samband mellan produktionskostnader och en 
teateruppsättnings kvalitet. Sara har också uttryckt att ambitionerna hos arrangörerna kan se 
olika ut. Vissa vill köpa mycket för pengarna och väljer då billigare föreställningar men Sara 
köper helst teater från institutionsteatrar eftersom de har störst ambitioner och resurser att 
producera bra barnteater.  
 
Jag tolkar teaterkonsulenterna och Saras uppfattningar såsom att det råder ett samband mellan 
en teatergrupps ekonomiska resurser och kvaliteten på en barnteateruppsättning eftersom de 
ekonomiska förutsättningarna skulle möjliggöra och/eller underlätta genomförandet av 
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konstnärliga idéer och ambitioner. I förhållande till Sauters modell finner jag det inte helt 
oproblematiskt att tillämpa just dessa utsagor. Modellen omfattar inte, enligt min tolkning, det 
eventuella sambandet mellan produktionsvillkor/ekonomiska förutsättningar och kvaliteten på 
en teaterföreställning. Sauters modell möjliggör en analys av den kommunikation som pågår 
mellan scen och salong vari skådespelaren utgör den viktigaste aktören från scenen. I 
förhållande till Pia, Gun och Saras uppfattningar om god kvalitet aktualiseras även övriga 
delar av en föreställning såsom hur ekonomiska resurser avspeglas i exempelvis scenografi, 
ljus och annan teknik. I förhållande till Sauters modell föreslår jag dock att alla de 
beståndsdelar som samverkar i en iscensättning, som skådespelaren är en del av, förstärker 
och underbygger den berättelse som kommuniceras och förmedlas till publiken. Ett skickligt 
utformat scenrum jämte duktiga skådespelare skulle därmed kunna främja och stimulera 
publikens intuitiva respons, så att åskådaren även blir imponerad av exempelvis scenografi, 
rekvisita och ljussättning jämte skådespelarens prestation. I det här sammanhanget skulle det 
också kunna betyda att Sara och teaterkonsulenternas kognitiva förståelse implicerar en norm; 
att teatrar med gynnsamma produktionsvillkor har bättre förutsättningar att producera 
barnteateruppsättningar vars helhet kommer att genomsyras av god kvalitet.  
 
I likhet med teaterkonsulenten Pia har också barnbibliotekarien Sara uttryckt att de 
professionella teatergruppernas standard kan variera men att de inte är amatörgrupper eller 
utför något amatörmässigt. Sara uttrycker också att man kan genomskåda det som är av sämre 
kvalitet: ”[…] vad som är bra teater eller inte det, det är väl samma sak […] , när det gäller 
böcker och så att man, är det ett falsarium så är […] det känner man liksom på sig om man 
säger så.” På den artistiska nivån skulle det betyda att Sara förväntar sig att de professionella 
teatergrupperna står för en mer eller mindre god kvalitet i motsats till den, som jag uppfattar, 
negativt laddade värderingen i något som utförs amatörmässigt.  
 
Barnbibliotekarien Ebba har gett uttryck för en mindre tvärsäker hållning än, exempelvis 
Sara, när hon menat att hon kan bedöma något som professionellt först när hon ställer det i 
förhållande till något som hon ser är mindre professionellt. Till skillnad mot Sara och Pia så 
hyser Ebba uppfattningen att påkostade föreställningar inte garanterar god kvalitet. Enligt 
Ebba handlar det om hur övertygande man lyckas skapa något men hon har också medgett att 
en fantastisk scenografi kan bidra till att man som åskådare lättare fångas in i illusionen. 
Barnbibliotekarien Anna har nämnt att hon blivit alltmer kräsen och beställer allt dyrare 
föreställningar men i likhet med Ebba så menar hon också att en duktig skådespelare kan klara 
sig med en clownnäsa. Bådas utsagor kan hänvisas till den artistiska nivån eftersom 
framförallt Ebbas förhållningssätt fokuserar på gestaltning och yrkesskicklighet med andra 
ord hur något framförs. Förmågan att skapa något på ett övertygande sätt är i Ebbas exempel 
inte nödvändigtvis beroende av goda ekonomiska förutsättningar. Jag tolkar det som att hon 
lägger tyngdpunkten på en teatergrupps artistiska förmåga att skapa något om än med små 
resurser.  
 
Barnbibliotekarierna Sara och Anna har båda nämnt att de med åren blivit allt kräsnare i sina 
inköp av barnteater samt att Anna uttryckt att hon redan på beställningsstadiet vet vilka 
barnteatergrupper som hon kan förvänta sig presentera föreställningar av god kvalitet. Sara 
har uttryckt att hon helst beställer barnteaterföreställningar från institutionsteatrar eftersom de 
har resurser som möjliggör experiment och höga ambitioner. Dessa utsagor uppfattar jag som 
exempel på hur upplevelsen av kvalitet med den kognitiva förståelsen som utgångspunkt kan 
ses som en process som förändras och omformas parallellt med att informanternas 
referensramar och normer för vad som utgör såväl god som sämre kvalitet på 
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barnteaterområdet utvecklas. I sammanhanget kan också nämnas att teaterkonsulenten Pia har 
nämnt att det förekommer att förväntningar på en del teatergrupper inte infrias.   
 
Barnbibliotekarien Vera har nämnt en föreställning där skådespelarna var missnöjda eftersom 
publiken var oregerlig. Även om hon medger att publiken var stökig uppfattade hon att 
skådespelarna agerade oprofessionellt eftersom barnen i publiken inte fick den sak som skulle 
delas ut efter föreställningen. När Vera beskriver skådespelarnas beteende såsom 
oprofessionellt tolkar jag det som ett uttryck för att Vera förväntar sig ett visst beteende från 
en professionell teatergrupp. Som tidigare nämnt är bemötandet före en 
barnteaterföreställning, den sensoriska nivån, betydelsefull för hur publiken och även 
arrangören kommer att uppleva och bedöma teaterföreställningen i sin helhet. I Veras 
exempel fungerade inte bemötandet tillfredställande efter föreställningen och därmed 
uppfattar jag det som att den sensoriska nivån återinträder och påverkar helhetsomdömet även 
då skådespelarna så att säga avslutat sin gestaltning.  
 
Bland andra barnbibliotekarien Anna beskriver kvalitet genom att polarisera kommersiella 
barnteaterproduktioner som spelar för en mycket stor publik kontra teatergrupper som spelar 
för en mindre grupp barn. Även teaterkonsulenten Gun har uttryckt att det finns en stor 
marknad med teatergrupper som producerar barnteater i syfte att endast tjäna pengar. I 
förhållande till den sensoriska nivån tolkar jag att det skulle kunna innebära att de 
teatergrupper som spelar för mindre grupper har bättre förutsättningar att möta och etablera en 
nära kontakt och relation med barnpubliken. Till skillnad mot en så kallad kommersiell 
barnteaterföreställning som vänder sig till flera hundra barn. 
 

5.4.7 Barnteater baserad på barnlitteratur  
 
De informanter som har gett uttryck för sina uppfattningar och erfarenheter om dramatiserade 
barnböcker berör i hög grad barnteateruppsättningarnas bristfälliga kvalitet.  
 
Teaterkonsulenten Pias erfarenhet är att iscensättningarnas kvalitet på bra barnböcker skiljer 
sig mycket åt. Enligt barnbibliotekarien Sara och teaterkonsulenten Gun så baserar ofta 
kommersiella massteateruppsättningar sina barnteaterföreställningar på kända barnböcker. 
Sara har uttryckt att dessa föreställningar ofta är enkelt berättade samt att de enligt henne har 
en amatörmässig gestaltning. Även Gun har beskrivit den här typen av barnteater som lättköpt 
effektsökeri, undermåligt och enkelt iscensatt. Både Sara och Gun har uppgett att 
kommersiella barnteateruppsättningar kanske ger publiken något för stunden men att de som 
Gun uttrycker det; inte berör på djupet och förändrar livet. Även barnbibliotekarierna Vera 
och Ebba är av uppfattningen att en bra bok inte alltid bli bra teater. Ebba har menat att 
dramatiserade barnböcker är lite exploaterade och att man som teatergrupp gör det lite enkelt 
för sig. Teaterkonsulenten Gun har uppgett att hon föredrar originaldramatik därför att 
iscensatta bilderböcker sällan kan förmedla en förhöjd scenkonstupplevelse eftersom: ”[…] 
man gör exakt kopia av boksidorna som scenografi och man klär ut sig precis som de ser ut 
och sedan så säger man exakt vad de säger i boken.” Enligt Gun kan dessa föreställningar vara 
kul och fina men de ger inte mer än att läsa boken som de är baserade på. Gun har uttryckt att 
om en teatergrupp iscensätter en bok så ska de: ”[…] verkligen vara bra om man ska lyckas 
höja och göra det till en egen konstupplevelse […].”   
 
Enligt ovannämnda utsagor uppfattar jag att informanterna berör aspekter som kan hänvisas 
till den artistiska och fiktionella nivån. Jag avser då särskilt Sara och Guns bedömningar då 
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jag tolkar att deras utsagor implicerar att så kallade kommersiella barnteateruppsättningar, 
som iscensätter barnböcker, har kvalitetsmässiga brister i förhållande till skådespelarnas 
gestaltning men även uppsättningarna som helhet. Att den här typen av 
barnteateruppsättningar enligt Gun inte förmår beröra åskådaren på djupet och förändra livet 
skulle eventuellt kunna beröra den fiktionella nivån, den nivå som bland annat handlar om 
eventuell identifikation och sympati med pjäsens karaktärer. De kommersiella 
teateruppsättningarna kanske inte har förutsättningar att ge barnpubliken en djupare 
upplevelse men å andra sidan finner jag det omöjligt att dra några förhastade slutsatser om 
detta i förhållande till Sauters modell.   
 
Barnbibliotekarien Sara har noterat att det till viss del kommer annan publik när hon erbjuder 
föreställningar som bygger på en barnbok. Sara funderar på om den här gruppen annars 
undviker en viss typ av barnteater eftersom de kanske associerar den med finkultur. Sara 
upplever också att de vuxna finlirarna är mindre roade av iscensatta barnböcker. I förhållande 
till Sauters modell tolkar jag det som att Saras utsaga kan ses som uttryck för skiljaktigheter i 
vuxenpublikens kognitiva förståelse som vidare implicerar att vuxenpubliken har olika 
kvalitetspreferenser och normer i förhållande till hur de generellt ser på professionell 
barnteater. Saras erfarenhet uppvisar också ett tydligt exempel på hur barnen inte bara är 
utelämnade år de professionella barnkulturförmedlarnas urvalsprinciper utan även 
föräldrarnas val av barnkulturupplevelser.     
 
Teaterkonsulenterna Gun och Pia uppfattar också att arrangörerna på folkbibliotek reflekterar 
över dramatiserade barnböcker. Pia har uttryckt det på följande vis: ”Man har sett kanske en 
berättelse i tre olika uppsättningar. Man kan jämföra, alltså man kan ju bedöma kvaliteten. 
Det är kanske det, det handlar om också? Den praktiska kunskapen och man kan bedöma 
kvalitet.” Även barnbibliotekarien Sara har uppgett att ju längre erfarenhet hon får desto fler 
synpunkter och infallsvinklar samlar hon på sig samt att hon beskriver det som en intuitiv 
kunskap. Dessa utsagor uppfattar jag som tydliga exempel på hur den kognitiva förståelsen är 
länkad till tidigare erfarenheter och hur arrangörens referensramar och förmåga att jämföra 
och bedöma barnteaterföreställningar förändras och utvecklas för varje ny föreställning som 
arrangören tar del av.  
 
Ytterligare en infallsvinkel som kan anknytas till den kognitiva förståelsen uppfattar jag kan 
kopplas till teaterkonsulenten Guns erfarenhet. Hon beskriver att barnbibliotekarierna i hennes 
region är oerhört kunniga och inte alls lika låsta som skolorna vid att det ska vara iscensatta 
böcker. Enligt henne råder också stor okunskap i de län som saknar en organisation omkring 
scenkonstförmedling eftersom arrangörerna i dessa län enbart vill ha barnteater som bygger 
på barnböcker. Guns exempel skulle kunna tolkas som att arrangörernas kognitiva förståelse 
har begränsats och därmed fungerar uteslutande gentemot originaldramatik.  
 

5.4.8 Sammanfattning  
 
Hur barnbibliotekarierna och teaterkonsulenterna beskrivit och uttryckt sig kring barnteater 
och kvalitetsfrågor besvaras här i en sammanfattning.  
 
De omdömen och uppfattningar som informanterna beskriver och ger uttryck för omkring 
barnteater och kvalitetsfrågor har jag uppfattat och tolkat som en referensram som i takt med 
att informanterna gör nya erfarenheter omskapar och/eller vidareutvecklar deras syn på 
kvalitet i förhållande till barnteater. Informanternas referensramar korresponderar med 
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Willmar Sauters definition av den kognitiva förståelsen eftersom den implicerar en kännedom 
om de regler och omdömen som ligger till grund för åskådarens mer eller mindre 
genomtänkta omdömen och värderingar. Via informanternas erfarenheter och 
kvalitetsvärderingar har jag kunnat identifiera en uppsättning normer som främjar alternativt 
urholkar informanternas upplevelse av kvalitet. En del av dessa normer har jag kunnat uttyda i 
utsagor som berör erfarenheter omkring olika teatergruppers attityd, kunskap om sin 
målgrupp, pjäsinnehåll samt med vilka medel en pjäs iscensatts.    
 
Samtliga informanter har lyft fram hur betydelsefullt ett positivt samarbete mellan 
teaterensemble och arrangör är för att en teatergrupp ska bokas i framtiden. Informanterna har 
också uttryckt att teaterensemblens första kontakt med publiken är en viktig förutsättning för 
en god kvalitetsupplevelse. Om teaterensemblen inte lyckats skapa en positiv första kontakt 
med barn och vuxna följeslagare hjälper det inte alltid om själva föreställningen är av bra 
kvalitet. Informanterna har med andra ord belyst teatergruppers publikbemötande ur ett 
kvalitetsperspektiv. I förhållande till Willmar Sauters kommunikationsmodell har jag tolkat 
det som att den intuitiva responsen på den sensoriska nivån spelar en mycket aktiv roll i 
förhållande till åskådarens/informanternas upplevelse av kvalitet eftersom det inledande mötet 
kan komma att påverka publikens och arrangörens förhållningssätt på den artistiska nivån.  
 
Informanterna har uttryckt att barnteaterskådespelarnas yrkesskicklighet, som aktualiseras på 
den artistiska nivån, inte alltid räcker för att en barnteaterföreställning ska uppfattas vara av 
god kvalitet. Förutsättningarna för att en barnteaterföreställning ska få ett positivt 
helhetsomdöme; påverkas också av huruvida teaterensemblen förmår kommunicera och 
bibehålla en god kontakt med publiken under det att hela barnteaterföresällningen pågår. Ett 
par av informanterna relaterar också kvalitetsaspekter i förhållande till barnteatergruppernas 
kunskap om vad som är lämpligt att spela för olika åldersgrupper samt att teatergruppens 
skådespelare har förmåga att anpassa sitt tilltal till publiken. Några av informanterna beskriver 
också kvalitet i relation till den publikmängd som barnteatergrupperna väljer att spela för. 
Med Willmar Sauters modell som utgångspunkt har jag tolkat det som att; en teatergrupp som 
spelar för mindre barngrupper har förutsättningar att bibehålla och reglera sin kommunikation 
mellan scen och salong i förhållande till alla nivåer i kommunikationsmodellen och därmed 
skulle de kvalitetskriterier som jag redogjort för enligt ovan främjas.  
 
En del av informanterna uttrycker också ett samband mellan kvalitet och teatergruppernas 
professionalism eller avsaknad av densamma. Informanternas beskrivningar av 
professionalism är bland annat kopplade till huruvida teatergruppernas medarbetare försörjer 
sig som skådespelare samt om de har en formell konstnärlig utbildning. Yrkesskicklighet på 
den artistiska nivån har jag tolkat även omfattar exempelvis scenografens och regissörens 
konstnärliga kompetens. En del av informanterna beskriver också professionalism och kvalitet 
i relation till hur produktionsvillkor och ekonomiska förutsättningar avspeglas i en 
barnteateruppsättning.  En av barnbibliotekarierna har dock snarare beskrivit kvalitet i 
förhållande till hur övertygande teatergruppen lyckas skapa något.  
 
De flesta informanterna har problematiserat frågan om iscensatta barnböcker alternativt 
uppgett att den typen av föreställningar inte sällan har kvalitetsmässiga brister eftersom de 
sällan blir självständiga konstverk utan snarare kopior av boken. En del av informanterna har 
också beskrivit att dramatiserade barnböcker ofta iscensätts under kommersiella förtecken.  
Dessa utsagor har jag framförallt hänvisat till den artistiska nivån eftersom jag uppfattat att 
dessa uppsättningar, enligt informanterna, lider av bland annat bristande gestaltning.  
.   
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5.5 Vilka synsätt och erfarenheter på professionell  
barnteater och barnteaterns betydelse för barn ger 
barnbibliotekarier och teaterkonsulenter uttryck för?  
 
I föreliggande avsnitt relaterar jag mitt empiriska underlag i förhållande till material från 
litteraturöversikt och tidigare forskning. Intervjuresultatet har jag delat in i följande fem 
kategorier:   
 
• Barnteaterns betydelse för barns utveckling    
• Målgrupp och publikens reaktioner  
• Efterarbete  
• Barnteater kontra TV- och filmmediet  
• Den kontroversiella barnteatern  
 

5.5.1 Barnteaterns betydelse för barns utveckling    
 
Karin Helander menar att på barnteaterområdet befinner sig vuxna i en maktposition. Barnen 
är hänvisade till den bild av världen de vuxna vill förmedla i sin strävan att antingen fostra 
och/eller bidra till barns utveckling.122 Dessa tankegångar återfinns också hos Fritzèn & 
Gustafsson som menar att alla institutioner som direkt/indirekt arbetar med barn respektive 
barnteater bär på en syn vad det är att vara barn i en särskild ålder samt ställs inför spörsmål 
vad för innehåll som är bra för att barn att möta i en teaterpjäs.123 Helander samt Fritzèn & 
Gustafsson utgör lämpliga utgångspunkter när jag i det följande ämnar lyfta fram de 
aspekterna av informanternas utsagor, som anknyter till barnteaterns förutsättningar att spela 
en betydelse för barns känslomässiga, sociala och intellektuella utveckling. 
  
Den konstnärliga barnteaterns syfte väjer enligt Helander inte för ämnen som gestaltar och 
förmedlar det svåra, komplexa samt existentiella i tillvaron och känslolivet.124 I förhållande 
till mina informanters utsagor uppfattar jag att den konstnärliga barnteaterns syfte 
korresponderar med deras uppfattningar; att barn via barnteatern ges möjlighet att uppleva 
och möta sig själv, sina relationer samt livets olika aspekter gestaltade i en förhöjd scenisk 
form. Teaterkonsulenten Pia har beskrivit det som att barnteatern har förutsättningar att ge 
publiken en möjlighet att få förståelse för hur man själv och tillvaron hänger ihop, som gör att 
man kan gå vidare. Pia har också uppgett att barnteatern kan ha betydelse för barns hela 
utveckling eftersom den konfronterar sin publik och speglar de känslor och tankar som man 
har inom sig. Barnbibliotekarien Sara menar att barnkultur och barnteater är en väsentlig och 
viktig upplevelse för barn, även om den inte alltid ställer stora existentiella frågor, så ger den 
en förhöjning i livet. Även Margareta Sörensens övertygelser kan anknytas till dessa 
uppfattningar då hon menar att man oavsett ålder genom konsten kan finna tröst, förståelse, 
glädje, insikter, fantasi och empati.125  

                                                           
122 Helander, Karin 1998. Från sagospel till barntragedi: Pedagogik, förströelse och konst i 1900-talets svenska 
barnteater, s. 265.  
123 Gustafsson, Birgitta & Fritzén, Lena 2004. Idag ska vi på teater. Det kan förändra ditt liv. Om barnteater som 
meningsskapande i skolan, s. 29.  
124 Helander, Karin 1998. Från sagospel till barntragedi: Pedagogik, förströelse och konst i 1900-talets svenska 
barnteater, s. 262.  
125 Sörenson, Margareta (red.) 2001. För de allra små!  Om att uppleva böcker, teater, film, konst och musik när 
man är liten, s. 8. 
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Informanternas utsagor som har berört barnteaterns betydelse för barn omfattar jämte 
barnteaterföreställningarnas innehåll även betydelsen av hur en barnteaterföreställning har 
iscensatts och gestaltats. Under förutsättning att barnteatern är bra så har barnbibliotekarien 
Vera menat det kan bli en upplevelse för barnen som ger; ”[…] näring till det här allra mest 
grundläggande man har i sitt liv eller sitt sinne eller väsen […]”. Jag tolkar det som att inte 
vilken barnteater som helst har potential att ge fullödiga upplevelser och bidra till barns 
utveckling. Vidare föreställer jag mig att särskilt den konstnärliga teaterns syfte, enligt ett 
vuxenperspektiv, har de ”rätta” förutsättningarna och egenskaperna att förmedla en alldeles 
extraordinär upplevelse. Eftersom man här, enligt Helander, återfinner de 
barnteateruppsättningar som bland annat utmärks av höga ambitioner, en konstnärlig helhet 
och tar sin publik på stort allvar.126 Veras utsaga kan kanske också ses som ett uttryck för den 
nordiska kulturförmedlingstradition som diskuteras av Beth Juncker. Enligt Juncker vill 
vuxenvärlden förmedla den kulturpolitiskt goda smaken eftersom det är den som har bäst 
förutsättningar att inverka andligt och psykiskt närande på barn.127  
 
Barnbibliotekarien Sara beskriver barnteaterns betydelse för barn på följande sätt: ”[…] all 
kultur är ju ett sätt att bearbeta, ja våra liv så att säga, hur det är att leva. Och det gör ju även 
barnteatern alltså, de ställer också de frågorna […]. […] det är ju så mycket mera också med 
en estetisk upplevelse och överhuvudtaget att bli berörd, att bli glad, att få skratta […].” 
Utifrån Helanders modell tolkar jag att två syften kan identifieras i Saras utsaga, å ena sidan 
teater som förströelse; att få underhållning och å andra sidan den konstnärliga teatern vars 
syfte korresponderar med Saras utsaga; att ge barn verktyg för att möta och bearbeta olika 
aspekter av livet.128 Hos Elsa Olenius handlar det i första hand om barns egen teaterutövning, 
men även här finns idéerna om att barnteater jämte sin förmåga att skänka avkoppling även 
har potential att främja barns känsloliv och socialisation.129  
 
Barnbibliotekarien Ebba har uttryckt att barn genom barnteaterupplevelser ges möjlighet att: 
”[…] inse att världen består av fler saker än det […] vardagliga gamla vanliga och så utan att 
det kan vara större än så, konstigare än så och mer magisk än så kanske. Man bjuder in 
världen på något vis […].” Ebbas utsaga föreslår jag kan anknytas till Helanders definition av 
barnteaterns pedagogiska syfte. Jag tolkar då Ebbas utsaga utifrån föreställningen att 
barnteatern kan bidra till att fostra sin publik genom att förmedla berättelser som bryter och 
kontrasterar mot barns invanda och välbekanta referensramar. Ebbas framlyftande av 
barnteaterns magiska egenskaper överensstämmer också med Ing-Marie Tiréns ambitioner. 
De barnteaterföreställningar som hennes teatergrupp producerar vill beröra och skänka  
publiken magiska upplevelser som stimulerar fantasin.130  
 
Barnbibliotekarien Vera har uttryckt att hon ser på kultur och barnteater som något 
livsnödvändigt och en grundsten i människors liv samt att hon, i likhet med Ebba, via 
litteraturen och barnteatern vill öppna nya världar för barn. Ebba och Veras utsagor uppfattar 
jag har beröringspunkter med den definition om konstens uppgift som presenteras i Fritzén & 
Gustafssons studie. ”Konsten får […] en särskild uppgift att främmandegöra det vardagliga, 
att utveckla känsligheten och upplevelsen av livet. Genom ett sådant förfrämligande kan vi se 
                                                           
126 Helander, Karin 1998. Från sagospel till barntragedi: Pedagogik, förströelse och konst i 1900-talets svenska 
barnteater, s. 262. 
127 Juncker, Beth 2004. Gab: det er kedeligt! Om borns smag, s. 169.  
128 Helander, Karin 1998. Från sagospel till barntragedi: Pedagogik, förströelse och konst i 1900-talets svenska 
barnteater, s. 261-262.  
129 Lindvåg, Anita 1988. Elsa Olenius och Vår Teater, s. 193. 
130 Sörenson, Margareta (red.) 2001. För de allra små! Om att uppleva böcker, teater, film, konst och musik när 
man är liten, s. 43.  
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världen med andra ögon och därmed skapa förutsättningar till att kunna agera på ett nytt 
sätt.”131 
 
Den pedagogiska barnteaterns syfte korresponderar också med barnbibliotekarien Ebbas 
övertygelse; att barnteater jämte andra barnkulturyttringar kan bidra till att barn utvecklar sin 
empati och förståelse för andra kulturer. Barnteaterns förmåga att utveckla barns empati har 
också Jenny Nybergs informanter lyft fram.132 Teaterns förmåga att öva barn i tolerans och 
inlevelse var likaledes Elsa Olenius uppfattning.133  
 
Barnbibliotekarien Anna har berättat att Vygotskijs idéer präglat hennes övertygelse om 
vikten av att barn redan som små tas på allvar, får stimulans och olika intryck, såsom 
kulturupplevelser, som är bra och fina för att bli kreativa människor. Annas uppfattning ser 
jag som intressanta att relatera till den finska hjärnforskaren Matti Bergströms rön, som 
presenteras i Lena Fridells text om barnteater på Folkteatern i Göteborg. Enligt Fridell, hävdar 
Matti Bergström att under människans sju första levnadsår läggs en grund för framtida 
möjligheter. Bergström menar att hjärnan behöver lustfyllda och varierande impulser för att 
utvecklas på ett gynnsamt sätt och lyfter fram teaterkonsten såsom särskilt positiv för ett barns 
utveckling eftersom den utgör ett polyfont verk.134  
 
Ing-Marie Tirén från Dockteatern Tittut samt Lena Fridell från Folkteatern menar båda att 
eftersom barn i förskoleåldern befinner sig i en fas då de utvecklar och utforskar språket 
påverkar det också barnteateruppsättningarnas utformning.135 136 Barnteaterns betydelse för 
barns språkutveckling nämns av barnbibliotekarien Vera men hon köper inte in barnteater 
medvetet för ändamålet att stimulera språkutveckling. Barnbibliotekarien Ebba har menat att 
barnteaterföreställningar ger barn möjlighet att vänja sig vid olika och annorlunda sätt att 
uttrycka sig.  
 

5.5.2 Målgrupp och publikens reaktioner    
 
Jag kommer här att diskutera de utsagor som berör folkbibliotekens målgrupp samt 
erfarenheter omkring publikreaktioner. Det kan vara på sin plats att påminna om att den 
professionella barnteater som förmedlas via folkbiblioteken i den här uppsatsen i huvudsak 
utgörs av offentliga föreställningar som besöks av barn i olika åldrar samt vuxna följeslagare.  
 
Karin Helander menar att barn som besöker teaterföreställningar via skolan eller förskolans 
försorg tidigt lär sig uppfatta vilka regler som gäller i samband med teaterbesök, såsom att 
vara tyst och applådera när det är slut.137 Dessa förhållanden framträder också hos ett par av 
mina informanter. Barnbibliotekarien Vera har uppgett att det är skillnad för en teatergrupp att 
spela för en förskolegrupp med barn i samma ålder och ett antal fröknar mot att spela 
offentliga föreställningar där hälften av publiken består av vuxna och barnen kan vara i olika 
åldrar. Barnbibliotekarien Anna har uppgett att enligt hennes erfarenhet är förskolegrupper 
                                                           
131 Gustafsson, Birgitta & Fritzén, Lena 2004. Idag ska vi på teater. Det kan förändra ditt liv. Om barnteater som 
meningsskapande i skolan, s. 37. 
132 Nyberg, Jenny 2006. Glöm inte barnteatern! En studie om barnteater på folkbiblioteket, s. 60.  
133 Lindvåg, Anita 1988. Elsa Olenius och Vår Teater, s. 73.  
134 Fridell, Lena 2000. Livsfrågor och lek: teater för förskolan, s. 105, 109.  
135 Sörenson, Margareta (red.) 2001. För de allra små! Om att uppleva böcker, teater, film, konst och musik när 
man är liten, s. 43.  
136 Fridell, Lena 2000. Livsfrågor och lek: teater för förskolan, s. 107.  
137 Helander, Karin 2004. ”Det var roligt när mamman grät”: barns tankar om teater, s. 96.  
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lugnare eftersom de är vana vid att delta i gemensamma gruppaktiviteter i jämförelse med den 
blandade publik som besöker lördagarnas offentliga föreställningar.  
 
Barnbibliotekarien Vera har nämnt att hon skulle vilja uppfostra de medföljande vuxna i 
samband med barnteaterarrangemang eftersom det är de som kan bete sig respektlöst genom 
att komma försenat samt sitta och viska under det att en föreställning pågår. Att medföljande 
vuxnas attityd till barnteaterföreställningen är viktig bekräftas bland annat av deltagarna i 
Klangfugl-projektet. I projektet noterade man att vuxnas förhållningssätt spelade en viktig roll 
för hur de små barnen upplevde situationen samt om de vuxna uppfattades av barnen som 
trygga i mötet med teatern.138 Även Helanders receptionsstudier visar att medföljande 
personals attityd till teater har stor betydelse för hur barn i skolåldern upplever situationen.139   
 
Mitt empiriska underlag visar att det förekommer olika uppfattningar om vad som är en 
lämplig nedre ålder för att tillgodogöra sig barnteater samt hur en barnteateruppsättning bör 
vara utformad för att fungera i förhållande till en särskild åldersgrupp. Enligt 
barnbibliotekarien Veras erfarenhet är det dom väldigt enkla föreställningarna som fungerar 
bäst för barn omkring tre år. Enligt Gun kan barnteaterarrangörer reagera på en föreställnings 
lämplighet för en viss målgrupp och/eller genomskådar att skådespelare spelar över huvudet 
på barn. Gun menar att det är ett bevis för att arrangörer har en kunskap om vad som fungerar 
i förhållande till barns olika psykologiska utvecklingsstadier. Den här typen av kunskap finns 
också enligt Karin Helander hos Dockteatern Tittut. De skapar sina barnteaterföreställningar i 
enlighet med rön som man kan finna inom den utvecklingspsykologiska forskningen. Utifrån 
detta perspektiv utformas föreställningarnas dramaturgi på så sätt att små barn kan uppfånga 
de små delarna i en helhet som finns där men inte är nödvändig för att barnen ska få en 
upplevelse.140 En viktig förutsättning för lyckad barnteaterförmedling uppfattar jag därför 
också innebär en kunskap om barns utveckling som bör finnas hos såväl arrangörer som hos 
dem som skapar barnteaterföreställningar. Samtidigt uppfattar jag Gunilla Lindqvist 
uppfattning intressant att åter anknyta till. Enligt henne behöver konst och kultur inte 
nödvändigtvis tillrättaläggas för särskilda åldersgrupper snarare att kultur kan skapas så att 
den inrymmer många betydelser och därmed öppnar upp för många olika tolkningar beroende 
på referensramar, erfarenheter och ålder.141  
 
Som framgått av min litteraturöversikt visar Klangfugl-projektet samt Margareta Sörensens 
bok om konst för mycket små barn, att förmedling av barnteater för de minsta är fullt möjlig. 
Erfarenheter som därmed står i motsättning till de i teatervärlden som enligt 
barnbibliotekarien Annas utsagor; anser det vara omöjligt att spela för barn under fyra år 
eftersom de menar att alltför små barn är svåra att nå. När föreställningar inte fungerat 
tillfredställande har barnbibliotekarien Anna också nämnt att det kan bero på att 
föreställningen varit för lång alternativt att innehållet inte passat målgruppen. Annas 
erfarenhet bekräftas av Ing-Marie Tirén från Dockteatern Tittut som helst ser att en 
föreställning håller sig inom ca: 30 minuter samt att publiken inte är större än att 
skådespelarna kan få en kontakt med varje enskilt barn.142  
 

                                                           
138 Os, Ellen & Hernes, Leif 2004. Under tre? – mener dere under tre? Kunstformidling til barn under tre år – 
erfaringer fra prosjektet ”Klangfugl”, s. 28.   
139 Helander, Karin 2004. ”Det var roligt när mamman grät”: barns tankar om teater, s. 96.  
140 Helander, Karin 2001. Hundra år av småbarnskonst, s. 152.    
141 Lindqvist, Gunilla 2000. Drama som lek: lekens estetik, s. 32-33.  
142 Sörenson, Margareta (red.) 2001. För de allra små! Om att uppleva böcker, teater, film, konst och musik när 
man är liten, s. 42-43.   
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Karin Helander nämner att vuxenvärlden ofta är alltför benägen att snabbt tolka barns yttre 
reaktioner.143 Barnbibliotekarien Ebba problematiserar snarare sin position som vuxen 
iakttagare. Hon upplever det som svårt att tolka vad barns yttre reaktioner och beteende i 
samband med en teaterföreställning är uttryck för. Ebbas förhållningssätt bekräftas av de 
resultat som receptionsstudier uppvisar. Enligt Helander kan det förekomma stor diskrepans 
mellan barn och vuxnas upplevelser. Samt att barns yttre reaktioner inte alltid 
överensstämmer med vad som framkommer i efterföljande samtal.144  
 

5.5.3 Efterarbete  
 
Efterföljande samtal och/eller någon form av workshop utgör metoder för att barn ska få 
möjlighet till bearbetning av en barnteaterföreställning samt att de vuxna därigenom kan få en 
fördjupad kännedom hur barn upplevt en barnteaterföreställning. Barnbibliotekarien Sara är 
den av uppsatsens barnbibliotekarier som har nämnt att hon bedriver efterarbete. På så vis får  
hon som arrangör en återkoppling och respons på de föreställningar som hon varit delaktig i 
att köpa in till förskola och skola. Sara och teaterkonsulenten Gun har också nämnt att de ser 
ett värde i att barnen ges möjlighet att diskutera med vilka medel och hur en 
teaterföreställning är iscensatt. Karin Helanders receptionsstudier visar att skolbarn ofta får 
uppgifter efter en teaterföreställning och därmed tidigt kopplar samman teater med 
vuxenvärldens krav på förståelse.145 Om fokus flyttar från kravet på förståelse och istället 
låter ett samtal mellan barn och vuxna handla om hur en föreställning är iscensatt, så 
föreställer jag mig att en teaterupplevelse inte enbart reduceras till en fråga om begriplighet. 
En dylik fokusering föreställer jag mig vidare har potential att utmynna i en spännande dialog 
som kanske främjar den egna kreativiteten och utvecklar den kognitiva förståelsen för teater 
som konstform. Att öppna upp för en mångfald av betydelser framförs också som 
betydelsefullt i Fritzén och Gustafssons studie.146 
 
Teaterkonsulenten Pia tycker det är viktigt med publikarbete i samband med barnteater 
eftersom det hela tiden finns ett vuxenfilter närvarande när vuxna producerar, arrangerar och 
köper in barnteater. Teaterkonsulenten Gun har ifrågasatt metoden att fråga barn direkt efter 
en föreställning eftersom hon anser att barn har rätt att få vara ifred med sin upplevelse. 
Dessutom har Gun uttryckt att man bör vara observant på de omedelbara värderingar och 
omdömen som både vuxna och barn kan ge uttryck för efter en föreställning.  Gun menar att 
det finns många filter att ta sig genom för att få en verklig uppfattning om publikens 
upplevelse. Teaterkonsulenternas uppfattningar om teaterupplevelsens komplexitet finner jag 
vara intressant att anknyta till Karin Helanders metodologiska process i samband med 
receptionsstudier. Helanders tillvägagångssätt visar på betydelsen att kombinera olika 
metoder eftersom barn förhandlar och bearbetar sin teaterupplevelse på ett sätt när de 
formulerar sig i samtal och förmedlar ytterligare andra aspekter när de exempelvis fått 
improvisera omkring en teaterföreställnings tematik. Även om en arrangör på folkbibliotekets 
offentliga föreställningar, inte har möjlighet att fördjupa sig i omfattande efterarbete så finner 
jag ändå att Helanders tillvägagångssätt utgör ett tankeväckande exempel.147  

                                                           
143 Helander, Karin 1998. Från sagospel till barntragedi: Pedagogik, förströelse och konst i 1900-talets svenska 
barnteater, s. 265.  
144 Helander, Karin 2004. ”Det var roligt när mamman grät”: barns tankar om teater, s. 86-90, 97-99.  
145 Ibid., s. 96.  
146 Gustafsson, Birgitta & Fritzén, Lena 2004. Idag ska vi på teater. Det kan förändra ditt liv. Om barnteater som 
meningsskapande i skolan, s. 89-90. 
147 Helander, Karin 2004. ”Det var roligt när mamman grät”: barns tankar om teater, s. 86-100.   
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En väl använd metod för att få en uppfattning om barns upplevelser är att låta de rita en 
teckning men eftersom barn i grupp ofta väljer att rita samma motiv föreslår Lena Fridell från 
Folkteatern att man istället tar fram sånger och föremål som anknyter till föreställningen.148 
Även Gerd Hillman har i inspirationshandboken för bibliotekspersonal, nämnt att aktiviteter 
bör erbjudas i samband med teaterföreställningar så att barn ges tillfälle att bearbeta sina 
upplevelser och intryck.149 Den här typen av aktiviteter kanske skulle kunna vara möjliga att 
genomföra på folkbiblioteken och därmed fungera som en återkoppling till arrangörerna och 
dessutom kanske uppskattas av publiken.  
 
Som framgått av min litteraturöversikt förekommer jämte efterbearbetning även förarbete 
inom skola och förskola. Barnbibliotekarien Sara har betonat att de ovana teaterbesökarna ska 
respekteras och förberedas inför sitt teaterbesök så att man bygger upp en positiv förväntan. 
Saras uppfattning bekräftas av Helanders receptionsstudier som visat att kulturovana grupper 
som inte förberetts inför teaterbesöket inte visste hur de skulle hantera situationen samt att de 
mindes föreställningen sämre.150  
 

5.5.4 Barnteater kontra TV- och filmmediet  
 
I Fritzén & Gustafssons studie framgår att lärarna har uppgett att teater kräver en tystnad och 
ett fokus till skillnad mot film och TV.151 Även en del av mina informanter har reflekterat 
över vilken betydelse barnteater kan ha för barn jämfört med att titta på film alternativt TV. 
Barnbibliotekarierna Anna och Ebba har lyft fram det levande mötet som en positiv egenskap 
barnteater bjuder på till skillnad mot exempelvis TV och film. Ebba har också nämnt att 
barnteater skapar möjligheter för barnen att vara med om ett unikt möte som ger utrymme för 
interaktion till skillnad mot att se en film som inte svarar sin publik. Interaktionsaspekten kan 
anknytas till exempelvis Klangfugl-projektet. Där upptäckte man att det var förbundet med 
svårigheter att förutsäga vad som gör små barn exempelvis ledsna eller rädda och som krävde 
att aktörerna förmådde reglera sitt uttryck i förhållande till publikreaktionerna.152  
 
Ytterligare en annan aspekt har nämnts av Anna, som menat att bra barnteater är något 
exklusivt eftersom den inte är lika lättåtkomlig som exempelvis bildmedier samt att hon 
betonar betydelsen av att barn inte bara matas med skräp och TV. Anna beskriver det på 
följande vis: ”För det är en helt annan grej och se teater med levande människor eller 
dockspel eller vad det nu är, mot och titta på TV. […] Om det är bra. Om de som spelar med 
den målsättningen att barnet ska få ett utbyte och inte bara att de själva har roligt.”   
 
Annas polarisering mellan barnteater och TV tolkar jag som ett uttryck för den uppdelning av 
kulturen som Kirsten Drotner menar existerar inom det barnkulturella paradigmet; å ena sidan 
finkulturen/kvalitetskulturen och å andra sidan populärkulturen/kommersiella kulturen som 
enligt vuxna inte sällan betraktas som skräpkultur.153 Utifrån Drotners utgångspunk betraktar 

                                                           
148 Fridell, Lena 2000. Livsfrågor och lek: teater för förskolan, s. 112.  
149 Brattström, Charlotte (red.) 1974. Barn i bibliotek: En idéhandbok om aktiviteter och samarbetsformer, s. 
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jag Annas uppfattning som uttryck för en ambition att gynna barnets utveckling på ett 
fördelaktigt sätt genom att förmedla kvalitetskultur (den goda barnteatern) och på så sätt 
erbjuda ett komplement till TV (skräpkultur). Polariseringen mellan den ”goda” och den 
”dåliga” kulturen och den vuxnes förmedlingsambitioner återfinner jag också hos Elsa 
Olenius, vars syfte var att utveckla barns förståelse för den goda smaken och motarbeta den 
dåliga.154  
 

5.5.5 Den kontroversiella barnteatern  
 
Hur kvalitativt goda och konstnärligt sinnrika barnteateruppsättningar än må vara förekommer 
det att vuxenvärlden reagerar negativt och/eller med oro inför hur vissa pjäserna ska påverka 
och uppfattas av barn. Karin Helander har i sin barnteaterhistorik uppmärksammat 
barnteateruppsättningar som uppfattats som kontroversiella och orsakat debatt. Från mitten av 
1990-talet förekommer det dock enligt Helander sällan att vuxenvärlden reagerar negativt på 
ämnen som tidigare varit tabu.155   
 
Teaterkonsulenten Pia har nämnt att arrangörer ibland är osäkra inför att köpa in vissa 
barnteateruppsättningar, av rädsla för att barn ska bli ledsna och/eller upprörda. Pia menar att 
vuxna och barns erfarenheter kan yttra sig på olika sätt i förhållande till en teaterföreställning. 
I en pjäs om sorg kan vuxna i publiken sitta och gråta men barnen uppfattar Pia: ”[…] tänker 
mer praktiskt så där liksom hur man kan då lösa det här med sorgen och vad man ska göra 
istället och så va. Väldigt, väldigt bra idéer runt det hela som regel, när man pratar med dom.” 
Pias erfarenhet bekräftas av Karin Helanders receptionsstudier som visat att barn skapar 
lyckliga slut om så krävs.156  
 
Av barnbibliotekarierna är det framförallt Sara som vid intervjutillfället kan berätta om 
erfarenheter som lett till att hon problematiserat och reflekterat över sin roll som arrangör. En 
pjäs som Sara varit delaktig i att köpa in behandlade skilsmässoproblematik och i ytterligare 
en annan föreställning förekom svordomar. Enligt Sara uppfattades dessa pjäser som   
kontroversiella av de vuxna som är troende i Saras kommun. Sara beskriver det på följande 
vis: ”[…] det skulle inte barnen behöva se på teater det ska vara liksom sött och gulligt, rart 
och så här va. […] när teatern då, de höjer sig ett snäpp då i sin, […] kommunikativa roll om 
man säger så, önskan att kommunicera med barnen, då tar de också en risk så att säga med sin 
publik.” Ytterliggare en annan pjäs de troende avböjt att besöka, beror på att de anser att den 
ger en felaktig framställning av en biblisk berättelse.  
 
Saras erfarenheter uppfattar jag korresponderar mycket väl med Karin Helanders syn på 
vuxenvärldens barnteaterförmedling. Helander menar att vuxna vill i sin strävan att fostra och 
utveckla barnet förmedla en bild av världen som inte bör vara alltför oförståelig och brutal 
utan hellre att man förmedlar en bild av en värld som är lugn och obekymrad.157 Även i 
Fritzén och Gustafssons studie har framgått att alla institutioner som direkt eller indirekt 
arbetar med barn respektive barnteater ställs inför spörsmål vad som är bra för barn att möta i 
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en teaterpjäs.158 Jag uppfattar att Saras erfarenheter illustrerar ett tydligt exempel på hur två 
institutioner kan stå oeniga i frågan om vilken bild av världen som bör förmedlas till barn. 
Saras utgångspunkt att förmedla en barnteater som vågar utmana invanda föreställningar står 
med andra ord i konflikt mot en grupp vuxna som enligt Saras utsagor uppfattar att deras 
grundläggande religiösa värderingar utmanats. Hur barnen uppfattade och upplevde pjäserna 
har Sara tyvärr inte kännedom. Hon funderar på om barnen kanske är inlärda i att ta avstånd 
från den tematik pjäserna skildrade. Sara spekulerar om barnen kanske upplevde skuld och 
oro om de inte berättar för sina föräldrar att de sett en pjäs där det förekom fula ord. För Sara 
har dessa händelser inneburit att hon reflekterat över vilken barnteater hon ska köpa in. Hon 
har också uttryckt att som barnteaterarrangör krävs jämte kunskap om barnteater även 
kunskap om publiken.  
 
Sara har nämnt att förhandsinformation samt att efterarbete med en duktig lärare hade kunnat 
se bortom vissa scener och istället fokuserat på de väsentliga frågorna i uppsättningen. En 
metod som också överensstämmer med Fritzén och Gustafssons övertygelse om att det finns 
ett värde i att främja annorlunda teaterupplevelser som kan utmynna i en dialog mellan lärare 
och elever där sökandet efter rätta svar är av underordnad betydelse.159 
 
Karin Helanders receptionsforskning anser jag också vara av stor betydelse att koppla till 
Saras erfarenheter eftersom Helanders studier visar att barnteaterföreställningar som vuxna 
varit oroliga över visat sig vara obefogad rädsla eftersom barnen kanske regerat med rädsla på 
helt andra saker eller inte blivit skrämda alls.160 Att vuxna efterbearbetar 
barnteaterföreställningar med barnen, uppfattar jag som en mycket viktig källa till kunskap 
om barns upplevelser och därmed ett sätt att komma ifrån oroliga förhandsspekulationer.    
Teaterkonsulenten Pia har nämnt att hon tar del av receptionsforskning som rör hur barn 
respektive vuxna upplever och uppfattar barnteaterföreställningar och funderar om hon skulle 
tillämpa ett annorlunda tillvägagångssätt om hon visste mer om hur barn vill ha det och 
upplever teaterföreställningar. Eftersom det är vuxna som producerar, förmedlar och 
arrangerar barnteater är det särskilt viktigt att bedriva publikarbete med barnen har Pia menat.  
 
Pia och Saras reflektioner finner jag vara intressanta att belysa i förhållande till Beth Junckers 
diskussion omkring vuxnas tolkningsföreträde inom den nordiska 
kulturförmedlingstraditionen.161 Som motsättning till Junckers diskussion uppfattar jag 
snarare att Pia och Sara problematiserar sin position som vuxna i förmedlarledet eftersom de 
inte tar sitt tolkningsföreträde för givet.  
 

5.5.6 Sammanfattning  
 
Barnbibliotekariernas och teaterkonsulenternas synsätt och erfarenheter av barnteater och 
barnteaterns betydelse för barn besvaras här i en sammanfattning.  
  
Sammantaget uppfattar jag att informanterna tillskriver barnteaterupplevelser en stor potential 
att synliggöra och bekräfta barnets livsvillkor och tillvaro. De har gett uttryck för att 
barnteater kan förmedla det igenkännbara, skänka bekräftelse och synliggöra barnets liv och 
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relationer på såväl ett inre som ett yttre plan. Vidare att barnteater kan fungera som ett 
redskap för bearbetning och reflektion. Informanterna ger också uttryck för att barnteatern 
öppnar dörrar till nya okända världar där konstnärliga uttryck, språk och situationer kan 
skänka nya perspektiv och referensramar. Barnteaterföreställningar förmår också enligt vissa 
informanter främja barns tolerans, empati och därmed kanske avvärja fördomar. Ett par av 
informanterna lyfter också fram att barnteater kan framställa världen såsom mer magisk än 
den ter sig i vardagen och därigenom vända upp och ner på föreställningar. I det här fallet 
tolkar jag att barnteatern får en betydelse i förhållande till informanternas ambition att 
stimulera barns fantasi. Mina informanters uppfattningar om barnteaterns betydelse för barn 
sammanfaller mer eller mindre enligt min tolkning med den konstnärliga och pedagogiska 
barnteaterns syfte såsom de definieras av Karin Helander. 
 
En viktig aspekt är också att en del informanter anser att det är bra barnteater som har störst 
förutsättningar och potential att bidra till bestående upplevelser för barn samt deras 
utveckling. Beth Junckers diskussion omkring den nordiska kulturförmedlingstraditionens 
ambition att förmedla den goda smaken, då den har bäst förutsättningar att inverka andligt och 
psykiskt på barn framskymtar därmed i förhållande till mina informanters utsagor.  
 
En viktig utgångspunkt i frågeställningen om barnteaterns betydelse för barn är det faktum att 
barn är hänvisade till den bild av världen som vuxna vill förmedla. Avseende publikreaktioner 
urskiljer sig särskilt en av barnbibliotekarierna eftersom hon varit delaktig i barnteaterinköp 
vars lämplighet för barn ifrågasatts av de troende i informantens kommun. Barnbibliotekarien 
tror att förberedelser inför teaterbesöket samt efterarbete hade kunnat förhindra de negativa 
reaktionerna. Tankar som bekräftas av forskning som visat att efterarbete har potential att å 
ena sidan fördjupa och bearbeta en teaterupplevelse men också att förarbete kan fungera som 
en mental förberedelse inför ett teaterbesök. Att tolka barns yttre reaktioner i samband med 
barnteaterföreställningar beskrivs av en del informanter som svårt samt att man som arrangör 
bör vara på sin vakt inför alltför omedelbara omdömen enligt en av teaterkonsulenterna. 
Dessa aspekter bekräftas av receptionsstudier då dessa inte sällan uppvisat diskrepans mellan 
barn och vuxnas reaktioner.  
 
Ett par av barnbibliotekarierna har lyft fram att barnteaterupplevelser har kvaliteter att 
förmedla till barn som TV- och filmmediet saknar såsom möjligheten till interaktion. I en av 
barnbibliotekariernas svar uppfattar jag också en polarisering mellan finkultur/kvalitetskultur 
och populärkultur/kommersiell barnkultur, då bra barnteater betraktas som något exklusivt 
jämfört med TV-mediets utbud. Några av informanterna uppvisar också en ambition att 
introducera vad som är regelrätt uppförande och beteende i samband med teaterbesök. I en av 
barnbibliotekariernas utsagor föreslås att bibliotekspersonalen tar hand om publiken så att inte 
skådespelarna behöver förbindas med regler och disciplin. När informanterna delger sina 
erfarenheter omkring barnteater berör också ett par av informanterna vad som är lämplig 
lägsta ålder att ta till sig barnteater samt hur föreställningar bör vara utformade för att passa 
en viss ålder.  
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6. SLUTDISKUSSION  
 
Med den här uppsatsen har jag haft för avsikt att undersöka hur fyra barnbibliotekarier och två 
teaterkonsulenter beskriver de konkreta villkoren kring arbetet med professionell 
barnteaterförmedling på folkbiblioteket. Syftet med uppsatsen har också varit att titta närmare 
på hur barnbibliotekarier och teaterkonsulenter ser på barnteaterarrangemangen i förhållande 
till övrig barnbiblioteksverksamhet och för folkbiblioteket som helhet. Mitt syfte har också 
varit att undersöka vilka erfarenheter barnbibliotekarier och teaterkonsulenter har av 
publikens upplevelser och reaktioner i samband med barnteaterföreställningar samt vilken 
betydelse de tror att barnteaterupplevelser kan uppfylla för barn. När det kommer till 
barnbibliotekariernas och teaterkonsulenternas urvalsprocess har jag varit särskilt intresserad 
av att undersöka hur de resonerar omkring professionell barnteater i kvalitetsmässiga och 
estetiska frågor.      
 
Jag uppfattar att samtliga informanter hyser ett stort ansvar, intresse och engagemang för sin 
uppgift med barnteaterförmedling. Jag har också tolkat det som att barnbibliotekarierna 
personligen betraktar barnteaterarrangemangen som en självklar del av 
barnbiblioteksverksamheten. En del av informanterna beskriver också folkbiblioteken som en 
institution som av tradition utgjort ett nav för kultur- och programverksamhet. Utifrån de 
enskilda informanternas perspektiv uppfattar jag därmed att de professionella 
barnteaterarrangemangen har en stark ställning på folkbiblioteken i studien. Jag uppfattar 
dock också att det på en del folkbibliotek finns ett visst behov av att ytterligare förankra och 
stärka barnteaterns ställning på folkbiblioteket. Både inom den egna verksamheten men 
kanske också på ett kulturpolitiskt plan på kommunal nivå. Det framgår nämligen att en del av 
barnbibliotekarierna saknar tydliga styrdokument samt att en barnbibliotekarie 
problematiserat folkbibliotekets ansvar och roll i barnteaterfrågan. Mina informanter har 
uppgett att de professionella barnteaterarrangemangen är en mycket välbesökt och attraktiv 
programverksamhet för barn och deras vuxna följeslagare. Mot bakgrund av detta vore det 
beklagligt om offentlig professionell barnteater riskerar reduceras eller helt upphöra i 
samband med exempelvis nedskärningar, på grund av att ansvar och engagemang vilar på en 
enskild eldsjäl och/eller alltför vagt formulerade uppdrag och/eller styrdokument. 
 
Studien visar att barnteaterarrangemangen kan uppfylla en mängd olika funktioner för 
folkbiblioteksverksamheten och deras besökare. Särskilt framträdande är den funktion som 
barnbibliotekarierna angett att barnteatern kan uppfylla för barn och deras föräldrar. Eftersom 
mycket sker inom skola och förskola utgör folkbibliotekets offentliga helgföreställningar en 
möjlighet för familjer att dela en, i bästa fall, lustfylld och rolig upplevelse. 
Barnbibliotekarierna har också lyft fram att barnteatern kan utmynna i samtal och gemenskap 
mellan barn och föräldrar. För att återknyta till det eventuella behovet av att förankra och 
stärka barnteaterns ställning på folkbiblioteket så tror jag att det finns en poäng i att lyfta fram 
just de kvalitéer barnteatern kan uppfylla för föräldrar och deras barn. Forskning, som 
presenterats i uppsatsen, visar också att barn tidigt förknippar teaterbesök med skolans krav 
på förståelse och regelrätt uppförande. För att barn inte enbart ska associera barnteater med 
skolkontextens pedagogiska avsikter, så tror jag att offentliga barnteaterföreställningar på 
fritiden kan skapa förutsättningar för att barn får chans till en öppen och kravlös 
barnkulturupplevelse.  
 
Ytterligare en annan funktion som barnteaterarrangemangen kan uppfylla nämns av 
teaterkonsulenterna. De samarbetar med en mängd olika folkbibliotek inom sitt respektive 
upptagningsområde och har sett att professionella barnteaterföreställningar kan inspirera 



 

 58

barnbibliotekarierna i arbetet med sagostunder och bokprat. Ingen av studiens 
barnbibliotekarier nämnde vid intervjutillfället att barnteater uppfyller en inspirerande 
funktion för den egenproducerade programverksamheten. Jag föreslår att det kanske skulle 
kunna utgöra ett spännande och utvecklingsbart verksamhetsområde för barnbibliotekarier.  
 
Innan jag påbörjade arbetet med uppsatsen var jag ganska övertygad om att professionella 
barnteaterarrangemang uppfyllde en marknadsföringsfunktion för att locka besökarna till att 
upptäcka folkbibliotekets övriga medieutbud. Jag blev därför ganska överraskad när de flesta 
barnbibliotekarierna argumenterade för barnteaterns egenvärde på folkbiblioteket. Det här 
förhållningssättet kanske kan förklaras med att barnbibliotekarierna hävdat att barnteatern är 
en viktig del i barnbibliotekets basverksamhet vars betydelse för barn samt status jämställs 
med övriga medier inom barnbiblioteket.      
 
I studien har framkommit en mängd olika uppfattningar, värderingar och erfarenheter 
omkring vilka egenskaper och omständigheter som, enligt mina informanter, samverkar i 
frågan om kvalitet och professionella barnteateruppsättningar. Jag har uppfattat samtliga 
informanter som mycket medvetna om vilka förutsättningar och egenskaper som främjar 
kvalitativt goda barnteaterupplevelser samt motsatsen om densamma. Jag tror att 
informanternas mer eller mindre långa erfarenhet samt stora engagemang bidrar till detta. 
Genom att tillämpa Willmar Sauters kommunikationsmodell erhöll jag en fördjupad insikt om 
kvalitetsbegreppets komplexitet. Jag fann det särskilt anmärkningsvärt och intressant att 
informanternas upplevelse och bedömning av kvalitet i så hög grad var förbundet med hur de 
upplevde att mötet mellan skådespelare och barnpublik (samt vuxna följeslagare) inleddes och 
utvecklades. Informanternas kvalitetsdefinitioner omfattade alltså inte bara hur de värderade 
en barnteateruppsättnings gestaltning och iscensättning. Med andra ord har en 
barnteaterföreställningen ingen inneboende objektiv kvalitet, utan upplevelsen av kvalitet är 
kopplad till hur arrangören samt publiken erfar och upplever mötet med skådespelaren och 
föreställningen som helhet.  
 
Samtliga informanter i studien är övertygade om att barnteaterupplevelser har stora 
förutsättningar att på olika sätt bidra till barns utveckling. De synsätt som informanterna har 
gett uttryck för överensstämmer på många sätt med andra barnteaterförmedlares övertygelser 
och idéer omkring barnteaterns förmåga att bidra till barns utveckling och identitet.  
Särskilt den barnteater som värderas som bra, av informanterna, har en särskild förmåga att ge 
barn en fullödig och bestående upplevelse. En del av informanterna menar exempelvis att 
kommersiella barnteateruppsättningar har sämre förutsättningar att bidra till bestående 
upplevelser. För att problematisera detta synsätt så visar receptionsstudier att barn och vuxna 
kan ha helt olika uppfattningar och upplevelser om barnteateruppsättningar. Huruvida detta 
även skulle gälla så kallade kommersiella barnteateruppsättningar har jag inte material som 
bekräftar. Men kanske att en del av informanterna i det här avseendet tenderar en alltför 
tvärsäker hållning. 
 
Informanterna har uppvisat en mängd synpunkter och uppfattningar om barnteaterns förmåga 
att avspegla och bekräfta barns livsvillkor, känslor samt främja exempelvis barns empatiska 
förmåga. Värt notera är att ytterst få, av särskilt barnbibliotekarierna, utvecklar sitt 
resonemang omkring det efterföljande samtalets potential att fördjupa teaterupplevelsen. I 
ljuset av detta kan självfallet barnbibliotekariernas avsaknad av efterarbete betraktas som en 
svag länk i deras arbete med barnteaterförmedling men å andra sidan utgår man från att samtal  
försiggår mellan barn och föräldrar. Bortsett från publikens yttre reaktioner, återstår för 
barnbibliotekarierna därmed liten eller ingen respons alls. I förhållande till folkbibliotekens 
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offentliga barnteaterarrangemang uppfattar jag att det är förenat med praktiska svårigheter att 
bedriva alltför vidlyftigt efterarbete. En intressant fråga är därmed; bör folkbiblioteket 
utveckla sin barnteaterförmedling för att även omfatta workshops och efterarbete? Och i så 
fall för vem och varför?  
 
Ett par av barnbibliotekarierna har lyft fram att barnteaterupplevelser har kvaliteter att 
förmedla till barn som TV- och filmmediet saknar såsom det levande mötet och möjligheten 
till interaktion. Jag finner det anmärkningsvärt att TV-mediets utbud för barn ofta möts av 
dylika generaliseringar från vuxenvärlden då det vore mer adekvat att bedöma TV-mediet på 
samma sätt som informanterna gör med barnteater. Jag anser att det finns en kvalitetsskala att 
diskutera även när det kommer till TV-utbudet för barn, men det kräver självfallet att 
diskussionen konkretiseras så att enskilda program lyfts fram framför generaliseringar.  
 

6.1 Slutord  
 
Min arbetsprocess med uppsatsen har utvecklat och fördjupat min kunskap och mitt intresse 
för såväl barnbibliotekariers och teaterkonsulenters förmedlingsprocess av professionell 
barnteater. Det är min förhoppning att jag kunnat bidra till att ytterligare synliggöra samt 
väcka intresset för en del av de uppgifter och olika perspektiv som förekommer i samband 
med förmedling av professionell barnteater på folkbibliotek.  
 
Mina förväntningar på teaterkonsulenternas och barnbibliotekariernas kunskap inom 
barnteaterområdet skiljde sig delvis åt och jag överraskades särskilt av den kunskap, det 
intresse och engagemang som barnbibliotekarierna gav uttryck för i förhållande till sitt arbete 
som barnteaterarrangörer. När jag påbörjade arbetet med uppsatsen förväntade jag mig också 
att barnbibliotekarierna skulle uppge att de prioriterade dramatiserade barnböcker i sin 
urvalsprocess. Jag blev därför ganska överraskad när det visade sig att de flesta informanterna 
snarare hade något högre förväntningar och var mer kritiska i sina omdömen i förhållande till 
dramatiserade barnböcker.   
 
Min valda metod har fungerat väl och jag har på det stora hela fått svar på mina 
frågeställningar. De utsagor som jag hänvisat till frågeställningen om barnteaterns ställning 
och funktion på folkbiblioteket önskar jag dock hade genererat ett något fylligare empiriskt 
material. Den litteratur och tidigare forskning som tillämpas i förhållande till mitt empiriska 
resultat som rör barnteaterns betydelse för barn, karakteriseras ganska mycket av ömsesidig 
bekräftelse. För en djupare och mer problematiserande diskussion tror jag att ytterligare någon 
teoretisk utgångspunkt om estetiska upplevelser hade varit fördelaktig för analysen. Mitt val 
att genomföra 10 intervjuer visade sig vara alltför ambitiöst, eftersom jag så småningom 
upptäckte att jag inte hade möjlighet att beakta allt empiriskt material inom ramen för den här 
uppsatsen. Under arbetets gång har jag också upptäckt att begreppet scenkonst hade varit mer 
adekvat att använda framför barnteater eftersom de flesta informanterna uppgett att de jämte 
barnteater även förmedlar exempelvis dansföreställningar.  
 
Min förhoppning är att ämnesområdet omkring professionell barnteater på folkbibliotek 
kommer att undersökas ytterligare. Mina förslag till vidare forskning grundar sig framförallt 
på nya frågor som uppstått under tiden som uppsatsarbetet pågått. Mina informanter betonar 
barnteaterns betydelse för gemenskapen mellan föräldrar och barn. En användarstudie som 
undersöker föräldrars inställning och erfarenheter att uppleva professionell barnteater på 
folkbiblioteket tillsammans med sitt barn/sina barn vore intressant. En studie som tittar 
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närmare på hur bibliotekschefer och politiker ser på folkbiblioteket som förmedlare av 
professionell barnteater är ytterligare ett annat undersökningsområde. Det vore också 
intressant med en studie som undersöker hur de fria teatergrupperna och institutionsteatrarna 
uppfattar folkbiblioteket som en plats för barnteaterförmedling. En av uppsatsens 
teaterkonsulenter lyfter fram att barnteater på bokbuss överensstämmer med kulturpolitiska 
mål eftersom alla barn nås oavsett vart man bor. En undersökning om bokbussteater utifrån 
såväl användarnas-, teaterns- och folkbibliotekets perspektiv vore också ett spännande 
studieområde. Jag har egentligen inte fått ett tillfredställande svar på hur det kommer sig att 
folkbiblioteken började eller fick i uppdrag att förmedla professionell barnteater. Jag hoppas 
därför också att någon i framtiden är intresserad av att fördjupa sig i dessa spörsmål. En fråga 
av kvantitativ art är också enligt mina efterforskningar svår att finna svar på. Hur mycket 
professionell barnteater förmedlas via folkbiblioteken i Sverige varje år? 
 
Jag vill avsluta med en uppmaning till landets folkbibliotek. I samband med min 
förundersökning upptäckte jag att det mycket sällan framgår vem/vilka som ansvarar för 
barnteaterarrangemangen på folkbiblioteken. För att synliggöra folkbibliotekets roll och 
ansvar tror jag det kan vara värdefullt att uppmärksamma biblioteksbesökarna på att det 
faktiskt är personal på folkbiblioteket som köper in och arrangerar barnteaterföreställningar. 
För att belysa min uppmaning från min egen verklighet så har jag under en kortare period 
ansvarat för barnteaterarrangemang på ett folkbibliotek. I samband med en uppskattad 
föreställning uttryckte en av de vuxna i publiken en förhoppning om att teatergruppen besöker 
biblioteket vid fler tillfällen när de har vägarna förbi. Så kanske det uppfattas av många? Att 
teatergrupperna själva bokar in sig och att biblioteken endast tillhandahåller lokaler och 
hjälpsam personal som river biljetter?   
 



 

 61

7. SAMMANFATTNING  
 
Min studie handlar om hur barnbibliotekarier och teaterkonsulenter beskriver sitt arbete med 
förmedling av professionell barnteater samt barnteaterns uppgift inom en 
folkbibliotekskontext. Studien handlar också om hur barnbibliotekarier och teaterkonsulenter 
beskriver barnteaterns betydelse för barn och deras vuxna följeslagare och vidare hur de 
resonerar omkring urval och kvalitetsfrågor i samband med inköp och förmedling av 
professionell barnteater. På många folkbibliotek runt om i Sverige ansvarar 
bibliotekspersonal, företrädesvis barnbibliotekarier, för inköp och urval av professionell 
barnteater. Även teaterkonsulenternas urvalskriterier kan ha stor betydelse för den barnteater 
som arrangeras på folkbibliotek. Mot bakgrund av detta har jag funnit det vara av stort 
intresse att synliggöra och undersöka de erfarenheter som aktualiseras i samband med 
barnteaterverksamheten på folkbibliotek.  
 
För att undersöka mitt ämnesområde formulerade jag följande frågeställningar:  
• Vilken ställning och funktion anser barnbibliotekarier och teaterkonsulenter att 

professionell barnteater har på folkbiblioteket? 
• Hur beskriver och uttrycker sig barnbibliotekarier och teaterkonsulenter kring 

professionell barnteater och kvalitetsfrågor? 
• Vilka synsätt och erfarenheter på professionell barnteater och barnteaterns betydelse för 

barn ger barnbibliotekarier och teaterkonsulenter uttryck för?  
 
För att få svar på mina frågeställningar valde jag att genomföra kvalitativa intervjuer med fyra 
barnbibliotekarier och två teaterkonsulenter. Genom att tillämpa en kvalitativ ansats skapades 
förutsättningar för att jag skulle få en djupare förståelse för mina informanters erfarenheter, 
värderingar och synsätt i samband med förmedling av professionell barnteater. Det empiriska 
materialet som berör kvalitetsfrågor har jag analyserat genom att tillämpa en 
kommunikationsmodell hämtad från Willmar Sauter, som åskådliggör kommunikationen 
mellan scen och publik. Erfarenheter omkring barnteater och dess betydelse för barn har jag 
analyserat och diskuterat med hjälp av bland annat tidigare forskning såsom receptionsstudier 
av barn och vuxnas upplevelser av professionell barnteater och Karin Helanders definition av 
barnteaterns tre syften. Jag har också använt material som beskriver idéer bakom vuxnas 
barnkulturförmedling samt erfarenheter från professionella teaterutövare. Barnteaterns 
ställning och funktion har jag analyserat med stöd av Sauters begrepp, den konceptionella 
kontexten och material som berör barnteater på folkbibliotek. 
 
De slutsatser jag kunnat dra av studien är att informanterna anser att upplevelsen av kvalitet är 
starkt kopplad till hur teatergruppen bemöter publiken före föreställningen samt 
teatergruppens förmåga att på ett framgångsrikt sätt reglera kommunikationen med publiken 
under det att föreställningen pågår. Teatergruppens publikkontakt påverkar vidare i vilken 
mån föreställningen som helhet kommer att uppskattas. Bedömningen av 
barnteaterföreställningarnas kvalitet påverkas också av faktorer såsom teatergruppens 
yrkesskicklighet, intentioner, syfte, produktionsvillkor och ekonomiska förutsättningar. 
Resultaten visar vidare att informanterna är övertygande om att bra barnteaterföreställningar 
har potential att bidra till barns utveckling på olika sätt genom att barnteater kan synliggöra 
och bekräfta barnets inre och yttre livsvärld samt fungera som ett medel för samtal, reflektion 
och bearbetning. Barnteater på folkbiblioteket kan också uppfylla en viktig funktion för att 
biblioteket ska uppfattas som en rolig plats att vistas i samt att samvaron mellan förälder och 
barn främjas. Barnbibliotekarierna anser också att barnteatern har en självklar ställning i 
förhållande till barnbibliotekets basverksamhet.  
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BILAGA 1  
(E-post utskick förundersökning) 

                  Hej! 
 
Jag heter Sylwia Rakowska och studerar på BHS i Borås. Jag står nu i begrepp att påbörja 
arbetet med min magisteruppsats. Jag finner att det skulle vara av stort intresse att på något 
sätt undersöka det förutsättningar och omständigheter som omger barnteaterverksamheten på 
folkbibliotek. Till barnteater räknar jag även exempelvis dockteater och musikteater. Hur 
situation för närvarande ser ut för barnteaterverksamheten på folkbibliotek har jag mycket 
liten uppfattning om. För att jag ska kunna fortsätta på min inslagna linje är det i dagsläget av 
stor betydelse för mig att få en någorlunda uppfattning huruvida det överhuvudtaget 
förekommer bibliotekarier/barnbibliotekarier som är ansvariga för inköp av barnteater till 
folkbibliotek alternativt arrangerar barnteaterverksamhet i kommunen. Kanske sitter man med 
i en barnkulturgrupp och planerar tillsammans med andra? 
 
Följande två frågor skulle jag tacksamt emottaga svar på:  
 
1) Förekommer det barnteater på ert folkbibliotek? 
2) Är det en bibliotekarie/barnbibliotekarie som ansvarar för inköp/planering av 

barnteaterverksamheten? 
 
Visar det sig att det förekommer bibliotekarier som på ett eller annat sätt är 
delaktiga/inköpsansvariga för barnteaterevenemang kommer jag att gå vidare med mitt 
uppsatsämne och under våren 2005 återuppta kontakt för att försöka genomföra intervjuer 
med ca: 8-10 bibliotekarier/barnbibliotekarier.  
 
Jag gör som du/ni förstår ett utskick till en mängd folkbibliotek. Jag tackar på förhand för 
din/er hjälp!  
 
Med Vänlig Hälsning 
Sylwia Rakowska  
 
E-post: XXX 
Tel: XXX 
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BILAGA 2 
(Brev till bibliotekarier)  

                 Hej! 
 
Jag heter Sylwia Rakowska och studerar biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Högskolan i Borås. Under våren 2005 skriver jag en magisteruppsats på 20 poäng.  
 
För drygt en månad sedan sände jag ut en förfrågan via mail angående barnteater och 
inköpsansvar till folkbibliotek runt om i landet. Resultatet av denna förfrågan uppvisar att det 
förekommer olika former för hur man i kommunerna hanterar inköp och planering av 
barnteaterutbudet. Ganska många uppger att barnbibliotekarien ensam eller i samarbete med 
andra yrkesgrupper planerar och gör inköp. Utifrån detta material har jag gjort ett urval och 
har som målsättning att genomföra intervjuer med ca: 8-10 barnbibliotekarier som ensamma 
eller i samverkan med andra är inköpsansvariga för barnteater.  
 
Jag hoppas att Ni har möjlighet och intresse att hjälpa mig i mitt fortsatta arbete! 
 
Bakgrunden till mitt ämnesval är sprunget ur en längre tids funderingar över vilken funktion 
och betydelse barnteatern har och har haft för den övriga barnbiblioteksverksamheten samt 
varför just så många barnbibliotekarier tilldelats ansvaret för inköp och planering av 
barnteaterverksamhet. De efterforskningar som jag hittills vidtagit visar att ämnet verkar vara 
tämligen outforskat inom biblioteks- och informationsvetenskap varför jag finner det av  
betydelse att uppmärksamma och synliggöra ämnet. Med barnteater avser jag den 
professionella barnteatern som produceras och framförs av vuxna för barn. 
 
Syftet med uppsatsen är att försöka identifiera vilka faktorer som styr barnbibliotekariers 
urval och inköp av barnteaterföreställningar. För att ta reda på detta önskar jag bland annat  
undersöka barnbibliotekariers syn på och upplevelser av barnteater samt dess olika 
uttrycksmedel. Jag finner det vidare av intresse att undersöka barnbibliotekariers erfarenheter 
och syn på barns smak, upplevelser och uppfattningar av barnteater. Ytterligare andra 
aspekter som jag finner relevanta att belysa i förhållande till urvalsprocessen är frågor kring; 
kvalitet, barnperspektiv, barnteaterns korrespondens med övriga medier för barn såsom 
barnlitteratur och huruvida det råder ett särskilt uttalat syfte med att köpa in en specifik 
föreställning osv.  
 
Jag hoppas att ni skulle finna det intressant och roligt att delta i min studie. Ni får gärna höra 
av er till mig via mail eller telefon som anges nedan eller så kommer jag att kontakta er under 
v. 8-9 för att höra mig för om ni kan tänka er att vara med. Har ni frågor angående studien så 
får ni självfallet ringa eller maila mig. 
 
Min handledare heter: Skans Kersti Nilsson och har följande e-post adress: XXX 
 
Tack På Förhand!  
 
Vänliga Hälsningar 
Sylwia Rakowska  
 
E-post: XXX 
Tel.nr: XXX 
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BILAGA 3 
(Brev till teaterkonsulent) 

 
               Hej XX! 

 
Tack så hjärtligt för svaret jag fick av dig via mail angående barnteater och folkbibliotek.  
 
Efter kontakt med ett antal teaterkonsulenter har jag förstått att ni kan spela en viktig roll i 
samordningen och urvalet av barnteater till biblioteken. Med anledning av detta finner jag det 
av betydelse för min uppsats att intervjua ett par teaterkonsulenter. Jag vänder mig till dig då 
du verkar ha mycket kontakt och erfarenhet av samverkan med bibliotek. 
 
Jag studerar, som jag nämnde i mitt mail, biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Högskolan i Borås och under våren 2005 skriver jag en magisteruppsats på 20 poäng. För 
drygt en månad sedan sände jag ut en förfrågan angående barnteater och inköpsansvar till 
folkbibliotek runt om i landet. Resultatet av denna förfrågan uppvisade att det förekommer 
olika former för inköp och planering av barnteaterutbudet i landets kommuner och bibliotek.  
 
Bakgrunden till mitt ämnesval är sprunget ur en längre tids funderingar över vilken funktion 
och betydelse barnteatern har och har haft för den övriga barnbiblioteksverksamheten samt 
varför just så många barnbibliotekarier tilldelats ansvaret för barnteaterutbudet. De 
efterforskningar som jag hittills vidtagit visar att ämnet verkar vara tämligen outforskat inom 
biblioteks- och informationsvetenskap varför jag finner det av betydelse att uppmärksamma 
och synliggöra ämnet. Med barnteater avser jag den professionella barnteatern som 
produceras och framförs av vuxna för barn. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka barnteaterns ställning och betydelse i förhållande till 
bibliotekets allmänkulturella verksamhet samt att identifiera vilka faktorer som styr 
barnbibliotekariers urval och inköp av barnteaterföreställningar. Då teaterkonsulenten kan 
fungera som en viktig länk mellan barnteaterproducenterna och biblioteken finner jag det av 
betydelse att även undersöka urvalsaspekten utifrån teaterkonsulentens perspektiv. 
 
Jag har formulerat ett antal frågeområden som jag har för avsikt att behandla vid intervjuerna 
med barnbibliotekarierna. Jag finner att vissa av dessa områden är relevanta att likaledes 
beröra med teaterkonsulenter. Jag önskar bland annat undersöka teaterkonsulentens syn på 
barnteater och dess olika uttrycksmedel. Jag finner det vidare av intresse att undersöka 
teaterkonsulenters erfarenheter av barns smak, upplevelser och uppfattningar av barnteater. 
Ytterligare andra aspekter jag önskar undersöka är frågor kring: kvalitet, teaterkonsulentens 
urvalsprocess, barnperspektiv samt hur det praktiska arbetet och kontakten gentemot 
biblioteken och barnbibliotekarierna fungerar.   
 
Då förekomsten av tryckta källor kring mitt ämnesområde är tämligen magert funderar jag 
över om du möjligen har utvärderingar, rapporter och dylikt som behandlar 
barnteaterverksamhet och bibliotek? Material som jag om det är möjligt gärna tar del av i 
samband med en eventuell intervju. 
 
Jag uppskattar att själva intervjun tar ca: 1½-2 timmar. För att vara helt säker på att jag får 
med alla uppgifter har jag tänkt att använda bandspelare. Om du hellre önskar att jag endast 
antecknar går detta också bra. För övrigt kommer alla personuppgifter och dylikt i samband 
med uppsatsskrivandet att anonymiseras.  
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Jag hoppas att du skulle finna det intressant och roligt att delta i min studie.  
 
Undrar du över någonting och har frågor så får du självfallet ringa eller maila mig. Jag 
kommer att ta kontakt med dig under v.9 och höra mig för om du kan tänka dig att genomföra 
en intervju. 
 
Min handledare heter: Skans Kersti Nilsson och har följande e-post adress: XXX  
 
Tack på förhand! 
 
Vänliga hälsningar 
Sylwia Rakowska  
 
E-post: XXX 
Tel.nr: XXX 
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BILAGA 4 
 
                                                   Intervjumanual  
 
Bakgrund - berätta om dig själv 
 
• Hur länge har du jobbat som barnbibliotekarie på biblioteket? 
• Arbetsuppgifter? 
• Utbildningsbakgrund?   
• Minns du om det ingick någon kurs om barnteater alternativt allmänkulturell verksamhet 

under utbildningstiden? 
                           

Barnbiblioteksverksamheten & barnteatern  
 
• Hur länge har man haft barnteaterarrangemang på biblioteket? 
• Styrdokument. Finns det några riktlinjer, uppdrag, målbeskrivningar för 

barnteaterarrangemang? 
• Kostnader, öronmärkta pengar? Styr ekonomin urvalet?  
• Hur ser du på detta att folkbiblioteket/barnbibliotekarien ansvarar för förmedling av 

barnteater? 
• Finns det några för- och nackdelar med att biblioteket/barnbibliotekarien har detta ansvar?  
• Hur mycket avgör ett eget personligt intresse samt engagemang? 
• Vilken syn har du på barnteater? Vad betyder barnteater för dig?  
• Hur ser du på barnteaterns framtid inom folkbiblioteket? 
• Räknas barnteater till barnbibliotekets basverksamhet? 
• Betyder barnteaterarrangemangen något för den övriga barnbiblioteksverksamheten?  
• Finns det olika syften med de barnteaterföreställningarna som köps in?  
• Hur ser du på barnteaterns korrespondens med övriga medier? Exempelvis förhållandet till 

litteraturen. 
• Hur många föreställningar per år? Biljettpris? 
 
Inköp, urval och förmedling  
 
• Hur länge har du ansvarat för inköp av barnteater till biblioteket? Eventuellt inköpsansvar 

till skolor? 
• Är du ansvarig för inköp av andra medier? 
• Urvalskriterier.  
• Sker inköp av barnteater i samarbete/dialog med arbetskamrater? 
• Berätta om det praktiska tillvägagångssättet vid inköp och urval av barnteater. 
• Sker urvalet med hänsyn till olika målgrupper, åldersgrupper?  
• Prioriteras någon särskild grupp? Bakgrunden till det? 
• Öppna & Slutna föreställningar? Hur påverkas urvalet? 
• I vilken utsträckning påverkas urvalet av de lokaler/lokal man har? Möjligheter? 

Begränsningar?  
• Vilken typ av barnteater köps in?  
• Hur mycket betyder en litterär förlaga/dramatisering för urval? 
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• Hur mycket hänsyn tas till pjäsernas innehåll, tema, budskap vid urvalet? Korrespondens 
med debatt, samhällsfaktorer.  

 
Barns upplevelser & smak 
 
• Hur arbetar man för att nå ut till barnen? 
• Ser du alltid föreställningarna tillsammans med barnen? 
• Hur ser du på barns möte och upplevelser av barnteater? Erfarenheter.  
• Erfarenheter av vuxnas upplevelser/värderingar i förhållande till barns upplevelser? 

Skillnader/Likheter.  
• Är det viktigt för barn att se barnteater? 
• Efterfrågas barnteater? Av vem? Tillgodoses önskemål om inköp? 
• Bedriver du något för- efterarbete med barnen, personal kring föreställningarna som köps 

in? 
• Utvärderas publikens upplevelser, bedömning på något sätt? Påverkar det inköp 
• Eventuellt andra arbetsmetoder? 
 
Kvalitetsbegreppet och barnteater  
 
• Är det viktigt att se föreställningarna för att kunna avgöra exempelvis om de håller en god 

kvalitet? Om inte, hur avgör man föreställningens kvalitet?  
• Finns det någon uttalad kvalitetsdefinition på biblioteket vid inköp av barnteater? 
• Diskuterar ni kvalitet och barnteater på biblioteket? 
• Hur tänker du omkring kvalitet vid inköp av barnteater? Vad kännetecknar kvalitativt/god 

barnteater?  
• I vilken utsträckning styr personlig smak valet av föreställningar? 
• Vad utgör bra/god barnteater för barn i olika åldrar? 
• Händer det att man köper in föreställningar av samma teatergrupp pga. tidigare goda 

erfarenheter?  
• Kan andra kriterier än kvalitet styra? Vad i så fall? 
• Något du aldrig skulle köpa in? Erfarenhet av mindre bra föreställningar? 
• Garanterar en dyrare föreställning bättre kvalitet?  
 
Teaterkonsulenten, övriga teaterproducenter, arrangörer samt informationskällor 
 
• Hur stor del av föreställningarna som köps in går via teaterkonsulenten? 
• Vilken betydelse har teaterkonsulenten för dig och arrangemangen av barnteater? 
• Hur ser du på teaterkonsulentens roll när det gäller urvalsarbete? Till hjälp? För mycket 

styrning? En kvalitetsgaranti? 
• Har du deltagit i någon kurs som anordnats av teaterkonsulenten?  
• Vilka teatergrupper står för övrigt utbud som ej förmedlas via 

teaterkonsulent/utbudskatalog? 
• Hur marknadsför de sig? 
 
Övriga informationskällor 
 
- Utbudsdagar. 
- Utbudskataloger. 
- Tips från barnbibliotekarier, andra. 
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- Om man ej ser föreställningarna överensstämmer informationsmaterialet med det som 
sedan uppförs?   

- Recensioner, tidskrifter? Vad tar man fasta på i omdömena? 
 
Övriga arrangörer 
 
• Finns det andra i kommunen som arrangerar barnteater? 
• Vilken funktion/betydelse har bibliotekets utbud i förhållande till övrig repertoar?  
 
Samarbete med andra 
 
• Samarbetar/arrangerar man i samarbete med andra? Vilka? 
 
Utbildning, kurser, egen förkovran, erfarenhet och kompetens  
 
• Krävs det någon särskild kunskap/kompetens vid inköp/förmedling av barnteater? 
• Vad ser du som viktiga kunskaper vid inköp/förmedling av barnteater?  
• Vad har du lärt dig genom åren om barnteater och barns upplevelser? Har synen på 

urval/förmedling förändrats? Hur? 
• Har arbetsuppgifterna med inköp av barnteater förändrats genom åren? Hur? Vad beror 

det på? 
• Har du deltagit i någon utbildning/fortbildning? Lärdomar? Betydelse för 

urval/förmedling/arbetsmetoder? 
• Känt någon gång att du velat få utbildning? Varför? 
 
Kontakt med teatergrupper 
 
• Hur ser dialogen/kommunikationen ut med de teatergrupper vars föreställningar man 

köper in? Tar man reda på deras avsikter, syfte, målgrupp? 
• Utvärderar man med grupperna? Hur? Vad kan det handla om? 

 
 
 
 
 
 


