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Föreliggande studie har syftet att synliggöra teaterpedagogers syn på barns möte med publik 

och med utgångspunkt i frågeställningarna: Vad anser teaterpedagoger vara syftet med barns 

möte med publik? Och hur resonerar teaterpedagoger kring barns skapande av teater i 

förhållande till ett publikmöte? Studien är inspirerad av hermeneutiken som teoretisk 

utgångspunkt. Studiens empiri baseras på tre kvalitativa semistrukturerade intervjue r. 

Resultatet i den här studien lyfter fram teaterpedagogers arbete med barn i en teaterprocess mot 

ett publikmöte och det har visat sig att barns fria lek är en viktig del i deras skapandeprocess. I 

studien framkommer att inför en teaterföreställning spelad av barn är förberedelsen viktig. Det 

sker främst genom samtal men också genom att öva sig på att möta en publik, genom att barnen 

får spela upp för varandra i ett tryggt rum. Studiens resultat visar även att teaterpedagogens 

möte med barnen efter en teaterföreställning är viktigt för upplevelsen.  
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FÖRORD 
 
Att skriva ett kandidatarbete har varit en krävande uppgift, men samtidigt otroligt lärorikt och 

framförallt med tanke på att det snart är dags att bege sig ut i yrkeslivet som nyutexaminerad 
teaterpedagog. Möten jag haft under skrivandets gång har inspirerat mig och hela processen har 

gett mig en känsla av självklarhet kring mitt val av yrke. Jag säger inte att det alltid varit en 
fröjd att skriva uppsats och jag tackar nätterna för dess inspirerande timmar, men någonstans 
har jag landat i att den kunskap jag fått under uppsatsprocessen, kommer jag att bära med mig 

resten av livet. 
 

Allra först vill jag rikta ett stort tack till min handledare, Nadia Moberg, för allt ditt engagemang 
kring min uppsats och all din tid du lagt ner på att vägleda mig genom detta. Du har fångat upp 
mina tankar och idéer när jag inte trodde det var möjligt och fått mig att tro på att jag kan. Tack 

för alla intressanta samtal.   
 

Jag vill också tacka och krama min fantastiska klass. Vi har stöttat och funnits där för varandra 
vid total skrivkramp, tomhet, ångest, glädje, övertrötthet och inkubationstider och vi har trott 
på varandra, tillsammans klarar vi ALLT!  

 
Våra lärare vill jag tacka, för ert genuina och varma sätt att vara mot oss. Er stöttning är guld 

värd!  
 
TACK till mina informanter för att ni tog er tid att delta och visat engagemang till min studie.  

 
Tack kära sambo för all mat och stöttning.  
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INLEDNING  
Jag har länge vetat att jag inspireras av att arbeta med barn i kreativa processer. Barns skapande 

sker mycket i deras eget huvud, antingen ensamma eller i en grupp, och det är inte alltid möjligt 

för en vuxen människa att förstå vart ett barn är på väg i sin fantasi och sin lek. Plötsligt har 

barnen skapat något unikt som kanske bara de själva förstår. Som vuxen i ett sådant 

sammanhang kan det vara givande att veta vad all denna fantasi och skapande kan användas till 

och ge barnen möjlighet att få utlopp för sin kreativitet.  

 

Under min treåriga utbildning till teaterpedagog har jag fått möjligheten att vid sidan av 

studierna arbeta med en teatergrupp för yngre barn. Det har bidragit till just ett sådant 

sammanhang där jag fått utmaningen att sätta mig in i och försöka förstå vart barnen är på väg 

i sin lek. Barnen skapar, utifrån deras egen verklighet, olika situationer och karaktärer i formen 

av en lek och allt detta fångar jag som teaterpedagog upp för att sedan kunna föra ett samtal 

med barnen om vad de skapat. Något jag lade märke till var att barnen gärna ville starta från 

början varje lektion och skapa nya scener där de fick byta karaktär och situationer. Intresset för 

att jobba med samma sak flera gånger kändes inte som inspirerande för dem och därför blev 

terminens mål inte att skapa en föreställning som skulle visas upp. Samtidigt kände jag att en 

inre vision om att barnen behövde möta en publik gjorde sig påmind eftersom vi i utbildningen 

gjort oss medvetna om publikens funktion i teatern; nämligen att det är i just mötet med 

publiken som teater skapas.  

 

Under mitt år som yrkesverksam teaterpedagog för en yngre teatergrupp funderade jag över hur 

mitt bemötande av barnen i deras teaterskapande skulle ta form. Det visade sig under terminen 

att barnen inte hade något intresse av att visa upp en föreställning för en utomstående publik, 

de var nöjda med att spela upp för varandra inom gruppen. Mina reflektioner kring publikmöte t 

startade under den här terminen, då det fanns ett underliggande syfte från teaterverksamhetens 

sida att barnen skulle göra ett uppspel för publik. I samband med det började jag fundera över 

hur andra teaterpedagoger ser på barnens skapande och att det ska möta en åskådare, vad kan 

detta publikmöte innebära för barnen? Inför min framtida yrkesroll som teaterpedagog blev jag 

nyfiken på att ta reda på hur erfarna teaterpedagoger resonerar kring ämnet. Är barnens möte 

med publik viktigt och i så fall för vem?  
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PROBLEMOMRÅDE 
Det är vanligt att yngre barn möter teater i olika sammanhang. Det kan antingen vara ett 

frivilligt val genom att vuxna tar med sig barn till en teaterföreställning eller barnen kanske 

möter teater i skolan där det tas in som en del av undervisningen eller olika workshops under 

skoltid där barnen får testa på teater. Framför allt sker barnens eget skapande av teater genom 

en frivillig teaterverksamhet, så som kulturskola eller en amatörteaterförening dit barnen själva 

söker sig. Men hur arbetar teaterpedagoger med barnens teaterutövande och vad är viktigt för 

en teaterpedagog i arbetet med en teaterföreställning som ska spelas av barn inför en publik?  

 

Forskare har främst intresserats sig för hur det är att som vuxen skådespelare spela teater för en 

barnpublik (Lundberg 2013, Hald 2014, Edlund 2012). Barn har beskrivits som en svårfångad 

publik där de ibland interagerar med skådespelare eftersom de har en stark 

föreställningsförmåga och lever sig in i det som händer på scen (Hald 2014). Interaktiv teater 

har, kanske bland annat av denna anledning, lyfts fram som en viktig spelform för publik som 

utgörs av barn (Lundberg 2013). Men hur är det att som barnskådespelare möta en publik? 

Denna fråga verkar forskare inte ha intresserat sig särskilt mycket för. Det är därför denna 

undersökning vänder blicken åt det hållet. Det har nämligen påståtts att barns möte med publik 

kan innebära en kamp där barnens fokus läggs på scenerier och på att komma ihåg sina repliker 

(Hagnell 1983). Detta påverkar naturligtvis deras upplevelse av teater som uttrycksform. 

Vygotskij (1995) har betonat vikten av att barns möte med teater ska inriktas på processen 

snarare än att lägga vikt vid ett resultat. Själva föreställningen ska därför inte stå i fokus för 

barns teaterutövande, enligt honom. Utifrån dessa perspektiv på barns möte med publik finns 

det således anledning att undersöka området närmare. 

 

Här riktas intresset mot barn i rollen som skådespelare och deras möte med publik. Fokus ligge r 

på teaterpedagogers syn på barnens skapande av teater och publikmötet. Teaterpedagogen är en 

viktig del i barnens skapande eftersom hen har stor påverkan på vad som händer med det barnen 

skapar. Teaterpedagogens syn på ett publikmöte spelar alltså stor roll för hur hen väljer att utöva 

sin pedagogiska praktik.  

 

Hur ser aktiva teaterpedagoger på barns skapande av teater, vad är målet med barnens teater 

och vilka erfarenheter finns det kring barnens eget publikmöte?  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att synliggöra teaterpedagogers syn på barns möte med publik. 

Utifrån mitt syfte har jag formulerat följande två frågeställningar: 

 

- Vad anser teaterpedagoger vara syftet med barns möte med publik? 

- Hur resonerar teaterpedagoger kring barns skapande av teater i förhållande till ett 

publikmöte? 
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TIDIGARE FORSKNING OCH BAKGRUND 
Det här kapitlet kommer att lyfta upp forskning och litteratur som finns inom området med 

koppling till min studie. Fokusområdena jag kommer lyfta fram är Barns skapande av teater, 

Teaterpedagogiska röster, Publikmöte samt Barns publikmöte genom vuxenteatern.   

 

Barnens skapande av en teaterföreställning 
Barns skapande av teater i stort utgår många gånger från leken och fantasin hos barnet, ett 

prövande av tankar och funderingar kan ta form i en lek där barnet testar sin syn på världen. 

Utifrån olika författare kan det urskiljas en likhet mellan begreppen fantasi, lek och fantasilek, 

därför kommer dessa begrepp att användas som liktydiga i detta kapitel. Enligt Hagnell (1983) 

kan en tydlig koppling mellan teater och leken dras genom att se på översättningar av orden på 

andra språk. Engelskans ”play” ger en översättning till exempelvis svenskans ”spel, lek och 

framföra”. Vi kan alltså förstå det som att barn spelar teater genom deras egen lek och fantasi.  

Berg (1992) menar att barnens lek är ett skapande utifrån dem själva men som följer en slags 

oskrivna regler och att barnen följer dessa regler utifrån sin egen verklighet. Leken utvecklas 

dock beroende på barnets ålder (Hagnell 1983). Liksom Berg (1992) menar Hagnell (1983) att 

det yngre barnet skapar karaktärer utifrån sina egna erfarenheter av möten med människor. Det 

kan exempelvis vara en förälder, lärare eller en läkare och på ett befriat och improviserande sätt 

gestalta personen som en karaktär i leken, ett utforskande hos barnet och hens egen syn på 

omvärlden. Barn i åldrarna efter tio år utformar regler för leken som kan tolkas som mer 

generaliserande av karaktärerna, leken blir mer styrd men av dem själva. Till skillnad från 

barnens lek utformar sig de vuxnas lek mer genom tanken och inre fantasi menar Hagnell, inte 

på samma fysiska plan som barnen utövar leken. Dessa olika former av lek kan kopplas till 

teatern som rollek, ett utforskande av olika roller och karaktärer.  

 

Även Vygotskij (1995) diskuterar kring barnets lek, men fokuserar till större del på barns fantasi 

vilket han menar är en koppling till lekandet. Han menar att fantasi är beroende av erfarenhet, 

alltså delar Vygotskij och Hagnell (1983) åsikten att barnets fantasi utvecklas ju äldre de blir. 

Även Berg (1992) belyser att barnets lek inte har en skiljelinje mellan verklighet och själva 

leken, vilket dock utvecklas med åldern. Berg menar att leken är nödvändig för barnen och att 

de inte alltid kan skilja på verklighet och lek men att ju äldre de blir kan de skilja på dessa och 

leken omformas och blir alltmer realistisk. Vygotskij (1995) tar upp att det finns en syn på att 

det är under barndomen fantasin är som mest kreativ vilket kan tolkas som att den inte är 

påverkad av yttre faktorer och realistiska erfarenheter än, fantasin kan spela fritt. Men Vygotskij 
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påpekar också att det inte finns en vetenskaplig grund till detta påstående, alltså går det inte att 

fastslå. En slutsats kan vara att barns och vuxnas fantasi skiljer sig åt på grund av erfarenhet 

och att barnets fantasi är teoretiskt sett mindre utvecklad än en vuxen människas. Vygotskij 

betonar dock att fantasin hos ett barn kan upplevas som mer trovärdig och självklar i barnets 

lek eftersom den inte kan förhålla sig till verkligheten på samma sätt som en vuxen människa, 

påhittigheten kan därför upplevas som starkare. I fantasiprocessen ingår barnets önskan om att 

få gestalta och spela upp, vilket kan uppfyllas genom teatern. Återigen lyfts leken upp som en 

viktig komponent i barnens skapande av teater, Vygotskij menar att värdet av teater skapat av 

barn ligger i själva teaterprocessen, inte i det färdiga resultatet. Barnen behöver få uppleva 

teaterkonsten genom alla element, inte bara skådespelet. När barnets eget intresse och vilja för 

att skapa är det ledande fokuset, kommer barnet att uppleva teater som meningsfullt.  Vygotskij 

menar att barnets skapande av teater blir givande när de känner att de har fått skapa något och 

att de finner värdet i processen och inte behöver vara på jakt efter att uppfylla de vuxnas 

förväntningar.  

 

Bergström (1988) drar en koppling till hur barnet skapar teater och han menar att det börjar i 

härmandet av personer i deras omgivning. Vad de ser och hör tar de med sig in i sin egen lek 

och fantasi och efterapandet blir inspiration till karaktärer och situationer. Denna lek lämnar 

sedan det realistiska härmandet av en person och blir barnets egen tolkning och utformande av 

personen. Den här personen blir sedan en karaktär i barnets lek som utför handlingar i leken 

som också är imiterade från barnets verklighet. Bergström nämner också reglerna kring barnens 

lek, liksom Berg (1992), men menar att så länge barnen är överens om reglerna kan vad som 

helst hända och skapas genom leken. Bergström beskriver leken som likvärdig teaterprocessen. 

När barn leker bestämmer de först en situation och vem de är. Därefter utgår de ifrån egna 

erfarenheter och agerar som personen utifrån sin egen uppfattning. Likadant fungerar det i ett 

teaterskapande i de vuxnas sammanhang. Dramatikern skriver manus utifrån olika situationer 

eller scenarier hen vill att manuset ska handla om och utifrån det skapas karaktärer. Det som 

skiljer barnens och de vuxnas skapande av teater, menar Bergström är själva konflikten som är 

nödvändig för dramaturgin. Barnen har ingen konflikt bestämd i förväg utan den skapas genom 

lekandet och en tolkning är att även den utformas av deras egna erfarenheter kring karaktärernas 

och scenariots situation. Bergström menar att dramatikern däremot måste veta exakt hur 

konflikten ska ta form och utvecklas, konflikten är ofta det hela manuset bygger på.  
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Teaterpedagogiska röster 

Under 40- och 50-talet skedde förändringar i samhället i stort vad gällande synen på 

pedagogiken för barn (Helander, 2003, refererad i Edlund, 2012). Pedagogiken riktade in sig 

på att fostra barn genom kreativt arbete där barnen själva fick skapa föreställningar genom lek 

och improvisation. Dessa pedagogiska förändringar skulle leda till förstärkt självförtroende och 

kreativt skapande för barnen. Vygotskij (1995) nämner att det finns teaterpedagoger som ställer 

sig emot att barn överhuvudtaget ska spela teater. Det har betraktats som skadligt och att barnen 

inte skulle kunna hantera skapandet av teater utan att upplevas som högfärdiga och att de skulle 

ta sig an teatern på ett tillgjort sätt som inte alls passar sig inom teaterns ramar. En hänvisning 

till att teatern skulle vara skadlig för barn tas återigen upp av att barn inte ska möta vuxenteate rn, 

menar Vygotskij. Han betonar att teaterpedagogiken inte ska fokusera på det färdiga resultatet 

utan se till att barnens skapande och formande av någonting är det väsentliga.  

 

Publikmöte 
”Without an audience there is no theater” (Spolin, 1999: 13). Det innebär alltså att teatern 

skapas i mötet med publiken och ett publikmöte kan ses som slutprodukten av en teaterprocess, 

meningen med teater är att en publik ska få ta del av vad aktörerna skapat. Detta koncept gäller 

även för flera olika estetiska områden, exempelvis dans, musik och teater. Det är ett nöje att gå 

och titta på en uppvisning och det finns stora scener runt om i landet där publik kan ta del av 

olika föreställningar. Hagnell (1983) menar att den första formen av publikmöte för barn sker 

inom familjen, när barnet vill visa upp någonting hen har skapat eller övat på, för föräldrarna. 

Det är ett sätt att berätta för omvärlden hur barnet själv ser på världen.  

 

För att förstå publikmötet lite närmare kan vi se till Chaibs (1996) förklaring om att det sceniska 

berättandet är själva grundidén för teater. Teatertextens syfte är att möta en betraktare, en 

publik, som får uppleva ett gestaltande av en teatertext. Även Loman (2016) beskriver vikten 

av att teatern möter en publik. Vetskapen om en framtida publik kan påverka en dramaturg i 

skrivandet och även en publik kan ha tidigare erfarenheter av teaterupplevelser och har därför 

höga förväntningar på föreställningen. Loman (2016), som utgår från Brechts teorier om teater 

och Bennetts (1997) resonemang kring dessa, lyfter fram att orsaken till att teaterkonsten inte 

har förändrats särskilt mycket över tid är att teatern har en tydlig tradition. För att teatern ska 

kunna utvecklas behöver även publiken förändras och vara öppna för ”ny teater”. Detta kan 

förstås som att publiken i sig har stor inverkan på teatern, publiken är själva grundstenen 

(Loman 2016).  
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Chaib (1996) poängterar att meningen är att dialogen som pågår mellan aktörerna på scenen 

också ska föregå mellan publiken och aktörerna. Genom att publiken tar del av dialogen genom 

gestaltandet och teatertexten, skapas teater. Loman (2016) beskriver publikens roll gentemot 

aktörerna genom att hänvisa till Eric Bentleys beskrivning av en teaterföreställning, ”A ser B 

spela C”, vilket kan ses som en tydlig förklaring på vad själva publikmötet går ut på. 

Teatertexten förmedlas på scenen av skådespelare (person B) som spelar en karaktär (person 

C) och åskådaren (person A) tittar på. Teatertexten beskriver Chaib (1996) som två 

dimensioner, den skrivna teatertexten samt den sceniska texten. De två dimensionerna kan 

tolkas som nycklarna till publikens upplevelse av teaterföreställningen. En tydlig 

sammankoppling mellan dessa nycklar bidrar till dramaturgin i en teaterföreställning. 

Dramaturgin riktar in sig mer på uppbyggnaden av den sceniska berättelsen än den skrivna 

teatertexten, vilket betyder att möta och föra dialog med betraktaren genom publikmötet står i 

fokus, publiken ska beröras av en föreställning. Spolin (1999) belyser att om skådespelaren 

låtsas att publiken inte finns där, exempelvis för att minska sin nervositet, kan en distans skapas 

mellan publiken och skådespelaren. Den distansen kan leda till att publikens upplevelse av att 

bli berörd av teaterföreställningen reduceras.  

 

Publikmötet har dock sett olika ut genom tiderna. Bennett (1990, refererad i Loman, 2016) 

menar att det handlar om hur teatern har spridit sig runt om i världen och tar sig an olika former. 

Teater är ofta kopplat till kulturella referenser och teaterföreställningen kan uppfattas och 

upplevas olika beroende på om publiken kan relatera till den på ett kulturellt plan. 

 

Barnens publikmöte genom vuxenteatern 

Det finns en problematik i när barn möter vuxenteatern, när barn spelar pjäser skrivna av vuxna 

och det inte blir skapat utifrån deras egen verklighet (Vygotskij 1995, Hagnell 1983, Edlund 

2012). Ett exempel är skolföreställningar, där barnen övat in ett skrivet manus och ska framföra 

det inför en förväntansfull familjepublik, men där publikmötet, istället för att uppfattas som en 

givande upplevelse, blir ett kämpande för barnen att komma ihåg repliker och gestaltande av 

personer och situationer som barnen inte själva har någon uppfattning om (Hagnell 1983). Det 

leder också till att publiken inte finner förståelse i uppspelet om barnen själva inte vet vad de 

håller på med. I Vygotskijs (1995) resonemang kring samma tema betonas barnens lek som ett 

sätt att nå en föreställning som barnen, samt publiken, får ett utbyte av. Vygotskij poängterar 

att ett manus skrivet av vuxna för barnskådespelare inte heller lämpar sig, eftersom gestaltande t 
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och språket inte kommer från barnen själva. Om barnen själva inte förstår vad de framför på 

scenen kan det vara skadligt och inte bidra till lust i teaterskapandet. Spolin (1999) menar att 

barnet kräver samma vördnad och tillit som en äldre och mer erfaren skådespelare i sitt 

skapande. Teaterpedagogen behöver se till barnets förutsättningar och i teaterskapandet för barn 

bör leken vara en utgångspunkt.  
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
Som teoretisk utgångspunkt har jag valt att inspireras av hermeneutiken. Hermeneutiken 

baseras på att kunna tolka, begripa och uttrycka ett fenomen och sedan kunna utläsa hur det 

fenomenet kan uppfattas (Westlund, 2015). Att tolka ett fenomen innebär att söka förståelse för 

det (Westlund, 2015; Ödman, 2017). När forskaren väl har skapat en förståelse kring sin 

tolkning, besitter hen ny kunskap. Tolkningen och förståelsen samverkar på så vis med varandra 

(Ödman, 2017) och tolkningen av teaterpedagogernas syn på barns möte med publik växer 

alltså fram succesivt ur min förförförståelse och i mötet med textens delar och helhet.  

 

Förförståelse 
Det finns alltså ett samspel mellan en tolkning och förståelse, men innan en person kan tolka 

något, har hen en förförståelse för området. När en forskare ska genomföra en studie där ett 

fenomen ska undersökas, finns en viss förförståelse hos forskaren sedan innan som påverkar 

tolkningen av empirin. Förförståelsen kan baseras på egna erfarenheter och tankar kring 

fenomenet och forskaren behöver vara noga med att redogöra för sin förförståelse i sin studie 

(Westlund, 2015). Jag har presenterat relevanta aspekter av min medvetna förförståelse för 

området under rubriken Inledning.  Ödman (2017) hävdar att ”Vi kan inte förstå utan att redan 

ha förstått” (s. 102), vilket innebär att om en forskare ska bli intresserad av att undersöka ett 

visst fenomen, så finns det en även viss förförståelse som kommer att ligga till grund för 

studiens intresse. Denna förförståelse påverkar sedan tolkningen av empirin. Med andra ord 

söker inte hermeneutiken efter någon objektiv sanning, utan ser tolkning som en process där en 

viss förståelse skapas.  

 

Förförståelsen som ligger till grund för forskarens intresse, utvecklas under närmare 

undersökning av fenomenet och därmed utvecklas och breddas förförståelsen. Förförståelsen 

kan vara omedveten eller medveten hos en människa (Ödman, 2017). All min förförståelse kan 

alltså påverka min tolkning av det jag läser eller hör. Därför var det viktigt att jag i min studie 

försökte göra mig medveten om min förförståelse kring min syn på barns möte med publik  

innan jag började samla in information. Men utifrån en hermeneutisk tolkningsprocess så 

började min tolkning redan vid mötet av informanten och tolkningen och förståelsen utökades 

inför varje nytt möte med en informant. Tolkning- och förståelseförloppet började således inte 

när transkriptionerna var klara, utan från första stund tolkade jag det som sades.  
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Helhet och delar 
För att förstå metaforen om del och helhet beskriver Ödman (2017) att de båda hänger ihop. 

För att förstå helheten behöver du ha förståelse om delen, men för att kunna förstå delen måste 

du också vara medveten om helheten. Och för att kunna tolka och förstå delen och helheten 

behöver forskaren veta om deras kontext. Westlund (2015) beskriver att delarna i en helhet inte 

alltid stämmer överens med varandra. Med det menar hon att helhetens delar kan tolkas på olika 

sätt och en forskare gärna vill att delarna ska grundas i samma förståelse för att hens forskning 

ska bli så trolig som möjligt. ”Det gäller för dig som forskare att kunna argumentera för en viss 

tolkning samt synliggöra analysprocessen så att en läsare instämmer i att den tolkning du gjort 

är rimlig” (Westlund, 2015: 78).  

 

Den hermeneutiska cirkeln eller spiralen 
Växlandet i tolkningen av del och helhet för att bilda sig en förståelse, har definierats som en 

cirkel inom hermeneutiken. Den hermeneutiska cirkeln kan ses som en sluten cirkel där 

tolkning och förståelse ställs i förhållande till varandra och när forskaren nått en förståelse så 

utvecklas den inte mer, den fulla förståelsen ses som uppnådd (Ödman, 2017). Det finns med 

andra ord gränser för tolkningen när den betraktas som en cirkel. Tänker vi oss istället att 

tolkningen betraktas som en spiral så kan gränserna suddas ut: 

 

En tolkning sker inom en viss förståelsehorisont, som markerar gränserna för vilka tolkningar som 

är möjliga. Men förståelsehorisonten kan som vi sett utvidgas och förändras, bl a genom den egna 

tolkningsverksamheten (Ödman, 2017: 103).  

 

Det betyder alltså att varje människa har en viss förståelse som hen endast kan utgå ifrån, men 

förståelsen kan öka ju mer människan utvecklas och tolkar sin värld. Att utöka sin förståelse 

genom att tolka och lära sig fler delar och helheter bidrar till utvidgat tankesätt, vilket enligt 

Ödman (2017) kan beskrivas som en spiral, mer än en cirkel. Han jämför en hermeneutisk spiral 

och cirkel och menar att ett tankesätt som rör sig i en cirkel exempelvis kan vara förutfattade 

meningar om världen. Han menar att det kan vara svårt att bryta den cirkeln, eftersom personen 

vars tolkning det är, inte har en bredare förståelse av världen, utan utgår ifrån sin förförståelse 

och härleder varje ny tolkning till den förståelsen. En person som tänker i en cirkel med 

förutfattade meningar, kan inte utveckla en spiral och utveckla ett nytt tankesätt om hen inte 

vill bryta cirkeln. En hermeneutisk spiral däremot bidrar till utvidgat tankesätt, eftersom det 

alltid kan fyllas på med nya tolkningar som leder till en ny förståelse, som sedan ger möjlighe t 
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till nya tolkningar och bredare förståelse. Människan kan inte veta när en tolkning och förståelse 

börjar eller slutar i spiralen, den är ändlös (Ödman, 2017).  
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METOD 
I det här kapitlet kommer jag att presentera studiens metod. Jag börjar med att beskriva 

Intervjuer samt Intervjuguide. Därefter presenterar jag mitt Urval och gör en Presentation av 

informanter som följs av Forskningsetiska ställningstaganden.  

 

Intervjuer 
Jag har genomfört kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Intervju som metod fungerar väl för 

att få reda på information om en annan människa och dennes uppfattningar och värderingar 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Eftersom jag vill ta del av informanternas synsätt på 

barns möte med en publik blir intervjuer en relevant metod för min studie. Att göra kvalitat iva 

semistrukturerade intervjuer innebär ett fritt formande av intervjufrågorna och en bestämd 

ordning behöver inte finnas. Det finns även möjlighet att utforma ytterligare frågor under 

intervjutillfället (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Det bidrog till att mina spontana frågor 

som dök upp under intervjun kunde ställas och sedan tas med till nästa intervjutillfälle.  

 

Sammanlagt genomfördes fyra intervjuer och de transkriberades efteråt. Vid analysprocessen 

blev jag tvungen att kontakta en av informanterna och avbryta deltagandet i min studie. 

Informanten hade meddelat att hens erfarenhet av undervisning för barn sträckte sig från tolv 

år och äldre, vilket till en början inte sågs som ett problem, men eftersom jag i de andra 

intervjuerna förhöll mig till erfarenhet av undervisning för barn under tio år visade det sig att 

intervjuerna skilde sig mycket åt. Av den anledningen valde jag att fokusera på de intervjue r 

där informanterna hade erfarenhet av just yngre barn.  

 

I letandet efter informanter riktade jag mig inom ett geografiskt område med möjlighet för mig 

att träffa informanterna genom ett verkligt möte. Det kändes viktigt att informanterna skulle 

känna sig bekväma under intervjun, därför fick de själva komma med förslag på en plats där de 

skulle känna sig trygga. Tre av intervjuerna genomfördes på offentliga platser men med 

möjlighet till att prata ostört och en av intervjuerna ägde rum hemma hos informanten.  

 

Intervjuguide 
Jag valde att förbereda tolv huvudsakliga intervjufrågor med tre planerade följdfrågor samt en 

uppsamlingsfråga i slutet med möjlighet till eventuella tillägg eller förtydliganden från 

informantens sida. De huvudsakliga intervjufrågorna hade tre olika teman de utgick ifrån: Om 

informanten, Erfarenheter kring barns skapande av teater och Erfarenheter av barns möte med 
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publik. Frågorna var sedan formade utifrån olika synvinklar kring temat och erbjöd 

informanterna stora möjligheter att berätta fritt. Intervjufrågorna kan tillsynes vara upprepande 

men anledningen till det var att jag skulle vara säker på att alla delar, av exempelvis 

teaterpedagogens erfarenhet av barns möte med publik, skulle tas upp under intervjun.  De 

planerade följdfrågorna fungerade mer som riktlinjer för mig att följa upp huvudfrågan och 

möjliggöra ett så brett svar som möjligt (se bilaga 1). Intervjuernas längd skiljde sig åt beroende 

på informant. Jag hade i informationsmailet skrivit att intervjutillfället skulle ta ca en timme, 

men jag upplevde att de informanter som inte hade någon tid att passa efteråt tog sig tid att ge 

långa utförliga svar och intervjuernas längd sträckte sig mellan 40–80 minuter.   

 

Ett hermeneutiskt tolkningsförlopp 
Jag har valt att inspireras av hermeneutiken eftersom jag delar uppfattningen att det inte finns 

en slutgiltig sanning, utan att tolkning är en viktig del av hur vi människor skapar förståelse. 

Hermeneutiken kräver att empirin är insamlad på ett sätt där informanterna har fått möjlighe t 

att berätta fritt utifrån sitt eget perspektiv och praktik kring fenomenet. Forskaren ska inte vara 

för ledande och frågorna i en intervju ska vara öppna (Westlund, 2015). Eftersom mitt syfte för 

studien är att synliggöra hur teaterpedagoger ser på barnens möte med en publik, innebär det 

att jag vill låta dem berätta så att jag kan tolka det de säger. Westlund förklarar att 

tolkningsförloppet av empirin är som att leta efter delarna som bygger upp helheten, och när 

helheten är förstådd kan du få djupare förståelse av delarna. Under mitt arbete med tolkning av 

empirin ville jag, snarare än att fastna i den första tolkningen, utvidga mitt tankesätt och försöka 

utöka min förståelse. Det gjorde jag genom att ställa mig själv frågor som: är det här den enda 

tolkningen, vad händer om jag för in även den här delen i min tolkning, hur kan min 

förförståelse ha betydelse för just den här tolkningen? Inom hermeneutiken är det viktigt att 

forskaren kan motivera sina tolkningar för att läsaren ska finna studien relevant och pålitlig. 

Jag försöker därför att vara tydlig i hur jag har resonerat kring mina tolkningar när resultatet 

presenteras.  

 

Urval  
I min studie har urvalet av informanter skett genom inspiration av ett ”tvåstegsurval” (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015: 40) där jag först tog kontakt med olika relevanta föreningar för 

studien och därigenom fick kontakt med informanter som kunde bidra till studien. Jag valde att 

ta kontakt per telefon med frivilliga teaterverksamheter där jag såg möjlighet att få tag i aktiva 

teaterpedagoger med erfarenhet av att jobba med barn i en teaterprocess men också ha 
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erfarenhet av barns möte med en publik. Jag ansåg att det fanns större chans för mig att hitta de 

teaterpedagoger jag sökte om jag först kontaktade verksamhetsledaren för den frivilliga 

teaterverksamheten, det gav mig också en chans att redogöra för mitt intresse att utföra studien 

på arbetsplatsen. Genom denna kontakt fick jag rekommendationer till vilka teaterpedagoger 

inom verksamheten som skulle vara relevanta att kontakta till min studie. Det bidrog till att jag 

sedan kunde skicka ut ett informationsmail med fråga om intresse att delta i en intervju till min 

studie till de teaterpedagoger som rekommenderats. Om mailutskicket inte hade fått något svar 

inom en vecka försökte jag kontakta dem via telefon, men vid inget svar kontaktade jag dem 

åter på mail. När vi fått kontakt med varandra och teaterpedagogerna visat ett intresse för att 

delta i min studie bestämdes tid och plats för intervjun.  

 

Presentation av informanter 

De tre informanterna vars intervjuer jag tagit med till min studie hade mellan fyra till arton års 

erfarenhet av att jobba med barn och teater i åldern tio år och yngre, samt att de har erfarenhet 

av barns möte med publik. Jag har valt att döpa om mina informanter till de populäraste namnen 

i Sverige under 2018 i min text. Namnen är kodade efter deras kön. Min första informant, som 

jag valt att kalla Alice, är aktiv teaterpedagog med fyra och ett halvt års erfarenhet inom yrket 

med en teaterpedagogutbildning.  Min andra informant, som jag valt att kalla William, är också 

utbildad teaterpedagog och har erfarenhet av arbetet i cirka arton år. Min tredje informant, som 

jag valt att kalla Maja, jobbar som teaterpedagog och har tretton till fjorton års erfarenhet av 

yrket. Maja är utbildad teaterpedagog.  

 

Forskningsetiska ställningstaganden 
Jag har tagit del av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2017) för att 

utföra min kontakt med informanter på ett forskningsetiskt sätt. Jag har skickat information till 

informanterna om vad deltagandet i studien innebär genom att kort beskriva studien i ett första 

mail, samt tydliggjort deras medverkan som informant och mitt behandlande av deras 

personuppgifter i en samtyckesblankett (se bilaga 2) som delades ut innan varje intervju för 

noga genomläsning. Samtyckesblanketten har sedan förvarats undanhållet från utomstående. 

Informanterna kunde när som helst avbryta sitt deltagande i studien, även efter att själva 

intervjutillfället hade ägt rum. Informanterna var medvetna om att intervjun skulle spelas in och 

endast användas till denna studie och att empirin kommer att förstöras efter uppsatsens 

publikation. Informanternas personuppgifter har endast använts till kontakt vid bokning av 

intervjutid.  
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RESULTAT 
Nedan presenterar jag resultatet av min studie. Det kan ses som en tematisk presentation, men 

med fokus på vad jag har betraktat som viktiga delar i tolkningsarbetet. Fyra övergripande 

rubriker följs av underrubriker som fångar olika aspekter av teaterpedagogernas syn på barns 

möte med publik. Först handlar det om Att förbereda inför publikmötet, sedan om 

Förväntningar på publikmötet, därefter kommer Att möta publiken och slutligen När publiken 

har lämnat. I slutet av varje övergripande tema gör jag en sammanfattande tolkning som binder 

ihop det teaterpedagogerna har lyft fram. 

 

Att förbereda inför publikmötet 
Maja menar att barnen som söker sig till teatern, kommer till första lektionen med olika 

förväntningar och idéer om vad teater är för någonting. En del är mest intresserade av att 

utforska all kostym som finns och någon vill mest leka och en annan vill spela upp teater för 

andra. I barnens skapande av teater berättar Maja att det är viktigt att ta fasta på vad barnen vill 

göra och utgå ifrån det. Det betonar även Alice som en viktig faktor. Alice förklarar att det är 

viktigt att lyssna till varje barns önskemål, att teaterpedagogen tar fasta på vad barnen vill spela 

för pjäs eller vilken karaktär de skulle vilja spela. Hon betonar: ”att ha en mjuk inställning till 

barn och deras skapande, det är a och o för att dom ska våga skapa.”, vilket är grunden 

teaterpedagogen ska stå på i sitt ledande av barn i teatern. William menar att yngre barn som 

ska utöva teater behöver någon som kan vägleda dem, en som kan hålla ramarna och fånga upp 

deras skapande och hjälpa dem framåt. Att lyssna till barnens åsikter och önskemål verkar vara 

en gemensam faktor för alla informanterna i skapandet av en föreställning med barn. 

 

Lek och improvisation  

I barns skapande av en föreställning betonar informanterna vikten av leken, att en 

teaterföreställning skapas genom lek och impulser. William menar att ”barns fria lek, det är en 

sak. Den kan dom hålla på med hur länge som helst, det är där impulsen till teatern föds hos 

barn, skulle jag säga.” William berättar också att det finns två tillvägagångssätt för barnen att 

skapa en föreställning, antingen genom att teaterpedagogen har förberett en färdig historia eller 

att barnen får improvisera fritt och han menar att barnen är ypperliga improvisatörer. Men 

William menar att även om gruppen ska använda sig av en färdig historia, behöver den vara 

väldigt enkel och barnen måste ges utrymme att leka kring historien, att leken är där skapandet 

börjar. Den färdiga historien behöver inte följas om de inte vill, den fungerar mer som 

inspiration och sedan får de forma den till sin egen berättelse. Maja berättar att barnen ibland 
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kan komma med önskemål om att få spela en färdig historia och att hon bejakar deras önskemål 

och de tillsammans hittar en pjäs de vill repetera. Hon upplever dock att barnen kan uttrycka 

under processens gång att det inte är lika kul att behöva hålla sig till ett färdigskrivet manus, 

utan de vill skapa själva och då kan de välja att bryta den färdiga historien och skapa något eget 

med inspiration av manuset istället.   

 

Även Alice poängterar att det är leken som ska skapa barnens föreställningar. Alice berättar om 

erfarenheter kring att ge ett färdigskrivet manus till barn och att det enligt henne blir ett hinder 

i barnens skapande. ”Det hämmade hela processen och det hämmade deras lust, upplevde jag.” 

Hon upplever större kreativitet hos barnen om gruppen exempelvis får göra en 

improvisationsövning och det sedan kan leda till en föreställning. Då har idéen kommit utifrån 

deras egen lek och improvisation. Maja väljer att beskriva barns skapande av en 

teaterföreställning som ”devising”, vilket hon menar är att jobba utifrån barnens egna idéer som 

sedan leder till en färdig föreställning. Idéerna som Maja menar att de utgår från kan vara en 

viss kostym barnen har hittat och vill ha med eller en idé utifrån en lek de gjort som blir en 

historia. Teaterpedagogens uppgift blir då att sätta ramar som barnen kan skapa fritt inom, 

menar Maja. Även William beskriver teaterpedagogens uppgift angående att sätta ramar och 

berättar att barnen till en början får styra hela processen och skapa men att han i slutet av 

processen styr mer och mer för att de ska bli klara med föreställningen. Alla tre informanter är 

överens om att teaterpedagogen inte kan sätta ett färdigskrivet manus i handen på ett barn och 

förvänta sig att de ska kunna lära sig det, det behöver skapas utifrån deras egen lek och 

improvisation.  

 

Provpublik  

Att förbereda barnen inför ett publikmöte anser informanterna vara viktigt. Det kan göras på 

olika sätt, men något Maja lyfter upp är vikten av att möta en provpublik, någon som agerar 

publik innan själva ”stora” publikmötet. Hon menar att det kan vara vem som helst som agerar 

provpublik, exempelvis en förälder som råkar vara på plats, en kollega, en nalle eller 

exempelvis Maja själv, bara så att barnen får möjlighet att känna att någon tittar på dem. Maja 

betonar att provpublikmötet kan ge möjlighet för teaterpedagogen att få syn på olika beteenden 

hos barnen som tar form när de blir nervösa. Hon menar att barnen kan reagera väldigt olika 

och ibland kan publikmötet göra att de spinner iväg och skapar nya scener. Då kan de 

tillsammans diskutera det efteråt och barnen blir varse om sin egen reaktion av provpublikmöte t 

och har lättare att förhålla sig till det vid det ”stora” publikmötet. William och Alice nämner 
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inte en fysisk provpublik under teaterprocessen, men William beskriver att hans roll som 

teaterpedagog innebär att vara ”ögonen utifrån” under processen och att han på så sätt också 

kan ge respons utifrån ett publiköga för att hjälpa eleverna framåt. Både William och Alice 

berättar att de brukar öva på publikmöte under lektionerna. Eleverna får spela upp exempelvis 

en improvisation eller egenskapade korta scener för varandra för att öva sig på att ha någon som 

tittar på dem.  

 

Samtal  

Maja berättar att hon brukar prata mycket med sina elever på lektionerna om publikmötet för 

att förbereda dem ordentligt. Hon menar att om barnen från början är medvetna om exempelvis 

var publiken kommer sitta, hur själva föreställningsdagen kommer gå till och få prata av sig om 

sina funderingar kring publikmötet, kommer det inte som en chock när är dags. Maja berättar 

också att hon brukar förklara för barnen vad nervositet är och hur det kan vara till en fördel för 

dem:  

 

Den här nervositeten är bra, sinnena skärps och att det är samma om man ska tävla i idrott 

eller vad som helst, men att det brukar släppa så fort man har sagt sin första replik, då brukar 

det liksom, då lägger det sig. Man kanske inte kommer ihåg en enda replik när man står där 

och väntar på sin entré, men när du kliver ut på scenen och är på rätt plats så finns det där, 

det pratar vi mycket om.  

 

Maja menar att alla barn kanske inte är medvetna om hur publikmötet kommer gå till 

eller hur det kommer vara så det är viktigt att gå igenom varje moment med dem så de 

känner sig förberedda och på det sättet är det lätt för barnen att referera till det när 

föreställningsdagen är där. Alice förklarar att hon brukar förbereda barnen genom att 

berätta hur mycket tid de har på sig innan uppspelet och även samtala kring hur barnen 

förhåller sig till uppspelet, om de känner sig nervösa eller oroliga, då pratar de om det 

tillsammans. Alice tycker att det är viktigt att se till att alla barn i gruppen vill och mår 

bra inför en föreställning. Hon poängterar att teaterpedagogen behöver finnas där för 

dem, skapa fokus och uppmuntra dem innan uppspelet. William brukar förbereda 

barnen genom att exempelvis förklara att publiken som kommer och tittar aldrig har 

sett barnens föreställning innan, de vet inte vad som ska hända eller vad som ska sägas. 

Han vill försöka få barnen att slappna av i att ingen annan än de vet hur det ska vara, 

alltså gör det ingenting om det skulle bli fel någonstans. Det är bara att fortsätta och 
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föra historien framåt. Han brukar också göra det tydligt för barnen att han finns där 

och hjälper om de skulle behöva under föreställningen.  

 

Samarbete och rollsättning 

Alice menar att yngre barn inte har ett stort fokus på sig själv utan tänker på hela gruppen, ett 

kollektivt tänkande. De är varse om att alla i gruppen är med på spåret och att de gör 

föreställningen tillsammans, de är medvetna om sin egen funktion i förhållande till gruppen, 

alla roller är viktiga för att de ska bli en föreställning. Det poängterar även William, att gruppen 

peppar och instruerar varandra i en teaterprocess och att det är viktigt att de i rollsättningen av 

en föreställning inser funktionen av varje roll. Han beskriver ett exempel där flera elever ville 

spela samma roll, då är det viktigt, menar William, att teaterpedagogen är flexibel kring det och 

att flera kan spela samma roll, men också förklara att om ingen vill spela de andra rollerna så 

blir det svårt att spela upp historien, alla roller är viktiga. Alice nämner också flexibilitet hos 

teaterpedagogen när det kommer till rollsättning, ifall det är ett barn som exempelvis plötsligt 

inte vill spela sin roll. Då samarbetar teaterpedagogen med barnet och hittar en lösning, kanske 

någon annan kan säga elevens repliker eller barnet kanske vill spela en sten eller sköta 

ljussättningen till föreställningen. Alice betonar att teatern är bred och att det finns många olika 

funktioner barnen kan ta sig an.  

 

Maja nämner att teaterrummet ska vara tryggt för barnen, det de leker och övar på under 

lektionerna får inte användas emot någon utanför teaterlektionerna på ett elakt eller jobbigt sätt. 

Det ska vara ett tryggt rum där de skapar tillsammans. Maja betonar också teaterns språk som 

en faktor som skapar gemenskap och långsiktigt så ökar det samarbetet för en grupp eftersom 

de kan kommunicera genom begrepp och uttryck som teatern innehåller. Det är något hon anser 

är viktigt för gruppen, det blir en samanhållning kring teatern och det bidrar till att barnen 

utvecklas.  

 

Tolkning  

Av det informanterna delger vad gäller förberedelser inför ett publikmöte kan en tolkning vara 

att barnens eget skapande ska stå i fokus. En föreställning ska skapas baserat på deras egna 

idéer och teaterpedagogen behöver vara lyhörd. Alice menar att det kan hämma barnens 

kreativitet att jobba strikt efter ett färdigskrivet manus och kan bidra till minskad skaparlust, 

samtidigt som William lyfter fram att skapandet kan ske genom att utgå från en färdig historia. 

Samtidigt poängterar alla informanterna att barnen behöver få skapa teater genom den fria 



 

 19 

leken, vilket kan vara ett annat tillvägagångssätt för att skapa en föreställning. Jag tolkar Alice 

och Williams syn på den färdiga historien som olika sätt att arbeta på, men som ändå bidrar till 

ett fritt skapande för barnen. Deras sätt att inspirera barnen till en teaterföreställning sker 

antingen med inspiration från ett färdigt material eller utifrån barnens egna idéer, men den fria 

leken är central i båda pedagogers syn. Ett sätt att förstå skapandeprocessen som en helhet 

utifrån informanterna skulle kunna vara att det kan finnas ramar kring barnens skapande men 

det måste upplevas som fritt för dem. Kring det fria skapandet framkommer också av 

informanterna den styrande rollen som teaterpedagogen har i teaterprocessen och min tolkning 

av det blir att teaterpedagogen fungerar som en styrande hand för barnen, att guida dem i rätt 

riktning mot deras mål. Teaterpedagogens styrande hand tolkar jag som att det ger trygghet till 

barnen och de kan få fokusera på att skapa tillsammans. En annan viktig del i teaterprocessen 

som Maja och Alice lyfter upp, handlar om att förbereda barnen inför publikmötet och det kan 

ske genom samtal med barnen. Jag tolkar att samtalet leder till en tillit gentemot varandra och 

föreställningen samt skapar en trygghet genom att de får förberedas mentalt. Informante rna 

betonar att barnen ska inse sin viktiga funktion i föreställningen.  Sammanfattat tolkar jag det 

som att teaterpedagogen ser uppbyggnad av trygghet och tillit i gruppen som viktiga delar av 

teaterprocessen som helhet.  

 

Förväntningar på publikmötet 
Inför en föreställning menar informanterna att barnen har mycket förväntningar och på själva 

föreställningsdagen finns också mycket nervositet som uttrycker sig på olika sätt. Enligt Maja 

tar nervositeten form på olika sätt, men provpublikmötet kan hjälpa barnen att känna sig säkra 

på sig själva inför ”stora” publikmötet, då de redan varit med om det en gång. Informante rna 

poängterar att barnen har förväntningar inför mötet med den ”stora” publiken och att de vill 

visa upp för sina nära och kära vad de har jobbat med.  

 

Barnen  

Maja menar att själva föreställningsdagen är speciell för barnen, de har mycket förväntningar 

men samtidigt, menar hon, kan de inte alltid föreställa sig hur det kommer vara eller gå till. 

Därför brukar Maja ha en samling där hon berättar hur upplägget fram till föreställningen ser 

ut och de får ställa alla frågor de kan tänkas fundera på eller känner sig nervösa för, det skapar 

trygghet i gruppen. Hon beskriver även barn som kan komma i början av terminen och berätta 

att de är rädda för att stå på scenen men att de sedan blommar ut under terminen och vågar göra 

en föreställning inför publik. Det är något som William också fokuserar på, att det är något som 
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händer under en teaterprocess med de barn som upplevs blyga i början, de växer på scenen och: 

”dom behöver publiken för att kunna, för att blomma ut på något sätt”. William beskriver också 

den pirriga känslan hos barnen innan en teaterföreställning, men han upplever ändå ett lugn hos 

dem innan de ska gå in på scenen och att det brukar gå bra för dem. Alice berättar om barnens 

”positiva rädsla” kring publikmötet och att nervositeten alltid finns där, särskilt om de ska möta 

en större publik.  

 

Alice beskriver barnen som besitter en viss förförståelse kring publikmötet och hon kan uppleva 

att de har en bild av hur det ska vara att få stå på scenen: ”att nu är det jag som är skådespelare 

och det är någon som ska titta på mig, och jag vill inte synas innan för det ska vara en 

överraskning”. Barnen med en förförståelse kan alltså koppla till tidigare erfarenheter och göra 

publikmötet till något speciellt. Alice beskriver även de barn i gruppen som inte har någon 

tidigare erfarenhet eller förförståelse kring publikmötet. De kan istället uppleva det som: ”vad 

är det här för någonting? Nu ska helt plötsligt massa människor titta på det jag har lekt”. Hon 

menar att teaterpedagogen behöver ta de olika uppfattningarna i beaktande och låta barnen få 

sin upplevelse av publikmötet utifrån sig själva.  Alice nämner att om barnen inte känner sig 

trygga inför publikmötet, exempelvis om de känner att de inte kan sin föreställning, kan det bli 

väldigt jobbigt för dem och de kan bli ledsna och skräckslagna.  

 

Teaterpedagogen  

Att ha förväntningar inför en föreställning gäller alla, även teaterpedagogen även om hen inte 

själv ska stå på scenen som skådespelare. Informanterna förklarar hur de upplever sina 

förväntningar under en skapande process fram till föreställningsdagen samt vad som är viktigt 

att tänka på som teaterpedagog inför barnens möte med en publik. Alice lyfter upp ett 

konstnärligt resultat som ligger till grund för allt skapande av teater, men hon upplever att det 

konstnärliga resultatet behöver betraktas på ett annorlunda sätt i en skapandeprocess för barn. 

Alice förklarar att en teaterpedagogs förväntningar kring ett konstnärligt resultat kan påverka 

arbetet i barnens skapande negativt. Hon menar att en teaterpedagogs uppgift istället är att ge 

barnen ”konstens uttrycksmedel” för att de ska kunna förstå och skapa teater själva, teatern ska 

födas ur deras egna kroppar:  

 

…det blir ett gott konstnärligt resultat om processen har varit bra hos dom. Så jag kan inte 

komma med min egen föreställning om vad som är snyggt eller bra konstnärligt, när jag ska 

leda dom, det går liksom inte. 
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Alice beskriver att hennes egen uppfattning om det konstnärliga resultatet, inte är något hon 

vill att ska påverka henne, eftersom det:”…kan bli på bekostnad av barnens kreativitet och deras 

skapande”. Alice betonar att om teaterpedagogen kan släppa på sin egen uppfattning om det 

konstnärliga resultatet kommer heller inte publikens synpunkter på föreställningen stå i fokus. 

Hon menar att det viktigaste är att barnen får synas och berätta sin historia genom sin 

föreställning, det ska vara teaterpedagogens mål.  

 

Precis som Alice pratar William om den konstnärliga visionen en teaterpedagog kan ha, men 

att den måste läggas åt sidan och låta barnen berätta sin historia på sitt sätt, även om han kanske 

hade velat göra det på ett annat sätt. Det får ta sin tid och det blir som det blir. William förklarar 

att han kommer från en teatertradition där det är viktigt att spela upp för en publik men att det 

synsättet har tagit sig nya uttryck när han nu ser på att publikmötet inte får gå ut över barnen på 

ett jobbigt sätt, publikmötet kan inte vara allt. Majas förväntningar utifrån arbetet med en 

föreställningsprocess är att barnen ska få kunskap som de kan bära med sig hela livet. Hon 

menar att barnen ska ha fått en inblick i hur en teaterprocess går till fram till ett publikmöte och 

kunna klara av att göra det på egen hand. Maja betonar en förväntning på publiken, hon brukar 

informera dem innan föreställningen sätter igång om viktiga moment, men hon förklarar också 

att det är skillnad på vilken publik det är som sitter där. Maja menar att barn som ska spela för 

andra barn kan vara det knepigaste, eftersom publiken kan vara ovan och att det inte hjälper att 

hon informerar publiken om ”publikreglerna”.  

 

Samarbete  
William betonar att jaget hos ett barn inte är lika stort som hos en ungdom, barnet ser mer till 

gruppen och ett vi, vi gör det här tillsammans. Det bidrar till att William upplever dem 

mestadels som lugna inför en föreställning och att de hjälper varandra. Maja menar också att 

hon upplever en hjälpsamhet hos barnen gentemot varandra. Maja beskriver att 

provpublikmötet kan hjälpa barnen att upptäcka hur nervositeten ter sig hos dem, vilket gör att 

de på det riktiga publikmötet är medvetna om varandras reaktioner på nervositet och hjälper 

varandra att hålla den röda tråden och med repliker. Alice beskriver liknande upplevelser och 

förklarar att: ”jag tycker det är häftigt att små, även sex-, sju-, åttaåringar kan gå utanför sig 

själv och bara fundera på vad jag ska göra, utan att dom, hjälper varandra”. Alice betonar 

gemenskapen som barnen känner kring teatern och samarbete med föreställningen de har skapat 

tillsammans.  
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Tolkning 

Informanterna belyser nervositeten hos barn som en gemensam förväntning på publikmötet. Jag 

tolkar det som att den nervositeten betraktas som nödvändig och positiv för barnen och att 

informanterna menar att barnen i allmänhet ser fram emot själva publikmötet. Förförståelsen 

av teater som barnen besitter kan jag tolka som en del av publikmötet, att det kan hjälpa dem 

skapa en bild av hur det kommer gå till och hur det kommer vara. Jag tolkar det som att 

förförståelsen kan ha med tidigare erfarenhet att göra, om barnet har sett teaterföreställningar 

och upplevt stämningen kring ett publikmöte där barnet själv suttit som publik. Samtidigt 

nämner Maja och William att barnen får öva på att möta en publik i teaterrummet där de får 

spela upp för varandra, vilket bidrar till att ge barnen en annan sorts förförståelse när det 

kommer till själva föreställningsdagen. Förförståelsen kring publikmötet kan tolkas som en 

faktor som bidrar till nervositeten. Om barnet inte har en förförståelse blir hen nervös eftersom 

hen inte vet vad den ska förvänta sig. Besitter barnet en förförståelse blir hen också nervös 

eftersom det finns en bild av hur upplevelsen kommer vara. Men teaterpedagogerna betonar att 

nervositet är en del av teatern.  

 

En annan del av förväntningarna på publikmötet är teaterpedagogens förväntningar. Alice och 

William förklarar begreppet konstnärlig vision och konstnärligt resultat. Min tolkning är att det 

finns en konstnärlig vision hos alla teaterpedagoger om att en teaterföreställning ska bli så bra 

som möjligt, men i en skapande process med barn får inte teaterpedagogens förväntningar på 

det konstnärliga vara det viktigaste. En annan faktor är informanternas syn på teaterpedagogen 

som ledare för gruppen. En tolkning är att teaterpedagogen låter barnen skapa fritt men den 

styrande handen hjälper dem i rätt riktning. Eftersom teaterpedagogen besitter mer förståelse 

kring den konstnärliga helheten kan den styrande handen utgå ifrån teaterpedagogens 

konstnärliga vision och det är i den riktningen barnen guidas för att nå sitt mål. Men samtidigt 

ska det ske utifrån barnens förutsättningar och deras upplevelse ska stå i fokus, det resultat som 

spelas upp för en publik ska vara barnens konstnärliga resultat, inte teaterpedagogens. De 

förväntningar på publikmötet som teaterpedagogerna talar om kan därmed sägas finnas hos alla 

inblandade, hos barnen, pedagogen och publiken. Jag tolkar det dock som att deras fokus främst 

ligger på barnens förväntningar, samtidigt som pedagogerna är medvetna om att deras egna 

förväntningar får stå åt sidan. 
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Att möta publiken 
William beskriver att själva publikmötet oftast går väldigt bra för barnen och publiken 

värdesätter upplevelsen. Han berättar om erfarenheter av föreställningsprocesser med ett 

avslutande publikmöte som fortfarande är ett starkt minne för eleverna flera år efteråt. Han 

menar att deras föreställning har satt spår hos dem. Även Alice och Maja beskriver att 

publikmötet ska ge en god upplevelse till barnen som de kan bygga vidare på. Publikmötet ger 

en erfarenhet till framtida teaterföreställningar.  

 

Varför?  
Maja menar att verksamhetsbeskrivningar och kursplaner på kulturskolor lyfter upp att alla 

elever ska få möjlighet att möta en publik, oavsett vilken inriktning eleven har på kulturskolan. 

Publikmötet kan ses som en redovisning av det eleven har lärt sig under terminen. William 

berättar om upplevelsen av att möta en publik, att den ger ett slags lyft till skådespelarna och 

deras föreställning, att något speciellt händer i mötet och att eleverna måste få möjlighet att lära 

sig hur de kan använda det. Han beskriver att det kan uppstå en sorts magi i publikmötet: 

 

Det är faktiskt det, ett hantverk i att spela för publik. Men det är ju också liksom en speciell 

grej att få uppleva som skådespelare den här särskilda magin som händer i mötet med  

publiken, tycker jag. För det är ju, det ger en dimension till. 

 

William fortsätter att beskriva publikmötet som ett verktyg för att skapa gruppsammanhållning 

men också ett individuellt värde eftersom det utvecklar eleverna när det kommer till att våga ta 

sin plats och prata inför andra människor. Han beskriver också värdet av att ha publikmötet som 

mål för: ”själva processen och i själva leken”. Alice beskriver teaterföreställningens syfte som 

att: ”Man får ett avslut på det man har sysslat med och förhoppningsvis så har man roligt under 

tidens gång och det är meningsfullt”. Hon menar att det är viktigt att avsluta teaterprocessen på 

ett bra sätt och teaterföreställningen kan vara värdefullt och en möjlighet för barnen och att visa 

upp något de själva ha skapat.  Både Alice och William belyser hur teaterföreställningar, 

spelade av barn, sågs på förr. De menar att det fanns ett motstånd till att barn skulle spela upp 

för en publik men idag är det mer upp till den individuella teaterpedagogen hur hen ser på det, 

menar de.  

 

Hur? 

Både Maja och William förklarar att ett uppspel inte alltid behöver ske inför en inbjuden publik, 

det kan även ske i klassrummet barnen emellan. William beskriver en erfarenhet där barnen 
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blev indelade i två grupper och fick skapa varsin improvisationsföreställning de sedan fick visa 

upp för den andra gruppen. William berättar att ”det är en slags balansgång där mellan att följa 

den röda tråden och att det fortfarande ska vara lekfullt.” Men han menar också att det är viktigt 

att historien är meningsfull för publiken. Det är viktigt att ta i beaktande barnens unga ålder och 

Alice menar att de inte ska behöva spela upp sin föreställning på en scen de är ovana med, utan 

uppspelet kan ske i deras trygga teaterrum de vistats i under terminen.  

 

Vem eller vilka? 

Maja berättar om att hon har gjort barnen medvetna om att teater kan användas som ett 

berättande för åskådaren om något viktigt de vill ha sagt.  

 

…att det är ens egen idé som på nåt sätt möter en mottagare och där kan vi ju prata mycket  

med eleverna om att vi med teater kan påverka. Vi kan spela en, vi kan göra en uppsättning 

som handlar om ett ämne som, och sen välja en målgrupp eller en publik som vi vill berätta 

om det här. Det kan vara, jag vet inte. Vi kanske vill berätta någonting om hur det är att vara 

barn idag och så bjuder vi in politiker. 

 

Skådespelaren kan alltså styra vem som ska vara åskådare och därför möta en publik som är 

viktig för dem. William fokuserar på publiken som vanligen kommer till barnens 

föreställningar, om de inte bjudit in en viss sorts publik, nämligen familjepubliken. Han 

beskriver familjepubliken som väldigt angenäm, som är glada över att få se barnen uppträda. 

Han menar att det är olika upplevelser kring vem det är som tittar. Är det barnens närmaste 

krets som tittar, menar William att det känns lugnt för dem. Men när publik utifrån, exempelvis 

hans kollegor eller en parallellklass, ska komma och titta, blir det lite mer nervöst och otäckt. 

Alice betonar vikten av att någon från barnens egen ”värld” kommer och tittar på just dem, 

vilket liknar den familjepublik som William pratade om. Alice menar att det är väldigt viktigt 

att teaterpedagogen tar ett ansvar i att se till att föräldrarna har möjlighet att komma på barnens 

föreställning. Det innebär att teaterpedagogen behöver vara noga med att informera föräldrarna 

i god tid innan föreställningsdagen men också kunna vara flexibel ifall en förälder inte kan 

komma och ger möjlighet att komma på ett genrep istället, menar Alice.  

 

När?  

William berättar att det är viktigt att se till gruppen och deras fas i teatern. Han berättar om en 

situation där gruppen upplevdes splittrad och oense, vilket gjorde repetitionerna med deras 

föreställning kämpig. William menar att ”…då är det viktigast att få ihop gruppen, att inte 



 

 25 

pressa på teatern för mycket, vi jobbar med det när vi kan. Men däremellan så försöker jag att 

göra olika typer av dramaövningar och bara försöka få dom att komma överens.” Därefter kan 

gruppen arbeta mot en teaterföreställning tillsammans. Alice menar att hon inte stött på 

scenariot där barnen inte skulle vilja eller att hon upplever att de inte är redo att jobba med och 

spela upp en föreställning för en publik. Hon anser att det inte känns bra att vara en 

teaterpedagog som tar beslutet över barnen om de är redo eller inte att spela upp för en publik, 

utan hon försöker se till vad de önskar och vill. Skulle teaterpedagogen anse att de inte är redo 

kan hen istället anpassa uppspelet efter gruppen och stötta dem på det sättet. Alice menar att 

teaterpedagogens roll utgår ifrån att: ”… inte lära dom hur man spelar en viss roll, vi ska ge 

dom redskap kring hur dom kan skapa en roll och hur dom kan skapa en föreställning”. Om 

barnen har med sig den kunskapen kommer de känna sig redo. Maja förklarar att hon med de 

yngre barnen, de som precis börjat på teater, brukar vänta lite med att jobba med en föreställning 

som ska visas upp. Hon berättar att det är viktigt att de får med sig kunskap och verktyg innan, 

men hon berättar också att eleverna brukar ställa frågan ganska tidigt om det inte ska bli ett 

uppspel men att hon får förklara att de behöver lära sig grunderna inom teater först och att de 

under nästa termin kan spela upp någonting för en publik, om de vill.  

 

Vad?   
Alice berättar att det är viktigt att teaterpedagogen är lyhörd för gruppens aktuella 

förutsättningar i teaterskapandet. Om barnen gärna vill leka och improvisera under en termin 

finns det kanske inte tid och möjlighet att öva in en teaterföreställning att visa upp vid terminens 

slut. Alice menar då att det inte ska vara något problem att visa upp en lek eller en övning 

barnen tycker om för en publik, om barnen vill spela upp någonting vill säga. Hon berättar att 

ibland så blir gruppen inte klara med föreställningen de har övat på under terminen och då kan 

de spela upp så långt de har kommit. Alice menar att pressen på barnen att spela upp en inövad 

teaterföreställning inte ska finnas, publikmötet och åskådarens förväntningar och åsikter ska 

inte stå i fokus på det sättet. William berättar att han gärna arbetar utifrån sagor med eleverna. 

Ofta så har barnen en förförståelse kring sagan och de kan antingen spela upp den som origina le t 

eller inspireras av den och skapa något eget utifrån den. Det brukar vara en bra utgångspunk t 

menar William. Maja beskriver ett skolprojekt där eleverna får möta teater på skoltid, men där 

är inte syftet att möta en publik. Meningen är att de ska få uppleva teaterformen och om de blir 

intresserade så kan de börja i en teatergrupp. Hon menar att vad barnen upplever genom teatern 

inte behöver möta en inbjuden åskådare, utan det kan också vara en upplevelse för dem själva. 
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Publikmötet ska inte vara ett måste för yngre barn, de måste få underlag till det först, menar 

Maja.   

 

Tolkning 
Alice pratar om att barnen känner sig redo att spela upp en föreställning och att hon inte är den 

teaterpedagogen som skulle ta det ifrån dem och säga att de inte skulle vara redo. Att tolka ordet 

”redo” och vad det innebär för publikmötet är komplext. Vad innebär det att vara redo för att 

möta en publik och hur vet teaterpedagogen om barnen är redo? En tolkning kan vara utifrån 

Majas uttalande om att barnen ska få en grund att stå på för att kunna spela och skapa en 

teaterföreställning, att barnen ska ges verktyg för att kunna skådespela men också erfarenheten 

av en hel teaterprocess. Detta tolkar jag som ett sätt för pedagogen att lära ut teater som helhet 

i en process där även andra uttrycksformer kan läras ut till eleverna som verktyg för framtida 

skapandeprocessen. De uttrycksformer jag nämner kan exempelvis vara kostym, mask, 

scenografi, rekvisita och ljus. Utifrån informanterna tolkar jag det inte som att dessa 

uttrycksformer är väsentliga för barn i de yngre åldrarna, men utifrån den långsiktiga planen 

för teaterutövande som Maja belyser, tolkar jag det som att de områdena också är viktiga att 

lära sig och gör eleverna redo. Å andra sidan kan ”att vara redo” tolkas som en trygghet i 

gruppen och att de har en önskan om att visa upp något. William menar att publikmötet inte är 

något barnen ska tas ifrån om viljan finns där, då kan en tolkning vara att teaterpedagogen 

hjälper barnen att bli redo fram till teaterföreställningen.  

 

En annan faktor vad gäller mötet med publik handlar om flexibilitet hos teaterpedagogen. 

Flexibilitet tolkar jag som en egenskap hos personen som är teaterpedagog, en möjlighet att se 

lösningar i olika situationer och skapa de bästa förutsättningarna för barnen vid ett publikmö te. 

Informanterna nämner att det är viktigt att alla barn känner att någon är där för att titta på just 

dem, vilket innebär att teaterpedagogen behöver se till att personer från barnens värld kan 

komma och titta. Jag tolkar också flexibilitet hos teaterpedagogerna vid mötet av barnen som 

en förmåga att kunna hantera ett barn som blir nervöst eller inte vill vara med. Återigen blir 

teaterpedagogens lösningar för processen viktig. Sammanfattat tolkar jag det som att barnen 

behöver en hjälpande hand i att känna sig redo inför ett publikmöte samt att det hänger ihop 

med teaterpedagogens flexibilitet.  
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När publiken har lämnat  
Maja lyfter upp vikten av att informera föräldrarna om att vänta kvar i foajén efter 

föreställningen, så att barnen och Maja kan få ett samtal där de kan delge upplevelsen av 

publikmötet. Maja menar att hon vill hinna möta barnen ordentligt efteråt och det betonar även 

Alice, att mötet med barnen efteråt är viktigt för att ingen ska åka hem med en jobbig känsla 

efter publikmötet. William beskriver däremot stunden efter publikmötet som kort och att barnen 

och publiken ofta åker direkt och gruppen ses vid ett senare tillfälle.  

 

Barnens upplevelse  
William menar att barnens gruppdynamik stärks genom att skapa ihop och sedan få stå där i 

rampljuset och få applåder tillsammans efter sin gemensamma föreställning. Men känslan 

efteråt beskriver William mer som ett ”Ahhh, vi klarade det!” och sedan inget behov av att 

reflektera kring det mer precis efter föreställningen. Han betonar vikten av att mötas för en 

utvärdering. Maja menar att det är väldigt viktigt att få möjlighet att prata med barnen direkt 

efteråt och få ge beröm till varje barn. Hon menar att det är viktigt att få berätta för exempelvis 

barnet som inte alls vågade i början av terminen, att hen nu vågar och förklara hur stort det är 

att hen vågade spela för en publik och att hen har utvecklats inom teater. Maja menar att den 

individuella känslan av att ”Jag lyckades!” är viktig. Om teaterpedagogen bara berömmer utan 

någon djupare innebörd, kan det barnet som har missat en replik, klanka ner på sig själv och 

inte tycka att hen har gjort bra ifrån sig, menar Maja. Alice poängterar samma risk till känsla 

av misslyckande och förstörelse om barnet inte får möjlighet till reflektion och samtal efteråt 

med en vuxen. Maja förklarar att det måste finnas utrymme för barnen att uttrycka sin 

upplevelse av publikmötet för en vuxen, helst direkt efter publikmötet men annars på lektionen 

veckan efteråt, och på så sätt fångas upp av en vuxen som kan vända ett barns känsla av 

misslyckande till en positiv upplevelse.  

 

Mötet med barnen  

William menar att det kan vara svårt att hinna med ett samtal med barnen direkt efteråt men att 

mötet med dem är viktigt. Om det inte sker direkt efter föreställningen, ses de veckan därpå och 

pratar om uppspelet. Alice betonar vikten av att se till att inget barn går hem och känner sig 

misslyckad eller ledsen efter teaterföreställningen. Om teaterpedagogen inte fångar upp barnen 

efteråt finns det en risk att barnet går hem och känner att den ena repliken som hen missade, 

förstörde föreställningen, och teaterpedagogen måste se till att inget barn känner så, menar 

Alice. Det är viktigt att barnet får veta att föreställningen gick bra ändå, även om en replik 
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fattades. Alice betonar att: ”Teatern ska aldrig vara en plats att rubba någons självförtroende 

eller självkänsla, men allra minst i den åldern. Snarare ska den vara till för att höja”.  Maja 

betonar vikten av att försöka samla barnen efter en föreställning för att prata om deras 

upplevelse av publikmötet. Hon menar att det är viktigt att se till varje barn och dess utveckling 

över terminens gång och berömma det utifrån sin framgång. Att bara säga till barnen att de 

gjorde det bra, kan bli otydligt och barnen kanske inte tar det till sig, menar Maja. Det är viktigt 

att varje barn blir sett efteråt. Maja menar att det ligger på teaterpedagogen att prata med barnen 

eftersom föräldrarna kanske inte tar det ansvaret hemma om de själva inte är teatervana.  

 

Besvikelse och tillfredställelse  
Maja poängterar vikten av att prata med sina elever om långsiktighet, att blicka framåt vad 

gäller deras teaterskådespel. Hon berättar att eleverna kan känna sig som proffsskådespela re 

efter en teaterföreställning och det är viktigt att berätta hur mycket de har lärt sig genom 

uppspelet samt att teater är något de kan hålla på med hela livet om de vill. Maja upplever att 

uppspelet får dem att växa i sin teaterroll. Maja har också upplevt barn som känner sig besvikna 

på publikmötet om någon som skulle komma och titta inte dök upp eller kom för sent. Även 

Alice poängterar att det är viktigt för barnen att känna att deras närmaste är där för att titta på 

dem, annars kan det leda till stor besvikelse. Om någon i exempelvis familjen inte kan komma 

på uppspelet kan teaterpedagogen se till att personen kan komma på en repetition eller genrepet 

eftersom det är viktigt för barnen att få visa upp, menar Alice. Även William betonar en glädje 

hos barnen att få spela upp men också en stor besvikelse hos barnet vars förälder inte kan 

komma eller inte dyker upp. Alla informanter är överens om att det är viktigt att se till att alla 

barn har någon i publiken som är där för att titta på just dem.  

 

Tolkning 

Efter ett publikmöte menar informanterna att diskussion och reflektion är viktigt för barnen. 

Även om informanterna utför mötet med barnen på olika sätt, tolkar jag det ändå som att 

ansvaret för barnens upplevelse av publikmötet ligger hos teaterpedagogen. Angående publiken 

och vikten av vem som kommer menar informanterna att det behöver kännas tryggt för 

eleverna, det behöver vara någon från deras egen värld på plats och om det kommer publik 

utifrån som de inte känner kan det bli nervöst. Oavsett vilken publik som kommer på 

föreställningen behöver barnen få delge sina upplevelser eftersom det annars kan infinna sig 

stor besvikelse hos barnet som själv tycker att hen misslyckats under föreställningen. Jag tolkar 

det som att misslyckandet i vuxnas ögon inte behöver verka så stort, men för ett yngre barn som 
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inte har lång erfarenhet av teaterföreställningar, kan det leda till ledsamhet eller tristess. En 

intressant jämförelse mellan barnens positiva upplevelser, som jag tolkar utifrån William och 

Majas beskrivningar: ”Ahhh, vi klarade det!” samt ”Jag lyckades”, är att känslan efteråt kan 

upplevas olika. Att klara av någonting tolkar jag som en lättnad och en känsla av att det är över 

och kan släppas, samtidigt som att lyckas med någonting kan ge en stolthetskänsla. Å andra 

sidan är båda uttrycken positivt laddade och bidrar till en god upplevelse av publikmötet, men 

jag tolkar det som olika synvinklar på uppspelet. Samtidigt kan jag tolka det ur ett individue llt 

vs ett kollektivt tänkande. En känsla av att vi klarade det tillsammans som grupp och stärker 

gemenskapen eller att ett barn ser till sin egen prestation och känner sig stolt över sin utveckling 

i skådespeleriet. Sammanfattningsvis tolkar jag att det viktigaste efter att en publik har lämnat 

teaterföreställningen är teaterpedagogens ansvar att fånga upp och möta barnen och deras 

upplevelser.  
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DISKUSSION 
I den här studien har syftet varit att synliggöra teaterpedagogers syn på barns möte med publik. 

Genom kvalitativa intervjuer med teaterpedagoger har jag fått ta del av deras erfarenhete r, 

tankar och tillvägagångsätt. I studien har det framkommit att barns möte med publik betraktas 

som viktigt, men inte till vilket pris som helst. Barnen ska känna en vilja för att möta en publik 

och då finns teaterpedagogen där för att vägleda dem och hjälpa. Teaterpedagogerna anser att 

barnens skapande föds genom leken, fantasin och impulser, där de själva får arbeta fram en 

teaterföreställning. Teaterpedagogerna upplever att publikmötet ska kännas tryggt för barnen 

och de menar att det är viktigt för de yngre barnen på teatern att någon från deras egen värld 

kommer och tittar. Uppföljning av barnen efter ett publikmöte är av stor vikt för 

teaterpedagogerna eftersom barnens positiva och negativa upplevelser behöver tas hand om och 

lyssnas till.  

 

I en reflektion kring teaterpedagogers syn på barns möte med publik, tolkar jag på många sätt 

likheter i deras synsätt. Exempelvis att det är viktigt att låta barnen skapa föreställningar utifrån 

deras egen lek och fantasi oavsett om det är med utgångspunkt i en färdig berättelse eller något 

helt eget skapat av gruppen. Enligt Hagnell (1983) kan paralleller dras mellan teater och lek 

och Berg (1992) menar att lekens regler sätts utifrån barnens eget perspektiv på världen. Jag 

tolkar det i förhållande till informanternas utsagor som att barnens lek är något vuxna inte får 

hämma, utan istället ska förhöja. Att låta barnen delge sin syn på världen genom teatern är 

värdefullt och i mötet med publiken tänker jag att de får ta del av barnens perspektiv.  

 

Teaterpedagogerna lyfter upp deras egen syn på det konstnärliga resultatet och att det inte får 

ligga i vägen för barnens skapande av en föreställning. Vygotskij (1995) menar att processen 

mot en föreställning är det viktigaste, inte själva resultatet. Jag tolkar det som extra viktigt när 

det kommer till barnens skapande. En teaterpedagogs egna konstnärliga visioner har flera års 

erfarenhet i ryggen och kan inte jämföras eller överföras till barnen, det skulle hämma barnens 

kreativitet.  

 

Det är också viktigt att låta barnen möta en publik om de vill och är redo. Det poängterar 

teaterpedagogerna är en viktig del av teatern som konstform och eleverna ska få möjlighet att 

lära sig det i sin teaterutbildning. Jag upplever att en teaterpedagog som undervisar yngre barn 

i teater behöver ta hänsyn till vem det är som kommer och tittar på barnens teaterföreställning 

och var den ska spelas upp. Hagnell (1983) förklarar att barnets första möte med en publik sker 
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när barnet skapat eller hittat på något och vill visa upp det hemma för sin familj. Alltså är 

familjepubliken viktig för barnens publikmöte i teatern.  En intressant faktor kring barnens möte 

med publik som kom upp under intervjuerna var ”barnens trygga rum”, vilket innebär det rum 

där barnen känner sig hemma. Det kom fram i intervjun att det kan vara det rum där barnen har 

repeterat under terminens gång. Att ställa barnen på en scen de inte känner sig hemma kan 

påverka deras trygghet under uppspelet liksom vem det är som har bjudits in att titta på dem. 

De allra yngsta barnen som utövar teater ska inte känna någon press angående publikmötet, de 

har verktyg de behöver lära sig innan de kan spela upp. Det trygga rummet kan också inkludera 

att ha en trygg publik, och till en början inte så stor publik. Det kan till en början bara vara 

teatergruppen, där barnen får öva på hur det känns att någon tittar på en på scenen. Sedan kanske 

en publik bjuds in till en teaterföreställning som barnen har skapat, men en publik som är nära 

barnen och deras verklighet, exempelvis familj och vänner. Ju längre barnen utövar teater och 

får erfarenhet av uppspel, desto större publik kan de möta på sikt. Jag har skapat en modell 

utifrån resultatet som kan hjälpa teaterpedagogen att reflektera kring deras didaktiska 

överväganden när barn ska möta en publik:  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figur 1: Det trygga rummet med en trygg publik: Uppspelet sker på en trygg scen, exempelvis i teaterrummet där gruppen 

repeterat under terminen och uppspelet sker inför en trygg publik. Publik från barnens värld: Uppspelet sker på en annan 
scen, där barnen får bjuda in publik de känner. Utomstående publik: Uppspelet sker på en stor scen där föreställningen är 

offentlig och en större publik kan komma. 

 

 

Det trygga 
rummet med en 

trygg publik 

Publik från barnens värld 

Utomstående publik 

 



 

 32 

Ur resultatet kan jag urskilja flera aspekter kring teaterpedagogens syn på barns möte med 

publik. Jag har förstått att teaterpedagogerna ser leken som en viktig del i barns skapande av en 

föreställning och att teaterpedagogerna behöver lyssna till barnen och att publikmötet sker på 

deras initiativ. Teaterpedagogerna nämner också upplevelser från själva publikmötet och att 

barnen behöver känna stöd och trygghet hos teaterpedagogen. Ett av mina viktigaste resultat 

som framkommit berör teaterpedagogens ansvar för att fånga upp barnens upplevelser av 

publikmötet efter teaterföreställningen. Barnens positiva upplevelse ska få uttryckas och även 

bemötas med beröm av en vuxen och det ansvaret ligger framförallt på teaterpedagogen. En 

negativ upplevelse hos barnet ska också få möjlighet att uttryckas och bemötas av 

teaterpedagogen. Den kan annars vara förödande och ge konsekvenser för barnets framtida 

intresse för teater. Det ansvaret är inte så lätt eftersom varje barn är olika och behöver olika 

saker för att inse att hen har gjort bra ifrån sig under teaterföreställningen, men teaterpedagogen 

har ett ansvar kring barnens publikmöte som hen måste ta.  

 

Avslutande reflektion: metoddiskussion och vidare forskning 
Genomförandet av studien har varit givande på många sätt, men framför allt genom det samtal 

jag fick ta del av i intervjuerna med erfarna teaterpedagoger. Semistrukturerade intervjue r 

fungerade bra för studien eftersom det bidrog till ett öppet samtal och informanterna fick 

möjlighet att prata fritt och lyfta tankar de hade. Jag hade också möjlighet att utveckla frågorna 

vid behov och följa upp intressanta sidospår som dök upp. Dock påverkade det fria samtale t 

empirin på olika sätt, bland annat att intervjuernas längd blev väldigt varierat beroende på hur 

mycket tid informanten kunde ge intervjun, vilket i sin tur bidrog till varierad mängd empiri att 

förhålla sig till i tolkningsprocessen.  

 

Det hade varit intressant att forska vidare på området kring barns möte med publik, men med 

en vinkling ur barnets perspektiv. Att få ta del av barns egna erfarenheter av publikmötet. I det 

fallet hade det varit intressant att följa samma åldersspann som i den här studien, barn under tio 

år. Ett annat förslag på vidare forskning kan vara en observationsstudie med intervjuer, där 

forskaren följer en teaterprocess för barn med målet att möta en publik. I en sådan studie skulle 

fokus kunna ligga på teaterpedagogens sätt att leda barnen genom teaterprocessen. Genom 

observationer kan forskaren få ta del av repetitionerna, och sedan föra ett samtal genom 

intervjuer tillsammans med teaterpedagogen för att få djupare förståelse.  
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Intervjuguide 
 

 
1. Om informanten: 

- Presentera gärna dig själv lite kort 
 

 
2. Erfarenheter kring barns skapande av teater: 
- Hur skulle du beskriva barns skapande av teater? 

- Kan du berätta lite om dina erfarenheter av att jobba med barn i en 

föreställningsprocess? 

o Färdigt manus eller egenskrivet? 

- Vad skulle du säga är målet med att barn skapar en föreställning? 

- Hur brukar du prata med barnen om att de ska spela upp en föreställning för publik? 

- Hur upplever du barnens förväntningar inför en föreställning för publik?  

 

3. Erfarenhet av barns möte med publik:  
- Vad menar du är viktigt för dig att tänka på inför och under barnens möte med en 

publik?  

o Vad tänker du att är viktigt i bemötandet av barnen efter ett publikmöte?  

- Av vilka anledningar ska barn möta en publik?  

- Hur skulle du beskriva barns möte med publik?  

- Vilka värden kan du se i barns möte med publik? 

- På vilka sätt kan ett publikmöte påverka barn tänker du? 

- Har du någon specifik erfarenhet där barns möte med publik har varit påtagligt 

negativt/positivt?  

o (har det någon skillnad vem som sitter i publiken? Andras föräldrar och 

allmän publik?) 

 
Övrigt: 

- Finns det något du skulle vilja tillägga utöver det vi pratat om?  

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 36 

Samtyckesblankett 
 

 

Samtyckesblankett för medverkande i studie för kandidatuppstas 

och behandlande av personuppgifter i samband med denna. 
 

 
 
Denna kvalitativa intervjustudie utförs av Elisa Gustafsson, student på 

teaterpedagogprogrammet vid Örebro universitet, vårterminen 2019. 
 

 
 
Studiens syfte är att undersöka teaterpedagogens syn på barns möte med publik.  

 

 
 

Jag som informant för studien är medveten om att: 
 

o Mitt deltagande i studien är helt frivilligt. Jag kan när som helst avbryta mitt 
medverkande, även efter att själva intervjun har ägt rum.  

 
o Jag själv och mina svar kommer att anonymiseras och det insamlade materialet kommer 

enbart att användas i syftet för uppsatsarbetet.  
 

o Intervjun kommer att spelas in och inspelningen kommer endast användas i studiens 

syfte. Den enda som kommer att lyssna på inspelningen är intervjuaren. 
 

o Inspelningen av intervjun kommer att förvaras på intervjuarens inspelningsapparat 
under uppsatsprocessen och anteckningar från intervjun kommer även dem att förvaras 

otillgängligt för utomstående. Materialet kommer att förstöras efter godkänd och 
publicerad uppsats.  

 
o Mina personuppgifter kommer endast att användas i syfte att boka tid för intervju och 

kontakt vid eventuella förhinder.  
 

 
Jag samtycker till att medverka i denna studie genom underskriften nedan:  

 
 
 

 
Underskrift   Ort och datum 

 
 
 

Namnförtydligande 
 

 


