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Syfte 
 
 
  Syftet med studien är att undersöka hur kultur och teater uppfattas av pedagoger i förskolan 

och hos dem som arbetar med barnkultur och barnteater professionellt och vilket värde de 

tillskriver dessa verksamheter. Jag vill också få svar på om teater ses som en estetisk 

lärprocess och hur vi arbetar med dessa processer i förskolan. Metoden i den empiriska 

studien är frågeställningar via e-post till respondenterna. 

De estetiska lärprocesserna ses som alltmer viktiga i förskolans verksamhet, men det råder en 

stor osäkerhet hos pedagoger hur man ska arbeta för att dessa ska bli just en lärandeprocess.  

 Resultatet visar även att utbildning i de estetiska lärprocesserna är viktig. 
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 1 Inledning 

 

Hösten 2008 läste jag en distanskurs vid Teaterhögskolan i Stockholm, Kulturmöte Teater 

skola-förskola 7, 5hp. Jag träffade då personer som arbetar professionellt med barnkultur och 

barnteater och mitt sätt att se på barnteater vidgades. Teater med klassiska sagoteman i all ära, 

det ska vi erbjuda våra barn som en kulturell tradition att föra vidare, men finns det ett utbud 

av eller ett intresse hos oss att erbjuda en annan form av teater?  En teaterform som involverar 

oss vuxna, där vi tvingas ta barnets perspektiv, se dess vardag med sorger, bekymmer, rädslor 

och glädjeämnen, och tillsammans våga reflektera och samtala med barnen runt dessa 

livsfrågor. I Läroplanen för förskolan, Lpfö98, reviderad 2010 står att Förskolan ska vara en 

levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar 

deras sociala och kommunikativa kompetens. Det betonas även att barnet ska ha möjlighet att 

enskilt fördjupa sig i en fråga och söka svar och lösningar. Inom förskolan samtalar vi med 

barnen om livsfrågor och diskuterar värdegrunder, men oftast med ett vuxenperspektiv. Jag 

vill undersöka om vi tillskriver barnteatern ett värde som en estetisk lärprocess och 

livskunskap och inte enbart ett underhållningsvärde. 

 I mitt arbete på förskolan har jag under flertalet år varit kulturansvarig. Jag har under dessa år 

deltagit aktivt i föreställningar för barn och fått en inblick i pedagogens roll och medverkan i 

våra föreställningar och barnpublikens respons och reaktioner. 

Jag har också varit ansvarig för att delta i Kalmar Kommuns centrala kulturgrupp och där 

beslutat om vilket kulturutbud, främst teaterföreställningar, kommunens förskolor och skolor 

ska erbjudas. Under årens lopp har jag mer och mer funderat på vad det är vi erbjuder våra 

barn för kulturupplevelser och med vilken rätt vi vuxna bestämmer vad som är bra kultur för 

barn. Kultur för barn ses ofta som det teaterutbud som finns för barn och vi ser många gånger 

oreflekterat på detta.  

Teatern tillskrivs generellt enbart ett underhållningsvärde och vi ser inte alltid dessa gyllene 

stunder som lärprocesser där barn får tillfälle att reflektera runt livsfrågor och estetik som är 

viktiga för dem själva.  De estetiska lärprocessernas kan också kallas lärande via kreativa 

processer och dess betydelse i skola och förskola diskuteras alltmer Kan teatern användas som 

ett verktyg för att fördjupa oss med barnen runt dessa frågor? 
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1.2 Avgränsningar: Jag kommer inte att ta upp den teater barn skapar själva genom lek och 

rollek, utan enbart den kultur och den teater vuxna erbjuder barnen. 

 

2. Syfte 

 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur barnkultur och barnteater beskrivs av 

pedagoger i förskolan samt professionella kulturarbetare. Jag vill ge en djupare insikt i hur vi 

arbetar med kultur och teater för barn i förskolan och vilken betydelse vi tillskriver den.  

Jag vill även undersöka vad som styr utbudet av kultur och teater till barn. 

Syftet är också att undersöka vad pedagoger och kulturarbetare ser som viktiga delar av 

barnteater och vad de vill erbjuda en barnpublik.  

 Jag vill även ge en bild av hur pedagoger och kulturarbetare ser på teater som verktyg för de 

estetiska lärprocesserna i förskolan. 

 

 

2.1 Frågeställningar  

Hur beskriver pedagoger i förskola och professionella kulturarbetarna  

begreppen barnkultur/kultur för barn och finns det en skillnad?? 

Erbjuder vi våra barn i förskolan kultur och teater sett ur barnets perspektiv eller ur ett 

vuxenperspektiv och vad är det som styr det utbud som finns? 

Hur arbetar vi med teater som en estetisk lärprocess i förskolan och vilken kompetens finns 

och saknas? 

Vad vill vi att en teaterupplevelse ska förmedla till barnen? 
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3 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

 

 Jag ger i kommande kapitel en genomgång för en del av den forskning, fakta och historik 

som finns i ämnena kultur, barnkultur/kultur för barn samt barnteaterns utveckling i Sverige. 

Jag kommer att beskriva hur vi sett och ser på teater för barn och vilken betydelse vi tillskrivit 

och tillskriver den nu. För att ge en bild av barnteater ger jag i mitt examensarbete exempel på 

fyra olika förställningar för barn. Jag behandlar även teatern sedd som en estetisk lärprocess, 

om och hur vi använder oss av den i förskolan, vilka förutsättningar och begränsningar som 

finns. 

 Teater, musik, lekar, sånger och bilder är alla hjälpmedel som kan användas av barn och 

vuxna tillsammans för att få ett rikt och innehållsrikt liv där känslor och språk utvecklas. 

 De estetiska ämnena har länge varit självklara delar i skola och förskola och vi har ansett dem 

viktiga och grundläggande för barns personliga utveckling genom de skönhetsupplevelser och 

känsloengagemang de ger (Lindvåg,1995). 

 

3.1Barnkultur  

 Barnkultur idag kan lätt jämställas med det som erbjuds via massmedia som filmer, dataspel,  

Lekland och ett uppbåd av figurer som barnen lär sig uppskatta, nästan bli besatta av, t.ex. 

Hello Kitty och Spindelmannen 

   Karin Helander är professor i teatervetenskap och föreståndare för Centrum för 

barnkulturforskning i Stockholm och har i flertalet böcker återgett sin forskning i ämnena 

barnkultur och barnteater. Jag kommer i min text att referera till hennes böcker Från sagospel 

till barntragedi(1998) , samt Barndom och barndomsdiskurser (2003). 

 Hon belyser i sin litteratur vuxenvärldens syn på barnkultur och menar att vi vill ge barnet 

kultur som filtrerats genom våra värderingar och normer, vi förmedlar avtryck av vår egen 

barndomsbild. (Helander, 1998). Hon menar att barnkulturen skapas på vuxenvärldens villkor. 

I barnkulturen finns barnens erfarenheter och fantasier likväl som de vuxnas minnen från sin 

egen barndom och att barnkulturen därigenom har en funktion för både barn och vuxna 

(Helander, 2003).  

 ”Konst för barn kan sökas i svaret om vad konst är för den vuxne”, menar Cecilia Nelson, 

konstpedagog (Centrum för barnkulturforskning, 2008, s.10). Hon menar att svaret finns i att 

bjuda på sin egen lust till konsten och att barn har rätt att möta pedagoger som vågar vara sig 
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själva och att barnen först då visar vem de är och samtalet kan börja. (Nelson, 2008). Hon 

utgår från konsten som skapande form, men konst finns i många former och kan lätt 

översättas till teaterns språk.  

En mängd kulturformer finns idag som vill roa och underhålla barn och ge fakta och 

färdigheter. Margareta Sörenson ( För de allra små!,2008) menar att om teatern ska vara en 

konstform för barn ska den ge en konstupplevelse med komplexitet både i innehåll och 

formmässiga uttryck och i god gestaltning. 

  

3.2 Barnteatern i Sverige 

  Barnsteaterns framväxt hör samman med barnkulturens allmänna utveckling i Sverige menar 

Sörenson (2008). Vi betraktar inte längre barndomen som något som ska finnas som ett mål 

att nå vuxenhet, utan som en del av livet, menar hon. Det finns numera en större respekt för 

barn och barns behov och önskningar. 

Teater för barn i Sverige uppkom som skolteater runt 1600-talets första decennier och var 

allmänt moraliserande. Syftet var att ge eleverna levnadsvisdom och en reglerad moralkodex 

samt att bibringa dem religiös och historisk kunskap (Helander, 1998). 

 Under den s.k. romantiken på 1800-talet omformades synen på pedagogik och barns 

psykologi .Folksagorna, myterna och sägnerna ansågs som en viktig källa till barnets 

karaktärsdanande och dess utveckling till harmonisk människa (Helander, 1998). 

Sagoläsandet blev populärt, men mest förekommande i de borgerliga och rika hemmen.    

Barnlitteraturen blev dock genom skolan spridd till allt fler barn och tidningar som 

Folkskolans Barntidning och Barnbiblioteket Saga var viktiga för sekelskiftets barn. I dessa 

tidningar fanns även pjäser återgivna, med rollfigurer och text som kunde spelas av barnen i 

hemmen.  

 Det spelades barnteater under de första decennierna av 1900-talet, främst i de större städerna, 

där även barn medverkade. Barnteater i större uppsättningar var de större städerna 

förbehållet.I Stockholm och Göteborg uppfördes många sagospel. I sagopjäserna fanns ett 

moraliserande budskap och en uppfostrande funktion. Man skulle vara nöjd med sin lott och 

inte sträva efter att vara förmer. Skrytsamhet, girighet och olydnad var negativa egenskaper 

som fick sitt straff (Helander, 1998). 

 Samhället förändrades under 40 och 50-talen, folkhemmet byggdes, man fick mer fritid och 

synen på barn förändrades. De pedagogiska målen sattes i centrum; barnen skulle utvecklas 

och stärkas genom det kreativa arbetet (Helander, 2003). Skolteatern tog fart, barnen fick 
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själva leka och improvisera egna föreställningar inför publik. Teaterverksamheter växte fram 

och fick kommunalt ekonomiskt stöd. Värt att nämna är Vår teater i Stockholm, skapad och 

ledd av Elsa Olenius, en av pionjärerna i arbetet med kultur och teater för barn. Hon var 

övertygad om att barnteatern var av stor betydelse för bildningen. Hon var även en av vårt 

lands största förespråkare för att hålla vår muntliga och skriftliga berättartradition med alla 

dess odödliga sagor vid liv.  

 På 60 –och 70-talen omformas samhället på nytt. Vi öppnar blickarna ut mot världen och 

demokratiska värderingar, världspolitik, miljöfrågor och jämlikhet (jämställdhetsfrågorna 

innefattades i detta begrepp då) är aktuella ämnen. Detta speglade sig även i teatern och 

många politiska och radikala teatergrupper bildas, med syfte att väcka viktiga mänskliga, 

politiska och demokratiska frågor till debatt. 

 Barnteatern speglade sin tid. Nya fria grupper som hade också barnteater på repertoaren 

bildades och spelade samhällskritisk barnteater (Helander, 2003). Det var ofta i form av 

uppsökande teater som spelades på förskolor och i skolor, på bibliotek, på fritidsgårdar m.m.  

  Den politiska och radikala barnteatern hade fått sin början och 1967 startar den unga 

Suzanne Osten Sveriges första fria teatergrupp, Fickteatern i Stockholm. Denna första fria 

teatergrupp följdes av flera och barnteatern sedd ur ett barnperspektiv och som speglade 

barnets verklighet fick stort genomslag.  

  Unga Klara bildades av Suzanne Osten på Stadsteatern i Stockholm 1975 och har i hög grad 

vitaliserat svensk barnteater menar Margareta Lindvåg (Möte med barnteatern, 1995). Medeas 

barn (se bilaga 1) var den första föreställning som spelades på Unga Klaras scen och var 

Sveriges första barntragedi där föräldrars konflikter och skilsmässa skildras ur ett 

barnperspektiv.  

 En stor del av de teaterföreställningar som sätts upp för barn idag bygger på barnlitteraturen, 

sagor har varit ett självklart material för teater för de yngsta barnen, menar Lindvåg (1995). 

Delvis, menar hon, ligger svaret i att det skrivs för lite dramatik direkt för barnscenen. En 

annan anledning kan vara att den som jobbar med barnteater kan bli så gripen av en text att 

han/hon vill dramatisera den för barn för att ge dem samma upplevelse. Främst skulle 

teaterföreställningen då bli en inkörsport till litteraturen och locka till läsning. Lindvåg (1995) 

menar att man kan ge en text nya dimensioner när man förstärker stämning och språk med de 

uttrycksmedel som är teaterns. Lindvåg menar också att det bästa sättet att väcka intresse för 

teater är att ge barn tillfälle att själva pröva dramatiska uttrycksformer, vilket kan vara en 

introduktion till teater och andra konstupplevelser. Drama kan hjälpa barn till självkännedom 
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och skapa tolerans mot andra genom de fördjupade kunskaper av språklig, social och 

allmänkulturell art som dessa övningar kan ge.  

 Lindvåg (1995) menar också att det är viktigt att barn förbereds inför en teaterföreställning 

och även att få bearbeta den efteråt, med samtal, teckningar eller ges tillfälle att själva få 

dramatisera det de upplevt.  

 Helander (1998) resonerar runt relationen mellan skola och teater och balansen mellan 

fostran och förströelse. Hon menar att barns tidiga möten med teatern kan resultera i ett 

bestående teater –och kulturintresse men undrar om behovet ska skapas genom roande 

underhållning utan pedagogiska avsikter och om det är alltför lättsinnigt att betrakta 

emotionell inlevelse och ett möte med teaterns fantasi och lekfullhet som behållning nog för 

en ung publik. De som skriver och spelar för barn har en trofast publik, säger Lindvåg (1995) 

men att det gäller att inte missbruka barnens förtroende och ge dem tomma och ytliga 

upplevelser enbart för spänning och effekter. Det måste vara en positiv mening med det man 

skriver och visar för barn, men det betyder inte att man måste undvika svåra ämnen eller ett 

avancerat konstnärligt språk. Lindvåg (1995) menar också att den stora uppgift vi som vuxna 

har är att ge barnen något meningsfullt, att förmedla vilja och kraft och ge valmöjligheter och 

alternativ, rika konstupplevelser blir då något som kan ge drömmar och framtidstro och en 

hjälp att klara sig vidare i livet.  

  

 3.3 Barnpubliken 

Vad förväntar vi oss när vi går med våra barngrupper på teater?  

 Vuxna som går med barn på teater vill ha en barnpublik som ”sköter sig”. Som inte skrattar 

för högt, kommenterar eller kritiserar skådespelet eller skådespelare.  

  Sörenson (2008) menar att den vuxne inte ska kommentera det som händer på scenen utan 

låta barnet ha sin egen upplevelse. 

 Helander (I: M. Sörenson, 2008) menar att vi vuxna är ansvariga för den konstupplevelse vi 

ger det lilla barnet och ifrågasätter huruvida vi kan avgöra vad som räknas som ”god konst” 

och som stimulerar barns växande, fantasi och inlevelseförmåga. Hon undrar vidare om vi i 

grunden kan förstå och erkänna barnets tankar och känslor. Vid studier av barnpublik har det 

visat sig finnas stora skillnader i barns och vuxnas tankar och upplevelser av teater. Både val 

av centralfigurer och handlingsmönster skiljer sig, menar hon, och att barnpubliken visar en 

benägenhet att vilja ha ett lyckligt slut, även där det inte finns ett sådant. Barnpubliken skapar 

sin egen dramaturgi och de väljer olika fokus och fastnar för enskildheter och detaljer som 
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utgör deras utgångspunkt för tolkningar och upplevelser av teatern (Helander I: M. Sörenson, 

2008). Pramling (I: Lära av sagan, 1993) menar att barn och vuxnas sätt att tolka en berättelse 

skiljer sig åt. De vuxna fokuserar på helheten medan barnet ser olika aspekter av form eller 

innehåll. Hon menar även att de vuxna reflekterar inte så mycket över vad barnet har 

möjlighet att förstå utan tar för givet att barnet uppfattar budskapet på samma sätt som de 

vuxna. Pramling (1993) menar att om de vuxna ger barnet möjlighet till reflektion och 

bearbetning av det upplevda kommer det att synliggöra budskapet även för dem. 

 Suzanne Osten (I: Gustafsson & Fritzèn, Idag ska vi gå på teater, det kan förändra ditt liv, 

2004) menar att vi måste tänka stort när vi pratar om barnteater och att vi måste ta barnteatern 

som konstform på stort allvar och visa stor respekt både för barnet i publiken och för barnet 

som gestaltas. Hon säger vidare att i mötet med en föreställning kan någon i publiken få en 

livsledsagare och bli mer av sig själv, bli mer människa. 

  

3.4 Teatern som estetisk lärprocess 

Brit Paulsen beskriver i sin bok Estetik i förskolan (2010) vad som kännetecknar en estetisk 

upplevelse. Hon menar att en estetisk upplevelse är något man får via sinnesintryck, allt från 

att betrakta en blomma eller en målning till den plötsliga insikt man kan få genom en alldeles 

speciell teaterupplevelse. Genom att öppna sig för intryck och samtidigt vara kritisk till det 

man upplever menar hon att man kan bli mer uppmärksam på sina egna känsloreaktioner och 

mer reflekterad i fråga om upplevelser. Att låta barn öva upp sin estetiska inställning till 

omgivningen kan då bidra till att berika deras reflektioner och känslor. 

Institutionen för pedagogik vid dåvarande Växjö universitet fick 2001 i uppdrag från 

regeringen att undersöka hur lärare inbegriper teater som meningsskapande i skolan. Dess 

huvudsyfte var att samla nya erfarenheter och bygga upp bredare kunskaper om den 

konstnärliga processens roll för unga människor och det egna kreativa skapandet (Gustafsson, 

Fritzén, 2004).   

I boken Estetiska lärprocesser (F. Lindstrand & S. Sellander, 2009), ger ett flertal forskare sin 

syn på konst, estetik, pedagogik, lärande och estetiska lärprocesser.  

 Konst och estetiska lärprocesser, tagna i vidaste mening, är i bästa fall starka krafter, som 

ibland kan övermanna oss, men också öppna verkligheten för oss, menar Bengt Molander (I: 

Lindstrand & Sellander, 2009). Hur sätter man då in dessa processer i ett pedagogiskt 

sammanhang och gör dem till lärande? Vilket lärande är det vi vill förmedla via dessa 
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processer till de små barnen i förskolan? Svaret bör bli ett lärande om sig själv och om andra 

människor, att som Molander säger, öppna upp och synliggöra verkligheten, även för barnen. 

 Kupferberg (I: Lindstrand & Sellander, 2009) resonerar runt begreppet estetiska lärprocesser 

och menar att det har två funktioner. Det ena är att pedagoger i takt med ökad kulturell 

mångfald, geografisk rörlighet, ökat krav på demokratisk inflytande och ett samhälle som 

bygger mer och mer på innovation (kreativitet, nyskapande), bör visa mer intresse för konst 

och estetiska frågeställningar. Den andra delen menar han är att framhäva lärandeperspektivet, 

alltså där pedagogen måste låta det skapande lärandet stå i centrum.  

 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar  

*sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och 

livsfrågor i vardagen(Lpfö98). 

 Leken är central i förskolans arbete och i leken utvecklar barnen sina sociala färdigheter men 

bearbetar också det de upplever. I förskolan dramatiserar pedagoger ofta situationer som 

uppstår i barngruppen, genom samtal, med dockor eller enkla rollspel. Att tillhandahålla ett 

bra lekmaterial och en stimulerande miljö är en förutsättning.  

 Samtalet är en viktig del i barnet bearbetning av intryck och tankar. Pramling Samuelsson (I: 

Pramling Samuelsson & Doverborg, Att förstå barns tankar-kommunikationens betydelse, 

2012) menar att barnet och den vuxne tar olika saker för givna och att barnet måste ställas 

inför situationer där de tillåts reflektera, tala och uttrycka sig, annars kan den vuxne aldrig få 

reda på hur och vad ett barn förstår av ett innehåll. Barnet har, menar hon, helt andra 

förgivettaganden än den vuxne, beroende på dess erfarenheter och upplevelser. 

 I en studie som redogörs i boken Idag ska vi på teater. Det kan förändra ditt liv. (Gustafsson 

& Fritzen, 2004) redogörs för hur och om lärare inbegriper teatern som meningsskapande.     

 Lärare har sett på barnteaterföreställningar tillsammans med barnen och sedan intervjuats av 

forskarna. I studien har de fått en bild av hur lärare ser på teater för barn i ett estetiskt lärande. 

Det som framkom var att många lärare inte var tillräckligt kunniga i att tolka teaterns språk 

och att se teater mer än som ett avbrott i vardagen (Gustafsson&Fritzen,2004). 

 Många lärare uppgav också mer hinder än möjligheter som teatern skulle kunna öppna upp 

för. I studien nämns att grundskollärarna var mer orienterade att ”hinna med kursen” medan 

förskollärarna är mer öppna för det irrationella (Gustafsson & Fritzen, 2004). 

Forskarna ger som slutord uttryck för att lärares inställning och kunnande om estetiska 

lärprocesser anses väsentliga för barns utveckling. De betonar dock att det inte ska vara enbart 

ett riktningslöst skapande utan en balans mellan elevens skapande, deras möte med konsten, 

reflektion över processen och en analys över det upplevda (Gustafsson& Fritzen, 2004). 
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4 Metod 

 

  Jag redogör i detta kapitel för de vetenskapliga förhållningssätt jag valt att utgå från och hur 

jag genomfört och analyserat arbetet metodiskt. Studien är gjord med enkätfrågor via e-post. 

Kapitlet avslutas med en kritisk granskning av metodval. 

 

4.1 Metodval 

 Jag har valt att gör min studie utifrån en hermeneutisk ansats då jag ville undersöka hur 

pedagoger och professionella kulturarbetare uppfattar och beskriver barnteater som 

meningsskapande och en estetisk lärprocess för de minsta barnen i förskolan. Deras 

erfarenheter och kunskaper av arbete med barn bygger på personliga relationer och därför ger 

en hermeneutisk utgångspunkt en tillförlitlighet för val av metod. 

 Inom vetenskaplig forskning finns olika förhållningssätt med utgångspunkt till det man vill 

undersöka. Patel & Davidson (2008) beskriver de båda förhållningssätten och menar att det 

positivistiska sättet att bedriva forskning på innebär att alltid vara objektiv i sitt arbete och att 

inga personliga bedömningar läggs in i resultatet. Resultatet ska bli detsamma oavsett vilken 

forskare som utför undersökning och vara verklig för våra sinnen och vårt förnuft samt bygga 

på fysikens och naturvetenskapens fastställda lagar. Positivismen står för kvantitativ forskning 

och statistiska resultat som analysmetod. En kvantitativt forskningsmetod innebär att samla 

information och göra en mätning av det undersökta. 

  Det hermeneutiska förhållningssättet inom forskningen innebär att man studerar, tolkar och 

försöker förstå de grundläggande betingelserna för den mänskliga existensen (Patel & 

Davidson, 2008). Hermeneutiken står för det subjektiva, det öppna tolknings och 

förståelsesystemet som är kvalitativ och icke mätbar. Bryman (2011) beskriver de båda 

forskningsmetoderna som en tolkning av människors handlande. Oförenligheten, menar han, 

består i att positivismen speglar ett fokus på förklaring av mänskligt beteende, medan 

hermeneutiken vill ge en förståelse för detta. 

 Min studie bygger på den kvalitativa metoden då den inbegriper personliga tolkningar och 

åsikter. Det kvalitativa synsättet är att tolka och förstå resultatet av undersökningen, inte att 

generalisera, förklara och förutsäga (Stukát, 2011). Studien är en enkätundersökning med 

öppna frågeställningar via e-post (se bilaga 5). Stukàt (2011) menar att en fördel med denna 

metod är att man slipper intervjuareffekten som innebär omedveten styrning, vilket jag ville 

undvika utan istället ge respondenterna tid till opåverkad reflektion och eftertanke 
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4.2 Urval 

 Jag ville ha med underlag från de två kategorierna som arbetar i förskolans och skolans 

verksamhet och de som arbetar med kultur och teater professionellt. Jag valde då att skicka 

min förfrågan ihop med mina frågeställningar till verksamma pedagoger i skola och förskola 

samt till professionella kulturarbetare. Jag valde ut ett skolområde som innefattar sex 

förskolor 1-5 år, skola F-årsk.9 samt särskola, sammanlagt ca120 anställda lärare/pedagoger. 

Jag sände även min förfrågan och frågeställningar till en dramalärare på Linnèuniversitetet 

samt barnteaterkonsulenten i Kalmar län. 

 Av de tillfrågade pedagogerna svarade fem förskollärare, verksamma med åldrarna 1-2 år, 3 

år samt 5-åringar. Jag fick svar från dramaläraren och barnteaterkonsulenten. 

 

4.3 Etiska överväganden  

 Det finns för –och nackdelar med e-postundersökningar menar Bryman (2011). Fördelarna 

han framhåller är att det innefattar låga kostnader, ger snabbare respons, har ett attraktivt 

format, ingen begränsning vad gäller geografisk täckning, färre obesvarade frågor och bättre 

respons på öppna frågor. Nackdelarna menar han kan vara låg svarsfrekvens, att utbudet är 

begränsat till de som tillgång till Internet och e-postadress och att det handlar om frågor som 

rör konfidentialitet och anonymitet. Stukàt (2011) påpekar också han att risken för bortfall i 

svarsfrekvensen kan bli större då det är svårare att motivera en stor ofta anonym grupp och 

man inte kan kontrollera om frågorna uppfattats korrekt.  

 E-posten till de anställda i skolområdet jag valt finns tillgängliga för mig via mitt arbete i 

kommunen och förfrågningar om medverkan i undersökningar är inte ovanliga. Jag utgick 

därför ifrån att det var etiskt riktigt med denna metod för insamling av svarsunderlag, då 

ingen anonymitet finns. Det går heller inte att svara anonymt då svarsmailet skickas från en 

personlig och synlig e-postadress, men kan å andra sidan enbart läsas av mig. 

  E-postadressen till barnteaterkonsulenten fann jag via kommunens hemsida. Dramalärarens 

adress fann jag på Linnèuniversitets hemsida. 

 Då även dessa adresser är synliga för alla anser jag inte att jag begått något fel vad gäller 

personlig integritet hos de tillfrågade och det var fritt att besvara min förfrågan.  
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4.4 Bearbetning av material 

Bryman (2011) påpekar det viktiga i att bara ställa frågor som har med forsknings och-

problemformuleringarna att göra. Man ska också säkerställa att enkätfrågorna ger information 

om undersökningens syfte och problemformulering. I min inledning till frågeformuläret angav 

jag dessa. 

Jag skrev ut samliga svarsdokument och läste noga igenom alla svar för att få en överblick 

inför det fortsatta arbetet med att sammanställa de skriftliga svaren. De flesta svar var ganska 

kortfattade och tydliga. Jag sammanställde genom att klippa ut och klistra in i ett nytt 

dokument så att alla svar följde direkt på varje fråga. Svaren sammanfattade jag sedan under 

respektive frågeställning så en bild av likheter och olikheter framkom, mellan pedagogerna 

och mellan pedagogerna och de professionella kulturarbetarna. Jag kommer att återge de 

sammanställda svaren under rubriker som är kopplade till frågeställningarna.  

. 

4.5 Metodkritik 

 Då antalet verksamma pedagoger/lärare i förskola/skola var större än de i professionell 

teaterverksamhet gjorde jag förfrågningar till ett större antal verksamma i förskola/skola. Av 

ca 120 verksamma i förskola/skola svarade sammanlagt fem personer, av de tillfrågade i 

professionell teaterverksamhet svarade de båda tillfrågade.  

Var frågeställningarna sådana att samtliga tillfrågade förstod eller kunde relatera till egna 

erfarenheter och kunskaper i ämnet? Patel & Davidson (2008) menar att frågeställaren kan 

vara så insatta i området som undersöks att det förefaller självklart men att det inte alltid är 

det för den som ska svara. Det kanske är något jag skulle ha tänkt på, då jag fått signaler på att 

ämnet för många känns ”svårt” och att kunskaperna är begränsade. Stukàt (2011) menar att 

pilotstudier är nödvändiga inför en enkätundersökning och att låta några kritiska personer 

granska den innan utskick är en bra metod för att säkerställa förståelsen i frågeställningarna. 

Kanske underlaget blivit större, men samtidigt hade det varit mer svåranalyserat. Min studie 

borde kanske ha riktat sig till färre, mer noggrant utvalda och förberedda personer. 
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5 Resultat 

 

Resultatdelen innehåller de svar jag erhållit av respondenterna och är sammanfattade under 

rubriker kopplade till frågeställningarna i enkätundersökningen. 

  Fem av respondenter är förskollärare och har arbetat i förskolan mellan 5-30 år. En 

respondent är dramapedagog verksam i lärarutbildningen och en respondent arbetar som 

barnteaterkonsulent. Barnteaterkonsulenten är även verksam skådespelare. 

Rubrikerna i de olika resultatdelarna kopplar svaren till frågeställningarna jag använde mig av 

i enkätundersökningen och som relaterar till frågeställningarna under syftesbeskrivningen. 

  

 5.1 Vad ska teater för barn tillföra sin publik? 

 Respondenterna har olika svar om vad barnteatern ska ge till sin publik. Tre av pedagogerna 

och dramapedagogen anser att underhållning med sång och musik är viktigast i en förställning 

för barn. En pedagog menar att musiken förstärker upplevelsen och känslan i föreställningen 

och en annan menar att teater ska vara rolig och fängslande för barn. En av pedagogerna anser 

att det skiljer sig mellan stora och små barn, att det är underhållning som är viktigast för de 

små barnen men att de äldre barnens föreställningar ska väcka undringar, reflektioner och 

tankar. Underhållning och hög igenkänningsfaktor är inte nödvändiga i en barnteater om den 

är tillräckligt fängslande, menar en pedagog. Musik i en förställning anser flera av de 

svarande vara en viktig ingrediens i en förställning för barn. I Adjö Herr Muffin (se bilaga 3 ) 

har musiken haft stor betydelse som förstärkning av uttryck i pjäsen och som övergångar i 

handlingen. I Babydrama ( se bilaga 2) användes en stor trumma som de små barnen fick 

banka och slå på i slutet av förställningen.  

 En hög igenkänningsfaktor var inte viktig ansåg alla svarande utom en av pedagogerna som 

gav den ett högre värde för de små barnen. Spänning, mystik och effekter var mindre viktiga 

för samtliga svarande. Två av pedagogerna har angett att en föreställning ska väcka undringar, 

reflektion och tankar, även svåra sådana, hos barnen. En menade att det ska vara en 

upplevelse som sitter kvar, som berör och att det är viktigt att det fångar barnen och att olika 

uttryck då behövs.  
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5.2 Barnkultur eller kultur för barn? Finns det en skillnad? 

 I respondenternas svar på vad de definierar som barnkultur finns vuxenperspektivet. Flertalet 

anger också en kluvenhet inför skillnaderna i kultur för barn och barnkultur. Det finns en 

skillnad i svaren från pedagoger och professionella kulturarbetare. De senare har en tydligare 

inställning till barnkulturen och beskriver dess betydelse på ett djupare plan. 

Dramapedagogen menar att barnkultur är den verklighet barnen lever i och är påverkad av den 

miljö de lever i. Kultur för barn är kultur skapad av vuxna men riktat till barn och hon anser 

att man ska ha lika höga krav på en barnuppsättning som på en vuxenteater.    

 Barnteaterkonsulenten menar att dessa begrepp påminner om varandra men att barnkultur 

också kan betyda barns eget skapande och som då breddar begreppet kultur för barn, som hon 

menar har mer av ett vuxenperspektiv. Ingen av de professionella kulturarbetarna nämner 

något av det utbud som finns utan ser mer på begreppen som helhet. 

 Flera av pedagogerna menar att barnkultur är barnteater, film, musik och böcker för barn. En 

pedagog menar att barnkultur är den kultur barnen skapar själva, som ”hur många år är du i 

glaset”?, ”jag vill dega” eller ”vi leker jobbare”, med andra ord det som ingår i barns lek. 

Kultur för barn är, menar hon sådant som vuxna proffs framför eller låter barnen delta i, som 

musik, teater eller konst. En pedagog ser skillnaderna i begreppen men säger sig veta för lite 

om det för att kunna svara på frågan och någon ser ingen skillnad alls. Kultur för barn 

beskrivs också som de kulturtjänsterna samhäller tillhandahåller såsom musikskolan, 

biblioteken, bokbussen, kulturcentrum, författarbesök och konserter. BRIS och 

Barnkonventionen nämns också som kulturbärare till barn.  

 

5.3 Kulturutbudet för barn 

 Min fråga till respondenterna var vad och vem som styr utbudet av kultur till barn och vilka 

möjligheter och begränsningar som finns. Ekonomi, politiker och kommersiella intressen ger 

flera som svar. Även här finns en skillnad i svaren från pedagoger och de som arbetar 

professionellt med barnkultur och teater. Barnteaterkonsulenten menar att mycket av ansvaret 

för det utbud som finns ligger hos dem som arbetar i verksamheter som styr kulturutbudet och 

nämner producenter, skådespelare, regissörer och teaterchefer och de ideèr som kommer fram 

hos dessa. Det utbud som sedan når publiken beror på anslag som ges av staten och regionen. 

Hon nämner också föräldrarna vilja och köpkraft av det offentliga utbud av barnkultur som 

erbjuds. Dramapedagogen anser att det till viss del är ekonomin som styr men poängterar att 



 

17  

det finns en mängd kultur att utnyttja, t.ex. Konstmuseum. Hon anser även att man ska 

utnyttja de erfarenheter och den kunskap som finns bland pedagoger för att ge barnen kultur. 

En pedagog nämner också de kulturupplevelser förskolans pedagoger kan erbjuda medan en 

annan pedagog anser att tid, pengar och antalet pedagoger är en begränsning i arbetet med 

kultur på förskolan. 

 Flera av de svarande tar upp föräldrarnas roll i barnkulturen och menar att föräldrarna kanske 

har en begränsad kunskap om kulturutbudet för barn och föreslår ett nätverk av samarbete 

mellan de olika kanalerna som sedan kan nå ut till pedagoger och föräldrar. Öppna förskolan 

ses som ett utbud alltför få använder sig av. 

 En pedagog menar att utbudet styrs av vad människor vill ha och vad vi är intresserade av att 

få uppleva, men definierar inte det närmare. 

 Den samlade åsikten är att ekonomi, politiker och kommersiella krafter styr men att det ändå 

finns ett stort utbud av bra kultur riktad till barn och att både kulturarbetare, pedagoger och 

föräldrar har ett ansvar att se vad som finns och vad vi erbjuder barnen. De resurser som finns 

hos pedagogerna i förskolan bör också tas tillvara nämner både dramapedagogen och flera 

pedagoger.  

 Samtliga svaranden är överens om att det är vuxna som styr kulturutbudet för barn. 

 

5.4 Estetiska lärprocesser i förskolan 
 
Jag frågade respondenterna hur vi kunde vidareutveckla de estetiska lärprocesserna i 

förskolan och det fanns ett stort engagemang i frågan. Både kulturarbetare och pedagoger 

poängterar att det i lärarutbildningen ska ges större utrymme åt de estetiska uttrycksformerna 

och även mer kompetensutbildning rent generellt. En pedagog svarar att det är varje barn 

rättighet att få ett mer praktiskt sätt att uttrycka sig och att drama är ett bra pedagogiskt 

verktyg för att ta in nya kunskaper. Både kulturarbetare och pedagoger nämner förskolans 

tematiska arbetssätt till att utveckla de estetiska lärprocesserna, där man kan få in många olika 

uttryckssätt och språk. 

 En pedagog önskar mer diskussioner pedagoger emellan, gärna efter att lyssnat på ex.vis en 

föreläsning. Hon upplever att många pedagoger känner stor osäkerhet inför de estetiska 

uttryckssätten, att de inte kan sjunga, är inga teaterapor osv. och att det hämmar den estetiska 

verksamheten med barnen. 
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 En annan pedagog upplever att det är svårt att samtala med barnen om livsfrågor, som ofta 

uppkommer i samband med t.ex. teaterbesök.  Vi har olika värderingar och synsätt och att det 

estetiska tänkandet kan se olika ut hos oss. 

 Barnteaterkonsulenten menar att vi inte får värdera det skriftliga högre än andra språk. Att 

våga bjuda på sig själv som pedagog. Även hon menar att ett tematiskt arbetssätt underlättar 

möjligheten att väva in många språk i processen.Genom att sätta barnets kompetens i fokus 

menar skapas utrymme för många olika språk (musik, drama, bild osv.) 

 Som svaren anger finns en vilja hos pedagoger att utveckla sin kompetens inom de estetiska 

lärprocesserna. Möjligheterna som finns är att ge de estetiska ämnena större utrymme i 

utbildningen för lärare, samt kompetensutbildning för verksamma pedagoger i förskolan Det 

skulle enligt pedagogerna i min studie vara önskvärt liksom en större diskussion om vad de 

estetiska lärprocesserna står för. Det finns också en önskan att få fortbildning och hjälp 

”utifrån” av professionella kulturarbetare.  

 De hinder som finns för att arbeta mer med de estetiska uttrycksmedlen är osäkerheten i att 

hantera de skapande/estetiska medel som finns och en nämner ekonomin som hindrande. Jag 

utgår från att hon menar medel till fortbildning och inköp av kulturevenemang, ex.vis 

teaterföreställningar. 
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6 Analys 

 

I analysen jämför jag de samlade svaren från studien med den tidigare forskning jag angett i 

litteraturgenomgången. 

Jag använder mig av samma rubriker som i resultatdelen då de kopplar direkt till varandra och 

ger en överblick och en samstämmighet i resultat och analys. 

 

6.1 Vad ska teater för barn tillföra sin publik? 

Barnpubliken skapar sin egen dramaturgi och de väljer olika fokus och fastnar för 

enskildheter och detaljer som utgör deras utgångspunkt för tolkningar och upplevelser av 

teatern, menar Helander (2008). Flertalet respondenter menar att teatern har ett stort 

underhållningsvärde, främst för de små barnen menar en. Pramling (1993) delar Helanders 

tankar och menar att de vuxna ser på helheten i en berättelse medan barnet ser olika aspekter 

av innehållet. En av respondenterna menar att de äldre barnen ska ges föreställningar som 

väcker undringar, tankar och funderingar, även om det är svåra sådana. Helander (2003) 

skriver om den politiska teatern på 60-och 70-talen att det sällan var starka barnskildringar på 

scenen men att barnen ändå via teatern skulle ges moraliska förebilder, avslöja auktoriteter 

och ge insikt och förståelse för att bli kritiska, jämlika och solidariska samhällsmedborgare. 

Det kan då ställas mot Suzanne Ostens föreställning Medeas barn (se bilaga 1) där barnen var 

de starka gentemot föräldrarnas konflikt och de som hjälpte de vuxna till samförstånd. I de 

äldre teateruppsättningarna som t.ex. Silvas trollspö (se bilaga 4) finns också ett starkt barn 

som kan ges de egenskaper Helander beskriver, men inte i ett samhällsperspektiv, utan mer av 

persondanande karaktär.  

 Underhållning med sång och musik var viktigt i en förställning för barn menar flertalet 

respondenter. Vilken form av underhållning har ingen gett exempel på. Lindvåg (1995) menar 

att kommersialiseringen inom barnteatern kan vara en fälla och att det är lätt att tjäna pengar 

på stora förställningar som inte har mycket med levande teater att göra. Hon menar att alltför 

stora uppsättningar där skådespelare får skrika sina repliker för att alla barn i en stor lokal ska 

höra är onyanserat. Hon efterlyser föreställningar för mindre grupper barn där en djupare 

kontakt med publiken skapas, annars kan det knappast kallas teater menar hon.  
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 Barnteaterkonsulenten anger som viktigast i en barnföreställning att den ska väcka tankar och 

funderingar, vilket skiljer sig markant från dramapedagogen som tillskriver barnteatern ett 

stort underhållningsvärde.  

 Det som samtliga respondenter gav ett lågt värde var igenkänningsfaktorn. Pramling (1993) 

pekar på en undersökning gjord på förskolor i Göteborg där förskollärare vid val av litteratur i 

stor utsträckning väljer böcker av kända författare, främst Astrid Lindgren och Gunilla 

Bergström. Pramling refererar till Öhman och Williams-Graneld (I: Pramling, 1993) som i 

sina rapporter menar att högläsning i förskolan sällan har en pedagogisk roll utan mer en 

”disciplinär” och social roll, sagan är ett sätt att samla eller lugna en barngrupp. De menar 

också att förskolläraren är medveten om betydelsen av litteratur till barnen men att de har 

svårt att omsätta den medvetenheten i praktiken. Kan det betyda att pedagoger ger teatern för 

barn ett större pedagogiskt värde, den ska ge ”något mer” än att barnen känner igen t.ex. Pippi 

Långstrump? 

 Musikens betydelse i barnteater ges inte stort utrymme i den litteratur jag beskrivit, det är 

endast i rapporten av Gustafsson&Fritzen (2004) där man refererar till Adjö Herr Muffin (se 

bilaga som musiken beskrivs som mycket viktig i förställningen. 

 

6.2 Barnkultur eller kultur för barn, finns det en skillnad? 

Flertalet respondenter ser en skillnad mellan begreppen och det finns skillnader i sättet att 

beskriva dessa mellan pedagoger och kulturarbetarna. Barnteaterkonsulenten menar att 

barnkulturen kan betyda barnens eget skapande och dramapedagogen menar att barnkulturen 

är den verklighet och miljö barnet lever i och påverkas av. Olika formuleringar men med 

samma budskap. Pedagogerna beskriver barnkulturen mer konkret och anger film, teater och 

musik som barnkultur och ger uttryck för hur barnen skapar sin kultur via sociala lekar.    

 Barbro Johansson (I: Helander, 2003) diskuterar barndomsbegreppet och menar att varje 

samhälle producerar en uppfattning om hur barn kategoriseras och menar vidare att 

barndomen som företeelse är föränderlig, förhandlingsbar och inte statisk eller fastslagen och 

att betraktelsesättet på barndomen som sociokulturellt konstruerad då ger utrymme för det 

föränderliga. Dessa tankar och budskap stämmer väl överens med båda respondentgruppernas 

svar.  

 Kultur för barn ges av båda grupperna, pedagoger och kulturarbetare mer av ett 

vuxenperspektiv, att det är det utbud av kultur som bestäms av vuxenvärlden som god kultur 

för barn. Kultur för barn, menar barnteaterkonsulenten har ett tydligare vuxenperspektiv med 
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sändare-mottagare. Buckingham (I: Helander, 2003) menar att kulturella representationer av 

barndom kan vara motstridiga och att de snarare berättar om idéer om barndom än om 

realiteter i barns liv och att den talar till såväl barnens egna erfarenheter och fantasi som till 

vuxnas minnen, lyckliga eller smärtsamma och därigenom har en funktion för både barn och 

vuxna. 

 Flera av de svarande tar upp föräldrarnas roll i barnkulturen och menar att föräldrarna kanske 

har en begränsad kunskap om vad som finns för kulturutbud för barnen och föreslår ett 

nätverk av samarbete mellan de olika kanalerna som sedan kan nå ut till pedagoger och 

föräldrar. Öppna förskolan ses som ett utbud alltför få använder sig av. 

 En pedagog menar att utbudet styrs av vad människor vill ha och vad vi är intresserade av att 

få uppleva, men definierar inte det närmare. 

 Den samlade åsikten är att ekonomi, politiker och kommersiella krafter styr men att det ändå 

finns ett stort utbud av bra barnkultur och att både kulturarbetare, pedagoger och föräldrar har 

ett ansvar att se vad som finns och vad vi erbjuder barnen. De resurser som finns hos 

pedagogerna i förskolan bör också tas tillvara nämner både dramapedagogen och flera 

pedagoger.  

 Samtliga svaranden är överens om att det är vuxna som styr kulturutbudet för barn och att det 

finns en barnkultur som barnen skapar själva efter den verklighet och det samhälle de lever i. 

 

6.3 Kulturutbudet för barn 

 Lindvåg (1995) diskuterar barnteater ur ett kulturpolitiskt perspektiv och menar att målet att 

skapa en decentraliserad kulturverksamhet har varit av stor betydelse sett ur barnteaterns 

synvinkel. Hon beskriver hur många fria grupper på grund av minskade ekonomiska anslag 

inte kunnat behålla sin verksamhet. Respondenterna ger även de uttrycken för att ekonomiska 

förutsättningar fattas. Även de kommersiella intressena styr menar de. Här går att relatera till 

Lindvåg (1995) som är kritisk till de stora föreställningar för barn som innebär att 

teaterupplevelsen blir förminskad och onyanserad.  

 Barnteaterkonsulenten nämner kulturarbetarnas ansvar för det utbud som erbjuds barnen. 

Lindvåg (1995) menar att det finns en tendens att unga skådespelare och regissörer vänder 

barnteatern ryggen då hon upplever en viss stagnation efter framgångsrika år inom svensk 

barnteater, delvis beroende på ekonomiska restriktioner och att risken då finns att teater för 

barn ska hamna i en lågstatusfälla. Hon menar att andra mediers konkurrens riskerar att låta 
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barnteater liksom barnlitteratur hamnar i riskzonen, vilket även respondenterna hyser farhågor 

för. Flera nämner ändå det utbud som finns i form av bibliotek, museer m.m.  

medan en annan pedagog anser att tid, pengar och antalet pedagoger är en begränsning i 

arbetet med kultur.  

 

6.4 Estetiska lärprocesser i förskolan 

 Både pedagoger och kulturarbetare är överens om att de estetiska uttrycksformerna ska ges 

mer utrymme i lärarutbildningen. Paulsen (2010) menar att om man övar upp barns estetiska 

inställningar kan det bidra till att berika deras reflektioner och känslor. Genom att öka 

pedagogers kompetens i att arbeta med dessa uttrycksformer kan man minska på osäkerheten 

som förekommer hos många pedagoger, menar respondenterna. I Gustavsson & Fritzèn 

(2004) beskriver lärare sina möten med barnteatern och hur de inbegriper den som 

meningsskapande i arbetet med barnen. Författarna konstaterar i en sammanfattning att 

lärarna hade svårt att tolka och förstå teaterns språk och att det fanns en samstämmighet om 

att en dialog behövs, inte bara med barnen utan även med teatern. Lärarna uttryckte en stor 

självförståelse för sina egna tillkortakommanden, vilket också pedagogerna i studien angav.  

 Leken är viktig i barns utveckling. Lindqvist (I: Paulsen, 2010) beskriver leken som barns 

sätt att ta till sig samhällets kultur samtidigt som de skapar sin egen kultur och att utifrån detta 

är leken en estetisk verksamhet och har en estetisk form. Hon menar att detta ställer stora krav 

på de vuxna och pedagogers inställning till lek och estetiska aktiviteter är en mycket viktig 

faktor. När ska de medverka och när ska de lämna barnen ifred? Lek och lärande hör ihop 

men kan pedagoger se lek som en estetisk lärprocess? 
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7 Diskussion 

 

 Syftet med mitt examensarbete var att undersöka hur pedagoger och professionella 

kulturarbetare beskriver och förhåller sig till kultur och teater som meningsskapande i 

livsfrågor för barn och hur vi ser på kultur och teater som en estetisk lärprocess i förskolan.  

 Respondenterna i min empiriska studie var fem pedagoger i förskolan och två professionella 

kulturarbetare, vilket kan ses som en relativt liten studie. Båda kategorierna ser på kultur, 

teater och de estetiska lärprocesserna på ett likartat sätt, utom i vissa delar.  Kulturarbetarna 

visar en större säkerhet och ett större ”släktskap” med de tongivande i den teoretiska 

genomgången och ser klart sin betydelse i kulturskapande för barn. Hos pedagogerna finns en 

kunskap om kulturens, teaterns och de estetiska lärprocesserna betydelse, men en större 

osäkerhet på sin egen förmåga att arbeta med detta och mer utbildning och kompetens önskas. 

 

 7.1 Metoddiskussion 

Valet att göra studien med underlag av enkätfrågor var att låta respondenterna få tänka 

igenom sina svar i lugn och ro utan påverkan från mig, vilket kan bli resultatet vid en 

personlig intervju, det Stukàt benämner som en interjueffekt där intervjuaren omedvetet ger 

samtalet en styrning. Frågorna i enkäten var av hermeneutisk karaktär vilket ska ge en 

personlig tolkning av svaren, vilket var mitt syfte. Då antalet verksamma pedagoger/lärare i 

förskola/skola var större än de i professionell teaterverksamhet gjorde jag förfrågningar till ett 

större antal verksamma i förskola/skola.Av ca 120 verksamma i förskola/skola svarade 

sammanlagt fem personer, av de tillfrågade i professionell teaterverksamhet svarade de båda 

tillfrågade. Antalet svar från lärare/pedagoger var lågt och jag får fråga mig varför. Kultur och 

teater har ett begränsat utrymme i förskola/skola och de som är verksamma där arbetar inte 

kontinuerligt med detta. Det kan vara en av orsakerna till det låga svarsantalet. De svar jag 

fick visade dock på ett engagemang och ett intresse för ämnet och flera respondenter 

efterlyste ett större utrymme och mer diskussioner. 

Var frågeställningarna sådana att samtliga tillfrågade förstod eller kunde relatera till egna 

erfarenheter och kunskaper i ämnet? Patel & Davidson (2008) menar att vi själva kan vara så 

insatta i området vi undersöker att det förefaller självklart men att det inte alltid är det för den 

som ska svara. De menar att vi kritiskt måste granska våra frågor som om vi inte besitter den 

kunskap vi egentligen har och att låta någon annan, t.ex. en kollega granska frågorna innan de 

fastställs? Det kanske är något jag skulle ha tänkt på, då jag fått signaler på att ämnet för 
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många känns ”svårt” och att kunskaperna är begränsade. Stukàt (2011) menar att pilotstudier 

är nödvändiga inför en enkätundersökning och att låta några kritiska personer granska den 

innan utskick är en bra metod, vilket jag inte gjorde. Min studie borde kanske ha riktat sig till 

färre, mer noggrant utvalda och förberedda personer. Min analys av det stämmer med det 

Stukàt (2011) menar när han säger att risken för bortfall i svarsfrekvens kan bli större i en stor 

anonym undersökningsgrupp då det kan vara svårare att motivera och kontrollera om frågorna 

uppfattats korrekt. 

    Det jag kan sakna nu i efterhand i min empiriska studie var de vuxnas/pedagogernas 

medverkan i en teaterföreställning för barn. Det jag kunde ha haft med som frågeställning var 

på vilket sätt den vuxne vill medverka i barnens teaterupplevelse. Det hade också varit 

intressant att veta hur pedagoger och kulturarbetare ser på hur man förbereder inför ett 

teaterbesök och hur pedagoger hanterar och bearbetar barnens reaktioner och tankar efter en 

föreställning.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Det jag genomgående observerat och återkommer till i litteratur och resultatet av studiens 

respondentsvar är de vuxnas inflytande och ansvar för den kultur och det teaterutbud vi 

erbjuder barn. Helander (1998) menar att barnkulturen skapas på vuxenvärldens villkor och 

Nelson (2008) säger att konst för barn kan sökas i svaret om vad konst är för den vuxne. Det 

stämmer överens med respondenternas svar som menar att det är de vuxna som styr kultur och 

teaterutbudet för barn. Samtidigt kan man fråga sig hur och på vilket sätt vi skulle lämna över 

ansvaret på barnen att själva välja. Det är annan media, filmer, TV m.m. som styr utbudet till 

barn, vilket också både pedagoger och kulturarbetare uttrycker.  

 En av kulturarbetarna nämner att de som jobbar med kultur och teater för barn har ett stort 

ansvar för det som produceras och erbjuds. Förskollärarna har också ett ansvar att ge barnen 

ett rikt och meningsfullt utbud menar en pedagog, men att det är tid, politikiska beslut och 

ekonomi som styr verksamheten. Det är något jag direkt kan relatera till i min verksamhet på 

förskolan. Vi har av kommunen fastslagna prioriterade mål att arbeta efter och dessa har 

under mina år i förskolan aldrig varit de estetiska ämnena. 

 Barnlitteratur, skapande i alla former, drama och teater ses som självklara i verksamheten och 

har aldrig getts någon prioritering eller uttryckts som särskilt viktiga i barns sinnliga och 

känslomässiga utveckling. Lärandet i de estetiska uttrycksmedlen har oftast handlat om 

språkutveckling, socialisering och ett kunnande om olika material som exempel. Det sinnliga 



 

25  

och reflekterandet över sin egen upplevelse har varit mindre viktiga. Kunskaper och 

erfarenheter i de estetiska ämnena har pedagogerna i förskolan fått förvärva på egen hand, 

men enligt min erfarenhet ses även dessa ämnen som självklara och inget man behöver 

fördjupa sig i och fråga sig hur och varför gör vi detta? Där återkommer jag till Kupfenberg 

(2009) där han säger att i de estetiska lärprocesserna finns två funktioner för pedagoger att ta 

hänsyn till idag, dels den ökade kulturella mångfalden och ett samhälle som bygger på 

innovation, han nämner kreativitet och fantasi, dels att låta det skapande stå i centrum som ett 

lärande. Dels bör pedagoger idag, i ett alltmer mångkulturellt samhälle med ökande 

geografisk rörlighet som bygger mer och mer på innovation visa mer intresse för konsten. 

Pramling (1993) diskuterar runt detta och nämner sagoläsning som ”socialt och disciplinärt”, 

något man många gånger gör för att lugna ner en barngrupp eller för att ge en stunds 

förströelse. Jag har upplevt detsamma med skapande aktiviteter eller när vi går med barnen på 

teater. Vi gör det för att roa barnen. Självklart ska det roa och det är roligt att ex.vis måla och 

gå på teater, men vi ger det ingen djupare mening. Många gånger väljer vi att erbjuda 

aktiviteter som vi är bekanta med, som vi som pedagoger behärskar och känner igen oss i. 

Gustafsson & Fritzèn (2004) bekräftar detta genom att tala om att lärarens inställning och 

kunnande om estetiska lärprocesser är viktig för barn utveckling och att man som pedagog ska 

reflektera om barns möte med konsten och analysera det upplevda. Detta borde i hög grad 

gälla barnteatern som konstform. 

 Min erfarenhet av vuxnas/pedagogers medverkan på en barnteaterföreställning är att den 

vuxne gärna vill kommentera själv eller vill ha kommentarer av barnet av det som händer på 

scenen. Men inte högt, för då är det störande och barnet blir nedtystat. Vi vill att barnet ska 

tycka det är roligt, spännande eller sorgligt men att man inte reflekterar vidare eller tar tillvara 

barnens tankar eller upplevelser på ett djupare plan. 

 Småbarnspublikens erfarenhet har dock en begränsning som måste respekteras, menar 

Sörenson (2008). Hon menar vidare att små barn inte kan redogöra för en teaterföreställnings 

kvalité, utan att vi som vuxna måste lyssna, diskutera och kanske måla och leka det vi sett på 

teatern, vilket Gustafsson & Fritzén (2004) också anger. 

 I förskolan är det populärt att göra uppföljningar av det barnen upplevt i form av teckningar. 

Det är många gånger ett bra pedagogiskt redskap att följa upp tankar hos barnen med, men 

man måste vara lyhörd för att inte alla barn vill använda det sättet att återge upplevelser på. 

Helander (2008) och även Pramling (1993) menar att barn fastnar för enskildheter och detaljer 

som de sedan har som utgångspunkt för sin egen tolkning och upplevelse av teatern. Under 

mina år i förskolan har jag erfarit barns skilda sätt att visa på sina upplevelser efter en 
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teaterföreställning. En del barn ritar gärna, andra pratar eller återupplever via leken och vissa 

barn visar inte något av det de upplevt. Vissa teaterupplevelser lever kvar länge, andra glöms 

bort helt. De små barnen 1-3 år visar ofta att de blir rädda för något, så min erfarenhet är att 

teater för små barn ska man vara lyhörd inför. Enbart en hatt eller någon målning i ett ansikte 

kan skrämma. En handdocka kan vara väldigt dramatisk och locka till både skratt, sorg och 

stor spänning. En av respondenterna har noterat detta när hon uttrycker att teater för små barn 

ska ges ett större underhållningsvärde och att teater som väcker tankar och funderingar bör ses 

av äldre barn.  

 Suzanne Ostens uppsättning Babydrama (se bilaga 2) spelades för de allra yngsta barnen 6-12 

månader. Det var ett litet antal barn i publiken och skådespelarna månade om att se varje barn 

innan föreställningen, de pratade lågmält med varje enskilt barn. Föreställningen var mycket 

genomtänkt vad gällde tempo och scenografi och barnen gavs tillfälle att själva agera på 

scenen, som var på golvet, inte någon upphöjd sådan. Förställningarna filmades och man såg 

tydligt barnens reaktioner på det som utspelades. Jag ser det som ett mycket gott exempel på 

det som Lindvåg (1995) menar när hon säger att stora uppsättningar blir onyanserade och där 

ingen djupare kontakt skapas med barnen, hon efterlyser istället föreställningar för mindre 

grupper barn för att kunna uppnå det som kallas teater. 

  Efter en föreställning för äldre barn 4 år och uppåt är min erfarenhet att barnen till en början 

ofta ger en kollektiv bild av vad som var roligt, spännande eller otäckt. Samtalar man senare 

med barnen om teatern visar det sig att de fastnat för olika detaljer i en föreställning, ibland 

svåra för en vuxen att få syn på om inte barnet gett sin referens. Det kan handla om ett tonfall 

som skrämt, en händelse som kan relatera till den egna sorgen över något eller om ett vackert 

klädesplagg, precis det både Helander (2008) och Pramling (1993) nämner när de menar att 

barnen upplever och ser enskildheter och detaljer på ett annat sätt än vuxna. 

  Genom konsten och de kreativa, estetiska lärprocesserna kan barnen ges tillträde till sig 

själva och till livet i stort. I förskolan behöver pedagogerna utbildning och kompetens i dessa 

lärprocesser, både praktiskt och teoretiskt. För som med alla processer ska vi börja med oss 

själva, vad kan jag, vad vill jag, var står jag? Pedagoger i förskolan behöver lära sig att släppa 

på kraven på sin egen person och egna färdigheter och istället tänka på vad det är barnen 

behöver av dem i sin utveckling. De kanske inte behöver en pedagog som kan sjunga, måla 

eller älska dramaövningar och teater, de behöver en pedagog som ser de här kreativa 

processerna som lärande, roliga och utvecklande och som även ger kunskap tillbaka, om barns 

livsvillkor, sätt att tänka och vara i ett vidare barnperspektiv. 
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7.3 Slutord 

När jag bestämde mig för att skriva om kultur och teater för barn väntade jag mig ett stort 

gensvar och intresse hos de verksamma pedagogerna. De få svaren jag återfick i min 

enkätundersökning visade på det motsatta. Varför det blev så kan jag bara spekulera i och en 

del svar tror jag mig funnit i det jag uppgivit i metoddiskussionen, att kultur och teater är 

ämnen som vi inte arbetar aktivt och dagligen med och därför är svårt att relatera djupare till.  

  Det som tar pedagogers tid och engagemang i anspråk är de dagliga rutinerna och de 

aktiviteter som förekommer i förskolan är faktabundna teman där de estetiska uttrycksmedlen 

har mer av en roande och underhållande form, ex.vis skapande aktiviteter, sång, rim och 

ramsor och i mindre omfattning kultur. Pedagoger i förskolan har genom Lpfö98, reviderad 

2010, fått ett ökat ansvar och krav på att sätta barns lärande i fokus. Men som jag angav i min 

inledning så har en diskussion om de estetiska lärprocesserna mer och mer aktualiserats, 

kanske för att pedagoger som arbetar med de mindre barnen i förskolan ser vilken betydelse 

det trots allt har att ge barnen sinnliga och estetiska upplevelser och att det kan integreras i 

lärandet.  

 Det som upplevs som svårt är kompetens och kunskap om hur dessa lärprocesser ska hanteras 

och att mer utbildning i ämnet behövs. Barns omvärld är idag mer globaliserad och 

kunskapsinriktad och en syn på att även upplevelser av kulturell och estetisk art är viktig, inte 

bara för barnen utan även för pedagoger som dagligen arbetar i verksamheten. Studien visar 

på att den kompetensen behövs. 

  

 

”Jag anser att det är varje elevs rättighet att få ha ett mer praktiskt sätt att få uttrycka sig. 
Skolan av idag är alldeles för teoretisk och att praktisera det man gör är då man lär sig för 
livet. 
Teater och drama är då ett bra pedagogiskt verktyg för att ta in nya kunskaper. 
  
  
Det är i skolan som framtiden byggs av våra barn" 
 
                                       Respondent, verksam förskollärare. 
 
 

 
 
 

 



 

28  

7.4 Förslag till vidare forskning 
 
Det skulle vara intressant att fortsätta att forska mer runt pedagogers synsätt på kultur, teater 

och estetiska lärprocesser i förskolan enligt Lpfö98, samt att ta tillvara kulturarbetares 

kunskaper och undersöka hur ett samarbete skulle kunna utvecklas. Det skulle även vara 

intressant att gå djupare in i hur pedagoger arbetar med förberedelser inför ett teaterbesök och 

hur man hanterar det upplevda efteråt och även hur pedagoger upplever ett teaterbesök kontra 

det barnen upplevt. Att undersöka vad det är pedagoger behöver och önskar för kompetens i 

ämnet estetiska lärprocesser vore även det intressant att undersöka vidare.  

 Teater för barn sedda ur ett genusperspektiv är ett annat intressant ämne att forska vidare i. 
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                                                                                                                                         Bilaga 1                         

Medeas barn 

 

En barntragedi i regi av Suzanne Osten. Uruppförande på Unga Klara 1975. 

 Medeas barn är en barntragedi för barn mellan 7-10 år. Pjäsen skildrar en skilsmässosituation 

och ville visa på hur barn drabbas av de vuxnas konflikt. Scenen var uppbyggd så att den 

bakre delen representerade föräldrarnas tragedi medan den främre delen visade en modern 

barnkammare och här levde de två barnen. Dessa två plan samverkar hela tiden med varandra 

(Helander,1998) 

Handlingen i pjäsen är att barnen Linn-Jason och Lill-Medea dras in i sina föräldrars 

skilsmässokonflikt. Det är starka scener där barnen visar ångest, rädsla och förtvivlan och där 

lekarna innehåller rymningar och självmord, bl.a.där barnen i en scen låtsas hänga sig. I den 

bakre delen av scenen visas parallellt föräldrarnas agerande. Barnen ingriper till sist i 

föräldrarnas konflikt och hjälper dem att hitta en lösning på konflikten. Dramat får om inte ett 

lyckligt slut så ett slut som ger en fortsättning och förhoppning om försoning och lugn. 

Föreställningarna bandades och barnpublikens reaktioner analyserades. Bandningarna 

användes också till att omarbeta scener efter dessa reaktioner.  

 Barnen fick även i bild beskriva sina upplevelser av föreställningen. 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                                                                                            Bilaga 2 

Babydrama    

 

Uppförande på Unga Klara 2006. Manus: Ann-Sofi Bàràny i nära samarbete med ensemblen. 

Regi: Suzanne Osten. Musikensemble bestående av en person. 

Föreställningen är gjord för barn i åldrarna 6-12 månader, samt deras föräldrar. Antalet barn 

överskred aldrig 15 per föreställning. 

Pjäsen är uppbyggd i kronologisk ordning och börjar med att bli till, tiden i mammas mage, 

födelsen och sedan själva mötet med livet, andra människor och den egna viljan. ( Centrum 

för barnkulturforskning,Ann-Sofi Bàràny, 2008,s.41). 

 Föreställningen började redan i foajén där skådespelarna välkomnade barn och föräldrar. 

Föräldrarna ombads att dämpa sina röster och rörelser för att ge barnen företräde till 

upplevelserna själva. Barnen fick sitta på en röd matta i nära anslutning till scenen. Innan 

föreställningen gick skådespelarna runt, satt ner hos och pratade en kort stund med varje 

enskilt barn. Efter att antal provspelningar med barnpublik hade det framkommit att detta var 

en förutsättning för att behålla kontakten med barnen under föreställningen. 

  Spelrummets väggar var täckta av rött tyg och skådespelarna befann sig i en scen i gungor, 

som symboliserade gungandet i mammas mage. Födandet visades genom att en skådespelare 

trängde sig igenom en tunnel av rött tyg och kom ut med ansiktet först.  

 Vissa scener förstärktes med masker i form av babyansikten som skådespelarna höll för sina 

egna ansikten. Det förkom språk/repliker men enbart som ord, ex.vis mamma, titta, aj aj, 

duktig m.m. 

Mellanrummet mellan scen och publik minskades under föreställningens gång och flöt i slutet 

samman, barnen var på scenen där en stor trumma fanns att spela/banka på.  

 Föreställningen hade föregåtts av ett stort förarbete och en mängd personer med expertis på 

teater, kultur och barnpsykologi deltog med sina samlade erfarenheter 
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 Adjö, Herr Muffin 

 

 Uppförande på Ringbergsteatern, Växjö 2003. Regi Johan Brenander. Musik: 

Marvinsorkester bestående av tre medlemmar. Efter boken Adjö, Herr Muffin av Ulf Nilsson, 

som också skrev manus. 

Herr Muffin är ett marsvin. Han är gammal och vet att han snart ska dö. I dramatiseringen bor 

han i en gammal rostig kakburk, där scenen gjorts med runda väggar i ”rostigt” utseende. 

Trappor löper på båda sidor om scenen, där rör sig flickan som han bor hos. Han tas om hand 

av flickan som älskar sitt marsvin och gett honom allt, mat och kärlek. Han har levt ett bra liv 

med Victoria, sin marsvinsfru, som han har sex barn med. Porträtt av dessa och andra minnen 

från hans liv finns i kakburken. Han har fortfarande vänner som hälsar på. Herr Muffin ser 

tillbaka på sitt liv, han filosoferar och minns andlöst en gång när han var vid världens kant, 

han hade då tittat över kanten på kakburken.  Flickans liv visas parallellt med Herr Muffins på 

scenen, två världar på samma. Flickan är pigg och glad, hoppar och skuttar och går i skolan 

och lär sig saker. 

 Flickan kanaliserar sin kärlek till Herr Muffin genom att skriva brev till honom, som hon 

lägger i en liten brevlåda. En dag vet Herr Muffin att han ska dö och efter att hämtat det sista 

brevet från flickan så sätter han sig i sin fåtölj och där dör han. 

 Flickan planerar för Herr Muffins begravning. 

 Genom hela föreställningen har musiken haft en stor betydelse. Den har visat på övergångar 

från ett nu till då och varit ett verktyg för förtydligande och förstärkande av känslor. 

 Föreställningen hade föregåtts av ett förarbete där barn och lärare ingått som provpublik och 

referens under processen. Lärarnas åsikter togs tillvara och presenterades i en 

forskningsstudie om estetiska lärprocesserna. 
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Silvas trollspö 

 

Skriven av Arne Forsberg, återgiven av Elsa Olenius i boken Spelet kan börja (1957) 

Teater för och spelad av barn på 40 eller 50-talen på någon av Stockholms barnteatrar.  

Scenen är en skogsglänta med träd, en sten och en blåmålad himmel som bakgrund. 

Älvan Silva sitter på en sten och gråter. Pojken Petter kommer in på scenen och undrar varför 

hon är ledsen. Hon berättar då att den onda häxan tagit hennes trollspö, som är de goda 

önskningarnas spö..  

 Petter lovar att hitta spöet åt henne och ger sig iväg. Han träffar en uggla som berättar att 

trollspöet finns hos häxan i Trollberget. Petter ger sig iväg och kvällen blir upplyst av månen 

som går upp. På sin väg befriar han en orm som fastnat under en sten. Ormen ger Petter rådet 

att ropa på Tågormen som ska hjälpa honom. Tåget kommer och Petter får åka med. På 

morgonen ger sig tåget iväg och Petter fortsätter sin vandring. Han träffar på trollet Joffe, som 

är postbud åt trollen och alla som bor i skogen. Han berättar att han såg häxan flaxa förbi 

kvällen innan och tappa trollspöet i sjön. Han blåser Petter i örat och därmed kan han andas i 

vatten. Joffe slänger iväg Petter ner i vattnet och han landar på botten där han träffar på 

Sjökungen och berättar att han letar efter ett trollspö som häxan tappat i sjön. Sjökungen 

skickar ut sina livvakter abborrarna att leta efter det. Under tiden kommer Gäddan in på 

scenen. Han ojar sig och har ont i magen. Petter förstår att det är trollspöet och med hjälp av 

Sjökungen får de upp trollspöet ur gäddans mage. Sjökungen hjälper sedan Petter med trolleri 

att komma hem igen. Silva får sitt trollspö tillbaka och ger Petter tre önskningar. Han önskar 

sig då torra skor, vetebullar när han kommer hem och en önskan att få hämta spöet åt henne 

nästa gång det kommer bort.  

 Scenen släcks och tänds tre gånger under föreställningen och skiftar då bakgrund.  

 Språket är underhållande med många underfundigheter som inte går att återge här. 
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Hej! 

Jag heter Eva Edlund och arbetar på Svärdsliljans förskola. Jag har jämsides med mitt arbete 
studerat till förskollärare vid Linnèuniversitetet, distansutbildning, Lärarexamen för förskola 
och förskoleklass, 210 hp. Jag ska nu skriva mitt examensarbete, en C-uppsats om 15 hp. 
Ämnet jag valt att skriva om är barnkultur, med inriktning på barnteater. 
Jag önskar därför intervjua personer som arbetar med kultur för barn och med professionell 
teater, samt pedagoger i verksamheten på förskolan. Era tankar och synpunkter är ett mycket 
värdefullt underlag för mig i mitt arbete. Man kan välja att lägga den tid och det engagemang 
man vill på svaren, eller avböja att svara på de frågor man anser sig inte vilja eller kunna 
svara på.  
Jag tackar på förhand för er medverkan. 
 
 
 
 
1. Vad anser du att teater för barn ska tillföra sin publik? Rangordna i sifferform från 1-5. 
Kommentera gärna med egna tankar och åsikter. 
 
  1. Underhållning, gärna med mycket sång, musik och humor, den ska vara rolig. 
  2. Spänning och mystik, skapa effekter och innehålla överraskningsmoment 
  3. Den ska ha ett tydligt tema och ett budskap. 
  4. Väcka undringar,  reflektioner och tankar hos barnen, även svåra sådana. 
  5. Ha hög igenkänningsfaktor, barnen ska känna till rollfigurerna (t.ex. Pippi). 
 
 
2. Vad är barnkultur för dig? Ser du någon skillnad mellan begreppen barnkultur och kultur 
för barn? 
 
 
3. Vad och vem/vilka anser du styr utbudet av kultur för barn idag? Vilka möjligheter och 
begränsningar finns? 
 
 
4.  De estetiska lärprocesserna tillskrivs ett allt större värde. Hur anser du att vi kan utveckla 
dessa i förskolan? 
  
Jag tackar än en gång för din medverkan. 
 
Mvh 
 
Eva Edlund 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                
 


