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1. Inledning 

 
För mig är teater en konstform av stort intresse och efter några års flitigt 
teaterbesökande har många pjäser av varierande kvalité satt sina spår hos mig. De har 
väckt tankar, fått mig att reagera på orättvisor, tråkat ut mig, fått mig att skratta och 
hjälpt till att forma mig som människa. Att teater har samma funktioner som litteratur 
och film när det gäller att påverka och lämna intryck är något som jag ser som 
självklart. Under det senaste året har jag allt mer fått upp ögonen för barnteatern och 
vad den kan förmedla till barn. Det var när jag upptäckte ungdomsscenen Unga Klara på 
Stockholms stadsteater och dess konstnärliga ledare Suzanne Osten som jag mötte en 
inställning till barnteater jag inte tidigare stött på. 
 

Efter 15 års arbete vet vi, att barn behöver bearbeta sina upplevelser likväl som vuxna, att 
teater för barn bör innehålla två meddelanden: att vi tycker barn är lika viktiga som vi 
själva, och att vi tror dem om att förstå det vi förstår själva (Osten 1986, s. 167). 

 
Den barnteater jag sett tidigare hade varit mycket ytlig och full av pekpinnar och 
skildringar av gott och ont utan några problematiseringar. Det var aldrig någon som 
visade verkligheten som den faktiskt ser ut, kanske av rädsla att skrämmas. Genom att 
möta en annan inställning (senare har jag hittat flera teatergrupper och institutioner med 
samma visioner) fick jag upp ögonen för hur barnteater kan fungera som ett verktyg i 
barns utveckling. Ett nödvändigt inslag i denna utveckling verkar emellertid vara att 
barnen får tillfälle att fundera över sina upplevelser genom att till exempel prata om 
dem efteråt. Dessa funderingar har lett till att jag har intresserat mig för den barnteater 
som visas på biblioteken eftersom det oftast är den teater som barn har tillgång till 
utanför skolan. 
 
 
1.1 Bakgrund och problemformulering 
 
Möjligheten att själv få ta del av och skapa kultur är viktig. Kultur berikar människan 
och det är viktigt att hon redan i ett tidigt stadium får ta del av den nära sin hemmiljö. 
Tyvärr är det ofta kulturen som får stryka på foten vid nedskärningar och då särskilt 
barnkulturen, men det finns förhoppningar om framtiden för barnkulturen. I september 
2004 tillsattes av regeringen en aktionsgrupp för barnkultur som fick i uppdrag att 
undersöka hur barnkulturens ställning kan stärkas i samhället och hur olika kommuner 
ska kunna samarbeta för att förbättra arbetet med barn och kultur (SOU 2006:45a, s. 
27). Bakgrunden till aktionsgruppen är den statliga Barnkulturgruppen som tillsattes för 
trettio år sedan och som kom fram till att en förutsättning för att få en positiv förändring 
inom barnkulturen var att folkrörelser, kommuner och staten måste samarbeta. Under 
arbetet med min uppsats kom aktionsgruppens rapport Tänka framåt men göra nu: Så 
stärker vi barnkulturen (2006) med bilagan ”Det ser lite olika ut…”: En kartläggning 
av den offentligt finansierade kulturen för barn (2006). I rapporten konstaterar man att 
barnkulturen inte går att lyfta ut som en enskild företeelse, den ingår i förskola, skola 
och fritidssysselsättningar. Tyvärr är barnkulturen svagare och når färre än vad 
aktionsgruppen inledningsvis trodde och slump och uppväxtvillkor avgör till vilken 
grad barn får skapa och uppleva kultur. Barnombudsmannens enkätundersökning 2006 
bland barn från år 4 i grundskolan till år 3 på gymnasiet visar att det är fler som vill ta 
del av kultur än vad som idag sker, många har inte heller möjligheten att ägna sig åt eget 
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skapande. Aktionsgruppen föreslår att vi ska satsa på att stärka barns och ungdomars 
tillgång till kultur och eget skapande genom ett projekt de kallar för Ett handslag med 
barnkulturen till vilket de har tagit inspiration från den pågående statliga satsningen Ett 
handslag med idrotten. Det pågående idrottsprojektet styrs genom Riksidrottsförbundet 
som under en fyraårsperiod fördelar pengar till idrottens barn- och ungdomsverksamhet 
så att barn har möjlighet att prova på olika idrotter. Ett handslag med barnkulturen 
skulle ge barn möjlighet att ta del av kulturupplevelser och eget skapande genom att 
man stöttar kommuner och regioner att utveckla sin kulturverksamhet. Aktionsgruppen 
vill också att det ska satsas på forskning och utbildning inom förskola och skola, bland 
annat borde FN:s barnkonvention vara ett obligatoriskt inslag i utbildningar för 
yrkesgrupper som ska arbeta med barn. Förhoppningsvis kommer det att märkas 
skillnad i satsningar på barnkultur redan år 2007, då regeringen utsett detta år till 
barnkulturår (SOU 2006:45a s. 13ff).  
 
Det största ansvaret för barns kultur ligger idag i kommunal regi och Margareta 
Sörensson, författare och kulturjournalist, menar i boken För de allra små!: om att 
uppleva böcker, teater, film, konst och musik när man är liten att biblioteket är den 
bästa och mest spridda kulturcentralen för barnkultur i samhället (2001, s. 160). Man 
borde då se till att det görs satsningar på barnkultur på biblioteken. Ett sådant initiativ 
skriver Lena Lundgren, konsulent vid Regionbiblioteket Stockholm, om i texten På 
barns och ungdomars villkor - Vi försöker förverkliga barnkonventionen på biblioteken! 
(2005). Svensk biblioteksförening gav år 2003 ut målsättningen På barns och 
ungdomars villkor som handlar om hur man kan införliva FN:s konvention om barns 
rättigheter på biblioteken. Ambitionen är att man ska ge barn möjlighet att själva få vara 
med och uttrycka sig och påverka förutsättningarna i biblioteket (Lundgren 2005, s. 25). 
Bland annat står det i målsättningen att ”Biblioteket ska bidra till att stärka barns och 
ungdomars personlighetsutveckling” och ”I biblioteket ska finnas ett rikt, varierat och 
aktuellt utbud av medier som speglar världen ur ett barn- och ungdomsperspektiv” 
(Svensk Biblioteksförening 2003). Båda dessa utdrag anser jag att man kan använda 
som argument för att barnteatern ska vara en del av biblioteket, både i form av färdiga 
pjäser att avnjuta och som grund för eget skapande.  
 
Enligt Barnbarometern 2002/2003 (en undersökning som på uppdrag av Statens 
kulturråd mäter kultur- och medievanor hos barn i åldrarna 3-8 år) gick 78 procent av 3-
8 åringarna på teater eller opera under det senaste året. Mer än hälften av besöken, 57 
procent, skedde tillsammans med förskolan eller skolan medan 30 procent gick med sin 
familj (SOU 2006:45b, s. 154). Men vart sker dessa besök någonstans? Det finns inte 
fasta barnteaterscener eller teatrar som erbjuder barnpjäser i alla städer. Är det 
kommunerna som anordnar barnteatervisningarna på biblioteken eller är det 
bibliotekarierna själva som köper in dem? Det var sådana funderingar som först fick 
mig intresserad av barnteaterverksamheten på biblioteket. Jag gick och talade med en 
barnbibliotekarie för att få veta hur situationen såg ut på biblioteken. När jag då fick 
reda på att det vanligtvis var en barnbibliotekarie som gjorde barnteaterinköpen så 
väcktes nya funderingar: Vad tänker barnbibliotekarierna på nä r de köper in pjäserna? 
Vilka olika faktorer måste de ta hänsyn till? Hur går detta ut över inköpen? Vad tycker 
de själva om att man visar barnteater på biblioteken? För att undersöka detta vände jag 
mig till fyra olika bibliotek och talade med den barnbib liotekarie på varje plats som var 
inblandad i inköpen av barnteater i kommunen.  
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I min uppsats koncentrerar jag mig på barnteatern på biblioteken, jag anser att det är av 
vikt att vi reflekterar över hur barnteatern samordnas i kommunerna och hur vi kan nå 
så många barn som möjligt med den. För att kunna förbättra tjänster måste man 
undersöka hur de fungerar idag och jag har inte lyckats hitta någon tidigare 
undersökning eller kartläggning över förmedlingen av barnkultur i kommuner eller på 
bibliotek. Därför hoppas jag kunna bidra med kunskap om detta med denna uppsats. 
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Med denna uppsats vill jag undersöka vad barnbibliotekarier tycker om barnteatern på 
folkbiblioteket. Jag vill titta närmare på vad barnbibliotekarier anser att barnteatern kan 
ha för syfte för de besökande barnen, samt vad de vill att den ska tillföra barnen. Jag vill 
i samband med detta även ta reda på vad det finns för olika faktorer som 
barnbibliotekarier anser kan inverka på arbetet med urval och inköp av barnteater. 
Slutligen vill jag undersöka hur barnbibliotekarier ser på barnteaterns plats på 
folkbiblioteket, både nu och i framtiden. 
 
Med hjälp av intervjuer med fyra barnbibliotekarier avser jag att svara på följande 
frågeställningar:  
 
- Vilket syfte anser barnbibliotekarierna att barnteater på folkbiblioteken har för barn? 
 
- Vilka olika faktorer påverkar urval och inköp av teater för barn på folkbiblioteken? 
 
- Hur ser barnbibliotekarierna på barnteaterns plats på folkbiblioteken, nu och i 
framtiden?  
 
 
1.3 Avgränsningar och definitioner  
 
Jag har i denna uppsats valt att koncentrera mig på barnbibliotekariers åsikter om 
barnteater på biblioteken och inte barnens. Jag är medveten om att det är barnen som är 
den tilltänkta publiken och självklart är det av intresse vad de vill se, men jag tycker 
också att det är intressant att få höra vad de inköpsansvariga tycker i frågan. Speciellt 
eftersom det är barnbibliotekariernas val som i slutändan avgör vilka pjäser det är som 
barnen får se. Jag har inte gjort några åldersavgränsningar i uppsatsen utan den rör all 
barnteater på folkbiblioteken. 
 
En del av den barnteater som spelas är dockteater, denna form av teater har ett eget 
berättarsätt och en egen stil. Jag har valt att inte koncentrera mig särskilt på dockteater i 
denna uppsats, ämnet tas dock upp på somliga ställen men behandlas inte närmare. 
 
Det finns några begrepp som borde definieras i detta inledande avsnitt av uppsatsen. Det 
första är barnkultur som Nationalencyklopedin helt enkelt definierar som: ”kultur av 
barn och kultur för barn” (Nationalencyklopedins Internettjänst 2006). Jag ville 
emellertid ha en mer utförlig och beskrivande förklaring på vad barnkultur innebär och 
därför vände jag mig till Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet. I 
sin förklaring av vad barnkultur är säger de att det inte handlar om att definiera 
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begreppet utan att specificera de kunskapsområden som borde ingå i barnkultur som ett 
akademiskt ämne. Till barndomen, menar de, räknas alla mellan 0 till 12 år med en 
något flytande gräns uppåt, alltså stadierna mellan födelse och pubertet. Kultur ska 
förstås som ”alla manifestationer, uttryck och formuleringar av människans (den unga 
människans) försök att komma till rätta med tillvaron och med sig själv gestaltade med 
olika medel: lek, ord, bild, musik, dans osv.” Som avslutning konstateras att barnkultur 
innefattar ett omfattande problem- och kunskapsområde och kan grovt uppdelas i ”a) 
kultur av barn, b) kultur för barn” (Centrum för barnkulturforskning 1998). Mitt 
sökande efter en definition av barnkultur slutade alltså där den började, men vägen dit 
ledde till mer insikt i begreppet. I avsnitt 3.1 kommer definitionen av barnkultur att 
diskuteras mer ingående i samband med att jag berör dess betydelse för barns  
utveckling.  
 
Barnkultur innefattar även barnteatern, en annan viktig term att definiera i detta 
sammanhang. Enligt Nationalencyklopedin är barnteater ”dels teater spelad av barn, 
dels teater framförd av vuxna för en barnpublik” (Nationalencyklopedins Internettjänst 
2006). Som synes så sammanfaller definitionen av barnteater med definitionen av 
barnkultur, kanske för att teater är en så utpräglad kulturyttring. Barnkulturgruppen, 
som tillsattes av regeringen 1978 för att undersöka hur man kunde stärka barns och 
ungdomars kultur, har en mer nyanserad förklaring på vad barnteater kan innebära:  
 

- barnens egna improvisationer och dramatiseringar framförda av dem själva, det vill säga 
barnens egen skapande dramatiska verksamhet 
- färdiga pjäser skrivna av vuxn a och spelade av barn 
- pjäser som spelas för barn av vuxna skådespelare (Barnkulturgruppen 1978, s. 203) 

 
Barnteater på biblioteket behöver inte nödvändigtvis innebära endast en av dessa 
definitioner, bibliotek kan anordna möjligheter för barn att spela egen teater och erbjuda 
pjäser som spelas av vuxna. Jag har i denna uppsats emellertid endast intresserat mig för 
den barnteater där vuxna spelar teater för barn.  
 
 
1.4 Disposition 
 
Efter det inledande kapitlet med bakgrund, problemformulering, syfte, frågeställningar, 
avgränsningar och definitioner följer kapitel två, där det ges en historisk bakgrund till 
framväxten av barnteatern i Europa och Sverige. Barnbibliotekarien Elsa Olenius arbete 
med barnteater på folkbiblioteket tas även upp kort. 
 
I kapitel tre redogörs för den litteratur och tidigare forskning som jag anser vara 
relevant för min studie. Dessa presenteras under huvudrubrikerna: Barnkultur, 
Barnteater och Barnbibliotekariers arbete. 
 
De teoretiska utgångspunkterna, och hur dessa kommer att användas, presenteras i 
kapitel fyra. Jag använder mig av Karin Helanders modell över tre grundläggande 
syften för barnteater: pedagogik, förströelse och konst. I kapitlet diskuteras även den 
nya synen på barndomsbegreppet vilket ligger som grund för uppsatsen. 
 
I Kapitel fem beskrivs och diskuteras den metod jag har valt att använda för uppsatsen 
och hur jag har gått tillväga gällande urval, genomförande och analys.  
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Redovisningen av resultatet, i kapitel sex, inleds med en presentation av informanterna. 
Därefter presenteras det empiriska materialet efter teman som följer frågeställningarna: 
Syftet med barnteater, Urval och inköp och Biblioteket och barnteater.  
 
I kapitel sju, som följer samma teman som föregående kapitel, analyseras och 
diskuteras materialet från resultatredovisningen utifrån den tidigare forskningen, 
litteraturgenomgången och mina teoretiska utgångspunkter. 
 
De slutsatser som kan dras utifrån uppsatsens inledande frågeställningar presenteras i 
kapitel åtta, här förs även en slutdiskussion kring dessa slutsatser och några förslag på 
vidare forskning ges. 
 
Uppsatsen avslutas med en sammanfattning i kapitel nio. 
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2. Historisk tillbakablick 
 
I detta kapitel presenteras kortfattat barnteaterns historiska framväxt i Europa och 
främst i Sverige. Min ambition är inte att ge någon heltäckande bild av barnteatern i 
Europa och Sverige, jag vill däremot ge en översiktlig bild av barnteaterns utveckling 
för att senare i uppsatsen kunna placera händelser i ett historiskt perspektiv. Som 
avslutning på kapitlet ges en presentation av Elsa Olenius som har betytt mycket för 
barnteatern av och med barn. Denna form av teater kommer jag inte närmare att 
behandla i uppsatsen, men Elsa Olenius har också betytt mycket för de barnkulturella 
aktiviteterna på biblioteken och förtjänar därför att nämnas i detta sammanhang. 
 
I den historiska översikten av barnteatern i Europa och Sverige använder jag mig av 
utsagor från boken Teater för barn: tre åldersgruppers upplevelser av professionell 
teater (1984) av fil dr Gunborg Carlsson, texten Svensk barnteater i historiskt 
perspektiv (2000) av Karin Helander, professor i teatervetenskap, och boken Möte med 
barnteatern (1995) av fil dr Anita Lindvåg. Till avsnittet om Elsa Olenius kompletterar 
jag Anita Lindvågs utsagor med Kent Hägglunds, dramapedagog och lektor vid 
lärarhögskolan i Stockholm, från texten Satsa på barnteater! - de enastående 
Stockholmspolitikerna (2005). För att visa på Elsa Olenius betydelse för barnkulturen 
har jag också använt mig av artikeln Pionjär inom barnkultur: Elsa Olenius död (1984) 
av Harriette Söderblom, barnbibliotekarie. 
 
 
2.1 Barnteaterns framväxt i Europa 
 
Enligt mentalitetshistorikern Philippe Ariès uppstod barndomen som begrepp under 
1600-talet och ledde till att man allt mer började särskilja barn från vuxna (kapitel 4.1 
behandlar Ariès teori mer grundligt). Innan dess hade barnen efter babystadiet ingått 
direkt i ”den stora mänskliga gemenskapen och delade arbete och lek med sina kamrater 
- unga eller gamla” (Ariès 1982, s. 279). När man började skilja barnet från den vuxne 
inledde man även producerandet av produkter som riktade sig till barn. Under 1700-talet 
kom den första litteraturen som vände sig direkt till barn och i samband med detta kan 
man tänka sig att det också började spelas teater för barn. Emellertid kan barnen ha 
upplevt teater i olika former innan dess, men då handlade det om teater som inte riktade 
sig direkt till barn. Teatern som visades under medeltiden till exempel var till för alla 
och användes som ett pedagogiskt hjälpmedel för undervisning om bibelns värld bland 
både vuxna och barn (Carlsson 1984, s. 17).  
 
Under 1700- och 1800-talen fanns det professionella barntrupper i Frankrike och den 
första scenen för barnteater påstås ha varit en marionetteater i Paris som grundades 1769 
(Lindvåg 1995, s. 14). Barnteater spelades dock endast sporadiskt under denna tid, det 
var först under senare delen av 1800-talet som barnteatern utvecklades i Europa och då 
speciellt i England och Ryssland (Carlsson 1984, s. 18). I början av 1900-talet började 
barnteatern i England att omfatta professionell teater spelad av vuxna och barn, man 
spelade klassiker i barnversioner som till exempel Shakespeare. I Ryssland fick 
barnteatern efter revolutionen 1917 en viktig plats i barns uppfostran och 1918 hade 
man bildat en barnteater av hög klass i Moskva. Därefter skedde utvecklingen snabbt 
och 1930 fanns i Ryssland 23 stycken barn och ungdomsteatrar och 1943 var man uppe 
i 140 stycken. Här spelade man liksom i England klassiker för barn, till exempel 
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Djungelboken eller dramatiseringar av Viktor Hugos eller Mark Twains 
äventyrshistorier (Lindvåg 1995, s. 14). Under 1900-talet fortsatte utvecklingen i 
Europa och nu började även teater av barn för barn att spelas (Carlsson, 1984 s. 18). 
 
 
2.2 Barnteatern i Sverige 
 
Barnteatern utvecklades något senare i Sverige i jämförelse mot sydligare Europa, men 
den användes också här för att sprida religiösa grundsatser. Under senare delen av 1800-
talet började det finnas teatergrupper med barnskådespelare, men det var först när 
teatrarna började blanda in barnföreställningar i sin ordinarie verksamhet som grunden 
lades för det vi idag kallar professionell barnteater (Lindvåg 1995, s. 16ff). Från och 
med början av 1900-talet och lång tid framåt kännetecknades barnteatern av att den ofta 
spelades under lågsäsonger för att locka publik. Institutionsteatrarna spelade sin 
barnteater kring julen och man hade vanligtvis inte så mycket tid på sig inför 
föreställningarna, skådespelarna fick repetera alldeles för kort tid och man satsade 
istället på dekor och dräkter. I slutet av 1920-talet började man erbjuda skolungdomar 
att se teater till reducerat pris för att få stifta bekantskap med teater och kanske väcka ett 
intresse som förhoppningsvis skulle hålla i sig tills de blev vuxna. 1947 startade 
Skolbarnteatern i Stockholm, det var en ny verksamhet där man åkte till skolor och 
spelade teater, den gjorde succé och förhållandena för barnteatern ändrades. Riksteatern 
hade gjort försök med teater till skolorna redan 1934 men det blev ingen framgång, det 
var först nu som verksamheten utvecklades och 1966/67 inrättades en särskild 
skolteateravdelning (Lindvåg 1995, s. 19ff).  
 
Under 60-talet var barnteatersituationen mörk på de svenska teatrarna och man spelade 
mycket repriser och valde att sätta upp samma pjäser på olika scener, det rådde brist på 
barndramatik. Det fanns naturligtvis undantag och ett sådant var Marionetteatern i 
Stockholm som var den första teater som producerade regelrätta barnprogram för 
förskolan och lågstadiet, de gav även offentliga föreställningar. De lade ner stort arbete 
på dockorna och föreställningarna och praktiserade även en teater där publiken var 
delaktig genom att en av dockorna förde ett improviserat samtal med barnen, man ville 
få barnen aktiva (Lindvåg 1995, s. 21ff). Ett annat undantag var den uppsökande teatern 
som visade ett verkligt uppsving under 60-talet. Det var de fria teatergrupperna som 
bildades och de experimenterade med en form av teater där de gav sig ut till förskolor, 
skolor, fängelser, fritidsgårdar och parker och sökte kontakt med publiken. Dessa fria 
teatergrupper hade ofta ett större utbud av teater för barn än institutionsteatrarna, i alla 
fall fram till slutet av 60-talet då även institutionsteatrarnas utbud av uppsökande 
skolteater ökade och riksteatern inrättade en särskild skolteateravdelning. Under 70-talet 
började de fria teatergrupperna att skapa egna texter som de improviserade fram och 
som hade ett radikalt innehåll. Skådespelarna kunde därigenom få fram sina egna 
budskap eftersom de inte behövde rätta sig efter en färdig text (Lindvåg 1995, s. 25f).  
 
Med start under 70-talet började allt fler fasta scener för barnteater att bildas. 
Länsteatrar bildades, ibland genom att kommuner och landsting tog över de före detta 
regionensemble rna, och ibland blev en fri teatergrupp länsteater (Lindvåg 1995, s. 26). 
Under senare delen av 70-talet förändrades tematiken i barnteatern, man skildrade inte 
längre den politiska kampen lika uttalat utan gick mot ett mer psykologiskt perspektiv. 
En del grupper arbetade medvetet med nya uttryck och nytt innehåll inspirerat av 
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psykoanalys och en vilja att sätta barnet i centrum, andra grupper rättade sig efter 
beställarnas önskemål och slätade ut det samhällskritiska perspektivet (Helander 2000a, 
s. 38).  
 
Under 80-talet granskas i barn- och ungdomsdramatiken kärnfamiljen, idealbilderna av 
de goda föräldrarna faller samman och hemmet öppnas för betraktning. ”Oåterkallelig 
förlust, smärtan efter en obönhörlig separation, krisen efter ett dödsfall och vägen till 
tröst” är populära teman som har gestaltats på barnteaterscenerna under 80- och 90-talen 
(Helander 2000a, s. 42). Under de senare årens kulturella nedskärningar har det 
emellertid funnits en tendens hos flera teatrar och frigrupper att återgå till en i första 
hand roande barnteater, utan djupare innebörder, för att locka publik (Helander 2000a, s. 
56).  
 
 
2.3 Elsa Olenius 
 
Elsa Olenius föddes i Bollnäs 1896, efter sin studentexamen 1914 ville hon söka sig till 
teatern men avråddes av sin familj. Hon provade då på läraryrket några år och fann att 
hon ville ägna sig åt barn och ungdomar även i fortsättningen (Söderblom 1984, s. 249). 
Olenius tog en elevtjänst vid Stockholms barn- och ungdomsbibliotek, vilket för övrigt 
var det första barnbiblioteket i Sverige och öppnades i december 1911 av Valfrid 
Palmgren. Senare fick Olenius ansvaret för avdelningen som låg i arbetarkvarteren på 
Söder. Barnen som kom dit var fattiga, men de strömmade till sagostunderna och det 
var här som de första ansatserna till barnteater gjordes av Olenius när hon stod och 
berättade sagorna och agerade under tiden (Lindvåg 1995, s. 161f). Olenius insåg att om 
man ville nå ut till nya barn och väcka deras läslust så måste man använda sig av 
lockmedel. Då hon hade en bakgrund från en teaterintresserad familj och själv närde ett 
intresse för teater, var detta det medel hon ville använda sig av (Söderblom 1984, s. 
249). Barnen fick också vara med och agera, bland annat genom att de fick dramatisera 
olika boktitlar och lät kamraterna gissa vilken bok det var. Detta var för övrigt ett 
effektivt sätt att få barnen att låna böcker eftersom det var roligt att låna hem en bok 
som de själva hade varit med om att dramatisera. Efterhand växte verksamheten och 
Olenius var i behov av en större teaterlokal än det sagorum hon dittills hade använt sig 
av. Hon vände sig till kulturborgarrådet som visade sig vara intresserad av hennes arbete 
och efter lite övertalning fick hon ta över en teaterlokal, som disponerades av 
Stadsbiblioteket, i Medborgarhuset på Södermalm (Lindvåg 1995, s. 161ff). Innan hade 
där också bedrivits barnteater i regi av först Rolf Tourd och sedan Ingmar Bergman, 
dessa hade professionella skådespelare och gav sig ut på små turnéer i 
Stockholmsområdet och bland skolor. Elsa Olenius tog över lokalen 1942 och började 
då med en verksamhet som innebar att barn spelade gratis för barn. De hade 
barnteaterverksamhet varje lördag och föreställning en gång i veckan (Hägglund 2005, 
s. 47f). Verksamheten växte snabbt och 1955 bildades i barnamun Vår teater, det 
officiella namnet var Stockholms stads barn- och ungdomsteater. Många nya teatrar 
tillkom sen i förorterna för att sprida barnteatern, alla barn skulle ha rätt att skapa och se 
god teater, var de än bodde (Hägglund 2005, s. 50f). 1961 lämnade Olenius Stockholms 
stadsbibliotek för att bli Vår Teaters första teaterkonsulent, detta var för övrigt, enligt 
Söderblom, den första tjänsten som barnteaterkonsulent i Europa (Söderblom 1984, s. 
249).  
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Elsa Olenius arbetade som barnbibliotekarie på Söder i trettio år och verkade under 
denna tid hela tiden för att sprida barnkultur till så vida kretsar som möjligt. Hon har 
därigenom gjort stora insatser för barnkulturen på biblioteket och visat på hur boken och 
teatern kan komplettera varandra och hur långt man kan nå i samarbetet mellan 
biblioteket och teatern. Efter sin pensionering reste Olenius runt i både Sverige och 
utomlands och föreläste om fantasins betydelse och om barns rätt till böcker, teater och 
kulturella upplevelser (Söderblom 1984, s. 249). 
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3. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 
Inom de konstnärliga forskningsområdena bedrivs inte forskning på det traditionella 
sättet, man ägnar sig istället åt Konstnärligt Utvecklingsarbete (KU) som 
högskoleförordningen jämställer med forskning. Det konstnärliga utvecklingsarbetet 
utövas vanligen genom projekt som vänder sig utåt mot det professionella konstnärliga 
livet, rapporter om dessa projekt kan man ta del av genom de skolor där de har bedrivits 
(Dramatiska Institutet 2005). Jag har emellertid valt att inte undersöka denna typ av 
forskning utan har koncentrerat mig på den mer traditionsenliga forskningen. 
 
De sökningar som gjorts inför uppsatsen har inte resulterat i några undersökningar 
rörande barnbibliotekarier och barnteater. Jag har därför valt att ta del av forskning som 
jag anser beskriver mitt problemområde, dessa presenteras tematiskt där 
huvudrubrikerna är: Barnkultur, Barnteater och Barnbibliotekariers arbete. 
 
På folkbiblioteken erbjuds mycket som faller inom ramen för barnkultur. Förutom att 
erbjuda barnlitteratur och andra medier till utlåning så anordnar man också ofta 
sagostunder, utställningar eller barnföreställningar. För att skapa en förståelse för 
barnkulturens plats i samhället kommer jag i följande kapitel att redogöra närmare för 
begreppet barnkultur, för nationella styrdokument som rör barnkultur och för utbudet av 
barnkultur i samhället idag. Barnteater som ämne har sin naturliga plats i denna uppsats 
och jag redogör i ett avsnitt av detta kapitel för en del av den forskning som har gjorts. 
Jag tror också att barnbibliotekarier utvecklar ett pedagogiskt tänkande i sitt arbete med 
barn och har kanske liknande åsikter som lärare när det kommer till kultur. 
Barnbibliotekarierna tar även över en lärares roll på biblioteket eftersom det är hon eller 
han som avgör vad som får och inte får ske på barnavdelningen. Det är även hon eller 
han som gör det möjligt för barnen att gå på teater på biblioteket och sköter eventuella 
aktiviteter runtomkring visningarna. Därför har jag också med ett avsnitt som handlar 
om hur lärare ser på barnteater.  
 
Barnbibliotekarier arbetar ofta med urval och inköp av både barn- och 
ungdomslitteratur, film och teater. Detta leder till att man kan finna anknytningspunkter 
mellan att beställa barnteater och att arbeta med inköp av andra medier till biblioteket 
eftersom man måste ta hänsyn till liknande kriterier, till exempel åldersgrupp eller 
ämne, och jag tänker mig därför att uppgifterna borde påverka varandra. Sagostunder på 
biblioteken påminner mycket om en barnteatervisning, speciellt om sagostundsledaren 
sysslar med muntligt berättande utan att läsa innantill från en bok. Jag tänker mig att 
även arbetet kring dessa stunder liknar de vid visandet av barnteater, till exempel att 
hitta en tillgänglig lokal att vara i och när bibliotekarierna väljer vilken saga de ska 
berätta. 
 
Vid litteratursökningen utgick jag till en början från Högskolan i Borås 
bibliotekskatalog för att hitta litteratur att utgå ifrån i de efterföljande 
litteratursökningarna. Det visade sig finnas en del relevant litteratur och utifrån 
källförteckningar har jag försökt att leta mig vidare. Jag har även sökt bland annat i 
Libris, Nordiskt BDI- index, Artikelsök, Mediearkivet, Academic Search Elite med 
flera. De sökord jag har använt mig av är bland annat: barnteater, barn, teater, 
barnbibliotekarier, bibliotekarier, barnbibliotek, bibliotek, folkbibliotek, barnkultur, 
kultur och dess engelska motsvarigheter. 
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Jag har funnit webbplatsen för Centrum för barnkulturforskning hjälpsam vid 
litteratursökning och definitioner av ord. Likaså webbplatsen för Aktionsgruppen för 
barnkultur har varit till hjälp på mer än ett sätt. I samband med att Aktionsgruppen 
redovisade sin rapport tog de emellertid ned webbplatsen med hänvisning till rapporten. 
Det nationella uppdraget Konst och vetenskap har också varit mig till hjälp i 
litteratursökningen, både som direkt ursprungskälla och som hänvisning till vidare 
litteratur. Uppdraget gällde under perioden 2001-2003 och erhölls av Regionteatern, 
Centrum för Kulturforskning, Institutionen för pedagogik vid Växjö universitet och 
Teatervetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Syftet med projektet var 
att samla erfarenheter och kunskaper om den konstnärliga processens roll för unga 
människor och deras eget skapande (Gustafsson & Fritzén 2004, s. 9).  
 
Jag har under litteratursökningarna lagt märke till att det är ont om ny forskning inom 
barnkulturområdet. Aktionsgruppen för barnkultur påpekar att det är svårt att få pengar 
till forskning inom barnkultur och att forskarna är relativt få och spridda. Behovet av 
ökad forskning inom olika ämnen påtalas stort (SOU 2006:45a s. 95). En del av de 
källor jag har använt mig av i uppsatsen är av den orsaken något äldre och jag har inte 
begränsat mig till att använda enbart vetenskapligt material. Därför finns också artiklar, 
handböcker och litteratur som jag har ansett vara relevant för ämnet med i materialet.  
 
 

3.1 Barnkultur 
 
Som tidigare nämnts ansluter jag mig till Centrum för barnkulturforsknings förklaring 
av begreppet barnkultur. Emellertid vill jag i detta avsnitt måla en lite tydligare bild av 
vad begreppet kan innebära, utan att egentligen ändra på innebörden. Cajsa Mitchell, 
lärare i barn- och ungdomsvetenskap vid Uppsala universitet, beskriver barnkultur, i 
boken Att tända en eld: Om kulturens betydelse för barns utveckling (1989), som 
”kultur som riktar sig till barn och som på olika sätt har anpassats till barn och 
ungdomar” (1989, s. 3). Hon fortsätter med att säga att man inte bara ska räkna in kultur 
producerad av vuxna för barn, som till exempel barnböcker, - film och -teater. 
Kulturyttringar som formas i barns egen värld, till exempel lekar och spel borde också 
tas i beaktande (Mitchell 1989, s. 3).  
 
I en mer historisk förklaring menar Mitchell att ordet kultur betyder odling och kommer 
från latinets cultura med samma innebörd. Kulturen är alltså det av människan odlade, 
ordnade eller skapade. Den betydelse vi lägger i ordet kultur idag är en slags odling av 
vissa mänskliga egenskaper som hos oss är särskilt högt värderade: bildning, eller 
andlig odling. Vi tar del av denna odling i skolan, radio, TV och tidningar och den 
hjälper oss sedan att hantera och förstå verkligheten. Mitchell ger även ett exempel på 
hur barn kan använda kultur för att förstå världen utanför. En liten flicka som får höra 
en saga som femåring kan för sitt inre se hur karaktärerna i sagan ser ut och vad som 
händer dem. Genom att föreställa sig detta kommer hon i kontakt med världen utanför 
den egna erfarenheten och med fantasin (Mitchell 1989, s. 10f). 
 
Per Lysander, nuvarande rektor vid Dramatiska Institutet, menar även han att kultur kan 
hjälpa barn att förstå en verklighet de inte riktigt är del av än. I texten Vargarna är lösa 
i barnkammaren! - om barnkulturens uppkomst och undergång (1982) hävdar Lysander 
att barnkulturen härstammar ur åtminstone två sociala behov som den nya synen på 
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barndomen (vilken närmare berörs i avsnitt 4.1) har skapat. Det ena är pedagogiskt och 
grundas i att barn inte längre inhämtar nödvändiga kunskaper och färdigheter 
tillsammans med familjen i det dagliga arbetet. Där ställdes barnen inför ett självklart 
och nödvändigt krav att lära. Nu däremot inhämtas kunskaperna i avskurna skolmiljöer 
och då krävs extra stimulans för att motivera inlärning och det är här som kulturen kan 
komma in och hjälpa till menar Lysander. Det andra sociala behovet är besläktat med 
det första och handlar om att utveckla en personlighet och bearbeta moraliska och 
existentiella problem. Detta måste nu göras inom skolvärlden istället för i arbets- och 
samhällslivet och därför får barnen ta del av verklighetsmodeller, förminskade och 
förkonstlade avbilder av livet utanför skolan. Med fantasins hjälp ska barnen söka sig 
fram till erfarenheter som så småningom eventuellt kan bli till nytta i mötet med 
vuxenvärlden. Lysander menar alltså att man ersätter arbetslivet och samhällslivet med 
fantasin. Tidigare var fantasin något som fanns överallt i samhället, men med den nya 
synen på barndom kom den att bli allt mer knuten till barndomsvärlden. Ett exempel på 
detta är sagorna som förut var till för alla, men när de började nedtecknas och föras över 
från den muntliga traditionen till det skriftliga kulturarvet så anpassades de till 
barnkulturen (Lysander 1982, s. 14ff).  
 
När det gäller den barnkultur som vuxna producerar för barn så menar Mitchell att man 
ska tänka på att barn inte är dummare än vuxna, de har bara färre erfarenheter. Man ska 
alltså inte sänka sig till någon lägre och barnsligare nivå när man väljer berättelser eller 
bilder för barn, men innehållet måste knyta an till sådant som barnet har en chans att 
känna till. Det betyder emellertid inte så mycket om barnet inte förstår allt, det är 
tvärtom viktigt att barnet genom sina möten med kulturen ges en möjlighet att lära sig 
nya saker. Bra barnprogram, barnböcker eller barnteater är sådant som både vuxna och 
barn har glädje av samtidigt, även om man kanske inte njuter av samma saker i dem 
(Mitchell 1989, s. 13f). 
 
 
3.1.1 Nationella styrdokument för barnkultur 
 
Barnkonventionen, som FN antog 1989 och Sverige ratificerade 1990, använder sig inte 
av begreppet barnkultur, de talar istället om barns kulturella rättigheter. I 
barnkonventionen finns ett starkt stöd för barnkulturfrågorna. Artikel 31 säger att 
konventionsstaterna ska främja barnets rätt att ”till fullo delta i det kulturella och 
konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika 
möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och 
fritidsverksamhet” (Helleberg 1998, s. 58). Artikel 12 stadgar barnets rätt till 
yttrandefrihet och artikel 13 tar upp barns rätt att uttrycka sig i ”tal, skrift eller tryck, i 
konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer” (Helleberg 1998, 
s. 53). Olika åtgärder har tagits för att förverkliga barnkonventionen i Sverige, 
riksdagen antog 1999 en nationell strategi som bland annat säger att barnkonventionen 
skall tas upp i utbildningar för yrkesgrupper som ska arbeta med barn. Yrkesgrupper 
som arbetar med barn ska även erbjudas fortbildning inom barnkompetens och 
barnkonventionen (SOU 2006:45b s. 25). 
 
De kulturpolitiska målen utgör grunden för dagens kulturpolitik och fastställdes av 
riksdagen 1974 och reviderades i 1996 års kulturproposition. De säger bland annat att 
alla ska få möjlighet att deltaga i kulturlivet och uppleva, samt skapa kultur. Målen ska 
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också ”främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom 
motverka kommersialismens negativa verkningar” (Statens Kulturråd 2006). De 
kulturpolitiska målen ska stärka kulturpolitiken och skapa gemensamma referensramar 
för kulturpolitiken på statlig, regional och lokal nivå. Målen pekar inte ut några 
särskilda målgrupper utan ska gälla för alla, även barn och ungdomar. Dock finns det en 
del förtydliganden i 1996 års kulturproposition i fråga om hur de ska tolkas för 
målgruppen barn och unga. Barn ska bland annat ha tillgång till kulturella och språkliga 
verktyg för att FN:s barnkonvention ska kunna förverkligas. Kulturpolitiken ska även 
bidra till att stärka kulturen i skola och förskola och alla ska kunna uppleva och skapa 
kultur själva, oavsett var de bor (SOU 2006:45b s. 28). 
Enligt bibliotekslagen skall alla kommuner ha ett folkbibliotek och det ska också finnas 
skolbibliotek för att stimulera barns läsning och tillhandahålla material för utbildningen. 
Paragraf nio säger att ”folk och skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt 
barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier 
anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning” 
(SFS 1996:1596). Som synes nämns endast att biblioteken skall tillhandahålla olika 
medier anpassade till barns behov, vad för slags medier som man skall tillhandahålla 
nämns inte. För barnteaterns del innebär det att kommuner inte måste köpa in barnteater 
till biblioteken.  
 
I läroplanerna för förskola, grundskola och gymnasieskola finns också inskrivet vissa 
mål som rör kultur. I förskolan lyfts leken och det lustfyllda lärandet fram och ska 
stimulera barnets fantasi, inlevelse och kommunikation. Detta ska ske genom hjälp av 
olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse, tal 
och skrift (Lpfö 98). Varje elev ska, innan de lämnar grundskolan, ha fått utveckla sin 
förmåga till kreativt skapande och de ska även ha fått ett ökat intresse för att ta del av 
samhällets kulturutbud (Lpo 94). I gymnasiet finns liknande skrivningar som de för 
grundskolan, det finns även särskilda program och kurser med estetiska inriktningar 
(Lpf 94) (SOU 2006:45a s. 43). 
 
Aktionsgruppen för barnkultur menar att de nationella mål som finns inom barnkulturen 
idag inte följs ordenligt. Målen bryts inte ned till uppföljningsbara mål och uppdrag, det 
saknas också samordning mellan uppdrag som gäller barns eget skapande och de medel 
som finns att förmedla till verksamheter. Aktionsgruppen anser vidare att den nationella 
uppföljningen inom barnkulturområdet är bristfällig och ger inte svar på om 
verksamheten leder till de resultat man förväntat sig. De tillägger emellertid att detta 
inte gäller alla regioner och kommuner (SOU 2006:45a s. 44f). 
 
 
3.1.2 Utbud av barnkultur i samhället 
 
Vad har egentligen samhället att erbjuda barn i form av barnkultur? Margareta 
Sörenson, författare och kulturjournalist, gör en liten genomgång av barnkulturutbudet 
för små barn i boken För de allra små: om att uppleva böcker, teater, film, konst och 
musik när man är liten (2001). Enligt henne är biblioteket den bästa och mest spridda 
kulturcentralen för barnkultur. Där finns självklart böcker till utlåning, men även videor, 
kassetter, cd och cd-rom med inspelade berättelser, dramatiseringar, musik och annat. 
Det är också vanligt att man erbjuder sagostunder, och lite större bibliotek är ofta värdar 
för teaterförställningar, musikarrangemang och liknande. Biblioteket har också ofta ett 
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samarbete med barnavårdscentralerna där information sprids om böcker och många 
kommuner ger också alla nyfödda en bok (Sörenson 2001, s. 160f). Även Anna Birgitta 
Eriksson, barnbibliotekarie, menar att biblioteket är viktigt för barn när det gäller 
kulturutbudet. I texten Barnbibliotekets plats i bibliotekssystemet och kulturpolitiken 
(1994) skriver hon att biblioteket är viktigt eftersom det erbjuder barn att se bland annat 
teater, dans, musik, film och utställningar. Biblioteket verkar dessutom som arrangör, 
förmedlare eller plats för evenemanget (Eriksson 1994b, s. 39). Aktionsgruppen för 
barnkultur poängterar dock att antalet biblioteksfilialer har minskat betydligt sedan 
1980-talet. Eftersom närhet är en betydande faktor i barns kulturanvändande inverkar 
detta naturligtvis negativt på barns kulturutbud (SOU 2006:45b s. 92). 
 
Om vi återgår till utbudet av barnkultur för barn i samhället så finns det också böcker 
för barn på bokhandlar, som har ett varierande utbud av olika omfattningar. Statliga och 
kommunala museer är skyldiga att ordna verksamhet för barn, detta betyder dock oftast 
skolbarn. Konst och musikmuseer har verkstäder för barn där de kan få prova på själva 
och i historiska museer händer det att man har sagostunder. Museer kan också anordna 
teaterföreställningar precis som biblioteken, särskilt länsmuseer. Bio och teater finns för 
barn i många olika åldrar, dansföreställningar finns också så smått men 
musikarrangemang är ganska sällsynta (Sörenson 2001, s. 161ff). Dessa exempel på 
kulturutbud gäller naturligtvis inte endast för små barn utan även för de äldre barnen. 
När man kommer upp i åldrarna får man också ett större utbud av kultur genom 
skolorna. Det finns även musik- och kulturskolor, amatörorganisationer, föreningar och 
många andra viktiga aktörer på kommunal nivå för att säkerställa barns och ungdomars 
möjligheter att skapa och utöva kultur (SOU 2006:45a s. 15). Vi får heller inte glömma 
det utbud av TV- och radioprogram som vänder sig till barn och unga.  
 
Hur stor del av barnkulturen som når sin tilltänkta barnpublik är beroende av hur 
kommunerna har organiserat inköpen, vilket ser väldigt olika ut i olika delar av landet 
(SOU 2006:45a, s. 46). Ett problem som aktionsgruppen för barnkultur har 
uppmärksammat är att fria teater- och dansgrupper, länsmusiker och -teatrar, museer 
och andra kulturinstitutioner ofta har problem med att nå ut till publiken i förskolor och 
skolor. Detta beror oftast på att samordningen i kommunerna gällande förskolornas och 
skolornas inköp av kulturverksamhet är bristande (SOU 2006:45a, s. 21).  
 
 
3.2 Barnteater 
 
Gunborg Carlsson, fil dr vid lärarhögskolan i Malmö, vill i avhandlingen Teater för 
barn: Tre åldersgruppers upplevelser av professionell teater (1984) undersöka hur olika 
åldersgrupper upplever en teaterpjäs som vänder sig till lågstadiebarn. Hon är 
intresserad av att se vad för skillnader som finns i barnens upplevelser och om de kan 
hänföras till ålderskillnader. Vidare undrar hon om åldersfaktorn är så avgörande för 
vad barn uppfattar och upplever under en teaterföreställning att det finns en motivering 
till att ha inriktningar på ålder (Carlsson 1984, s. 14). För att komma underfund med 
detta har Carlsson samlat in ett empiriskt material bestående av 201 spontanberättelser 
och intervjuer med förskole-, låg- och mellanstadiebarn (1984, s. 65f). De yngre barnen 
berättar om detaljer och enskildheter i föreställningen och har inte uppfattat de mer 
symbolliknande budskapen och komplicerade sammanhang. Deras förväntningar och 
förkunskaper har en betydande betydelse i vad de uppfattar, de förstod pjäsen om den 
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stämde in på deras förväntningar, men inte om den stred mot dem. De äldsta barnen, 
mellanstadiebarnen, uppfattade budskapet i pjäsen och kunde uppfatta komplicerade 
förhållanden. Barnen i år 5 fann pjäsen spännande, men inte barnen i år 6 och Carlsson 
funderar om det går en gräns mellan år 5 och år 6 på grund av detta. Bland 
lågstadiebarnen var det barn som visade samma beteenden som mellanstadiebarnen och 
de som var som förskolebarnen, de var roade men huvudbudskapet missades av många 
barn. Carlsson kommer fram till att en åldersinriktning behövs inom barnteatern då barn 
utvecklingsmässigt uppfattar olika saker i en pjäs. Barnpjäser borde också vara 
mångfasetterade och ha moment som tilltalar alla barn, oavsett var de ligger 
utvecklingsmässigt (Carlsson 1984, s. 185f). 
 
I boken Bilder av barnteater (1997) författad av Malin Hjort och Christina Klosterberg, 
doktorander inom medie- och kommunikationsvetenskap respektive sociologi, studeras 
en teaterföreställning där fokus ligger på publiken, barnen. Författarna har gjort 
observationer av tio föreställningar av en teateruppsättning och utfört intervjuer med 
skådespelare, tekniker, etthundratio barn och tio lärare (Hjort & Klosterberg 1997, s. 
3f). Författarna undersöker främst vad barnen tycker om föreställningen och hur de har 
uppfattat den (Hjort & Klosterberg 1997, s. 5). En glädjande upptäckt är att de flesta 
barn ville se teater igen, även de som inte ansett att pjäsen var bra. Hjort och 
Klosterberg kommer även fram till att barnen deltar på de vuxnas villkor och att teatern 
borde bygga mer på barnens åsikter för att bättre kunna bemöta dem. Barnen intresserar 
sig bland annat mer för föreställningens konstnärliga inramning än för det pedagogiska 
budskapet som gått dem förbi (Hjort & Klosterberg 1997, s. 58f).  
 
Anna Lund, doktorand i sociologi med inriktning mot kultursociologi och 
teaterforskning, undersöker i sin licentiatavhandling Iscensättningar och upplevelser: 
Om barn- och ungdomsteater och dess möte med ung publik (2004) mötet mellan 
teatern och dess unga publik. Lund vill belysa och problematisera relationen mellan 
iscensättning och upplevelse. Det empiriska materialet bygger på tre iscensättningar där 
intervjuer har utförts med berörda regissörer, dramatiker, skådespelare och åskådare. 
Barnen i underökningen har intervjuats i helklasser och enskilda samtal, material har 
även samlats in i enkätform (Lund 2004, s. 20f). Det framkommer i undersökningen att 
det finns ett komplext samspel mellan var den unga publiken ligger i sin förståelse av 
pjäsen, vad de har förväntat sig och vad de har för tidigare upplevelser av teater. Dessa 
olika faktorer ändras hela tiden allteftersom man får nya erfarenheter. Enkelt 
sammanfattat kan man säga att det finns två motsatta positioner. I den ena har man 
positiva förväntningar inför teatern som tillsammans med tidigare sociala, kulturella och 
individuella erfarenheter gör att mötet med pjäsen ytterligare förstärker ens uppfattning. 
I den motsatta positionen har man negativa förväntningar och den tidigare erfarenheten 
förstärker även den uppfattningen. Lund påpekar att denna sorts förenkling inte är 
tillförlitlig utan att detta endast är ett utslag för statistik och hon tar också upp en av de 
undersökta pjäserna som ett undantag från statistiken (Lund 2004, s. 117, 124). 
 
I boken Barnteater - myter och meningar (1983) vill Viveka Hagnell, norsk professor i 
teater, belysa barnteaterns betydelse för barn. Hagnell menar att teater inte måste vara 
realistisk för att ett meningsfullt budskap ska kunna nå fram till publiken. En fantasifull 
spelstil fungerar lika bra och speciellt för barn som fortfarande har kvar en öppenhet och 
närhet till detta sätt att uppleva världen (Hagne ll 1983, s. 59). Det är inte heller alltid så 
att en föreställning som får många skratt är bra. Skratt kan visa på bland annat 
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skadeglädje när någon gör bort sig, svordomar och fula ord eller överdrifter i ord och 
handling. Barn kan också skratta när något läskigt inträffar eller för att vuxna skrattar. 
Att få åskådarna att skratta av skadeglädje menar Hagnell kan bidra till att stärka deras 
fördomar. Eftersom det krävs en viss distans för att skratta så motverkar identifikation 
och inlevelse snarare skratt än uppmuntrar det. Stillhet och koncentration kan ge en 
publik en stor konstnärlig upplevelse, en andlös tystnad är inte farlig när 
teatersituationen lever i sig själv (Hagnell 1983, s. 67ff, 73). 
 
Hagnell menar att när man frågar barn vad de vill se på teater så blir svaret oftast 
”någonting spännande och någonting roligt” eftersom de saknar verktyg och erfarenhet 
att uttrycka vad det är de vill se, men tråkigt ska det ju inte vara i alla fall (1983, s. 57). 
Tilläggas kan också att barn vid tillfrågan hellre vill spela teater själva än att gå på teater 
igen (Hagnell 1983, s. 109). Det gäller alltså att introducera barn för många olika slags 
kulturella yttringar inom olika områden, och inom samma område på olika sätt, för att 
de när de blir äldre ska veta vad det finns att välja mellan. Hagnell betonar också att 
både pedagoger och psykologer brukar framhäva vikten av efterarbete. Att få prata 
efteråt, diskutera, följa upp och bearbeta de intryck som pjäsen uppmanat kan hjälpa 
barnen att förstå sina egna käns lor och därigenom uppmuntra till vidare utforskningar 
(Hagnell 1983, s. 125).  
 
Trots att många barnpjäser innehåller viktiga budskap som man vill förmedla så säger 
Hagnell att många skådespelare uttrycker en motvilja till att spela pedagogisk teater 
(Hagnell 1983, s. 60). Det finns naturligtvis undantag från detta, ett exempel på en 
barnteaterföreställning som skapades just för att verka läsfrämjande, och som vände sig 
till bibliotek, är föreställningen En klok boktok av Teater Lila. Skådespelaren Raimo 
Juntunen skapade föreställningen för att han ville ge unga läsare en kick på vägen. I 
samband med föreställningen visade biblioteket upp sin ordverkstad och barnen kunde 
också låna hem böcker (Nordström 2003, s. 13). 
 
 
3.2.1 Lärare och barnteater 
 
Birgitta Gustafsson och Lena Fritzén, doktorand respektive universitetslektor vid 
Institutionen för pedagogik vid Växjö universitet, undersöker i rapporten Idag ska vi på 
teater. Det kan förändra ditt liv: Om barnteater som meningsskapande i skolan (2004) 
hur lärare anser att teater kan fungera meningsskapande i skolan. Författarna har följt en 
teaters konstnärliga arbete med två uppsättningar och utfört intervjuer med besökande 
skolklassers lärare. Femton gruppintervjuer med mellan två och fyra lärare i varje grupp 
och två enskilda intervjuer genomfördes (Gustafsson & Fritzén 2004, s. 17f). De finner 
att lärare i allmänhet talar om teater i skolan på två olika sätt. Det ena sättet 
kännetecknas av att lärarna begränsar teaterns meningsskapande genom att i första hand 
se på dess disciplinerande roll. De undflyr också diskussioner med eleverna eftersom de 
tycker att det är svårt att prata med eleverna om lite svårare frågor som till exempel 
döden. Vissa av lärarna kände att det kunde bli smärtsamt med en diskussion eftersom 
upplevelsen låg dem själva alltför nära och en del lärare menar att man inte ska prata 
sönder upplevelsen utan lämna den orörd. Gustafsson och Fritzén funderar över om det 
är så att läraren själv inte vill bli drabbad av pjäsen och ta till sig det den berättar. Det 
handlar också om samtal som läraren inte har fått någon träning för i sin utbildning, och 
om samtal där det inte finns några rätta svar. Läraren hamnar i en position där hon eller 
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han själv måste fundera över vad det innebär att vara lärare och att kanske tänka över 
var man själv står i sådana frågor som pjäsen tar upp. Många av lärarna ansåg att 
eleverna var för små för att förstå pjäserna de hade sett och att de inte hade tillräcklig 
erfarenhet av teater för att kunna förstå dess symboliska språk. De framhåller att teatern 
spelar på känslor och inte på fakta, som de gör i sin undervisning. De ser det som att 
symboler skapar osäkerhet och de skymmer sikten i undervisningen. Det andra sättet att 
tala om teater i skolan utmärks av att lärarna är öppna och ser möjligheterna med teatern 
och skapar en dialog med eleverna. De tycker att det är bra att teater tar upp svåra frågor 
som barn grubblar på så att de kan få upp en diskussion efteråt. Dessa lärare säger också 
att fantasin måste få plats i teaterbesöket och uppskattar särskilt om pjäsen använder 
symboliska bilder och kan visa på olika perspektiv till frågor (Gustafsson & Fritzén 
2004, s. 75ff). 
 
Det första sättet att tala om teater är det som dominerar bland lärarna och de har svårt 
för att förstå teatern och hur den kan användas i skolarbetet, de ser fler hinder än 
möjligheter för att integrera teatern i undervisningen. De lärare som däremot ser 
möjligheterna med teaterns meningsskapande har en större förståelse för att det är de 
själva som är hindret och efterlyser en dialog med teatern. Gustafsson och Fritzén anser 
att de två olika sätten att tala om teater i allra högsta grad påverkar hur eleverna kommer 
att uppfatta teaterbesöket och hur meningsskapandet kommer att gestalta sig 
(Gustafsson & Fritzén 2004, s. 84ff).  
 
Gustafsson och Fritzén finner att lärare ofta har svårt att integrera teaterbesöken i 
undervisningen eftersom de känner sig alltför styrda av läro- och kursplaner, scheman 
och ekonomiska ramar. Eftersom det är ”någon på kommunen” som ofta har köpt in 
pjäsen är det också svårt att planera in den i undervisningen innan de vet när de ska få se 
pjäsen och vad den ska handla om. Lärarna anser att en inbjudan till en teater kan vara 
ett trevligt avbrott i vardagen men de följer sällan upp besöket. De tycker i allmänhet att 
teater är bra och att eleverna ska få se det i skolan, men de reflekterar inte över varför 
man ska se teater, vilka elever som ska se den och vad för slags teater man ska se 
(Gustafsson & Fritzén 2004, s. 70f).  
 
I Hjort och Klosterbergs intervjuer hittar vi också problemet med att lärarna har svårt att 
se kopplingar mellan teaterpjäsen och sin undervisning och därför går de inte vidare och 
arbetar med pjäsen i skolan. Lärarna förväntade sig också i detta fall något mer av 
pjäsen, att det skulle hända något efteråt från teaterns sida. Ett ökat samarbete med 
teatern är lärarna positiva till, de vill gärna tidigt få reda på vilka pjäser de ska se för att 
kunna planera in det i undervisningen. Hjort och Klosterberg hävdar emellertid att 
barnens upplevelser är beroende av om läraren är engagerad och flexibel i efterarbetet. 
Hjort och Klosterberg kommer fram till att en bättre kommunikation mellan de olika 
parterna är önskvärt och skulle förbättra upplevelsen av pjäsen för barnen. De menar 
också att detta borde vara en möjlighet då både teater och skola har uttryckt en sådan 
önskan (Hjort & Klosterberg 1997, s. 40ff). 
 
Lärarna i Gustafsson och Fritzéns undersökning ser det för övrigt som sin plikt att 
erbjuda eleverna att få se teater eftersom barn i allmänhet inte gör det på sin fritid. De 
framhåller även teaterns fostrande roll och att det är viktigt att lära sig att gå på teater 
och hur man uppför sig där. Teatern blir ett medel till social träning och allmänbildning, 
den framhålls även som något alltigenom gott och som ett viktigare medium än tv och 
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video, en finkultur som tillhör allmänbildningen (Gustafsson & Fritzén 2004, s. 72f).  
 
 
3.3 Barnbibliotekariers arbete  
 
Som tidigare har nämnts är biblioteket en viktig plats för barnkultur i samhället. Detta 
har även uppmärksammats i en del litteratur och det har skrivits handböcker för 
barnbibliotek och böcker som tar upp barnbiblioteket ur olika synpunkter. De flesta av 
dessa böcker är naturligt nog inriktade på böcker när de talar om kultur på biblioteket. 
Bibliotekstjänst gav år 1977 ut boken Barnbiblioteket - en resurs: Fem inlägg om 
bibliotekets roll i barnkulturen med ambitionen att öppna en debatt om prioriteringar 
och resursfördelning för den kommunala kulturpolitiken. Man ville framhålla att man 
genom samverkan inom kommunen har större möjligheter att uppnå det mål man satt 
för den barnkulturella verksamheten. Författarna ville också visa att kommunens 
barnbibliotek borde kunna spela en större roll för barnkulturen (Bibliotekstjänst 1977, s. 
5f). Trots att bokens titel innehåller ordet barnkultur är den kultur som åsyftas i en 
begränsad form, det är den fysiska pappersboken man talar om i alla de fem inläggen.  
 
En annan bok, utgiven av Statens kulturråd, där detta budskap är mer uttalat är boken 
Passa upp, passa, passa vidare...? (1982) som är en handbok för barnbibliotek. Här 
skriver författarna i inledningen att man kan se deras bok som en försvarare för 
pappersboken (Skoglund 1982, s. 7). De tar emellertid upp att programverksamheter för 
barn i många kommuner har blivit en tyngande uppgift för barnbibliotekarien. Mycket 
tid går åt till att kontakta teater- och musikgrupper, dockteaterspelare och författare. 
Många barnbibliotekarier kände sig också rådvilla över situatio nen då boken skrevs och 
undrade om kommunens barnkultur verkligen var deras ansvar. En drivkraft för dem var 
emellertid att ingen annan skulle sköta inköpen om inte de gjorde det och då skulle det 
lilla anslag som fanns att försvinna. Dock menar författarna att andra i kommunen också 
borde vara intresserade av barnkultur, till exempel personalen vid förskolorna och 
fritidsgårdarna. De föreslår bildandet av barnkulturgrupper i kommunerna som skall 
samordna och planera den kommunala barnkulturen. I gruppen skall finnas 
representanter från de fyra så kallade ”människonämnderna”, fritidsnämnden, 
kulturnämnden, skolstyrelsen och socialnämnden. Genom samplanering kan de små 
resurser man har användas bättre och varje deltagare kan bidra med kunskaper inom sitt 
område. De kan också få känna en samhörighet inom gruppen som kan leda till att 
barnkulturens plats i kommunen stärks genom att de känner ett gemensamt ansvar för 
den. Gruppen kan även genom kontakter med föreningar och andra grupper i samhället 
nå ut till barnen. De kan också på längre sikt planera vad som behöver göras inom 
kommunen och vad som kan förbättras inom barnkulturutbudet. Kanske kan bibliotekets 
programpengar användas för aktiviteter utanför biblioteket för att nå så många barn som 
möjligt (Skoglund 1982, s. 83f). 
 
Intressant att notera i dessa handböcker för barnbibliotek är att det betonas att 
barnavdelningen har en underordnad ställning på biblioteken. I boken Barnbiblioteket - 
en resurs: fem inlägg om bibliotekets roll i barnkulturen (1977) tas bland annat upp att 
barnbiblioteket ofta får för små lokaler, även vid nybyggen, för att man inte tar hänsyn 
till den plats som behövs för besök av bland annat barngrupper. Barnavdelningens 
ställning är också svag i förhållande till andra avdelningar genom brist på personal och 
medier (Bibliotekstjänst 1977, s. 25ff).  
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I texten Barnbibliotekets plats i bibliotekssystemet och i kulturpolitiken (1994) skriver 
Anna Birgitta Eriksson att barnbiblioteksverksamheten har en svagare ställning än 
vuxenverksamheten. Orsakerna till detta säger hon kan sökas i traditionen från 
universitets- och forskningsbiblioteken och i att vuxna anses viktigare än barn i 
samhället. Barnen kan inte heller motverka denna underordnade ställning eftersom de 
inte är en stark påtryckningsgrupp, deras krav måste som regel kanaliseras genom vuxna 
(Eriksson 1994b, s. 38).  
 
 
3.3.1 Urval och inköp av barnlitteratur 
 
Cathrine Blanshard, bibliotekschef på Leeds Library and Information Services, tar upp 
många aspekter på vad barnböcker ska fylla för funktion i boken Managing Library 
Services för Children and Young People: a practical handbok (1998). Böcker ska bland 
annat ge kunskaper och utveckla barnets intellekt, språk och fantasi. De ska också 
utveckla barnet känslomässigt, öka dess förståelse för sin egen och andras situationer 
och för olika kulturella grupper. Vidare ska böcker introducera barnen för nya 
upplevelser och vidga deras vyer och dessutom ska de uppmuntra till nöjesläsning och 
grundlägga ett intresse för böcker (Blanshard 1998, s. 159). Vid urval av böcker ska 
man tänka på att tillgodose potentiella läsare och användare med särskilda behov, likväl 
som aktiva biblioteksanvändare. Böckerna ska också porträttera båda könen och olika 
kulturer på ett positivt sätt. Man ska inte undvika material som är kontroversiellt eller 
socialt, politiskt eller etiskt känsligt men det är viktigt att det är välskrivet och bidrar till 
debatten. Till sist får man inte glömma bort att det finns vuxenböcker som passar 
ungdomar och barn- och ungdomsböcker som intresserar vuxna (Blanshard 1998, s. 
165f). 
 
I magisteruppsatsen Skönlitteratur för slukaråldern – Ur ett vuxenperspektiv: Några 
barnbibliotekariers och grundskolelärares syn på barnlitteratur (2004) undersöker 
författaren Liselotte Eriksson tre bibliotekariers och tre mellanstadielärares syn på 
barnlitteratur genom intervjuer. Bibliotekarierna i L. Erikssons undersökning anser att 
det är viktigt att man utgår från barnets läsnivå och att man har läst boken själv när man 
ger boktips. Underliggande budskap är bibliotekarierna positiva till och menar att 
böckerna gärna får diskuteras, hur denna diskussion skulle komma till stånd och med 
vem barnen skulle diskutera framgår dock inte (Eriksson 2004, s. 43ff). Två av 
bibliotekarierna anser också att bra barnböcker anses vara bra av också vuxna (Eriksson 
2004, s. 58). 
 
Gerd Eriksson har i sin magisteruppsats Att välja och att välja bort: En kvalitativ studie 
av hur barnbibliotekarier motiverar sina inköp av barn- och ungdomslitteratur (2005) 
utfört sex stycken kvalitativa intervjuer med inköpsansvariga barnbibliotekarier. Hon 
vill komma åt deras synpunkter och erfarenheter gällande urval och underlag för inköp 
av barn- och ungdomslitteratur. I resultatet framkommer att böcker som bidrar till debatt 
om människa och samhälle inte möter några argument mot inköp. Klassiker och sagor 
är informanterna positiva till men inköpen minskas genom att dessa inte lånas ut så 
mycket. Massmarknadslitteraturen möter skilda uppfattningar och samtidigt som den 
anses vara oförarglig och locka till läsning så ifrågasätts om den är bibliotekets ansvar 
eftersom den inte motsvarar kvalitetskraven (Eriksson 2005, s. 40ff). G. Erikssons 
informanter säger att de rättar sig efter det som efterfrågas och lånas ut. Därför säger en 
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av informanterna att hon vänder sig ganska mycket till de yngre barnen eftersom hon 
har märkt att de äldre inte lånar så mycket. Även de andra av Erikssons informanter 
prioriterar till stor del de mindre barnen vid inköpen (Eriksson 2005, s. 52ff). 
Bibliotekstjänst (BTJ) styr till stor del G. Erikssons informanters inköp av litteratur, 
emellertid verkar de vara medvetna om detta och beklagar att det är så. De anser att man 
till viss del kan lita till omdömena i BTJ:s katalog men de vänder sig även till andra 
inköpskällor som bokhandlar, dock i ganska liten utsträckning (Eriksson 2005, s. 49ff). 
 
Anna Birgitta Eriksson menar i texten Barnbibliotekets medier (1994) att det finns en 
risk att vuxna väljer bort en del böcker som barn skulle vilja läsa eller ha behov av 
därför att man inte förstår sig på dem och att den kvalitetsnorm de handlar utefter är för 
vuxna. Därför menar A. B. Eriksson att det skulle vara bra och viktigt om barn fick ha 
ett inflytande över barnbibliotekets inköp (Eriksson 1994a, s. 50). 
 
 
3.3.2 Sagostunder 
 
En magisteruppsats som undersöker sagostundsverksamheten på biblioteket är Varför 
sagostund?: Sagostundsverksamheten på folkbibliotek igår och idag (2005) författad av 
Gunilla Brodin. Studien genomfördes med en enkätundersökning bland bibliotek i Västa 
Götalandsregionen. Utefter resultatet delar Brodin in syftet med att ha sagostunder i sex 
kategorier: kulturarv/tradition, läslust, språk och fantasi, biblioteksbesök, muntligt 
berättande och gemensamma upplevelser. Hon konstaterar därigenom att biblioteken har 
många olika syften med sina sagostunder. Bibliotekarierna som svarade på Brodins 
enkät säger att de vill stimulera läslusten hos barnen i deras framtida liv och att de vill, 
genom att introducera barnen till olika kulturyttringar, stimulera deras framtida intresse 
för ämnet. Informanterna menar att det är ett bra tillfälle att få samtala med barnen om 
berättelsen, men de för över det ansvaret på andra genom att säga att om barnen 
samtalar med kompisar eller vuxna så sker en bearbetning. De framhäver även fantasins 
roll i sagostunden och hoppas att kunna stimulera till längtan efter fler sagor (Brodin 
2005, s. 30ff). Brodin säger att sagostunderna stimulerar till eget läsande bland barn, 
men hon spekulerar också i om inte sagostunderna kanske väcker en lust hos barnen att 
själva berätta (Brodin 2005, s. 41). Hon kommer även fram till att det är vad hon kallar 
eldsjälar som driver verksamheten till stor del, även om de inte själva är 
sagostundsledare. Dessa eldsjälar är barnbibliotekarier som visar ett stort engagemang 
och ser till att sagostunderna kommer till stånd. Enligt Brodin visar de också en stor 
uppfinningsrikedom genom att bland annat hitta utrymmen till sagostunderna, i bland 
annat fritidsgårdar, missionskyrkor och källare, om lämpligt utrymme inte finns att 
tillgå på biblioteket. Brodin kommer även fram till att det muntliga berättandet, som har 
starka kopplingar till dramatisering, framhålls särskilt starkt på biblioteken (Brodin 
2005, s. 34ff).  
 
En magisteruppsats som särskilt vill belysa det muntliga berättandet i folkbibliotekets 
sagostundsverksamhet är Muntligt berättande på folkbibliotekets sagostund (2001). 
Författaren Catarina Lundblad vill ge en inblick i vilka funktioner det muntliga 
berättandet kan ha, både för ledaren och de deltagande barnen. Genom observation och 
intervju av två sagostundsledare, som endast använder sig av muntligt berättande, 
kommer Lundblad fram till att det muntliga berättandet möjliggör en bättre kontakt med 
barnen än högläsning. Därför skapas också bättre förutsättningar för att de ska behålla 
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sitt intresse för böcker och läsning. Det finns även en gemenskap i sagostunderna som 
får barnen att känna att de är en del av en grupp och genom att de tillåts deltaga i sagan 
stärks deras självförtroende. Sagostundsledaren kan genom sitt val av saga stärka 
barnens grundtrygghet genom att ge dem kraft och verktyg för att uttrycka sina egna 
behov och önskningar. Barnen kan även identifiera sig med någon i berättelsen och 
sagostunden får därigenom en empatigrundande funktion. Sagostundsledarna i 
Lundblads undersökning framhåller vikten av att välja sagor som de kan stå för själva 
och att de är på passande nivå för åldersgruppen (Lundblad 2001, s. 52ff). Lundblad 
anser att det efter sagans slut inte ska vara några fortsatta aktiviteter eller diskussioner 
angående sagan, hon anser att barnet skall lämnas ifred med sina upplevelser och få 
bearbeta dem i egen takt. Dock menar hon att sagostundsledaren gärna får finnas kvar 
en stund och svara på frågor som barnen självmant kommer med. Lundblad konstaterar 
till sist också att sagostundsledarna är eldsjälar som brinner för muntligt berättande, 
barn och barnlitteratur men att det saknas tid och pengar för verksamheten på 
biblioteken (Lundblad 2001, s. 60ff).  
 
Blanshard påpekar att man måste ifrågasätta sagostundernas utformning. Om man 
anordnar sagostunder bara för att det är någonting man ska göra på biblioteken, så 
kommer man inte att fundera över hur det eventuellt kan påverka barnen. Antagligen 
kommer man då inte heller göra så stort intryck på barnen. Blanshard föreslår att man 
ska hålla sagostunder med omkringliggande aktiviteter, gärna i ett tema, för att barnen 
ska få stimulans på flera olika sätt. Till exempel genom att ha verkstäder där man får 
måla eller skapa något. Man kan också istället för att ha en sagostund i veckan ha en 
större tillställning en gång i månaden, något som är särskilt bra för att det ger lite mer 
tid för barnen att umgås och kommunicera med varandra (Blanshard 1998, s. 145) 
 
Som vi kan se har Lundblad och Blanshard helt olika åsikter gällande efterföljande 
aktiviteter till sagostunderna. Lundblad vill inte se någon verksamhet med barnen efteråt 
medan Blanshard är en stor förespråkare för det. Skilda åsikter är något som man kan 
hitta inom alla ämnen, men det är intressant att notera och man kan fråga sig hur detta 
påverkar arbetet med min uppsats. Jag har emellertid innan redovisat för källor som 
anser att efterarbete och diskussioner är bra för barn och inte hittat några åsikter om att 
barnen ska sköta sådant efterarbete på egen hand, med undantag för en del av lärarna i 
undersökningarna (se Hagnell 1983; Hjort & Klosterberg 1997; Gustafsson & Fritzén 
2004). Jag får därför säga mig ansluta mig till Blanshard i denna fråga och konstatera att 
jag har blivit mer uppmärksam på att det finns många olika åsikter i olika ämnen. 
 
 
3.4 Sammanfattning 
 
I detta kapitel har jag presenterat material som ska hjälpa till att ge en bild av 
barnbibliotekariers arbete kring barnteater. Kapitlet inleds med ett avsnitt om hur 
begreppet barnkultur uppfattas i dagens samhälle, vilka nationella styrdokument som 
finns på barnkulturområdet och vad som erbjuds i samhället inom barnkultur idag. 
Begreppet barnkultur visar sig innebära kultur av och för barn, emellertid visar avsnittet 
också på hur barn kan använda kulturen för att förstå omvärlden bättre inför sitt 
framtida vuxenliv. När barnen har blivit alltmer avskärmade från vuxenvärlden, genom 
att skolor har gjort sitt inträde, får man ta fantasin till hjälp för att föreställa sig hur livet 
kan se ut för andra i samhället och hur ens eget liv kommer att gestalta sig i framtiden. 
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Barnkultur skall också vara något som både barn och vuxna kan ta del av och finna 
intressant, även om man inte intresserar sig för samma saker. De nationella 
styrdokumenten visar vidare att alla barn har rätt till att yttra och uttrycka sig på olika 
kulturella sätt och därigenom berika sig själva och sin egen utveckling. Dock 
framkommer också att samordningen av barnkultur i kommuner inte följs ordentligt och 
detta drabbar barnen. Utbudet av barnkultur är emellertid ganska gott, men bland annat 
fria teatergrupper upplever svårigheter med att nå ut till publiken i förskola och skola.  
 
Efter detta avsnitt följer det om barnteater, där det framkommer att man måste ta hänsyn 
till flera olika aspekter när man skapar barnteater. Man får inte underskatta barnen men 
samtidigt måste man ta hänsyn till var de ligger i sin utveckling, vad de har för tidigare 
erfarenheter och därigenom för förväntningar och självklart vad det är för slags teater 
man vill göra. Det framkommer även att de yngre barnen kan ha svårt att uppfatta de 
pedagogiska budskapen i pjäserna. Barnen skiljer också på den teater de får se utövas av 
professionella skådespelare och den de skapar själva. De flesta barn vill emellertid se 
teater igen, även om de inte uppskattat den pjäs de nyss har sett. I avsnittet om lärare 
och barnteater presenteras två undersökningar utförda med lärare som har sett på teater 
med sina elever. En genomgående tendens är att lärarna inte vet vad de ska göra med de 
teaterföreställningar de ser med sina elever. De ser teatern som endast ett trevligt inslag 
i vardagen och jobbar inte vidare med upplevelsen eller temat efteråt, även om 
föreställningen kan ha mycket tydliga kopplingar till vidare arbete. De har även svårt att 
uppmuntra eleverna till diskussioner, om pjäsen handlat om ett svårt ämne. Det finns 
naturligtvis undantag från detta och lärare som mer än gärna tar till sig teatertillfällena 
och integrerar dem i undervisningen. Emellertid efterlyste en majoritet av lärarna ett 
ökat samarbete med teatrarna och information om vad de skulle få se för pjäs i ett tidigt 
skede för att kunna integrera den i undervisningen. Det framkommer också en bild av 
att barnens förståelse av pjäsen är beroende av läraren.  
 
I det följande avsnittet, barnbibliotekariers arbete med barn, framkommer att kultur på 
barnbiblioteket ofta endast innebär den litteratur man erbjuder och eventuella andra 
medier man kan erbjuda för utlåning. Man talar inte så ofta om andra former av 
kulturverksamheter på biblioteken i handböcker och liknande. Det framkommer också 
att barnavdelningarna har en underordnad ställning på biblioteken även fast de har den 
högsta utlåningsstatistiken. Det faktum att biblioteksfilialerna har minskat betydligt 
sedan 1980-talet påverkar också det utbud av kultur som barn har tillgång till.  
 
Efter detta avsnitt redogörs för hur urval och inköp av barnlitteratur kan gå till och vad 
man borde tänka på som inköpare. Eftersom barnbibliotekarie r köper in olika 
barnkulturella evenemang och inte bara barnlitteratur så kan man anta att dessa 
arbetsuppgifter påverkar varandra. Kriterier utvecklas och man tittar efter dessa vid 
inköpen av olika medier och evenemang. Den tidigare forskning jag har tagit del av 
visar att de flesta barnbibliotekarier inte reflekterar över utlåningsstatistik vid inköp 
men samtidigt är de försiktiga med att köpa in klassiker och sagor på grund av dålig 
utlåning. De kan vidare köpa in litteratur som har fått dålig kritik, men de köper inte 
alltid in litteratur som efterfrågas om de anser att den är för dålig. Dessutom ska man 
vid inköp tänka på att barnlitteratur ska spegla olika förhållanden i samhället så att 
barnen kan utveckla en förståelse för samhället i stort och för egna och andras 
situationer. Nöjesläsning ska även uppmuntras, detta anser de även är den viktigaste 
uppgiften för barnlitteratur. Efter urval och inköp av barnlitteratur presenteras 
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undersökningar och litteratur om sagostunder på biblioteken. Arbetet med att anordna 
sagostunder påminner om det arbete man gör när man köper in barnteater till 
biblioteket, bland annat måste det finnas en tillgänglig lokal och man måste välja ut 
sagor att berätta. Materialet visar att det ofta är barnbibliotekarier som anordnar 
sagostunderna och ser till att de finns på biblioteken, även om det inte alltid är de själva 
som leder dem. Sagostundsledarna väljer att berätta sagor de själva kan stå för och 
genom sitt arbete håller de uppe barns intresse för läsning. För barnen så hjälper 
gemenskapen i sagostunderna till att stärka deras självförtroende och genom 
identifikation med sagornas karaktärer kan de träna upp sin empatiska sida.  
 
Jag kommer att använda den tidigare forskningen och litteraturgenomgången 
tillsammans med de teoretiska utgångspunkterna i tolkningen av det empiriska 
materialet. 
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4. Teori 
 
I följande kapitel beskrivs de teoretiska utgångspunkter som jag har valt att använda 
mig av. Detta sker i två olika avsnitt, i det första avsnittet behandlas den nya synen på 
barndomsbegreppet som har utvecklats under senare år och som ligger som grund för 
uppsatsen. I det andra avsnittet av kapitlet behandlar jag Karin Helanders, professor i 
teatervetenskap vid Stockholms universitet, modell över barnteaterns tre grundläggande 
syften som hon urskiljer i boken Från sagospel till barntragedi: pedagogik, förströelse 
och konst i 1900-talets svenska barnteater (1998) och som jag till stor del kommer att 
använda mig av i min analys. Tills sist förklarar jag i det avslutande avsnittet av kapitlet 
hur jag kommer att använda mig av de teoretiska utgångspunkterna i analysarbetet. 
 
 
4.1 På de vuxnas villkor 
 
Ett nytt sätt att se på barn och barndom har vuxit fram under de senaste decennierna och 
det definierar begreppet barndom som en social konstruktion. Denna nya 
barndomsforskning fick sitt genombrott med mentalitetshistorikern Philippe Ariès bok 
Barndomens historia (1982) där författaren undersöker barn och barndom i Europa från 
medeltiden fram till och med 1700-talet. Ariès menar att kärleken för de små barnen har 
vuxit fram under århundradenas lopp. Under medeltiden fäste sig inte människor vid 
spädbarnen eftersom spädbarnsdödligheten var så hög att man löpte stor risk att förlora 
dem. Barnen räknades inte förrän de hade kommit igenom denna period och de kunde 
klara sig själva, från sju års ålder ungefär. De beblandades då med de vuxna i en 
gemenskap där både ung och gammal deltog i arbete och lek. Det fanns inte någon 
egentlig privat sektor och familjen fyllde endast funktion som överförandet av liv, 
egendom och namn (Ariès 1982, s. 157f, 279). Under 1500- och framförallt 1600-talet 
sker en attitydförändring och ett intresse för barnuppfostran återuppväcks, främst hos 
präster, jurister och de lärde. Skolan utvecklas och barnen lär sig inte som tidigare 
tillsammans med de vuxna, utan får vara i en särskild miljö som ska förbereda dem 
inför livet med de vuxna. Det är nu som barndomen som begrepp uppstår och man anser 
att barnet inte är redo för livet innan det har tränats till det. I samband med detta 
förändras också synen på familjen och man får starkare emotionella känslor för alla sina 
barn (Ariès 1982, s. 280f). 
 
Etnologen Barbro Johansson diskuterar barndomsbegreppet i sin doktorsavhandling 
Kom och ät! Jag ska bara dö först: Datorn i barns vardag (2000). Hon menar att 
barndomen konstrueras för att passa den tid man lever i och att man genom socialisation 
överför samhällets normer och värderingar till individen. Hon förklarar att barns 
socialisation går ut på att den färdigutvecklade vuxne vägleder och formar barnet in i 
vuxenlivet. Barnet är den passive mottagaren som reagerar på metoderna för 
undervisningen men som inte själv kan påverka förutsättningar och kontext för 
socialisationen. När barnet börjar närma sig vuxenstadiet blir socialisationen en del av 
dess vardag och allt som det möter i vardagen kan på olika sätt påverka och fostra 
barnet, till exempel böcker, tv-program, teater eller människor (Johansson 2000, s. 
40ff). 
 
David Buckingham, professor i pedagogik vid Londons universitet, menar i boken After 
the death of Childhood: growing up in the age of electronic media (2000) att 
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definitionen av barndom är beroende av att det finns två olika diskurser om barndom. 
Den ena produceras av vuxna för vuxna i form av akademiska och politiska 
diskussioner, TV-program och rådgivande litteratur. Den andra diskursen produceras av 
vuxna för barn i form av barnlitteratur, TV-program och andra barnmedia som sällan 
produceras av barn själva, även om det händer (Buckingham 2000, s. 8). Diskurserna 
om barndom är alltså till mycket stor del producerad av vuxna. Karin Helander, 
professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet, ansluter sig till detta och tar upp 
diskursen som rör vad för slags teater vuxna producerar för barn i sin bok 
Barndomsdiskurser och barnteater (2003). Helander menar att barnteatern ofta är 
konstruerad av vuxna för barn, vilket brukar resultera i att det finns ett underliggande 
syfte med teatern som gör att den helst ska vara både underhållande och nyttig. Man 
vänder sig också först och främst till vuxna (föräldrar och lärare) med barnpjäser 
eftersom det beror på dem om den tilltänkta publiken (barnen) skall få se föreställningen 
eller inte. Barn har mycket sällan själva makten att få avgöra själva vad de ska se 
(Helander 2003, s. 15). Eftersom bilderna av barndomen utgår från vuxnas fördomar, 
förväntningar och förhoppningar speglas detta även i den kultur som vuxna producerar 
för barn. Kulturen som den vuxne vill ge barnet blir filtrerad genom den vuxnes 
värderingar och normer, vi försöker konstruera barndomen som vi vill att den ska se ut, 
och som vi vill att barnen ska vara (Helander 1998, s. 11).  
 
Jag har i detta avsnitt försökt att visa på ett sätt att se på barndomen som något som är 
producerat av det vuxna samhället. Det är alltså de vuxna som styr hur barndomen ska 
te sig och vad den ska innehålla. Vi har gått från en gemenskap till att utesluta barnen 
eftersom det sällan är någon som frågar barnen vad det är de vill ha. Det är denna 
utgångspunkt jag har i uppsatsen gällande barnkultur och producerandet av barnkultur, 
och speciellt då teater för barn.  
 
 
4.2 Barnteaterns grundläggande syften 
 
Jag presenterar i detta avsnitt Karin Helanders modell om barnteaterns tre 
grundläggande syften. Genom att hävda att det finns tre grundläggande syften bakom 
svensk barnteater, pedagogik, förströelse och konst, försöker inte Helander att sätta 
etiketter på olika barnteaterföreställningar. Helander försöker istället att visa på olika 
mönster och dominansförhållanden som man kan avläsa inom den svenska barnteatern 
under 1900-talet (1998, s. 9f). Barnteaterföreställningar innehåller i allmänhet flera av 
de tre grundläggande syftena men tyngdpunkten ligger oftast mer hos en av dem. Man 
kan säga att barnteatern speglar sin tids syn på barn och barndom, och att ”trender och 
tendenser har skiftat, ibland mycket snabbt, beroende på vad vuxenvärlden tyckt vara 
lämpligt och skojigt för barnpubliken” (Helander 2000b, s. 137). 
 
 
4.2.1 Barnteater som pedagogik 
 
Den mest uppenbara kopplingen till pedagogisk teater borde vara den teater som elever 
idag ser och spelar i skolor. Att använda teater i undervisningen har sina rötter i den 
skolteater som spelades under 1500- och 1600-talet och som hade till syfte att fostra 
eleverna etiskt, språkligt och socialt. Den pedagogiska teatern har alltså som mål att 
fostra och undervisa sin publik och gör detta på ett antingen helt öppet eller ett lite mera 
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dolt sätt. De dolda pedagogiska avsikterna visar sig bland annat i de sagospel som man i 
början av 1900-talet brukade ge vid de större institutionsteatrarna kring juletid. Pjäserna 
uppvisade mycket entydiga fostrande normer som att goda gärningar belönas och onda 
får sitt straff. Man inpräntade i barnen att man inte skall ljuga, stjäla eller plåga djur, 
utan vara artig och lydig och hedra sina föräldrar. Detta kan te sig som en ganska 
uppenbart pedagogisk form av teater, men det var inte det uttalade huvudsyftet med 
uppsättningarna, därav de dolda avsikterna. Under slutet av 1960-talet bildades däremot 
många fria teatergrupper som hade som tydlig ambition att fostra barnen genom 
barnteater med politiska och samhällsengagerande undertoner. Man ville uppfostra barn 
till att bli solidariska medborgare för att kunna kämpa för jämlikhet, rättvis fördelning 
av jordens resurser och bättre miljö. Detta gjordes genom att man placerade teatern i 
barns vardagsmiljöer och vävde in berättelser om tillståndet i världen. Formen fick en 
stor genomslagskraft men provocerade också mycket starkt genom sin form att öppet 
prata om politiska problem och undervisa. Begreppet ”pekpinneteater” blev synonymt 
med pedagogisk teater och den fick en negativ klang under lång tid (Helander 1998, s. 
259f).  
 
Om man tittar på en vidare betydelse av begreppet pedagogisk barnteater kan man se att 
många föreställningar under de senaste decennierna har tagit upp barns plats i familjen 
och samhället. Man skildrar där barns tankar och liv och visar därigenom hur de kan 
behärska känslor och problem som till exempel rasism, mobbing och våld. Det finns ett 
stort samarbete med skolor och teatrarna tar ofta fram pedagogiskt arbetsmaterial till 
skolor som de kan använda i undervisningen, bland annat som underlag för diskussioner 
(Helander 1998, s. 260f).  
 
En annan sida av den pedagogiska teatern handlar om att fostra in barnen i kulturella 
sammanhang. Den visar sig ofta i samarbete med skolor, där man lockar eleverna till 
teatrarna med rabatterade priser för att ge dem en litterär, estetisk och etisk fostran och 
vänja in dem till teatern för att de förhoppningsvis ska bli den framtida vuxenpubliken 
(Helander 1998, s. 260). 
 
 
4.2.2 Barnteater som förströelse 
 
Barnteater som förströelse har framför allt i uppgift att roa och underhålla publiken och 
i sagospelen under 1900-talet var detta ett grundläggande inslag. Den underliggande 
moralen hade, som tidigare nämnts, till syfte att uppfostra. Men dekorationer, kostymer 
och effekter var däremot spektakulärt utförda för att uppmuntra fantasin och underhålla 
(Helander 1998, s. 261). Recensioner från denna tid vittnar ofta om succéer med en 
barnpublik som kvittrade av förtjusning. Recensenterna var emellertid inte av den 
meningen att barnteatern kunde bedömas på samma sätt som en vuxenföreställning, det 
räckte med att den var ”kul” (Helander 2000b, s. 144f). Förströelseteatern kännetecknas 
av att man gärna gestaltar fantasi genom färggranna dräkter i en sagolik kulissvärld 
istället för att utnyttja skådespelarnas uppfinningsförmåga, musikaliska färdigheter eller 
de skapande möjligheter som en sparsam rekvisita kan möjliggöra, som till exempel den 
politiska teatern under 60-talet valde att göra. Det är inte endast de stora 
institutionsteatrarna som gör uppsättningar av detta slag där man inte har några dolda 
värderingar eller estetiska inslag, också små teatrar använder sig av konceptet. Man får 
här emellertid inte glömma bort att det är ytterst svårt att fånga en publik genom att vara 
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tråkig, så det finns knappast någon teatergrupp som medvetet valt bort att underhålla. 
Medlen man väljer för att nå sitt mål skiljer sig däremot åt (Helander 1998, s. 261f). 
 
Igenkännandets glädje är också ett viktigt inslag i barnteater som förströelse och 
kännetecknas ofta av att man iscensätter kända barnböcker som barnen utan svårighet 
kommer att känna igen och älska. Helander går till och med så långt som att säga att 
”igenkännandets glädje i mötet med den välkända boken är en grundbult i den svenska 
barnteatern!” (2000b s. 145).  
 
 
4.2.3 Barnteater som konst 
 
Begreppet konst inbegriper ”teknisk eller konstnärlig skicklighet, konstfärdighet och 
estetisk verksamhet”. I den pedagogiska teatern och teater som förströelse finns inga 
hinder för en teknisk eller konstnärlig skicklighet. Det som skiljer den konstnärliga 
barnteatern från de andra två är att den söker nya vägar och utmanar i sitt skapande, 
bland annat genom att använda sig av andra konstnärliga yttringar så som dans, musik 
och bild- och ordkonst (Helander 1998, s. 262). Många dockteaterföreställningar har 
experimenterat med den konstnärliga inriktningen genom att vända sig till olika 
ålderskategorier med sina föreställningar och genom att använda dockor i olika storlekar 
och former (Helander 2000b, s. 148f). Den konstnärliga barnteatern betecknas främst 
enligt Helander av att det finns en konstnärlig helhet i uppsättningen, text, scenografi, 
kostym musik och ljus samverkar till en enhet. Notera skillnaden mot uppsättningar där 
dekor kan dölja en tunn text, eller där ett budskap får kompensera en slarvig 
iscensättning. Detta betyder inte att man undviker att behandla svåra ämnen i den 
konstnärliga barnteatern. Snarare tar man dem till sig och behandlar gärna komplicerade 
sammanhang, komplexa känslor och existentiella frågor på det sätt som beskrivits i 
avsnittet om den pedagogiska barnteatern (Helander 1998, s. 262). 
 
Den konstnärliga barnteatern uppstod under mitten av 70-talet och den har varit flitigt 
representerad på teaterscener för barn och ungdomar sedan dess. Under 70-talet 
producerades också många pjäser med nya teman, motiv och formgrepp. Man gestaltade 
barns liv, tankar och känslor på scenen och man gjorde även plats för det ensamma och 
utsatta barnet. En ambition var att barnet skall få möta teater på samma villkor som den 
vuxne och få samma chans att bearbeta existentiella problem (Helander 2000b, s. 146). 
Frågan är om man ska bedöma den konstnärliga teatern efter vuxnas eller barns 
kriterier. Vuxenvärlden bekymrar sig ofta över att barnen inte förstår komplicerade 
föreställningar, barnen däremot lägger in sina egna tolkningar och funderar inte över om 
de har uppfattat föreställningen rätt eller fel (Helander 1998, s. 150). Helander menar att 
barns egna livserfarenheter ska få bilda underlag för tolkning av konst (2000b, s. 150).  
 
 
4.3 Användning av teorierna 
 
Det första avsnittet av kapitlet, vilket behandlar den nya synen på barndomsbegreppet, 
visar främst på den utgångspunkt jag har angående barndomsbegreppet och som därför 
ligger som grund för uppsatsen. Avsnittet används inte som ett analysverktyg i arbetet 
utan speglar snarare det perspektiv jag har haft i arbetet med intervjuerna och analysen. 
Det andra avsnittet presenterar Karin Helanders modell över de tre grundläggande 
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syftena med barnteater. Denna modell kommer jag att använda mer tydligt i 
analysarbetet för att belysa mina tre frågeställningar: barnbibliotekariers syn på syftet 
med barnteater, hur barnbibliotekarier uppfattar påverkande faktorer vid urval och inköp 
av barnteater och hur de ser på barnteaterns plats på folkbiblioteket idag och i 
framtiden. Hur detta analysarbete går till beskrivs mer utförligt i avsnitt 5.4. Jag 
kompletterar analysen med hjälp av den litteratur och tidigare forskning som har 
presenterats i kapitel 3. 
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5. Metod 
 
I detta kapitel redogör jag för den metod jag har använt mig av, samt varför jag anser att 
en kvalitativ metod är bäst lämpad för min studie. Vidare redovisar jag för hur urvalet 
av informanter gick till, hur genomförandet av de kvalitativa intervjuerna yttrade sig 
och hur analysarbetet fortskred. 
 
 
5.1 Val av metod 
 
I denna uppsats undersöker jag vad barnbibliotekarier anser att syftet med barnteater är, 
vilka faktorer som de anser påverkar urval och inköp av barnteater och hur de ser på 
barnteatern på folkbiblioteken, nu och i framtiden. Jag har valt att närma mig mina 
frågor med en kvalitativ metod där den huvudsakliga empirin består av intervjuer. Pål 
Repstad skriver i boken Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap 
(1999) att man genom en kvalitativ metod får information om informantens egna 
känslor, åsikter och uppfattningar. Eftersom min ambition inte har varit att undersöka 
hur ofta ett fenomen förekommer utan snarare att gå på djupet och försöka förstå hur 
informanterna tänker så kändes en kvalitativ metod lämplig för mitt problem. 
Kvalitativa intervjuer tilltalar mig av den orsaken att man som intervjuare får en chans 
att själv möta informanten och ta del av dennes syn på världen. Man måste också rätta 
sig efter varje enskild intervjuperson under intervjun, vilket leder till att 
intervjusituationerna blir olika för varje intervju, något jag finner spännande. Jag 
tilltalas även av flexibiliteten hos den kvalitativa intervjumetoden som tillåter forskaren 
att gå utanför sitt frågeformulär. Man kan ställa frågor som man kommer på just för 
stunden och hoppa över frågor som redan har blivit besvarade (Repstad 1999, s. 10ff). 
 
Jag har valt att följa det som Anne Ryen i boken Kvalitativ intervju - från 
vetenskapsteori till fältstudier (2004) kallar den halvstrukturerade intervjun. Denna 
kännetecknas av att man innan intervjun ställer upp ett antal huvudfrågor och viktiga 
teman som man utgår från under intervjun. Man behöver alltså inte hålla sig till fast 
utformade frågor, vilket gör intervjun mer naturlig (Ryen 2004, s. 46). Min första tanke 
var att ha olika intervjuguider beroende på om informanten köpte in barnteater eller inte. 
Det visade sig emellertid att alla informanter hade arbetat med att köpa in barnteater och 
även om de inte gjorde det idag så hade de inblick i den pågående inköpsverksamheten, 
jag valde därför att använda samma intervjuguide till alla intervjuer. Min intervjuguide 
(se bilaga 2) kan kanske vid en första anblick se ut att vara mycket strukturerad. Men 
jag vill påpeka att jag inte kände mig bunden vid frågorna, ofta ledde en fråga in på en 
annan så att flera blev besvarade på en gång. Jan Trost rekommenderar i boken 
Kvalitativa intervjuer (2005) att man ska lära sig intervjuguiden utantill innan 
intervjutillfället så att man kan föra ett naturligt samtal med sina informanter (s. 50). 
Detta tyckte jag lät klokt och jag fann vid intervjutillfällena att det var till stor hjälp. 
Den halvstrukturerade formen visade sig också vara en trygghet. Vid en av intervjuerna 
var det svårt att få informanten att prata och då var det skönt att ha frågor att utgå från 
för att få samtalet att gå vidare. 
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5.2 Urval  
 
Jag kände mig inledningsvis osäker på hur barnteaterinköpen i kommunerna utfördes, 
om det var en bibliotekarie som skötte dem eller om det var någon annan anställd inom 
kommunen. Jag gick därför till ett bibliotek i min omgivning och bad att få tala med en 
barnbibliotekarie. Denna bekräftade att barnteaterinköp skedde på bibliotek, dock inte 
på hennes bibliotek men hon kunde ge mig en inblick i hur det gick till eftersom hon 
tidigare hade arbetat med just sådana uppgifter. Efter denna första orientering kring 
ämnet beslöt jag mig för att slumpmässigt kontakta ett antal bibliotek i olika kommuner 
inom samma region för att försöka få tag på barnbibliotekarier som var inblandade i 
inköp av barnteater. Den första kontakten med biblioteken gjordes via e-post (se bilaga 
1). Efter några dagar ringde jag upp biblioteken och frågade om det fanns någon som 
var intresserad av att vara med i min undersökning. Av de första fem kontakterna visade 
sig endast två bibliotekarier vara intresserade av att deltaga. Vidare kontakter togs 
endast via telefon för att spara tid och jag kom då i kontakt med ytterligare två 
bibliotekarier som kunde tänka sig att vara med i min studie. Vid tidsbokningen med 
informanterna var jag noga med att informera om att alla svar behandlas konfidentiellt, 
det vill säga att ingen information förs vidare med namn eller andra uppgifter som kan 
röja någon identitet. Jag gav även informanterna mitt telefonnummer vid detta tillfälle 
ifall de skulle ha några frågor, behöva lämna återbud eller omboka tiden. Ombokning 
skedde i ett fall då informanten behövde ändra dag för intervjun, i övrigt sågs vi på 
avtalade tider och platser. 
 
Av de som avböjde att deltaga i min studie hänvisade de flesta till att kultursekreteraren 
var den som skötte dessa uppgifter i kommunen och att de själva inte visste något om 
hur inköpen gick till. Eftersom bortfallet av informanter har varit stort har 
urvalskriterierna endast bestått i att informanten på något sätt skall vara inblandad i 
inköpen även om denna inte själv har ansvaret för dem.  
 
 
5.3 Genomförande 
 
Intervjuerna utfördes på informanternas arbetsplatser, en i ett privat arbetsrum, en i en 
tom läsesal och resterande två i rum anslutna till bibliotekslokalerna. Enligt Repstad är 
informantens arbetsplats en bra intervjuplats eftersom de kan känna sig hemma och mer 
avslappnade, bara man ser till att få vara ostörd (1999, s. 72). Intervjuerna förflöt utan 
större störningar, en av intervjuerna blev avbruten på grund av att informanten var 
tvungen att ringa ett samtal, detta inträffade emellertid i ett tidigt skede så det borde inte 
ha inverkat negativt på intervjun som helhet. En annan intervju blev störd av att en 
bibliotekarie hämtade en sak ur rummet vi befann oss i, detta gick dock mycket fort och 
vi gjorde bara ett kort uppehåll och fortsatte sedan som om inget hade hänt. 
Intervjuernas längd varierade mellan fyrtio minuter och en timma och jag upplevde det 
som att informanterna tyckte att det var intressant och gärna talade om ämnet.  
 
Jag valde att spela in intervjuerna eftersom jag ansåg att det skulle vara mig till nytta i 
arbetet, bland annat var det en stor hjälp att i intervjusituationen kunna koncentrera sig 
på att lyssna och fråga och inte behöva föra anteckningar samtidigt. Jag kunde på det 
viset även fånga upp intressanta trådar och ställa följdfrågor. Efter intervjun avsatte jag 
en stund att fundera över och skriva ned vad som hade sagts under intervjun och vad 
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som eventuellt kunde ha påverkat svaren (Ryen 2004, s. 56; Repstad 1999, s. 70, 85). 
Endast en av informanterna funderade en stund innan hon accepterade inspelningen, 
under intervjun märkte jag inga tecken på att hon stördes av bandspelaren men 
möjligheten finns att det kan ha påverkat intervjun. Dock får man hålla i minnet att 
situationen redan från början inte är helt naturlig och en bandspelare kanske då inte gör 
så stor skillnad. 
 
Jag har försökt att inte styra informanterna i deras svar men viss påverkan kan ha skett 
gällande de tre olika syftena med barnteater. Min ambition var att låta informanterna 
tala fritt om syftet med barnteater och se om de själva kom in på pedagogik, förströelse 
och konst. Detta fungerade bra till en viss gräns men eftersom jag inte kände att jag 
hade fått tillräckligt utförliga svar, speciellt gällande barnteater som konst, försökte jag 
försiktigt leda in informanterna på ämnena för att få så uttömmande svar som möjligt. 
 
 
5.4 Analys 
 
När intervjuerna var genomförda började arbetet med att transkribera dem. Jag har 
skrivit ut intervjuerna ordagrant men inte tagit med harklingar och liknande då jag inte 
bedömer att det är intressant för min analys. Värderande antydningar, som till exempel 
skratt, har jag emellertid noterat eftersom de påverkar det sagda. Längre utsvävningar 
från temat har jag valt att inte transkribera då jag bedömt att de var irrelevanta för 
undersökningen. Vid sådana tillfällen (som endast inträffade någon enstaka gång) har 
jag gjort en hänvisning till bandet så att jag enkelt ska kunna få tillgång till 
informationen om den skulle visa sig ändå vara relevant (Repstad 1999, s. 86). Eftersom 
min undersökning inte är beroende av vilka kommuner, bibliotek eller personer som 
medverkar i den har jag valt att anonymisera alla namn som skulle kunna avslöja dessa 
förhållanden för läsaren.  
 
Efter transkriberingen gick jag igenom utskrifterna, försökte urskilja det som var 
relevant för undersökningen och gjorde en sammanställning av informanternas svar. Jag 
försökte sedan sortera materialet efter olika teman. Min första tanke var att göra dessa 
efter intervjumallen, men efter övervägande tillsammans med min handledare bestämde 
jag mig för att gå efter mina tre frågeställningar och dela upp dessa i underrubriker. En 
del av utsagorna har varit svåra att placera in i bara ett område då flera av ämnena 
snuddar vid varandra. I sådana fall har jag hänvisat vidare till det avsnitt som behandlar 
frågan mer utförligt. När det handlar om frågorna jag ställde om barnteater som 
pedagogik, förströelse och konst så har jag vid både resultatsammanställningen och 
analysen försökt att förhålla mig till de svar jag fick med viss distans. Jag har försökt att 
avgöra om informanterna säger det de tror att jag vill höra, eller det de verkligen anser. 
Vid något tillfälle i analysen har jag också gjort en notering om detta. Jag har också vid 
analysen lagt mer vikt vid de svar jag fick innan jag ledde in informanterna på ämnena. 
En sak jag har lagt märke till gällande dessa frågor är att jag inte fick några klarare svar 
när jag uttryckligen frågade efter pedagogik, förströelse och konst inom barnteatern. De 
mest användbara svaren fick jag innan jag ställde frågorna. Så det visade sig att det var 
onödigt från min sida att ställa dem överhuvudtaget.  
 
Jag har valt att redovisa ganska många citat i redovisningen av intervjuerna för att 
läsaren skall kunna bilda sig en uppfattning om informanterna, vilket jag tycker ger en 
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mer levande bild av det empiriska materialet. Då jag började arbetet med analysen 
märkte jag ganska snabbt att jag hade tagit bort för mycket material från intervjuerna i 
resultatsammanställningen. Ofta brukar problemet vara det motsatta enligt Repstad men 
mitt problem var alltså att jag strukit för mycket och fick då föra in en del information 
igen (1999, s. 95). Genast blev då mitt material mer fylligt och lättarbetat.  
 
De tre olika frågeställningar som jag har delat upp mitt empiriska material efter har jag 
analyserat med hjälp av teori, tidigare forskning och litteraturgenomgång, som jag har 
använt mig av på det sätt som beskrevs i avsnitt 4.3. 
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6. Resultatredovisning 
 
I detta kapitel presenteras det empiriska materialet. Efter ett inledande avsnitt där 
bibliotekarierna och deras arbetsplats presenteras följer tre avsnitt där jag redogör för 
följande teman, som är konstruerade efter frågeställningarna och som återkommer i 
analysen. Temana är: 
 

• Syftet med barnteater. Avsnittet redovisar vad informanterna anser att syftet 
med barnteater är och vad som är bra barnteater.  
• Urval och inköp. Här redogörs för hur informanterna väljer ut vilka pjäser de 
vill köpa in och varifrån de gör sina inköp, både till den offentliga teatern och till 
den i förskola och skola. Det redogörs även för vilka önskemål informanterna 
brukar få ta emot angående barnteater och hur de uppfattar barnens upplevelser i 
samband med teaterbesöken. Till sist berörs också vad informanterna har för syn på 
workshops och anslutande diskussioner. 
• Biblioteket och barnteater. I detta avsnitt beskrivs hur informanterna ser på 
barnteatern på biblioteket och dess plats där nu och i framtiden. 

 
Varje tema har underrubriker för att underlätta läsningen. 
 
I detta kapitel kommer jag att använda benämningen utbudskatalog flitigt, med detta 
avser jag en beställningskatalog som alla informanter använder sig av i någon 
utsträckning. Katalogen ges ut av regionen de är verksamma i och den listar olika 
resmål, projekt och evenemang, bland annat teater för barn och ungdomar, som man kan 
boka. Katalogen vänder sig till alla arrangörer av barn och ungdomskultur. Om man 
bokar genom katalogen så får man ta del av arrangörsstödet, som innebär att man endast 
betalar femtio procent av kostnaderna. Utbudskatalogen sammanställs av 
samverkansgruppen för barn- och ungdomskultur som består av konsulenter för olika 
konst- och målgruppsområden och som arbetar för att öka barns och ungdomars 
tillgänglighet till kultur. 
 
När det gäller teater så erbjuder utbudskatalogen även så kallade utbudsdagar då man 
får chans att se små utdrag ur olika pjäser för att lättare kunna avgöra om man vill köpa 
in dem eller inte. Om man beställer en teaterföreställning via katalogen så anger man 
vilket datum man skulle vilja ha föreställningen. Utefter de beställningar som kommer 
in så läggs en turnéslinga genom regionen för de olika teatergrupperna. Detta innebär att 
man måste vara ute i god tid med sina beställningar så att grupperna inte hinner bli 
uppbokade. 
 
 
6.1 Presentation av bibliotekarierna 
 
Alva har länge arbetat med att köpa in barnteater. För närvarande arbetar hon som 
barnbibliotekarie i en medelstor kommun och har tidigare varit ensam ansvarig för alla 
inköp av barnteater, både till offentliga visningar och till förskola och skola. För ca ett 
och ett halvt år sedan anställdes en kultursekreterare i kommunen som då tog över 
ansvaret för inköpen av barnteater. Alva brukar fortfarande komma med förslag och har 
ganska mycket att säga till om vid inköpen, hon tror även att hon i framtiden kommer 
att bli lite mer inblandad i pjäsvalen. Biblioteket har tillgång till två lokaler som de 
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brukar använda för teaterföreställningar och som ligger i samma byggnad som 
biblioteket. Den ena lokalen är en så kallad ”black box” där det finns tillgång till ljud 
och ljus och där det finns plats för mellan åttio och hundra personer. Den andra lokalen 
är en slags föreläsningssal med mörkläggningsmöjligheter som rymmer ca hundra 
personer. Ingen av lokale rna är en traditionell teaterscen men Alva tycker att de har 
goda förutsättningar för att ta emot barnteater. Biblioteket brukar ha tre-fyra offentliga 
föreställningar per termin och Alva tror inte att de kommer att öka på antalet 
föreställningar, hon tror att det är ungefär vad man vill gå på. Alva tycker att det som 
kännetecknar en bra barnpjäs är att den fångar barnen och att det finns mycket fantasi 
med, att pjäsen tillåter barnen att få föreställa sig någonting. 
 
Beata arbetar som barnbibliotekarie på ett bibliotek i en medelstor kommun, hon är en 
av två personer som har hand om inköpen av teater till kommunen. Beata sköter 
inköpen av barnteatern för de mindre barnen, från två år, och skolbibliotekarien på 
kulturförvaltningen har huvudsakligen hand om vuxenutbudet och en del för ungdomar. 
Skolföreställningar brukar de köpa in tillsammans. Biblioteket ligger inhyst i samma 
byggnad som kommunens gymnasieskola och de har tillgång till ett litet sagorum, där 
de normalt sett inte visar barnteater, och en stor teaterscen som rymmer ca trehundra 
personer där de ibland visar familjeföreställningar. För de flesta barnteaterarrangemang 
brukar de hyra en ganska billig lokal som ligger centralt i staden och har bra 
förbindelser till kollektivtrafiken eller förlägga dem till filialer på andra håll i 
kommunen. Beata tycker att det bästa hade varit om de hade en lokal i bibliotekshuset 
som tog ca hundra personer, men det fungerar bra som det är också. Normalt sett köper 
de in ett tiotal pjäser per termin och de flesta förläggs till lokalen de brukar hyra i 
staden. Av dessa är två eller tre för allmänheten och resten för förskola eller skola. En 
gång per halvår brukar de försöka erbjuda barnteater på filialerna i kommunen. Beata 
säger att hon själv alltid har varit intresserad av barnteater, hon har även sett mycket 
barnteater som barn, därför tycker hon att det föll sig ganska naturligt att hon arbetar 
med inköp av barnteater. De främsta kriterierna för en bra barnpjäs tycker Beata är att 
den har många bottnar och är tydlig med vad den vill säga. Det är viktigt att den roar 
och fängslar barnen men den ska även ge dem lite mer.  
 
Cecilia arbetar som barnbibliotekarie i en medelstor kommun. Hon har läst dramatik på 
universitetet och har tidigare ansvarat för att köpa in barnteatern till kommunen, men för 
ca tio år sedan anställdes en kultursekreterare som tog över den arbetsuppgiften. Idag 
har Cecilia inget ansvar för inköpen men det händer att hon framför önskemål och 
försöker att påverka vad som köps in, mest för att hon är intresserad. Cecilia sitter även 
med i ett programråd som köper in teater till skola och förskola. En väsentlig orsak till 
att Cecilia inte längre sysslar med inköp av barnteater är att de inte har någon lämplig 
lokal tillgänglig i biblioteket. De har emellertid tillgång till en sal i samma hus där 
Cecilia verkar drivande till att anordna mindre aktiviteter, ibland även små 
teaterföreställningar. Det finns även en ”skattkammare” i biblioteket där man kan ha 
mindre föreställningar med till exempel dockor. Ute i kommunen har de en 
”kultursalong” som Cecilia kallar den, en gammal biografsalong som idag används som 
teaterscen. Där brukar de visa en del större familjeföreställningar, andra mindre 
produktioner visas runt om i kommunen i olika skolor. De brukar köpa in tre eller fyra 
föreställningar per termin för olika åldrar och de försöker att vända sig till en bred 
åldersgrupp. De brukar också erbjuda skolor och förskolor att gå på deras 
föreställningar. Cecilia säger att det ska vara en hög kvalité på föreställningarna de 
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köper in och förklarar det med att den tydligt ska vända sig till barn och inte vara cynisk 
och över sin målgrupp.  
 
Daga arbetar som barnbibliotekarie och barnkultursamordnare på ett bibliotek i en 
mindre kommun. Hon ansvarar ensam för inköpen av den offentliga barnteatern i 
kommunen eftersom det inte finns någon kultursekreterare anställd. Daga är även 
inblandad i inköpen av barnteater till skola och förskola genom att hon sitter med i ett 
barnråd som tillsammans beslutar om inköpen. Det finns ingen teaterscen, 
samlingslokal eller liknande att tillgå på orten. Biblioteket ligger i en gammal byggnad 
och på övervåningen finns en sal som de brukar använda för mindre föreställningar som 
inte har så stora krav på mörkläggning. Uppsättningar som kräver lite mer eller är lite 
större spelas i en matsal i en skola i kommunen, tidigare har de även använt en 
gymnastiksal i skolan, men Daga säger att hon inte kommer att använda den igen då det 
innebär för många problem. De har riktat in sig på de lite yngre barnen på Dagas 
bibliotek, barn från två eller tre år brukar pjäserna vända sig till. Detta gör de eftersom 
det har visat sig att pjäserna för lite yngre barn är mer populära. Daga har gjort försök 
med pjäser som var från sex år och tio år, men intresset visade sig inte vara så stort. Bra 
barnteater tycker Daga ska innehålla lite mystiska inslag som får fantasin att flöda, 
musik kan även vara ett trevligt inslag.  
 
 
6.2 Syftet med barnteater  
 
I detta avsnitt kommer jag att redovisa för hur informanterna uppfattar syftet med 
barnteater utefter Karin Helanders modell. Som jag nämnt i kapitel 5 har jag i 
resultatredovisningen ansträngt mig för att förhålla mig till de frågor jag ställde 
angående teater som pedagogik, förströelse och konst på det sätt som beskrivs i avsnitt 
5.4. 
 
 
6.2.1 Barnteater som pedagogik  
 
Alva menar att barnteater gärna får ha någonting att säga, ett budskap som ger barnen 
något att fundera på. Hon vill att barnteater ska ge något mer till barnen än vad de 
brukar få genom TV-tittande och hon tycker också att teater har större möjligheter att 
stimulera barns fantasi än TV. Alva säger att i många av de pjäser för barn som hon har 
tyckt har varit bra så har skådespelarna jobbat med just fantasin. De har bland annat bytt 
karaktär på scen och med mycket enkla medel visat vilken karaktär de spelade just då. 
Samspel mellan skådespelarna och barnen under pjäsen är något som Alva uppskattar. 
Tanken att barnen kanske går hem och själva spelar teater är något som också tilltalar 
Alva och hon menar att: ”Jag tror egentligen att teater för barn är någonting som är 
väldigt viktigt, för utvecklingen, att man kan få uppleva det där att det är ok att 
föreställa sig och leka.”  
 
Beata tror att barn ofta kan känna igen sig i pjäserna, se sig själva eller någon i sin 
omgivning i någon av rollerna. Hon säger att pjäser till exempel kan skildra det 
ensamma barnet eller det jobbiga barnet och att man därigenom kan få förståelse för 
dessa. Hon säger också att barnpjäser kan leda till en utveckling för barnen så att de ”lär 
känna lite empati och lär känna kanske vad moral och gränser är. Det vet många barn, 
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men långt ifrån alla, och jag tror att teatern är ett bra medium för det”. Beata menar 
också att teatern kan få människor att stanna upp och se på världen en stund när de är 
uppe i sitt eget. Teatern ger en direkt och nära upplevelse som man inte kan avbryta, 
man måste bearbeta den direkt. Som pedagogisk form tycker hon att teater fungerar 
mycket bra. Hon anser dock att den mer hör hemma i skolorna, bland annat genom att 
man kan välja en pjäs som tar upp ett ämne som man för tillfället håller på med i skolan. 
Hon för även ett resonemang om att till exempel misstankar om mobbing i skolan skulle 
kunna lösas genom att se en pjäs och sedan föra en diskussion.  
 
Cecilia vill att barnteater ska ge barnen någonting genom ett budskap, hon tycker det är 
viktigt att en barnpjäs ”kan vara något du tar med dig hem och funderar vidare på”. Det 
är viktigt, tycker Cecilia, att få barn att reflektera över saker eftersom ”då har man ju 
satt igång den här processen så att säga, för att ge de här mervärdena. Det blir inte ren 
underhållning, och det är viktigt tycker jag. Då har man verkligen fått någonting ut av 
en pjäs och det gäller även oss vuxna när vi ser pjäser”. Tyvärr tror hon att många vuxna 
dock bara lämnar teaterbesöket som en upplevelse i sig och fångar inte upp det som 
hände i pjäsen och funderar på vad det kan ha satt igång för tankar hos barnen.  
 
Daga tycker att barnen gärna får känna igen sig i pjäserna så att de kan få stöd för sina 
egna känslor och tankar, men pedagogisk teater tycker hon inte att det måste vara. När 
hon sätter pjäsen i anslutning till skola så ändrar hon dock uppfattning och säger: ”Men 
det är klart … arbetar man med något tema eller något särskilt i skolan och tänker att 
man ska ha en teaterpjäs i anslutning till det, då kommer man ju tänka att det ska vara 
något som man ska lära sig något av på något vis, eller som kan förstärka någonting.” 
 
Alva och Beata för båda fram åsikten att det är viktigt för barn att få gå på teater för 
själva upplevelsens skull. Alva menar att själva teaterbesöket i sig kan vara ett budskap 
där barnen får lära sig hur man ska uppföra sig när man är på teater, man måste ju lära 
sig att ta hänsyn till att det är några på scen som spelar för dem, det kan också förbereda 
mindre barn inför hur det är i skolan. Barnen blir också inskolade till att gå på teater, det 
behöver i och för sig inte betyda att man blir en flitig teaterbesökare när man blir vuxen 
men hon tycker att ”man ska ha upplevt de här sakerna”. Hon menar också att själva 
besöket ska ge något och att ”de ska bli lite uppfyllda för att de har fått uppleva 
någonting lite mer speciellt”. Beata lägger in betydelse i själva upplevelsen av besöket 
och säger att: ”Det är en sån fin teater vi har, det ska vara en upplevelse att gå på teater, 
det ska vara, lite extra.”  
 
Cecilia tror att det krävs vuxna förebilder för att ”träna” barn in i teater, någon som kan 
visa att teatern kan tala till dem och att det inte behöver vara svårt och konstigt. Cecilia 
är emellertid lite rädd för att det är många vuxna som har sett en dålig föreställning och 
sedan inte tycker att barnteater är något att ha, eftersom det drabbar barnen tycker 
Cecilia att det är mycket tråkigt. 
 
 
6.2.2 Barnteater som förströelse  
 
Alla informanter tycker att barnpjäser gärna får vara roliga, men de letar inte enbart 
efter det när de köper in pjäser. Alva uttrycker det så här: ”underhållning, naturligtvis är 
det ju underhållning också, det går ju inte att vara utan, för då är det ju så att då tycker 
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man ju inte att det är bra”. Hon påpekar också att det lockar mer folk om pjäserna är 
underhållande, men hon tycker att det måste finnas ”någonting lite speciellt” med dem. 
Det får inte blir för larvigt, som det kan bli med en del grupper som bara är ute efter att 
tjäna pengar, det tycker hon är ”lite onödigt att använda kommunens pengar till”. Beata 
säger att barnpjäser inte får vara för hemska och jobbiga, man måste få kunna skratta. 
Underhållande teater tycker hon är bra, men man ska se till att få det bästa, hon säger 
att: ”ska man ha en clown så ska man ha en jättebra clown och inte en jönsig clown”. 
Den enda som rätt ut säger att barnpjäser inte måste vara roliga är Cecilia. Hon säger att 
en bra barnpjäs inte måste locka skratt, utan man kan lära sig mycket av en pjäs, 
livserfarenheter och vänskap till exempel. Något hon tycker kan verka träffande även 
för små barn.  
 
 
6.2.3 Barnteater som konst  
 
Alva tycker att konstupplevelsen i teatern är väldigt viktig men har lite svårt att 
formulera varför, men hon framhäver kroppsspråket i teatern som gör så att man kan 
förmedla saker på sätt som är omöjliga i till exempel skönlitteraturen. Hon säger att: 
”det kan ju vara så att de rör sig på ett speciellt sätt och ibland gör de ju också 
fantastiska dockor som är konstupplevelser att bara titta på dem och hur de liksom kan 
få dem att röra sig”.  
 
Beata har exempel på några föreställningar med olika former som hon tycker har varit 
bra på olika sätt, bland annat pekar hon på att rekvisitan kan variera från att vara väldigt 
omfattande till sparsam men att båda varianterna kan vara bra. Hon säger också att bra 
barnteater kan spelas på många olika sätt, det är inte det som är det viktiga, det viktiga 
är att det är genomarbetat. Alltför stor vikt vill Beata inte lägga vid konstbegreppet och 
säger att: ”jag tycker att teater är viktigt och att det inte ska ses som en fin konstform, 
utan som en naturlig sak som alla barn borde få”. Beata betonar flera gånger att hon 
tycker att ”riktigt bra barnteater även ska roa vuxna, och det gör det i allmänhet. Är det 
bra så gör den det. Det här äkta, genuina, det vinner alltid. … Ja, som teater för vuxna, 
man ska bli berörd”. 
 
Cecilia säger liksom Beata att man kan ställa lika höga krav på barnteatern som den för 
vuxna och att de också gör det vid inköp. Hon säger att hög kvalité är ett mått på den 
konstnärliga ambitionen i en pjäs. Cecilia är själv mycket intresserad av teater, hon 
tycker att den innehåller många olika konstnärliga uttryck som ska samspela och att ”det 
är ju det som är så fantastiskt med teater … det är talet, det är rörelserna, det är kläder, 
scenografi, inte minst, ljussättningen som kan vara fantastisk, både förödande och 
fantastiskt förstärkande”. Hon tycker att det finns så mycket man kan använda sig av för 
att förstärka upplevelsen, bland annat musiken. Det är viktigt att alla bitar samspelar för 
att lyfta fram temat i berättelsen.  
 
 
Daga tycker att teater kan vara en konstupplevelse eftersom ”det kan ju vara en 
upplevelse för ögat… tillexempel… eller örat, och så… för olika sinnen”. Hon tycker 
att det är viktigt att barn får chans att se professionell teater för att ”det blir skillnad i 
upplevelsen”. Det märks också när det är professionella utövare och inte tycker hon, 
men hon har svårt att definiera vad det är som gör det, hon säger att det ofta handlar om 
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små saker, till exempel rekvisitan eller förmågan att fånga upp barnens kommentarer.  
 
 
6.3 Urval och inköp  
 
I föregående avsnitt redogörs för vad informanterna anser att syftet med barnteater är, 
samtidigt redogjordes då för vad de tänker på vid inköp när det gäller samma fråga. I 
detta avsnitt skall jag redogöra för vilka andra aspekter informanterna måsta ta hänsyn 
till vid inköp. Här kommer jag att ta upp frågor gällande urval och inköp till de 
offentliga visningarna och de till förskola och skola, om man tar hänsyn till 
målgruppernas önskemål, hur man uppfattar barnens engagemang under visningarna 
och hur/om man undersöker möjligheterna till efterarbete. Alla dessa olika aspekter är 
saker som informanterna måste ta hänsyn till när de skall välja ut och köpa in 
barnpjäser. 
 
 
6.3.1 Pjäsurval och -inköp till offentlig teater 
 
Informanterna använder alla till största delen utbudskatalogen vid sina barnteaterinköp, 
de brukar även besöka utbudsdagarna. Alla tycker att katalogen är ett mycket bra 
hjälpmedel som sparar mycket tid. Det brukar vara många grupper som ringer och e-
postar om sina föreställningar och vill att biblioteken ska köpa in dem och att gå igenom 
allt material från dem är ett digert arbete och bibliotekarierna har inte så mycket tid 
avsatt till det arbetet. Endast Beata säger att arbetet måste få ta lite tid och att hon ser till 
att ta sig den tiden. Informanterna känner sig dock inte låsta vid katalogen utan kan 
köpa in pjäser från andra håll också. När Alva köper in barnteater som inte finns med i 
utbudskatalogen så är det ofta från någon närliggande stad eller en grupp som tidigare 
har gästat biblioteket som har gjort intryck. Hon säger att det underlättar mycket att 
köpa in grupper som finns nära eftersom man då slipper boka hotellrum, vilket också 
påverkar priset. Alva vill helst se pjäserna innan hon köper in dem, men det är inte alltid 
så nödvändigt. Ofta kan hon ha sett teatergruppen i någon annan produktion och vet att 
man kan lita på dem, hon säger också att hon litar på teaterkonsulenterna som har valt ut 
pjäserna i utbudskatalogen. Dessutom för hon fram att även friteatergrupper har 
möjlighet att komma med i utbudskatalogen, vilket är bra eftersom det annars bara vore 
institutionsteatrar. 
 
Beata framhäver mycket tydligt att hon vill se föreställningen innan hon köper in den. 
Inte ens en gång per år brukar hon köpa in föreställningar utan att se dem innan. Hon 
säger att grupperna får se till att komma med i katalogen, undantaget kan gälla om det är 
någon grupp som de har haft tidigare många gånger och som hon vet brukar vara bra. 
Det är viktigt för Beata att veta vad det är de erbjuder i teaterväg på biblioteket, speciellt 
eftersom de tar betalt för biljetterna. Hon tycker att det är viktigt att ta sig tid att välja ut 
pjäserna så att det blir något bra av det. Beata brukar även tänka på vad hon har fått för 
respons på föreställningar som grupper tidigare har gjort och försöka komma ihåg det 
om de köper in föreställningar med dem igen. Men det viktigaste tycker hon är att man 
litar till sig själv och sitt eget omdöme.  
 
Även Cecilia har alltid försökt att se föreställningarna innan inköp, men tiden har inte 
alltid räckt till, då har hon använt sig av recensioner och bett om referenser och ringt 
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runt och hört hur andra har upplevt föreställningen. Hon vänder sig gärna också till fria 
teatergrupper och institutionsteatrar och hon tycker att utbudet av kultur för barn är 
mycket gott idag, men att de fria grupperna har svårt att överleva. Cecilia framhåller att 
det alltid är kulturen som får stryka på foten när det fattas pengar.  
 
Daga köper också gärna in barnteater utanför katalogen och känner sig inte särskilt 
tvingad att se alla föreställningar innan, hon känner att hon kan lita på utbudskatalogen 
och på grupper som hon känner igen eller på vissa skådespelare i en viss konstellation. 
Men hon säger att det är klart att det är en fördel om hon kan se föreställningarna innan. 
På Dagas bibliotek har man gjort nedskärningar i personalen vilket har lett till att Daga 
har fått fler arbetsuppgifter, därför tycker hon också att katalogen är ett bra verktyg då 
hon inte har tid att gå igenom alltför mycket material. Ett annat problem som Daga 
upplever är att pengarna inte alltid räcker till, då brukar hon titta på det stöd hon kan få 
genom regionen. De andra informanterna brukar också utnyttja stödet de kan få och ser 
det som värdefullt, Beata säger att: ”vi skulle inte haft råd att ta dem annars alltid, det är 
ganska dyra föreställningar”. Cecilia och Daga berättar att de ibland brukar 
samarrangera teater tillsammans med organisationer på orten för att ha någon att dela 
kostnaderna med. 
 
Utbudet av barnteater idag tycker alla informanter är gott, men både Alva och Daga tror 
att man spelade mer barnteater på biblioteken under 1970- och 80-talet då det fanns mer 
resurser. Alva tror inte att dagens barnteater kommer att komma upp i samma nivå som 
förr, hon tror att det kan bero på att barnteatern är mer etablerad idag och det är mer 
naturligt att den finns, man behöver inte strida för den längre eftersom den har hittat sin 
plats. 
 
De faktorer som mest påverkar inköpen av både den offentliga barnteatern och den till 
förskola och skola handlar mycket om de lokaler som informanterna har tillgång till. 
Barnpjäser har emellertid inte, enligt informanterna, så stora krav. Oftast innebär det 
inte några större problem, utom möjligen för Daga som bland annat nämner 
elförsörjning, mörkläggning och takhöjd som problem. 
 
Vidare upplever informanterna att det kan vara ett problem att planera in grupperna 
eftersom de är ute på turné, man måste ju sprida ut de olika föreställningarna över 
terminen så att de inte spelas samtidigt. Detta leder till att det kan vara lite lättare att 
boka grupper som finns i närheten eftersom det betyder mindre jobb med hotell och 
dylikt. Tilläggas kan att i den inköpande bibliotekariens uppgifter ingår också att ta 
hand om skådespelarna när de kommer, det handlar bland annat om att boka hotellrum, 
fixa mackor och hjälpa till att bära rekvisita. 
 
 
6.3.2 Pjäsurval och -inköp till förskola och skola 
 
Alla informanter är på något sätt inblandade i inköpen av barnteater till förskola och 
skola. Det varierar i kommunerna hur ofta barnen får se någon slags scenkonst, från en 
gång vartannat läsår till en gång per termin. Cecilia berättar att när hon började jobba 
med barnteater så fick alla klasser två föreställningar per läsår gratis, så är det inte 
längre. Det vanliga vid inköpen är att det finns en barnkulturgrupp i kommunerna, 
bestående av representanter från förskola och skola, som tillsammans bestämmer vilka 
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föreställningar de ska köpa in. Undantaget är Beatas kommun där de har skolteaterråd 
ett par gånger per termin. Där brukar Beata och skolbibliotekarien hon samarbetar med 
tala om vad de har sett för pjäser och lärarna har chans att ställa frågor, men inköpen 
sköter bibliotekarierna själva.  
 
Att barnteater är viktig i skolan är de alla överens om, speciellt eftersom alla föräldrar 
inte tar med sina barn på barnteater. Cecilia tror att förskola och skola kan spela en stor 
roll för att få barn att bli intresserade av teater. Om de under sin uppväxt får se ett tiotal 
föreställningar i skolan kanske deras nyfikenhet kan väckas och minnet kanske finns 
kvar där även när de blir vuxna och de kanske tar med sina barn på barnteater. Hon 
poängterar också att barnen får samma möjlighet till upplevelse genom att det finns 
barnteater i skolan. Alva tar upp denna aspekt på ett annat sätt genom att påpeka att man 
måste tänka på att köpa in olika pjäser till de allmänna visningarna och till de i förskola 
och skola så att barnen inte ser samma sak flera gånger. Men hon säger också att: ”Nu är 
ju … en stor kommun så det kanske inte är sådär jätteviktigt, men man får ju ändå tänka 
på de sakerna så att man inte lurar någon att gå på nått som faktiskt barnen redan har 
sett.”  
 
Det är endast Alva som säger att de hellre köper in pjäser som handlar om lite tyngre 
ämnen till förskola och skola. Hon tycker att de passar bättre där eftersom man kan ta 
upp en diskussion om pjäsen efteråt, något som man inte gör på de offentliga 
föreställningarna. Ingen av de andra informanterna säger att de brukar tänka på några 
speciella pedagogiska aspekter när de köper in teater till förskola och skola, Beata säger 
att det måste lärarna själva ta tag i. Ett större samarbete med lärarna efterfrågas 
emellertid av andra informanter. Cecilia talar om att de brukar försöka bjuda in lärare 
och berätta vad det är de sysslar med på biblioteket och då bland annat vad de har köpt 
in för föreställningar. Speciellt de föreställningarna som visas på dagarna, så lärarna kan 
få boka in sig och sina klasser på dem. Daga säger att hon skulle tycka att det var bra 
om de kunde planera tillsammans med lärarna lite mer i sina inköp. Det gör de inte idag, 
hon säger att: ”när det bara blir ett teaterbesök vartannat år så, då blir det mer att då tar 
vi något som passat vad gäller alla de här andra aspekterna. Och så hoppas man att man 
arbetar vidare med det i klasserna eller grupperna eller så.” Hon uttrycker också en 
önskan om att det borde vara mer teater i förskola och skola, men hon vet att det händer 
att lärare själva anordnar resor tillsammans med sina klasser och tittar på teater som har 
anknytning till skolarbetet och det tycker hon är bra. 
 
 
6.3.3 Målgrupp och önskemål 
 
Det är de mindre barnen som man har som målgrupp på informanternas bibliotek 
eftersom erfarenheten har sagt dem att det är lättare att få småbarnsföräldrar att komma 
till föreställningarna. Alva säger att: ”Är det från sju-åtta år då bryr vi oss inte om det, 
då är det svårare att få publik också. Är det från två år så är det lättare att få publik. Tre 
år är väl det ideala egentligen.” Hon tror att man är mer intresserad av att ta med barnen 
på teater när de är små, när de blir äldre så finns det ett större utbud för dem i samhället 
och mer som lockar. Beata säger också att hon upplever att familjer har svårare att 
komma ifrån idag. Det är mycket svårare att få slutsålt på familjeföreställningarna och 
hon tror att det är för att man har mycket att göra, kanske jobbar på helgerna och om det 
är familjer med flera barn så kanske föreställningen bara passar ett av barnen.  
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Alva poängterar att bara för att man har allmän teater så utesluter inte det skolteatern 
eftersom det finns föräldrar som aldrig kommer att gå på teater med sina barn. Alla 
informanter har lagt märke till att det oftast är vana biblioteksbesökare som också går på 
barnteater med sina barn. Beata menar att det är föräldrar ”som är intresserade av att gå 
ut med sina barn och att dela erfarenheter med dem”. 
 
Daga tycker att det oftast brukar vara positiv respons på barnteaterföreställningarna, 
men vid biljettförsäljning brukar det märkas att de pjäser som är baserade på barnböcker 
säljer mycket bättre än andra. Hon tror att det är därför att besökarna hellre går på något 
som de känner igen än något de inte vet vad det är. För att få lite variation i pjäserna hon 
köper in så brukar Daga försöka att inte bara köpa in pjäser som är baserade på 
barnböcker. Under samtalet kommer det emellertid fram att hon inte tidigare har tänkt 
på att hon brukar göra så, men efter en stund funderande så fastslår hon att det är så. 
Hon tycker att det blir tråkigt om man bara tar saker som publiken känner igen och 
säger att: ”jag väljer inte det för att det är mer gångbart, det gör jag inte”. Även de andra 
informanterna har märkt att pjäser som är baserade på barnböcker säljer bättre. Alva tror 
att det produceras många pjäser som bygger på barnböcker därför att det ofta är så att de 
köper in dem på biblioteket. Hon tycker att det finns en slags tradition av att producera 
pjäser baserade på barnböcker och hon säger också att föräldrarna hellre går på något de 
känner igen, men hon har ingen direkt förklaring till varför hon tror att det är så. 
Följande helg ska de på Alvas bibliotek emellertid visa en föreställning som inte är 
baserad på någon barnbok och som har sålt slut.   
 
Enligt Beata är ”mycket av det som är bra, det är dramatiserade barnböcker”. Hon 
berättar om en mycket populär föreställning de hade för några år sedan som folk 
fortfarande pratar om. Det var två karaktärer från ett mycket känt barnprogram på tv. De 
köpte bara in tre föreställningar av den på Beatas bibliotek men de kunde ha köpt in tio 
eftersom efterfrågan var så stor och föreställningen tog endast tjugofem barn åt gången. 
Beata menar att TV har en stor genomslagskraft och att det påverkar. Cecilia har också 
märkt att pjäser baserade på barnböcker säljer bättre, men hon poängterar också att de 
underhållande pjäserna för yngre barn alltid säljer bra. Hon tycker att det viktigaste när 
man köper in barnpjäser är att ”aldrig göra avkall på detta med kvalitén, inte ta 
någonting bara för att det är billigt”. 
 
Några önskemål om vad för slags pjäser de ska visa på biblioteket är det ingen av 
informanterna som brukar få. På Alvas bibliotek kan en del föräldrar och förskolelärare 
säga att de gärna skulle vilja gå och titta på teater på en riktig teaterscen för att de 
känner att scenen är en viktig del av upplevelsen, men det är inte lika många som frågar 
efter det idag som förr. De önskemål Beata brukar få handlar om att de ska köpa in fler 
föreställningar av en viss pjäs då de har sålt slut, något hon brukar försöka att tillgodose 
då detta är möjligt. Cecilia brukar endast få ta emot önskemål om vart i kommunen 
pjäser ska läggas och på Dagas bibliotek har några besökare sedan de skar ner på 
föreställningarna börjat undra varför det inte är mer teater (de har skurit ned från två 
eller tre föreställningar per termin till en per termin). 
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6.3.4 Barnens engagemang 
 
Alla informanter anser att man kan se på barnen om de tycker att pjäsen är bra eller inte. 
Alva tycker att man ganska snabbt märker om barnen inte tycker att pjäsen är bra 
eftersom de inte förställer sig så som vuxna kan göra på teatern, hon säger att: ”Ja, det 
ser man ju ganska snart, då går de därifrån, eller går runt och sådana saker.” Hon tar 
fram godis som en faktor som kan påverka barnen mycket och kanske gör så att de inte 
engagerar sig i pjäsen. Men hon prisar skådespelarna som för det mesta brukar kunna 
styra upp situationer där barn kanske blir rädda eller stör på olika sätt. Beata framhäver 
koncentrationen hos barnen, som också kan visa sig på olika sätt, ibland krävs det att 
barnen ska vara aktiva och ibland att de är tysta, men koncentrationen finns där om det 
är bra menar hon och om barnen tappar hakan så är det riktigt bra. Daga betonar att 
engagemanget i pjäsen kan visa sig på olika sätt hos olika barn och säger att: ”ibland ser 
de ju nästan nollställda ut, barnen … det är främst de små, då tar de nog in intrycken 
tror jag. Fast en del lever ju med å andra sidan och kommenterar och pratar och sådär… 
och då är ju det ett tecken på engagemang och att man tar till sig det man ser och hör.” 
Hon säger att det handlar om olika reaktioner hos olika barn och att det oftast inte 
brukar vara några problem under föreställningarna. 
 
 
6.3.5 Efterarbete 
 
Workshops och anslutande diskussioner till pjäserna ställer sig alla informanterna 
positiva till men ingen av dem brukar leta efter pjäser där sådant erbjuds, det ses mer 
som en extra bonus till föreställningen. Diskussioner menar informanterna mer hör till 
skolmiljön, ingen av dem verkar ha reflekterat över möjligheten att de själva skulle leda 
en diskussion efter föreställningen. Beata menar till exempel att pedagogerna ”känner 
barnen, de vet kanske om det är någon i gruppen som behöver stöd”. Därför tycker hon 
att pedagogerna är bättre lämpade att leda diskussionerna än en bibliotekarie, som inte 
känner barnen och deras behov. Beata tror även att föräldrar brukar prata om pjäsen 
med sina barn efteråt, bland annat brukar skådespelarna dela ut små kort eller kartor till 
barnen och de kanske kan fungera som en ingångsport till samtal. Alva tycker att 
eftersom de teaterpjäser de köper in på biblioteket ofta är för de mindre barnen, där 
ämnena inte är så stora som för äldre barn, så kan barnen gå hem tillsammans med 
föräldrarna och prata om pjäsen. 
 
Workshops verkar vara mer anlitade än diskussioner på biblioteken. Alva säger att de 
absolut skulle kunna satsa mer på workshops än vad de gör idag, men det händer att de 
har det efter en dansföreställning eller dockteater så att barnen kan få dansa eller titta på 
dockorna eller göra egna. På Cecilias bibliotek brukar de ibland ha små verkstäder i 
hallen på övervåningen i biblioteket, till exempel dockteater- eller bildverkstad. Hon 
tycker om att kombinera utställningar, teater och liknande i samma tema. Workshops 
med skådespelarna har de normalt inte, det tycker hon passar bättre när barnen är på 
teatrarna, speciellt för skolklasser. Daga har gärna workshops på de offentliga 
föreställningarna också och hon berättar att de nästkommande lördag visar en offentlig 
dansföreställning med workshop. 
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6.4 Biblioteket och barnteater 
 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för hur informanterna ser på barnteaterns plats 
på folkbiblioteket idag och i framtiden. 
 
 
6.4.1 Biblioteket och barnteatern idag 
 
Alla informanter tycker att barnteatern har en självklar plats i kommunen, på biblioteket 
är den däremot inte lika självklar. Det är endast Daga som tycker att den även är 
självklar på biblioteket. Alla informanter tror emellertid att barnteatern kommer att 
finnas kvar på deras eget bibliotek, med undantag för Cecilia som arbetar på ett 
bibliotek där de inte visar teater.  
 
Alva berättar att kultursekreteraren i hennes kommun även köper in vuxenteater. Den 
arbetsuppgiften utför hon själv, men när det kommer till barnteatern så säger Alva att 
barnbibliotekarierna har tagit på sig den rollen. Det är inte så att de struntar i den andra 
teatern, men den känns mer som kultursekreterarens eget område. Sen säger hon att 
barnbibliotekarierna har arbetat med inköpen av barnteater av tradition och att det lever 
kvar. Även Beata och Cecilia menar att bibliotekarierollen och inköpandet av barnteater 
går hand i hand eftersom mycket av det som produceras inom barnteatern är baserat på 
barnböcker, och då vet barnbibliotekarien vad det handlar om och hur barn brukar ta 
emot det.  
 
Att barnteatern är viktig på folkbiblioteken är alla överens om. Alva tycker att 
barnteatern är mycket viktig på folkbiblioteken för att hon tror att det är det enda ställe 
som kan värna om barnteatern i samhället förutom de etablerade scenerna. Hon tycker 
att det ger även den ovane besökaren en cha ns att komma till teatern och det underlättar 
också för besökarna eftersom de slipper åka till större städer för att se teater. Daga säger 
att det kanske inte spelar så stor roll var teatern spelas, om det är i en gymnastiksal eller 
om det är på en teaterscen. Dels på grund av att grupperna ofta brukar bygga upp så bra 
att det känns som att det är på en teater när de är i gymnastiksalar, men det viktigaste är 
att man får uppleva teatern och andra typer av kulturformer. 
 
Att gå på barnteater i någon av informanternas kommuner kostar mellan tjugo och fyrtio 
kronor. De påpekar alla att summan är symbolisk och inte täcker kostnaderna för 
teatern. De påpekar också att det är billigare än att gå på bio. Daga menar att: ”det är 
mer för att man ska känna att det är värt något att gå på teater”. Cecilia uppmuntrar 
gärna till amatörteater och de har på biblioteket haft två flickor som har uppträtt som 
clowner för att de själva tycker det är roligt. Biblioteket tar då inget betalt för 
föreställningarna eftersom det inte är professionellt. 
 
För att få publik så brukar alla informanter sätta upp affischer på förskolor, 
barnavårdscentraler, öppna förskolor och liknande för att nå föräldrar. De brukar även 
annonsera i tidningar och annonsblad. Daga säger att de nog skulle kunna förbättra sin 
marknadsföring och kanske undersöka vilka tider som passar för barnteater. Alva tror 
att barnteatern kan får mer publik efter att den funnits i kommunen ett tag, då vet i alla 
fall några föräldrar att det brukar vara bra och kanske sprider ordet vidare. Då kanske 
man också får mer publik på de föreställningar som inte är baserade på barnböcker. Men 
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då måste man också vara noga med att hålla uppe standarden påpekar hon. 
 
Endast en av informanterna har en bakgrund av teater och det är Cecilia som har läst 
dramatik på universitetet. Ingen av informanterna har funderat på att vidareutbilda sig 
inom ramen för sitt arbete med barnteaterinköpen. De anser att den erfarenhet de har 
samlat på sig genom åren räcker bra. Alva nämner att hon gärna skulle medverka i 
utbildningar, föreläsningar eller fortbildningar inom ämnet om de finns. Hon säger 
också att man måste hålla sig uppdaterad och gå mycket på barnteater. Daga menar att 
för den mängd barnteater hon köper in idag så räcker hennes kunskaper, men om de 
skulle börja köpa in mycket mer så skulle hon gärna vidareutbilda sig om det var 
möjligt. 
 
 
6.4.2 Biblioteket och barnteatern i framtiden 
 
Informanterna känner sig alla ganska osäkra på framtiden för barnteatern på biblioteken 
i Sverige, men de är alla överens om att det krävs att det finns någon som kämpar för 
barnteatern om den ska få finnas kvar. Så länge det kommer folk så tror Alva att 
barnteatern kommer att finnas kvar på biblioteket, men blir den för dålig så kommer det 
inte folk och då tror hon inte att den kommer att finnas kvar. Hon menar att det krävs att 
det finns någon som kämpar för barnteatern på biblioteken och ser till att det blir bra. 
Hon poängterar också nödvändigheten av det regionala stödet eftersom det betalar halva 
gaget och säger: ”Det stödet är väldigt, väldigt viktigt. Annars överlever inte 
barnteatern. Det måste finnas stöd, det är det som är det absolut viktigaste, annars 
kommer det inte att finnas någon barnteater.” 
 
Beata är den som ser ljusast på framtiden för barnteater på biblioteket, hon menar att det 
finns så mycket bra kultur för barn just nu och hon tror inte att den kommer att 
försvinna. Hon säger också att de bibliotek som byggs nu ofta ligger tillsammans med 
en kulturskola eller liknande och då finns där också en scen där man kan visa barnteater. 
Men hon poängterar att: ”Man får kämpa, man får inte ge upp för det man tror på!” 
annars tror hon inte att barnteatern kommer att finnas kvar. Men Beata tror också att det 
finns många som är beredda att kämpa, det brukar hon märka på utbudsdagarna där hon 
möter många likasinnade.  
 
Cecilia säger att hon verkligen vill se att barnteatern finns kvar i kommunerna och på 
biblioteken om det går, hon har upplevt så många bra stunder med barnen hon har visat 
teater för. Hon betonar också vikten av att ha vuxna förebilder för att barnteatern ska få 
finnas kvar: ”Har vi inga vuxna förebilder, och det är väl det som jag är mest rädd för. 
Att det är väldigt många vuxna som inte orkar, tycker det är jobbigt och har man sett en 
dålig föreställning så tycker man att, äh, teater. Det är inget att ha. Och då är det 
jättesynd, för det drabbar ju barnen i sin tur”. Cecilia tycker att man i kommunerna 
borde värna mer om kulturen eftersom man vet att läsning, teater och kultur berikar 
människan.  Men hon tror tyvärr inte att det kommer att hända så mycket inom området, 
i alla fall inte inom den närmsta framtiden. 
 
Daga, som är ensam ansvarig för barnteatern i sin kommun tror att barnteatern kommer 
att finnas kvar på biblioteken i de kommuner där det inte finns någon kultursekreterare, 
för där finns det ingen annan än bibliotekarien som sköter det. Hon tycker att drömmen 
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vore att det fanns en kultursekreterare i varje kommun och att det i större kommuner 
fanns ”både barnkultursekreterare och annan kultursekreterare så att säga ... det är ju 
bättre, då har man mer”. Främst anser hon det eftersom hon känner att hon inte alltid 
hinner med arbetsuppgiften som gäller barnteaterinköpen eftersom hon också är 
barnbibliotekarie och har mycket att göra på biblioteket. 
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7. Analys och diskussion 
 
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet med hjälp av de teoretiska 
utgångspunkterna och den litteratur och forskning som presenterades i kapitel 3. 
Kapitlet är indelat efter samma teman som resultatredovisningen, som också 
sammanfaller med mina frågeställningar. En del av informationen från kapitel 6 kan 
emellertid återkomma under ett annat tema i detta kapitel eftersom temana 
sammanfaller på vissa punkter. Det material som framkom i avsnitt 6.1, presentation av 
bibliotekarierna, har inte fått något eget avsnitt utan återkommer där jag finner det 
relevant i detta kapitel. Kapitlet inleds med några funderingar kring informanternas 
arbetsuppgifter och arbetsplatser, sedan följer syftet med barnteater, urval och inköp av 
den och slutligen barnteaterns plats på biblioteket nu och i framtiden.  
 
 
7.1 Funderingar kring informanternas arbeten 
 
Informanterna har ganska olika förutsättningar i sitt arbete, det är endast Daga som 
ensam ansvarar för barnteaterinköpen i sin kommun, Beata delar den med en kollega 
medan Alva och Cecilia endast påverkar i liten skala och på eget initiativ. Alla 
informanter är emellertid inblandade i barnteaterinköpen till förskola och skola. En 
anledning till att barnteaterinköpen i Dagas kommun ser annorlunda ut mot de andras är 
att det är en betydligt mindre kommun än de andra tre, med ca en tredjedels befolkning i 
jämförelse. Detta har med största sannolikhet bidragit till att de inte har någon 
kultursekreterare anställd som skulle ha kunnat sköta arbetsuppgiften att köpa in 
barnteater. Informanternas olika situationer leder till att man kan fråga sig hur detta 
kommer att påverka min studie. Det är absolut något att ha i åtanke, men alla 
informanter har vid något tillfälle haft det övergripande ansvaret för barnteatern i 
kommunen och de är på ett eller annat sätt inblandade i inköpen idag och vet därför hur 
situationen ser ut. Man får inte glömma att de alla medverkar till att köpa in barnteatern 
till förskola och skola och även brukar medverka på utbudsdagarna när de har möjlighet. 
En annan faktor man får ta i beaktande är att de alla arbetar i olika kommuner och enligt 
Aktionsgruppen för barnkulturs rapport ser situationerna för barnkultur väldigt olika ut i 
kommunerna och hur mycket kultur som når barnen beror på hur inköpen är 
samordnade (SOU 2006:45a s. 46). Därför borde informanternas olika situationer inte 
utgöra något problem utan snarare spegla en liten del av verkligheten. 
 
 
7.2 Syftet med barnteater  
 
I detta avsnitt analyserar och diskuterar jag informanternas utsagor om syftet med 
barnteater utefter Karin Helanders modell. Som jag nämnt i kapitel 5 har jag försökt att 
ta hänsyn till frågorna gällande barnteater som pedagogik, förströelse och konst på det 
sätt som beskrivs i avsnitt 5.4. 
 
 
7.2.1 Barnteater som pedagogik  
 
Jag kan hos informanterna inte se några tendenser åt den sagospelsliknande pedagogiska 
teatern som visades vid jularna förr med dolda undertoner. Det är inte heller någon av 
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dem som tar upp några politiska aspekter gällande barnteatern, som den pedagogiska 
barnteatern på 60- och 70-talet. Tydligast uttrycks en önskan om att barnteatern ska ta 
upp ämnen som är relevanta för barnen och en klar pedagogiskt aspekt i deras tänkande 
kan absolut spåras. De vill att teatern ska ge barnen någonting och uttrycker sig med ord 
som ”budskap” och med fraser som ”att barnen ska känna igen sig själva eller sin 
omgivning” och att ”de ska få stöd för egna tankar och känslor”. Informanterna är 
emellertid inte själva så medvetna om sina egna pedagogiska tankegångar och de flesta 
tycker att den pedagogiska teatern har en större plats i skolan där man kan följa upp den 
bättre med diskussioner. De ger uttryck åt en slags motvilja till ordet pedagogik. 
Hagnell har noterat att skådespelare också uttrycker en motvilja till att spela pedagogisk 
teater trots att många barnpjäser innehåller viktiga budskap som man vill förmedla 
(1983, s. 60). Denna motvilja till ordet pedagogik skulle kunna ha sina rötter i den 
barnteater som spelades av de fria teatergrupperna på 60-talet och som Helander säger 
fick en stämpel på sig som ”pekpinneteater” (1998, s. 260). Även om informanterna inte 
uttrycker några negativa åsikter om vilka ämnen man kan spela teater om för barn (de 
ser gärna att man tar upp svåra ämnen) så kanske ändå inte den negativa stämpeln på 
den pedagogiska teatern helt har tvättats bort. En annan möjlig förklaring till varför 
informanterna anser att den pedagogiska teatern hör hemma i skolan kan vara att vi, 
som Lysander menar, har avskurit barns lärande till en skolmiljö från att ha ingått som 
en del i samhället (1982, s. 14), därigenom har vi blivit starkt inskolade att automatiskt 
koppla ihop ordet pedagogik med skola. Den nya synen på barndomen, där man menar 
att barn erfar kunskaper i vardagen också utanför skolan, är relativt ny och har kanske 
inte haft genomslagskraft hos alla än (Johansson 2000, s. 40ff). Informanterna är för 
övrigt i ungefär samma ålder och har inte vuxit upp med denna syn på barndomen. 
 
Informanterna är alla positiva till underliggande budskap i barnpjäser men tycker inte att 
man ska prata med barnen om det efteråt. I L. Erikssons undersökning är det intressant 
att notera att bibliotekarierna är mer positiva till underliggande budskap i litteratur än 
lärarna i undersökningen. En av bibliotekarierna säger också att böckerna gärna får 
diskuteras, hur denna diskussion skulle komma till stånd framkommer däremot inte 
(Eriksson 2004, s. 45). Denna skillnad mellan lärare och bibliotekarier kan grundas i att 
bibliotekarierna inte känner att det är deras uppgift att diskutera böckerna med barnen 
medan läraren känner det, och också har ett ansvar att göra det efter läroplaner. Enligt 
Gustafsson och Fritzén kan lärare vara ovilliga att föra en diskussion med eleverna på 
grund av egna erfarenheter och svårigheter (2004, s. 75ff). Alltså smiter läraren kanske 
undan diskussioner genom att säga att det inte är så viktigt med budskap. Medan 
bibliotekarien, som inte anser det vara sin roll att föra en diskussion, ser potentialen hos 
böckerna och vad som skulle kunna komma ur dem. Detsamma kan spåras hos mina 
informanters åsikter om teater, Cecilia säger till exempel att hon tycker att teatern ska 
ge barnen någonting att fundera över och kunna arbeta vidare med, men tyvärr tror hon 
inte att de vuxna tar upp diskussionen tillräckligt mycket. Denna utsaga anser jag visar 
på att bibliotekarierna gärna skjuter över frågan om diskussioner på andra, lärare eller 
föräldrar och tänker inte på att de kanske också skulle kunna göra något åt problemet. 
Detta leder också till att det egentligen inte är någon som är beredd att diskutera med 
barnen om deras upplevelser (givetvis med vissa undantag). Hagnell betonar vikten av 
att låta barn prata om teaterföreställningar efteråt (1983, s. 125) och det är tråkigt att se 
att det inte verkar vara någon som vill lyssna till dem (efterarbete diskuteras vidare i 
avsnitt 7.3.5). 
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Beata menar att teater kan stimulera barn att utveckla sin empatiska förmåga genom 
igenkänning hos pjäsens karaktärer. I Lundblads undersökning kan man också hitta 
sådana åsikter, hon menar att sagostundsledaren har möjlighet att stimulera barns 
empatiska förmåga genom sitt val av saga (2001, s. 53). Om vi för över detta 
resonemang till informanternas situation så innebär det att de har möjlighet att påverka 
barnen som kommer och tittar på pjäserna genom vilket pjäsval de har gjort i 
inköpssituationen. Tyvärr har de inte verkat fundera så mycket över sin egen roll i detta 
sammanhang utan ser det mest som att det är teatergrupperna som spelar för barnen som 
är de enda som kan påverka. Informanterna framhåller vidare fantasins roll i teatern, 
vilket även Brodins bibliotekarier gör när det gäller böcker för barn (2005, s. 32). 
Fantasi verkar vara något som barnbibliotekarier tycker är viktigt. Alva säger till 
exempel att teatern har större möjligheter att stimulera fantasin än vad TV har. Frågan 
är vad de anser att fantasin kan göra för barnen, om de anser att den har den potential 
som Lysander och Mitchell menar att den spelar i barns utveckling till vuxna eller inte 
(1982, s. 14ff; 1989, s. 10f). Här finns tyvärr ett glapp i mitt material och jag kan inte 
annat än att spekulera i att informanterna inte lägger någon djupare innebörd i begreppet 
fantasi än att det är något som hör barndomen till. Inte heller Brodin nämner vad 
bibliotekarierna anser att fantasin skulle kunna tillföra i sagostunderna annat än att det 
på något sätt berikar människan att ha det (2005, s. 41).  
 
Tre av informanterna tycker att gå på teater kan skola in barnen i den kulturella världen 
och två av dem tycker också att den kan lära barnen hur man uppför sig vid sådana 
tillställningar. Här kan jag se kopplingar till den pedagogiska teater som Helander talar 
om som vill fostra in barnen i kulturella sammanhang för att de förhoppningsvis ska bli 
den framtida vuxenpubliken (1998, s. 260). Kopplingar kan även spåras till Gustafsson 
och Fritzéns lärare som framhåller teaterns fostrande roll och att det är viktigt att lära 
sig att gå på teater och få veta hur man uppför sig där (2004, s. 72f). Man använder 
teatern som ett medel för att träna upp barnen socialt och bidra till deras allmänbildning. 
Det finns för övrigt hos alla informanter en tanke om att uppmuntra barnens lust till 
teater. Bibliotekarierna i Brodins enkät säger att de vill stimulera läslusten hos barnen i 
deras framtida liv (2005, s. 31). Jag tolkar det som att man vill stimulera barns framtida 
intresse för olika kulturyttringar genom att introducera dem för dem tidigt. Om vi inte 
introducerar barnen till kultur så vet de inte vad som finns, vad kultur innebär och vad 
den kan ge (Hagnell 1983, s. 57). Cecilia tror dock inte att så många vuxna tar på sig 
rollen som kulturförmedlare tillräckligt, hon tror att de kanske ger upp efter en dålig 
föreställning. Tyvärr finns alltid den faran, men man kan också se det som att det gör att 
det åläggs ett ännu större ansvar på de som köper in barnteatern att erbjuda något bra. 
 
 
7.2.2 Barnteater som förströelse  
 
Ingen av informanterna ansluter sig till det rena förströelsesyftet med barnteater. De 
tycker alla att barnpjäser gärna får vara roliga, men det är inte det största kriteriet vid 
inköpen och de påpekar alla att det måste finnas något mer i pjäserna. Alva poängterar 
att man inte tycker att det är bra om det inte är underhållande, men att det måste finnas 
något speciellt i pjäserna. Hon menar med det uttalandet att pjäserna måste vara bra, 
men det kanske inte är nödvändigt att man måste skratta. Precis som Helander menar så 
är det knappast någon teatergrupp som valt bort att underhålla sin publik (1998, s. 261). 
Hagnell menar också att när man frågar barn vad de vill se på teater så blir svaret oftast 
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”någonting spännande och någonting roligt” eftersom de saknar verktyg och erfarenhet 
att uttrycka vad det är de vill se, men tråkigt ska det ju inte vara i alla fall (1983, s. 57). 
Informanterna har på sätt och vis har tagit till sig det, de inser att det måste få vara roligt 
samtidigt som de gärna ser att det finns något mer i pjäserna. Den enda som säger att 
barnpjäser inte måste vara roliga är Cecilia som säger att de inte måste locka till skratt, 
men hon menar knappast att de ska vara tråkiga för det.  
 
Igenkännandets glädje menar Helander har gjort pjäser till succéer under hela 1900-talet 
och är en av kriterierna hos teater som förströelse (1998, s. 261). Ett tydligt tecken på 
detta går att se hos informanterna genom att de menar att pjäser baserade på barnböcker 
säljer bättre än andra. Främst tror informanterna att det beror på att föräldrarna känner 
igen handlingen och då vet vad det är för något som de tar med sig barnen på. De menar 
att det är lättare att bestämma sig för att gå på en pjäs som man vet vad den kommer att 
handla om, än en som man aldrig har hört talas om. Beata säger också att mycket av det 
som är bra inom barnteatern är dramatiserade barnböcker, detta måste inte 
nödvändigtvis tolkas som att Beata ger uttryck för åsikten att det räcker om barnen 
känner igen karaktärerna så blir det bra. Hon har flera gånger tidigare poängterat att 
pjäser ska ge något mer till barn än bara underhållning. Man får komma ihåg att det 
även sätts upp bra barnpjäser som är baserade på barnböcker, de kanske sätts upp för att 
teatrarna vet att de kommer att sälja bättre med dem, men de kan vara bra för det. Alva 
för fram åsikten att det produceras många pjäser som bygger på barnböcker bara för att 
bibliotekarier ofta köper in dem. Jag ställer mig emellertid tveksam till om marknaden 
verkligen anpassar sig till bibliotekarierna, det är snarare ett givet ”recept för säker 
framgång” (Helander 1998, s. 261). Intressant att ta upp som exempel är den populära 
föreställning med en känd Tv-programledare som de visade på Beatas bibliotek några år 
tidigare som hade stor genomslagskraft i biljettförsäljningen. Den enda av 
informanterna som säger att hon brukar försöka variera sina inköp och inte bara välja 
pjäser baserade på barnböcker är Daga. Det kommer emellertid fram i intervjun att hon 
inte har tänkt på det innan vårt samtal så det kan vara ett utslag av forskningseffekt, att 
hon säger det hon tror att jag vill höra. Eller så är det så att hon helt enkelt inte har 
reflekterat över det innan, utan det har gått automatiskt. 
 
 
7.2.3 Barnteater som konst  
 
Konstbegreppet är det som informanterna har svårast att formulera, ingen av dem 
uttryckte någon direkt åsikt om teater som konst innan jag frågade om det. Emellertid 
fick jag en del utsagor innan frågan som jag tolkar som ett uttryck för den synen på 
teatern. Vid tillfrågan om teater som konstform så sa alla att teater absolut var konst 
men mest fick jag svävande svar om formen på teatern och det verkade som att de ansåg 
att den måste vara ”svår” på något sätt för att tolkas som konst. Men jag uppfattar det 
dock som att alla informanter anser att teatern är en kulturell konstform, men de har 
svårt att uttrycka sig om den, precis som de antagligen skulle ha vid tillfrågan om någon 
annan kulturell form kan räknas som konst. Tilläggas kan att jag inte närmare gick in 
och förklarade vad jag menade med teater som konst (eller rättare sagt, vad Helander 
menar), jag ville få ut bibliotekariernas egna åsikter. I efterhand kan jag dock fundera 
över om det kanske hade varit klokt att ha förklarat begreppet, det kanske hade givit mer 
användbara svar. 
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Cecilia är den som tydligast uttrycker en önskan om att barnpjäser ska vara 
konstnärliga. Hon säger att det är många olika uttryck som ska samspela och det är 
främst det som Helander säger betecknar den konstnärliga barnteatern, att allt samverkar 
till en helhet (1998, s. 262). Att det är just Cecilia som uttrycker denna önskan starkast 
av informanterna är inte förvånande då det är hon som har en bakgrund av teater och har 
läst dramatik på universitetet. Teater som konst kännetecknas också till viss del av att 
man inför nya attribut som till exempel dans och musik och införlivar dem i 
föreställningen (Helander 1998, s. 262). Flera av informanterna säger att det gärna får 
vara med musik i föreställningarna. Alva tar också fram kroppsspråket och hur man kan 
använda det och till exempel dockor på scenen, att det kan vara en konstupplevelse att 
se hur de rör sig. Hon säger också att hon uppskattar när skådespelarna byter karaktärer 
öppet på scenen med enkla medel, de leker alltså med formen på teatern. Hagnell menar 
att teater inte måste vara realistisk för att ett meningsfullt budskap ska kunna nå fram till 
publiken, en fantasifull spelstil fungerar lika bra och speciellt för barn som fortfarande 
har kvar en öppenhet och närhet till detta sätt att uppleva världen (1983, s. 59). Beata 
säger att hon tycker att formen på barnteatern kan variera och att det finns många olika 
sorter som är bra. Hon lägger vikt vid att teater ska vara väl genomarbetad och vill inte 
lägga för stor vikt vid konstbegreppet. Jag tolkar detta som att hon menar att teater är 
konst men att den inte ska uppfattas som alltför fin, utan kunna avnjutas av alla. Daga 
uttrycker också en önskan om att barnteatern ska vara konstnärlig, men hon har svårt för 
att uttrycka i ord vad det konstnärliga innebär. Dock finns en önskan om att teatern 
gärna får stimulera olika sinnen genom att bland annat blanda olika konstformer som 
dans och musik. Hennes önskan om att barn ska få se professionell teater visar på att 
hon, liksom Beata, vill att pjäserna ska vara väl genomarbetade. Både Beata och Cecilia 
tycker att man ska kunna ställa lika höga krav på barnteater som på vuxenteater vid 
inköp.  
 
Informanterna visar en ganska öppen inställning till barnteater som konst och uttrycker 
inga åsikter om att det kanske kan bli för svårt för barnen i fråga om symboler eller 
liknande vilket är en aspekt som lärare verkar tänka mer på. I Gustafsson och Fritzéns 
undersökning är det många av lärarna som anser att eleverna var för små för att förstå 
pjäserna de hade sett och att de inte hade sett tillräckligt mycket teater för att kunna 
förstå dess symbollika språk. Några lärare avviker dock från denna syn och liksom mina 
informanter anser de att fantasin måste få plats i teaterbesöket och uppskattar särskilt 
om pjäsen använder symboliska bilder och kan visa på olika perspektiv till frågor 
(Gustafsson & Fritzén 2004, s. 79f). 
 
 
7.3 Urval och inköp  
 
I detta avsnitt analyserar och diskuterar jag informanternas utsagor rörande urval och 
inköp av barnteater till biblioteket, förskola och skola i kommunen. Eventuella 
önskemål som kommer från besökarna till biblioteket, barnens engagemang vid 
visningarna och det eventuella efterarbete som kommer till stånd vid visningarna 
behandlas också i avsnittet. 
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7.3.1 Pjäsurval och -inköp till offentlig teater 
 
Informanterna använder sig till stor del av utbudskatalogen, de sätter stor tillit till den 
och ser nästan bara positiva saker med att beställa från den, det sparar tid och man får 
finansiellt stöd. Det är endast en informant, Beata, som säger att hon ser till att ta sig tid 
till att gå igenom katalogen, de andra informanterna har det svårare och tittar mer 
sporadiskt i den. Beata säger även att grupperna får se till att komma med i katalogen 
om hon ska köpa in dem, det visar på att hon sätter stor tillit till de som väljer ut vilka 
grupper som ska få komma med. Kanske kan Alvas påpekande om att det även finns 
med friteatergrupper i katalogen visa att det finns en medvetenhet hos henne om att man 
kanske inte bara ska vända sig till katalogen. Dock ger hon inte uttryck för några sådana 
åsikter i övrigt. Samtidigt säger hon att hon litar på konsulenterna i katalogen. Men flera 
av informanterna har en inställning som visar att de inte endast vill använda sig av 
utbudskatalogen. Jag anser att man kan jämföra utbudskatalogen med Bibliotekstjänsts 
(BTJ) sambindningshäften som informanterna i G. Erikssons undersökning använder sig 
av och som till stor del styr inköpen. De vänder sig även till andra källor som till 
exempel bokhandlar, men i ganska liten utsträckning. G. Erikssons informanter för dock 
fram en ganska negativ inställning till att de använder sig av BTJ:s häften till så stor del 
(Eriksson 2005, s. 38, 49ff), vilket inte mina informanter gör angående utbudskatalogen. 
En skillnad som finns är att det är tre lektörer som bedömer olika böcker i BTJ:s häften 
medan det i utbudskatalogen endast finns en beskrivning av vad det är för slags 
föreställning och alltså inget omdöme. Detta leder till att mina informanter får 
bestämma vad de vill köpa in efter en beskrivning och inte ett omdöme, om de inte går 
på utbudsdagarna och själva kan bedöma pjäserna där. Något att ta i beaktande är vilka 
personer det är som väljer ut pjäserna i katalogen och vad de har för motiv för de val de 
gör. Vem säger att de har samma åsikter som barnbibliotekarierna ute på biblioteken?  
 
Alla informanter anser att det är en fördel att ha sett föreställningen innan de köper in 
den, särskilt Beata framhäver vikten av att ha sett pjäsen innan för att veta vad det är 
man erbjuder och betonar också att det är viktigt att välja något man kan stå för. 
Bibliotekarierna i L. Erikssons undersökning har liknande upplevelser av boktips, de 
anser att det är viktigt att man har läst boken själv just för att veta vad det är man tipsar 
om (Eriksson 2004, s. 43). I Lundblads undersökning framkommer också åsikter om att 
det är viktigt att sagostundsledaren väljer sagor som hon/han kan stå för (Lundblad, s. 
57). Det finns alltså en medvetenhet hos bibliotekarierna att det är de själva som har 
ansvar för vad det är de erbjuder barnen som kommer till biblioteket och en vilja att visa 
att de vet vad det är de erbjuder också. Det är vanligt att om informanterna inte har sett 
pjäsen innan de har köpt in den så har de i alla fall sett gruppen, eller känner till den 
sedan innan. Ett annat vanligt tillvägagångssätt vid inköp av pjäser som de inte haft 
möjlighet att se innan är att ringa efter referenser och på så sätt få höra vad andra har 
tyckt om föreställningen. Även recensioner kommer upp som ett exempel, dock bara av 
en informant, Cecilia. 
 
Informanternas kriterier när de köper in pjäser handlar mest om praktiska faktorer, till 
exempel vad grupperna kräver i fråga om utrymmen och utrustning. Också turnéplanen 
kan ställa till problem i urvalet. Priset påverkar naturligtvis och det finns inte så mycket 
anslag till just teatern, det gör att man lättare vänder sig till katalogen där man får en del 
av priset subventionerat eller till närbaserade grupper som inte måste åka så långt. 
Samarrangemanget med organisationer på orten som två av informanterna brukar ordna 
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visar på en påhittighet för att kunna utnyttja varandra för att erbjuda barn kultur. 
 
Informanterna säger att de litar till sitt eget omdöme och att eftersom de har jobbat 
ganska länge med det här så vet de vad de gör. Det verkar också vara det viktigaste vid 
inköpen, att de anser att de själva är kapabla att avgöra vad som ska köpas in och inte. 
Beata brukar också försöka komma ihåg den respons som olika grupper har fått och tar 
med det i beräkningen om det finns en ny föreställning tillgänglig med dem. Hon brukar 
inte köpa in en grupp fler gånger om den fått dålig respons. 
 
Även om alla är någorlunda öppna för att köpa in fria teatergrupper och teater som 
institutionsteatrar erbjuder så förlitar sig informanterna främst till utbudskatalogen. Det 
verkar som att det mest handlar om bekvämlighet. Cecilia är den som uppträder friast 
gentemot katalogen och det verkar som att de i hennes kommun gärna vänder sig till fria 
teatergrupper och institutionsteatrar. Hon säger att de fria teatergrupperna har svårt för 
att överleva, kanske kan man spåra ett sätt att få dem att överleva genom att köpa in 
dem? 
 
 
7.3.2 Pjäsurval och -inköp till förskola och skola 
 
Alla informanter är överens om att det är viktigt att barn får se teater i skolan, speciellt 
eftersom inte alla föräldrar tar med sig sina barn på teater på fritiden. Enligt 
Barnbarometern 2002/2003 gick 78 procent av 3-8 åringarna på teater eller opera under 
det senaste året. Endast 30 procent av dessa besök skedde i familjesällskap medan 57 
procent av besöken inträffade med förskolan eller skolan (SOU 2006:45b, s. 154). 
Speciellt Cecilia och Alva framhåller en slags demokratisk aspekt genom att påpeka att 
barnen får samma möjlighet till upplevelser när de ser teater i skolan. Detta kan även 
jämföras med lärarna i Gustafsson och Fritzéns undersökning som ser det som sin plikt 
att erbjuda eleverna att få se teater eftersom de i allmänhet inte gör det på sin fritid 
(2004, s. 72f). Cecilia tror att skolan kan hjälpa till att få upp barns intresse för teater 
och att minnen av föreställningar kan ligga kvar och påverka senare i livet. Det finns 
absolut en möjlighet för det, men frågan är hur mycket barnen kommer att komma ihåg 
av föreställningarna om de bara får se en föreställning varje eller vartannat läsår?  
 
Aktionsgruppen för barnkultur menar att det finns många brister i samordningen i 
kommuner vid inköp av kulturverksamhet till förskolor och skolor och bland annat fria 
teatergrupper och teatrar har svårt att nå ut till sin publik (SOU 2006:45a, s. 21). I 
informanternas fall beror detta mycket på att de nästan helt och hållet vänder sig till 
utbudskatalogen när de gör sina teaterinköp. Beata säger till och med att om hon ska 
köpa in fria teatergrupper så får de se till att komma med i katalogen.  
 
Lite överraskande är det att ingen av informanterna säger att de brukar tänka på 
pedagogiska aspekter när de köper in pjäser till förskolan och skolan medan de 
samtidigt säger att dessa pjäser lämpar sig bättre för skolan. De ser alltså inte sig själva 
som en länk mellan pjäserna och skolan, speciellt Beata ger uttryck för denna känsla 
och säger att det måste lärarna ordna själva. Två av informanterna försöker dock att 
söka kontakt med lärarna på olika sätt. I Cecilias kommun försöker de att informera 
lärarna om vad de har köpt in för föreställningar, men det kanske inte är så mycket mer 
de kan göra för att se till att lärarna arbetar vidare med det i sina klasser. 
Informationsträffen verkar också mest vara ett tillfälle för lärarna att boka in 
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föreställningar. Även Daga tar upp möjligheten för att planera tillsammans med lärare 
när de köper in barnteater till skola som lockande även om de inte gör det idag, hon 
säger att när det bara gäller en föreställning per år, eller vartannat, så tänker man mer på 
att det ska passa in i lokaler och tidsmässigt än vad pjäsen handlar om och vad barnen 
kan ha för nytta av det mer än som kulturell upplevelse. Både Gustafsson och Fritzén 
och Hjort och Klosterberg kommer fram till att ett samarbete mellan lärare och teater 
skulle vara fruktsamt för båda parter (bland annat för att önskemålet om samarbete finns 
från båda håll). Min tolkning är att detta samarbete skulle kunna utökas och inkludera 
även den/de som köper in barnteater i kommunerna. Speciellt ett samarbete med lärarna 
vore givande, lärarna i Gustafsson och Fritzéns undersökning har ju också den 
inställningen att det är någon på kommunen som har köpt in pjäsen och att de inte vet 
vad de ska göra med den vidare (2004, s. 70f). Lärarna uttrycker en önskan om att tidigt 
få reda på vilka pjäser de ska se så att de har möjlighet att planera in det i 
undervisningen. Det som Hjort och Klosterberg anser att det mesta hänger på är dock att 
läraren själv är engagerad och flexibel i efterarbetet (1997, s. 41). Detta ligger det säkert 
något i, men inköparens del i det hela är också viktig och ett samarbete blir mer givande 
om alla parter anstränger sig. 
 
 
7.3.3 Målgrupp och önskemål 
 
På informanternas bibliotek vänder man sig till de mindre barnen med pjäserna man 
köper in, vid sex eller sju år så drar de gränsen. Detta sammanfaller med hur G. 
Erikssons informanter resonerar när de köper in barnlitteratur. En av G. Erikssons 
informanter vänder sig till största delen till de yngre barnen eftersom hon har märkt att 
de äldre inte lånar så mycket (2005, s. 52). Även de andra av G. Erikssons informanter 
prioriterar de mindre barnen vid inköp och de köper in mycket bilderböcker (2005, s. 
55). De vänder sig emellertid till äldre barn än vad mina informanter gör och det har 
sannolikt att göra med att bokslukaråldern infinner i nio till tolvårsåldern. Men det finns 
en återkommande tendens i tankegångarna, det är de små barnen som biblioteket tar 
mest hänsyn till när de planerar sina aktiviteter. En av G. Erikssons informanter har en 
intressant tankegång där hon funderar på om de kanske ska köpa in fler exemplar av 
populära ungdomsböcker eftersom de hjälper till att hålla nere statistiken om de inte har 
böckerna tillgängliga (2005, s. 55). Det ligger en del i detta påstående eftersom man 
måste ha ett utbud som passar de man vill locka till biblioteket, inte bara tillgodose den 
redan etablerade kundkretsens behov.  
 
Artikel 31 i Barnkonventionen säger att konventionsstaterna ska främja barnets rätt att 
”till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra 
tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig 
verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet” (SOU 2006:45b s. 24). Detta 
gäller alla barn oavsett vilken ålder, och genom att endast erbjuda teater för de yngre 
barnen ser man inte till de äldre barnens rättigheter. Man prioriterar bibliotekets 
lönsamhet över barnens behov. Dock finns det inget i bibliotekslagen som säger att man 
måste erbjuda barn av alla åldrar samma medier och informanterna uttrycker en slags 
sorgsenhet över att inte kunna erbjuda teater även för de äldre barnen. Det kan vara som 
informanterna säger, att det finns ett större utbud i samhället för de äldre barnen, så när 
de får välja själva väljer de inte teater. Detta kan bero på att de inte har sett tillräckligt 
med teater för att veta vad det är eller vad det är de vill se (Hagnell 1983, s. 57). Men 
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det kanske inte heller är så vanligt att barn hellre väljer teater än bio eftersom bio 
uppfattas som häftigare. Ett annat problem som kan ha betydelse är att familjer har barn 
i olika åldrar och de minsta kanske inte kan följa med på föreställningar för de äldre och 
man vill göra något hela familjen tillsammans. Eftersom det ofta inte kommer så många 
barn till visningarna för de äldre barnen så tycker informanterna att det är bra och 
viktigt att skolföreställningarna finns, eftersom då får barnen se teater även om de inte 
väljer den på fritiden. Emellertid vill de flesta barn se teater igen efter ett besök, även 
om den pjäs de såg inte tilltalade dem (Hjort & Klosterberg 1997, s. 58f). Värre är det 
nog att få föräldrar att inse detta och att de tar tillbaka sitt barn till teatervisningar, barn 
medverkar tyvärr mycket på föräldrarnas villkor. Helander menar att barn mycket sällan 
själva får bestämma vad de ska få se på teatern (2003, s. 15). A. B. Eriksson menar 
samma sak om barnlitteratur och menar att det vore bra om barn fick inflytande över 
barnbibliotekens inköp (1994a, s. 50). Detta borde även ske inom den barnteater och 
andra kulturella evenemang som biblioteket erbjuder, det kanske också skulle locka lite 
äldre barn till visningarna. 
 
Enligt Carlsson tittar yngre barn bland annat mer på detaljer och enskilda händelser i 
pjäser och förväntningarna de har spelar en mycket stor roll för hur upplevelsen blir 
(Carlsson 1984, s. 185f). Informanterna är dock inte insatta i de upplevelser som små 
barn har av teater, när de väljer vilka pjäser de ska köpa in ser de mest till vilka åldrar 
pjäserna vänder sig till. De borde ändock vara lite insatta i vad det är små barn tittar på i 
teaterföreställningar, så att de vid förhandsvisningarna skulle vara bättre förberedda och 
veta vad de letar efter.  
 
Det faktum att det ofta är de vana biblioteksbesökarna som också kommer på teatern 
kan ha att göra med att de har tagit till sig informationen när de har varit på biblioteket. 
Men det kan också vara som Beata säger att föräldrar som gärna gör saker med sina 
barn och som kanske har ett teaterintresse själva är mer benägna att ta med sina barn på 
teater. Även fast informanterna har lagt märke till att det ofta kommer samma personer 
till barnteatern så brukar de inte få några önskemål om vad för slags teater de ska visa. 
Detta tolkar jag som en missuppfattning från publikens sida om vem det är som sköter 
inköpen av barnteatern, eller så har de helt enkelt inte kännedom om det. Det verkar i 
alla fall inte vara så klart för allmänheten att uppgiften kan skötas av barnbibliotekarien, 
till skillnad från inköpen av böcker som är utpräglat för ett bibliotek och som G. 
Erikssons informanter får många önskemål om (2005, s. 54). Men dessa önskemål kan 
bero på att fler människor känner till vad det finns för böcker, de är lättare tillgängliga. 
Vet man inte vad som finns i teaterväg så är det svårt att ha några önskemål.  
 
 
7.3.4 Barnens engagemang 
 
Koncentration och engagemang anser informanterna är ett kriterium för en bra 
barnteater, att barnen är koncentrerade och engagerar sig i pjäsen. Detta anser de kan 
visa sig på olika sätt, lite beroende på om det är en pjäs som kräver barnens medverkan 
eller om de ska vara tysta och sitta och lyssna. Det beror också på barnen själva 
eftersom barn reagerar olika på olika saker. Hagnell menar att stillhet och koncentration 
kan ge en publik en större konstnärlig upplevelse än en föreställning som lockar många 
skratt eftersom inlevelse ofta motverkar skratt. Skrattet grundas ofta i skadeglädje, 
skrämsel eller så skrattar man för att de vuxna skrattar (Hagnell 1983, s. 67ff, 73). Ingen 
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av informanterna tar fram skrattet som ett kriterium för en bra barnteater, vilket visar att 
de tänker på att upplevelsen ska vara något mer än bara en rolig grej. 
 
Några av informanterna har i andra avsnitt av uppsatsen jämfört barnteater med teater 
för vuxna men de ser en klar skillnad i hur publiken uppför sig. En av informanterna, 
Alva, har en förklaring som man kan koppla ihop med ett tidigare uttalande från samma 
informant, att barnen inte förställer sig så som vuxna kan göra på teater. Tidigare (i 
avsnitt 6.2.1) har hon framhållit åsikten att teatern kan lära barnen hur de ska uppföra 
sig på sådana tillställningar. Nu får man fram en bild av att det hon egentligen menar är 
att barn ska lära sig att förställa sig och inte visa vad man egentligen känner inför en 
dålig föreställning. Jag vet inte om min informant skulle hålla med om det eftersom 
åsikterna har kommit fram under skilda frågor och förutsättningar, men min tolkning är 
att det ligger en del i uttalandet. Barn har en större frihet att visa vad de egentligen 
tycker om en föreställning eftersom man inte tar dem på lika stort allvar som vuxna. En 
vuxen som börjar gäspa högljutt och vrida sig i stolen eller kanske till och med lämnar 
salen uppfattas som mycket mer oförskämd än ett barn som inte har fått lära sig hur man 
beter sig. Frågan är vilket som är det mest naturliga. 
 
 
7.3.5 Efterarbete 
 
Alla informanter har en positiv inställning till anslutande workshops och diskussioner 
vid barnteaterarrangemang, men använder sig inte så ofta av dem. När det gäller 
diskussioner finns en osäkerhet hos informanterna på sin egen förmåga att leda dem. De 
hänvisar till att diskussioner hör till skolmiljön där pedagogerna känner barnen och 
deras behov. Pedagoger verkar emellertid uppleva samma osäkerhetskänsla. Gustafsson 
och Fritzén för fram att det dominerande sättet att tala om teater bland lärare är se på 
dess disciplinerande roll och att undfly diskussioner med barnen (2004, s. 84ff). Att 
bibliotekarier till viss del ansluter sig till den disciplinerande rollen har redan spårats i 
avsnittet om teaterns pedagogiska aspekter och här kan vi se att de även flyr 
diskussioner med barnen genom att hänvisa till att det inte hör till deras roll som 
bibliotekarie. Hagnell betonar dock att både pedagoger och psykologer brukar framhäva 
vikten av efterarbete och det är intressant att fundera över vem det är som ska leda dessa 
diskussioner egentligen (1983, s. 125). När det gäller sagostunder så finns det bland 
Brodins bibliotekarier flera som säger att sagostunden är ett bra tillfälle att få samtala 
med barn om berättelsen. De ser alltså inga hinder att samtala med barnen om de har 
frågor. De för visserligen över en del ansvar på barnen själva genom att säga att om de 
samtalar med vänner eller vuxna så sker också en bearbetning och förhoppningsvis en 
längtan efter fler sagor (Brodin 2005, s. 32). De lägger alltså inte så stor vikt vid sin 
egen roll i bearbetningen, men det finns ändå en antydan till att de inte ser några hinder 
till samtal om berättelserna. En tolkning vore ju att barnbibliotekarier ser böcker som 
sitt område och teater som någon annans, frågan är vems. Troligen lärares, men de ser 
det inte heller som sitt område utan skådespelarnas, som i sin tur ser det som lärarnas 
och föräldrarnas. Det blir till en omöjlig rundgång där ingen vill ta ansvar för barnens 
upplevelser, förhoppningsvis tar föräldrarna på sig det ansvar om barnens 
kulturupplevelser som till sist hamnar på dem.  
 
Två av informanterna tror också att föräldrarna pratar om pjäserna med sina barn efteråt, 
även åsikten att små barns teater inte tar upp så stora frågor och därför kan avklaras med 
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föräldrarna kommer fram. Men om man ser på Mitchells åsikt om producerandet av 
barnkultur så ser man att de frågor som tas upp i teaterpjäser för små barn är stora frågor 
för dem eftersom de inte har de erfarenheter som vuxna har tillskansat sig (1989, s. 13f). 
Kanske behöver därför de små problemen diskuteras lika mycket som de stora. Det 
finns en antydan till att förminska barns upplevelser av teater till något som inte är så 
svårt, så att det borde barnen klara av själva, men gör de det? Frågan är var 
kulturupplevelsen tar slut på biblioteket och hur mycket man behöver göra efteråt för att 
barnen ska få bearbeta upplevelsen och få en chans att prata om den efteråt. Kanske 
kunde man efter teatern ordna en lugn tillvaro för barn och föräldrar där bibliotekarien 
fanns tillhands och det var frivilligt att prata om upplevelsen. Ett bra exempel är 
Cecilias arrangemang, att man kombinerar olika aktiviteter där barnen har många 
chanser att få fram frågor om det är något de vill prata om. Detta är även något som 
Blanshard förespråkar för att stimulera barnen med olika medel. Hon säger också att 
man gärna kan anordna sådana större tillfällen lite mer sällan, än att ha flera små ofta, 
för att barnen själva ska få umgås och kommunicera med varandra (Blanshard 1998, s. 
145). Till exempel kan en dockteaterverkstad efter en föreställning få fram många 
frågor. Cecilia är den enda av informanterna som själv tar initiativ till att anordna små 
verkstäder och utställningar där man integrerar flera olika kulturyttringar inom samma 
tema. Intressant att notera är att Cecilia är den av informanterna som är minst inblandad 
i barnteater, det skulle också kunna vara skälet till att hon anordnar andra tillställningar. 
Möjligen skulle detta kunna vara en anledning till att föra över ansvaret för inköpen av 
barnteater i kommunen på en kultursekreterare, eftersom barnbibliotekarien då får tid 
över till att anordna andra saker på biblioteket. 
 
Workshops brukar biblioteken ha om det erbjuds vid föreställningarna men 
informanterna nämner som exempel bara dans- och dockföreställningar där barnen kan 
få prova på dans, titta på dockorna eller eventuellt göra egna. Det verkar inte finnas 
några tankar om att anordna tillfällen för barnen att själva spela teater eller liknande, 
fastän Alva tilltalas av tanken att barnen kanske går hem och spelar teater själva. Det är 
också något som Hagnell påpekar om barnteater, att de flesta barn hellre vill spela teater 
själva än att se en föreställning igen (1983, s. 109). Ett av målen med målsättningen På 
barns och ungdomars villkor är att barnen själva ska få vara med och påverka och 
uttrycka sig på biblioteket (Lundgren 2005, s. 25) och detta skulle kunna yttra sig i att 
ge barn möjlighet att själva få spela upp teater eller berätta saker eller liknande. Ett 
problem här är att informanterna vänder sig till en så pass ung publik att de kanske inte 
själva kan dra igång några teaterprojekt utan behöver ha hjälp från vuxet håll, något som 
kan vara svårt att ordna och kanske mer ligger i kulturskolans händer. Den enda av 
informanterna som har sagt att de har ungdomar som kommer till biblioteket och gör 
clownföreställningar är Cecilia, och det handlar ju också om lite äldre barn.  
 
 
7.4 Biblioteket och barnteater 
 
I detta avsnitt analyserar och diskuterar jag informanternas utsagor rörande barnteatern 
på biblioteket idag och i framtiden. 
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7.4.1 Biblioteket och barnteatern idag 
 
Barnbiblioteket är viktigt för barns kulturutbud eftersom de erbjuder många olika 
medier och anordnar olika kulturtillställningar (Sörenson 2001, s. 160f; Eriksson 1994, 
s. 39). Informanterna verkar emellertid inte fråga sig varför man egentligen ska ha 
barnteater på biblioteket, vilket syfte det uppfyller. Blanshard påpekar i fråga om 
sagostunder att de förlorar sitt syfte om man håller dem på biblioteken bara för att det är 
något man ska göra utan att vidare fundera över hur man vill påverka barnen (1998, s. 
145). Barnavdelningar har som regel en underordnad ställning på biblioteken vilket 
troligen beror på att barn har en svagare ställning i samhället än vuxna och att det är de 
vuxna som för barnens talan (Eriksson 1994, s. 38). Detta i samverkan med att antalet 
biblioteksfilialer har minskat de senaste åren (SOU 2006:45b s. 92) leder till att barns 
kulturutbud har blivit sämre. I det empiriska materialet finns emellertid inte några 
uttalanden som tyder på att informanterna anser att barnavdelningarna får för liten plats 
på biblioteket, det enda som verkar innebära svårigheter är att det finns för lite pengar 
och tid. 
 
Alla informanter tycker att barnteatern har en självklar plats i kommunen, Daga är den 
enda som tycker att den är självklar även på biblioteket och det skulle kunna vara för att 
det är hon ensam som innehar inköpssysslorna i sin kommun. Cecilia tycker inte att 
barnteatern är självklar på biblioteket men hon tycker att det på sätt och vis vore 
naturligt att den fanns där eftersom mycket är baserat på sagor och barnböcker, vilket 
även Beata anser. Att barnteatern är viktig på folkbiblioteken är däremot alla 
informanter överens om, Alva säger bland annat att det är det enda ställe som kan värna 
om barnteatern i samhället förutom de etablerade scenerna. Detta har hon troligen rätt i, 
speciellt i mindre städer som inte har någon barnteaterscen eller teater som erbjuder 
barnföreställningar. Det finns alltså två förhållningssätt angående barnteaterns plats på 
folkbiblioteket, samtidigt som dess plats där inte är självklar så är den viktigt. Dessa 
utsagor bör tolkas så att informanterna tycker att barnteatern fyller en viktig funktion på 
folkbiblioteken när den finns där, men barnteatern har emellertid inte en obestridlig 
position på folkbiblioteken, det finns andra saker som man måste prioritera. 
 
Om man tittar på informanternas arbetsuppgifter kan man se att kultursekreterarna 
alltmer börjar ta över uppgiften att köpa in barnteater i kommunerna från 
barnbibliotekarierna. En naturlig väg att gå vidare i undersökandet av barnteatern på 
biblioteken skulle kunna vara att undersöka kultursekreterarens roll närmare, både 
genom att fråga bibliotekarier om den och genom att vända sig direkt till 
kultursekreterarna. Det hamnar dock utanför denna uppsats eftersom det är 
barnbibliotekariernas åsikter som är av intresse här. I boken Passa upp, passa, passa 
vidare...? från 1982 förs åsikten att programverksamheter för barn i många kommuner 
har blivit en betungande uppgift för barnbibliotekarien fram, något som vi kan se ett 
exempel på i Dagas fall. Mycket tid går åt till att kontakta teater- och musikgrupper, 
dockteaterspelare och författare. Många barnbibliotekarier kände sig också rådvilla över 
situationen då boken skrevs och undrade om kommunens barnkultur verkligen var deras 
ansvar. En drivkraft för bibliotekarien sägs vara att om inte hon eller han gör jobbet så 
kommer heller ingen annan att göra det, och då kommer det lilla anslag som finns att 
försvinna. Precis den åsikten för också Daga fram. En åtgärd till detta problem som de 
presenterar i boken är bildandet av barnkulturgrupper i kommunerna som skall 
samordna och planera den kommunala barnkulturen. De föreslår att det i gruppen skall 
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finnas representanter från de fyra så kallade ”människonämnderna”, fritidsnämnden, 
kulturnämnden, skolstyrelsen och socialnämnden. De hävdar att genom samplanering 
kan de små resurserna man har användas bättre och varje deltagare kan bidra med 
kunskaper inom sitt område (Skoglund 1982, s. 83). Detta förslag har inte blivit 
verklighet i någon större utsträckning i någon av mina informanters kommuner, utom 
när det gäller inköpen till förskola och skola där det vanliga verkar vara att 
representanter från olika håll i kommunen samlas och samtalar om vilka pjäser man ska 
köpa in. En grupp som kan ta erfarenhet av varandras lärdomar skulle kunna vara 
positivt eftersom de då skulle få mer tid över till att gå igenom material som de har 
erhållit från fria teatergrupper och teatrar som spelar barnpjäser, och skulle därför inte 
bara vända sig till utbudskatalogen.  
 
De lokaler som finns till förfogande för barnteater ligger oftast inte i anslutning till 
biblioteket, endast i Alvas fall visar man all barnteater man köper in på biblioteket, detta 
är möjligt för att biblioteket ligger i samma hus som ett slags kulturhus. En konsekvens 
av att biblioteket inte har lokaler för barnteater ser vi i Cecilias fall, hon är den som är 
minst inblandad i barnteaterinköpen och det beror på just det faktum att hon inte har 
några passande lokaler i biblioteket. Hon är annars den som har en bakgrund inom teater 
och den som mest uttrycksfullt uttrycker sin kärlek till teatern. En sak som visar på 
hennes engagemang är att hon brukar ordna små aktiviteter i den hall hon har tillgång 
till i byggnaden. Cecilia skulle troligen engagera sig mer i barnteatern om hon hade 
möjlighet att ha den i samma hus. Man kan dock fundera över Beatas tankar om att 
många nya bibliotek byggs i anslutning till kulturhus, det innebär att det i framtiden 
kanske skapas bättre förutsättningar för att visa barnteater i anslutning till biblioteket. 
De nya kulturhusen skapar emellertid också bättre möjligheter för all kultur att samlas 
på ett ställe, detta kräver då en samordnare, till exempel en kultursekreterare.  
 
Brodin drar slutsatsen att det är barnbibliotekarierna som ser till att det finns 
sagostunder på biblioteken och de visar stor uppfinningsrikedom om var man kan hålla 
dem, på missionskyrkor, fritidsgårdar, källare m.m. De anstränger sig alltså för att driva 
verksamheten fastän det inte finns utrymmen på själva biblioteket (Brodin 2005, s. 36). 
Denna tendens finner man även hos mina informanter, de anstränger sig för att hitta 
lokaler som passar för arrangemangen och tar även hand om mycket runtomkring 
föreställningarna. Skillnaden för två av informanterna blir att de har kultursekreterare 
anställda som sköter inköpen av barnteatern. Men det var barnb ibliotekarier som skötte 
uppgiften från början och har lagt grunden för den. Ett exempel som visar på att 
barnbibliotekarierna gärna engagerar sig i frågor som ligger utanför deras 
arbetsuppgifter är att Alva berättar att kultursekreteraren i kommunen också köper in 
vuxenteater men att det endast är med barnpjäserna som hon får hjälp från 
barnbibliotekarierna. Situationen är liknande i Cecilias kommun, det visar på att just 
barnbibliotekarier är mycket engagerade i barnkultur och gärna tar på sig saker som 
egentligen inte ligger i deras arbetsuppgifter för att de tycker att det är roligt.  
 
Antalet offentliga föreställningar skiljer sig inte så mycket åt i de olika kommunerna 
förutom i Dagas där de numera endast visar en föreställning per termin. Det faktum att 
de i Dagas kommun har endast en föreställning per termin säger Daga beror på att de 
har personalbrist och att hon därför inte längre hinner med arbetsuppgiften att köpa in 
barnteater som förut. Detta visar på att barnteater inte är så högt prioriterad i 
kommunen. I de andra informanternas kommuner ligger antalet föreställningar på 
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mellan två och fyra per termin. Ingen av informanterna tror att antalet föreställningar 
kommer att öka inom någon närmare framtid. Aktionsgruppen för barnkultur påpekar 
att det förekommer stora skillnader i olika kommuner när det gäller barnkultur (SOU 
2006:45a s. 46). Även om antalet offentliga föreställningar inte skiljer sig markant i de 
olika informanternas kommuner så visar ändå Dagas exempel på att skillnaderna finns.  
 
När det kommer till prissättningen påpekar alla informanter att det inte täcker 
kostnaderna för arrangemanget men att de inte heller vill att det ska vara gratis, de vill 
att publiken ska känna att det är något värt att gå på teater. De vill alltså att alla ska ha 
råd att gå på teater men de vill inte erbjuda gratis teater eftersom publiken då skulle ta 
arrangemanget alltför lättvindigt. Eftersom de också påpekar att det är billigare att gå på 
teater än att gå på bio så verkar det som att de anser att bio är ett medium som har större 
attraktionskraft hos barn än teater. De vill därför vara konkurrenskraftiga i marknaden 
och på så sätt locka publik, utan att gå så långt som att göra teatervisningarna gratis och 
därmed riskera att försvaga teaterns ställning. 
 
De medel som informanterna använder för att sprida reklam för sina föreställningar är 
mest traditionella tillvägagångssätt med annonser och affischer på strategiskt placerade 
ställen. Det är ingen som har undersökt närmare vilka tider som passar bra att ha  
barnteatern eller vad de som kommer tycker. Här anser jag att man skulle kunna göra 
lite mer, till exempel genom att vidareutbilda personal för att kunna förbättra 
möjligheterna, eller ett eventuellt samarbete med teaterföreningar eller en professionell 
teater där man kan utbyta erfarenheter. Ett exempel är Cecilia som har en bakgrund av 
teater, hon är något mer insatt i vissa saker än de andra informanterna, men antagligen 
är det tid och pengar som sätter stopp för vidare utbildningar. 
 
 
7.4.2 Biblioteket och barnteatern i framtiden 
 
Framtiden för barnteatern på folkbiblioteket är informanterna lite osäkra på. När det 
gäller deras eget bibliotek är de ganska säkra på dess roll, men Sverige i stort har de 
svårt att uttala sig om. Det kanske inte är så konstigt eftersom det alltid är lättare att 
bedöma saker som man har mer information om och som ligger en närmare. Det 
regionala arrangörsstödet verkar emellertid vara ett kriterium för att barnteatern ska få 
finnas kvar, liksom publiktrycket. Alva tror att så länge det kommer folk på visningarna 
så kommer barnteater att finnas kvar. Cecilia framhåller vikten av att kulturen berikar 
människan och att vi måste tänka på våra barn då de är framtiden.  
  
Utvecklingen verkar, som redan konstaterats, vara sån att kultursekreterarna alltmer tar 
över kontrollen för kulturen i kommunerna. Daga säger att drömmen vore att det fanns 
två kultursekreterare i varje kommun, en som skötte vuxenutbudet och en som tog hand 
om barnutbudet. Men man får tänka på att kultursekreteraren troligtvis inte har någon 
utbildning inom barnområdet, möjligen är den bästa lösningen på problemet en 
samordnad grupp som köper in kulturen till kommunerna som beskrevs i föregående 
avsnitt. 
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8. Slutsatser och slutdiskussion 
 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som går att dra utifrån studien, jag har delat in 
avsnittet efter mina frågeställningar för att resultaten ska bli lätta att överblicka. Kapitlet 
innehåller även en slutdiskussion och förslag till vidare forskning inom ämnet. 
 
 
8.1 Slutsatser 
 
- Vilket syfte anser barnbibliotekarierna att barnteater på folkbiblioteken har för 
barn? 
 
Det går inte att placera informanterna under en eller i varsin del av de tre olika syftena 
med barnteater, men man kan se till olika tendenser hos dem. Främst hamnar de i det 
pedagogiska syftet med barnteater eftersom de alla vill att pjäserna ska ge barnen 
någonting, de ska få med sig en lärdom av dem. Informanterna anser att teatern kan 
användas som ett verktyg i barns utveckling till vuxna, bland annat genom att lära dem 
vad empati är. Sin egen roll i denna lärdom genom sina aktiva val av pjäser ser de 
emellertid inte. Två av informanterna uttrycker åsikter om att teater kan verka fostrande 
på ett annat sätt, nämligen genom att lära barn hur man uppför sig på teatern, en tydlig 
koppling till pedagogisk teater. Även åsikter om att fostra barnen i kulturella 
sammanhang finns hos några informanter och de menar att om man introducerar teater 
för barn när de är små så kanske de vill fortsätta att gå på teater när de blir större. 
Informanterna menar emellertid att pedagogisk teater hör hemma i skolan. En motvilja 
som skulle kunna höra hemma i den stämpel som 60-talets politiska teater fick som 
”pekpinneteater”. En annan möjlig förklaring är att informanterna ser det som att allt 
som uppfattas som pedagogisk behöver en lärare medverkande för att bli bra, något jag 
uppfattar som den troligaste förklaringen.  
 
Barnteater som förströelse är det syfte som det finns minst anknytningar till hos 
informanterna. De vill alla att barnteater ska underhålla barnen i publiken, även om det 
inte måste locka till skratt hela tiden. Man måste komma ihåg att det knappast är någon 
teatergrupp som väljer bort att underhålla sin publik, även om man inte lockar till skratt 
så vill man inte att det ska vara tråkigt. Den starkaste kopplingen till barnteater som 
förströelse ligger i de pjäser som är baserade på barnböcker, alla informanter tycker att 
sådana pjäser brukar vara bra och det kommer också mycket publik till dem. Detta 
beroende på att föräldrar gärna tar med sina barn på sådant som de känner till. Att 
informanterna uttrycker gillande inför pjäser som är baserade på barnböcker är inget 
som behöver tolkas negativt. Som tidigare har påpekats så framhåller informanterna att 
barnpjäser måste ge barnen något. De barnpjäser som är baserade på barnböcker och 
som spelas idag är kanske bättre än de som spelades under jularna i början av 1900-
talet. 
 
Barnteater som konst är svårt att bedöma då konstupplevelser visar sig på olika sätt hos 
olika människor. Det finns emellertid en del kopplingar hos informanterna till 
Helanders syn på barnteater som konst. Att barnteater är en konstform är alla 
informanter överens om, de ser gärna att det är musik med i föreställningarna och de 
uppskattar när skådespelarna leker med formen på teatern. De ser heller inga hinder för 
symboliska budskap och att det är fantasifullt. Speciellt en av informanterna uttrycker 
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en önskan om att barnteater ska vara konstnärligt, det är inte så överraskande att det är 
den informanten som har en bakgrund av teater.  
 
- Vilka olika faktorer påverkar urval och inköp av teater för barn på 
folkbiblioteken? 
 
Informanterna använder sig i stor utsträckning av utbudskatalogen för att den sparar tid 
och för att man får finansiellt stöd om man köper in pjäser från den. Det finns några få 
uttalanden som tyder på att informanterna kanske inte helt tycker att det är bra att endast 
vända sig till katalogen, men de är få. Mest säger de positiva saker om katalogen och 
har tillit till de konsulenter som har valt ut pjäserna som är med. Men flera av 
informanterna tycker också att man måste titta på vad som erbjuds utanför katalogen, till 
exempel hos fria teatergrupper. Men då inställer sig problemet med att man oftast inte 
har möjlighet att se dessa pjäser innan man köper in dem, något som utbudskatalogen 
erbjuder och som informanterna tycker är viktigt för att veta vad det är man erbjuder 
sina besökare. Syftet med barnteatern påverkar i mycket liten skala 
barnteaterverksamheten på biblioteken. Informanterna tänker ytterst lite på det vid urval 
och inköp av pjäser. De faktorer som är viktigast vid urval av pjäser är de praktiska, till 
exempel vad de har för lokaler att ta emot teatergrupperna i, priset på föreställningarna 
och turnéplaner. Det är naturligtvis synd att sådana faktorer går ut över valet av pjäser, 
men tyvärr oundvikliga. 
 
När det gäller urvalskriterier för inköp av barnteater till förskola och skola ser de i 
princip likadana ut som för den teater informanterna köper in till de offentliga 
visningarna. Det är främst de praktiska faktorerna som påverkar och inköpen görs från 
utbudskatalogen. Detta är lite överraskande då informanterna säger att de tycker att 
teatervisningarna i skolan är mycket viktiga eftersom alla barn får tillfälle att se teater 
vid dessa tillfällen. Informanterna säger också att pedagogiska pjäser passar bra i 
skolan, men de brukar inte se till att köpa in dessa till skolvisningarna. Informanterna 
ser alltså inte sin egen chans att påverka genom sina val av pjäser. Det verkar också 
fattas ett samarbete mellan bibliotekarierna och lärarna i kommunerna, det är bara i en 
informants kommun som de informerar skolorna om vad för pjäser de ska köpa in. 
 
När det gäller åldersgrupper som informanterna vänder sig till med barnteatern är den 
ganska begränsad, de drar gränsen vid sex eller sju år och de yngsta de vänder sig till är 
ca tre år. Detta gör de för att det är svårt att få publik till föreställningar som vänder sig 
till lite äldre barn, på det viset begränsar de också antalet pjäser de har att välja mellan. 
Det är också något som går ut över de äldre barnen, men som ändå går att förstå från 
barnbibliotekariernas sida eftersom de vill ha publik till visningarna. En eventuell 
lösning skulle kunna vara att låta barnen få lite inflytande i verksamheten och lämna 
önskemål om vad de skulle vilja se för teater på biblioteket eftersom det kan vara svårt 
för en vuxen att bedöma vad det är barn vill se.  
 
En av informanterna brukar försöka komma ihåg vad för slags respons olika grupper har 
fått, var responsen dålig köper hon inte in dem igen. På så sätt är även barnens 
engagemang i pjäserna en del av de faktorer som informanterna grundar sina inköp på, 
eftersom jag är övertygad om att de andra informanterna gör på samma sätt även om det 
inte framkom under intervjun. Genom att göra på det viset ger man publiken vad den 
vill ha, vilket borde vara en bra grund för inköpen.  
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Efterarbete är också en faktor som informanterna har i åtanke vid urval av pjäser, om än 
i liten utsträckning. Även om informanterna har en positiv inställning till efterföljande 
workshops och diskussioner så är det ingenting de brukar tänka särskilt på vid inköpen. 
Det är mest en kul grej om det råkar finnas med. Speciellt diskussioner lägger de ingen 
vikt vid att leta efter, de är inte heller beredda att leda dem själva eftersom de tycker att 
lärare gör sådant bättre.  
 
 
- Hur ser barnbibliotekarierna på barnteaterns plats på folkbiblioteken, nu och i 
framtiden?  
 
Informanterna verkar inte vara medvetna om att biblioteket är en av de viktigaste 
platserna för barnkultur i samhället, annars kanske de skulle poängtera dess plats på 
biblioteket mer. Alla informanter anser att barnteatern är viktig i kommunen, men det är 
bara en av dem som tycker att dess plats på biblioteket är given, även om de andra 
tycker att den är viktig där också till viss del. Det är ingen av informanterna som 
uttrycker några åsikter över att barnavdelningarna får för lite plats på biblioteken. De 
negativa åsikter som finns är att det fattas tid och pengar, men det är något som de 
tycker fattas på biblioteket överhuvudtaget. Tid och pengar verkar dock vara det största 
hotet mot barnteatern i kommunerna idag eftersom man inte har möjlighet att ha så 
många visningar om året. Detta visar sig även i lokalerna där man inte kan ta emot alla 
teatergrupper, informanterna visar emellertid stor uppfinningsrikedom när det gäller att 
hitta lokaler för visningarna. Trots bristen på pengar vill inte informanterna ta mer betalt 
av sina besökare då de tycker att barnteatern inte ska kosta så mycket, även om den inte 
ska vara gratis.  
 
Utbildning inom teater för barnteaterinköparna vore positivt, den informant som har en 
bakgrund inom teater är inom vissa områden mer insatt än de andra informanterna. Det 
visar på att utbildning skulle leda till att inköparna blev mer insatta i ämnet och därför 
kunde göra ett bättre jobb. Om man tittar på informanternas arbetsuppgifter när det 
gäller barnteater så börjar de allt mer tas över av kultursekreterare i kommunerna. 
Eftersom några av informanterna inte anser sig ha tid avsatt för barnteaterinköp så 
verkar detta vara ett steg i rätt riktning. Dock anser jag att ännu ett steg borde tas med 
att skapa grupper liknande de som köper in barnteatern till förskola och skola i de flesta 
av informanternas kommuner. Om dessa grupper fanns även för den offentliga teatern 
skulle man kunna ta vara på varandras kunskaper och hjälpas åt att bestämma vilka 
pjäser man ska köpa in.  
 
Framtiden för barnteatern på biblioteket är informanterna osäkra på men de verkar 
ganska säkra på att den kommer att finnas kvar. Dock är arrangörsstödet och 
publiktrycket avgörande faktorer. 
 
 
8.2 Slutdiskussion 
 
Informanterna anser att syftet med barnteater är att den ska ge barnen något, det ska 
vara en kulturell upplevelse med inslag av konst och självklart ska barnen tycka att den 
är bra (den ska underhålla dem) sen är det ju inte en nackdel om pjäsen är baserad på en 
barnbok. Sammanfattade ser informanternas åsikter om barnteater ut som de som jag 
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tänker mig att de flesta människor skulle ge uttryck för. Frågan är om det räcker för att 
kunna göra bra inköp. Min upplevelse är att informanterna inte är tillräckligt insatta i 
barnteater eller i hur barn upplever barnteater. Med utbildning inom barnteater och 
barns uppfattning av barnteater skulle inköparna av barnteater kunna göra ett mycket 
bättre arbete. Samarbetet mellan skolor och inköpare är också för dåligt för att det ska 
komma barnen till nytta. Genom att man inte kommunicerar med varandra blir barnens 
upplevelser av teatern lidande. Om barnbibliotekarier dessutom var mer utbildade inom 
teater skulle de kanske vara mer entusiastiska över efterarbete, diskussioner och 
workshops i anslutning till visningarna. Något som man har vid sagostunder och 
bokprat och därför borde vara fullt möjligt att ha även vid teatervisningar. Att barn inte 
tas på allvar vid dessa tillfällen och att små barns behov av att prata om pjäser och att 
ställa frågor ignoreras och skjuts över på andra är bedrövande att se.  
Barnen medverkar helt på de vuxnas villkor på barnteaterverksamheten på biblioteket 
och har ingenting att säga till om i fråga om vad för slags pjäser de vill se. Detta kan 
bero på att informanterna vänder sig till så små barn att de inte tror att de skulle få så 
bra svar om de frågade vad barnen ville se. Men om man istället vände sig till alla barn 
och hade barnråd på biblioteken skulle man kunna göra barnen delaktiga i arbetet och 
därigenom fråga dem vad de skulle vilja se för teater på biblioteket. Ett sådant 
samarbete kanske inte ger några större framgångar på just teaterområdet eftersom teater 
kanske inte uppfattas som så häftigt av barn och ungdomar i allmänhet. Det skulle 
emellertid kunna vara ett bra initiativ för barnavdelningen i allmänhet och med tiden 
kanske man också väcker barnens intresse för teater. 
 
Informanterna visar stort engagemang i barnteatern och det är troligen tack vare 
engagerade personer som barnteatern har kommit till biblioteken från första början. När 
nu kultursekreterarna tar över uppgiften med att köpa in barnteater i en del kommuner 
får kanske barnteatern en starkare och mer naturlig roll i kommunerna. Engagemang 
visar informanterna för barnavdelningen överhuvudtaget och flera av dem anstränger sig 
också för att hitta lokaler för barnteater, anordna samarbeten med föreningar på orterna 
och anordna utställningar och liknande. Det är tur för barnkulturen att det finns 
engagerade barnbibliotekarier och de försöker också att samarbeta med andra för att 
anordna utställningar och liknande, men kanske skulle man kunna dra detta samarbete 
ännu längre? Om vi återvänder till det uteblivna efterarbetet vid barnteatervisningar så 
finns där möjligheter för samarbete mellan lärare och teatergrupper och kanske 
barnpsykologer som tillsammans skulle kunna anordna diskussioner efter visningarna. 
Men det egentliga problemet för barnbibliotekarierna ligger troligen inte i att det inte 
finns tid eller pengar avsatt för sådana samarbeten.  
 
Gällande de metodologiska problemen i anslutning till frågorna kring syftet med 
barnteater, så kan jag såhär i efterhand se att de hade behövts tänkas över lite mer innan 
intervjuerna. Då hade kanske underlaget blivit bättre och därigenom hade också 
slutsatserna blivit starkare. Vid intervjutillfällena och analysen har jag också varit alltför 
låst vid de tre syftena. Jag har koncentrerat mig på att få fram svar gällande just de tre 
syftena och försummat chanserna till svar som kanske går utanför dem, och eventuellt 
visar fler åsikter om vad syftet med barnteater kan vara. Det är inte säkert att detta i 
sådana fall skulle ha hänt, men möjligheten finns.  
 
Karin Helanders modell över de tre syftena med barnteater har visat sig vara svår att 
tillämpa på barnbibliotekariers åsikter om barnteater. Syftena speglar hur vi i samhället 
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har sett på barnteater under olika tidsperioder under nittonhundratalet. De är därför 
svåra att applicera på fyra barnbibliotekarier som lever under samma tid och blir 
påverkade av samma trender och tendenser i samhället. Problemet visar sig tydligt 
genom att även om man kan se vissa skillnader mellan informanternas åsikter, som 
troligtvis kommer sig av deras olika bakgrunder, så har de ungefär samma uppfattningar 
angående barnteater.  
 
I inledningen av denna uppsats skriver jag några ord om varför teater är viktigt för mig, 
och jag vill nu lite kort knyta ihop mina tankar med vad jag har fått fram i mitt arbete. 
Uppsatsarbetet har varit en intressant process och har lett till en del förvånande 
upptäcker för mig personligen. En ökad insikt i kommuners barnteaterförmedling har 
öppnat mina ögon för den ganska betydande roll som biblioteket faktiskt spelar för 
barns kulturutbud. Det har emellertid varit nedslående att upptäcka att 
barnteaterinköpen är så pass dåligt samordnade och att ett samarbete med förskola och 
skola i denna fråga nästan inte existerar. Samtidigt har jag blivit glatt överraskad över 
att informanterna uttryckte en stor arbetsglädje och ett stort intresse för barnteater. Inför 
barnkulturåret 2007 är min förhoppning att det kommer att satsas mer på barnkulturen 
under detta år och att grunder för vidare satsningar och forskning kommer att läggas. 
 
 
8.3 Förslag till forskning 
 
Jag ser min uppsats som ett relevant bidrag till biblioteks- och informationsvetenskapen 
eftersom barnbibliotekariers arbete handlar om så mycket mer än inköp och utlåning av 
olika medier. Undersökningar har visat att biblioteket är en viktig plats för barns 
kulturutbud, de fungerar som arrangörer för teater- musik- och dansföreställningar, 
utställningar och erbjuder ofta sagostunder. Informanternas ut sagor visar också att 
barnbibliotekarierna gärna engagerar sig i dessa uppgifter även om de ligger utanför 
deras arbetsuppgifter. Det finns emellertid inga undersökningar om hur de 
föreställningar och aktivteter som biblioteket erbjuder anordnas eller hur situationen ser 
ut för barnbibliotekarierna som ansvarar för att de blir till. För att förbättra 
barnbibliotekariernas villkor vid anordnandet av föreställningar och aktiviteter på 
barnavdelningarna borde det göras en tydligare kartläggning av vad barnavdelningarna 
erbjuder, hur anordnandet av dessa aktiviteter går till och hur mycket arbetstid uppgiften 
kräver. Eftersom kultursekreterare också sköter barnteaterinköpen i en del kommuner så 
behövs liknande undersökningar för denna yrkesgrupp. Vidare behövs också ett 
barnperspektiv i dessa frågor för att förbättra barnens villkor. Det viktigaste är att 
inkludera barnen själva i barnkulturen, men i samband med detta behövs också 
forskning om sådana samarbeten och vad barnen tycker om olika kulturella evenemang 
och barnavdelningarnas aktiviteter på biblioteken.  
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9. Sammanfattning 
 
Kultur är ett viktigt inslag i samhället men tyvärr ofta det som vid nedskärningar får 
stryka på foten först, speciellt barnkulturen brukar bli lidande vid sådana tillfällen. 
Undersökningar har visat att barnkulturen är svag i samhället, slump och uppväxtvillkor 
avgör till vilken grad barn får skapa och uppleva kultur. Biblioteket är den institution i 
samhället som erbjuder flest och bäst möjligheter för barn att få uppleva kultur idag.  De 
erbjuder flera olika sorters medier till utlåning och olika aktiviteter och verksamheter 
som kan avnjutas eller utföras i biblioteket. Jag har intresserat mig för de 
barnteatervisningar som biblioteken erbjuder och undrade hur bibliotekarierna resonerar 
kring föreställningarna, inköpen och hur situationen för barnteatern på biblioteken ser 
ut.  
 
Mina frågeställningar i anslutning till detta blev därför: 
 
- Vilket syfte anser barnbibliotekarierna att barnteater på folkbiblioteken har för barn? 
- Vilka olika faktorer påverkar urval och inköp av teater för barn på folkbiblioteken? 
- Hur ser barnbibliotekarierna på barnteaterns plats på folkbiblioteken, nu och i 
framtiden?  
 
En historisk tillbakablick fick inleda uppsatsen för att placera ämnet historiskt. Denna 
tillbakablick avslutades med ett avsnitt om Elsa Olenius, som har haft stort inflytande 
på de barnkulturella aktiviteterna på folkbiblioteken. Därefter presenteras tidigare 
forskning och en litteraturgenomgång. Dessvärre har jag har inte funnit några 
undersökningar om barnteater eller barnkultur på biblioteken och har därför vänt mig till 
angränsande ämnen för att hitta passande material till uppsatsen. Kapitlet är indelat i tre 
olika teman. I det första, Barnkultur, presenteras hur begreppet barnkultur kan 
uppfattas, här redogörs även, för att visa på ämnets plats i samhället, för de nationella 
styrdokument som finns som rör barnkultur. Som avslutning på det första temat 
redogörs också för vad för utbud av barnkultur som erbjuds i samhället. Det andra 
temat, Barnteater, behandlar en del av den forskning som finns om hur barn uppfattar 
barnteater och hur lärare ser på barnteater och hur man arbetar med den i skolan. Det 
sista temat, Barnbibliotekariers arbete, visar på barnavdelningens plats på biblioteket 
och har en särskild fokusering på vad man borde tänka på vid urval och inköp av 
barnlitteratur och arbetet med sagostunder. 
 
De teoretiska utgångspunkterna presenteras i två delar, den inledande delen av kapitlet 
behandlar den nya syn på barndomen som har utvecklats under senare år med 
utgångspunkt i Philippe Ariès bok Barndomens historia. Denna syn på 
barndomsbegreppet genomsyrar hela uppsatsen och används som grund för densamma. 
I den andra delen av kapitlet presenteras Karin Helanders modell över de tre 
grundläggande syftena med barnteater som hon har spårat i nittonhundratalets 
barnteater. De tre syftena är: barnteater som pedagogik, barnteater som förströelse och 
barnteater som konst. Kategorierna ska inte ses som en metod att sätta etiketter på olika 
pjäser eftersom dessa vanligtvis innehåller flera av de grundläggande syftena, men 
tyngdpunkten kan ligga i en av dem.  
 
Det empiriska materialet består av kvalitativa intervjuer med fyra barnbibliotekarier 
som på något sätt är inblandade i inköpen av barnteater i respektive kommun. Materialet 
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presenteras i teman som överensstämmer med frågeställningarna: Syftet med 
barnteater, Urval och inköp och Biblioteket och barnteater. Därefter analyseras och 
tolkas informanternas utsagor utifrån de teoretiska utgångspunkterna, den tidigare 
forskningen och litteraturgenomgången.  
 
Informanternas utsagor visar att de anser att det finns flera olika syften med barnteater. 
De vill att teatern ska ge barnen lärdomar, det finns också åsikter om att teatern kan lära 
barnen hur man uppför sig i kulturella situationer och på så vis förbereda dem inför 
vuxenlivet. Samtidigt som informanterna själva har en slags motvilja till begreppet 
pedagogisk teater så anser jag att deras svar pekar på att det är den kategorin som de har 
flest kopplingar till. Barnteater som förströelse finns det också vissa kopplingar till, men 
de är inte lika entydiga. Informanterna vill att pjäserna ska underhålla barnen och de är 
förtjusta i pjäser som är baserade på barnböcker, vilket är en stark koppling till 
barnteater som förströelse, men genom att de samtidigt vill att barnen ska få ut något av 
pjäserna så blir dessa kopplingar försvagade. Samma sak gäller för barnteater som 
konst. Här finns också tydliga kopplingar där informanterna uttrycker sig positivt om att 
olika konstformer ska samspela till en helhet och att musikinslag är trevliga, de är inte 
heller rädda för symboliska budskap och liknande. Dessa kopplingar blir emellertid 
också överskuggade av att det viktigaste är att pjäserna kan upplysa barnen om något.  
 
Trots att informanterna anser att det är viktigt att barnteater ska ge åskådarna något att 
fundera över så läggs mycket lite tanke vid detta vid urval och inköp av barnteater. Det 
de tänker mest på är praktiska faktorer som till exempel att pjäsen ska passa den eller de 
lokaler man har tillgängliga, priser eller turnéplaner. Urvalet sker först och främst ur en 
utbudskatalog som ges ut i länet, i enstaka fall sker också urval från fria teatergrupper 
eller institutionsteatrar. Man vänder sig till små barn med barnteatern på informanternas 
bibliotek, gränsen går vid sex eller sju år, något som begränsar urvalet av pjäser. 
Efterarbete med workshops eller diskussioner sker endast om de inköpta pjäserna 
innehåller sådana element, det sker i mycket liten utsträckning på informanternas 
initiativ. Informanterna är även inblandade i urval och inköp av teater till förskola och 
skola och dessa sker på samma villkor som för den teater som visas offentligt. 
Överraskande nog så läggs ingen ansträngning ned på att köpa in pedagogiska pjäser till 
förskola eller skola, även fast informanterna anser att sådana pjäser lämpar sig bättre i 
en skolmiljö. 
 
Informanterna anser att barnteaterns plats på folkbiblioteket är viktig, men inte naturlig. 
Att biblioteket spelar en mycket stor roll i barns kulturutbud verkar de inte vara 
medvetna om. De anstränger sig dock för att barnteatern ska få finnas kvar genom att få 
fram lokaler till visningarna och hjälper kultursekreteraren med inköpen, när det är en 
sådan som sköter uppgiften i kommunen. Det verkar vara så att det är kultursekreterarna 
som allt mer tar över uppgiften att köpa in barnteater i kommunerna, och detta kan vara 
ett steg i rätt riktning eftersom barnbibliotekarierna har flera andra uppgifter att sköta. 
Emellertid borde den bästa lösningen vara att man kunde inrätta grupper där ett utvalt 
råd tillsammans bestämmer vad för pjäser man ska köpa in i kommunen. På så vis 
kunde man dra nytta av olika människors kunskaper. Framtiden för barnteatern är 
informanterna osäkra på, för att barnteatern skall få finnas kvar krävs att arrangörsstödet 
från utbudskatalogen får finnas kvar och att publiken fortsätter att komma. 
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Bilaga 1  
Brev till bibliotek 
 
Hej, jag studerar Biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i Borås och ska 
nu under våren skriva min magisteruppsats. Uppsatsen ska undersöka barnteaterns plats 
på bibliotek och framförallt barnbibliotekariers syn på barnteater. Jag vill bland annat 
titta närmare på vilka kriterier som ligger till grund för inköp och vilket syfte 
barnteatern spelar på biblioteken. Jag undrar därför om det finns någon 
barnbibliotekarie på ert bibliotek som vill vara med i min studie. Jag planerar att utföra 
4-5 st intervjuer någon gång mellan vecka 7-9 och jag vore mycket tacksam för er hjälp 
om ni har möjlighet att medverka. Det är viktigt för uppsatsen att jag även får tillfälle att 
intervjua barnbibliotekarier från bibliotek där barnteater inte köps in, eftersom jag också 
vill ta del av dessa erfarenheter. 
 
Jag hoppas att ni skulle tycka att det vore roligt att vara med i min studie och kontakta 
mig gärna om ni har några frågor. 
 
Min handledare heter Monika Johansson och kan kontaktas på adress: xxxxx 
 
Med vänliga hälsningar 
Jenny Nyberg 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 
 
Inköp 
Berätta om när ni började köpa in teater…  
 När var det?  
 Varför?  
Hur går det till idag när ni köper in barnteater… 
 Vilka källor/Varifrån köper ni in? (Teatrar, institutioner, kulturutbudskatalogen) 
 Mål/Styrdokument? 
 Vem ansvarar (en eller flera)? Är resten av personalen inblandad på något sätt? 
 Faktorer som påverkar? (ekonomi, utbud, lokaler, workshops, diskussioner, ortens 
 storlek) 
 Hur stor del av bibliotekets anslag går till barnteater? 
 Hur många pjäser per år? 
 Har du känt något behov av att utveckla din kompetens inom teater? 
 Har ni samtalat i personalen om hur ni ska förhålla er till pjäsinköp? 
 
Användarna 
Berätta om vilken målgrupp ni vänder er till med barnteatern och hur ni får dem att 
komma till biblioteket… 
 Skolor, privatpersoner? Vilken målgrupp, utveckla varför? 
 Annonser? 
 Kostnad för användare? Varför/varför inte? 
 Användarinflytande?  
 
Barnteater på biblioteket 
Berätta om pjäserna ni köper in… 
 Vad för slags pjäser är populära? 
 Hur uppfattar du utbudet av barnteater? 
 Vad tycker du kännetecknar en bra barnpjäs?  
 Vad är bra kvalitet för dig?  

Vilken funktion kan pjäserna fylla hos användarna? (pedagogiskt, underhållande, 
konst) 
Ett vanligt inslag i barnpjäser är anslutande workshops eller diskussioner, hur ser 
du på det? 

 
Informationsmedier 
Vad tycker du om barnteaterns ställning på biblioteket? Är den viktig? Allmänt och på 
ert bibliotek. 
 Hur tycker du att barnteater är lämpat som förmedling av information? 
 Hur tycker du att barnteater prioriteras jämfört med andra tjänster på biblioteket? 
 
Tycker du att biblioteket är en lämplig plats för att spela barnteater? Varför/Varför inte? 
Hur ser framtiden ut för barnteater på biblioteken? 
 


