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Sammanfattning	

Den här texten beskriver ett personligt arbete med ett försök att förena två kompetenser – 
nämligen det pedagogiska med det konstnärliga. Detta görs genom att undersöka vad som 
krävs för att skapa en lyckad operaföreställning för barn och unga och genom att 
undersöka hur jag som vuxen kan gestalta ett barn på scen. Den undersökande 
föreställningen utgår från Mozarts opera Trollflöjten. Inspiration till föreställningens 
uppbyggnad hämtas från Operaverkstans och Unga på Operans verksamheter samt 
erfarenhet och kunskap från min lärarutbildning och tidigare konstnärliga utbildningar. 
Erfarenheten som görs är att den gemensamma nämnaren för både det pedagogiska och 
det konstnärliga är viljan att förmedla något. Oavsett om jag befinner mig i en lärande 
situation eller en konstnärlig situation finns drivkraften och viljan att berätta och 
engagera.  

 

Nyckelord: Barnopera, barnkultur, Trollflöjten  
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Konstnär	eller	pedagog?	
Våren 2015 tog jag examen som musiklärare och våren 2019 tog jag en konstnärlig 
kandidatexamen i klassisk sång. Jag har länge känt mig kluven kring min musikaliska 
identitet – är jag musiklärare eller är jag sångerska? Jag har alltid varit intresserad av att 
undervisa och jag har alltid varit intresserad av att skapa. Att försöka förena både min 
musikaliska och min pedagogiska kompetens är något jag upplever som en utmaning, 
men är samtidigt något som jag strävar efter. Jag är övertygad om att dessa två 
kompetenser skulle kunna berika varandra, men allt för ofta gömmer jag mig bakom det 
ena eller det andra. När sången inte känns bra har jag sagt både till mig själv och till 
andra att ”jag är ju egentligen musiklärare” och när min pedagogiska kompetens har 
känts otillräcklig har det berott på att ”jag ju egentligen är sångerska”.  
 
Sedan 2013 har jag arbetat deltid som musiklärare. Med undantag för en kort avstickare 
till gymnasiet under några veckor hösten 2018, har jag enbart undervisat inom 
kulturskolans frivilliga verksamhet. Mina ämnen är sång, kör och rytmik. De senaste fyra 
åren har jag främst arbetat med rytmikundervisning med barn i åldern 4 till 7 år. Under 
dessa år har jag träffat många nyanlända barn som precis har börjat prata svenska. Det har 
format mitt sätt att undervisa – mina verbala instruktioner är få och de jag ger försöker 
jag understödja med tecken och ett tydligt kroppsspråk. Ofta får musiken och sången 
fungera som det gemensamma språket. Att barnen inte förstår den exakta betydelsen av 
ett ord har jag sällan upplevt som ett problem.  
 
Som sångerska har jag sjungit mycket oratoriemusik, lider och romanser. Jag har även 
sjungit mycket i ensemble – både i operakör och i traditionell svensk kör. De senaste åren 
har ett intresse för dramaturgi och att skapa egna bearbetningar och tolkningar av operor 
vuxit fram. Jag är förtjust i att arbeta med det lilla formatet och jag intresserar mig för hur 
stora verk kan förpackas i ett nytt, mindre format. Detta testade jag för första gången i 
mitt examensarbete under min kandidatutbildning. Jag och två medstudenter satte upp en 
förkortad och bearbetad version på 75 minuter av Mozarts opera Figaros bröllop, i vår 
version kallad Figaro – ett relationsdrama på lika villkor. I arbetet med Figaro fick jag 
möjlighet att bearbeta både text och musik samt sjunga rollen som Rosina Almaviva. I 
den här typen av skapande kan jag känna en tydlig koppling till min lärarexamen – 
bearbetningen ska ha ett tydligt innehåll och en röd tråd, precis som en lektionsplanering 
eller en läsårsplan. Frågan kvarstår dock hur jag i min roll som operasångerska kan dra 
nytta av min pedagogiska kompetens. Finns det något jag kan hämta från mitt lärar-jag 
och ge till mitt sångar-jag?  
 
 
Kultur	för	alla		
För att undersöka detta kommer jag att ägna det här läsåret åt att arbeta med opera riktat 
mot en ung publik. Eftersom att mitt pedagogiska intresse är riktat mot barn och unga, 
känns det som en naturlig utgångspunkt att försöka förena mina två kompetenser genom 
att fortsätta rikta mig mot den målgruppen. Ett rikt kulturliv för barn och unga är viktigt 
och att ge dem tillgång till kultur och skapande är en stor drivkraft hos mig. Att få 
tillgång till kultur är till och med en rättighet. I barnkonventionen går det att läsa att 
”Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det 
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kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och 
lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations och 
fritidsverksamhet.”.1 En viktig plattform för att tillhandahålla konstnärlig verksamhet är 
landets olika musik- och kulturskolor. Tyvärr kämpar allt för många av dem idag för sin 
överlevnad.2 Ett exempel på det är att Stockholms stad 2018 beslöt att minska 
kulturförvaltningens anslag med nästan 25 miljoner kronor vilket ledde till stora 
nedskärningar inom kulturskolan.3 Tidigare i år rapporterade Dagens nyheter att 
kulturskolans avgifter kan chockhöjas.4 Hur detta ska främja barn att delta i det 
konstnärliga livet blir obegripligt för mig. Det ligger i allas intresse att vi stimulerar en 
kulturell återväxt och bereder väg för en ny generation kulturutövare och en ny 
generation publik. För att det ska bli möjligt måste kultur vara tillgängligt för alla. Detta 
är min stora drivkraft för att arbeta med kultur riktat mot en ung publik, både i min roll 
som lärare och min roll som konstnär.  
 
Frågeställning	
Så vad krävs för att skapa en lyckad operaföreställning för barn och unga? Vad ställer det 
för specifika krav på mig som sångerska? Kan jag använda erfarenheter jag har fått som 
lärare när jag står på scen? Utan vidare kunskap inom ämnet, tror jag att faktorer som 
kommer blir viktiga i arbetet med en föreställning är följande:  
 

- Ljudvolymen kommer att vara avgörande för hur publiken upplever 
föreställningen. Blir sången för stark kommer publiken tycka att det är svårt att 
koncentrera sig. Barn har känsliga öron och hör bättre än vuxna – starka ljud kan 
därför upplevas som obehagliga.  

- Textningen är viktigt. Jag tror att det är viktigt att det hörs vad vi säger och 
sjunger för att publiken ska behålla fokus på föreställningen. 

- Kontakten med publiken måste ständigt underhållas för att de inte ska tappa 
intresse.  

- Jag har en bild av att jag måste vara rolig på scen. Att jag på något sätt måste 
tillfredsställa publiken genom humoristiska inslag. Exakt hur vet jag inte, det är 
bara en känsla som jag har. 
 

Opera	med	en	ung	publik	som	målgrupp	
För att skaffa mig mer kunskap om hur opera kan spelas för en ung publik kontaktade jag 
Unga på Operan i Stockholm och Operaverkstan i Malmö. Den 18 februari träffade jag 
Unga på operans konstnärliga ledare Anna Karinsdotter och den 24 februari träffade jag 
Operaverkstans konstnärliga ledare Maria Sundqvist och deras pedagog Lars Fembro. Vi 
samtalade och de delade med sig av sin tankar och erfarenheter kring att skapa opera för 
en ung publik. De var alla överens om att det är stor skillnad mellan att stå på operans 

                                                
1 https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#hela-texten 
2 https://www.dn.se/kultur-noje/fler-kulturskolor-i-sverige-riskerar-nedlaggning/ 
3 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=7113963 
4 https://www.dn.se/kultur-noje/kulturskolan-i-stockholm-vill-chockhoja-avgifterna/ 
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stora scen och att stå på en mindre scen - en mindre scen ställer helt andra krav på 
sångaren. Anna Karinsdotter var noga med att påpeka att föreställningarna ska skapas och 
spelas utifrån barnens perspektiv och villkor. För att det ska bli möjligt måste publiken få 
de nycklar och verktyg som krävs för att kunna avkoda och förstå föreställningen. Det 
görs genom förberedande verksamhet inför föreställningarna. Vi diskuterade även hur 
man ska förhålla sig till ljudvolymen då barns öron är mer känsliga än vuxnas – på 
mindre scener med barn i publiken är det viktigt att sångaren kan sjunga sina höjdtoner 
mjukt. Maria Sundqvist pratade om att gränsen mellan vad som är en så kallad 
barnföreställning och vad som är en så kallad vuxenföreställning är diffus. I 
introduktionen till Operaverkstans verksamhetsplan 2018-2021 går det att läsa att de 
spelar för ”små barn, stora barn och vuxna barn”.5 Båda institutionerna arbetar med 
någon typ av förberedande verksamhet inför föreställningarna. Det kan handla om att 
skolorna gör studiebesök på operan innan de ser en föreställning, att pedagoger från 
operan besöker klasserna och håller i workshops eller att lärarna tar del av skriftligt 
material som finns tillgängligt på operornas hemsidor. Övriga tankar som de delade med 
sig av kan sammanfattas så här: 
 

- Sångaren är bekväm med att se sin publik. Föreställningar spelas ofta på mindre 
scener där sångarna hela tiden ser publiken. Stor skillnad mot att stå på operornas 
stora scener där salongerna är nedsläckta och publiken inte syns. 

- Tycka det är kul och vågar interagera med sin publik. Sångaren kan ta in vad som 
händer i publiken och agera utifrån det.  

- Sångaren kan sjunga tidigt på morgonen 
- Sångaren är inte rädd för att bli sjuk 
- Sångaren tycker det är kul med ensemblespel – ingenting är större än helheten 

 

Trollflöjten	
För att försöka besvara min frågeställning kommer jag att tillsammans med gruppen 
Operamakarna att ta fram en version av Mozarts opera Trollflöjten, riktad mot barn och 
unga i åldern 5-9 år. I föreställningen kommer jag att sjunga rollerna som Andra dam och 
som Pamina.  
 
Vi har valt att arbeta med Trollflöjten av flera anledningar. En av anledningarna är ett 
minne jag har från när jag gick i årskurs ett eller två på lågstadiet. Jag minns att jag sitter 
i klassrummet och att vi lyssnar på Papagenos och Papagenas duett. Varför vi lyssnade på 
den, och i vilket sammanhang det var, minns jag inte. Vad jag däremot minns är hur väl 
musiken fastnade. Jag minns att vi gick runt och sjöng pa-pa-pa på rasterna efteråt och att 
jag tyckte att det var rolig, men lite konstig musik. Jag minns inget av att musiken på 
något sätt kändes svår eller var jobbig att lyssna på – snarare att den var spännande. Den 
känslan och upplevelsen vill jag gärna skicka vidare så att fler barn får chansen upptäcka 
musiken.  

                                                
5 Malmö Opera 2018, sid 5 
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En annan anledning till att valet föll på Trollflöjten är att det är en opera som vi alla i 
ensemblen kan väl, både musikaliskt och innehållsmässigt. Det gör att vi känner oss 
trygga i de beslut vi fattar gällande att göra ändringar i operan. För ändringar kommer vi 
att behöva göra. Dels måste hela verket summeras på ca 35 minuter och handlingen måste 
vara aktuell och relevant för målgruppen. Handlingen måste säga publiken något – vi är 
inte intresserade av att endast visa ett historiskt, musikaliskt museiföremål. Att alla i 
ensemblen sedan tidigare är bekanta med musiken underlättar också 
instuderingsprocessen. Trollflöjten kan dessutom ses som en del av vår musikhistoriska 
kanon. Att känna till musiken därifrån kan anses vara en del av en kulturell 
allmänbildning.  
 
Syskonen	Tamino	och	Pamina	
I vår version av operan är Tamino och Pamina syskon. Deras föräldrar, Nattens drottning 
och Sarastro, bråkar och bestämmer sig till slut för att gå skilda vägar. De delar på 
syskonen och tar ett barn var med sig. Trots uppgörelsen fortsätter föräldrarnas bråk. 
Tamino är övertygad om att det är han som är skyldig till att familjen inte håller ihop 
längre och att det är hans fel att inte längre får träffa Pamina. För att hantera situationen 
flyr Tamino till fantasins och sagans värld. Där förvandlas Tamino till prins och 
tillsammans med sin nyfunne vän Papageno gör de allt de kan för att hitta Pamina.  
I skapandet av föreställningen har vi till stor del utgått från egna erfarenheter. Vi har 
också hämtat inspiration från en artikel där barnpsykologen Malin Bergström intervjuas 
om hur barn i olika åldersgrupper reagerar på en skilsmässa. 6 
 
Precis som i originalet av Trollflöjten kommer vi att använda oss av talad dialog. 
Dialogen kommer att ske på modern svenska, medan de flesta av ariorna kommer bestå 
av mer klassiska översättningar. Vi har försökt att behålla så mycket av musiken och 
delar av handlingen som möjligt. För att möjliggöra det har många av ariorna förkortats 
och klippts ner. Prövningarna som Tamino och Papageno genomgår består bland annat av 
leken dansstopp. Då får alla i publiken som vill resa sig upp och vara med. 
Föreställningens totala speltid är ca 35 minuter.  
 

Att	gestalta	Pamina	
För att förbereda mig för föreställningen har jag arbetat med rollen som Pamina ur flera 
perspektiv. Jag har tänkt mig henne som tonåring och med alla de tvära känslokast som 
det innebär; jag har tänkt mig henne som en vuxen kvinna i min egen ålder och jag har 
tänkt mig henne som det barn som hon ska vara i Operamakarnas version.  
Paminas aria har ingått i min provsjungningsrepertoar och under året har jag framfört den 
flertalet gånger. När jag sjungit arian i övningsrummet har jag växlat mellan att utgå från 
texten, utgå från kompet och harmoniken och mellan att tänka melodiskt och intervall.  
Jag har också varierat tempot i arian. De vokala skillnader det har resulterat i har varit 
varierande och haft sina för- respektive nackdelar. När jag har utgått från texten har 

                                                
6 https://www.dn.se/insidan/skilsmassor-finns-det-en-alder-som-ar-skonsammare-for-
barnen/  
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diktionen och uttalet blivit bra, men klangen har fallit ihop och blivit något ojämn. När 
jag haft fokus på harmoniken har det blivit en stilenligt interpreterad Mozartaria, men på 
bekostnad av innehåll och känsla. När jag har utgått från melodin har klangen blivit jämn 
och rund, men volymen har blivit för jämntjock och interpretationen inte så som jag vill 
ha den. Det har tagit tid för mig att sammanställa de positiva faktorerna till en enhet. 
Långa perioder under året har det här känts som världens längsta aria.  
 
Sägas ska att jag tycker att arian är svår. Min upplevelse är att den musikaliskt står stilla, 
samtidigt som den innehåller en mängd musikaliska finesser i form av stora intervall och 
dissonanser. Det gör att den kräver ett väldigt högt inre tempo hos mig som sångerska. 
Det inre tempot har jag svårt att upprätthålla. För att kompensera för det vill jag gärna 
istället ha en rörelse i min kropp. Att vara stilla, men med ett bibehållet högt inre tempo 
som gör att jag helt kan hänge mig åt musiken och låta tonerna tala för sig själv, kräver 
ett mod som jag saknat under året. Istället har jag fått kämpa för att stå stilla, vilket 
snarare har lett till att jag tryckt undan de impulser jag fått för att uttrycka något i arian.  
 
Andra dam har jag inte arbetat med på egen hand mer än vid själva instuderingen. Hon är 
en så tydlig ensembleroll och det är svårt och forma henne på egen hand. Istället har vi 
arbetat gemensamt för att ta fram en bild och ett syfte med vilka damerna är.    
 
Att	spela	ett	barn		
Fram tills att repetitionerna med Operamakarna startade sjöng jag arian på tyska, därefter 
bytte jag språk till svenska. Jag trodde att det skulle vara lätt att byta språk och att arian 
tryggt skulle sitta i kroppen. Det gjorde den inte. När jag bytte språk till svenska och jag 
visste att den Pamina som nu skulle gestaltas var cirka 6 år gammal, var det svårt att 
behålla min vuxna, skolade röst. Jag sjöng den mer som en visa. För att hitta tillbaka till 
min röst fick jag helt tänka bort att det var ett barn jag försökte gestalta. För hur gör jag 
egentligen som vuxen när jag vill gestalta ett barn? Detta har varit en stor utmaning under 
arbetsprocessen. I höstas samtalade jag med min sångarkollega Helena Magnusson om 
just detta. Helena har sjungit mycket på Operaverkstans scen och har stor erfarenhet av 
att sjunga inför en ung publik. Vi pratade om hur man som vuxen gör när man ska spela 
ett barn. Hennes reflektion och erfarenhet var att barnen alltid kommer att se en vuxen på 
scen. Därför handlar det mer om att på något sätt försöka spela ”lite mindre vuxen” än att 
försöka spela ett barn. Sedan det samtalet har jag funderat på vad i vårt uttryck och sätt 
att vara som definierar att vi tillhör en viss åldersgrupp. Kroppsspråk och motorisk 
utveckling, ordförråd och hur vi klär oss är faktorer som jag upplever som viktiga för att 
rama in en åldersgrupp. För att få inspiration till hur Pamina kan gestaltas, har jag i min 
undervisning tjuvkikat på mina elever och noterat just hur de klär sig, pratar och framför 
allt hur de rör sig. Det har jag sedan försökt omsätta i mitt arbete med rollen.  
 
 
Talade	repliker		
Jag har inte arbetat med den talade tyska dialogen, utan enbart med vår moderna svenska 
översättning. Den talade dialogen har varit en utmaning för mig. Talad teater är något 
som jag aldrig har ägnat mig åt och jag känner mig både ovan och obekväm med att 
använda min röst på det sättet. Jag har svårt att avgöra hur starkt jag pratar och om 
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tempot är lagom snabbt eller lagom långsamt. Under en scenisk lektion när jag arbetade 
med mina repliker fick jag feedbacken att jag pratar för snabbt och släpper ner tonfallet 
för lågt i slutet av meningarna. Att tonfallet går ner i slutet av meningarna beror till viss 
del på osäkerhet, men också till stor del av min skånska dialekt. Under repetitionerna har 
jag ansträngt mig för att prata både långsammare och starkare än vad jag intuitivt vill 
göra. Jag har också försökt hitta en kombination mellan att behålla min dialekt och med 
att bära upp frassluten.  

Föreställningen	tar	form		
De tankar och tips jag fick med mig från samtalen med Unga på Opera och med 
Operaverkstan har hela tiden funnits i åtanke när jag har arbetat med föreställningen -
både när jag har arbetat med föreställningen som helhet och när jag har gjort mina 
rolltolkningar som Andra dam och som Pamina. I min roll som sångerska har jag främst 
funderat på hur jag får kontakt med publiken och hur jag interagerar med de andra på 
scen. I ensemblen har vi också diskuterat vad det faktiskt innebär att spela ”utifrån 
barnets perspektiv” och hur en föreställning kan tilltala ”små barn, stora barn och vuxna 
barn”. Vi var flera i ensemblen som var överens om att vi idag som vuxna har glömt hur 
vi såg på världen när vi var barn. Det skapade en ödmjukhet och respekt för 
föreställningen och för den tilltänkta publiken som var skön att ha med sig under 
arbetsprocessen.  
 
 
Föreställningen	möter	publik	
För att undersöka vad som fungerar i föreställningen och vad som når fram till publiken 
bestämde vi oss för att spela två testföreställningar. Utifrån de föreställningarna planerade 
vi sedan att göra ändringar och justeringar inför redovisningen på Operahögskolan den 26 
mars 2020. Vi ville prova föreställningen på två åldersgrupper: 4 – 5åringar som går på 
förskola och 6 – 7åringar som har börjat skolan. Intresset från förskolor att delta som 
publik på en testföreställning var större än vad vi räknat med. För att inte behöva säga nej 
till någon så bjöd vi in samtliga tillfrågade grupper och deras pedagoger till 
Operahögskolan. Testföreställningen för 4 – 5åringarna spelades den 10 mars 2020. Det 
kom cirka 50 barn från tre olika förskolor som alla ligger i närheten av Operahögskolan. 
Inspirerad av Unga på operan och Operaverkstans förberedande material, fick alla 
förskolor en kort summering av handlingen och en lista med all musik så att de som ville 
hade möjlighet att förbereda sig och lyssna på musiken i förväg. Efter föreställningen 
stannade en av grupperna kvar och medverkade på en kort intervju om föreställningen. 
Frågorna som ställdes var: 
 

- Vad handlade föreställningen om? 
- Var föreställningen läskig? 
- Var föreställningen långtråkig? 
- Hur gamla är Pamina och Tamio? 
- Vad var roligast med föreställningen? 
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Testföreställningen blev i stora drag bra. Ljudvolymen, som jag trodde skulle bli ett 
bekymmer, funkade bra och det var bara ett fåtal gånger som några i publiken visade 
tecken på att de upplevde sången som för stark. Detta var främst under Nattens 
Drottnings arior, men med tanke på den höga tessituran är det föga förvånande. Tempot 
genom föreställningen kändes något svajigt. Direkt efter Nattens Drottnings andra aria 
kom Paminas och Sarastros arior i rak följd på varandra. Det gjorde att handlingen och 
tempot stannade av något. Det märktes i publiken genom att barnen började skruva på sig 
och hade svårt för att sitta still. Till nästa gång föreställningen spelas ska Paminas aria 
flyttas tillbaka till sin ursprungsplats och precis som i originalet vara en reaktion på att 
Tamino inte vill prata med henne. I testföreställningen blev arian en reaktion på att 
Nattens Drottning var arg.  
 
Med undantag för Sarastros aria, var barnen engagerade genom föreställningen. Det 
märktes genom att barnen svarade på direkta frågor till dem, men också genom att de 
kontinuerligt kom med spontana tankar och utrop under föreställningen. En av 
prövningarna som Tamino och Papageno måste genomgå är dansstopp – dansa när 
musiken spelas och stå stilla som en staty när det är tyst. På inspelningen som gjordes av 
föreställningen syns det att många barn är fullt engagerade i leken och dansen. Det som 
tydligt talar för att de var engagerade i handlingen var att de efter att prövningen var slut, 
snabbt satte sig ner igen för att ta del av vad som hände på scenen.  
 
Under intervjun efter föreställningen framkom bland annat att: 
 

- Föreställningen är inte läskig 
- Föreställningen är rolig och inte långtråkig 
- Den handlar om draken 
- Tamino är 5 år medan Pamina är 16 eller 15 år 
- Det bästa är när alla hittar varandra 

 
Tyvärr tog arbetet stopp efter den här föreställningen. Coronaviruset har lamslagit 
Stockholm och resten av världen. I skrivande stund är samtliga universitet och högskolor 
stängda i hela landet och det är en tidsfråga innan även grundskolorna stänger igen. Att 
samla hela ensemblen för en repetition eller annan fysisk träff är för närvarande omöjligt. 
Det känns väldigt tråkigt att inte kunna spela föreställningen för barn som är några år 
äldre och få något att jämför med. Inte heller får vi svar på om föreställningen tilltalar 
”vuxna barn”, vilket vi hade kunnat få reda på under redovisningen den 26 mars. Mycket 
av själva handlingen gick förbi den här testpubliken. Det de gillade var färg, fart och 
rörelse (se bilaga 1). Här hade det varit mycket intressant att se vad en förskoleklass och 
en årskurs 1 hade tagit med sig av handlingen.  
 
I ett försök för att skaffa lite mer underlag, har den inspelade filmen visats för en av 
ensemblemedlemmarnas sjuåriga dotter. Enligt rapporter har föreställningen tagits emot 
väl även hos henne och enligt henne är Pamina 10 år och Andra dam 45 år. 
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Publikkontakt	
Testföreställningen filmades och ljudet spelades in och via inspelningarna har jag kunnat 
titta och lyssna på min egen prestation och sedan analyserat den.  
 
Mina talade repliker fungerar: de hörs och landar väl hos publiken. Generellt har jag en 
god kontakt med publiken, vilket var skönt att se eftersom att det var en av mina 
funderingar. Här tror jag att min erfarenhet som lärare spelar stor roll. Jag är van vid att 
prata inför och med barn och jag tror att mycket av det kommer naturligt för mig även när 
jag står på scen. I en interaktiv föreställning som den här, tillåts publiken att vara delaktig 
och engagerad. Många av barnen i publiken under testföreställningen kommenterade ofta 
vad som hände på scen, och precis som Anna Karinsdotter, Maria Sundqvist och Lars 
Fembro sa, så behövde vi som stod på scen ta in och interagera med publikens reaktioner. 
Att hitta balansen mellan att låta publiken vara delaktig och ta in deras kommentarer 
samtidigt som handlingen ska fortsätta drivas framåt, är inte helt enkelt. Om publikens 
delaktighet och inflytande blir för stort, riskerar hela föreställningen att tappa styrfart och 
stanna av. Om kontakten med publiken bryts av för bryskt, finns risken att publiken 
känner sig utesluten från vad som händer på scen och att de tappar intresset. Att balansera 
det här känner jag igen från att undervisa. Eleverna associerar ofta vitt och brett och om 
någon har berättat en sak måste nästa berätta något annat. Att jag är van vid den här typen 
av balanserande gör att det inte är något som stressar mig, utan är en stor fördel och 
styrka när jag står på scen. För de andra i gruppen som har mycket erfarenhet av att spela 
teater var detta inte heller något problem.  
 
Volymen i min sång var inte för stark. Jag såg inga indikationer på att några av barnen 
upplevde min sångröst som krävande att lyssna på.  
 

Känslan	av	rörelse	
Som tidigare nämnts tycker jag att Paminas aria är svår, och det upplevde jag även i den 
här versionen av Trollflöjten. För mig som sångare blev avståndet mellan Paminas talade 
repliker och hennes aria väldigt stort. Det var svårt för mig att göra steget mellan sång 
och tal dynamiskt och att få dem hänga ihop och kännas som en enhet. Kanske har det att 
göra med att de talade replikerna gjordes på modern svenska, medan texten i arian var 
mer gammeldags. Övergången mellan sång och tal tror jag dock inte att publiken 
uppfattade som ett problem på det sättet som jag gjorde. Så länge det musikaliska språket 
är tydligt, väger orden oftast lättare. Hur känslan förmedlas via kroppsspråket är också av 
stor vikt, och jag upplevde återigen att jag hade svårt för att hitta det lugnet som arian 
behöver. Paminas aria kommer efter en scen med mycket rörelse och högt tempo, och det 
blir därför en fin kontrast om Paminas scen är stilla och samlad. Med den här publiken 
upplevde jag tydligt en känsla av att arian behövde fyllas ut med rörelse och att det 
behövde ”hända” något. Kanske hänger tron om att det är genom rörelse och fysiska 
händelser som jag skapar ett intresse hos publiken ihop med bilden om att jag måste vara 
rolig på scen. I själva verket är detta nog snarare ett dåligt självförtroende som lyser 
igenom, för resultatet av rörelsen blev snarare tvärtemot det jag ville uppnå. De något 
planlösa rörelser jag gjorde på scen skapade snarare en osäkerhet både hos mig själv och 
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hos publiken. Istället för att öppna upp och låta publiken komma till mig, var det jag som 
jagade efter publiken. Att försöka få publiken att komma till mig gäller oavsett om det 
sitter barn eller vuxna i publiken. Den stora skillnaden är att när intresset svalnar hos en 
publik med vuxna, sitter de ofta ändå kvar artigt och stilla, medan barnen i publiken 
börjar skruva på sig, tittar på annat och kanske till och med går därifrån.  
 
Trots alla försök under året med att försöka samla ihop mig själv i och inför arian, är jag 
uppenbarligen fortfarande inte nöjd med resultatet. Inför nästa föreställning (som 
förhoppningsvis blir av i juli) ska jag därför göra tvärtom och enbart jobba med rörelse. 
Det låter kanske kontraproduktivt, men jag tror att det är värt ett försök. Jag kommer att 
till stor del utgå från rytmikmetodens rörelseimprovisation och med kroppen visa vad 
som händer musikaliskt. Går frasen uppåt eller neråt? Framåt eller bakåt? Genom att 
gestalta musikens fraser med kroppen är förhoppningen att det intellektuella 
resonemanget kring musiken pausas och att impulserna istället översätts till en kroppslig 
energi. När sången sedan läggs till igen och rörelsen plockas bort, hoppas jag att energin 
och drivet ändå finns kvar – då som i form av ett förhöjt inre tempo som orkar bära upp 
både sång och kropp. Förhoppningsvis minns kroppen känslan av rörelse, så att drivet 
bibehålls, trots att jag står eller sitter stilla. Så här arbetar jag med mina elever, så varför 
inte testa på mig själv.   
 

Pamina	–	barn,	vuxen	eller	tonåring?		
Barnen som såg testföreställningen lät inte Pamina passera som ett barn. Enligt dem var 
hon 15 – 16 år, vilket jag gissar ur deras perspektiv betyder vuxen, men inte jättegammal. 
Som hjälp för att ringa in hennes ålder var hon klädd i färger och accessoarer som idag är 
populära inom den åldersgruppen som det är tänkt att Pamina befinner sig. Sjuåringen 
som såg inspelningen sa dock att Pamina var 10 år. Möjligtvis hade hon lättare att tolka 
de kläder och accessoarer som Pamina hade på sig och via dem förstod att Pamina är ett 
barn.  
 
Jag har god kännedom om barns motoriska utveckling. I min undervisning gör jag ofta 
rörelselekar och danser för att främja elevernas motorik. Just därför grämer det mig lite 
att jag ser att jag har ett förhållandevis ”vuxet” rörelsemönster hos min Pamina. Jag hade 
hoppats att jag på scen kunde behålla mer av det rörelsemönstret jag har när jag 
undervisar. Ett exempel är att jag automatiskt rättar till mina kläder varje gång jag sätter 
mig eller ställer mig upp – ett typiskt vuxet beteende. Om jag ska tro på sjuåringens 
utlåtande måste jag ändå ha gjort något rätt i min gestaltning. Enligt henne var Andra 
dam 45 år och så fort jag tog på mig en keps sjönk, min ålder med 35 år och Pamina blev 
10 år.  
 
Istället för att bestämma sig för en specifik ålder för sin rollfigur, kanske målet ska ligga 
just på att bli sedd som ”lite mindre vuxen”. Samtidigt tycker jag att det ger mig något 
konkret att utgå från när jag vet hur gammal min rollfigur är. Genom att känna till min 
rollfigurs ålder kan det hjälpa mig att tolka världen ur rollfigurens perspektiv – med de 
nycklar och verktyg som den fiktiva personen hittills har kunnat tillgodogöra sig i livet. 
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Då blir aktionerna på scen klara för mig – och när det är tydligt för mig blir det tydligt för 
publiken. Kanske är detta ett steg för att uppnå det som Anna Karinsdotter pratade om: att 
spela föreställningen ur barnets perspektiv. Publiken behöver å andra sidan inte veta 
rollfigurens exakta ålder, det räcker med att jag som sångare vet det. Viktigare för dem är 
att känna igen sig i rollfigurens agerande och i de problem som rollfiguren ställs inför. Så 
länge det språket är gemensamt och referenserna tydliga spelar en exakt ålder mindre roll.  
 
I skrivande stund slår det mig att vi under lärarutbildningens kurser i 
utvecklingspsykologi fick lära oss om den så kallade ”nioårskrisen” – när barn är runt nio 
år ändras deras sätt att se på sig själv och på hur de förhåller sig till resten av världen. Det 
är nu barn börjar förstå att vuxna också har varit barn en gång och att ett högt och smalt 
glas kan innehålla lika mycket vätska som ett lågt och brett glas. Många börjar fundera 
över vad begrepp som död och kärlek innebär och vissa barn kan till och med uppleva en 
existentiell kris.7 I sin aria sjunger Pamina om just döden. Att tänka att Pamina är runt nio 
eller tio år, och i sjungande stund genomgår en ”nioårskris” kanske kan vara en nyckel 
för att länka samman talet med sången.  
 

Viljan	att	förmedla	något	
Erfarenheten jag gör efter det här arbetet är att det som förenar mina två kompetenser är 
viljan att förmedla något. Oavsett om jag befinner mig i en lärande situation eller en 
konstnärlig situation finns viljan att berätta och engagera. När det kommer till att spela 
för en ung publik, måste jag komma ihåg att jag har många erfarenheter att hämta från 
möten med mina elever. Under arbetet med den här texten har mycket kunskap från min 
pedagogiska informationsbank vaknat till liv och inspirerat mig till hur jag kan arbeta 
vidare med rolltolkning.  
 
Jag känner mig stärkt av mötena med Unga på Operan och Operaverkstan. Jag upplever 
att jag har fått bekräftat att jag är inne på rätt spår, eller åtminstone rör mig åt rätt håll, 
när det gäller att skapa opera för unga. Att intresset för testföreställningarna var så stort 
hos förskolorna visar också att viljan av att ta del av den här typen av föreställningar och 
kultur finns. Det är skäl nog till att fortsätta det här arbetet.  
 
Som lärare vill jag oftast vara praktisk, ”bara göra” och låta musiken vara det 
gemensamma språket. Det tar jag med mig till mitt sångar-jag. Även på scen vill jag 
kunna ”bara göra” och låta musiken få stå för sig själv. Musiken får vara min motor. Då 
når det ut och engagerar, oavsett om jag sjunger för små barn, stora barn eller vuxna barn.  
 
  

                                                
7 https://www.1177.se/barn--gravid/sa-vaxer-och-utvecklas-barn/barnets-
utveckling/barnets-utveckling-8-9-ar/ 
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Bilaga 1 
Den intervjuade förskolans minnen från föreställningen.  
 

 


