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Abstract 

Syftet med denna avhandling är att visa på den komplexitet som skådespelarens arbete med 

teater för barn och unga innebär. Avhandlingstexten utgår från en kritisk granskning av min 

egen professionella erfarenhet av att spela teater för barn och unga. Den grundläggande 

forskningsfrågan är:  

Vilka är de utmaningar vi som spelar teater för barn och unga ställs inför och hur förhåller vi 

oss till dem?  

Genom att lägga tonvikten vid uppsökande teater för skola och förskola blir utmaningarna 

extra tydliga. Dels måste skådespelaren förhålla sig till yttre omständigheter i en miljö som 

inte är tänkt för teater och en stark exponering av skådespelaren som privatperson. Dels måste 

skådespelaren hitta ett sätt att fungera i relation till publiken, där åskådarna består av en 

ålderspecifik och stundtals ovan teaterpublik som känner varandra i egenskap av klass- och 

skolkamrater och som oftast inte själva valt att se den föreställning som spelas för dem. 

Samtidigt skall skådespelaren relatera till den pedagogiska koppling som ofta förmodas finnas 

där. Avhandlingen består av egna berättelser, intervjuer med skådespelande kollegor och en 

teoretisk genomlysning av materialet. Den teoretiska grunden är fenomenologisk och 

hermeneutisk med ett sätt att betrakta teorin som en grundhållning i arbetsprocessen snarare 

än en referensbank som de berättade erfarenheterna skall mätas emot. 

 

Det dialogiska tilltalet genomsyrar skådespelarens arbete med teater för barn och unga. Både i 

det att jag som konstnär kommunicerar med min publik genom mina verk, men också i ett rent 

praktiskt perspektiv i det att jag i stunden, innan, under och efter föreställningen, måste vara 

öppen för att jag kommer att hamna i dialog med publiken. För att möta dessa utmaningar på 

ett kreativt sätt krävs det att jag som skådespelare har ett uppriktigt intresse för den publik jag 

möter, samt en stark tillit till teatern som konstnärligt medium. Utöver det måste jag också 

medvetandegöra mig själv om min egen hållning till det uppdrag jag har. I det som jag valt att 

kalla en insikt om min position, ingår en medvetenhet om var jag är, varför jag är där jag är, 

för vems skull jag är där samt vem jag är i publikens ögon. Strävan är att genom en realistisk 

förståelse för de villkor jag arbetar under, skapa ökade förutsättningar för lyckade möten med 

min unga publik. 

 

 



3 

 

Short summary 

The aim of this thesis is to show the complexity involved in the actors work with theatre for 

children and young people. This text is based on a critical examination of my own 

professional experience as an actor in this specific field. My main research question is:  

Which are the challenges we actors face when performing for children and young people, and 

how do we relate to them?  

In order to emphasize these challenges, I have chosen to focus on theatre performed in the 

schools and classrooms. This gives way to two main conditions. First; the actor will have to 

relate to external circumstances in an environment that is not intended for theatre and at the 

same time s/he will be exposed to her/his audience as a private individual. Second; the actor 

has to find a way to interact with an age specific and sometimes involuntary audience who as 

school-friends has relations to everyone else in the room. At the same time the actor has to 

relate to and sometimes work with the presupposed or open pedagogical aspect implied in 

almost all culture aimed at children. The text is essayistic in that it is using experiences as 

means for reflection. Here I reflect on and over specific events from my practice. These 

reflections are then set against interviews with fellow actors and texts from different 

philosophical and theoretical perspectives, mainly phenomenological and hermeneutic. 

The main principle behind the actors work with children and young people is dialogue. Both 

in the perspective of myself as an artist communicating with an audience through my work, 

and in the practical sense of being open to encounter my audience before, during and after the 

performance. In order to face these challenges in a creative way, I as an actor must be 

sincerely interested in my young audience and have a great faith in theatre as an artistic 

medium. I must also raise my own awareness concerning my attitude towards my assignment. 

In what I call position, I include an awareness of where I am, why I am there, for whom am I 

there and who am I in the eyes of the audience? My aim is to enhance the possibilities of a 

successful encounter with my audience through a realistic understanding of the conditions I 

work under. 
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Inledning 

Jag står i en gymnastiksal och spelar teater. Framför mig har jag en publik bestående av tre 

skolklasser med sju/åtta/nioåringar. Det är dagens andra föreställning och vi närmar oss slutet 

på pjäsen Åtta år.1 I ögonvrån ser jag hur det rycker i dörrhandtaget längst bort i andra ändan 

av salen, bakom publiken. Efter ett tag öppnas dörren och en kvinna tittar in. Hon ser oss, tre 

skådespelare och ett sextiotal barn, hon ser scenografin och hon ser att det är teater och hon 

försvinner ut genom dörren som stängs igen, försiktigt. Vi fortsätter spela. Nu öppnas dörren 

igen, samma kvinna kommer in och stänger dörren bakom sig. Hon står där alldeles stilla en 

stund och tittar. Ingen i publiken ser henne och vi skådespelare låtsas inte om henne. Men så 

börjar hon gå, mot oss, mot vår tillfälliga scen i hörnet av en gymnastiksal. Min första tanke 

är att hon kommer för att sätta sig bland den övriga publiken, att hon tänker se slutet av 

föreställningen därifrån. Men hon fortsätter förbi publikplatserna och går mellan oss på scen 

och barnen i publiken och ställer sig längst nere i hörnet. Nu tittar alla på henne. Spelet har 

avstannat. Hon tar upp en vev och börjar veva ner persiennerna till fönstren uppe vid taket. 

Ingen säger något, det enda ljud som hörs är det stilla knirkandet från veven. När persiennerna 

är nere lägger hon tillbaka veven. Sedan går hon, samma väg som hon kommit, och lämnar 

gymnastiksalen utan ett ord. Där är vi nu, kvarlämnade känns det som, i den dagljusbefriade 

gråkalla lysrörsbelysningen och undrar vad som egentligen hände. Vad det där på riktigt? Vi 

börjar föreställningen igen och jag inser att min nästa replik är: ”Det börjar bli mörkt”, varpå 

min kollega svarar: ”Det är sent. Vi kanske måste gå hem nu.”2 Det märkligt bisarra vänds nu 

till något surrealistiskt och spelet går vidare i den andan.  

Den här händelsen är både speciell och vanlig. Speciell för att den är så enkel och ändå 

förhöjd i sitt dramaturgiska förlopp. Samtidigt är den vanlig i den bemärkelsen att den här 

typen av händelser, om än inte lika surrealistiska, är tämligen ofta förekommande ute på 

skolturnéer. Men framför allt visar den att i den stund jag ger mig in på att spela teater i 

skolans värld måste jag inse att det kommer att hända mängder med saker som jag inte har 

någon kontroll över, men som i sig kommer att påverka föreställningen jag spelar. Att jag 

minns det här hänger ihop med den anekdotiska karaktär som händelsen har och det är också 

så jag använt mig av den genom åren, som en rolig historia. Det här hände under min första 

                                                 
1 Åtta år, pjäs av Börje Lindström, regi Mårten Harrie, Östgötateatern 1988. 
2 Börje Lindström, Åtta år, pjäsmanus Östgötateatern 1988. 
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turné som professionell skådespelare. Jag hade just lämnat Teaterhögskolan i Stockholm, var 

nu färdigutbildad skådespelare och skulle ut i världen för att skapa konst. Persiennberättelsen 

blev ett exempel på hur det var ute i det ”riktiga” skådespelarlivet. Denna berättelse är numer 

mytisk i mitt eget liv. Jag har berättat den så många gånger att ursprunghändelsen är helt 

bortblekt i mitt minne. Nu existerar den som en egen enhet, ett eget moment, eller kanske 

snarare monument. Berättelsen som händelsen nu blivit, har självklart friserats, utprovats och 

värderats genom otaliga berättartillfällen. Hur den påverkade de andra vet jag inte, det är 

mycket möjligt att mina två medspelare inte ens kommer ihåg händelsen. Antagligen är det 

endast i mitt medvetande den fått den lyskraft den har i dag. En lyskraft som också härrör sig 

från det faktum att jag nu är doktorand på Stockholms dramatiska högskola och söker 

kraftfulla exempelberättelser från mitt skådespelarliv. Det som tidigare endast varit en lustig 

anekdot blir nu betydelsebärande. I sökandet efter min egen kompetens, min utveckling och 

förståelsen av min skådespelarmässiga verksamhet, får händelsen en annan betydelse. Eller 

snarare fler betydelser. Den lätta klangen av vardaglig absurditet som jag än i dag månar om, 

den kvalitén har alltid funnits där. Men nu säger händelsen också något om de villkor jag som 

skolteaterskådespelare verkar i. Den blir ett tydligt exempel på förutsättningar som jag måste 

inordna mig under, oavsett hur jag sedan väljer att förhålla mig till dem. 

Ett år senare skall jag för första gången spela en föreställning för barn i åldrarna tre till fyra år. 

Nasse hittar en stol heter föreställningen, baserad på Sven Nordqvists bilderbok med samma 

namn.3 Jag är tjugosex år gammal, har inga egna barn och egentligen inte heller någon 

erfarenhet av andras barn i de åldrarna. Det enda jag vet är att de små barnen anses vara en 

svår publik genom sin oberäknelighet. Jag målar upp skräckscenarios där allt går snett på 

olika sätt. Jag försöker tänka ut strategier, lösningsvarianter på kommande problem och 

medan premiären närmar sig, stiger nervositeten. Så småningom är det dags för 

publikgenomdrag, vilket innebär att jag för första gången skall testa föreställningen på den 

tilltänkta publiken. Jag är förväntansfull och milt skräckslagen. Just när jag skall börja 

föreställningen upptäcker jag att en fluga förirrat sig in i rummet och för mitt inre ser jag hur 

kaos utbryter, hur alla barnen kommer följa flugans färd istället för att titta på mig och min 

föreställning. Vad skall jag göra? Ingen av mina planer stämmer in på den här händelsen. Jag 

tänker snabbt att jag kanske borde fånga flugan och på så sätt oskadliggöra hotet mot 

föreställningen. Men jag inser lika snabbt att det är ogörligt. Dels är det ytterst svårt att fånga 

                                                 
3 Nasse hittar en stol, text Sven Nordqvist, regi Mats-Arne Larsson, spelades på 4e teatern 1989. (Den fortsatte 

sedan som produktion under flera år, med andra skådespelare, efter att jag lämnat teatern.)  
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en fluga och dels skulle jag kunna skapa ett trauma om jag nu mot förmodan lyckades. 

”Farbrorn dödade flugan!” Jag tar ett djupt andetag, bestämmer mig för att strunta i flugan, 

det må bära eller brista. Just då ser jag i ögonvrån hur en liten kille på tre år fått syn på flugan. 

Han följer den intresserat med blicken och så ställer han sig upp. Han pekar på flugan och 

säger glatt: ”Abborre!”. 

Även denna berättelse är både speciell och vanlig. Speciell i och med den oväntade 

upplösningen, och vanlig på så sätt att liknande händelser ständigt sker när jag spelar teater 

för små barn. Jag inser efter hand att det inte är möjligt att förutsäga småbarnspublikens 

reaktioner, att jag helt enkelt får förhålla mig till det som sker, i stunden. På samma sätt som 

med damen med persiennerna är det här en händelse som står ut. Båda händelserna 

representerar också startpunkter för något som efter hand ska mogna till en insikt och ännu 

längre fram till en kunskap om teater och skådespelarens förutsättningar. Det är ytterst 

sällsynt att jag varit med om en isolerad händelse och sedan dragit långtgående slutsatser 

utifrån den. Snarare är det så att de definierande ögonblick som jag försöker beskriva är 

exempel som levt kvar i mitt medvetande för att de är extrema i någon form. Eller för att jag 

på ett tidigt plan berättat om dem som en underhållande anekdot för någon annan och sedan 

har de stannat som en del av min erfarenhetsbeskrivning. Men också för att de många gånger 

på ett effektivt sätt kan beskriva vad jag är med om, de skildrar utsatthet, komplexa 

svårigheter eller är bara allmänt komiska i sin dråplighet. Först i efterhand blir de till 

fixpunkter i min karriär, eller grundbultar i min förståelse av den samma. Och de blir det i 

ljuset av alla andra händelser som jag genomlevt, men som förblir anonyma på grund av sin 

vardagliga vanlighet. De förklarande berättelserna står ut, baserat på alla andra berättelser 

som utgör grunden för min förståelse och som de enskilda exemplen manifesterar. 

När jag nu i samband med mitt avhandlingsarbete ser tillbaka på en drygt tjugofemårig karriär 

som professionell skådespelare, ser jag att jag till större delen spelat teater för barn och 

ungdomar. Jag har spelat för förskolan, för låg-, mellan- och högstadiet. För gymnasiet och 

för familjer. Även många av de uppsättningar för vuxna jag har varit med i, har också spelats 

för ungdomar på dagtid. Den största delen av mitt yrkesverksamma liv har alltså ägnats åt en 

specifik ålderskategori, eller snarare ett par specifika ålderskategorier. Det är stor skillnad på 

att spela för treåringar och att spela för en högstadiepublik. Men det finns också stora likheter 

och de möjligheter och dilemman jag ställs inför med de olika publikkategorierna är ofta 

näraliggande. Den här avhandlingen handlar om den yrkeskunskap jag och andra besitter och 

utvecklar i mötet med publiken. Min huvudfråga är: 



7 

 

Vilka är de utmaningar vi som spelar teater för barn och ungdomar ställs inför och hur 

förhåller vi oss till dem? 

Jag använder mig främst av mig själv som exempel. Min hittillsvarande karriär och de 

erfarenheter jag haft utgör en grund för avhandlingens undersökningsvärld. Det innebär att det 

finns ett fokus på teater för skolor och förskolor, ofta med en tydlig inriktning mot 

uppsökande teater där jag som skådespelare agerar i barnens egen miljö. Ingången är att 

undersöka de villkor jag som skådespelare arbetar under och med i mötet med publiken, 

snarare än att komma med en analys av konstnärliga möjligheter och uttryck. Alla de 

berättelser och erfarenheter jag redovisar och undersöker utspelar sig efter premiären under 

den spelperiod som större delen av mitt skådespelararbete kretsar kring. Min förhoppning med 

avhandlingen är att uppnå ett antal saker. Dels att ge en livfull berättelse och beskrivning av 

en praktisk erfarenhet av att spela teater för barn och ungdomar och dels att skapa ett 

utrymme för en djupgående reflektion kring dessa och liknande erfarenheter och hur de 

omvandlas till kunskap på olika sätt. Mitt skådespelande representerar ett relativt brett 

spektrum av roller, publikkategorier och teatrala sammanhang. Ingen känner mina upplevelser 

och erfarenheter så bra som jag gör. Men för att inte drunkna i dem, och för att få syn på 

andra saker än det jag själv kan läsa in i dem, har jag pratat med andra skådespelare med 

liknande och annorlunda erfarenheter av att spela för en ung publik. De kunskaper jag har i 

dag, de reflektioner jag gör, är sålunda baserade på egna och andra skådespelares 

yrkeslivslånga erfarenheter. Till min hjälp har jag också tagit en mängd teoretiker och 

filosofer, diktare och konstnärer, kort sagt tänkare av alla de slag, för att genom deras tankar 

kunna vidga mina egna resonemang.  

Jag rör mig från småbarnsteater genom skolans stadier upp till gymnasiet, genom 

klassrumsteaterns fördelar och svårigheter.  Jag är intresserad av skådespelarens relation till 

det faktum att skolpubliken oftast själva inte valt att vara min publik, liksom det behov av 

kontroll det stundtals föder hos mig. Andra teman som jag tar mig an är skolteaterns 

pedagogiska vara eller icke vara och hur mina egna och andras bilder av barnteater påverkar 

mig som skådespelare. Mot slutet landar jag i svaret på själva forskningsfrågan, 

utmaningarna, och allra sist ligger mitt metodkapitel. Texten är essäistisk till sin karaktär, 

inspirerad av essäns skapare, den franske femtonhundratalsfilosofen och juristen med mera, 

Michel de Montaigne. Det essäistiska syftar här på skrivandet som en form av reflektion. En 
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”kritisk granskning av den egna erfarenheten, ett prövande av det egna omdömet.”.4 Jag driver 

inte någon specifik tes och jag är inte ute efter att bevisa, snarare redovisa de slutsatser jag 

kommit fram till. Utgångspunkten är att via praktiska exempel resonera och reflektera kring 

de strukturer som ligger bakom exemplens händelser och de effekter dessa skapar. Ett 

tacksamt sätt är att utgå från dilemman. Fördelen är att jag via de exempel som inte har någon 

självklar lösning, där jag begått misstag eller på olika sätt tappat kontrollen, ofta på ett tydligt 

sätt kan se vad som gått snett. Kunskapens styrkor och svagheter testas när de sätts på prov. 

Nackdelen är att det lätt kan ses som en negativ fixering och därmed ge en skev bild av min 

yrkesvardag. Därför är det viktigt för mig att så här inledningsvis påpeka att det är otroligt 

stimulerande med barn- och ungdomsteater och att jag anser det vara ett fascinerande 

privilegium att spela för en ung publik. Jag vill se den här avhandlingen som en hyllning till 

den livsvärld som teater för barn och unga utgör och till alla dem som gör den världen möjlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Ingela Josefson, Omdömets skolning: Om mötet mellan praktisk erfarenhet och teoretisk reflektion, ur Våga 

veta!: Om bildningens möjligheter i massutbildningens tidevarv, red. Anders Burman (Södertörns 

högskola/Huddinge 2011), s. 123. Josefson refererar i sin text till ett föredrag med Jan Stolpe som översatt 

Montaignes texter till svenska. Föredraget ”Vad menar Montaigne med essä?”, hölls på Södertörns högskola 

2006. 
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Små bårnsteåter5 

Att spela för de små barnen 

En av de utmaningar jag ställs inför när jag spelar teater för barn och unga är att förhålla mig 

till en tydligt definierad publik. Det kan vara skolklasser i mellanstadiet, elever från ett 

yrkesförberedande gymnasium eller exempelvis en publik bestående av tre och fyraåringar. 

De olika publikkategorierna skapar olika förutsättningar för mitt agerande både på och vid 

sidan av scenen. När jag spelade i Nasse hittar en stol, på 4e teatern i Västerås, var det som 

sagt första gången jag spelade för så små barn. Det gällde också att hitta en spelstil som 

passade vår berättelse och den form som valts. Tanken var att boken skulle presenteras just 

som en bok. Scenografin bestod av en jättebok, två meter hög, med originalomslaget förstorat 

och tryckt på framsidan. När boken öppnades var det en stor landskapsfond ritad av Sven 

Nordqvist för oss. Jag var den ende skådespelaren, men hämtade, när jag behövde det, fram 

figurer ur boken. De var uppkopierade på tjock kartong och existerade sålunda i ”naturlig” 

storlek. Målet var att åstadkomma en koppling, eller kanske snarare övergång, från en klassisk 

högläsning till en teatral gestaltning. Ibland spelade jag Nasse, men ibland fick även han 

gestaltas av en pappfigur medan jag agerade berättare eller någon av de andra karaktärerna. 

Vissa av figurerna hade rörliga delar och kunde manipuleras och röras på olika sätt. På så sätt 

var det också första gången jag arbetade med en teaterform som gränsade mot dockteater. 

Dessutom var det första gången jag var ensam på scen en hel föreställning. Jag hade varit på 

turné tidigare, men alltid i sällskap med andra. Nu satt jag mol allena med mitt nytagna 

körkort och körde runt i en skraltig Toyotabuss med all scenografi och teknik. Byggtiden var 

beräknad till två timmar och innehöll också all publikkontakt, all arrangörskontakt på plats. 

Ingenstans kunde jag gömma mig. Ingen fanns där för att avlasta om så behövdes. Jag var 

ensam. Men min största utmaning var helt klart den med den unga publiken och jag visste inte 

hur jag skulle förhålla mig till den.  

                                                 
5 Det finns ett dilemma redan med benämningen barnteater eftersom den skapar en osäkerhet om vem som 

egentligen står på scen. I Litet teaterlexikon från 1959, kan vi läsa följande: ”Barnteater en form av teater, där 

endast barn uppträder under ledning av någon äldre teaterkunnig person. Sagospel och sångspel är den 

huvudsakliga repertoaren.” (Malte Hollertz, Litet teaterlexikon (Stockholm 1959), s. 16.) Här finns då en 

uppfattning tydligt redovisad som fortfarande skapar missförstånd: Barnteater spelas av barn. Att jag som 

professionell skådespelare spelar för barn måste ibland förklaras för att min verksamhet inte skall 

sammanblandas med drama- eller teaterpedagogens. Att tala om ”teater för barn” kan i det perspektivet vara att 

föredra framför ”barnteater”. Nackdelen är att barnteater som term är så inarbetad även i mitt eget medvetande, 

att den är svår att göra sig av med. Dessutom är den semantiskt sett lättare. Här i avhandlingen växlar jag mellan 

”teater för barn och unga” och ”barn- och ungdomsteater”, mest för få en språklig variation. Men det som åsyftas 

är hela tiden professionell teater där barn och ungdomar utgör den huvudsakliga publiken. 
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Den första tiden präglades min relation till publiken av stark nervositet från min sida. 

Historien med abborren gjorde att jag var ännu mer övertygad om deras oberäknelighet och 

jag längtade efter ett sätt att kontrollera situationen. Därför konstruerade jag en övergripande 

räddningsplanka och inledde varje föreställning med att förmanande tala om för min publik 

att: ”Vi får inte glömma att Nasse bara är en figur i en bok och att han gör som det står i 

boken!”. Efter denna brasklapp bad jag helt frankt de små barnen att inte komma med frågor 

direkt under föreställningen, utan i de fall de 

undrade något, så kunde de fråga efteråt. Men 

efter föreställningen var det ingen som hade 

några frågor. Med största sannolikhet kände 

barnen av min oro och insåg sensitivt att jag 

inte var särskilt mottaglig för frågor. De första 

föreställningarna präglades också av en 

konstruerad publikkontakt, där jag vände mig 

utåt, låtsades se publiken i ögonen och ställde 

raka frågor. Det var Nasses retoriska frågor 

och jag var inte ute efter svar. Det här är i sig inget ovanligt inom teatern, det är en 

konvention som är lika etablerad som den med ”fjärde väggen”, där jag låtsas som om 

publiken inte existerar. Men min unga publik visste ingenting om teaterns konventioner och 

traditioner. De ville uppleva och de ville kommunicera, medan jag var så mån om att få spela 

föreställningen på ”mitt” sätt, i ”mitt” tempo, att jag såg till att inte rikta mig direkt till 

enskilda i publiken utan snarare svepa med blicken över dem alla. På så sätt trodde jag mig 

kunna minska risken för oväntade störningar och kommentarer. Jag låtsades vara öppen och 

spelade mot publiken, men det var som om det var ett plexiglas mellan oss och vi betraktade 

varandra utan verklig kontakt. Som skådespelare var jag medveten om att jag alltid lyssnat 

mycket på publiken, kanske för mycket. Jag var mån om att pejla in stämningar i rummet och 

förhålla mig till dem, men här var det som om mitt fokus flyttade bort från mig själv, längre 

och längre ut i salongen ju yngre barnen blev. Här fanns det egentligen ingen gräns för hur 

mycket jag kunde lyssna och ta in, men det var inte det jag ville. Den här föreställningen var 

gjord som en stängd bok fastän jag låtsades att den var öppen. Överenskommelsen med 

publiken om att ställa frågor efteråt var idiotisk och togs snabbt bort men den fyllde en 
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trygghetsfunktion för mig under den korta tid den existerade.6 Så småningom blev jag bättre 

på att släppa in publiken utan att tappa föreställningen. Jag började lita till berättelsen och vår 

form och tillät så sakteliga mig själv, publiken och föreställningen att andas. 

All vår början bliver svår 

Nasse är en björn med randig mössa och ett par röda hängselbyxor med svarta prickar på. 

Nasse är ute och går på vägen. Egentligen letar han efter hallon. Men istället hittar han 

något som han aldrig har sett förut. Han stannar och tittar och undrar: 

- Vad är det för konstigt som ligger där?7 

På vägen framför Nasse ligger en stol. Upp och ner. Men det vet inte Nasse eftersom han 

aldrig sett en stol förut. Han betraktar föremålet på marken framför honom. Han försöker 

räkna ut vad man skall ha det till. Så småningom kommer han på att man kan hänga sin mössa 

på en av pinnarna, (stolsbenen), som sticker upp. Nasse är nöjd så, men en efter en dyker olika 

figurer upp och försöker förklara vad en stol är för något och hur man skall använda den. Han 

erövrar stolen och sittandet ett steg i taget. Till sist summerar han sittandes på stolen: 

- Det är tydligen såhär det ska vara, tänker Nasse. Det här är en stol och det är såhär 

man skall sitta på den. Radio behövs inte. Inget annat heller. Då vet jag det. Då kan jag 

gå vidare.8 

Nasse går sin väg bara för att upptäcka en skottkärra som ligger upp och ner på vägen och han 

frågar än en gång: ”Undrar just vad det är som ligger där?” 

Nasse ser en stol ligga på vägen. Han tittar på den en stund och sedan frågar han: ”Vad är det 

för konstigt som ligger där?” Det är en enkel mening, inte svår att förstå, inte heller att säga, 

att uttala. Men nu är det teater och det är Nasses öppningsreplik. Med den meningen 

presenterar Nasse sig för publiken med min benägna hjälp. Jag är ensam på scen och det är 

upp till mig att sätta den rätta tonen för föreställningen. Genom mig och min kroppshållning, 

min röst och intonation skall publiken förstå något om Nasse. Inte så att hela bilden skall vara 

klar på en gång, det är ju teater och bilden kan få förändras, men detta är anslaget, öppningen 

                                                 
6 En bidragande anledning kan ha varit den recension vi fick efter premiären. Den kritiserade stelheten i mitt spel 

och ifrågasatte behovet av brasklappar. Det var smärtsamt, men jag insåg att recensenten hade rätt. ”Möjligtvis 

kan greppet förklaras av att Niklas Hald känner sig osäker inför den oregerliga spontanitet en treåring till 

huvuddelen är byggd av.” (Martin Hedén, recension i VLT, 4 september 1989.)  
7 Sven Nordqvist, Nasse hittar en stol (Bromma 1988). (Bilderbok på 22 sidor som saknar sidonumrering.) 
8 Ibid. 
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på det äventyr som skall komma. I det läget blir meningen genast komplicerad och spretig. 

Det skenbart enkla ter sig nu motstridigt. Hur skall jag närma mig repliken? ”Vad är det för 

konstigt som ligger där?” Åtta små ord. Två tvåstaviga och resten enstaviga. Vad den korta 

meningen betyder är ingen tvekan om, inte heller vilken funktion den har i föreställningen. 

Ändå rymmer den så många möjligheter. Bortsett från ”för” och ”som” kan alla ord i 

meningen betonas utan att grundbetydelsen förändras, men varje betoningsvariant leder vidare 

till nya tankar och nya fortsättningsmöjligheter. Varje variant påstår något om den som uttalar 

orden och om vilken situation hen befinner sig eller uppfattar sig vara i. Öppningsmeningar är 

svåra. Det är som om det är så mycket som står på spel, min karaktär presenterar sig verbalt 

för första gången och jag vill hitta rätt ton för att ha ett bra utgångsläge inför fortsättningen. 

Ändå var öppningsmeningen i det här fallet en barnlek jämfört med trollkonsten att varje 

föreställning titta på en stol som ligger uppochner på golvet framför mig och låtsas som om 

jag aldrig har sett den förut, trots att hela min tillvaro kretsat kring just den stolen det senaste 

halvåret.  

Jag var till en början inte så bra på det som jag skulle önskat. Min förvirring och osäkerhet 

inför den nya publikkategorin, inför den nya formen och ensamföreställningens ständiga 

fokus på min egen person gjorde att jag spände mig. Paradoxalt nog blev jag bättre på att se 

stolen för första gången ju längre jag höll på.  Här var det publiken som hjälpte mig. Nasse 

hittar en stol bygger på grundförutsättningen att publiken vet mer om stolar än vad Nasse vet. 

När jag spelar Nasse sker en rollförändring där det är barnen i publiken som sitter inne med 

kunskaperna om världens beskaffenhet, medan jag som den vuxne är okunnig. Däri ligger 

komiken och det spännande. Här skall jag då gestalta någon som aldrig sett en stol förut, 

öppna varje föreställning med samma förundran och låta mig överraskas av något jag 

egentligen vet. Men min publik är ny varje gång. Några kanske hade läst boken, men de hade 

inte sett föreställningen och några hade knappt varit på teater förut. Jag lärde mig efter hand 

utnyttja den förväntan som de gav uttryck för och låta Nasse vara ett språkrör för den känslan 

av att inte veta vad som skall ske, trots att allt verkar tämligen bekant. Men även om det blev 

bättre med publikkontakten dröjde det kvar lite ”plexiglaskänsla” över mitt spel. En treåring 

struntar dock högaktningsfullt i en föreställnings tillkomsthistoria eller skådespelarens goda 

avsikter. Treåringen struntar också lika fullkomligt i om någonting borde vara intressant eller 

inte. De är på eller av. Resten är upp till individens tålamodsresurser, vilket kan vara 

stressande för skådespelaren och mina första föreställningar drog på i ett vansinnestempo. 

Men en familjespelning på bokmässan i Göteborg tvingade mig att nå ut och igenom allt brus 
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och det spektakel som pågick runt omkring för att verkligen nå kontakt med de som satt i 

publiken. Det var ständiga högtalarutrop och ett mäktigt sorl från tusentals boksugna 

människor på jakt efter det senaste heta, samtidigt som jag skulle spela min lilla föreställning. 

Spelplatsen var i mitten av den stora mässhallen och vi hade efter många om och men fått till 

väggar runt omkring. De var visserligen tunna, men skyddade ändå från insyn och gav mig 

och publiken åtminstone ett visuellt lugn. Här upplevde jag för första gången en ärlig 

publikkontakt under föreställningsperioden. Kanske för att vi alla någonstans insåg det lätt 

absurda i situationen och skärpte oss lite extra. Samt det faktum att jag här släppte min låsning 

vid att oroa mig för barnens oberäknelighet. Här gällde det i stället att skydda dem och 

föreställningen mot den extremt uppmärksamhetskrävande omgivningens oberäknelighet. 

Plötsligt hamnade publiken och jag på samma sida och den energi som utvecklades när jag 

lyckades få med mig barnen trots de märkliga omständigheterna, gjorde att föräldrarna inte 

bara följde med sina barn utan även själva gav sig hän. Alla som kunde drog sitt strå till 

stacken. Det blev en gemensam resa. 

Nasse hittar en fenomenologisk stol 

Verkligheten måste beskrivas, inte konstrueras eller utformas.9 

Maurice Merleau-Ponty 

Våren 2011 sitter jag som doktorand i en liten lektionssal på Universitet i Nordland.10 Det är 

en kurs i ”Praktisk kunskap ur ett fenomenologiskt och hermeneutiskt perspektiv”. Framför 

mig står professor Anders Lindseth och förklarar den fenomenologiska inställningen. Han 

ritar en stol på tavlan. Vi tittar på stolen. Nu ritar han en parentes runt stolen. Nu kommer 

streck och pilar från olika håll och vi följer noga hans förklaringar och illustrationer. Stolen 

framträder för mig. Jag läser i mina anteckningar att ett fenomen är något som visar sig. Jag 

har skrivit att fenomenologi innebär en ny blick på det alla redan vet. Tillbaka till tavlan. En 

gammal hederlig ”svarta tavlan”, som professorn skriver på med krita. Det dammar och hans 

kavaj är lite vitfläckig i ryggen eftersom han har lutat sig mot tavlan under ett ögonblick av 

reflektion. Stolen är där i mitten av tavlan, inom sina parenteser. Själva symbolen för det 

fenomenologiska epoché-begreppet. Men långt inne i mitt medvetande snurrar en annan stol 

                                                 
9 Fritt översatt. “The real has to be described, not constructed or formed.” Maurice Merleau-Ponty, ”Preface” in 

Phenomenology of perception (London & New York 1962/2002), s. xi. 
10 Senter for praktisk kunnskap vid Universitetet i Nordland, Bodö, Norge. 
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fram genom tidslagren. Fast på ett sätt är det samma stol. Den hade exakt samma funktion fast 

jag inte hade en aning om det då. Det är Nasses stol.  

Enligt den fenomenologiska filosofin skall vi återvända till tingen i sig själva, och den 

fenomenologiska inställningen går ut på att låta världen visa sig för oss. Vi lever i en värld där 

stolar är en självklarhet och ett fenomen vi tar för givet, både som fysiskt föremål och som 

idé. Att betrakta någonting fenomenologiskt innebär att jag måste bortse från det jag är van att 

ta för givet och i stället sträva efter att låta stolen framträda för mig som den är, i stunden. 

Kommen så långt kan jag, som Lindseth fråga mig själv:  

Vad är det som gör en stol till en stol? När jag intuitivt tänker på en stol, vilka 

egenskaper måste den ha kvar för att fortfarande kunna vara en stol? Genom att 

omväxlande ställa och svara på sådana frågor kan vi undersöka och upptäcka att det 

som är det gemensamma i alla variationer av fenomenet, är dess grundläggande 

mening, dess ’essens’.11 

Som skådespelare skall jag ge skrivna ord liv och gestalt. Det som finns som tecken på papper 

skall jag lyfta ut och ge kropp och röst. De situationer som beskrivs skall jag hitta fysiska 

praktiska handlingar till så att berättelsen framstår så tydligt som möjligt för åskådaren. När 

jag repeterar söker jag mig fram till det som bäst gynnar den berättelse vi vill berätta. I det 

skedet är endast texten given. Resten måste provas fram. Genom att undersöka hur jag 

förhåller mig till det som sägs och görs i den sceniska situationen skapar jag mig en bild av 

min karaktär och av min karaktärs del i berättelsens helhet. Jag vet att Nasse går och att han 

talar, men hur? Genom att prova mig fram genom pjästextens olika situationer utkristalliserar 

sig efter hand ett rörelsemönster och en talrytm. Så här pratar Nasse och så här rör han sig. I 

mig, eller kanske snarare genom mig, eller kanske ännu hellre med mig. Nasses sceniska 

uttryck är summan av mina erfarenheter, filtrerade genom hans ord och handlingar. ”Som om” 

jag är en björn med randig mössa och inte har en aning om vad en stol är för något. Känslorna 

som jag ger uttryck för i mitt rollarbete kommer på ett sätt att vara mina, eftersom jag endast 

har mig själv att tillgå. Men de kommer att vara suggererade av rollens handlingar. Nyckeln 

till detta är, enligt den legendariske teatermannen Konstantin Stanislavskij, den fysiska 

handlingen. 

                                                 
11 Fritt översatt. “What makes the chair a chair? What constitutes a chair as a chair? Observing the chair in our 

intuition, what characteristic must be retained in order for it to remain a chair? By raising and answering such 

questions we are able to investigate and discover what is invariable in all the variations of the phenomeneon, i.e. 

its essential meaning, its ‘essence’.” Anders Lindseth och Astrid Norberg, A Phenomenological hermeneutical 

method for researching lived experience, ur Scand J Caring Sci, 18 (2004), s. 146. 
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Dessutom, låt oss säga att ni spelat en roll bra i dag, upplevt den riktigt, och jag säger: 

”Anteckna detta och fixera det”, så kommer ni inte att kunna göra det, därför att det inte går 

att fixera en känsla. Därför skall det vara förbjudet att tala om känslan. Handlingens logik 

och konsekvens kan ni däremot fixera. När ni fixerar handlingens logik och konsekvens, 

framträder också den känslolinje, som ni söker.12 

Som skådespelare återvänder jag ständigt till samma situation. Jag utför samma handlingar 

och säger samma repliker föreställning efter föreställning.  Svårigheten är att tillåta mig själv 

att vänta in det som uppstår i ögonblicket och reagera utifrån det, att bortse från att jag vet vad 

som kommer att ske. Skådespelaren vet vad en stol är, Nasse vet det inte. Ändå har jag 

givetvis en uppfattning av det som sker och vad jag förväntar mig. Fenomenologiskt sett kan 

det kallas en tes, eller med filosofen Edmund Husserls ord; en potentiell, icke uttrycklig tes.13 

Att för en stund ifrågasätta något jag tar för ”givet”, gör att jag inte längre kan ta det för 

”givet”. Men det innebär inte att jag bara tar avstånd från det jag tidigare hävdat. 

Den tes vi fullgjort ger vi inte upp, vi ändrar ingenting i vår övertygelse, som i sig själv 

förblir sådan som den är, så länge vi inte för in nya omdömesmotiv: vilket är just vad vi 

inte gör. Och ändå undergår denna tes en modifikation – medan den i sig själv förblir 

vad den är, sätter vi den liksom ”ur spel”, vi ”kopplar bort den”, vi ”sätter den inom 

parentes”. []Vi kan också säga: tesen upplevs, men vi gör ”inte bruk av den”,[]14 

Denna den fenomenologiska parentesen, ”epochén”, skapar ett utrymme av frihet. Jag sätter 

min tes, Nasses relation till stolen, inom parentes. Jag frikopplar den från det invanda, hur 

påverkar den mig? Vad skulle hända om den förändrades helt? Hur är den uppbyggd? I stället 

för att direkt stövla på i invanda spår tillåter jag mig att tillbringa lite tid med min tes. Hur 

visar sig fenomenet/pjäsen/situationen för mig här och nu och resten av spelperioden? Med 

Lindseth och Norbergs ord är det mitt omdöme, min uppfattning om det faktiska skeendet 

som jag sätter inom parentes, för att kunna förhålla mig öppet till min egen upplevelse och 

den betydelse som den upplevda erfarenheten bygger på.15 Jag och många kollegor med mig 

har kallat detta att glömma det jag redan vet. Skådespelaren Erland Josephson använder ett 

annat begrepp. Att tömma sig: 

                                                 
12 Konstantin Stanislavskij, Att vara äkta på scen (Stockholm 1986), s 125 f. 
13 Edmund Husserl, Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi (Stockholm 2004), s. 112. 
14 Ibid., s. 113. 
15 ”What we put within brackets is our judgments about the factual, about what is the case, in order to become 

open to our own experience and to the understandable meaning implicit in this experience.” Lindseth och 

Norberg, s. 148. 
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Skådespelaren måste våga >>tömma sig<< för att ge plats åt det även för 

skådespelaren själv oväntade, som om vetandets grogrund vore blank, svart och öde. 

Många skådespelare har vittnat om det hisnande ögonblick då det nya tonfallet, den 

nya insikten drabbar dem, det obekanta blir bekant, det obekanta begripligt. De vet 

också att bara sökande, forskande, flit och prövanden kan föra dem dit.16 

Nasse är varje gång föreställningen börjar lika ovetande om vad en stol är för något. Det är 

hela poängen med föreställningen. Han behöver inte tömma eller glömma. Han sätter inget 

inom en medveten parentes. Han är den borne fenomenologen. För honom är inte världen 

given, han dömer inte på förhand. De andra karaktärerna som dyker upp i boken och pjäsen 

vet vad en stol är. Deras sätt att förklara vad en stol är gör inte Nasse klokare. Det är därför 

lätt att han betraktas som dum. Men som Nasse säger: ”Jag är inte dum, []Men jag har aldrig 

sett en stol förr.”.17 Så småningom har han lagt ihop alla pusselbitar han fått av de andra, han 

har själv undersökt rimligheten i deras påståenden och framför allt han har själv vänt och 

vridit och provat stolens alla möjligheter. Då känner han att han erövrat en ny förståelse, han 

vet vad en stol är och går nöjt vidare i världen. Tills nästa föreställning. 

Att komma överens 

När jag arbetar med att hitta min karaktär, arbetar jag samtidigt med att hitta in i 

föreställningens spelstil och publiköverenskommelse. Jag använder mig av mig själv för att 

gestalta andra. Deras kroppslighet och deras erfarenheter måste rymmas i min kropp. Om jag i 

fenomenologisk anda skall göra mig mottaglig för att världen skall visa sig för mig som den 

är, måste jag också göra mig mottaglig för att min karaktär skall visa sig i mig som han eller 

hon är. I arbetet med Nasse var gestaltningen komplicerad för mig eftersom han på ett sätt har 

en så liten spelyta. Nasse är snäll och lite långsam och ser på världen med stillsamt nyfiken 

förundran. Det finns helt enkelt inte mycket att gå på som skådespelare. Inga stora handlingar, 

inga maffiga repliker. Eftersom jag skulle spela för små barn kändes det instinktivt viktigt att 

händelserna på scenen inte gick för fort. Vi som gjort uppsättningen insåg att många i vår 

publik kanske inte varit på teater förut och betraktade det som ett hedersuppdrag att föra in 

dem i den teatrala världen. Tydlighet och enkelhet blev vårt ledord. Jag arbetade med en lätt 

fördröjning hos Nasse, som om han hade ett inbyggt gummiband som höll tillbaka honom 

både fysiskt och psykiskt. Men min ovana vid detta och det för mig låga tempot kombinerat 

                                                 
16 Erland Josephson, Kunskapens scen (Stockholm 2007), s. 61. 
17 Nordqvist. 
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med Nasses oförställda förundran gjorde att han under de första genomdragen uppfattades 

som lite korkad av kollegor på teatern. Det som jag upplevde som enkelt och rent blev, för 

dem som betraktade det, debilt.   Jag tror att jag helt enkelt inte var öppen nog för det som 

rollen krävde. Det var som om jag bara var långsam. Inte för att det kändes bra, utan för att 

jag trodde situationen krävde det. Men det som är långsamt för mig behöver inte vara det för 

andra. Varje karaktär i en pjäs har, liksom varje människa, sina egna förutsättningar såväl 

fysiskt och psykiskt som rent historiskt.  

Eftersom jag som privatperson har mitt eget fysiska och mentala grundtempo måste jag närma 

mig mina karaktärer och deras respektive tempi utan att göra våld på mig själv. När jag 

provade fram Nasses tempo drog jag helt enkelt i handbromsen utan att vara redo för det. 

Följden blev att Nasse just uppfattades som dum för att jag med mina förutsättningar kände 

mig lite dum. Jag var ännu inte beredd för Nasse, på samma sätt som jag ännu inte var redo 

för min publik. Först efter ett par veckor var min kropp redo för hans låga tempo. Han fick 

plats utan att jag kämpade emot. Med tiden insåg jag också att det inte är långsamheten i sig 

som är det bärande, utan tydligheten. Att jag är noggrann i mina val och att de val jag gör blir 

mina egna. 

Första-persons-perspektiv 

Jag studerar mig själv mer än något annat ämne. Det är min metafysik, det är min fysik.18 

Michel de Montaigne  

 

Fenomenologin beskrivs som subjektiv eftersom jag utgår från mina egna upplevelser av det 

jag erfar. Den franske fenomenologen Maurice Merleau-Ponty beskriver första-persons-

perspektivet som den enda möjliga vägen till kunskap.  

Jag kan inte förstå mig själv som något annat än en del av världen, som enbart ett 

objekt för biologisk, psykologisk och sociologisk undersökning. Jag kan inte stänga in 

mig i själv i en vetenskaplig sfär. All kunskap jag har, även den vetenskapligt baserade, 

har jag förvärvat genom mitt eget sätt att betrakta min omgivning, eller via mina 

erfarenheter av världen utan vilka jag inte skulle kunna förstå och tolka vetenskapens 

symboler.19 

                                                 
18 Michel de Montaigne, Essayer: Bok 3 (Stockholm 1992), s. 417. 
19 Fritt översatt, “I cannot conceive myself as nothing but a bit of the world, a mere object of biological, 

psychological or sociological investigation. I cannot shut myself up within the realm of science. All my 
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Det är det fenomenen i sig säger till mig som är det väsentliga. Men jag måste själv gå 

fenomenen till mötes. Jag skapar min bild av världen utifrån min egen position, den enda jag 

kan ha. Vilket inte betyder att jag är den ende som haft en sådan upplevelse, bara att det är 

som subjekt jag deltar. Jag går in i en dialog med fenomenen, men det jag upplever kan också 

förmedlas till andra.20 Via min egen kontakt med min upplevelse, min inifrånförståelse av 

fenomenet, kan jag beskriva det så att andra känner igen sig. Det subjektiva får en 

allmängiltighet. Som skådespelare närmar jag mig min text ur ett första-persons-perspektiv. 

När den sceniska karaktären så småningom redovisas för en publik, är det min kropp som 

visas upp men ett annat subjekt. Rollens. Hela den ekvationen bygger på att publiken är 

beredd att tolka in rollens subjekt ur mina handlingar. Jag använder mig av mig själv och ju 

tydligare jag kan göra det, desto lättare blir det för åskådarna att känna igen sig och identifiera 

sig själva i det som visas upp. Vi möts via de sceniska rollkaraktärerna. Merleau-Ponty har 

skrivit mycket om människans kroppsliga uppfattning. Vi vet det vi vet genom fysiska 

upplevelser: ”Kroppen är vårt ankare i världen.”.21Och det är filosofens uppgift att behålla sin 

öppna blick. Ingenting får vara bestämt på förhand. “Filosofen är en ständig nybörjare, vilket 

innebär att han inte tar något för givet som någon människa, bildad eller obildad, tror att de 

vet.” 22  

Skådespelaren som vet men måste avstå från att veta vad en stol är, spelar en björn som inte 

vet vad en stol är, för en publik som vet vad en stol är, men som tycker det är ofantligt roligt 

att en björn gestaltad av en vuxen man inte vet det. Det är på ett sätt en lek, men en rätt 

avancerad lek. Om man inte accepterar lekens cirkelrörelse av erbjudande och mottagande 

kan det bli fel. Som med femåringen som inte stod ut. När jag som Nasse frågade; ”Vad är det 

för konstigt som ligger där?” så klev han upp på scenen och sade bestämt och lätt irriterat: 

”Det är en stol fattar du väl! Man skall vända på den och sen sätter man sig på den, så här!” 

Sedan gick han tillbaka och satte sig i publiken. Där stod jag. Han hade på fem sekunder 

förklarat hela föreställningen, det som enligt planen skulle ta mig dryga tjugo minuter att reda 

ut. Eftersom alla i publiken sett och hört vad som hände gick det inte att förneka det. 

                                                                                                                                                         
knowledge of the world, even my scientific knowledge, is gained from my own particular point of view, or from 

some experience of the world without which the symbols of science would be meaningless.” Merleau-Ponty, s. 

ix.  
20 “But one can see[] that what is cognizable by one Ego must, of essential necessity, be cognizable by any Ego.” 

Edmund Husserl, Ideas pertaining to a pure phenomenology and to a phenomenological philosophy (Dordrecht 

1998), s. 108. 
21”[] the body is our anchorage in a world.”, Merleau-Ponty, s. 144. 
22 Fritt översatt. “The philosopher, [] is a perpetual beginner, which means that he takes for granted nothing that 

men, learned or otherwise, believe they know.” Ibid., s. xv. 



19 

 

Samtidigt hade föreställningen precis börjat och jag kunde bara inte nöja mig med det och 

sluta. Det var bara att gå vidare. Jag tittade på stolen en stund. Sedan lät jag, den medvetne 

skådespelaren, Nasse gå fram och undersöka stolen som den nu stod, ta i stolen, känna på den 

och plötsligt fumla till lite varpå stolen låg som den legat innan den lilla incidenten. Därifrån 

kopplade jag på föreställningen igen, som den brukade vara. Som om ingenting hänt, men 

samtidigt som om en stol låg där upp och ner och jag inte riktigt säkert visste vad den var till 

för. Det var inte så jag hade tänkt mig föreställningen den dagen. Men det var så den blev och 

det var bara att acceptera. Det är en av de saker som gör teater speciell. Just det att allt som 

sker i det gemensamma rummet påverkar handlingen och därmed berättelsen. I mindre eller 

större grad. Svårigheten och storheten ligger i att betrakta även själva föreställningen och inte 

bara dess beståndsdelar som ett fenomen i sig. Därmed accepterar vi att även publiken får ta 

del av föreställningen ur ett fenomenologiskt perspektiv. Med Merleau-Pontys ord: “Vi skall 

inte fråga oss huruvida vi verkligen förnimmer en värld, vi skall istället säga: Världen är det 

vi förnimmer.”23 Min föreställning rullade på och den unge man som klivit upp och föreläst 

om stolar för mig, skrattade nöjt precis som alla andra. Han var lite, lite äldre än de andra 

barnen i publiken och kanske ville han bara visa att han visste. En positionering. Först när han 

visat sin förkunskap kunde han släppa den och bli lika öppen som alla andra.  

Innanför ramarna? 

Min oro och påtagliga stress över de oberäkneliga förutsättningarna för publikmötet handlar 

mycket om en rädsla för att min egen plan skall rubbas. Att jag skall tvingas ur mina ramar, 

att en störning kommer påverka min förmåga att nå ut till min publik med det jag har planerat 

att nå ut med. I allt detta finns ett starkt moment av koncentration och att jag stundtals 

behöver skapa ett tillstånd där min egen energi och mitt eget fokus kan flyta så fritt de bara 

kan, men åter igen inom de ramar eller vattendrag som jag bestämt. Min koncentration är bara 

min egen. Bara för att jag själv är koncentrerad eller okoncentrerad betyder inte det att de som 

befinner sig i min närhet också är det. I vissa lägen behöver jag vara koncentrerad på min 

uppgift för att kunna lösa den rent tekniskt, eller känslomässigt. I andra lägen kan det handla 

om att en yttre störning just i det momentet påverkar helhetsupplevelsen och förändrar 

stämningen i rummet för fler än bara mig själv. När jag spelar teater för treåringar måste jag 

vara beredd att koda om min egen förståelse av vad en störning egentligen innebär. Normalt 

                                                 
23 Fritt översatt. ”We must not, therefore, wonder whether we really perceive a world, we must instead say: the 

world is what we perceive.” Merlau-Ponty, s. xviii. 
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sett skulle det vara väldigt störande om någon i publiken plötsligt började gråta, ville gå ut 

och sedan lämnade spellokalen mitt under föreställningen. Men för en treåring är det 

vardagsmat. Det händer hela tiden i deras värld och det är i ett sådant läge inte säkert att det är 

någon annan än skådespelaren på scen som uppfattar det som ett ”störande moment”.  

När föreställningen spelats ett par veckor hade jag lärt mig lita till att den fungerade, att den 

form som valts berättade en berättelse som nådde ut till publiken. Det gjorde att jag kunde 

slappna av och ägna mitt fokus åt gestaltning och berättande snarare än oro för publiken. En 

av de sista föreställningarna ägde rum på biblioteket i Bålsta. Den enda anledningen till att jag 

kommer ihåg just den spelningen är att det var en liten treåring som absolut ville komma upp 

på scenen. Med vänlig hand fick jag henne att sätta sig bland de andra barnen igen. Men då 

var det raskt någon annan som absolut ville titta närmare på mina figurer och min scenografi. 

Handen var lika vänlig men kanske något mer darrig och efter endast någon minuts spellugn 

kom det första barnet upp igen, och igen och så ytterligare någon som absolut inte kunde 

förstå varför den där farbrorn på scenen skulle få leka den här roliga leken alldeles själv. Det 

var bara att kapitulera. Mot slutet av föreställningen hade jag nästan lika många barn på scen 

som de som satt kvar i publiken hos sina föräldrar. De som ville fick hjälpa mig att berätta 

klart berättelsen. Vi tog oss i mål med gemensamma krafter och alla verkade nöjda. Vackert 

så. Jag kände att jag gått en lång väg från det krampaktiga behovet att få barnen att spara sina 

frågor till efteråt. Det var en lärdom inte bara om att spela teater för små barn, om att hitta en 

föreställnings- och gestaltningsform som fungerade, utan framför allt om att hitta ett lugn som 

skådespelare.  

Mer om teater för de små – det yttre börjar spela in 

Även om jag hade lärt mig mycket under perioden då jag spelade Nasse, och samtidigt tyckt 

att det var roligt och givande, hängde det kvar en tunn tråd av osäkerhet i mitt medvetande. 

Ett par år senare, när jag efter en period av att ha spelat vuxenteater tänkte tillbaka på 

Nasseperioden, kände jag att det var att det var skönt att jag slapp göra det igen. På något sätt 

hade det positiva glidit undan och det hade återigen blivit läskigt att spela för den 

ålderskategorin. Den känslan var förvirrande och oroande, hade det med konstnärlig 

stagnation att göra? Triggad av mina funderingar och det faktum att min son då var fyra år, 

bestämde jag mig för att göra ännu en uppsättning för tre- och fyraåringar, för att utmana mig 
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själv. Där Nasse hittar en stol hade 

varit driven av sina strama ramar 

som en bokstavstrogen 

iscensättning av en bilderbok, var 

Mannen med den olydiga kroppen 

rejält annorlunda.24  Den hade 

ingen förlaga och baserades på ett i 

huvudsak fysiskt berättande. 

Dessutom spelades den på scenen 

på Fria Teatern i Högdalen i stället 

för på turné. Jag hämtade barnen i 

foajén och ledde dem sedan in i salongen och via trappor upp på scenen. Där i den befintliga 

scenografin till de vuxenföreställningar vi spelade på kvällarna, hade jag röjt undan och 

skapat plats för min ”lilla” föreställning. Det stora spelrummet skapade en speciell atmosfär 

av förväntan som jag utnyttjade i föreställningen. Den stora betydelsen av rummet förstod jag 

dock inte förrän jag skulle göra min första turnéspelning med Mannen. 

Eftersom jag hade turnévana från Nasse hittar en stol och andra produktioner, såg jag inget 

konstigt att turnera med Mannen. Men det blir inte alls som jag tänkt mig. Jag anländer till 

den förskola jag skall spela på och bygger upp min föreställning i deras lekrum, bakom 

stängda dörrar. Under tiden pågår barnens vanliga vardag där utanför, med lek och spring. När 

det är dags att börja öppnar jag dörrarna och släpper in barnen. Där inne står min scenografi 

och framför den har jag placerat de lekmattor som redan fanns i lokalen för barnen att sitta på, 

samt några stolar åt de vuxna. Jag hälsar välkommen och så börjar jag föreställningen. Det 

fungerar inte alls. Ganska snart är det några av barnen som kryper ihop på lekmattorna medan 

andra kryper därifrån. Utanför förbereds dagens lunch och matoset sipprar lockande in genom 

dörrspringorna. Nu är det något barn som börjar hoppa på mattorna medan någon annan börjar 

springa runt i rummet och genast får sällskap av andra. Personalen hyssjar och manar och jag 

spelar på i röran. Sedan är föreställningen slut och rummet töms blixtsnabbt med 

dragningskraft från den stundande lunchen. Där står jag och undrar vad som hänt. Ingenting 

har fungerat som jag tänkt mig. Jag är dessutom övertygad om att ett flertal av barnen knappt 

ens märkt att jag varit där och spelat teater, att det varit en föreställning. Teaterhändelsen har 

                                                 
24 Mannen med den olydiga kroppen, pjäs av Niklas Hald, regi Maria Johansson, Fria Teatern i Högdalen. Har 

spelats i omgångar. Först 1995 – 1998, sedan 2005, 2008 – 2009, 2014.  
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reducerats till ett inslag bland alla andra i deras vardag, något de kan delta i, eller inte. 

Surmulet packar jag ihop min scenografi och åker därifrån. Jag skyller allt på 

omständigheterna, på lokalen, på att det inte går att spela i barnens vardagsmiljö och tänker att 

jag aldrig skall spela på en förskola igen. 

När jag väl lugnat mig, funderade jag över vad som egentligen gått snett. En liknande 

händelse hade aldrig skett under de föreställningar jag spelat hittills, på teatern. Alltså drog 

jag slutsatsen att det i första hand inte handlade om föreställningen i sig. Nästa steg var det 

fysiska rummet. Att låta barnen sitta på de lekmattor de annars brukade hoppa och rulla runt 

på, insåg jag också var ett misstag. Hädanefter såg jag alltid till att ha med mig egna 

sittplatser. Det handlar om att jag som gästande skådespelare måste erövra rummet. Oavsett 

var jag befinner mig, i vilken miljö det än är, så måste jag göra det rummet till mitt. Jag måste 

göra det till en teater, om så bara för en halvtimme. Men det handlade då också om att jag 

brustit i mottagandet av publiken. Att låta dem springa runt utanför och sedan bara öppna 

dörrarna, släppa in barnen och köra igång, gav inte den unga publiken en ärlig chans att hinna 

ta in det jag hade att erbjuda. Det som skapat den speciella, förväntansfulla stämningen på 

scenen i Högdalen var att jag lotsat in dem i en annan miljö. Både fysiskt och mentalt. 

Spelrummet är otroligt viktigt, men det gäller att veta varför. Lärdomen blev här att; jag i 

princip kan spela varsomhelst, men publiken kan inte ta emot en föreställning var som helst. 

Efter den här händelsen blev jag noggrannare med att, även på turné, ta emot publiken, att 

visa dem till sina platser och att sakta men säkert få dem att fokusera på det som var poängen 

med min närvaro, själva föreställningen. Men sedan är det klart att det ibland dyker upp 

spelningar där alla mina förberedelser och försiktiga lotsande in i en teatral händelse spolieras 

av extrema yttre förutsättningar. 

En helikopter i Örby 

Det var en spelning jag inte såg fram emot. En som jag med tvekan tackat ja till. Jag skulle 

framföra Mannen med den olydiga kroppen på Örby stadsdelsnämnds festdag, på ett stort fält 

tillsammans med andra aktiviteter där Lill-Babs uppträdande senare på kvällen var det stora 

dragplåstret. Det var det här med andra aktiviteter som skrämde mig, hur de skulle inverka på 

min föreställning. Jag skulle dessutom spela i ett tält och scen och publikplatser skulle vara 

förberedda inuti. Hur stort tältet skulle vara, hur scenen såg ut och hur många som skulle 

komma och se föreställningen var ingenting någon kunde precisera i förväg. Väl på plats är 

det också svårt att få raka besked.  
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Det är ett stort fält som nu är rejält inhägnat. Jag bär mina saker och bygger upp scenografin 

inne i tältet. Scenen är visserligen lite liten, men det får gå. Det är inte mitt stora problem just 

nu. Trettio meter bakom tältet finns en inhägnad och en stor skylt: Gratis helikopterturer! När 

jag frågar arrangören om det får jag inget ordentligt svar. Enligt alla planer skall en helikopter 

göra upp- och nedstigningar hela dagen, men när jag säger att jag inte kommer att kunna 

genomföra min föreställning med en flygande helikopter som granne, blir tidpunkten för 

flygstarterna lite mer svävande. Jag går till 

mitt tält för att göra de sista förberedelserna 

och bävar för vad som kanske kommer att 

ske. Samtidigt tänker jag att: ”De kan väl 

inte vara så dumma att de låter helikoptern 

flyga precis när jag spelar!” 

Efterhand börjar publiken droppa in och 

föreställningen drar igång. Det är en ovan 

miljö för alla inblandade och det är ganska 

mycket spring in och ut ur tältet. Men de 

allra flesta som satt sig ner verkar ändå 

uppskatta föreställningen och jag har hunnit 

glömma mina tidigare farhågor när jag erfar 

dova vibrationer och ett avlägset muller. 

Snart fladdrar tältduken som om även den 

håller på att lyfta, det dånar öronbedövande. Barn kryper skrämda ihop hos sina föräldrar, 

några börjar gråta och det rister i hela tältet. 

- Det är en helikopter, försöker jag ropa. Vi får vänta lite… 

Tillsammans väntar vi. Muller och mer dån och helikoptern lyfter igen och försvinner. Jag 

förklarar läget, föräldrarna tröstar sina barn, förvirringen lägger sig och jag drar i gång igen. 

En stund senare kommer helikoptern tillbaka, men nu är vi redan vana. Barnen gråter inte 

längre, de håller för öronen och väntar. Det är liksom ingen idé att ta upp kampen med denna 

vrålande best, så allt i tältet stannar av innan den lyft och försvunnit igen. Jag backar en bit i 

föreställningen så att alla skall komma ihåg var vi blev avbrutna och så håller vi på, publiken, 

helikoptern och jag tills föreställningen är över.  
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Så, vad handlar det här om. En vanlig dag i en turnerande barnteaterskådespelares liv? En 

miss i planeringen? Cynism eller något jag får lära mig att leva med? På ett sätt var det en 

vanlig dag. Den här sortens fest-dags-föreställningar är inget jag strävar efter och längtar till, 

men de ingår i mitt arbete då och då. De är svåra att få kontroll över. I och med att det är 

många evenemang parallellt och det ingår i förutsättningarna att man kan komma och gå 

eftersom allt är gratis, blir det ofta ett vandrande i publiken som skapar en oro. Några vill 

verkligen titta och ta del av föreställningen, några är på väg någon annan stans och tittar bara 

in i tältet för att se vad som är på gång här, för att sedan direkt lämna, medan någon annan 

kanske dyker upp mitt i och stannar till slutet. Det är svårt att skapa en gemensam andning, en 

föreställningstemperatur mellan skådespelare och publik. Å andra sidan brukar publiken vara 

mer tolerant, de vet också förutsättningarna.25 Så i fall någon lämnar tältet eller dyker upp 

efter tio minuter, är det inte lika störande som det skulle varit under traditionella 

omständigheter på en teater. Men en helikopter är svår att bortse ifrån, den går inte att 

ignorera. Det jag försöker göra i samband med varje föreställning är att skapa en kontakt 

mellan mig som skådespelare och min publik. Jag presenterar mig, förklarar 

omständigheterna, ser till att stämningen hos publiken är så god som den kan vara. 

Skådespelaren Niklas tar emot och välkomnar publiken. I och med att föreställningen börjar 

tar skådespelarens rollarbete över. En berättelse spelas fram med all den dynamik den kräver 

och den stämning den i bästa fall skapar. Om något oförutsett inträffar och jag som 

skådespelaren Niklas måste avbryta för en stund, sker ett illusionsbrott. Det är visserligen 

samma person på scenen som står för avbrottet eller kommentaren, men det sker utifrån olika 

perspektiv.  

Teaterteoretikern Bert O. States skriver att utgångspunkten för all diskussion om 

skådespelarens närvaro på scenen måste utgå från att publiken ser både skådespelaren och 

rollen.26 States konstaterar också att publikens medkänsla med skådespelaren utgår från en till 

stor del undermedveten empati som härrör från det faktum att den illusion som skådespelaren 

försöker uppbringa och vidmakthålla, närsomhelst kan raseras.27 När en helikopter tar över 

föreställningen faller den sceniska illusionen, något som ingen av oss närvarande önskar. 

Avbrottet gör att jag måste etablera en dialog mellan skådespelaren och publiken som är 

                                                 
25 Som i exemplet när jag spelade Nasse hittar en stol på bokmässan i Göteborg. 
26 Bert O. States, Great Reckonings in Little Rooms: On the Phenomenology of Theater (Berkeley 1987), s. 119. 
27 ”[]in the theater our sympathetic involvement with the characters is attended by a secondary, and largely 

subliminal, line of empathy born of the possibility that the illusion may at any moment be shattered by a mistake 

or an accident.” Ibid. 
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personlig, men som ligger utanför föreställningens normala ramar. Här är interaktionen 

öppen, eftersom vi alla måste förhålla oss till det som förorsakat avbrottet. Det finns inga 

givna svar eller lösningar. Sedan börjar föreställningen om igen och då är det en annan form 

av kontakt mellan publiken och mig på scenen. Interaktionen förväntas då åter igen ske på de 

villkor som teaterföreställningen ställer upp och där jag i huvudsak representerar min 

rollkaraktär. Tanken är att återskapa den illusion som det teatrala ögonblicket bygger på, men 

i och med att helikoptern kommer tillbaka med jämna mellanrum blir det omöjligt.  Det som 

blir kvar är en skådespelare som kämpar med att påminna både sig själv och publiken om att 

det inte bara är en skådespelare utan även en rollfigur som de ser. I den situationen blir det 

dessutom viktigt att jag hittar den kommunikationsnivå som passar just den här 

publikkategorin. Vad kan jag säga till den här publiken, vad behöver förklaras och hur? 

Något om publikmötet 

Jag är skådespelare och jag har en publik. Ingen egen som bara finns där för mig, men den 

publik som kommer till de föreställningar jag spelar. Publikens sammansättning varierar, över 

tid och beroende på vilken sorts föreställning det är som spelas. Några har själva valt att vara 

en del av publiken, andra är där för att de blivit tillsagda att gå dit. Det som förenar oss och 

alla våra olika erfarenheter, är den stund som vi gemensamt kommer att tillbringa i det rum 

där föreställningen spelas. Publikmötet är teaterns grund, essens och förutsättning. Som 

Erland Josephson skriver: ”Skådespeleri existerar bara när det betraktas. Skådespelaren utan 

åskådare kan öva sin konst, men han kan inte utöva den.”28 Teater som idé bygger på att 

mängder med skapande människors visioner konkretiseras i fysisk gestalt inför en publik. Vad 

är det då som tar gestalt? Vad är teater? En fråga som har och förtjänar mängder med svar. 

Den brittiske storregissören Peter Brook inleder sin klassiska bok ”The empty space” så här:  

“I can take any empty space and call it a bare stage. A man walks across this empty stage 

whilst someone else is watching him, and this is all that is needed for an act of theatre to be 

engaged.”29  

Kortfattat beskrivet; Skådespelaren utför en handling inför publik. En annan variant är det 

ofta citerade uttrycket: “A personifierar B medan C tittar på.”30 Här tillkommer fiktionen som 

                                                 
28 Josephson (2007), s. 61. 
29 Peter Brook, The empty space (London 1984), s. 11. 
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moment, A personifierar B, men beskrivningen lämnar fortfarande mycket öppet. Den 

teaterform som jag själv ägnat mig åt som skådespelare och som utgör grunden för mitt 

undersökande arbete väljer jag att beskriva med en formulering jag lånat från skådespelaren 

Iwar Wiklander: ”Teater är när en eller flera personer gestaltar en berättelse för en eller flera 

personer som befinner sig i samma rum samtidigt.”31 Teater för barn och unga innebär då med 

den grundformuleringen: En eller flera personer gestaltar en berättelse för en eller flera 

personer i åldrarna sex månader till arton år som befinner sig i samma rum samtidigt. För mig 

är det här essentiellt. Det innehåller de bärande delar av teatral verksamhet som jag utgår 

ifrån. Berättelse, gestaltning, det gemensamma rummet, tiden och framför allt mötet med en 

publik. Utan publik ingen teater, ingen mening med teater.  

Men innan vi ens kommer fram till tidpunkten och platsen för publikmötet är det mycket som 

måste göras. Pjäser skall skrivas och repeteras, kostymer och scenografier ritas och 

konstrueras. Mask, ljus och ljud skall planeras samtidigt som biljetter och eventuella turnéer 

skall säljas och marknadsföras med programblad och affischer. De ekonomiska 

förutsättningarna skall redas ut och säkras samtidigt som de praktiska förutsättningarna lösas 

och utvecklas. Som skådespelare skall jag undersöka och förhålla mig till den pjäs som skall 

spelas. Jag måste skapa bilder av min karaktär och pröva hur jag kan omsätta dessa i praktisk 

handling. Det skrivna ordet skall ges luft och kropp och bringas i rörelse. Så småningom kan 

jag möta min publik. Men innan alla dessa repetitioner och förberedelser eller ibland parallellt 

med dessa är det andra saker som jag bör fundera över och ta hand om, men inte alltid gör. 

Det är som om jag tillbringar en stor energi åt att repetera föreställningen och hitta dess form 

och tilltal, men sedan när det jobbet är gjort, slänger jag stundtals ut uppsättningen att spelas 

under de mest märkliga förutsättningar utan att ifrågasätta om det är vettigt eller inte. För mig 

som spelar mycket teater för barn och unga handlar det mycket om vilken publik jag spelar 

för och i vilka sammanhang föreställningarna presenteras, och varför? På vilket sätt kan jag 

påverka de omständigheterna och på så sätt skapa de bästa förutsättningarna för ett lyckat 

publikmöte? 

                                                                                                                                                         
30 Willmar Sauter, Curt Isaksson och Lisbeth Jansson,  TEATERÖGON. Publiken möter föreställningen – 

upplevelse, utbud, vanor (Stockholm 1986), s 40. (Bygger på citat ur Eric Bentley, The Life of the Drama  

(London 1965), s. 152.) 
31 Iwar Wiklander på ett seminarium om stora scener, Länsteatern i Örebro, våren 1986. Egna anteckningar. 

Senare konfirmerat av Wiklander, våren 2009.  
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Skådespelarintervjuer 

Även om min egen skådespelarerfarenhet är vid och långtgående är den allt för specifik för att 

ensam kunna spegla det universum som jag här försöker beskriva. Därför har jag sedan en tid 

börjat bygga upp ett referensmaterial baserat på andra skådespelares erfarenheter. Jag har 

gjort tolv organiserade intervjuer med sammanlagt tjugosju skådespelare som alla har 

erfarenhet av att spela teater för barn och ungdom. Femton kvinnor och tolv män. 

Grundtanken har varit att ta med mig mina egna funderingar och se hur andra skådespelare 

reagerar på dessa utifrån sina erfarenheter. Jag har förberett olika frågor som jag reflekterat 

över i mitt arbete som skådespelare för denna ålderskategori. Den första frågan har oftast 

varit: ”Är det något speciellt som krävs för att spela teater för barn och unga?” Samtalen har 

startat i dessa frågeställningar och sedan vidgats ut i tankar som uppstått i mötet mellan våra 

olika erfarenheter med utgångspunkt i min nuvarande position/situation som doktorand. Alla 

möten har utvecklats på olika sätt. Några av skådespelarna har jag känt och även spelat med, 

andra träffade jag för första gången. Men det har hela tiden varit en förutsättning att jag är 

skådespelare och pratar med andra skådespelare om företeelser vi båda/alla har erfarenhet av. 

I dessa intervjuer har jag försökt få del av olika sorters erfarenheter och har därför vänt mig 

till skådespelare på några av landets största och mest väletablerade institutionsteatrar med 

inriktning på barn- och ungdomsteater, skådespelare inom etablerade frigrupper, frilansande 

skådespelare samt en clown med en drygt fyrtioårig erfarenhet av möte med barnpublik. 

Dessutom har jag haft tre möten med hela ensembler på regions- och institutionsteatrar. De 

som jag träffade för individuella intervjuer har så gott som uteslutande en professionell 

erfarenhet på minst tjugo år, några har mer än fyrtio års erfarenhet. När de gäller de ensembler 

jag träffat har den individuella erfarenheten varierat mellan två och trettio år i yrket. Alla har 

bidragit utifrån sitt perspektiv och samtalen har tagit olika former. En del skådespelare 

figurerar under sina riktiga namn. Några har specifikt önskat att få vara anonyma medan andra 

tvärtom specifikt önskat att inte behöva vara anonyma. Skådespelarnas namn och teatrar 

skrivs ut i den mån det är överenskommet. De som föredragit anonymitet har getts namn som 

inte liknar deras egna. När jag började som doktorand startade jag en arbetsdagbok. Där skrev 

jag ner händelser och mina reflektioner kring dessa under alla de föreställningar jag spelat 

sedan dess. I de texter som förekommer här har jag rensat bort ortsnamn och fabricerat namn 

på de elever som omnämns. Jag har dock valt att ge dem namn som är likartade deras egna.32 

 

                                                 
32 Mer om detta i kapitlet Min metod 
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När jag pratar med mina kollegor inser jag hur olika förutsättningar vi har att möta yttre 

omständigheter i samband med våra föreställningar. Som skådespelare kan jag vara mer eller 

mindre delaktig i de processer som äger rum runt omkring en föreställning. Det finns fria 

grupper där alla medarbetare är involverade i teaterns samtliga processer likaväl som grupper 

som är mer institutionslika med tydliga gränser mellan olika behörighetsområden. Samtidigt 

finns det institutionsteatrar där arbetsmetoderna är friare och mindre hierarkiska än andra. Allt 

detta påverkar min roll som skådespelare och jag måste veta vad som krävs och förväntas av 

mig, hur mycket jag kan och vill påverka det som sker runt omkring mig. För att ett lyckat 

möte skall komma till stånd krävs att publiken ges rimliga förutsättningar att ta till sig 

föreställningen och en stor del av det arbetet sker redan innan föreställningen börjar. Här 

varierar skådespelarnas erfarenheter och strategier starkt. De som hör hemma på 

institutionsteatrar spelar oftast på egen scen och har där både tillgång till ett upparbetat 

teatermaskineri och vana publikvärdar med en tydlig uppgift. Detta kan också förekomma hos 

några av de etablerade fria grupperna, men för de flesta frigrupperna blir arbetet annorlunda 

eftersom en stor del av föreställningarna görs på turné och de praktiska förberedelserna oftast 

sköts av skådespelarna själva. Men själva publikmötet har ändå sin egen form och beror lika 

mycket på skådespelarnas preferenser. Oavsett om de spelar på turné eller hemma på egen 

scen har exempelvis Teater Uno sedan länge inlemmat i sin teatrala estetik att möta publiken 

innan föreställningen, oavsett vilka åldrar de spelar för. Här beskrivet av Staffan Nattsén: 

Staffan: Det handlar om att ta emot publiken tidigt och gå runt och göra sig bekant med 

dem. Skapa en dialog så man får en relation. Då har man en form på föreställningen 

som gör att man kan ta kontakt med publiken på olika sätt och spela med dem på det 

sättet. 

Cilla Thorell, som tillbringat större delen av sin hittillsvarande karriär på Unga Klara, är inne 

på samma linje: ”Att hälsa på din publik innan du börjar spela är en otroligt underskattad 

handling. Ta dem i hand, säg ’Hej, jag heter det här!’” Dels känner publiken sig välkommen 

och dels hinner skådespelaren ställa in sig och ”se att de är människor allihop”. Även när de 

gäller de allra minsta barnen är detta effektivt, men Sara Myrberg som på Teater Tre spelat för 

små barn ända ner till babystadiet, hävdar samtidigt att när det gäller babyteater handlar det 

lika mycket, om inte mer om att ”[]göra föräldrarna trygga! Så klart också bebisarna, men de 

har ju inga förväntningar på vad som skall ske. Deras inställning är mer; är mamma eller 

pappa trygg, då är jag trygg!”. Vissa vill inte träffa sin publik alls innan föreställning men är i 
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gengäld extremt noga med att skapa stämning redan vid insläppet. Clownen Manne bygger 

upp publikplatserna symmetriskt och i olika nivåer: 

Manne: Jag har den här halvcirkeln, som ger känslan av arenateater, att man kommer 

till en cirkus. Sen jobbar jag ofta ihop med en musiker. Då vill jag att musikern skall sitta 

framför scenografin, på scenen, och spela medan publiken kommer. Då blir publiken 

väldigt förväntansfull och smyger till sina platser. Ingen bråkar, ingen gapar, alla viskar 

till varandra. Publiken sätter sig ner, jag kan komma in och gå rakt in i musikern; Pang!  

Och då kommer ett skratt. Då börjar det. 

Hur skådespelarna löser det första mötet med publiken är olika, men det som är tydligt är att i 

de fall där en medveten strategi saknas, har det ofta gått snett. Frilansaren Nonnie upplever att 

hon befunnit sig i en katastrofsituation och talade, i vår intervju, om ”underläge” och 

”autopilot”. Hon hade hamnat i ett för henne tillfälligt frigruppssammanhang som hon 

upplevde att hon inte kunde styra över. Hon beskriver sig själv i den situationen som en 

handelsresande i skolteater och högstadiepubliken, som föreställningarna riktade sig till, som 

en testosteron- och hormonstinn, galen gnu-flock som kom rusande in i 

föreställningslokalerna. Redan innan föreställningen börjat hade skådespelarna tappat 

kontrollen över rummet, över situationen. Något som enligt henne resulterar i dåliga 

förutsättningar för ett äkta möte mellan skådespelare och publik. 

Nonnie: Det blir liksom som en mur emellan. Jag orkar inte öppna mig och dela med 

mig av min passion till någon som inte lyssnar och de tänker inte lyssna på mig om inte 

jag gör det. Så det blir en ond cirkel. Det är hur mötet går till från början som gör hur 

mötet kan fortsätta. Och rusar det in hundratjugo stycken, så är det dåliga 

förutsättningar för det ”äkta” mötet…  

Resultatet var att hon gav upp försöken att utveckla föreställningen eller påverka 

omständigheterna runt omkring. 

Nonnie: Lite så blir det när man är ute så mycket, man blir cynisk mot eleverna. Och 

man blir jävligt trött. Ambitionsnivån sjunker och man orkar inte heller tänka framåt för 

att göra det bättre. 

Hon var medveten om situationen, men orkade inte ta tag i det. Turnéerna var för slitiga och 

det var för många elever i publiken. De yttre omständigheterna och bristen på en gemensam 

strategi resulterade i en nedåtgående spiral där skådespelarna, föreställningen och till sist även 

publiken blev lidande. I jämförelse är då Teater Uno den totala motsatsen. En fri grupp där 

alla har insyn och medbestämmande i allt som sker. Det innebär en frihet, men också ett krav 
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på engagemang. Ett helhetsansvar som inte bara innebär att samtliga deltar i städningen av 

den egna teaterlokalen, utan också aktivt måste ta del av de konstnärliga processerna såväl 

som de ekonomiska besluten. De har inte tillgång till institutionsteaterns teatermaskineri och 

personella resurser men ser ändå till att skapa gynnsamma förutsättningar så långt det är 

möjligt. Ett praktiskt möjligt sätt är att styra över publikmängden. 

Åsa Eek Engquist: Vi vill spela nära publiken och ha små publikgrupper. Max sextio så 

att man har möjlighet att se dem och i möjligaste mån definiera dem. Så att de finns 

med i lokalen också, att det inte bara är spel för, utan vi delar någonting. 

Och där Nonnie känner att hon och hennes kollegor hamnar i underläge gentemot den tuffa 

skolpubliken talar Åsa om övertag. 

Åsa: Vi talar om det här positiva tvånget; att ungdomar kan upptäcka någonting. Att 

teater tilltalar dem. Det blir ett avbrott i vardagen som gör att när vi kommer till en skola, 

då är vi ju i övertag. 

Åsa och Staffan har gjort ett aktivt val. De är, som de själva beskriver det, genuint 

intresserade av att möta den här publiken och ser deras bristande frivillighet som en utmaning 

och ett uppdrag.  

Gräddtårtan 

Oavsett min goda vilja och publikmedvetenhet, finns 

det också en praktisk, fysisk gräns för hur mycket 

jag mäktar med att göra under förberedelserna. Nu 

var det inte bilkörandet och bärandet av scenografi 

som gjorde min helikopterföreställning svårartad. De 

momenten var jag van vid och hade internaliserat i 

mitt arbete. Bo W Lindström har under mängder av 

år turnélett sina egna föreställningar på 

Pantomimteatern, som han varit med om att starta i 

slutet av sjuttiotalet. För honom ingår körandet, 

bärandet och byggandet i förberedelserna på ett 

naturligt sätt. Så naturligt att han tror sig skulle ha svårt att inte få hålla på så innan 

föreställningarna. Men alla är inte sådana. Dels skall man klara av det rent fysiskt och 

praktiskt och dels skall man trivas med det, vilket inte alla gör. Det är som Bo W säger: ”Nej! 
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För vissa blir det som en mur innan man får äta gräddtårtan som man är där för.” Men det 

gäller att ha tålamod. 

Jag minns en spelning med Mannen där jag upplevde den initiala muren som otroligt hög och 

kämpig. Det är en tidig morgon i en av miljonprogrammets förorter. Jag precisionsbackar med 

min turnébuss mellan ständiga enplansbyggnader i betong för att komma närmare det 

bibliotek där jag skall spela. Väl framme är det ett en smal dörr och långa, trånga korridorer 

att bära igenom. Ingen av bibliotekspersonalen kan hjälpa till och dessutom blir jag tvungen 

att flytta bussen till en parkeringsplats längre bort för att inte få böter. Jag inser att jag måste 

flytta ett par bokhyllor inne i biblioteket för att få plats med min scenografi och det är svårt att 

få till en bra belysning. Det blir mycket spring fram och tillbaka med allt tekniskt praktiskt fix 

och jag känner mig övergiven och väldigt ensam. Plötsligt kommer publiken in alldeles för 

tidigt och jag får ta hand om dem samtidigt som jag själv gör mig i ordning. Just då svär jag 

inombords över det som jag upplever som ett slitigt och otacksamt jobb. Sedan börjar jag 

föreställningen. Längst fram till vänster sitter en liten kille med kort korpsvart hår. Han sitter 

liksom parkerad på sin lilla sittdyna, helt uttryckslös. Benen rakt fram och armarna vilandes 

slappt i knät. Så gör jag ett litet gag med stolen, som jag har gjort hundratals föreställningar 

förut och pojken börjar skratta. Djupt inifrån hans lilla kropp bubblar det fram ett underbart, 

gurglande och hickande glädjeläte. Hela föreställningen igenom värmer han mig med sitt 

uppmärksamma skratt. Det är som om han aldrig varit på teater förut, vilket mycket väl kan 

vara fallet. Han förmedlar känslan av att vara med om något nytt, något otroligt, något 

fantastiskt. Jag bärs fram på våg efter våg av glädje och även om resten av publiken också har 

väldigt roligt är det honom jag hör, honom jag spelar för. Efter detta är jag hög hela dagen och 

uppfylld av det otroligt priviligierade med att få ha ett så här fantastiskt arbete! Gräddtårtan 

serverades till sist. 

Gymnastiksalarna 

Mitt arbete som skådespelare är i huvudsak baserat på att ge kropp och röst åt olika tankar 

destillerade ner till skriven text, för att sedan förmedla dessa till en publik. I den processen 

möter jag mängder med medarbetare mer eller mindre inblandade i det praktiska arbetet. 

Omvandlingsarbetet och gestaltningen har sina svårigheter som skiljer sig mellan olika roller i 

olika pjäser. Samtidigt spelar de yttre omständigheter under vilka jag arbetar stor roll. Det är 

inte så att det nödvändigtvis är lättare att skapa en gedigen och komplex rollkaraktär för att 

jag har tillgång till en institutionsteaters resurser än om jag är mitt i ett tillfälligt 
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frigruppssammanhang med osäker finansiering. Den stora skillnaden gäller de praktiska 

förutsättningarna att genomföra ett repetitionsarbete och en föreställningsperiod. Både rent 

praktiskt och emotionellt är det en skillnad på att spela en föreställning på en fast scen och att 

spela på turné. Detta gäller också för en publik. För deras del förändras upplevelsen av att 

antingen befinna sig i sitt vanliga lekrum på förskolan eller i sitt eget klassrum, för tillfället 

omgjort till föreställningslokal, eller att ha tagit sig till en teater där de inte är vana att befinna 

sig. Rent praktiskt får det en betydelse om min publik kommer direkt från en annan lektion, 

från en livlig rast med mycket spring, eller om de gått och åkt buss eller tunnelbana för att ta 

sig till teatern. Rummen i sig signalerar olika saker, både för mig och för publiken. Som här i 

skådespelaren Lena Dahléns beskrivning: 

Den odelade kontakten med publiken gör mig särskilt känslig för andningen och 

stämningen i hela lokalen. Den är som en monologens >>ögonkontakt<<. I varje rum 

där människor samlas byggs det upp en stämning. Att samlas till ett möte i en 

nedläggningshotad bilfabrik är annat än att se en föreställning i en husvagn. Situationen 

är givetvis avgörande för den övergripande grundstämningen.33 

En klassiker inom barnteatern är gymnastiksalsturnén. Den som någon gång gått i en svensk 

grundskola har vistats i en svensk gymnastiksal och jag misstänker att det väcker minnen hos 

var och en. Efter att ha ägnat ett flertal år av mitt liv åt att besöka dessa för att spela teater runt 

om i landet, kan jag konstatera att de är förvånansvärt lika. Ribbstolar längs väggarna med 

gymnastikbänkar staplade framför. I ett hörn står tjocka mattor uppbundna med rep, 

basketkorgar och mål av handbollsstorlek verkar numer vara ett obligatorium. Plintar och 

trampoliner eller språngbrädor, bollar av alla olika slag finns oftast i ett låst utrymme 

någonstans i salen. Ett litet trångt omklädningsrum för gymnastikläraren och två stora, 

kaklade, hårda omklädningsrum för eleverna. Oftast lite stökiga och ruffa hur välstädade de 

än är. Över alltihop vilar en sällsam doft av transpiration och hormoner. Det är ett rum som 

både är neutralt och väldigt definierat. Neutralt genom sin opersonlighet, genom att vara 

befriat från individuell särprägel. Gymnastiksalar skiljer sig inte från landsända till landsända, 

från skola till skola. Samtidigt är de definierade genom sitt syfte, att främja gymnastiska 

övningar. Eller numer kanske mer idrottsliga.  

                                                 
33 Lena Dahlén, jag går från läsning till gestaltning – beskrivningar ur en monologpraktik (diss.) (Möklinta 

2012), s. 50. 
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Här skall alltså jag och mina kollegor 

spela teater. Här skall vi skapa den 

magiska stämning som teatern söker, här 

skall vi berätta berättelser om livet, om 

människorna och om världen som vi 

förstår eller inte förstår den. Bland 

ribbstolar och dessa ständiga målade 

linjer på golvet, uppmätta basketplaner, 

badmintonplaner och handbollsplaner. 

En myriad av raka färgmarkeringar som 

korsar varandra rätt över vår spelplats. Så småningom blev det tydligt för mig, när jag gav 

mig ut i den här världen, att gymnastiksalen också är ett definierat rum ur barnens/elevernas 

perspektiv. Där har de sin gymnastik, sin idrott och allehanda fysiska aktiviteter. Det är ett 

rum präglat av en hög energinivå, av spring i benen, flås och kroppskontakt. För vissa är det 

en arena för en eftersträvansvärd kamp och för andra en plats för fysisk plåga och negativ 

kroppslig exponering. Eftersom den enda ingången oftast är via omklädningsrummen 

existerar det även där en relation till deras tidigare erfarenheter. Det allra vanligaste är att 

eleverna tränger ihop sig i respektive omklädningsrum, tjejerna i tjejernas och killarna i 

killarnas. Men ibland används av praktiska skäl endast ett av omklädningsrummen. Redan där 

sker då vanligtvis en pulshöjare bara av det faktum att det kanske är första gången tjejerna 

vistas i killarnas omklädningsrum eller vice versa. Ögonblicket blir då speciellt. Ofta fnissigt. 

Förväntansfullt. När de sedan släpps in i gymnastiksalen springer de oftast, oavsett ålder, för 

att få de ”bästa platserna”, vilka de nu än är. Men springet hänger inte bara ihop med att de 

vill sitta bra, utan också att gymnastiksalen är en plats där det är normalt att springa. Det är 

som om eleverna vill markera sin tillhörighet till lokalen och lokalen lockar fram spring. Vi är 

på deras skola och vi är tillfälliga gäster i det universum som är deras och som vi endast 

dimper ner i för en kort stund innan vi drar vidare till nästa galax i en parallell verklighet. 

Jag lägger ingen konstnärlig värdering i dessa olika rumsliga förutsättningar. Vissa 

uppsättningar passar utmärkt bra i en gymnastiksal, andra gör sig bättre i ett klassrum medan 

andra bör spelas i en teaterlokal. De olika teaterformerna har sin berättigade plats. Men jag 

som skådespelare måste vara medveten om skillnaden. Dynamiken förändras med 

förutsättningarna, det måste jag vara lyhörd för. När jag spelade Mannen med den olydiga 

kroppen på förskolan tänkte jag att det inte skulle vara någon skillnad mot att spela på min 
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egen teater, där jag var van och treåringarna i publiken lite högtidligt främmande på ett i bästa 

fall spännande sätt. Istället blev det bara så att jag var en främling i deras invanda miljö och 

jag förmådde aldrig lyfta in mig själv tillräckligt tydligt i deras synfält för att jag skulle bli 

intressant. Det var en läxa jag hade lärt mig när jag skulle spela på Örbyfältet, men där stod 

jag mig å andra sidan slätt mot en helikopter. Något som jag däremot brottades med under en 

längre tid, var min relation till föreställningens längd.  

Mannen igen… 

Första gången jag spelade en föreställning för tre- till fyraåringspubliken var med Nasse hittar 

en stol. Den resan började nervöst och skakigt men blev lättare och bättre under spelperioden. 

När jag sedan gjorde Mannen med den olydiga kroppen var jag tryggare från start. Jag hade 

dels längre yrkeserfarenhet, dels erfarenheterna från Nasse i ryggen och dessutom hade jag då 

själv barn i åldersgruppen. Ändå hade jag fortfarande en känsla i kroppen av att det gällde att 

hålla ihop föreställningen. Att publikkontakten fick vara begränsad till det jag bestämde och 

att barnen inte skulle tillåtas ta över föreställningen med sina kommentarer eller, som i fallet 

med Nasse, invadera scenen. Jag hade medvetet, tillsammans med regissören, byggt en tät och 

händelseintensiv föreställning som var tänkt att vara drygt tjugo minuter lång för att passa den 

unga publiken. Vid premiär var den arton minuter, vissa dagar ännu kortare beroende på mitt 

höga tempo. Barnen skrattade och även de vuxna verkade ha det trevligt, men i sin recension 

skrev Karin Helander i SvD att det visserligen var mycket bra men att föreställningen var väl 

kort. ”Mannen med den olydiga kroppen är en så utvecklingsbar idé, att man säkerligen skulle 

kunna arbeta fram en föreställning i något mer omfattande format.”34 Rubriken var ”Det 

roliga tar slut för fort”. Detta gjorde mig enormt fixerad vid själva speltiden. Hade jag lurat 

publiken på en längre föreställning? Men hur jag än tänkte såg jag inte hur vi skulle stoppa in 

fler moment i föreställningen bara för att den skull bli längre. Jag kände att den inte skulle bli 

bättre av det och spelade i stället på. Det var som om jag var låst i ett bestämt speltempo, lite 

grand som om jag haft en förinspelat musikbakgrund och tajmat allt sceniskt till musiken 

snarare än till publiken. Under tre års tid spelade jag Mannen till och från, med stor framgång. 

Ändå fanns alltid tanken om den korta speltiden där. 

Sju år senare tog jag upp föreställningen Mannen med den olydiga kroppen igen. Det var både 

en välkommen, välbekant och skön upplevelse och en ny upplevelse av föreställningen i sig 

                                                 
34 Karin Helander, recension SvD, våren 1985. 
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från min sida. Mest uppenbart var hur stor skillnad det var på att möta den här åldersgruppen 

nu och då. Nu hade jag spelat klassrumsteater i ett par år och var ännu mer erfaren som 

skådespelare. Jag var äldre och lite trögare den här gången, något som fick intressanta 

konsekvenser. Plötsligt var föreställningen tjugotvå minuter lång! Inga moment hade 

tillkommit, inget hade gjorts om i någon större utsträckning. Skillnaden var bara en 

skådespelare som hade en större trygghet i sig själv och vågade vila i de sceniska uttrycken på 

ett annat sätt. Jag tillät mig själv att pausera på ett helt annat sätt, att låta föreställningen få 

den dynamik som den krävde just den dagen. Fyra minuter är inte en särskilt lång tid, men i 

det här sammanhanget motsvarar det en nästan tjugoprocentig ökning av föreställningen 

enbart baserad på en annan inställning till publiken. I stället för att hela tiden ligga före genom 

att påverka deras uppmärksamhet med nya gags, kunde jag nu istället nyfiket undersöka hur 

länge jag kunde hålla en paus just den här föreställningen, vad de här barnen tålde i form av 

växlingar. Jag skapade den här föreställningen för att jag var nyfiken på vad som var möjligt 

att spela för treåringar. Det blev en mycket uppskattad föreställning redan från start. Ändå tog 

det tre års spelande och ett uppehåll på sju år innan föreställningen verkligen visade sin rätta 

styrka. Eller kanske snarare innan jag som skådepelare vågade spela den föreställning jag ville 

att den skulle vara och som jag hade på känn att den skulle kunna vara.  

För mig handlade det om att lita till mig själv och min förmåga att fängsla en publik, men 

också om det som Sara beskriver som essentiellt i teater för de små – modet att möta barnens 

blick. 

Sara: Det krävs en väldig lyhördhet om man skall spela för de allra minsta barnen. Ett 

intresse för barn och en prestigelöshet. Sedan måste jag våga möta barnens blick. De 

är fysiskt nära och tittar verkligen in i en på ett sätt som många skådespelare tycker är 

obehagligt. Publiken består plötsligt väldigt tydligt av individer och inte av en anonym 

massa. 

Ytterligare sju år senare är jag doktorand och spelar en period i en annan pjäs från tre år och 

uppåt.35 Det är ett inhopp och jag har bara två dagars repetitionstid. Under repetitionerna går 

det undan och jag jobbar febrilt på att komma ihåg vad jag skall göra och för att få in 

föreställningen i kroppen. Vi gör ett genomdrag innan det är dags för första föreställningen 

morgonen därpå, men jag känner under det här publikfria genomdraget att jag gör allt fel. Jag 

jobbar för hårt, för snabbt och krampartat. Eftersom jag ännu inte har någon egen känsla för 

                                                 
35 Mer kärlek, tack!, en pjäs av Daniela Kullman, Pierre Tafvelin, Per-Johan Persson och Mary Stoor, regi Mary 

Stoor, spelades på Friteatern 2013 – 2014. 
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pjäsens struktur och därmed min rollfigurs vandring genom densamma, hamnar jag lätt i helt 

fel lägen. Jag ”rusar” in i en situation bara för att upptäcka att den är ytterst stillsam och vid 

andra tillfällen tar jag det lugnt när det egentligen behövs full energi. Samtidigt är min tanke 

hela tiden att; publiken kommer att rädda mig. Tidigare har det varit publiken som stressat 

upp mig. På repetitioner av både Mannen och Nasse, kunde jag ta det hur lugnt som helst, 

men så fort publiken dök upp drog jag iväg. Nu är det tvärtom. Nu behöver jag en publik för 

att kunna bromsa in. Nu är det de som talar om för mig hur länge ett moment håller, när jag 

måste dra på eller sakta ned. De hjälper mig att andas och via dem förstår jag hur och varför 

min karaktär agerar som han gör i de situationer jag råkar ut för, något som jag inte hann med 

under min korta repetitionstid. Jag lämnar nu över mig själv och därmed också föreställningen 

till barnen och deras uppmärksamhet. Det är fortfarande bara jag, (och min kollega på scen), 

som vet vart vi är på väg, men jag räds inte längre barnens blickar eller suckar och låter dem 

vara med och rytmisera föreställningen. 

Givetvis är denna utveckling baserad på en ökad skådespelarmässig erfarenhet, men den är för 

mig också ett tydligt exempel på en kreativ växelverkan mellan praktik och reflektion. Under 

övervägande delen av min doktorandperiod har jag ägnat mig åt att skriva och reflektera kring 

min egen erfarenhet. Dessa reflektioner har sedan följt med in de kurser i praktisk 

kunskapsreflektion för skådespelarstudenter som jag tillsammans med Ingela Josefson hållit 

på Stockholms dramatiska högskola. När jag nu stod på scen igen hade jag stor hjälp av att ha 

ägnat mig åt mitt yrke på ett annat plan under en tid. Nya tankar hade dykt upp, gamla tankar 

hade fått en ökad klarhet. Jag hade tillägnat mig en ökad förståelse genom att ifrågasätta mig 

själv och sätta min erfarenhet på spel. Nu gav reflektionen tillbaka i en ökad trygghet i mitt 

praktiska utövande. 
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Om ått spelå vuxenteåter fö r ungdömår 

Gökboet 

När jag har blickat tillbaka på min hittillsvarande skådespelarkarriär har det varit med en 

medvetenhet om att jag alltid spelat mycket för barn och ungdom. Ändå var det överraskande 

för mig när jag insåg att även många av de föreställningar för vuxna som jag varit med i, 

också har spelats för skolungdom. Den insikten förde också med sig en förståelse för hur mina 

erfarenheter från den turnerande barnteatern bitvis påverkade mitt agerande i samband med 

dessa vuxen/skolföreställningar.  

1993 spelade jag med i Gökboet på Fria Teatern i Högdalen.36 Det var en gigantisk satsning 

av en fri teatergrupp i Stockholm. En ensemble på tretton personer och så alla människor runt 

omkring, det kändes nästan megalomaniskt mitt i det lilla frigruppslivet. Men Gökboet är 

verkligen ett ensembledrama. Den utspelar sig på ett mentalsjukhus i USA under tidigt 

sextiotal och ”dårarna” som vi kallade oss var på scen mest hela tiden, ofta bevakade av 

vårdarna i sin glasbur. Det gav en stark känsla av gemenskap och föreställningen uppfattades 

också som en kollektivt berättad historia trots att fokus väldigt starkt vilar på den ensamme 

främlingen, McMurphy, som kommer utifrån och förändrar den solida grundsituationen i 

mötet med den andra starka individen, matriarken Syster Ratched. Grundberättelsen är enkel 

och effektiv och det kändes ibland som om att det var som att köra i en nedförsbacke. Väldigt 

lite kraft gick åt till att få fart på farkosten. När den väl var i gång rullade den nedåt av egen 

kraft och det var bara att styra och ibland bromsa i kurvorna för att vi inte skulle kränga av 

vägen. 

Den här uppsättningen gjordes för vuxna men skulle också spelas dagtid för skolungdom. Det 

var inget vi tog någon hänsyn till under repetitionsarbetet. Vi förde aldrig några diskussioner 

om förståelsenivåer eller anpassning till en yngre publik. Föreställningen byggdes för en tänkt 

vuxenpublik och vi utgick från att skolpubliken skulle hänga med ändå. Uppsättningen blev 

en stor framgång och vi hann med hundra föreställningar innan vi var tvungna att lägga ner 

pga. rättighetsbråk. Många av de vuxna som såg föreställningen hade sett filmen eller kände 

åtminstone till den väl. Det var som om de flesta hade en förförståelse utöver det vanliga och 

en förväntan kring hur vi skulle leva upp till de tämligen höga krav som filmversionen skapat. 

                                                 
36 Gökboet, pjäs av Dale Wasserman, regi Itamar Kubovy, spelades på Fria Teatern i Högdalen under 1993. 
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Så här i efterhand tror jag att ett flertal via sin förförståelse också fick syn på nya inslag och 

nivåer i berättelsen som de inte tidigare hunnit ta in när de sett filmen. Det gjorde att även om 

föreställningen ofta var rolig, så var det tragiken i människoödena som gjorde starkast intryck 

och det var många i publiken som fumlade med tårfyllda näsdukar i applådtacket. När vi 

spelade dagtid för en skolpublik var det en annorlunda stämning. Dels hade de inte samma 

förförståelse och relation till filmen som vuxenpubliken hade. Dels var de yngre. Om det var 

det ena eller andra som hade störst påverkan vet jag inte, men effekten blev i alla fall att 

dagföreställningarna hade en annan dynamik. Där betonades kampen och upproret mot 

myndigheter och maktpersoner starkare, eftersom det var vad skolpubliken svarade som mest 

på. Det här var egentligen ingenting vi eftersträvade, men å andra sidan var det svårt att stå 

emot känslan att av se den unga publiken kasta sina kepsar i luften i solidaritet med 

mentalpatienternas jublande upproriska framgång i slutet av första akten. Efter hand satsade vi 

så hårt på att få till just det där kepskastarmomentet att berättelsen riskerade att kantra. Vi 

hade låtit oss dras med i entusiasmen på ett sätt som inte gagnade helheten.  

Att förbereda publiken 

I början av spelperioden oroades vi av den starka och bitvis högljudda energi som en 

högstadie- eller gymnasiepublik ofta medför. Vi diskuterade lämpliga strategier och tänkte att 

ett mer personligt mottagande kanske skulle underlätta vår relation till publiken. Jag erbjöd 

mig att ta emot skolpubliken under dagföreställningarna. Hela fenomenet med att ta emot 

publiken och på så sätt starta mötet lite tidigare än vid föreställningsstart var jag bekant med 

sedan tidigare. När jag spelade Nasse hittar en stol var allt upp till mig. Visst hade jag kunnat 

låta någon annan ta emot publiken, men jag ville vara med och leda in barnen och introducera 

dem till teatern. Det var också ett val som gjordes för att föreställningen skulle få en enhetlig 

form. Jag skulle leda publiken genom teaterupplevelsens alla stadier och föreställningen 

avslutades med att jag delade ut affischer som en extra minnesbonus.37 Att möta publik innan 

en föreställning var alltså inget nytt för mig, men i ett sammanhang där det inte brukade ske, 

eller förväntades ske, fick det en ny innebörd. Då, med Nasse, skedde allt så naturligt och jag 

behandlade det hela som en del av föreställningen. Här skiljde jag på momenten. Att ta emot 

publiken gjorde jag för att underlätta för kollektivet, för att dämpa en befarad krock, inte för 

                                                 
37 Något som efter hand fick en annan betydelse när jag förstod att det var mötet efteråt som var det 

intressantaste, mer än själva artefakten som delades ut, Affischen eller bilden, eller programbladet i sig var en 

ursäkt för att få en extra kontakt med individerna i publiken efter själva föreställningen. Jag tog med mig 

utdelandet till Mannen, men det var först efter ett par år som poängen gick upp för mig. 
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att det egentligen behövdes för en helhetsupplevelse av föreställningen. Samtidigt påverkades 

också min förståelse av publiken. 

På samma sätt som när det gällde de mindre barnen kom jag ut i foajén i min scenkostym och 

presenterade mig. Sedan tog jag emot biljetter och förklarade sådant som eventuellt behövde 

förklaras eller som det frågades om. Det kändes lika naturligt med högstadie- och 

gymnasiepubliken som med tre- och fyraåringarna. Men det hände också andra saker i och 

med att grundförutsättningarna nu var annorlunda. En rent konkret sak för min del var att jag 

fick en inblick i sammansättningen av dagens publik innan föreställningens början. Om jag 

spelar traditionell scen- och salongsteater blir besökarna lätt anonyma och klumpas ihop till 

en gemensam massa; publiken. Den sitter i ett relativt mörker och ger sig tillkänna genom de 

läten den ger ifrån sig. Skratt, suckar, tisslande småprat, prassel med godispåsar, 

mobiltelefoner, skrap med fötterna, hostningar, andning, kommentarer. Allt får en plats i 

teaterupplevelsens dramaturgi och jag som skådespelare tolkar reaktioner och bedömer 

föreställningens framgång efter publikens reaktioner och publikens kvalitet utifrån dess sätt 

att respondera på föreställningen. Det här är en process som startar omedelbart, i samma stund 

som föreställningen börjar. En bit in i en uppsättnings spelperiod utkristalliseras hållpunkter 

där vissa publikreaktioner förväntas. Det kan vara skratt på en viss replik eller något moment 

som kan uppfattas som pinsamt eller förvirrande. De ställena blir som en snabb värdemätare 

på hur dagens föreställning är och kommer att utveckla sig i sitt intrikata samspel med 

publiken. När jag då redan innan föreställningens start etablerar en kontakt med publiken 

förvandlas de från en ”anonym massa” till en ”stor grupp individer”. Jag känner av hur de 

reagerar på att jag presenterar mig och hälsar dem välkomna. Jag anar sammansättningar där 

vissa håller ihop mer än andra, jag får ögonkontakt med många. Samtidigt ger jag publiken en 

bild av mig själv, vi kanske hinner småprata eller åtminstone växla några ord medan jag river 

en biljett och visar tillrätta. Avståndet till de annars så mytiska och mystiska skådespelarna 

minskar när jag går ut i foajén iklädd scenkostym men ännu inte i egenskap av min karaktär. 

De får en liten aning om arbetet bakom; att det ”magiska” som i bästa fall kommer att ske, 

inte bara uppstår ur tomma intet utan är ett resultat av ett medvetet och strävsamt slit.  Vi 

förmänskligar varandra, eller ”avdemoniserar” som en av de intervjuade skådespelarna säger. 

Samtidigt kan jag inte låta bli att ta temperaturen på publiken som en helhet igen och gör en 

prognos inne i huvudet. När jag sedan kommer tillbaka till mina kollegor bakom scenen får 

jag ofelbart frågan: Hur var de? Alla vet att det inte finns någon säker publik åt vare sig det 

ena eller andra hållet, att föraningar kan slå hur fel som helst, att man inte kan veta något om 
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en publik efter att ha varit med dem i foajén i några få minuter. Ändå är nyfikenheten så stark 

precis innan vi börjar. Jag svarar: ”Jodå, lugnt och stilla!” eller kanske ”Rörigt men glatt!” 

eller i värsta fall ”Helt stumt, inte ett ljud!” vilket ofta upplevs som det värsta. Sedan har vi 

också rent konkreta saker som visar sig i och med att jag fått en direktkontakt med publiken. 

Jag har kanske, baserat på tidigare erfarenheter och fördomar, identifierat ett kommande 

orosmoment, eller en oroshärd bland publiken. Detta tar jag då med mig in i föreställningen 

vilket kan påverka mig negativt, eftersom jag redan från start låst fast mig vid ett 

problemtänkande. Uttryckt som att jag innehar en viss förkunskap om publiken och därför 

känner att jag givits ett speciellt ansvar.  

Chipspåsen 

Under ett insläpp till en skolföreställning av Gökboet ser jag hur två killar kommer med en 

gigantisk chipspåse. Givetvis säger jag till dem att de inte får äta chips under föreställningen 

och de säger: ”Nehej, okej…visst!”. Jag går bakom scenen och undrar om jag borde varit 

tydligare, eller kanske till och med konfiskerat påsen, men kommer fram till att de verkade ha 

förstått och skulle respektera vad jag sagt.  Redan i öppningsscenen hörs dock det klassiska 

chipspåserycket och genast sprids en kraftfull sourcreme-and-onions-odör genom hela 

salongen. Jag känner hur mina kollegor på scenen kollektivt suckar och hur publiken 

förtvivlar. Hela scenen åtföljs av ett ljudligt knastrande medan jag krisar, tar på mig hela 

skulden, tänker att nu är föreställningen körd och samtidigt planerar för hur jag ska lösa den 

situation jag upplever att jag satt oss i. Jag vet att chipsgrabbarna sitter till höger i salongen 

och jag kan höra dem bara ett par meter från där jag sitter på scenen. Medan spelet pågår, 

sneglar jag ut i mörkret och får syn på deras exakta position. Jag tänker igenom vad som 

ligger framför oss i föreställningen. Efter den här scenen är det ett scenbyte i mörker, där jag 

skall flytta ett bord och hämta två stolar innan jag skall ställa mig på min position vid väggen 

lagom till att scenljuset går upp igen. Jag tänker att det är nu eller aldrig och bestämmer mig 

för att det måste gå… När scenljuset släcks utför jag mina åtaganden snabbt och effektivt 

innan jag springer fram till scenkanten och hoppar ner bland publiken. Med hjälp av mitt nu 

hyperaktiva luktsinne lokaliserar jag chipsgrabbarna, tar helt frankt påsen ifrån dem, väser: 

”Den här får ni tillbaka efter föreställningen!”, lägger påsen vid scenkanten, hoppar tillbaka 

upp på scenen och befinner mig på plats precis innan scenljuset är tillbaka och föreställningen 

rullar vidare. Två reaktioner: När jag konfiskerar påsen hör jag en lättad röst från någon som 

sitter snett bakom grabbarna: ”Tack!”. När ljuset går upp igen och den nya scenen påbörjas 
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får jag en liten nick från min medspelare som en sorts bekräftelse på min aktion. Med förhöjd 

puls spelar jag vidare och känner mig som dagens hjälte. Men vad var det egentligen som 

hände? 

Ett etikettsbrott? På bio hade ingen reagerat, eller åtminstone hade publiken accepterat ätandet 

av chips eftersom det är tillåtet, hur störande övriga än tycker att det är. I teaterkontexten är 

det däremot inte okej. Därför reagerade jag som jag gjorde och därför tolkade jag in att den 

övriga publiken reagerade som jag tänkte mig att de reagerade. Dessutom måste jag ställa mig 

frågan om jag hade handlat på ett liknande sätt om det gällt vuxna? Eftersom svaret på den 

frågan är att jag troligtvis inte gjort det måste jag ställa mig en följdfråga om huruvida min 

handling i och med det utgjort en kränkning av ungdomarna. Oavsett om det hela var till gagn 

för föreställningen och den gemensamma teaterupplevelsen eller inte så skedde det som en 

överreaktion från min sida baserat på det jag sett i foajén. Jag förlängde mitt 

publikvärdsansvar in i föreställningens spelrum. Hade jag inte varit i foajén och inte pratat 

med pojkarna innan så hade jag med största sannolikhet agerat annorlunda. Framför allt hade 

jag inte tagit det hela lika personligt. Därmed hade jag troligtvis inte arbetat så hårt på att hitta 

en ”lösning” som jag nu gjorde. Jag hade stått ut och tillsammans med mina kollegor passat 

på att gnälla på chipsätarna i pausen. 

Galilei 

Om nu Gökboet var en farkost i nedförsbacke som lätt rörde sig framåt driven av en 

inneboende dragningskraft och ”bara” behövde styras och bromsas lätt ibland, så var Galilei 

en helt annan sak. 38 Bertolt Brechts pjäs innebar ännu en storsatsning för Fria Teatern, denna 

gång med tio skådespelare, de allra flesta ur Gökboets ensemble. Där Gökboet varit en 

modern myt som fascinerade med sin koppling till boken och filmen så ingick Galilei i 

traditionen teaterklassiker, men samtidigt som en klassiker få sett en iscensättning av. Där 

Gökboet stundtals upplevdes som självspelande var Galilei ett tungt lokomotiv som stannat i 

en uppförsbacke och vi var tvungna att med gemensamma krafter knuffa över krönet. Galilei 

hade historiens tyngd inbyggd i sig, Brechts politiska agenda och var dessutom späckad av 

introducerande sånger mellan scenerna och en tio minuter lång karnevalsscen framförd av 

hela ensemblen under eget musikaliskt ackompanjemang.  

                                                 
38 Galilei, pjäs av Bertolt Brecht, regi Itamar Kubovy, spelades på Fria teatern i Högdalen i omgångar 1994 – 

1996. 
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Eftersom den här pjäsen var tyngre, längre, och hade en handling som kretsade kring 

vetenskap och religion, så ville vi introducera vår skolpublik på ett annat sätt än vi gjort i 

Gökboet. Det räckte inte med att jag släppte in publiken. Vi insåg att det här var en 

föreställning som skulle kräva en helt annan koncentration av publiken och bitvis ett helt 

annat tålamod. Återigen var detta ingenting som vi tog hänsyn till under repetitionerna. 

Föreställningen riktades inte mot någon specifik åldersgrupp eller gjordes lättare att förstå för 

de yngre. Det gjordes inga lärarhandledningar eller diskussionsmaterial, vi ansträngde oss inte 

alls för att påverka uppföljningen av föreställningen. Alla diskussioner rörande skolpubliken 

och dess möjligheter att ta till sig dramat fördes efter repetitionerna. Så småningom bestämdes 

det att alla skolklasser som kom till teatern, i förväg skulle ha fått träffa en av skådespelarna i 

deras egen hemmiljö, ute på skolorna. Tanken var att vi den vägen skulle introducera eleverna 

i teaterns känsliga natur och, utan att förmana allt för mycket, skapa en förståelse för det 

specifika ögonblick som en föreställning ändå innebär. Samtidigt skulle vi, genom att visa på 

det historiska perspektivet, på ett smidigt sätt ge en introduktion till den historiske Galilei och 

hans betydelse för vetenskapen då och nu, med kopplingar till den katolska kyrkan. Sålunda 

gjordes ett schema där skådespelarna tilldelades olika skolor att besöka. Då såg jag det endast 

som ett sätt att lösa ett praktiskt problem. Nu ser jag att vårt sätt att lösa det kan beskrivas som 

ett hermeneutiskt projekt.  

Hermeneutik 

Begreppet ’horisont’ är ett lämpligt uttryck för den överlägsna vidsynthet, som man 

måste ha för att förstå.39 

Hans-Georg Gadamer 

Som skådespelare tolkar jag mina texter aktivt. Jag utgår från de repliker som sägs och de 

sammanhang som de skapar tillsammans med de handlingar som pjästexten genererar. Utifrån 

detta undersöker jag vad allt detta betyder för mig. Vad säger texten till mig och hur skall jag 

gestalta det? I denna process som sker tillsammans med alla medskapare i den teatrala 

processen utgår jag från min position som skådespelare, som ensemblemedlem och som 

privatperson. Det jag tidigare varit med om i livet och som skådespelare påverkar mitt 

förhållande till den nuvarande situationen och de beslut jag fattar där. Inom den 

hermeneutiska filosofin beskrivs det som att jag har en horisont, (ibland förståelsehorisont), 

                                                 
39 Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod i urval (Göteborg 2002), s. 153.  
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som jag betraktar världen och dess skeenden ifrån. Den tyske nittonhundratalsfilosofen Hans-

Georg Gadamer skriver: ”Därmed avses den synkrets, som omfattar och omsluter allt det, som 

är synligt från en bestämd punkt.”40 Förståelse är alltid en aktiv handling där det jag förstår 

förändras och fördjupas i takt med nya erfarenheter. När jag läser en text tar jag den till mig 

bit för bit. Så småningom anar jag en helhet, kanske en berättelse. Jag förstår helheten genom 

att jag undersökt de delar helheten består av. Men efter hand när jag skaffar mig en större 

helhetssyn kommer även delarnas betydelse att förändras. Den helhet jag ser formas av delar 

som i sin tur definieras av den helhet som de själva skapar.41 Detta kallas ofta Den 

hermeneutiska cirkeln, eller Förståelsens cirkel.42 

När jag nu står som skådespelare på scen, försöker jag gestalta denna min förståelse av dramat 

jag spelar i. Till min hjälp har jag den research jag och mina kollegor gjort inför den specifika 

uppsättningen. Jag har min livserfarenhet, min yrkeskunskap och utgår från den 

förståelsehorisont som jag erövrat. Detta är något jag delar med mina kamrater i ensemblen 

och med publiken. När vi spelade Galilei var vi oroliga för att vår unga dagpublik skulle ha en 

begränsad förståelse för och tilltro till den långa och kompakta teaterpjäsen, och att det skulle 

påverka föreställningen negativt. Det är ett sätt att förklara det faktum att vi försökte 

förekomma en tungarbetad spelperiod genom att vidga vår publiks horisonter: 

Den människa som saknar horisont ser inte tillräckligt långt och överskattar därför det 

för henne näraliggande. Omvänt betyder att ’ha’ horisont att inte vara begränsad till det 

näraliggande och att kunna se utöver det. Den som har horisont vet att värdera tingens 

betydelse inom denna horisont allt efter närhet och avstånd, storhet och litenhet. På 

motsvarande vis betyder arbetet med den hermeneutiska situationen, att man tillägnar 

sig den rätta horisonten för de frågor, som vi blir ställda inför när vi möter traditionen.43 

Min förståelse sker genom en sammansmältning av horisonter. Jag har min, men även en 

dramatisk text har en horisont. En specifik text är visserligen låst i ett format, via de ord som 

ingår i den och det sätt på vilket de hänger ihop. Men texten kan fortfarande förstås på olika 

                                                 
40 Gadamer (2002), s. 149. 
41 ”Vi påminner oss därvid den hermeneutiska regel, som säger att man måste förstå det hela ur det enskilda och 

det enskilda ur det hela. []. Den mening, som föregrips som helhetlig, blir till uttrycklig förståelse när de delar, 

som bestämts av helheten, själva bestämmer denna helhet.” Ibid., s. 137. 
42 Hans-Georg Gadamer, Forståelsens filosofi: Utvalgte hermeneutiske skrifter (Oslo 2003), s. 33. I vissa andra 

sammanhang förekommer begreppet Hermeneutisk spiral. Tanken med en spiral syftar på att cirkeln kan anses 

vara för sluten för att fungera som begrepp. Spiralens form anses påvisa att en tolkning alltid är i rörelse och 

aldrig kan komma tillbaka till samma punkt, då tolkningen antingen förhöjs eller fördjupas. Jag utgår dock 

genomgående från cirkelbegreppet. Dels för att jag inte uppfattar det som slutet och dels för att jag är mest 

bekant med det begreppet. 
43 Gadamer (2002), s. 150.  
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sätt.44 En pjäs bär också med sig en förhistoria och en förutsättning. Även om en texts 

ursprung inte är synonym med dess innebörd har det givetvis en stor betydelse för min 

tolkning om jag känner till dess tillkomsthistoria och förutsättningar. Men att förstå en text är 

inte att förstå författaren, att förstå är alltid att förstå i sammanhang. Sammansmältningen av 

en uttolkares horisont och en texts horisont går ut på att göra förståelsen möjlig, på att 

förhindra låsningar och förutfattade meningar.  

Utan att veta något om hermeneutik, förståelsecirklar och horisontsammansmältningar var 

det, (på samma sätt som med fenomenologin), precis vad jag ägnade mig åt som skådespelare, 

och gör fortfarande.  Då sökte vi medel att förstärka våra möjligheter till en lyckad spelperiod. 

Nu i efterhand ser jag ett försök till sammansmältning av förståelsehorisonter genom 

information och våra fysiska besök i de publikgrupper vi skulle spela för. Vi försökte påverka 

sammansmältningen genom att förskjuta eller kanske snarare öppna upp vår publiks horisont 

så att den lättare skulle kunna anpassas till det vi hade att berätta. Eller på det sätt vi ville 

berätta det. Det här är också en fråga om teaterns pedagogiska kraft och huruvida vi skall 

undervisa i teater som fenomen? Vi tyckte själva att vi hade en bra föreställning och vi visste 

att den hade en teatral kraft. Men den var också väldigt opportun i ett skolpedagogiskt 

sammanhang. Galilei är en verklig historisk person som påverkat vår världsbild och den 

naturvetenskapliga forskningen som få andra. Det finns också starka kopplingar till religion 

och samhällsordning. Allt detta var lockande för skolorna. När vi gick ut i skolklasser innan 

Galilei för att informera om Brecht och Galilei så hade vi dubbla agendor. Vi ville ge en 

bakgrund till Brechts teatersyn och om Galileis stora betydelse som vetenskapsman för att 

skapa en tydligare ingång in i dramat för vår kommande publik. Vi ville att de skulle känna att 

detta verkligen var ”based on a true story” och att berättelsen fortfarande hade en 

angelägenhetsgrad. Men den huvudsakliga anledningen var att vi inte litade på att de skulle 

orka, att vi ville ha en lugn och lyssnande publik, så att vi fick jobba i fred. En av de saker vi 

talade om med skolpubliken, under våra möten innan föreställningen, var också teaterrummet 

i sig. Att vi skådespelare är levande och lyssnande människor, att vi utför ett komplicerat 

arbete och att vi hör dem i publiken lika mycket som de hör oss. Ett vädjande till en förståelse 

för de premisser som är satta och som vi såg oss beroende av. Denna publik var inte 

förutsättningen för vårt arbete. Samtidigt utgjorde de en stor del rent publikmässigt och 

framför allt bidragsmässigt. Alltså var vi beroende av dem oavsett vad vi tyckte om saken. 

                                                 
44 ”En slutlig interpretation tycks vara en motsägelse i sig själv. Interpretation är alltid på väg.”, Hans-Georg 

Gadamer, Förnuftet i vetenskapens tidålder (Göteborg 1989), s. 74. 
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Det var inte så att vi var ovilliga att spela inför denna publikkategori, men det fanns en oro, en 

reservation inför hur det skulle gå. På ett plan kan det uttryckas som att publiken inte själva 

valt att se vår föreställning och att vi inte valt vår publik. Vi kände inget motstånd mot att 

spela för barn och ungdomar, men just den här uppsättningen gjorde oss osäkra. Vi var 

utelämnade till varandra, på gott och ont. Återstod då att göra det bästa av saken. I våra ögon 

var det att informera och snabbutbilda vår publik.  

Så här i efterhand är jag kluven till det. En del av mig tycker att det känns onödigt oroligt och 

styrande. Att vi inte litade till föreställningens inneboende teatrala kvalitet och istället tog till 

yttre påtryckningsmedel av normerande karaktär: Teater skall upplevas på det här sättet och 

hör sen! En annan del av mig tycker å andra sidan att det inte är så farligt. En lång 

föreställning, som tar upp stora frågeställningar rotade i en tid och bitvis en tankemässig 

kultur som inte är den ungdomliga publikens egen, kräver sin tribut. Om vi genom att i förväg 

tala med vår publik underlättade den processen och gav dem referenspunkter som gjorde det 

lättare att ta till sig det vi hade att visa, så var väl det bara till allas fördel! Som en del i ett 

folkbildande projekt.   

Här finns inte utrymme för en vidare diskussion om vilken sorts teater som barn och 

ungdomar skall ta del av, om teater skall anses som en egen storhet som publiken skall närma 

sig eller om den skall skräddarsys efter deras förutsättningar. Men oavsett ståndpunkt står jag 

som skådespelare på scen i de föreställningar som faktiskt visas och måste förhålla mig till det 

och kan någon i publiken, som placerats i ett sammanhang som hen inte valt och som inte 

upplevs som självklart, ändå förväntas och avkrävas en förståelse av det samma? Cilla 

beskriver en situation där en provföreställning spårade ur veckan innan premiär. 

Teaterhändelsen var indelad i två moment. I det första slussades publiken, bestående av 

gymnasieelever, runt i olika rum i olika grupperingar och skulle svara på frågor och få ta del 

av miniföreläsningar kring pjäsens tematik. Alla förväntades delta och dessutom ta av sig sina 

jackor och ta på sig andra ytterkläder som de erbjöds av ensemblen. Allt skedde i ett högt 

tempo, som en formmässig lek med teaterns sätt att inleda en föreställning, innan det 

avslutande momentet där publiken leddes in i själva teaterrummet och föreställningen tog vid. 

Vid det här specifika tillfället var det några i publiken som tydligt signalerade att de inte ville 

vara där. Redan under inledningsfasen var det tjafsigt och när föreställningen väl var igång 

demonstrerade de tydligt genom att hela tiden prata med varandra, samtidigt som de lyssnade 

på musik i sina hörlurar för att stänga ute kommunikationen med skådespelarna. 

Föreställningen fick avbrytas och så småningom kördes det här gänget ut, vilket sedan ledde 
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till incidenter i foajén medan pjäsen spelades klart. Att en föreställning får avbrytas är inget 

Cilla anser är vare sig ovanligt eller märkligt:  

Cilla: Men det här var värre, för att vi själva var delvis medskyldiga till att provocera 

fram den här reaktionen. Vi insåg att om de hade varit vana vid att titta på teater, så 

hade de troligen tyckt att den här inledningen var lite kittlande så där. Lite lagom 

provocerande. Men nu var de troligtvis inte teatervana och ville definitivt inte bli körda 

med. De fattade ingenting och blev bara förbannade. De kände sig kränkta. Och då 

måste vi fråga oss; vill vi spela för de här teaterovana ungdomarna också? I sådana fall 

måste vi se till att inte kränka dem. Vi måste förstå deras sätt att tänka. Då måste vi 

hitta på ett sätt att göra den här inledningen så att de inte blir kränkta, men att alla får 

den här upplevelsen ändå. Så vi är jättetacksamma för att de kom och att vi lärde oss 

det här innan premiär! För nu har vi aldrig några sådana incidenter. Aldrig. 

Det är alltför lätt att utgå från att publiken skall anpassa sig till teaterns normer.  I jämkandet 

av förståelsehorisonter ingår också att vi skådespelare söker förstå publikens utgångspunkter. 

Jag har lika lite glädje av att jag lyckas få några gymnasieungdomar provocerade som av att 

jag skrämmer några treåringar redan i foajén. Det kommer kanske ta sig lite olika uttryck 

under själva föreställningen, men ingetdera kommer gagna den. 
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Klåssrumsteåter – en ny identitet 
”Men nu är det ju så, att antingen man ramlar i en liten bassäng eller mitt i stora havet 

så simmar man likafullt.”45 

Platon 

En ny verklighet 

Det var inte det att jag inte spelat för barn förut. Jag hade redan erfarenhet av att spela för alla 

åldrar från tre år och uppåt, men inte i den här formen. Klassrumsteater. När jag tidigare 

turnerat ute på skolor, med Östgötateatern eller Pantomimteatern, hade vi spelat i 

gymnastiksalar och då kommit så tidigt på morgonen att vi sällan träffade några barn förrän 

föreställningen skulle börja. Nu, på turné med Friteatern, var jag hela tiden omgiven av min 

publik. Från det att vi klev ur turnébilen på skolgården och började lasta in vår rekvisita så var 

de där. Barnen, vår publik. Jag hade dessutom precis varit med i Tv, i en serie som gått under 

ett års tid och varit riktad till barn i just de åldrarna som vi spelade för. När jag kliver in på 

skolgården till skolan för min första klassrumsföreställning blir jag omedelbart igenkänd av 

en flicka i åttaårsåldern. Hon kommer fram och tittar klentroget på mig. 

- Är det verkligen du? frågar hon. 

- Ja det är det, svarar jag. 

Nu stirrar hon intensivt på mig innan hon snabbt spanar av skolgården och gatan utanför. 

- Men var är din limousin, och dina livvakter? 

I hennes tankevärld gick inte skådespelare på jorden som vanliga människor. Jag vet inte om 

hon blev lättad eller besviken av att jag faktiskt var väldigt normal. Någon timme senare sitter 

jag på huk utanför det klassrum där vår föreställning precis börjat. Vi hade under 

repetitionerna utgått från en normal teaterkonvention och jag skulle göra entré först efter ett 

par minuter. Helt rimligt på en teater, men på en skola inser jag nu, är det väldigt komplicerat. 

Runt omkring mig pågår en vanlig skoldag. Barn och ungdomar i åldrar från tio upp till 

kanske femton år dräller runt i korridoren där jag står och försöker koncentrera mig. Några är 

nyfikna, andra struntar helt i mig där jag sitter och mitt i allt larmande försöker lyssna efter 

var de befinner sig i pjäsen där på andra sidan dörren så att jag inte missar min stickreplik. 

Eftersom jag i pjäsen Tystbarnet46 skall föreställa en tolvårig pojke, har jag dessutom kläder 

som en tolvårig pojke, precis som många runt omkring mig. Det som kändes fullkomligt 

                                                 
45 Platon, Staten, 453d, ur Skrifter. Bok 3 (Stockholm 2003), s. 207.  
46 Tystbarnet, pjäs av Martin Lindberg, regi Judit Benedek, spelades på Friteatern 1998 -2001. 
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naturligt under repetitionerna känns nu märkligt. Här står jag mitt i deras verklighet och låtsas 

att jag är en av dem. Fast inte än. Först om en liten stund. Än så länge är jag bara en obekant 

vuxen som står i deras korridor iförd ungdomliga kläder och lyssnar intensivt på vad som 

händer bakom en stängd klassrumsdörr. 

Så här var det hela spelperioden. Drygt hundra föreställningar hann vi med.47 Det var märkligt 

där ute i korridoren. Ibland fick jag vara i fred, ibland var det helt tomt på folk och ibland var 

det stimmigt och stojigt som under en mellandagsrea. Jag fick berätta vem jag var och vad jag 

höll på med, svara på frågor om teater och skådespeleri och om jag varit med i någon film. 

Kort sagt, jag vande mig vid min utsatta position, men till nästa uppsättning såg jag noga till 

att vara på insidan när föreställningen började. Samtidigt var det ett fascinerande möte med 

den unga publiken som jag inte hade mött på det sättet förut. Vid tidigare uppsättningar hade 

vi byggt och förberett oss i lugn och ro och sedan släppt in publiken, spelat föreställningen 

och sedan hade alla gått till sitt. Det här var annorlunda. Vi rörde oss hela tiden i skolmiljön, 

hade pedagogiska efterarbeten och samtal om teater med vår publik direkt efter 

föreställningarna, åt mat i matsalen och fikade i lärarrummet. Väldigt sällan var vi lämnade i 

fred och kunde förbereda oss på det sätt åtminstone jag var van vid. Vi konfronterades också 

med vår unga publiks bilder av teater och av skådespelare. Den vanligaste frågan var om vi 

varit med på film eller Tv. Eftersom jag under den perioden var något av en celebritet i 

barntv-världen kretsade en stor del av frågorna kring det. Den vanligaste frågan från lärarna 

var å andra sidan: ”Jobbar ni med det här eller?” Det fanns inget elakt eller sarkastiskt över 

frågan. Mer en förundran; ”Kan man leva på det?” Från de vuxna fick vi sålunda ett slags 

ifrågasättande av vår yrkesidentitet. Inte att det var konstigt i sig att vi gjorde det vi gjorde, 

men var det verkligen ett riktigt yrke? Och av barnen lärde vi oss att i deras värld är man mer 

en riktig skådespelare om man är med på film eller Tv, än om man spelar teater i en skola. Det 

gäller att vara trygg i sig själv och med sin kompetens om man ständigt skall konfronteras 

med sin publik. 

När jag väl står i en korridor ute på en skola och är på väg att göra entré in i ett klassrum 

samtidigt som skolvardagen myllrar runt omkring mig, inser jag att jag måste förhålla mig på 

ett helt annat sätt än jag är van vid. I den här miljön ställs mina kunskaper på ända, jag utsätts 

för nya prövningar som bara delvis har med utövandet av mitt yrke att göra. Ändå måste jag 

                                                 
47 Rättare sagt, jag hann med cirka hundra föreställningar. De övriga i ensemblen hade spelat nästan två hundra 

när jag hoppade in för Ola Norrman. 
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förhålla mig till allt detta för att kunna göra just det, utöva mitt yrke. I mig finns ett motstånd 

mot att släppa på de skådespelarmässiga privilegier som jag vant mig vid. Samtidigt är det 

enda sättet. Men innebär det att jag samtidigt måste avstå från moment som jag anser viktiga 

för mig som skådespelare? Och hur vet jag vilka de momenten i så fall är?  

Det pedagogiska uppdraget 

I och med Tystbarnet gör också det pedagogiska uppdraget på allvar entré i mitt teaterliv. Jag 

hade visserligen närmat mig det innan, men under helt andra omständigheter. Då besökte jag 

exempelvis skolklasser i egenskap av skådespelare och min uppgift var att berätta om teater 

och skådespelarens arbete i olika sammanhang. Allt ifrån rena informationstillfällen, inbjuden 

av lärare till deras klasser, till uppdraget att förbereda en tänkbart stökig publik på teaterns 

grundregler och förutsättningar, med en uttalad ambition att få till lugnare föreställningar. Här 

marknadsfördes föreställningen under devisen – ”Inte bara en föreställning”. Vi spelade vår 

pjäs, något som tog ca fyrtio minuter, och direkt efter det vidtog ett efterarbete lett av den av 

oss skådespelare som var dramapedagog. Under en hel lektion diskuterades pjäsens 

tankevärld och min uppgift var att lyssna och vara med i de improvisationer som spann vidare 

på olika dilemman i pjäsen. Även om jag i den uppsättningen inte hade någon drivande 

funktion i det pedagogiska arbete som utfördes med barnen, ingick jag i det pedagogiska 

sammanhanget. Jag såg också vad det kan tillföra teaterupplevelsen. Vi lade på ett lager till, 

efteråt, ökade berättelsernas komplexitet tillsammans med publiken och jag tyckte att det var 

fascinerande hur väl både föreställningen och efterarbetena togs emot av eleverna.  

Jag såg det som att vi ägnade oss åt en form av bruksteater som på ett sätt var konstruerad för 

just sådana här tillfällen, även om vi hela tiden hävdade och stoltserade med att våra 

föreställningar skulle klara sig på egen hand och inte vara beroende av ett samtal efteråt för att 

fungera. Men visst fanns det en air av bakomliggande syfte bakom alltihop! Det var inte för 

inte som vi blev inbjudna till Cirkus i Stockholm för att spela inför skolpolitiker och rektorer 

på en stor konferens om skolan, eller i andra sammanhang på temadagar om skolan och dess 

utveckling. Föreställningen i sig hade aldrig rönt den uppmärksamheten, men det faktum att 

den arbetats fram i samarbete med skolelever och att den framfördes ute på skolor i 

klassrummen med ett efterföljande samtal/arbete tillsammans med publiken, skapade ett rykte 

som vi kunde utnyttja. Vid den här tiden var vi attraktiva, vårt pedagogiska inslag var lite 

ovanligt och klassrumsteater upplevdes som nytt igen efter att delvis ha fallit i glömska sedan 
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sjuttiotalet. Bara ett par år senare sågs vi som lite gammalmodiga när vi fortfarande envisades 

med att spela i klassrum och ville prata med barnen. Allt går i vågor.   

Men det som i början kändes fräscht och viktigt, blev med tiden vanlig vardag och för mig 

kändes det stundtals slentrianmässigt att hänga på ett efterarbete efter varje föreställning. 

Dessutom var det ansträngande. Först skulle vi spela två föreställningar om dagen ute på 

turné, sedan skulle vi ha ett lika långt efterarbete direkt efter varje speltillfälle och som en del 

i det pedagogiska initiativet åt vi dessutom vår lunch i elevmatsalen tillsammans med de 

elever vi just spelat för. Det som börjat som en längtan efter att inte bara dyka upp och göra 

snabba nedslag i barnens värld, som en ambition om att hinna möta vår publik och på ett ärligt 

sätt ta del av deras vardag, utvecklades till en sorts öppen anstalt som vi själva låst in oss på. 

Efter hand började jag undra över min skådespelarmässiga identitet.  

Inte för att jag inte stod för det jag höll på med. Inte för att det inte var roligt att spela. Men 

för att det var slitigt, för att jag var trött på skolans värld. För att jag ännu inte vant mig av vid 

det som jag betraktade som ett av skådespelarens privilegier, att i lugn och ro få vistas i 

teaterrummet för att kunna förbereda sig för en föreställning. I stället fick jag byta om bakom 

en kateder, leta rätt på belamrade och saboterade toaletter för att kunna byta linser innan 

föreställningen. Jag saknade den koncentration och det naturliga fokus som ett teaterrum ger. 

Jag saknade också den större helheten, sidoutrymmen och platsen bakom scen. Alla de som 

arbetar med andra saker men med samma föreställning som mål. Teknikerna, maskörerna, 

producenterna. Familjekänslan. Ofta kände jag mig utslängd i en intensiv och splittrad miljö 

som inte var min egen, som inte var det minsta teatral. En miljö som inte är tänkt för teater. 

Ibland överlastade rum fulla av personliga tillhörigheter med starka kopplingar till lärare och 

elever. Ibland torftiga och opersonliga. Där skulle jag spela teater och skapa magi. Utanför är 

det spring i korridorerna, stoj och lek utanför fönstren, tutande, backande lastbilar som skall 

leverera skolmat. Ljud, ljud, ljud och lysrörsbelysning.  

Klassrummet som teatral miljö 

Jag inser att jag har väldigt svårt att skilja lokalen från publiken. I min värld är de numer ett. 

Kanske för att jag så medvetet jobbat de senaste åren på att möta publiken, innan och efter 

föreställningen och även under, i den mån det nu går. Klassrummet har i sin slutenhet och 

oftast väldigt begränsade utrymme en stor frihet för såväl skådespelare som publik. Den 

friheten består i att inget är givet på förhand. Vi är inte belastade av teaterns konventioner. 



51 

 

Sittandes i salongen på Dramatens stora scen är det guldbrokad och takmålade änglar vad än 

pjäsen som utspelas framför mig handlar om. Prosceniet har en stilmässig tyngd som 

scenografin måste få oss i publiken att glömma eller åtminstone tillfälligt bortse ifrån. 

Klassrummet har sin logik och tydlighet i att det är just det som det ger sig ut för att vara: ett 

klassrum. I våra första klassrumsföreställningar på Friteatern gjorde vi en dygd av rummet 

som sådant och lät pjäserna utspela sig i just ett klassrum. Det byggdes in i handlingen och 

blev därmed en förutsättning och ett stöd snarare än ett hinder. Vi skrev på ”svarta tavlan”, 

tittade ut genom fönstren, letade i korridoren och låtsades inte alls vara på någon annan plats 

än där vi var. Som enda scenografi hade vi i pjäsen Tystbarnet släpat med oss egna skolbänkar 

med uppfällbart lock, eftersom vi inte vågade lita på 

att sådana skulle finnas i den moderna skolmiljön. 

Detta var något som framför allt många lärare av 

någon anledning tyckte var otroligt komiskt: ”Har ni 

med er skolbänkar till skolan!? Ha ha!” 

Klassrummet är min scenografi men också min miljö. 

Där teaterrummet är helgat åt konsten är klassrummet 

snarare konstens motståndare. Klassrummen andas 

redovisning, pedagogiska modeller och 

katederundervisning. Men detta handlar inte bara om 

rummet som sådant, om akustiken, lysrör eller inte, 

whiteboards och tjogvis med elevteckningar på väggarna. Under en teaterföreställning i ett 

teaterhus iakttar alla tystnad av respekt för skådespelarna och publiken och det pågående 

mötet. I skolans värld existerar föreställningarna som en av alla dessa händelser som pågår 

samtidigt och som ingen värderar speciellt om man nu inte råkar vara inblandad i dem. Som 

skådespelare har jag lärt mig att koppla ur telefoner och avaktivera eventuella ringklockor i 

klassrummen, men jag kan inte styra över skolgårdens ljudnivå eller snacket som sker 

parallellt i korridoren medan vi spelar. Som när vi spelade Othello48 på en högstadieskola och 

Othello i slutscenen håller sitt poetiska men samtidigt bisarra, och framför allt - inför en 

nypubertal publik - svårspelade tal till den sovande kvinna som han älskar och snart skall 

mörda: 

Jag måste gråta. 

                                                 
48 Othello, pjäs av William Shakespeare, regi Cleo Boman, Friteatern 2008 – 2011. 
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Men det är grymma tårar; denna sorg 

är himmelsk sorg; som dödar den han älskar. 

Hon vaknar.49 

Samtidigt hör vi hur en yngling utanför, i korridoren, energiskt ropar: ”Kiss my ass! Kiss my 

ass!” medan han ljudligt smiskar sig själv på rumpan, helt omedveten om vad som utspelas 

bakom den stängda dörren in till vår tillfälliga teaterlokal. I det läget hjälper inga förmaningar 

eftersom ynglingen inte hade en aning om vad som pågick på vår sida dörren och eftersom 

”skadan” dessutom redan var skedd. Jag måste från mitt håll skapa förutsättningar för ett 

gemensamt möte i vilken miljö jag än befinner mig. Det är något jag lärt mig efterhand. Men 

även om jag också så småningom lärde mig tycka om klassrummet som spellokal, ville jag 

ibland ge upp allt för en ridå, några strålkastare och en vuxen publik som satt stilla i sina 

stolar i salongens mörker, skrattade där det var tänkt, applåderade artigt i slutet och sedan gick 

hem till sitt direkt efter föreställningen. En blandning av allt jag då kände mig utsatt för, 

utmynnade i en reflex att på frågor från min omgivning om vad jag jobbade med, svara: ”Just 

nu spelar jag turnerande klassrumsteater!”. Som om jag ville signalera en tillfällighet i mitt 

engagemang. I detta fanns lika delar utmattning över skolans villkor och en längtan till andra 

scener, andra utmaningar. I botten fanns också en känsla av statusförlust, av att vara utanför 

den uppmärksammade kretsen. Eller så var det så enkelt som att jag trots att det var roligt och 

utmanande att spela för barn helt enkelt sökte bekräftelse från den del av publiken som oftast 

lyste med sin frånvaro – de vuxna. Som regissören Suzanne Osten skriver. 

Att spela för barn är inte att få vuxnas bekräftelser. Många skådespelare sökte sig till 

teatern för att äntligen bli sedda och bekräftade – av vuxna. Att spela för barn är att 

upptäcka att barnens svar ser annorlunda ut. [] Barnteaterskådespelaren lär sig sin 

publiks språk, och kan lära sig tolka bekräftelser och få ut en stor glädje av att spela 

och att lyckas nå fram. Men barnen är inte vuxna. De delar inte våra erfarenheter som 

vuxna. Stora delar av oss själva får oftast ligga i träda. Vårt kontinuerliga arbete är att 

kräva autenticitet som de vuxna vi är. Vi blir ofta avvisade när vår skildring av 

verkligheten krockar med barnpublikens behov av att få sin värld beskriven.50 

Kanske handlade det på en existentiell nivå om en längtan till de vuxnas blickar men också 

om vad barnens blickar gör med mig. Vem blir jag när jag står som skådespelare i ett 

klassrum och skall spela teater? Vem är jag och vem vill jag vara när jag umgås med eller 

                                                 
49 William Shakespeare, Othello, opublicerad scenversion, Friteatern 2008. 
50 Suzanne Osten, Ingen vill vara i barndomen, ur UNGA KLARA Barnteater som konst, red. Monica Sparby 

(Stockholm/Hedemora 1986), s. 9. 
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arbetar med barn och ungdomar? En stor del i det hela handlar om hur skolan påverkar mig. 

Både i det att det är en ansträngande miljö med mycket hög energinivå och att det innebär 

ständiga möten med mängder med människor som jag på olika sätt måste förhålla mig till, 

som elever, lärare, vaktmästare, kökspersonal och de på expeditionen. Men grunden är att det 

är just en skola och jag har själv gått i skolan. En stor del av min personlighet är präglad av 

olika skolor och nu står jag som vuxen i en skola och betraktar alla dessa barn som är så 

gamla som jag själv var då, när jag gick i skolan. Känner jag igen mig? Vi blir till i mötet med 

andra människor. Som filosofen och författaren Simone de Beauvoir formulerar det: ”Det är 

bara via andra som en individ kan konstitueras som den Andre.”51 Jag är den jag är, men 

endast i ett möte får jag syn på mig själv, såväl som på de andra. Vad i mig triggas då av att 

vara i en skola? Hur såg mina erfarenheter ut och hur talar de till mig idag?  

Filosofen Martha C. Nussbaum skriver om känslor i Emotioner som värdeomdömen. Där gör 

hon distinktionen mellan bakgrundsemotioner och situationsemotioner. Bakgrundsemotionen 

är fortlöpande och står sig genom en mängd situationer medan situationsemotionen just 

uppkommer i specifika situationer. Bakgrundsemotionen är ofta omedveten. Nussbaum tar 

som exempel insikten om att vi är dödliga, den insikten är latent men kommer till vårt 

medvetande i stunder av skada eller vid egen/andras sjukdom.  

Bakgrundsemotioner behöver inte vara omedvetna, liksom episodiska emotioner, 

situationsemotioner, inte behöver vara medvetna; men många gånger är de det, 

eftersom bakgrundsemotionerna är varaktiga förutsättningar som ofta inte märks, delvis 

på grund av att de genomsyrar så mycket.52 

Vi präglas av våra grundläggande emotioner som ibland bryter ut och påverkar oss i vardagen. 

En grundläggande känsla av orättvisa kan exempelvis brista ut i en situationsbaserad ilska i 

stunder då jag känner mig trängd eller förminskad. Jag formas som människa av mötet med 

andra och det jag bär med mig präglar hur jag tar mig vidare och därmed också påverkar 

andra. Vad utstrålar jag, vad bär jag med mig in i en miljö? 

Jag påverkas av de jag möter och min hållning påverkar dem, något jag måste vara medveten 

om. Psykologen Jerome Bruner beskriver det ur lärarens perspektiv: 

                                                 
51 Simone de Beauvoir, Det andra könet (Stockholm 2002), s. 325. 
52 Martha C. Nussbaum, Emotioner som värdeomdömen, ur Tanke Känsla Identitet, Redaktörer Ulla M. Holm, 

Eva Mark, Annika Persson (Göteborg 1997), s. 220 f. 
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När vi väl inser att en lärares uppfattning om eleven formar hans eller hennes sätt att 

undervisa, blir det av största vikt att förse lärare (och föräldrar) med den bästa teorin 

om barns medvetande – samtidigt som vi måste få lärarna att reflektera över de 

vardagsteorier som ligger till grund för deras egen undervisning.53 

För att kunna arbeta med barn krävs det enligt Clownen Manne att ”man har ett levande barn 

inom sig”. Som skådespelare innebär det också att ha kontakt med sitt eget förflutna, både för 

att kunna gestalta och för att kunna möta den publik jag har. 

Cilla: Jag kan inte vara livrädd för min egen barndom! Jag måste vilja vara i det 

landskapet som handlar om att vara barn och ung, och de erfarenheterna jag själv har 

av det. Att det inte är tabu eller förträngt.  

Att spela ute på skolor ställer krav på min identitetstrygghet och på mitt tålamod, att jag vet 

vad jag är beredd att dela med mig av när det gäller min person och att jag kan svara på frågor 

eller avböja att svara på ett trevligt sätt. Jag kommer få syn på många av mina karaktärsdrag 

men också på mina vanor och ovanor eftersom skolpubliken över mellanstadieålder är 

skoningslöst snabb med att notera och förstärka svagheter. Som exempel: jag ska släppa in 

publiken innan en föreställning av Othello, tre högstadieklasser som jag aldrig sett förut. 

Innan jag öppnar dörren drar jag åt skärpet i midjan varpå byxorna glider upp en bit. Jag 

öppnar dörren och säger: ”Hej!”, varpå jag genast möts av en blond kille som glatt hojtar: 

”Nämen, är farfar på besök här idag!”, samtidigt som han hissar upp brallorna långt över 

höfterna och stegar in i spellokalen. På en millisekund har han sett hur mitt sätt att bära mina 

byxor inte stämmer överens med gängse moderegler och trenden på skolan. Detta utnyttjar 

han blixtsnabbt genom sin markerande kommentar. För en sekund är jag helt ställd. Sedan 

känner jag att jag vill gå till försvar över min rätt till byxlinningsnivå, men sedan släpper jag 

det hela. Det intressanta är att jag flera år senare kommer ihåg det, uppenbarligen pekade han 

instinktivt på något som var en öm punkt. Nu var det en struntsak eftersom det handlade om 

byxor, men hade det varit mer personligt och handlat om exempelvis utseende eller 

uttryckssätt, hade det antagligen gått djupare. 

                                                 
53 Jerome Bruner, Kulturens väv: Utbildning i kulturpsykologisk belysning (Göteborg 2002), s. 68.  
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Det uppriktiga mötet 

Så, vem blir jag då i klassrummet, hur möter jag eleverna? Skådespelaren Hans Mosesson 

beskriver inkännande, i boken NUTEATER, Nationalteaterns försök att hitta ut till 

ungdomarna i deras egen miljö, ungdomsgårdarna, under tidigt sjuttiotal. 

Om det finns en princip så handlar den om att lära känna, att förstå. Att vara med, att 

lyssna in, att aldrig kliva ovanpå ungdomarna, utan om de röker brass eller om de 

sniffar eller om de slår sönder eller om de sitter apatiska går det inte att komma med 

någon slags moralisk hållning.54 

Men trots den goda viljan blev det en krock när mottagandet inte alltid var det förväntade:  

Jag var förbannad på att här kommer vi och skall säga någonting, spela fram 

någonting. Den lilla timmen eller vad det nu kan ta kan jag väl kräva: ”Sitt och lyssna på 

det här nu, spring inte omkring, utan ställ upp. En timme i ditt liv ska du kunna sitta still 

och lyssna.” Så tänkte man. Och det satt kvar.55 

Missionärstanken är inte ovanlig; ”Här kommer vi!”. Vi som skall lysa upp vardagen, erbjuda 

alternativ. Vi som vill väl! Det är då lätt hänt, som en av skådespelarna säger, att jag blir för 

snäll, att jag ”strävar efter att bli omtyckt”. Som när Nonnie försöker lösa de praktiska 

problemen vid ett rörigt insläpp genom att byta sida: 

Nonnie: Man blir ju lite solidarisk med dem också. Det är obekvämt och trångt att sitta 

på höga plintar i en gympasal. Så, ok då får de sitta på mattorna om de nu vill. Jag vill 

vara schysst! ”Jag vill vara er kompis, inte någon uppfostrare. Jag vill komma och 

berätta något roligt för er.” 

Faran med det är att jag riskerar att tappa mitt eget fokus, min egen hållning. Och i de fall då 

saker och ting inte går som jag tänkt, gör för mycket och helt fel: 

Gunilla: Det är jobbigt att möta ”fel” publikgrupp när föreställningen inte fungerar. 

Risken ökar att jag som skådespelare stöter bort publiken. Och så kompenserar jag för 

det och blir en härlig vuxen i stället. Översnäll.  Eller så hamnar jag i alternativet att 

straffa publiken.  

                                                 
54 Margareta Wirmark, NUTEATER – Dokument från och analys av 70-talets gruppteater (Stockholm 1976), s 

171. 
55 Ibid., s. 171 f. 
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I längden riskerar detta att leda till en cynisk inställning, något som beskrivs i denna något 

svepande beskrivning hämtad från en text kring Ung scen/östs klassrumsprojekt Do Did 

Done: 

Många konstnärer är antingen ointresserade av publiken eller rädda för den. Det kan 

finnas publikförakt hos konstnärer, och en tendens att avhumanisera sin publik genom 

att kalla dem för "apor", "en skock får", "idioter" eller liknande. Det är också lätt att som 

konstnär strunta i sin publik genom att slentrianmässigt hävda Konstens autonomi, 

särskilt när publiken som i skolteatern mer eller mindre tvångskommenderas till 

salongen.56 

Även om detta beteende förekommer, är det inte särskilt vanligt bland de som är vana att 

spela för barn och unga. Tvärtom talar de skådespelare jag träffat, om en stark och uppriktig 

vilja att möta sin publik. Det finns en fascinerande omvårdnadstanke om barn- och 

ungdomspubliken, en vilja att se dem alla, att ge dem något extra. Skådespelaren Inga Onn 

beskriver något av det mest specifika med småbarnsteater, som att hon känner ett tvång att 

”se” vartenda barn i publiken, för deras skull. Alla barn ska lämna föreställningen med en 

känsla att de har blivit aktivt sedda, att föreställningen var till för dem. Det är en verkligen 

aktiv handling där skådespelaren tar ett ansvar för sin publik. Skådespelaren Sven Wagelin-

Challis på Dockteater Tittut vidgar seendet till att innefatta även de vuxna:  

Det är dags för mig att ta ansvar. Jag tycker om den här teatern och jag tycker om den 

här publiken och vill höja teaterns nivå ytterligare. Små barn är som konstnärer i den 

meningen att de har öppna sinnen. Att spela för de här åldrarna tycker jag tydliggör mitt 

yrke. Vi skådespelare leker; vi är lekare, och barnen hänger med på vår resa. 

Med tiden har jag börjat nyansera mitt sätt att se på de vuxna i publiken. Det är lätt att 

tycka att de är i vägen, att deras närvaro stör, att de styr barnen för mycket. Inte 

förskolelärare, men föräldrar. Men jag har börjat förstå de vuxna lite bättre, och jag har 

märkt att om jag säger någonting till dem också, om jag visar att de är sedda, erkända, 

blir de oerhört glada och tacksamma. Det behövs inte mycket, men det betyder mycket 

för atmosfären och känslan i hela publiken.57 

Här förvandlar skådespelaren publiken till mer än bara iakttagare av en föreställning. Barnen 

bjuds in till att vara huvudpersoner i teaterevenemanget. Föreställningen är en sak, en 

konstnärlig händelse med sin egen logik och uppbyggnad. Men ju mindre barnen är desto 

vidare blir begreppet teaterhändelse. För förskolebarnen kan den händelsen starta redan när de 

                                                 
56 http://donediddo.wikia.com/wiki/Publik, (Hämtningsdatum 12 maj 2014.) 
57 Margareta Sörenson, En stor liten teater – 30 år med Dockteater Tittut (Stockholm 2008), s. 88 f. 
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lämnar förskolan och tar sig till teatern. Det kanske är det som händer i teaterns foajé som är 

det mest intressanta. Hela händelsen räknas. Här ligger också Ingas strävan att möta varje 

barn någon gång under den del hon hade möjlighet att påverka. Just för att själv kunna bidra 

till att det blev en riktad upplevelse som kändes positiv och stark hos alla. Här blir på ett plan 

föreställningen sekundär. Inte så att den inte är viktig, men koncentrationen på publiken tog 

för henne sådan stor plats att själva teaterföreställningen stundtals upplevdes som ”den enkla 

delen”.  

Ju längre ner i åldrarna skådespelaren riktar sig, desto tydligare blir vikten av ett ärligt och 

uppriktigt möte. Här beskriver skådespelaren Clara Norman några av sina erfarenheter från 

spelperioden med Babydrama på Unga Klara. En spädbarnsföreställning från 6 månader. 

[]det är ett tydligt perspektiv, att vi ska säga det som är sant och vi ska också vara 

sanna när vi spelade, att de har seismografer som går långt förbi, att de känner om 

man försöker fejka kontakten. Inte skratta om man inte kände för att skratta, att försöka 

hålla sig så nära sin egen känsla som möjligt. Sedan är man ju cirkushäst i alla fall, när 

teatern drar i gång så drar ju alla skådespelare igång, man får ju adrenalin och energi. 

Jag kunde uppleva att när vi hade en väldigt intensiv spelperiod, att när folk började bli 

trötta och förkylda, så uppstod det inte samma kontakt med barnen. Det kan vara 

individuella skillnader, men rent generellt så uppstod inte samma häpnadsväckande 

gränsöverskridning,[]58 

Spädbarnen beskrivs som att de är ”[]känsligare och därmed lättare kan läsa av om man 

försöker ”fejka” kontakten”.59 Här räcker det med att skådespelarna har en fysisk eller mental 

svacka för att föreställningen skall svaja. Här blir det uppenbart att föreställningen inte är 

något som kan fungera på egen hand. Det är i mötet med publiken föreställningen blir till, och 

skådespelarens relation till sin publik påverkar därmed innehållet i upplevelsen. En vuxen 

publik är oftast mer förutsägbar än en barnpublik. De uppträder mer som en massa och det 

finns ett visst grundscenario i hur de lever sig in i föreställningen. En spädbarnspublik följer 

inget för dem själva givet mönster. Ändå kan skådespelaren Malin Cederbladhs erfarenhet 

från Babydrama appliceras på alla publikmöten. ”Man måste ge för att få. Är jag inte generös 

                                                 
58 Marie Ramm, Babydrama – teatral kommunikation med spädbarn, uppsats vid Centrum för 

barnkulturforskning (Stockholms universitet 2006), s. 61. 
59 Ibid., s. 13. 
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mot publiken är den inte generös mot mig heller.”60 Därmed inte sagt att detta per automatik 

är enkelt.  

När jag frågar skådespelarna om det är något speciellt som krävs för att spela teater för barn 

och ungdomar, varierar de spontana svaren något men rör sig ändå i huvudsak inom samma 

fält. Det genuina intresset av och lusten till att spela för just den publiken. Som Maria 

Hedborg på Backa teater säger: ”Man måste tycka om ungdomar, man måste tycka om barn. 

Det är liksom det viktigaste.”. Åsa från Teater Uno säger att: ”Vi som har spelat länge för 

barn och unga, vi har ju ett genuint intresse för att möta just de här små.”. Dessa skådespelare 

är trygga i sin yrkesidentitet och kan ses som goda ambassadörer för sin konstart. Men även 

om jag inte är lika grundad i min position upplevs jag som en ambassadör i publikens ögon. I 

och med att det inte är självklart att skådespelare söker upp sin publik på förskolor och skolor, 

blir vi som gör det automatiskt representanter för vårt skrå. För många är vi de enda 

skådespelare de träffat och talat med. Deras möte med oss formar en stor del av deras framtida 

syn på skådespelarens arbete och förutsättningar. Det jag ser mig som blir då väldigt 

betydelsefullt. Är jag den gode missionären, en cyniker, en uppfostrare eller en som vill 

inspirera till revolt och uppror?  

Älska sin publik 

Den goda viljan blir en förutsättning men på ett plan också ett krav; om jag inte är ärligt 

intresserad kommer det inte fungera. Det räcker dock inte att smeta på med kärlek i största 

allmänhet.  Precis som med spädbarnspubliken är det som om jag blir avläst och avslöjad. Jag 

måste tycka om min barn- och ungdomspublik på ett sätt jag inte avkrävs i ett 

vuxenteatersammanhang. Men huruvida jag skall spela teater för unga är inte alltid ett 

individuellt aktivt val. För Bo W var det verkligen intresset för att arbeta med barn som var 

vägledande. Han hade tankar både på att jobba på förskola och att bli barnläkare vilket ledde 

till att barnperspektivet följde med när han sedan kom in på teaterbanan. När de i början av 

Pantomimteaterns karriär varvade barn- och vuxenuppsättningar, var det Bo W som oftast 

stod för idéer och spelade huvudrollerna när det handlade om barnteater, medan de andra 

koncentrerade sig på vuxenbiten. För Maria på Backa teater, var det den konstnärliga 

utmaningen som styrde. ”Jag har själv valt. Jag har hoppat av den så kallade karriären för att 

hålla på med det här. För att jag tycker det är roligare, viktigare och konstnärligt sett mer 

                                                 
60 Ann-Sofie Bárány, Babydrama (Göteborg 2008), s. 44. 
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utmanande.” Gunilla har däremot blivit placerad i uppsättningar för barn och unga och ser det 

som ett tecken på en slentrianmässighet i teatervärlden: 

Gunilla: Jag har ingenting emot det. Tycker det är givande, men har å andra sidan 

hamnat i barnfacket för att jag är ung och jobbar på institutionsteatrar. Låt de 

femtioåriga gubbarna spela treåringar i stället, det är mer spännande! 

Om jag är på en institution och blir tilldelad en roll eller helt enkelt är frilans kanske jag inte 

anser mig ha råd att säga nej, oavsett om jag verkligen vill eller inte. När regissören Finn 

Poulsen tog över som chef på Upsala stadsteater 1991, ville han vända upp och ner på 

skådepelarnas invanda föreställningar om vad som var värt att spela. Nu skulle det bara spelas 

svenska pjäser, och mycket barnteater.  

Men jag menar: Ingen skådespelare skulle få slippa att spela för barn. Det är konstigt 

det där. I och med att barn har låg status får konst för barn också låg status, och det är 

ju alldeles åt pipsvängen som Astrid Lindgren säger. För det borde vara tvärtom, att 

den bästa konsten ska vara för barn.61 

Det som ledde till en publikt och konstnärligt sett intressant period i teaterns historia var inte 

alldeles självklart positivt bland alla de egna medarbetarna. Skådespelaren Maria Selbing, 

som aktivt valt att spela barnteater inom Unga Riks bland annat, är dock av den åsikten att 

ingen skall tvingas. Hon ser själv utmaningen i det, gör man inte det skall man slippa, enligt 

henne. 

Men tycker man inte om att spela för barn, skall man inte göra det. Jag har ibland känt 

när jag spelat för vuxna: ”O Gud vad det är tråkigt! Publiken är så väluppfostrad.” Att 

spela för barn är som att gå ut på en racerbana, man vet aldrig riktigt vad som skall 

hända.62 

Ett flertal av de som växlar mellan att spela för barn/ungdom och vuxna säger att de upplever 

en större frihet inom barn/ungdomsteatern. Att de skådespelarmässigt kan ta ut svängarna lite 

mer och som Paula Brandt sade under vår intervju; ”slipper naturalismens plåga”! Men även 

om jag kanske föredrar den unga publiken kommer jag inte ifrån den vuxna. En av de 

inbyggda paradoxerna i all kommersiell barnkultur är att den så gott som uteslutande 

definieras, skapas och distribueras av vuxna och i det kan jag känna mig vilsen. Jag som 

vuxen ställer in hela min koncentration och kraft på att kreera en föreställning för barn 

                                                 
61 Christer Åsberg, Tid med teater: Upsala Stadsteater under femtio år (Upsala 2001), s. 153. 
62 Anna Lena Persson, Mötet med barnen, ur Spela roll: Scenkonst för yngre med Unga Riks (Stockholm 2003), 

s. 41. 
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och/eller ungdomar, ändå är det inte i första hand barnen själva utan andra vuxna som skall 

bedöma om den fungerar i det sammanhang den är tänkt att fungera i, för den unga publiken. 

Det är då alltför lätt att diskutera ovanför huvudet på dem som vi värnar om. Ibland leder 

detta också till konflikter gällande hur och vad som skall spelas. 

Språkbruk 

Lågstadieföreställningen Åtta år, som spelades i gymnastiksalar runt om i Östergötlands län 

under hösten 1988, fick ett väldigt positivt publikmottagande. Den enda negativa kritik som 

nådde våra öron, handlade om språket. Det språk som dramatikern Börje Lindström använt sig 

av i pjäsen var realistiskt men med en teatral förhöjning. Språket var inte förenklat eller 

”gulligt”, tvärtom var det rikt och bitvis ganska avancerat. Men det var inte det som väckte 

uppmärksamhet. Istället var det förekomsten av svordomar och könsord som retade några i 

publiken. Det som fascinerade mig mest med detta var att de som gav uttryck för en skepsis, 

eller till och med upprördhet, oftast var yngre lärare och framför allt de lärarstuderande 

reagerade starkt. Jag stod bakom pjäsen och dess språk, både som skådespelare och 

privatperson. I diskussioner med de språkkritiska hävdade jag både konstens frihet och att 

verklighetens barn på samma sätt som barnen i pjäsen bitvis utnyttjar ett språkbruk de inte 

riktigt har kontroll över och förståelse för vad det egentligen står för. Det ingår i 

identitetssökandet och vuxenblivandet. Jag lyckades inte övertyga någon av de skeptiska med 

mina argument vilket förvirrade mig en smula. Det här stämde inte med mina egna fördomar 

om att de mest puritanska borde vara det äldre lärargardet och det ledde till att jag stundtals 

vacklade. Hade de rätt i att vi passerat en språklig gräns? Var de grova orden bara en 

vuxenkonstruktion och ett plumpt försök att göra sig roliga på barnens bekostnad? 

Motverkade vi en positivt kreativ språkkultur bland barnen i Östergötland? Många tankar var 

det som for igenom mitt huvud. 

Sedan vände det. Åtminstone för min del. Vi skulle precis börja en föreställning när en av 

mina medskådespelare plötsligt upptäckte att han glömt sin halsduk. Han såg förtvivlat på mig 

och vi insåg båda att den måste finnas med, det gick inte att spela föreställningen utan den. Ett 

snabbt beslut och han sprang ner i omklädningsrummet för att se ifall den fanns kvar där. I 

den paus som uppstod frågade jag publiken om det var någon som hade en rolig historia att 

underhålla oss med medan vi väntade. Genast vreds alla huvuden mot ett håll. Alla i publiken 

tittade på samma person. Det gick som ett upphetsat påbud genom alla elever: ”Ta den om 

Pelle!” Lärarna var lika fokuserade men inte lika muntra: ”Nej, inte Pelle!”, ”Jo!” skanderade 
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eleverna. Jag sade något om att det väl var okej att berätta om Pelle. Jag blev nyfiken. Lärarna 

suckade, men gav sig och en kille reste sig med blossande kinder och berättade sedan med 

hög röst historien om CP-skadade Pelle. 

Cp-skadade Pelle ska börja skolan och hans mamma vinkar av honom innan han kliver 

på skolbussen. Pelle kliver på bussen och säger till busschauffören:  

(Härmandes en Cp-skadad) - Går den här bussen till skolan? 

Varpå chauffören genast reser sig och klipper till Pelle så han trillar av bussen. Pelle 

går hem och berättar för sin mamma som säger att det nog blir bättre nästa dag och att 

han inte behöver gå i skolan den här dagen. Dagen efter kliver Pelle på bussen igen 

och säger ännu en gång:  

(Härmandes en Cp-skadad) - Går den här bussen till skolan? 

Varpå chauffören genast reser sig och klipper till Pelle så han trillar av bussen. Pelle 

går hem och berättar alltihop för mamman. Nästa dag följer hon med Pelle till 

skolbussen för att tala med chauffören.  

- Varför slår ni min son? frågar hon. Chauffören tittar på henne och så säger han.  

(Härmandes en Cp-skadad) - Han driver ju med mig! 

Barnen i publiken skrattade lika glatt och upphetsat som jag förstod att de gjort varje gång 

historien upprepats. Det förbjudna i ämnet ökade på intensiteten och glädjen medan lärarna 

suckade uppgivet. Att denna historia inte var politiskt korrekt var helt uppenbart, men för mig 

var det förlösande. Denna historia levde ett aktivt liv på skolgården och varhelst det behövde 

muntras upp eller hädas lite. Den var ett klassiskt uttryck för gränstestande och kunde 

samtidigt användas som ett exempel på fördomar åt alla möjliga håll och på vår mänskliga 

förmåga att betrakta saker och ting normativt. Det var en berättelse som kunde ses ur många 

olika perspektiv och slå åt oväntade håll beroende på hur den vreds. Den var plump och 

överraskande och grov och rolig. Och framför allt, den födde en blossande intensitet i den 

församling där den berättades. Historien om CP-skadade Pelle kan betraktas som en del av 

barns folklore. Ulf Palmenfelt, professor i etnologi, skriver att företeelser som barn känner att 

de inte kan tala helt öppet om ofta kanaliseras i form av folklore, och att: ”Det är snarast regel 

att ett samhälles folklore erbjuder vägar in i det kollektiva undermedvetna.”63 Artikeln 

avslutas med: 

Kulturarvingarna kan inte påtvingas något arv mot sin vilja. Vad man väljer utgår från de 

egna behoven. Kulturarvet folklore är speciellt lämpat för att ta itu med känsliga och 

                                                 
63 Ulf Palmenfelt, Ärva, bruka och förändra – om barns egna traditioner, ur Kulturarvingarna, typ!: Vad ska 

barnen ärva och varför?, red. Anne  Banér (Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet, 

Stockholm 2011), s. 55. 
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obehagliga sidor av tillvaron. Folklore är inte upphovsrättsligt skyddad och det är alltså 

fritt fram för varje generation av brukare att anpassa den efter sina aktuella behov. 

Därmed blir folkloren – liksom det talade språket – till ett levande, ständigt föränderligt 

kulturarv.64 

Även om jag inte hade begreppet folklore i mitt medvetande, kände jag ändå hur jag befriades 

av historien om Pelle. Efter detta, tänkte jag, kommer jag inte ha några som helst problem att 

försvara Börje Lindströms val av språk och det faktum att det mitt i all teatral förhöjning var 

rejält grundat i ett för barnen själva autentiskt sammanhang, samtidigt som det utmanade både 

språkliga och vuxenmoraliska konventioner.  

Här hade vi en intressekonflikt som från båda håll grundade sig i ett genuint intresse för barn 

och deras utveckling som människor. Det är också något jag måste vänja mig vid, att föra min 

egen och andras talan. Att försvara och/eller förklara mitt agerande med barnen för andra 

vuxna. Vad är rätt och vad är fel, vad fungerar eller inte? Men det är inte bara en kamp. Oftast 

möts jag av entusiasm från såväl barn som vuxna. Framför allt inom förskolan är de vana 

brukare av kultur. De går på muséer och teater, utställningar och bio. Hos barnen finns en 

nyfikenhet och hos de vuxna en vardaglighet. Detta brukar hålla i sig upp till mellanstadiet, 

sedan kommer högstadiet med alla timlärare och pressade scheman. Då handlar konflikterna 

oftare om tidsmässiga prioriteringar. 

Klassrummen 

Ett sätt att få loss tid är att vi kommer ut till skolorna och spelar i klassrummen. Då sparar de 

in restid vilket underlättar lärarnas planering och prioriteringar. Klassrumsteater kan delvis 

betraktas som ett eget fält som sorterar under skolteater inom familjen barn- och 

ungdomsteater. Man kan också definiera klassrumsteater som en lågbudgetgenre: 

Klassrumsteater har i Sverige utvecklats till en egen genre som ofta innebär få 

skådespelare, ingen teknik, minimal scenografi och en pjäslängd som motsvarar en 

lektion, d.v.s. ca 40 minuter. Det är ett billigt sätt att producera föreställningar, ofta för 

de minsta barnen, och ett enkelt sätt för skolan att slippa hela företaget att ta sig med 

en skolklass till och från teatern.65 

                                                 
64 Palmenfelt, s. 66. 
65 Malin Axelsson, Att vända klassrumsteater upp och ner – ung scen/rapport 1 (Linköping 2011), s. 13. 

Rapporten utgår från ung scen/östs uppsättning Do Did Done som var ett ambitiöst försök att aktivt omformulera 
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Att spela i klassrum och gymnastiksalar är inte 

okontroversiellt ens inom skolans väggar. Medan 

vissa lärare tycker att det är bra att vi kommer till 

dem, finns andra lärare som vill se teater i 

traditionella teaterlokaler.  Ändå inser jag när jag 

läser Maud Backéus bok När Erik bär förklä är han 

Anders, att jag aldrig tänkt mig klassrummet som ett 

provisorium: 

Förväntningarna på vad som visas i gymnastiksalen (och andra ”profana” rum) har 

mest med lärares (och andra vuxnas) inställning att göra. Med till vilken grad de visar 

att de tycker lokalen är ett provisorium. Det är den ju, men ju mer detta framhålls för 

den publik som är hänvisad dit, desto högre krav ställer den på skådespelarnas 

förmåga att få det imaginära ”mandelträdet” att gå i blom inför häpna ögon.66 

För mig har skolans rum varit spellokaler, bara mer eller mindre bra. Den längtan jag 

stundtals kände efter en traditionell scen och salong handlade mer om en vision om hur 

mycket lättare och tydligare allting skulle bli för mig som skådespelare. Klassrummet har sin 

speciella tydlighet och utmaningar. Det avskalade rummet och publikens påtagliga närvaro 

kan vara underbar. Men både rummet och närvaron är något jag måste lära mig hantera. 

När jag tänker tillbaka på denna min första tid i klassrumsteaterns värld kvarstår en oändlig 

rad av skolor jag besökt. Jag erinrar mig mängder av fascinerande möten med barn och 

ungdomar runt om i landet. Några enstaka spelningar skiljer ut sig ur mängden och glimmar 

till som minnesbloss ur det förflutna. Det jag erinrar mig i dag är det positiva. Jag vet att det 

var slitigt, jag vet att vi stundtals gick på knäna, men det är mer som en bild av ett tillstånd 

som på ett sätt var en förutsättning för verksamheten. Något vi också hävdade: ”Skolans värld 

är slitig – därför är också skolteaterns värld slitig!” Samtidigt var just det ansträngande; 

myllret av intryck, närheten till eleverna, publiken, den energifyllda nerv som pulserar genom 

varje skolbyggnad, också det som gav någonting tillbaka till oss som skådespelare, som 

människor. Det var det som trots allt gjorde det värt att vara där. Att jag i dag minns det 

positiva hänger nog lika mycket ihop med att jag i dag är tryggare i min skådespelarmässiga 

                                                                                                                                                         
och förnya klassrumsteatern som form. Denna omformulering har sedan fortsatt i deras efterföljande 

klassrumsproduktioner. 
66 Maud Backéus, När Erik bär förklä är han Anders (Göteborg 2009), s. 264 f. 
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identitet än jag var då, och att jag i efterhand lättare ser poängen med att vara och verka i 

skolans värld. Då var det mycket som var annorlunda och förvirrande. 

Tystbarnen 

Föreställningen Tystbarnet handlade om Lars-Inge som just inte sade så mycket. Han var en 

av de där skuggorna som alltid finns i varje skola, i varje 

klass, men som sällan märks. Grundregeln var att vi spelade 

två föreställningar om dagen i klassrum, två 

mellanstadieklasser per gång, och mellan föreställningarna åt 

vi lunch i matsalen tillsammans med de klasser vi spelat för. 

Vi var tre skådespelare och såg till att sprida ut oss bland 

eleverna under luncherna. Det var ofta ett glatt hojtande när vi 

kom till matsalen; ”Sitt här med oss!”. Men lika vanlig var en 

tyst närvaro vid min sida. Det var jag som spelade Lars-Inge i 

pjäsen, själva tystbarnet. Och det märktes efter 

föreställningen. ”Tystbarnen” tydde sig till mig med en 

stillsamt pockande uppmärksamhet. Jag tog det som något 

positivt ur ett skådespelarperspektiv. Det vi berättade i 

föreställningen berörde vår publik och min gestaltning 

fungerade. Jag blev någon man kunde identifiera sig med. 

Samtidigt var det inte okomplicerat att hitta ett förhållningssätt 

till sådana här möten. Vem var jag i dessa lägen? För dem och 

för mig själv? Hur skulle jag hantera dessa förtroenden som 

ibland smögs åt mig? Det hände flera gånger under 

spelperioden att vi inte förmådde lämna skolan innan vi hunnit prata med någon lärare. ”Har 

ni koll på hur den eleven mår?” Jag eftersträvade ett äkta möte, men kommunikation för också 

med sig något tillbaka och det var inte enkelt att veta hur jag skulle hantera det. 

Efter Tystbarnet hade vi ett rejält efterarbete där vi direkt efter föreställningen under en hel 

lektion diskuterade pjäsens tankevärld. Min uppgift var att lyssna och att vara med i de 

improvisationer som utgick från dilemman i pjäsen. Den scen som oftast användes var en scen 

där min karaktär, Lars-Inge, blev hunsad av en skolkamrat utan att han visste hur han skulle 

säga ifrån. Först spelade vi om scenen för att eleverna skulle få tänka ut en eventuell 

utveckling, därefter fick någon som ville kliva upp och ta över Lars-Inges roll. Upplägget var 
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klassiskt. Vad händer i fall Lars-Inge säger ifrån? Målet var givet; att ge de närvarande en 

ökad empatisk förståelse för den utsatte och dessutom ett visst mått av revanschlust när Lars-

Inge tar sig ton. De allra flesta föreställningar sträcktes ivriga händer i luften och många 

kände sig manade att ta över Lars-Inges roll. Några få gånger var det dock ingen som ville gå 

upp och ersätta mig. Jag kunde ibland se hur några av dem som jag inbillat mig hörde till de 

tystas skara satt och bara längtade, men inte vågade.67 Det hände ibland att jag tog på mig 

deras ångest. Eller snarare det jag tolkade som deras ångest, deras bekymmer eller helt enkelt 

det jag upplevde tyngde dem. Jag ville ge röst åt dem, föra deras talan. Ge igen! Jag tolkade 

situationen som att de var så nertryckta att de inte vågade gå upp och att de andra i klassen 

blivit så vana vid förtryck att de inte heller vågade eller kunde ifrågasätta det som skedde. 

Alltså återstod jag själv och jag spelade om scenen i deras namn och reste mig och tog plats 

och skällde ut min kombattant efter noter. Själv ville jag se det som just en revansch för de 

som velat men inte vågat. Jag spelade i deras namn. Men frågan är var jag drog gränsen 

mellan mitt mänskliga behov att stötta andra människor och mitt konstnärliga uttryck? Och 

hur förhöll jag mig till det pedagogiska i en sådan situation? Hur såg det ut? Jag upplevde att 

jag gjorde gott men kanske bara snurrade in mig i kvasiterapeutiska ambitioner. I mitt nya 

uppdrag hamnade jag stundtals i situationer där jag inte hade en yrkesmässig täckning för det 

jag gjorde. 

Integrationsprojektet som havererade 

Samtidigt var Tystbarnet en populär uppsättning och även om vi ibland hade ett tätt 

spelschema var det en tacksam föreställning att spela i. Det var över huvud taget en bra 

spelperiod. Så kom vi till Malmö och någonting hände.  

Vi hade två fullproppade spelveckor och tog oss an de första spelningarna med sedvanlig 

ambition.  Men den respons vi numer var vana vid att få uteblev till stora delar. 

Grundförutsättningen för våra föreställningar var att de ägde rum i ett klassrum för max 60 

elever och deras lärare, vilket innebar att publiken som regel utgjordes av två eller kanske tre 

klasser. Beroende på hur stor skolan var kunde vi ibland spela för hela mellanstadiet på en 

                                                 
67 Vi tvingade aldrig någon. Bland de som ville gå upp kunde det finnas både förtryckare och förtryckta och de 

där emellan. Ibland kom klassens clown upp eller någon med hög status. Fascinerande ofta var det dock elever 

som vi i efterhand fick veta hörde till de tystas skara. De undanskuffade, de mobbade. De få tillfällen när ingen 

ville gå upp var vår upplevelse att det var för nära verkligheten. Att det fanns en pågående konflikt i klassen som 

liknade pjäsens och därför blev för svår att närma sig. Även om vi inte kunde hävda det som en generell regel, 

fick vi det ändå, vid ett par tillfällen, bekräftat av lärare efter föreställningen. 
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dag, medan vi på andra ställen koncentrerade oss på en årskurs. Endast i undantagsfall spelade 

vi föreställningar där elever från olika skolor blandades. Vår erfarenhet av dessa 

föreställningar var att de i regel blev låsta av det faktum att två skolor, som inte kände 

varandra, möttes. Det blev som om två olika kulturer möttes och genast utbröt ett snabbt 

värderande av styrkor och positioner. Ett tydligt vi och dem uppstod i publiken. Under den här 

Malmö-turnén blev den sortens spelningar mer regel än undantag. Dessutom framgick det allt 

för tydligt att eleverna i de skolor och klasser som tussats ihop inte hade några som helst 

gemensamma relationer. Det vanliga scenariot var att till skolor där eleverna var normativt 

svenska, kom klasser med multietniska identiteter och vice versa. Här blev det då ännu mer 

tydligt att det var olika kulturer som betraktade varandra och att misstänksamheten var 

uppenbar. Ibland kändes det som att befinna sig i en demilitariserad zon och försöka nå 

uppmärksamhet från två stridsberedda härar på var sida. Här är rummet av stor betydelse. Om 

jag spelar på en teater är blandningen av elever från olika skolor inte en lika stor sak. Där är 

det grundläggande att alla elever är gäster i en för dem främmande miljö. I ett klassrum blir 

det annorlunda. Dels är det mindre, intimare, ett rum där ingen kan gömma sig. Dels är det 

oftast någon klass som har just detta rum som sitt eget, eller som åtminstone befinner sig i sin 

egen skola. I det läget blir den klassen som kommer utifrån just de som kommer utifrån, de 

andra. Något som lätt triggar igång allehanda försvarsmekanismer. 

Efter några föreställningar av den här karaktären frågade vi en lärare om vad det var som var 

på gång. Hon tittade på oss lite förvirrat och sade att vår föreställning ju ingick i ett 

integrationsprojekt. ”Visste ni inte det?” Utan vår vetskap hade föreställningen Tystbarnet 

hamnat som en del i ett integrationsexperiment som Malmö kommun dragit igång. Tanken var 

att med hjälp av teater få människor från olika kulturer att mötas. En tjusig tanke, men 

betydligt svårare att genomföra i praktiken. Kulmen kom när vi spelade i X, en stadsdel i 

Malmö, som åtminstone då var hårt präglad av en smärtsamt tydlig segregation. Det var som 

om kartritarna dragit ett symboliskt streck mellan de bostadsområden där å ena sidan svenska 

och å andra sidan multietniska namn klingade genom luften. Vi skulle spela i en enplans 

betongskola från sjuttiotalet, uppförd i ett område som troligtvis byggts under 

miljonprogrammets sista skälvande period. Barnen från den andra skolan hörde hemma bland 

villorna tvärs över gatan.  
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Ytterligare en verklighet 

Läraren framför oss är lite spänd och vi försöker lugna honom. Vi säger att föreställningen 

brukar gå alldeles utmärkt och att det inte kommer att bli några problem att få plats i 

klassrummet. Det här är vårt jobb, avslutar vi med att säga. Han verkar inte särskilt lugnad 

och nu dundrar eleverna från den skola vi befinner oss i in i klassrummet. Trettio stycken 

femteklassare med hög energi. Det tjoas och stimmas och hoppas runt bland de publikplatser 

vi gjort i ordning på skolbänkar och bord. Vi talar om att det kommer att komma en klass till 

och när de väl dyker upp blir det alldeles tyst. Ett tjugotal elvaåringar från tvärs över gatan 

smyger sig in i klassrummet. De går tätt, tätt intill varandra. Vi hälsar dem välkomna och 

försöker få dem att sitta ner. Redan här är det känsligt. Revir markeras, avståndet mellan deras 

respektive skolor markeras genom den luft som mäts ut mellan de sittande. Grupperna sitter 

tätt ihop, någon sammanblandning sker icke. Vi försöker hålla stämningen uppe och drar 

igång. Föreställningen går helt okej efter omständigheterna. Där finns det ändå ett fokus som 

ligger en bit utanför dem själva och femmor brukar inte vara svårövertalade när det gäller att 

ge sig hän i upplevelser. Det är i efterarbetet det blir tungt, riktigt tungt.  

Hela tanken med vårt pedagogiska efterarbete är att luckra upp den föreställning som publiken 

just sett tillsammans. Den tar sin utgångspunkt i en gemensam upplevelse av ett skeende och 

har ett reflekterande samtal som grund. Vi pratar med eleverna om de karaktärer som finns, 

deras förutsättningar och de mekanismer som styr deras handlande. Målet är att belysa det 

komplexa i våra mänskliga relationer och koppla ihop det med publikens världar. De 

rollfigurer som medverkat i föreställningen används som alibin i diskussioner som annars 

skulle varit svåra att genomföra. Antingen för att de skulle blivit allt för abstrakta, eller för 

personliga. Det är en skillnad på att fråga en elvaåring: Hur är din relation till dina 

klasskamrater? Och att fråga samma elvaåring: Hur är Lars-Inges relation till hans 

klasskamrater?  Till vår arsenal av pedagogiska hjälpmedel hade vi också olika 

värderingsövningar och stundtals rena dramaövningar. Detta efterarbete brukade ta 40 – 45 

minuter, lika lång tid som själva föreställningen, och följde oftast samma form. Även 

efterarbetet hade en dramaturgi som nu efter ett hundratal föreställningar flöt på mycket väl. 

Men inte denna gång. Efter den inledande frågan var det dödstyst. Vi såg och kände hur 

eleverna i de olika klasserna tvekade. Att öppna munnen i det här sammanhanget var inte 

riskfritt. Efter en eon av tid räckte en blond flicka upp handen och sade något om Lars-Inge. 

Nu var det då den andra sidan som kände att de var tvungna att ge sig in i leken. Vi fick till 
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slut i gång en sorts konversation, men istället för det böljande samtal som vi brukade ha, blev 

det här enbart någon sorts artigt markerande från bägge sidor. Ingen var avspänd. Ingen ville 

vara där de var. När vi väl var klara, eller kanske insåg att vi inte skulle komma längre, kom 

läraren fram igen och sade att vi inte fick låta den första klassen gå ut ur klassrummet förrän 

om fem minuter. Sedan lotsade han gästklassen ut i korridoren och försvann. Genast ökade 

trycket och energin inne i rummet igen. Missmodiga plockade vi ihop våra saker och när 

eleverna otåligt började rycka i dörren för att gå ut så såg vi inte längre någon poäng i att hålla 

dem kvar. Efter ytterligare en stund kom läraren tillbaka och skällde på oss för att vi inte hållit 

kvar eleverna som han sagt till om. De hade genast rusat ut och gruffat med de främmande 

barnen från andra sidan gatan, från det område som låg så nära men ändå så långt borta. Först 

nu förstod vi att poängen med att hålla ena klassen kvar var för att ge den andra en fri lejd ut 

till friheten. Vi insåg att vi inte på något sätt förstått vidden av vad vi ovetande gett oss in i 

och att detta integrationsprojekt, åtminstone ur vårt perspektiv, på alla sätt var helt misslyckat. 

Ett tag var vi beredda att hoppa av, men till sist beslöt vi oss ändå för att fortsätta efter att vi, 

som en markering, sökt upp de ansvariga på stadsdelsförvaltningen för att delge vår åsikt om 

projektets undermåliga underbyggnad. 

Socialantropologen Hanna Wittrock skriver i sin doktorsavhandling, Säg inte mötesplats!, att 

teatervärldens förhållande till mångkultur är ambivalent. Å ena sidan benämns teater som en 

många gånger föredömlig konstform för att representera och arbeta med mångfaldsfrågor. Å 

andra sidan kritiseras teater för att vara allt för normativt bunden. Men de goda sidorna 

överväger ofta de dåliga i det offentligas ögon: 

En väsentlig orsak till teaterns goda rykte är förmodligen att den bedöms vara en god 

moralbyggare. En allmänt vedertagen uppfattning i kretsar som arbetar med mångfald 

och kultur är att teater är ett ypperligt verktyg för att slipa moralisk kapacitet och skapa 

mötesplatser och deltagande.68 69 

Men allt för ofta är det tomma ord. Något som visar sig smärtsamt tydligt när Wittrock 

diskuterar med en publikarbetare vid Malmö Stadsteater i samband med uppsättningen 

                                                 
68 Hanna Wittrock, Säg inte mötesplats!: Teater och integration i ord och handling, (diss.) (Lund 2011), s. 9.  
69 I Myndigheten för kulturanalys utredning av Skapande skola, kallas detta en Godhetsdiskurs och hänvisas till 

Norge och den diskussion som förts där i samband med deras barnkultursatsning Den kulturelle skolesekken. 

(Myndigheten för kulturanalys, Skapande skola: En första utvärdering – Rapport 2013:4 (Stockholm 2013), s. 

51.) I skolverkets rapport Perspektiv på Kultur för lust och lärande, förekommer begreppet kulturprofylax 

syftandes på en tankefigur där kulturen kan vara en del av de verksamheter som verkar förebyggande på grupper 

som riskerar att hamna snett i sin uppväxt. (Ulla Lind och Kerstin Borhagen, Perspektiv på Kultur för lust och 

lärande, rapport från Skolverket, Dnr 2001:59, s. 27.)  



69 

 

Mohamlet, en pjäs som tar avstamp i Shakespeares Hamlet men utspelar sig i ”det nya 

Sverige”, framför allt i Malmö där den unge Mohamlet blivit arab.: 

Syftet är att hitta ”teaterovana grupper”. ’Varför vill teatern det?’ undrar jag. ’Dels för att 

det ligger i uppdraget som stadsteater, dels för att det är politiskt korrekt’, svarar 

publikarbetaren frankt. ”Det finns pengar i integration.” 

Det är väldigt politiskt korrekt att sitta och prata om mångkulturalism [] 

och hur vi tycker att folk från Rosengård, att dom ska komma hit [] Det är 

väldigt politiskt korrekt att kunna meddela kulturnämnden att vi har haft si 

och så många skolor från Rosengård här.70 

Den osäkerhet jag kände inför min nya roll som skolteaterskådespelare innefattade flera 

faktorer. Den nya krävande miljön, den höga energinivån, det faktum att jag nu ingick i ett 

pedagogiskt sammanhang. Men jag tror att den största orsaken var att jag tappade kontakten 

med den ursprungliga känslan av fascination inför att spela så nära unga människor i deras 

”hemmiljö”. När det blev ”bara” vardag, såg jag inte längre poängen med att vi kom ut till 

dem och spelade. Jag blev avtrubbad och misstog min fysiska trötthet för brist på entusiasm 

från skolorna. Tack och lov skiljer då vissa spelningar ut sig och visar på det meningsfulla i 

den här sortens turnerande teater. Märkligt nog var det den allra sista föreställningen på den 

annars röriga Malmöturnén.  

Vi kom till klassrummet i ett område med utpräglad mångkulturell identitet, en isgrå 

fredagseftermiddag i december och möttes av sjutton trötta mellanstadieelever.  De utgjorde 

vår hela publik. Det hade blivit något fel i planeringen så den andra klassen hade redan gått 

hem och en stor del av den här klassen också. Men det här gänget var kvar för att se 

Tystbarnet. Det var efter officiell skoltid och dessutom sista dagen på ramadan. Hålögt 

utsvultna halvlåg elvaåringarna på sina stolar för att se en teaterföreställning framförd av tre 

mätta helyllesvenskar i fyrtioårsåldern. Sällan har jag känt mig så malplacerad och önskat att 

jag hade en föreställning som riktade sig till just de här barnen. Men det fanns ett lågintensivt 

driv hos dessa ungdomar och bara det faktum att de stannat kvar för vår skull gjorde att vi 

kastade oss ut i föreställningen. Ändå var min farhåga att vi inte skulle ha några gemensamma 

identifikationspunkter överhuvudtaget. Därför blev jag starkt och glatt förvånad i scenen när 

min karaktär, Lars-Inge Wiktorsson, av sin inställsamma nya styvmor i ett försök att ställa sig 

in, får en tårta och en av eleverna utbrister: ”Ge bort en tårta på ramadan, fy vad taskigt!” De 

                                                 
70 Wittrock, s. 215. 
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köpte överenskommelserna rakt av. Identifikationen var total och de andades med oss hela 

föreställningen. Sedan under efterarbetet, i en livlig diskussion kring pjäsens problematik om 

de tysta undanskuffade barnen skulle en tjej som både var ny i klassen och i landet, och som 

bara kunde en handfull ord på svenska, absolut vara med och improvisera en scen ur 

föreställningen. Det var knappt hon förstod vad det gick ut på, vad som förväntades av henne, 

men hon skulle bara vara med och de andra eleverna tyckte det var toppen. Hela 

publikgruppens mentala och fysiska närvaro var som en manifestation av kraft och vilja, mot 

alla odds. 

I sådana lägen kastas alla tvivel över bord. Jag struntar i politiskt korrekta 

mångfaldssatsningar som bara är tomma ord, räcker lång näsa åt mitt eget bekräftelsebehov av 

en vuxen publik. Där och då får teaterkonsten sin mening för mig. Några människor möts en 

tid i ett gemensamt rum. Vi får syn på oss själva och på varandra genom att tillsammans 

förhålla oss till ett skeende och se vart det för oss.  
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Om frivillighet öch öfrivillighet 

En inställd spelning är också en spelning. 

Ulf Lundell 71 

H-skolan 

Vi var spända redan när vi kom. H-skolan hade givit oss problem tidigare. Det var en stökig 

skola, en högstadieskola och vi brukade normalt sett spela den här pjäsen för mellanstadiet. 

Bara det var en utmaning, att höja åldersribban. Det var visserligen något vi hade gjort 

tidigare utan större problem, men som sagt H-skolan var speciell. En skola där personalen ofta 

var passiv eller rent av osynlig. Första gången hade ett slagsmål utbrutit i korridoren i 

samband med föreställningen och vi hade fått engagera oss för att i första hand upplösa 

slagsmålet, i andra hand prata med de inblandade och försöka lugna ner och sedan i tredje 

hand få tag i personal som kunde hjälpa till. Det sista visade sig vara det svåraste. Ingen på 

skolan ville ta ansvar, eller ens närvara. Till slut hamnade vi som teatergrupp i samtal med 

rektor för att få hjälp att lösa situationen och slippa lämna elever i en komplicerad situation 

utan vuxenhjälp. Även då blev det undflyende svar. Andra gången vi spelade på skolan blev 

det en stökig spelning med alldeles för många ungdomar på plats, fler än vad som sagts skulle 

komma. Föreställningen hade gått att genomföra, men framför allt efterarbetet hade blivit 

lidande av elevers bitvis öppna obstruktion. 

Nu är det tredje gången, första två gångerna med Tystbarnet och nu med Förlåt att jag finns,72 

och vi skojar om det som tredje gången gillt. Antingen kommer det bli perfekt, som motvikt – 

äntligen, eller gå åt helvete rejält. För att kunna göra ett så bra jobb som möjligt är vi där extra 

tidigt. Klassrummet vi tilldelats är inte ett vanligt klassrum, vilket vi hade bett om, i stället har 

vi fått syslöjdssalen. Det pågår en lektion där inne som drar ut på tiden och vi är tvungna att 

avbryta den för att hinna förbereda vår föreställning. Det är ett stort, men kraftigt belamrat 

rum. Bänkar med symaskiner, tyger överallt men inte så många stolar som det brukar vara i 

ett klassrum. Vi sliter på, flyttar bänkar och hämtar stolar, städar undan och gör i ordning den 

lilla scenografi vi ändå har med oss. Resultatet blir ett rum som vi nätt och jämt erövrat.  Runt 

hela rummet är det hyllor fulla med slöjdarbetsmaterial och vi ska spela framför en hel hög 

                                                 
71 Ulf Lundell, texter . noter . bilder (Stockholm 1996), s. 604. 
72 Förlåt att jag finns, manus och regi Martin Lindberg, spelades på Friteatern 2000 – 2002. 
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med kuddar under arbete. Vi har tryckt ihop symaskiner och staplat tyger i ett hörn och ställt 

bänkar och stolar framför som publikplatser. Ändå andas hela rummet fortfarande syslöjd med 

en känsla av tygdamm hängande i luften. Snart är det dags. Vi pratar om att vi måste vara 

extra noga vid insläppet, att skapa en positiv stämning. Det sista vi vill, är att hamna i en 

kaossituation vi inte har kontroll över. Vi är förväntansfulla, men också ovanligt nervösa. 

Så kommer de, invällande, instormande och insläntrande om vartannat. Det är en hög 

energinivå och vi jobbar hårt för att skapa en koncentration i rummet. När vi tror att alla är på 

plats, presenterar vi oss för vår publik, ett stort gäng åttondeklassare och någon enstaka lärare. 

Det känns som om vi är på väg mot något kreativt och skall just börja föreställningen. 

Plötsligt kliver en manlig lärare in och gormar genast åt ett gäng grabbar att de skall ta av sig 

sina kepsar. De hinner knappt reagera innan han går fram och sliter kepsarna från grabbarna 

för att sedan parkera sig längst bak i rummet. Stämningen förändras genast. Det som vi skapat 

raseras. I förhoppningen om att ändå behålla vår positiva ingång och inte öppna för en 

konflikt, drar vi igång direkt. Men det är försent, nu är vi alla på vår vakt igen.  

Det är ovanligt mycket kommentarer, vilket är okej, men sliter på koncentrationen eftersom 

en undran är hur det skall utveckla sig. Kommer det bli värre? Vi känner att det finns en oro i 

publiken. Mitt under en scen hasar några grabbar ner från sina stolar för att halvligga på 

golvet istället. Inspirerad av detta kliver en kille rätt över vår spelyta för att hämta några 

kuddar som han sedan lägger sig på. Fler grabbar vill nu hämta kuddar. Vi befinner oss i en 

scen där jag spelar en excentrisk rektor med flintskalleperuk. När grabbarna lämnar sina 

platser griper jag sålunda in som rektor, utan att bryta spelet, och skickar tillbaka grabbarna 

till sina platser. Adrenalinet pumpar och vi spelar vidare. Sedan händer en massa saker, och 

jag minns egentligen inte vad, eller vilken specifik händelse som sedan utlöser vår blackout. 

Jag vet att vi bryter ett par gånger för att återställa ordningen, men jag misstänker att det sker 

lite halvhjärtat. Plötsligt stoppar vi igen och en av oss säger att: ”Nu skiter vi i det här. Vi 

stannar här. Det blir ingen mer föreställning. Alla får gå!” 

Jag tror att vi alla är lika snopna, både elever, lärare och skådespelare. Men ingen ifrågasätter 

beslutet. Syslöjdssalen töms på folk med samma intensitet som den fylldes bara en stund 

tidigare. Vi står där ensamma och försöker övertyga varandra om att vi gjort rätt. Men medan 

vi plockar ihop våra grejor och drar oss mot turnébussen sjunker insikten om vårt 

misslyckande in. Under resan tillbaka till teatern ältar vi det som hänt. Vi vänder och vrider 

på det. Pendlar mellan försvar och förakt och förvirring. Men skammen kommer krypande. 



73 

 

Hur kunde det gå så fel? Varför fortsatte vi inte? 

Varför bad vi inte de som ville gå, gå, och spelade för 

resten? Hur hamnade vi i den kollektiva 

bestraffningsformen som vi själva avskyr? Att en i 

ensemblen har en dålig dag och kommer på kant med 

föreställningen och dess publik är illa nog, men inte 

unikt. Men nu hade alla uppenbarligen en dålig dag. 

Ingen sade stopp och försökte hitta en kreativ lösning. 

Tillsammans drev vi oss själva mot ett svidande fiasko 

och kränkte eleverna rejält under vägens gång.  

Så här i efterhand är det kanske lite väl uppenbart att 

vi var så rädda för ett nederlag att vi själva skapade ett, genom att fatta beslut som inte var 

grundade i oss själva. Upplevelsen var eller blev att saker och ting stod utanför vår kontroll. 

Allt vi gjorde skedde i skuggan av tidigare erfarenheter på skolan och vi utgick från att det 

skulle bli tufft. Vi förberedde oss noga men sedan när kepsläraren gjorde entré var det som 

om vår grundkänsla av oro återinträdde och vi fick panik. Situationen i sig är inte unik. Jag 

har varit med om liknande händelser ett flertal gånger, men då har vi kunnat vända det hela 

eller åtminstone löst alltihop snyggare. Det som var speciellt här är att ingen av oss lyckades 

hålla huvudet kallt. Vi föll ihop som kollektiv, det som annars brukade vara vår styrka. En 

stark arbetsmoral och stor solidaritet med varandra. Nu kollapsade vi tillsammans.  

Det handlar om förväntningar, från oss och från dem. Vad är teater, för oss och för dem? Det 

här var en skola där eleverna har en väldigt hög energinivå och där lärarna skapat enskilda 

strategier för att möta det, men misslyckandet är ändå vårt. Vi borde ha löst detta på ett 

betydligt mer kreativt sätt. Vi var rädda, för att det skulle bli rörigt, för att misslyckas.  

Det aktiva mötet 

Betraktar vi åskådaren som passiv så blir åskådaren passiv.73  

Joakim Stenshäll 

Teater innebär som sagt alltid ett möte mellan människor. Vi samsas kring en gemensam 

händelse även om vi har olika uppgifter i processen. Skådespelarna förväntas spela och 

                                                 
73 Joakim Stenshäll, På jakt efter den dialogiska estetiken (Stockholm 2010), s. 31. 
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publiken iaktta. Men det är samtidigt inte så enkelt. Den amerikanska filosofen John Dewey 

skriver i Art as experience om den svåra konsten att ta emot och uppleva ett konstverk:  

It is not so easy in the case of the perceiver and appreciator to understand the intimate 

union of doing and undergoing as it is in the case of the maker. We are given to 

supposing that the former merely takes in what is there in finished form, instead of 

realizing that this taking in involves activities that are comparable to those of the 

creator. But receptivity is not passivity. It, too, is a process consisting of a series of 

responsive acts that accumulate toward objective fulfillment. Otherwise there is not 

perception but recognition.74 

Dewey jämställer mottagandet med skapandet när det gäller komplexitet. Åskådaren är 

medskapare i den konstnärliga processen. Det är en aktiv roll. För att kunna förnimma ett 

konstverk måste betraktaren skapa en egen upplevelse av det och Dewey går till och med så 

långt som att hävda att, utan betraktarens aktiva återskapande av en konstnärlig process, 

reduceras konstverket till att bli endast ett fysiskt objekt. 75 

Under en teaterföreställning sker skapandet av konstverket och skapandet av upplevelsen 

simultant och i samma rum. Det kräver en medvetenhet från båda sidor. Så här beskriver 

skådespelaren Maria Johansson situationen: 

Publiken och skådespelaren, jag, har alltid en underliggande kommunikation där vi är 

medvetna om att vi är i en fiktiv situation som vi vill förmedla så att den upplevs som en 

verklig situation för människor som är medvetna om att vi är i en fiktiv situation som de 

vill uppleva som verklig.76  

För att det teatrala mötet skall äga rum måste publiken inta en aktiv position i stunden. 

Slutresultatet är avhängigt av deras vilja att omvandla det fiktiva till en tänkt verklighet. Detta 

möte ser alltid olika ut beroende på situationen för själva föreställningen och publikens 

möjligheter eller kanske snarare förmåga till ”vilja”. För teatermannen Peter Brook är denna 

vilja till möte central. Det handlar om att skärpa sinnena, “a taste of being finer in their 

feelings”:  

You go to the theatre – and in a way it's very healthy that one should have to fight to get 

a ticket and have to pay for it; it's very healthy if that gives one a real demand. And the 

                                                 
74 John Dewey, Art as experience (New York 1934/2005), s. 54. 
75 “Without an act of recreation the object is not perceived as a work of art.” Ibid., s. 56. 
76 Maria Johansson, Skådespelarens kunnande – motsättningar och förutsägbarheter, ur Berättelse och kunskap: 

En samlingsvolym (Stockholm 2006), s. 225.   



75 

 

demand is that having got there, into the auditorium, one has to have for a moment an 

experience that is different from the experience in the street and which makes one feel, 

for a second, that one is closer to the truth.77 

Teater som förhöjd verklighet. Det är en sympatisk idé. Konsten som ett sätt att genomlysa 

verkligheten. Brook talar om sanning, men inte i termer av något absolut utan snarare som en 

känsla av sanning. Teater har kraften att få oss att uppleva starka känslor. För att detta skall 

vara möjligt måste då publiken vara aktiv. Han hävdar att det på ett sätt är bra att publiken fått 

kämpa för sina biljetter, att det kostar pengar och kraft att gå till teatern. Det skärper sinnena 

och längtan efter en upplevelse.  Peter Brook talar utifrån ett perspektiv av att ha varit en 

eftertraktad och hyllad regissör under decennier. Hans föreställningar besöks av publik och 

kritiker från hela världen vilket gör dem till ett evenemang i sig. Men det räcker inte med att 

föreställningen är eftertraktad och att publiken fått kämpa för att ta sig dit. Publikens 

sinnesstämning och under vilka villkor de kommit till föreställningen är minst lika viktiga. 

Den brittisk-sydafrikanske skådespelaren Antony Sher beskriver nedan olika scenarios. Han 

och hans ensemble har haft en bejublad spelperiod på Royal Shakespeares Companys 

hemmascen i Stratford-up-on-Avon och nu skall föreställningen gå upp i London. Innan 

nypremiären håller deras regissör ett litet tal för att påminna skådespelarna om skillnaden 

mellan olika publikkategorier, så att de inte förväntar sig samma omedelbara succé den här 

gången: 

In Stratford they’ve arrived an hour early, they’re sitting on lovely sunlit grass with a 

view of the river, they’re sipping Chardonnay, they’re with friends, they stroll into the 

theatre, and if it’s the Swan it’s the loveliest theatre on earth. In London, they’ve dashed 

from work, they’ve been squashed on the tube, they’ve jostled up steep escalators, 

they’ve emerged into the sordid garbage and racket of the West End, they’ve finally 

plonked themselves down in a friendless, half-empty auditorium, and then they say 

through gritted teeth: OK – entertain me!78 

Jag har full förståelse för känslan av svårighet i och motstånd mot att möta en stressad och 

småsur publik som är ”på hugget”. Ändå är det en väsentlig sak som skiljer Antony Shers 

exempel från min berättelse om H-skolan. Hans publik är där av egen fri vilja. De vill bli 

underhållna! När min publik kommer in i det klassrum där jag spelar för tillfället, har de oftast 

inte själva valt att komma dit. Det ingår i deras undervisning, i deras skolplikt. Det finns inget 

                                                 
77 http://www.nationaltheatre.org.uk/2632/platform-papers/peter-brook.html (Hämtningsdatum 27 maj 2014) 
78 Antony Sher, Primo Time (London 2005), s. 24. 

http://www.nationaltheatre.org.uk/2632/platform-papers/peter-brook.html


76 

 

som säger att de överhuvudtaget tycker om teater som konstform. Hur skall då denna ökade 

sensibilitet, detta skärpande av sinnena som Peter Brook talar om äga rum? Hur skall den 

aktiva process som John Dewey kräver och Maria Johansson beskriver, för att skådespelare 

och publik skall mötas, kunna äga rum under sådana omständigheter? Detta har för mig blivit 

en grundfråga. Hur påverkas mitt arbete av det faktum att min publik inte är där frivilligt? 

Tvång 

Något som de flesta skådespelare jag intervjuat ger uttryck 

för är att publikens frivillighet i sig inte är ett problem.79 

Problemet är hur vi som skådespelare förhåller oss till det. 

Och där har vi aktiva val att göra. En hjälp är att jag 

medvetandegör mig om min egen hållning. Förskolebarn 

har heller inte valt att gå och se just den föreställning de 

befinner sig på. Ändå är deras anledning att vara där de är, 

inget som jag medvetet grunnar över. De mindre barnen 

betraktar jag möjligen som teaterovana och mina tankar 

kring dem handlar snarare om deras oberäknelighet 

snarare än att de skulle ha en attityd av ovilja gentemot 

teater som sådan. Det är lätt att dra slutsatsen att en publik 

som inte själva valt att vara där de är per automatik skulle 

vara ointresserade eller ovilliga att vara där. Men även om jag inte problematiserar de yngre 

barnen i publiken utifrån ett ofrivillighetsperspektiv är det desto lättare att göra det med de 

äldre barnen. Riktigt tydligt blir det när jag närmar mig en högstadiepublik. Där jag har 

överseende med förskolepublikens oförutsägbarhet tenderar jag att ha hårdare krav på 

uppmärksamhet från tonåringar.80 Kanske för att de på ett annat sätt än tre- och fyraåringar 

förväntas ha utvecklat en känsla för sociala koder och överenskommelser. Just därför tolkar 

                                                 
79 En annan aspekt är också att skolteater i sig är ett demokratiskt projekt. Här handlar det inte om de 

individuella elevernas förmåga till eller intresse av att betala för en teaterbiljett. Teaterhändelsen erbjuds alla 

som går i den skolklassen, ibland hela stadier på en skola, ibland hela skolor. Jag har varit med om turnéer som 

köpts in av kulturansvariga i en kommun och som riktats mot en specifik åldersklass, vilket innebär att när jag 

spelat färdigt har jag haft kontakt med samtliga femteklassare i exempelvis Motala. Spelar jag ute på skolor ökar 

också möjligheterna för särskolor och specialklasser att få ta del av en föreställning. 
80 Ytterligare ett exempel på vårt selektiva tålamod är Sara som arbetat med publik så långt ner som till 

babystadiet. Hon vittnar om att hon under en babyföreställning kan stå ut med i princip vad som helst från 

barnen, däremot kan hon bli irriterad om någon av de vuxna i salongen uppträder på ett ”störande” sätt.  
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jag lättare en tonårings oförutsägarhet och/eller fysiska rörlighet/oro som ett uttryck för kritik 

riktad mot mig och mitt arbete, mot föreställningen. Jag upplever det som en manifestation 

och kopplar den till det faktum att min publik inte ser föreställingen av fri vilja.  

 

Jag medverkade vid ett seminarium om skådespelaren och barnteater som Barnteaterakademin 

arrangerade hösten 2012. Apropå skolpubliken och deras eventuellt bristande frivillighet sade 

en skådespelare/regissör: ”Det finns ett inbyggt motstånd hos skådespelare i att möta en 

publik som inte är där frivilligt. Jag måste lära mig att trivas med att hantera det. Det är 

positivt!”81 Som skådespelare måste jag se det som en utmaning att spela för den här 

publiken. Ett sätt är att försöka förstå deras ingång i processen. Följande beskrivning av 

professorerna i etnologi, Billy Ehn och Orvar Lövgren, rörande väntan, anser jag också gäller 

de som är tvingade till något, till exempel att titta på skolteater… 

Den framåtsyftande dimensionen av väntan är tvetydig, å ena sidan den bitterljuva 

längtan efter något speciellt, å andra sidan de förtryckande känslorna av maktlöshet. 

De som hatar att vänta känner sig hindrade, tiden tas ifrån dem, framtiden blir viktigare 

än nuet och de tvingas till oföretagsamhet när de är inställda på att göra något alldeles 

bestämt. 

   De rastlösa kan inte och vill inte ”ta det lugnt”. De sysselsätter sig med något annat 

under tiden för att få tiden att gå fortare fram till det som de hellre vill göra. I protest mot 

overksamheten läser de, lyssnar på radio eller tar fram mobilen. De fantiserar sig bort, 

allt för att glömma vad de egentligen gör. Med hjälp av magiska knep och ritualer 

försöker de lindra oron.82 

Det blir uppenbart med en läsning av ovanstående stycke utifrån ett tvångsperspektiv, att det 

inte alls är säkert att elevernas riktade eller oriktade utbrott/tysta demonstrationer riktar sig 

mot mig som skådespelare. Jag ingår i ett sammanhang som är intvingande. Eller med Tomas 

Tranströmers formulering: ”Vi är på en fest som inte älskar oss.”83 Även om jag kommer med 

ett, som åtminstone jag själv upplever det, ovanligt och underhållande alternativ till den 

ordinarie undervisningen ingår jag i en tvångskultur som tar unga människors tid i anspråk. 

Som en av mina referensskådespelare sagt apropå högstadiepubliken.  

                                                 
81 ”Barnteatern och skådespelaren”: Seminarium ordnat av Barnteaterakademien i Göteborg 5 november 2012. I 

panelen medverkade Gunilla Johansson, Lars Melin, Hans Brorson och Niklas Hald. Moderator var Per Nordin. 

Ett av tre seminarier kring barnteater som Barnteaterakademin ordnade under hösten 2012. Egna anteckningar. 
82 Billy Ehn & Orvar Löfgren, När ingenting särskilt händer: Nya kulturanalyser (Stockholm 2007), s. 61 f. 
83 Tomas Tranströmer, ur Minusgrader, Samlade dikter 1954 – 1996 (Stockholm 2001), s. 261. 
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Eskil: Eleverna gör oftare saker för att bli bekräftade av varandra än för att bli 

bekräftade av skådespelarna. Det gäller väldigt sällan det jag faktiskt gör, utan 

skeendet, händelsen i sig. De som ropar och ”beter” sig för att få uppmärksamhet 

signalerar bara till kompisarna. 

En annan av skådespelarna uttryckte sig så här: ”Om vi skådespelare inte ser publiken, vill de 

gärna tala om att de finns.” Möjligheten att utsättas för en publik bestående av tonåringar som 

gärna talar om för skådespelarna att de finns, påverkar ofelbart skådespelaren på olika sätt. 

Rädsla      

Ett sätt att reagera på mötet med den här åldersgruppen är rädsla. Det är inte särskilt kreativt, 

men alltför vanligt. När jag för ett par år sedan berättade för en kollega att jag spelade 

klassrumsteater för högstadieungdom, blev det spontana svaret: ”Usch!” Det fanns inget 

föraktfullt i hens lilla utbrott. Hen spelade ofta och gärna teater för låg och mellanstadiet, men 

hade negativa erfarenheter av att spela för högstadiet. Detta ”Usch!” gav röst åt en motvilja 

som i förlängningen kan ta sig konkreta uttryck i rädsla för publiken. Detta hänger givetvis 

ihop med sammanhang och hur förutsättningarna för mötet med publiken ser ut och den 

individuelle skådespelarens personlighet. Skådespelaren Krister Henriksson säger i en intervju 

med Berit Gullberg apropå relationen till publiken: ”Men jag är sällan rädd för publiken 

eftersom den har tagit sig dit och är nyfiken.”84 Henriksson talar utifrån ett perspektiv av att 

vara skådespelare på en av våra stora institutioner, där han, likt Peter Brooks skådespelare, 

spelar för vuxna som kommit till teatern frivilligt. Hans Mosesson får spegla konsekvensen av 

det motsatta fenomenet, där skådespelarna lämnar sin trygghetszon och söker upp den unga 

publiken: ”Jag var rädd, va. Någonstans. Det kunde man ju aldrig visa.”85 Min erfarenhet av 

att spela teater för barn och ungdomar är att det oftast går alldeles utmärkt. Den ”vanliga” 

föreställningen fungerar bra och går enligt planerna. Men det finns också ”ovanliga” 

föreställningar. Och de kan bli stökiga. Att ett stort fokus läggs vid dessa föreställningar är 

nog delvis för att de skrämmer oss, de är avvikelserna som vi vill undvika. De representerar 

skräckvisionen som vi bär med oss och gärna förmedlar till varandra genom målande 

berättelser. Men vi kan också lära oss av dem. Dels, vad gör de med oss och dels, hur 

undviker vi dem? Hur skapas de bästa förutsättningarna för ett lyckat publikmöte?  

                                                 
84 Berit Gullberg, samtal med 12 skådespelare (Stockholm 1990), s. 163. 
85 Wirmark, s. 171 f. 
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För mig som skådespelare handlar det bland annat om att försöka förstå vilka omständigheter 

som mina föreställningar kommer att framföras under. Den polske sociologen Zygmunt 

Bauman skriver så här om rädsla: 

Rädslan är som mest fruktansvärd när den är diffus, splittrad, oklar, oförankrad, fritt 

flytande, utan tydlig adress eller orsak; när den jagar oss till synes utan rim och reson, 

när det hot vi fruktar kan skymtas överallt men inte syns tydligt någonstans. Rädsla är 

det namn vi ger vår ovisshet: vår okunnighet om hotet och vad som bör – och kan och 

inte kan – göras för att fjärma det, om det inte står i vår makt att avvärja det helt.86 

Det diffusa och svårgripbara blir lätt oöverkomligt. Ett sätt att lösa det dilemmat är då i linje 

med Bauman att skaffa sig kunskap, om situationen, om förutsättningarna för de inblandade.  

Staffan: På ett konkret plan så tycker jag att det krävs en ganska djup förståelse för 

sammanhangen som är runt barn och unga som har att göra med att man måste gå 

utanför sitt eget sammanhang som skådespelare. Så för att kontakten mellan 

skådespelare och barn och ungdomar skall fungera så måste man ha ganska stor 

förståelse för det sammanhang som omger även dem… 

 Åsa: Och i till exempel en stad som Göteborg som är så oerhört segregerad, så måste 

man redan i framarbetandet möta barn och ungdomar från de olika områdena för att 

inte hamna helt galet.  

Staffan: Det kräver en förståelse för skolans sammanhang, för socioekonomiska 

sammanhang, runt omkring där man är. Alltså platsen, den lokala…det är ju ett väldigt 

plus om man tar reda på vad det finns för lokala förutsättningar på den här 

platsen/orten…för de här eleverna? Så att jag på något plan vet vilka de är som 

kommer till föreställningen! 

Här finns en medveten strategi för att möta sin publik, både i grundarbetet med att ta fram en 

föreställning och i mötet med densamma i spelögonblicket. Sedan finns det ändå alltid 

mängder med faktorer som inte går att kalkylera fram. Och ju mer jag kategoriserar min 

publik desto mer riskerar jag att hamna i en position där jag själv frammanar en sorts rädsla 

för situationen i sig. Som när jag spelade för de små i Nasse hittar en stol. Den rädsla jag 

upplevde när jag för första gången skulle spela för treåringar hade inget att göra med en fysisk 

rädsla, att jag kände mig hotad. Det handlade om en farhåga att inte räcka till, att inte vara 

tillräckligt intressant, att bli avslöjad, att misslyckas med mitt uppdrag: att underhålla barnen. 

Jag ställer höga krav på mig själv och har ambitionen att förmedla berättelser och tankar jag 

tycker är viktiga och intressanta. Det är klart att jag inte vill misslyckas med det. Men när 

                                                 
86 Zygmunt Bauman, Flytande rädsla (Göteborg 2007), s. 8. 
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publikgrupperna stiger i ålder smyger sig ibland även en rent fysisk sensation in som inte är 

helt behaglig.  

Cilla: Jag ska inte känna mig hotad. Jag ska inte vara rädd, överhuvudtaget på scenen. 

Jag ska veta att jag alltid kan bryta en föreställning. Precis som om jag har en 

restaurang, och du är där som min gäst och kommer in och slår sönder inredningen. 

Det är samma sak! Publiken är gäst på min teater men kan inte bete sig hur som helst. 

De kan inte mobba ut mig eller förstöra föreställningen. Då får de gå! 

Niklas: Även om någon annan sagt åt dem att gå till just den restaurangen, så… 

Cilla: Absolut! Det är sociala regler. Jag skall aldrig behöva känna mig det minsta rädd 

för dem. Och jag skall veta hur jag kan avbryta en föreställning, hur jag kan avleda och 

be någon vänligt men bestämt att gå, att det finns backup och så. 

Ibland går det snett och skådespelare och publik kommer på kant med varandra. Det som 

hände i H-skolan var ett exempel på när det inte fungerar som det bör. Våra rädslor tog 

överhanden och slog ut vårt förnuft. Vi tillät vår rädsla att gå ut över vårt omdöme och tog det 

som var allmän rörlighet för ett kollektivt signalerande av missnöje. Vi upplevde det som att 

det var eleverna som, med Cillas ord, var ute efter att ”förstöra föreställningen”. Trots att vi 

fruktat det här speltillfället hade vi inte skapat någon strategi för att bemöta det kaos som vi 

befarade. Vi hade ingen tydlig gemensam överenskommelse hur vi bryter en föreställning om 

det behövdes. Vi hade inte diskuterat tillräckligt om hur någons uppmärksamhet avleds eller 

hur man ber någon lämna lokalen till förmån för de övrigas möjlighet till teaterupplevelse. 

Och vi hade ingen backup, som Cilla efterlyser. Vår erfarenhet sade oss att det brukar gå bra 

och vi nöjde oss med det. Det var som sagt inte första gången vi varit i en liknande situation, 

men det var den enda gången det gick så långt som att vi bröt och sedan inte återupptog 

föreställningen igen. 

Vi var sju 

Samtidigt känns det viktigt att påpeka att det finns stunder, även om de är ovanliga, då rädslan 

manifesteras i en rent fysisk form. Dennis Potters pjäs Blue remembered hills, som i svensk 

översättning blev Vi var sju,87 handlar om sju sjuåringar och utspelas i andra världskrigets 

England. Min karaktär ”Kalle Anka” var en klassisk outsider. En ensling, övergiven av sina 

föräldrar, mobbad av sina kamrater, alltid jagad, ständigt hungrig efter någon form av 

bekräftelse eller tecken på vänlighet. Det var en skitig scenografi där hela scengolvet täcktes 

                                                 
87 Vi var sju, pjäs av Dennis Potter, regi Itamar Kubovy, spelades på Fria Teatern i Högdalen 1996 – 1997. 
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av flisad gummi från gamla bildäck. Jag tillbringade hela föreställningen på scen, även om jag 

oftast bara var en betraktare där jag satt uppflugen i mitt gömställe, en kraschad 

ventilationstrumma, tre och en halv meter upp i luften. Där låg jag gömd när publiken släpptes 

in och så småningom när jag synliggjorts satt jag där och följde spelets gång och deltog under 

några scener bara för att återigen återvända upp till min trygghetszon. I slutet av 

föreställningen brinner Kalle inne i en lada, en scen som i vår uppsättning skildrades inifrån 

ladan. Där sprang jag omkring och sökte förtvivlat utvägar under en allt mer stegrad 

dödsångest. En svår scen. Under en skolföreställning genomför jag scenen som vanligt med 

stark intensitet innan jag ”döende” klättrar upp till gömstället för att ”gå under”. Allt är som 

vanligt. Men när jag kommer upp och ”kollapsar” på den smala ventilationstrumman hinner 

jag bara ligga där en kort stund innan någon i publiken kastar något på mig. Jag fattar först 

inte vad som händer. Kastandet pågår en stund, jag vet inte hur länge, inte särskilt länge 

egentligen, men tillräckligt för att jag skulle hinna bli störd, förbannad och lite rädd att jag 

skall ramla ner. Jag inser att det är några av de gummibitar som ligger strödda över hela 

scenen som kastas upp. Det är inga hårda kast, jag är egentligen aldrig orolig för att bli 

allvarligt skadad. Men jag blir upprörd. Vem kastar något på en person som just sökt skydd 

från en fruktansvärd händelse och dessutom befinner sig tre meter upp i luften i relativt 

mörker? Vem kastar saker på en skådespelare som bara spelar en roll i en pjäs? Eftersom vi är 

i slutet av föreställningen vill jag inte bryta utan väntar till applådtacket. Den första bugningen 

tar vi som vanligt, men när mina kollegor vänder och går tillbaka ut i kulissen, står jag kvar på 

scen och tackar så belevat jag kan för publikens uppmärksamhet och ber att de som kastat 

saker på mig under föreställningen skall komma och prata med mig efteråt i foajén. ”Jag 

tänker inte skälla på er, jag är bara så nyfiken på hur ni tänkte!” Sedan går jag ut i foajén och 

väntar. Inga elever kommunicerar någonting, men några lärare kommer och pratar en stund. 

De beklagar det inträffade och säger att jag tagit ett bra initiativ. ”Så här får det ju inte vara!” 

Några veckor senare är det någon eller några som kastar gummibitar på mig redan innan 

föreställningen, när jag ligger och väntar uppe på min hylla medan resten av publiken 

fortfarande kommer in. Kanske är det för att se om det verkligen är en människa som ligger 

där, kanske har de hört om den tidigare incidenten via bekanta i andra skolor. Jag vet inte 

varför de kastar och vad de vill uppnå med det. Återigen blir jag störd och upprörd. Genast 

börjar jag scanna av mig själv och min situation. Vad innebär det här? Skall jag bryta redan 

nu? Stämma i bäcken? Vad får det för konsekvenser för föreställningen? Så slutar kastandet 

och jag ligger ett tag och väntar på att det skall komma tillbaka. ”En gummibit till och jag 
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bryter”, tänker jag. Men det kommer ingen mer och jag kan gå tillbaka i spelläge igen. Men 

från den stunden är det en realitet, en möjlighet att någon när som helst kan kasta delar av 

scenografin på mig. Det var som om den hermeneutiska helhet som vi skapat med vår 

föreställning nu också var tvungen att rymma potentiella hot från publiken. Det var något nytt 

för mig. Att publiken kunde kommentera, eller aktivt söka störa föreställningen var en sak jag 

hade stött på, även om det verkligen inte förekommit ofta. Men de här incidenterna 

förändrade min relation till vår föreställning och till vår publik. Varje föreställning när jag 

klättrade upp innan insläpp tänkte jag: Kommer det ske idag igen? 

Vad är det egentligen som händer i mig när jag ligger där? Jag reagerar på ett primitivt sätt; 

”Jag är utsatt för fara!” Sedan kopplas blixtsnabbt ett socialt rationellt tänkande in; ”Nja, så 

farligt är det inte, det är bara gummibitar och inte så många och så hårda.” Parallellt med detta 

löper tanken att jag är på scen och under en föreställning, eller åtminstone i föreställningsläge. 

Hade det varit en annan situation hade det inte varit konstigt om jag hade rest mig och krävt 

ett avslut på kastandet. Om jag varit politiker skulle det setts som en allvarlig provokation mot 

ett demokratiskt styrelseskick. Om jag varit fotbollsspelare hade domaren avbrutit matchen. 

Varför skall jag acceptera att någon kastar saker på mig? Skulle det varit rimligt eller 

accepterat om jag var städare, ekonom, frisör, polis, lärare, kassabiträde, kirurg? Min instinkt 

säger mig att jag måste stoppa kastandet, men mitt teateröverjag säger att föreställningen går 

före. Jag känner flera kollegor som fått saker kastade på sig under en föreställning utan att 

bryta. Med en vag hänvisning till magin, ögonblickets skörhet eller kanske föreställningens 

obönhörliga framåtrörelse accepteras skeenden som inte skulle accepteras utanför den teatrala 

händelsen. Nya delar fogas till den helhet som mitt skådespelararbete utgör. 

Tillit 

Som första svar på frågan om vad som krävs av en skådespelare som skall spela teater för 

barn och unga, kom, som tidigare sagts, oftast intresset för publiken, viljan och nyfikenheten 

att möta just den publikkategorin. Det förutsätter i sig en medvetenhet om vilka vi spelar för 

och vad det innebär i praktiken. För Maria Hedborg, liksom för flera av de andra jag 

skådespelarna jag intervjuade, är det tilliten till teatern som form som är bärande. Här följer 

ett utsnitt av Marias resonemang kring mötet med publiken och vad det kräver: 

Maria: Det kräver kanske lite större närvaro. Man måste ändå vara beredd på att det 

inte går så på räls alltid. Som kanske i en vuxenföreställning där det liksom är lite mer 

skyddat. 
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Jag skall inte behöva känna mig rädd, fysiskt hotad av min publik. Men jag måste vara 

medveten om att jag har en publik som är rörlig och därmed stundtals rörigare än jag kanske 

skulle önska. Ett sätt att se på det är att betrakta publiken som icke frivillig och ta 

konsekvenserna av det: 

Maria: Det är ju ingenting man kan göra någonting åt och man skall vara medveten om 

att det är på det viset. Att de här inte har valt att komma hit själva och det krävs också 

en slags respekt gentemot det. 

Ett första steg är medvetandegörandet om att bristen på frivillighet är ett faktum, men det 

andra steget är än viktigare: att inte lasta eleverna för det. Eleverna har rätt till en välspelad 

föreställning oavsett deras relation till och tankar kring teater som konstform. Det är deras 

privilegium att inte tycka om det vi gör. Frågan blir hur jag bemöter deras reaktioner. 

Maria: Det var en skådespelare här som bröt jätteofta. Plötsligt var han så jäkla känslig, 

och jag tänkte att; Han har inte på en barn- och ungdomsteater att göra! Det går liksom 

inte att vara så sensibel…men jag motsäger mig själv, för är det något man skall vara 

så är det sensibel när man jobbar med barn- och ungdomsteater. Fast man får inte ta 

sig själv på så stort allvar, om jag säger så.  

Att ett stort skådespelarmässigt ego inte har någon plats på barn/ungdomsteaterns scener 

innebär inte att vi inte tar vår konst på allvar, eller att vi inte har ambitioner. Maria betonar 

sensibiliteten som en grundhållning, men visar också på vikten av att förhålla sig dynamiskt 

till sin publiks förutsättningar. Som hon säger: ”Man måste ändå vara beredd på att det inte 

går så på räls alltid.” Men det betyder inte att skådespelarna skall lägga sig platta och 

acceptera allt som sker.  

Maria: Man kan ju råka ut för väldigt stökiga elever, som bara vill sabba hela tiden. Men 

om de upplever att det är så himla tråkigt att sitta där, då tycker jag att de ska få lov att 

gå ut och det är: ”No hard feelings” över det. Sen inbillar jag mig alltid att det vi har att 

erbjuda dem är värt så mycket att de kommer att sitta kvar! Jag har en väldig tillit till 

teatern och till mig själv och det vi står för, att de kommer att tycka om det här. 

Gränsen dras vid destruktivt beteende, när några i publiken vill förstöra. Som skådespelare ute 

på en skola måste jag vara beredd på att allt inte kommer att vara tillrättalagt på samma sätt 

som under en föreställning på en teater. En viss glidning sker alltid, det är rörligare, den yttre 

miljön gör sig påmind genom skolklockor, steg i korridoren etc. Vi har också den homogena 

massa som en skolpublik utgör. De känner varandra sedan tidigare och dessa relationer 
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påverkar också hur de som grupp tar till sig mötet med skådespelarna och 

teaterföreställningen.  

Publika stämningar 

Kultursociologen Anna Lund skriver i sin bok, Mellan scen och salong – En kultursociologisk 

analys av ungdomsteater, om stämningar som kan råda i publiken under en föreställning. Hon 

beskriver tre olika, ”[]den koncentrerade, den stökiga och den tysta stämningen.”88 Att den 

koncentrerade stämningen är den som uppskattas mest är lätt att förstå. Mer intressant är dock 

att skådespelarna upplever den tysta stämningen som svårast att möta som skådespelare. Lund 

beskriver hur den tysta stämningens publik ofta gör; ”[]skådespelarna osäkra, vilket leder till 

ett ambivalent skådespeleri.”89 Och detta i sin tur leder till en än mer avvaktande publik och 

så förstärks den tysta stämningen från både scen och salong. En av de skådespelare som Lund 

citerar, säger apropå den tysta publiken. ”Då har man hellre någon idiot som sitter och kastar 

galla på en, för då vet man åtminstone att det finns levande människor i rummet.”90 

Men inte ens om någon eller några i publiken ”kastar galla” på skådespelarna är det säkert att 

det finns ett tydligt uppsåt. Det som jag kallar ”sabba”, att medvetet förstöra en föreställning, 

kanske inte alls är elevernas utgångspunkt. Anna Lund beskriver en situation där en 

gymnasieelev, Albin, uppträtt störande under föreställningen, men ändå varit positiv efteråt. 

Här ser vi hur en till synes ointresserad elev i en stökig publikstämning egentligen varit 

fokuserad på och intresserad av det som hände på scenen. Både när det gäller 

gestaltning och teknik värderar han föreställningen förhållandevis högt. Albin satt 

tillsammans med en kompis och härmade skådespelarna på scenen. Han gav följande 

svar när jag frågade varför: 

   Vi gör typ jämt så, vi försöker göra det mesta så roligt som möjligt. Bara man inte stör 

för mycket så.91 

För mig som skådespelare låter det som en mardrömssituation att ha någon som hela tiden 

härmar det jag gör på scenen. Det skulle påverka mitt humör och därmed på ett eller annat sätt 

min gestaltning och därmed föreställningen. Albin är inte helt omedveten om den påverkan på 

skådespelarna han haft. Han tillägger: ”Det kan ha tolkats som att vi inte var intresserade [] 

                                                 
88 Anna Lund, Mellan scen och salong: En kultursociologisk analys av ungdomsteater (Lund 2008), s. 55. 
89 Ibid., s. 64.  
90 Ibid. 
91 Ibid., s. 66. 
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men hoppas de inte gjorde det. Det var rätt bra ändå.”.92 Det här är Albins vardagliga 

beteende, för honom är det ingen skillnad mellan en skollektion i matematik och en 

skollektion som innebär att man ser en teaterföreställning. Han gör som han brukar och hade 

dessutom roligt och tyckte föreställningen var ”rätt bra”. Om detta är att ”sabba” eller inte blir 

då en fråga om allmänbeteende. Härmandet är inte riktat mot skådespelarna personligen, även 

om de i stunden troligtvis upplever det så.  

Nästa del i det här utgår från frågeställningen om hur mycket och på vilket sätt Albins 

beteende påverkar andra i publiken. Ofta när jag bryter gör jag det för att skapa en större 

koncentration kring föreställningen, för att den skall bli lättare att spela och att ta till sig. Om 

någon tycker det är tråkigt och värdelöst är det okej, men alla har rätt att bilda sig sin egen 

uppfattning utan att någon annan tar på sig uppgiften att meddela resten av publiken att det de 

ser är skit. Samtidigt är jag här ute på djupt vatten. Jag gör mig till talesperson för andra, för 

hur andra upplever det jag upplever. Detta blir extra tydligt i ett klassrum, elevernas 

vardagsmiljö. Där pågår ett småkommenterande, som det brukar göra i klassrummet oavsett 

vad som försiggår där inne. Ett visst mått av kommentarer, eller småsnackande måste jag tåla 

om jag skall spela klassrumsteater. Men det finns alltid en gräns för vad jag står ut med, vad 

jag är beredd att tåla som skådespelare, och/eller vad jag anser gagnar föreställningen jag 

spelar. Den skådespelare som Maria hänvisar till, som bröt hela tiden, hade troligtvis inte gjort 

upp med sig själv om anledningen till att han var där han var. Hans skådespelarperson krävde 

en speciell sorts koncentration, den han var van vid från andra sammanhang. Utan den kunde 

han inte arbeta och mycket riktigt blev han inte långvarig på den teater som specialiserat sig 

på att spela för barn och ungdomar.  

Jag måste alltså som skådespelare ha en ökad närvaro, en sensibilitet kopplad till en acceptans 

för omständigheter utanför min kontroll. Jag måste vara beredd på kommentarer och en fysisk 

rörlighet hos min publik, som därmed kan upplevas som orolig eller stökig, samtidigt som jag 

skall ta mitt konstutövande på allvar. När jag spelade föreställningen på H-skolan utgick jag  

från att jag hade alla dessa förmågor. Ändå sprack det totalt. Varför? En anledning kan vara 

att jag bara hade accepterat alla krav rent teoretiskt, viljemässigt men att de ännu inte 

internaliserats i mitt medvetande, i mitt varande som skådespelare i stundens praktiska 

handling. En annan anledning kan vara att upplevelser trots alla goda föresatser är 

individuella. Vi hade en god vilja, men stressade upp oss gemensamt. När det sedan började 
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bli stökigt föll vi tillbaka till vår kollektiva oro och stöttade varandra i den, istället för att 

försöka se andra alternativ. Den pragmatiska hållning som jag vill ha, och kanske anser att jag 

har, är inte alltid lätt att upprätthålla i akuta situationer. 

Vi återvände faktiskt till H-skolan en fjärde gång ett knappt år senare, fast beslutna att inte 

låta det förra debaclet upprepas; vi hade lärt oss vår läxa. Ändå fanns det givetvis en oro hos 

oss med tanke på hur det gått tidigare. Tvärtemot våra farhågor blev det en i det närmaste 

perfekt föreställning. Det var glatt och avspänt utan att bli energilöst. Eleverna var taggade 

och bidrog med en dynamisk intensitet. Efteråt pratade vi skådespelare lättat om att kunna 

lägga vår problemfyllda relation till den skolan bakom oss. Det paradoxala är att ungefär 

samtidigt drev den aktuella kommunen baserat på skolans historia av att vara en problemskola 

igenom ett beslut om nedläggning av H-skolan. Så det blev ingen femte gång. 

Ett medvetet sökande 

Jag samtalar med skådespelarna på Regionteater Väst som under ett par år med sitt Projekt:ID 

sökt andra vägar för ett publikmöte.93 Ursprunget var en känsla av meningslöshet hos 

skådespelarna i att vackla från en publikkategori till en annan och spela pjäser ”bara för att 

man skulle” oavsett om det slog an hos publik eller skådespelare. De bestämde sig för att göra 

fem pjäser riktade mot högstadiepublik på temat kön och identitet. Denna möjlighet till 

kontinuitet gjorde att de kunde undersöka och testa gränserna för hur skådespelare interagerar 

med varandra, publiken och texten. Ganska snart utkristallerades en spelstil som inte alls 

byggde på det traditionella: där är ni och här är vi. Istället utmanades gränserna och 

skådespelarna befann sig ofta ute bland publiken. Detta öppnade upp för publikens medverkan 

och påverkan på olika sätt. Som en av skådespelarna uttryckte det: ”Man måste vara beredd 

på att jobba med kaos”. De elever som normalt sett hojtar och söker uppmärksamhet hade 

ingen chans. Istället för att sky kaos och sträva bort från det, sökte skådespelarna aktivt upp 

det kaosartade som en möjlighet genom att till exempel stundtals vara mer stökiga än de 

stökigaste i publiken. Här beskriver Peter Lorentzon några av konsekvenserna för 

skådespelarna: 

För att kunna arbeta med teater på detta sätt tror jag att man som skådespelare måste 

lägga bort all den prestige och romantisering som finns kring yrket. Skådespelarna 

                                                 
93 Projektet leddes av skådespelarna Cilla Jelf, Mattias Brunn och Peter Lorentzon och finns beskrivet i 

Dokument: ID: Kön och identitet ur ett scenkonstperspektiv (Regionteater Väst, Uddevalla 2012). 
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måste kunna ställa sig till förfogande för målgruppen, kollegorna, den externa 

expertisen och givetvis för det tema som skall utforskas. För att kunna göra detta måste 

skådespelarna även våga vara i situationer där de ibland kan känna sig osäkra. De 

måste våga vara dåliga och utsätta sig för att inte veta exakt vart de ska.94 

Samtidigt blev ett resultat av detta att de under en period aktivt strävade bort från dramatikers 

färdigskrivna texter. I en föreställning samlade de in material ute på skolor, där repetitionerna 

ägde rum inför öppen ridå och alla som ville fick komma med förslag. Manusprocessen och 

föreställningsskapandet blev därmed en helt öppen process. För att gå iland med detta får 

publikens upplevelser inte värderas i förväg. ”Det som sker sker och det håller en igång”, som 

en av skådespelarna säger. ”Det är roligt att se vad som händer den dagen.”  

Denna nyfikenhet på kaos påminner om hjärnforskaren Matti Bergströms beskrivning av lek 

och kreativitet: 

Lek och kreativitet uppvisar samma egenskaper: Båda för kaos in i ordning, båda 

skapar oförutsebara idéer, båda destruerar och för med sig katastrofer, båda utvecklar 

genom att öppna slutna system, båda är utom räckhåll för logik, båda släcks av ett 

övermått av ordningstryck, båda har ett högt pris: planerade program håller inte. 

   Ja, kreativitet är lek! Ordet ”lek” används för barn och ordet ”kreativitet” används för 

fullvuxna.95 

Kaos i ordning och skapande av oförutsebara idéer. Regionteater Väst har konsekvent letat 

efter andra möjligheter att möta sin publik på där de, med Matti Bergströms ord, planerade 

programmen, inte håller. Samtidigt innebär detta inte att de iscensätter happenings där 

publiken ingår som en av storheterna. Det är fortfarande teater, de är fortfarande skådespelare 

och publiken publik. Ett sätt att göra detta är att redovisa teaterbygget i föreställningen och att 

jag som skådespelare gestaltar ”öppet”. Ibland så enkelt som att skådespelarna plötsligt byter 

roller med varandra genom att säga; ”Men då kanske du skall spela pappan i stället?”, eller att 

framföra improviserade sånger som sker i deras föreställning Bruce/Brenda/David. Det ger 

bland annat möjligheten till att avdramatisera relationen till publiken samtidigt som publiken 

påminns om och/eller uppmärksammas på sin medskapande funktion. En konsekvens av detta 

är att man måste släppa på den skrivna textens överhöghet, eller som en av skådespelarna 

beskriver det: ”Mötet med publiken är viktigare än dramaturgi!”. Allt detta kräver enorma 

                                                 
94 Peter Lorentzon, ur Dokument: ID: Kön och identitet ur ett scenkonstperspektiv (Regionteater Väst, Uddevalla 

2012), s. 9. 
95 Matti Bergström, Svarta och vita lekar (Stockholm 1997), s. 133. 
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förberedelser, mycket provpublik och ett improvisatoriskt förhållningssätt från skådespelarnas 

sida.  

Skolans värld 

I ett radioprogram om teater och känslor talar dramatikern och regissören Martina Montelius 

om sina tankar kring det hon ser som en av teaterns poänger: 

Känslor och teater har framför allt det med varandra att göra, tror jag, att det finns 

känslor som är väldigt svåra att kanalisera i det egna privata livet. Man måste ta hänsyn 

till andra människor och man kanske heller inte vet vad man har för känslor. Och 

teaterns funktion är väldigt mycket att man som publik kan få känna de här känslorna 

inkognito, så att säga. Man sitter i en mörk salong och sedan så ser man skådespelare 

som gestaltar och kanaliserar de här känslorna i ens eget ställe. Och det ställs inga 

krav på åskådaren på teatern, utan de som är på scenen tar allt ansvar för det som 

händer och själv kan man sitta och gråta till exempel, ohämmat, utan att det behöver få 

några konsekvenser för ens eget liv.96 

Spelar jag för barn krävs en medvetenhet om hur min publik har det, vilka förutsättningar de 

har att ta till sig det jag valt att berätta. Principen är densamma var jag än spelar men i 

skolorna och framför allt i klassrummen blir det extra tydligt. Min publik har egna relationer 

sinsemellan som jag som spelar teater inte har en aning om. Där kan ett ohämmat 

känslomässigt beteende få stora konsekvenser. Skolans värld är ett universum i sig, med allt 

vad det innebär. I skolans värld ingår alla i strukturer oavsett de vill det eller inte. Det som 

sker i klassrummen och på skolgården är ibland olika saker, men ibland samma. Allt detta 

kommer inte att upphöra bara för att jag och mina kollegor kommer utifrån och skall spela 

teater för dem. Vi har en fördel av att vi i bästa fall kommer med något nytt som väcker en 

viss nyfikenhet och kan bidra till att etablera nya tankemönster under en liten stund. Men i 

grunden ligger, för publiken, alla deras vanliga relationer och konflikter. Det är en 

klangbotten som jag måste förhålla mig till. Det är speciellt detta att jag har en publik som till 

stor grad känner varandra! 

Ett av de sällsamma fenomen som uppstår hos den något äldre skolpubliken med egna 

inbördes relationer är att de har så svårt att slappna av. De vet var de befinner sig. Från mitten 

av mellanstadiet och uppåt finns en ständig medvetenhet om de andra i klassen, i gruppen, på 

                                                 
96 Kulturradions scensommar, Scenkonst 1 – Känslor, P1, 29 augusti 2011. 
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skolan. En ständig beredskap. Alltid i stand-by läge, som Ehn & Löfgren skriver apropå 

väntan: 

I väntans belysning framträder vissa föremål på ett speciellt sätt: flytvästen under 

flygplansstolen, syrgasmasken i sin lucka däruppe, den utfällbara rutschkanan. Många 

företeelser befinner sig i alert vila, som brandstationen, raketrampen och flaskan med 

årgångsvin. Elektriska apparater i stand by får aldrig slockna helt, utan måste vila med 

ena ögat öppet, ett slags tekniska vilddjur som inte tillåter sig att helt släppa 

vaksamheten.97 

Skolans värld har förutsättningen att ingen är anonym ens i en mörk salong och framför allt 

inte i ett upplyst klassrum. Jag vet inte hur många gånger jag spelat föreställningar i klassrum 

och upplevt en tryckt stämning, men inte förstått orsaken. Beror det på att vi spelar dåligt i 

dag, eller har något hänt på skolan? Men så kommer ett högt skratt från någon i publiken och 

genast bubblar ett förlösande kollektivt skratt upp hos de andra. Någon med hög status har 

signalerat att detta är okej, det är tillåtet att gilla den här föreställningen. Vi kommer 

invirvlande i deras värld och vill ha ett utbyte och öppenhet och ett bejakande tilltal. Oftast får 

vi det, vi är trots allt bra på det vi gör. Sedan sticker vi och lämnar dem med allt de känt och 

sagt och gjort inför sina kamrater.  

Ett sätt att involvera publiken är att låta dem ta plats. Detta kan ske på olika sätt. Ett sätt är att 

låta dem landa i teaterrummet, oavsett hur det ser ut, genom ett öppet välkomnande. Jag kan 

också dra in dem genom att röra mig fritt i rummet, ta ögonkontakt och ibland kommunicera 

direkt med dem. Ändå sker oftast kontakten på skådespelarnas villkor, av rädsla för att 

publiken kommer ta över helt och hållet om de släpps in i föreställningen. Jag frågade Cilla 

Jelf, skådespelare och en av projektledarna för Projekt ID på Regionteater Väst, om hur de 

förhöll sig till en stark publik och deras vilja att medverka. Hon svarade så här via mail: 

Om jag skulle svara skulle mitt svar bli att möjligheterna att få prata ostört från en scen 

till en salong full med unga människor är stora OM man först har etablerat en kontakt 

och ett erkännande av publikens närvaro och ett accepterande av publikens 

uttalanden/utrop/frågor/behov av att säga hej/kontakt sinsemellan etc. Det "kaos" man 

öppnar sig för (publikens kraft och närvaro) bemästras och manipuleras bäst genom att 

inte kämpa emot utan genom att bejaka det.  

Ofta vill publiken höra vad vi har att säga från scenen. [] vi använder oss av både aktiv 

dialog med publiken och att ta bollen och köra själva medan publiken får sitta i mörker 
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och titta på. Det är ofta tydligt för både oss på scenen och för publiken när det är det 

ena eller andra som gäller.98  

Det Cilla Jelf skriver om är eliminerandet av en situation där publiken och skådespelarna 

markerar och bevakar sina egna revir. Det viktiga är det stora OM som hon noga markerar. 

Etablerandet av en kontakt och ett ömsesidigt accepterande av situationen: ”Här är vi nu, så 

här ser planen ut” skapar större förutsättningar för ett givande, gemensamt möte mellan publik 

och ensemble. Som skådespelare måste jag också bestämma vem som står i fokus. Är det jag 

som står i centrum och skall ha all uppmärksamhet, även från mig själv? Hur mycket tillåter 

jag mig att intressera mig för min publik och dess reaktioner? Inte så att jag skall förkasta allt 

och börja om varje gång, inte så att jag skall rätta mig helt efter dagens publiks uttryck och 

föreställda behov. Men jag bör vara lyhörd för vad just den här gruppen signalerar för att den 

här upplevelsen skall bli så stark som möjligt. Där är ett rytmiserande av största vikt. Det 

handlar inte om att på musikspråk ändra arrangemanget, utan att just rytmisera dagens 

föreställning lite annorlunda. Frasera, förskjuta snarare än förvandla. Förvandlingen sker ändå 

i relationen mellan skådespelare och publik, det måste jag lita till. 

Regelföljande 

KARTSTYCKE 

Rita en karta för att gå vilse. 

Yoko Ono99 

Hur skall jag hantera denna eftersträvade lyhördhet och öppenhet? Jag har ett jobb att sköta. 

Föreställningen skall spelas och ändå skall jag ta in impulser både från medspelare och publik 

samt eventuella omständigheter och förhålla mig till det. Nuet skall inverka på min 

gestaltning och på föreställningen i sig. Hur eftersträvansvärt det än är, är det betydligt lättare 

att säga än att utföra. Det är då jag längtar efter regler. 

Men finns det regler under en föreställning? Det finns åtminstone förhållningssätt, traditioner. 

Eller oskrivna regler/sanningar som: ”Publiken är helig!”, ”The show must go on!”, ”Man 

bryter inte!”. Vad de nu betyder… När jag skulle spela för de små barnen för första gången i 

Nasse hittar en stol försökte jag bygga upp ett eget regelverk. I mitt inre skapade jag olika 

scenarios för eventuella händelser, men insåg snart att det vare sig var effektivt eller 

                                                 
98 Cilla Jelf i mail, 2012-10-19 
99 Yoko Ono, Grapefruit (Lund 1964/2011), s. 85. 
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realiserbart. Hur mycket jag än tänkte ut i förväg, så ställde den verkliga situationen alltihop 

på ända. Men vi har våra vanor, våra teorier och våra förhållningssätt. ”Jag brukar göra så 

här!” Inte att likställa med ett regelverk, men ändå på flera plan begränsande. Pekande i en 

specifik riktning. När jag frågar skådespelare om hur de förhåller sig till allt det som sker 

utanför föreställningens ram, men ändå påverkar densamma, får jag inga bestämda svar. Alla 

situationer är ju olika, säger de flesta. Jag vet det, ändå söker jag efter konkreta saker att hålla 

mig till och behandlingen av uppkomna situationer tenderar ändå efterhand att bli likartad. 

Mina egna tidigare erfarenheter ligger till grund för mitt nuvarande handlande i stunden, detta 

resulterar i slutsatser som jag gjort/gör. Men när jag försökt förmedla dessa till kollegor har 

det antingen blivit för vagt för att vara användbart eller för regellikt och därmed oanvändbart. 

Ludvig Wittgenstein som tillbringade begynnelsen av sin filosofiska bana med att formulera 

regler för språk och logik, ägnade sedan större delen av sitt återstående liv att motsäga dessa. 

Tvärtom hävdade han då att språket inte styrs av absoluta regler utan av de sammanhang, 

språkspel, där det används. 

139. Regler förslår inte till att fastställa en praxis, utan man behöver också exempel. 

Våra regler lämnar bakdörrar öppna, och praxis måste tala för sig själv. 

140. Vi lär oss inte praxis att fälla empiriska omdömen genom att lära oss regler; man 

bibringar oss omdömen, och deras sammanhang med andra omdömen. En helhet av 

omdömen görs trovärdig för oss. 

141. När vi börjar tro något, så är det inte en enskild sats, utan ett helt system av 

satser. (Ljuset går småningom upp över det hela.) 

142. Det är inte enskilda axiom som blir uppenbara för mig, utan ett system, i vilket 

slutsatser och premisser ömsesidigt stöder varandra.100 

I stället för att luta oss tungt mot ett regelverk måste vi se situationen an. Vi bär med oss och 

följer ständigt olika regler, men regelföljandet utgår från vår förståelse och tolkning av regeln 

i det aktuella ögonblicket. Vår möjlighet att förstå andras erfarenheter och kunskap ligger i 

förmågan att formulera och ta till sig exempel. Via exempel kan vi formulera skeenden som 

skulle bli allt för otympliga i regelform. Här ger Wittgenstein ett exempel på regelskapande 

och regelföljande: 

83.    Är inte analogin mellan språk och spel här klargörande? Vi kan ju ändå mycket 

väl tänka oss människor som på en äng roade sig med att spela boll på det sättet att de 
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påbörjade olika existerande spel men lämnade många oavslutade, däremellan planlöst 

kastade bollen i höjden, på skämt jagade varandra och kastade bollen på varandra, etc. 

Och nu säger någon: de spelar hela tiden ett bollspel och rättar sig vid varje kast efter 

bestämda regler. 

   Och förekommer det inte också att vi spelar och – ’make up the rules as we go 

along’? Ja, också att vi ändrar dem – as we go along.101 

Vi interagerar ständigt och snuddar ibland vid det som skulle kunna kallas regler. Idrotten har 

tydliga regler för vad som är tillåtet att göra och inte och vilka ramar som gäller. Samhället 

har mängder med lagar i avsikt att skapa rättvisa. Men hur många lagar vi än formulerar och 

stadfäster måste de ändå tolkas. Hur vi skall följa en lag eller en regel är inte alltid självklart. 

Den norske filosofen Kjell S. Johannessen vidareutvecklar här Wittgensteins 

regelfunderingar. 

Vi måste alltså slå oss till ro med att vår användning av regler inte i sin tur kan 

bestämmas av andra regler. Användningen måste ofrånkomligen vara regellös. Det är 

bara det som gör att vi inte kan ”etablera en praxis bara med hjälp av regler”. Exemplen 

är nämligen oundvikliga och de måste fungera av egen kraft. De skall ju visa det som 

regeln inte kan säga, nämligen hur vi skall följa en given regel.102 

Men även om situationer är olika från gång till gång och regler kan vara för stelbenta för att 

vara användbara kan jag ändå inte svära mig fri från ansvar att handla på ett omdömesgillt 

sätt. Wittgenstein igen: 

Kan man lära sig människokännedom? Ja; några kan det. Men inte genom en 

undervisningskurs utan genom ’erfarenhet’. – Kan en annan därvid vara en persons 

lärare? Javisst. Han ger honom då och då den riktiga vinken. – Så ser här ’inlärandet’ 

och ’utlärandet’ ut. – Vad man lär sig, är ingen teknik; man lär sig riktiga omdömen. Det 

finns också regler, men de bildar inget system, och bara den erfarne kan använda dem 

riktigt. Till skillnad från räkneregler. 

   Det svåraste är här att låta obestämdheten riktigt och oförfalskat komma till uttryck.103 

Det omdömesgilla kan inte läras ut med regler utan genom exempel. Att handla i en 

medvetenhet om vad som är det rätta eller ens det bästa möjliga i en given situation, är 

givetvis otroligt komplext och komplicerat. En regel kan inte ensam göra det jobbet åt mig, 

                                                 
101 Ludvig Wittgenstein, Filosofiska undersökningar (Stockholm 2012), s. 51.  
102 Kjell S. Johannessen, Praxis och tyst kunnande (Stockholm 1999), s. 36 f.  
103 Wittgenstein (2012), s. 261 f. 
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men jag bör åtminstone skaffa mig en plan för vad jag vill uppnå med den situation som jag ju 

är med om att skapa i och med att jag ställer mig på en scen.  

Yoko Ono ritar en karta, men inte för att slippa gå vilse. Inte heller för att kunna hitta hem i 

fall hon av misstag skulle hamna vilse. Som jag uppfattar det ritar hon sin karta för att 

medvetet kunna gå vilse. Utan karta blir vilsenheten bara vilsen, utan riktning. Med en karta 

blir vilsekommandet en aktivitet. Jag vet om att jag är vilse och det är en del av poängen. Min 

karta tillåter mig att välja andra stigar än de som finns uppritade där. Den kan likt den 

fenomenologiska parentesen hjälpa mig att för en stund ifrågasätta det jag normalt sett tar för 

givet. I en ensemble gör vi hela tiden överenskommelser, medvetna eller inte. Ritandet av 

kartan är en gemensam åtgärd som gäller föreställningen. Om vi som ensemble gemensamt 

skapat något vi vet fungerar, som vi tror på och trivs med, kan vi lättare tillåta oss själva att gå 

vilse. Och likt Wittgenstein låter vi regeln stå som en vägvisare.104 Vi spelar spelet och hittar 

på medan vi spelar – men medvetenheten om att det är ett spel och att vi ändrar reglerna, den 

finns där. 
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Behövet åv köntröll 

Erfarenhet, men ändå inte 

Premiären av klassrumsföreställningen Othello var lyckad. Alla var nöjda och det var ett glatt 

gäng som samlades till premiärfest. Det var jag som lett projektet från start och även gjort vår 

bearbetning och översättning, så jag var både stolt, nöjd och urlakad. Någon gång under festen 

frågade Inga, som var en av tre skådespelare i föreställningen, hur jag hade vågat göra denna 

bearbetning och hur det kom sig att jag hade sådan tillit till att det skulle fungera. Mitt enkla 

svar var: ”Erfarenhet. Jag har trots allt tillbringat de senaste åtta åren i klassrum, jag vet hur 

det fungerar.” Det var ett bra svar eftersom det var precis så det var. Samtidigt skulle jag få 

äta upp de orden. Ett halvår senare var jag helförvirrad och inte alls säker på vad som var 

möjligt att spela i ett klassrum för ungdomar och hur man skulle göra det.  

Vi hade under våren haft en bra spelperiod för årskurs 5 – 7, med speciella höjdpunkter. Den 

första turnéspelningen i Vårby Gård för ”nyanlända”105 och ”särskolan” var ett sådant tillfälle. 

Jag tänkte innan föreställningen att det skulle fungera att spela, men inte mycket mer. Jag såg 

inte hur vi skulle kunna genomföra ett vettigt eftersnack med de skillnader i språklig 

förståelse som rådde. I stället blev det ett av de mest givande samtal vi haft med en publik. 

Mina negativa fördomar kom på skam och jag vände tacksamt på mina fördomar den dagen. 

Men när vi tog upp föreställningen under hösten var allt inte lika enkelt. Vi hade efter våra 

framgångar under våren och efter förfrågan från ett flertal arrangörer höjt, eller snarare 

breddat vår åldersgräns och spelade nu även för årskurs åtta och nio.106 Plötsligt var 

öppningen av föreställningen svår och skapade problem. Vi möttes gång på gång, under 

pjäsens prolog, av fnissattacker från publiken som höll i sig under alltför lång tid för att det 

skulle vara bekvämt att spela. Detta hade inte hänt förut. När jag gjorde bearbetningen och 

översättningen hade jag sikte på 11 – 13 åringarna. Det skulle fungera för dem. Samtidigt är 

pjäsen en ”tung” klassiker för vuxna, så jag visste att grundmaterialet höll för fler åldrar än de 

vi direkt siktade på. Lite naivt tänkte jag att om vi bara lyckades få med de yngre, skulle det 

bli enkelt att höja åldersribban. Tematiken höll, men inte alla våra gestaltningsval. I 

ursprungsversionen hade vi som vanligt tagit emot publiken, hälsat välkomna, kollat att alla 

                                                 
105 I den här aktuella klassen gick barn som varit i Sverige mellan två månader och två år. De kom från olika håll 

i världen, mestadels Afghanistan, Irak, men också från de forna balkanländerna och USA m.fl. 
106 Så småningom släpptes den övre åldersgränsen helt och vi spelade också för gymnasiet och gjorde rena 

vuxenföreställningar. 
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fått en okej plats att sitta på, mobilavstängning och sådana praktiska saker. Sedan gick vi 

bakom den skärm som var vår enda scenografi och började föreställningen därifrån. När 

blankversen sedan drog igång spreds en förvirring, det lät underligt och en stund senare när 

Desdemona introducerades i form av en teatermask, då brast det i regel för de något äldre 

tonåringarna. I deras ögon var detta otroligt komiskt, pretentiöst och teatralt fånigt. Något som 

också var annorlunda var att det nu var höst! Därmed var även de i årskurs sex och sju bitvis 

nya för varandra. Många tolv- och trettonåringar i årskurs sex och sju, årskurser vi utan 

problem spelat för under våren, hade nu börjat i högstadiet. Det innebar att 

klassammansättningarna i många fall var relativt nya, med den effekten att ungdomarnas 

behov av att positionera sig gentemot varandra ökade. Pinsamhetsdetektorerna stod i konstant 

varningsläge.  

Något måste göras. Vi gjorde om inledningen och lade in en förklaring till vad som skulle ske 

innan vi började. Helt enkelt förklarade vi att vi skulle spela teater! Att vi skulle komma nära 

publiken, att det var blankvers, att Desdemonarollen skulle delas av oss alla och att symbolen 

för det var att en av oss tog över masken. Sedan började vi föreställningen direkt, där vi stod. I 

början kändes det som att berätta om teater på förskolan i stället för på högstadiet. Men det 

gav omedelbart resultat. Det förekom fortfarande fnissattacker på vissa föreställningar, men 

de fick aldrig fäste på samma sätt. Mot slutet av dramat när den psykologiska laddningen 

stärks och därmed också ett utagerande spel krävdes kunde vissa i publiken återigen drabbas 

av tonårskänslighetsfniss. Bland de åldrarna upplever jag en hypersensitiv känsla för vad som 

passar sig och när någon går över gränsen. Vi traskade fram och tillbaka över den gränsen och 

det var inte alla som klarade det. Deras vana vid att ställa sig utanför och bli kommenterande 

tog ibland över. Men det hörde som sagt var till undantagen. Ändå är det ofta undantagen som 

märks, känns och stannar kvar i åtminstone mitt medvetande. Othello var en av de bästa 

uppsättningar jag varit med i. Den var utmanande och rolig att spela och samtidigt den 

uppsättning jag brutit i flest gånger och jag kämpade med att förstå varför. 

Att orka blotta sig 

Efterhand förstod jag det så här. Othello är en föreställning som bygger på en klassisk 

berättelse, en dramaturgisk stegring och höga insatser både för rollkaraktärerna och för 

skådespelarna som spelar dem. Den handlar för karaktärerna i pjäsen bokstavligen om liv och 

död, om att döda och att bli dödad. Det är ingen föreställning som kan markeras igenom. Det 

går inte att spela säkert, utan den kräver en full satsning från alla på scenen. Berättelsen är 
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enkel och tydlig och driver framåt på egen hand, men den är också i vår version ytterst 

komprimerad. Den karaktärsutveckling som i normala fall gestaltas fram under två och en 

halv till tre timmar skall vi släppa lös på fyrtiofem minuter.107 Blankvers och stora känslor 

kräver en koncentration från oss i ensemblen. För att den skall vara möjlig krävs en form av 

deltagande från publiken. Det handlar inte så mycket om tystnad, att vi är i behov av en ljudfri 

miljö eller att alla skall sitta snyggt och titta stint på oss. Det handlar om att vi skall känna, 

eller för den delen inbilla oss, att publiken godkänner teatersituationen. I slutet av Othello 

kommer knivar höjas med vilja att döda, Othello kommer att strypa den kvinna han älskar och 

Jago tvekar inte att förråda alla som kommer i hans väg. Det är nattsvart. För att orka gestalta 

det behöver jag som skådespelare kunna gå in i orden och handlingarna fullt ut. Jag måste 

blotta mig, stå hudlös. Och det är svårt om jag har ett gäng fnissiga tonåringar som gör allt de 

kan för att bryta illusionen och därmed klara sig ifrån risken att de själva blir identifierade 

som några som ”gick på det” eller på annat sätt drogs in i dramat och glömde sig själva för en 

stund. På ett praktiskt plan var det enklare med Tystbarnet och några av de andra tidiga 

klassrumspjäserna jag var med i, eftersom de utspelades i ett här och ett nu. I Othello befann 

vi oss visserligen i ett klassrum rent fysiskt, men illusionen krävde att alla närvarande gick 

med på att flytta de sceniska situationerna till en annan, tänkt plats och tid. Det gjorde att de 

profana, vardagliga momenten av backande lastbilar som skulle leverera mat till skollunchen, 

pipande mobiltelefoner och insmygande elever inte bara bröt den handlingsmässiga 

spänningen, utan de gjorde det också svårare att hålla den tid- och platslösa illusionen vid liv. 

Helt enkelt, vi hade gett oss ut i skolans värld, i mellan- och högstadiernas klassrum med en 

föreställning som krävde koncentration, uppmärksamhet och en form av lojalitet mot teaterns 

form. Eller, sett ur ett annat perspektiv; vi behövde en frivillig publik trots att den egentligen 

inte stod att få. Samtidigt känns det viktigt att påpeka att de allra flesta föreställningar gick 

alldeles utmärkt. I Shakespeares originalpjäs är en betydande del av huvudkaraktärerna döda 

när föreställningen är slut. För att undvika ett spektakulärt och rent praktiskt svåriscensatt 

                                                 
107 Henric Holmberg skriver i boken om Unga Klara hur han som ny i ensemblen var ovan vid deras 

spelintensitet och tempo. ”Dessa roller byts med blixtens fart, flera av dem har bara några sekunders varaktighet 

på scenen, det finns ingen accelerationssträcka där skådespelaren kan ”jobba upp” något, hon är meddetsamma 

uppe i hastighet, klippt in som på film. (Snabbheten i spelet är något som jag som ny ensemblemedlem måste 

träna. Föreställningen om Gud är bara 1 timme och 15 minuter, ändå är jag den första tiden utpumpad efter 

föreställningarna. Men också 100 meters-löparen är trött efter att ha jobbat 11 sekunder.)”. (Henric Holmberg, 

Modet att bli ko – något om skådespelarkonsten på Unga Klara, ur UNGA KLARA Barnteater som konst, red. 

Monica Sparby (Stockholm/Hedemora 1986), s. 114.) 
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blodbad på scenen, valde vi att sluta vår pjäs med lyfta knivar, innan de slutgiltiga huggen 

utdelades. Vi höjde speltrycket och intensiteten och gläntade på porten till ett helvete, och där 

slutade vi tvärt innan en kort återkoppling till prologen avslutade föreställningen. Just i det 

ögonblicket när vi stoppade kunde jag se hur många i publiken glömt sin sociala försiktighet 

och satt med gapande munnar, inneslutna i den kraftfulla berättelsen och åsåg detta fyra 

hundra år gamla drama. Visst, vi hade våra svackor när vi spelat för mycket, när vi tappade 

vår koncentration. Vi hade några tuffa spelningar i miljöer som inte gagnade oss, som när vi 

hamnade i en gigantisk idrottshall som samtidigt fungerade som ett genomgångsrum för både 

elever och lärare. Men standardföreställningen var bra och togs emot väl. Annars orkar man 

inte. Återigen sker i beskrivandet av en praxis en kantring mot problem och dilemman som 

hotar att förskjuta bilden från ett hårt och svårt men samtidigt otroligt givande arbete till rena 

helvetesresan. Den här balansgången är inte alltid enkel att gå.  

Den nya situationen med Othello väckte återigen frågan om ett teaterbesök kräver en 

förförståelse. Det handlar om vad jag kan, bör och behöver kräva av min publik. Och 

samtidigt vad är realistiskt att göra i ett klassrum? Ett tag upplevde jag det som vi nått gränsen 

för vad som var möjligt att spela i ett klassrum för högstadiet. Så här i efterhand är det lätt att 

tycka att jag var naiv som på allvar trodde att jag hade hittat någon sorts slutpunkt.108 Men 

med huvudet långt inne i den högaktiva bikupa som all verksamhet i ett högstadium innebär, 

är det inte alltid lätt med perspektiven. Ambitionen krockade stundtals med verkligheten. 

Paula: Man försöker dra med sig publiken och berätta någonting jättespännande och då 

hör man ju på en gång när man inte lyckas fånga någon. Så blir man störd i att: Nu har 

jag dem inte med mig! Illusionen blir bruten och både som skådespelare och publik vill 

jag sugas in och glömma tid och rum. Det tycker jag är magin. Men så finns det ju de 

som inte vill vara med på det tåget. 

Vi vill att vår publik skall sugas in i vårt drama och för en stund glömma, eller åtminstone 

bortse, från det sedvanliga spelet som sker mellan individer i en skolklass. När det fungerar 

som bäst är det just det som sker. Jag vill styra publikens uppmärksamhet. Rikta den mot vår 

dramaturgi, peripeti. När jag störs upplever jag en störning i min egen process, men också en 

                                                 
108 Trots allt har Shakespeares pjäser i olika bearbetningar anpassats till och spelats för ungdomar sedan mitten 

av sjuttonhundratalet. Se exempelvis, Kent Hägglund, Den slitstarke Shakespeare, ur Kulturarvingarna, typ!: 

Vad ska barnen ärva och varför?, red. Anne  Banér (Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms 

universitet, Stockholm 2011).   
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oro för att den kollektiva uppmärksamheten bryts. Jag tror att alla andra tappar fokus bara för 

att jag själv gör det. Kanske är det så enkelt som att det handlar om kontroll.  

Zygmunt Bauman och kontroll 

I Det individualiserade samhället, skriver sociologen Zygmunt Bauman om vårt moderna 

samhälles längtan till kontroll över allt som sker. Strävan efter att kunna förutsäga det som 

komma skall för att slippa allt oväntat som stör våra ritningar och planer förekommer givetvis 

också i teaterns värld: 

Tingen är i ordning om de uppträder som man förväntar sig att de skall göra, det vill 

säga om man tryggt kan bortse från dem när man planerar sina handlingar. Det är 

ordningens främsta lockelse att med få eller inga misstag kunna förutse resultaten av 

ens handlingar.109 

Under en repetitionsperiod söker jag som skådespelare efter ett sätt att gestalta min karaktär 

och den handlingslinje som pjäsen ger. I den processen agerar jag i nuet men har samtidigt en 

riktad tanke mot den färdiga föreställningen – då, sedan, när publiken kommer och fullbordar 

det teatrala mötet. Jag förutser ett mottagande baserat på min erfarenhet och på vad jag 

hoppas skall uppstå i situationen. Helt enkelt förutsätter jag vissa saker. I en viss scen tänker 

jag mig att publiken kommer att skratta, i en annan förväntar jag mig en tät och sammanbiten 

koncentration. När publiken sedan dyker upp kullkastar de ofta mina och den övriga 

ensemblens vision om vår föreställning. Ibland är det som vi tänkt, men ibland inte. De 

kanske skrattar åt saker vi inte identifierat som direkt roliga, de är tysta där vi tänkt att de 

skall vara uppsluppna och okoncentrerade i partier där vi minst av allt anat det. En kalibrering 

är oundviklig. Vi kan och skall göra om, anpassa oss till nuet. Till mötet. Men varje 

kalibrering och anpassning måste ske utifrån en gemensam överenskommelse om vad just den 

här uppsättningen bär med sig. Vad vill vi med den här pjäsen, med formen, med våra 

skådespelarmässiga gestaltningsval?  

Oftast sker de första mötena med en publik under någon sorts skräckblandad förtjusning. 

Föreställningen fylls av ett annat liv än den haft under repetitionerna. Muskler spänns och 

känslor flödar och allt kränger fram och tillbaka. Efter hand hittar vi en andning och rytm att 

vila i och föreställningen rullar ut för sin spelperiod. I skådespelarens yrkeskunskap ingår att 

vara dynamisk och flexibel i förhållande till det som sker i stunden. Helt enkelt inta en 

                                                 
109 Zygmunt Bauman, Det individualiserade samhället (Göteborg 2002), s. 43. 
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fenomenologisk attityd. Både till sina medspelare, publiken och till föreställningens livsvärld. 

Men längtan efter kontroll finns där. Att det skall bli som jag tänkt mig det hela. Jag vill ha en 

interaktion med publiken, men inom vissa gränser. Det är inte alla gånger jag orkar/vågar vara 

så där underbart öppen som det krävs och då är det svårt att befinna sig i ett sammanhang som 

är långt ifrån strukturerat, även om det kan se så ut vid en ytlig anblick. När tankarna om 

behovet av eventuell ordning slagit till är de svåra att bortse ifrån. Bauman igen: 

Och så snart man börjar tänka på ordning är det ett säkert tecken på att något, 

någonstans är i oordning: något håller på att gå en ur händerna och man måste alltså 

göra något för att åter skapa ordning.110 

Men om jag har ordning som mål, måste jag veta vad jag förväntar mig vara ordnat. Är det att 

publiken skall uppträda som jag innerst inne önskar eller att de skall få tillåtelse att kränga lite 

inom de ramar jag själv satt upp? I sin avhandling Den kapitalistiske skådespelaren skriver 

skådespelaren Ulf Friberg om balansen mellan det oförutsägbara och det trygga.  

Jag talar om möjligheter. Jag talar om liv på scenen som är oförutsägbart, utan att för 

den skull bryta överenskommelser eller att lämna kollegor i sticket. Uppgiften på 

scenen torde för varje skådespelare vara något som jag tidigare diskuterat, att utmana 

begränsningarna som vi satt upp gemensamt utan att bryta dem. Den paradoxen är liv 

på scen. Den paradoxen utgör skådespelarens mod och skörhet. Ett skapande i 

osäkerhet som ändå förutsätter någon form av trygga omständigheter.111 

Om paradoxen som skapar liv på scen innebär en osäkerhet som samtidigt förutsätter 

någorlunda ”trygga omständigheter”, vad innebär det för mig som rör mig i en miljö som är 

allt annat än teatralt trygg? Kan risken för mig som skådespelare vara att om jag beger mig ut 

i den fysiskt okända terrängen, skolornas klassrum, att jag då inte samtidigt utmanar mig 

konstnärligt skådespelarmässigt? Jag kanske tenderar att navigera säkert och tryggt i de 

osäkra och okända vattnen, medan jag hemma i min egen invanda teatermiljö kan vara 

djärvare. Hur påverkar mig egentligen skolans miljö, med alla märkliga, fascinerande men 

bitvis osensuella lokaler jag spelar i? Kanske finns där en längtan tillbaka till tryggheten i 

scen, salong och ett teatermöte som är helt definierat utifrån en klassisk teaterkonvention. 

                                                 
110 Bauman, (2002), s. 43. 
111 Ulf Friberg, Den kapitalistiske skådespelaren: Aktör eller leverantör? (diss.) (Göteborg 2014), s. 209. 
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Eller är ordning det faktum att jag vet vad jag skall göra och under vilka omständigheter det är 

möjligt?  

Frivillig icke frivillighet? 

Jag kan uppleva att jag stundtals predikar en sak men gör en annan. Hur mycket jag än talar 

om dynamik och öppenhet gentemot en publik finns en tydlig längtan hos mig till den publik 

som beter sig som jag vill. Lyssnande koncentrerad, öppen och positiv. Det innebär att jag 

efterlyser en sorts frivillig icke frivillighet. De som vi spelar för i skolans värld har inte av 

egen fri vilja valt just den här föreställningen. Den ingår i deras skolplikt. Samtidigt vill jag ha 

en publik i rummet som är beredd att vara där och acceptera de villkor som en 

teaterföreställning ställer upp. Jag vill att de skall vara aktiva, men inte för mycket. Jag vill ha 

dem koncentrerade, men inte stumma. Jag föredrar en stillsam uppmärksamhet framför en 

avstängdhet som inte gläder någon i slutändan. Med andra ord är det många krav jag har på 

min publik för att det skall bli en lyckad föreställning. Det är som om allt bygger på att de 

trots allt är intresserade. Är de inte det faller en stor del av mina förutsättningar. Klyftan 

mellan uppsåt och praktisk handling blir uppenbar.  

Följande lilla stycke av Bauman träffar hårt och smärtsamt. Jag inser att det är just så jag i 

många fall agerat. Predikat öppenhet, men samtidigt enkelriktat möjligheten till densamma. 

Det som är >>ordning>> för människor med makt är kusligt likt kaos för de människor 

som de styr över. I maktkampen är det alltid den andra sidan som man vill göra mer 

>>ordentlig>>, mer förutsägbar; det är alltid de steg som tas av den andra sidan som 

man vill rutinisera, beröva varje drag av tillfällighet och överraskning, samtidigt som 

man ger sig själv rätten att strunta i rutiner och handla planlöst.112 

Utrymmet att agera fritt ligger hos mig och det jag efterlyser är en interaktion som är 

begränsad från publikens sida, men tillräckligt omfångsrik för att jag skall känna att jag agerar 

dynamiskt. Risken är att jag stänger in mig i ett gigantiskt självbedrägeri. Några av de 

skådespelare jag intervjuat har aktivt sökt sätt att släppa sin kontroll och att bejaka kaos. 

Huruvida kaos är lösningen eller inte är en sak, men klart är att jag som skådespelare som 

spelar för barn och unga måste vara beredd att röra mig ut ur min trygghetszon. För John 

Dewey är detta en förutsättning för att kunna generera en upplevelse. Något måste stå på spel 

för att det skall bli intressant:  

                                                 
112 Bauman (2002), s. 46 
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To generate the indispensable excitement there must be something at stake, something 

momentous and uncertain – like the outcome of a battle or the prospects of a harvest. A 

sure thing does not arouse us emotionally.113 

Man skulle kunna tycka att jag får en hel del motstånd och osäkerhet gratis, att det hela tiden 

står saker på spel ute i klassrummen, men det blir bara kreativt om jag har rätt förutsättningar, 

rätt redskap. Annars blir det bara tröttande. När jag spelar i skolor börjar jag hela tiden från 

noll med min publik. De känner inte till mig och jag har aldrig träffat dem. Ingen av oss vet 

något om den andre, inga koder av förståelse utväxlas i förväg. Jag kan inte förvänta mig att 

de skall bidra med entusiasm bara för att gårdagens föreställning gick bra. Även om en 

uppsättning, likt Othello, omgärdas av framgång och kan klassas som en succé, är det 

ingenting som sipprar ner till publiklagren i form av en automatiskt positiv förväntan. En av 

nycklarna till lösning är den tillit som Maria är inne på. Om min skådespelaridentitet står och 

faller med varje situation i varje föreställning blir det tufft. Jag måste lita till att det kommer 

att fungera i längden. Att teater i sig är intressant och att föreställningen är så bra att publiken 

kommer att vilja vara där de är. Eller här som Bo W uttrycker det i svaret på en fråga om hans 

relation till publikens eventuellt bristande frivillighet: 

Bo W: Alltså, jag sporras! Jag tycker det är så jäkla häftigt. Och det är ju det som är 

väldigt mycket grunden för att man fortsätter att spela barn- och skolteater. För då får 

man möjlighet att överraska dem eller fånga dem eller bjussa på det här. Både med 

formspråket eller storyn som man har. Så jag har aldrig blivit störd och känt att jag bara 

vill spela för de som är motiverade… Nej, snarare tvärtom. 

Hur vi sedan möter denna utmaning ser olika ut och får olika uttryck beroende på 

skådespelarna, beroende på sammanhangen. På Teater Uno talar de om det ”positiva tvånget” 

som ett grundbegrepp. Istället för att låta sig lamslås av det faktum att publiken inte själva valt 

att vara där de är, ser de det som något positivt. En möjlighet för ungdomar att upptäcka något 

de inte kände till eller trodde de skulle bli tilltalade av.  

Zygmunt Bauman beskriver ofta vår moderna tid som flytande. Ett flertal av hans senare 

boktitlar vittnar om just detta. Liquid life, Liquid fear, Liquid times. Och i Liquid modernity 

skriver han: 

                                                 
113 Dewey, s. 69. 
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There are reason to consider ’fluidity’ or ’liquidity’ as fitting metaphors when we wish to 

grasp the nature of the present, in many ways novel, phase in the history of 

modernity.114 

I ett samhälle där så mycket är flytande behöver jag reflektera kring min egen situation och 

funktion. Medvetenheten om vem jag är och var jag är i förhållande till det jag har tänkt mig 

göra är essentiell för hur väl jag kommer att lyckas. Med skolteater handlar det om att förstå 

de betingelser som utgör förutsättningarna för min närvaro på skolan. Inte att bara ”gilla 

läget” och spela på som om inget hänt, eller att försöka tvinga situationen till något den inte 

kan vara i en skolmiljö. Ändå går det inte att bortse från att en föreställning som Othello 

kräver en hög koncentration från samtliga närvarande om den skall vara meningsfull att 

genomföra. Föreställningar är olika och tål olika mycket ”öppen” interaktion med publiken. I 

det perspektivet är Othello en traditionell uppsättning. Det jag upplevde som att vi nått en 

gräns för vad man kunde spela i ett klassrum handlade just om detta. Kanske är det inte 

meningsfullt att spela den sortens teater för ungdomar i en viss ålder? Kanske skulle vi gjort 

något som hade ett större utrymme för improvisation? 

Topplock! 

Men det är också att begränsa sitt eget synfält genom att inte lita på att publiken har möjlighet 

att ta emot det jag har att erbjuda. Det handlar mer om hur vi presenterar det. På vilket sätt jag 

närmar mig min publik och ger dem en möjlighet att ta in det vi har att komma med. För visst 

är det ett annorlunda inslag i deras skolvardag. Här följer ett avsnitt ur min arbetsdagbok efter 

dagens andra föreställning för några åttondeklassare, i oktober 2010: 

Andra föreställningen präglades av att elever drällde in efterhand. Först i själva 

presentationen av oss och Othello kom det in fyra elever och sedan efter ett tag två till. De 

två, tomtarna Yasar och Freddie satt med varsin luva djupt nerdragen i pannan och flämtade 

ansträngt. När vi sedan drog igång blev de fnisshysteriska. Lärare smög fram och skällde på 

dem, men vi gjorde inget. Hela situationen blev dock märklig och tack och lov får man för en 

gångs skull säga, dök det redan i prologen upp ytterligare en elev som knackade på dörren 

och som släpptes in. Då kunde jag bryta och placera ut honom. Kolla av med fnissgrabbarna 

att de var okej. Jag sade något i stil med att: ”Det är helt okej att skratta om något är skoj, 

men framför allt, andas och ta det lugnt så kommer det här bli bra. Det brukar bli det.” Vi 

                                                 
114 Zygmunt Bauman, Liquid modernity (Cambridge 2000), s. 2. 
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fortsatte, men det släppte inte riktigt. Yasar och Freddie var så uppenbart kvar i en annan 

värld, den utanför klassrummet. De hade inte hunnit landa i teatersammanhanget utan letade 

identifikationspunkter och kommentarsmöjligheter på samma sätt som om de varit ute på 

skolgården. Det var en helt annan kamp än den sceniska som försiggick i deras huvuden. Det 

var jobbigt, men inte anmärkningsvärt. Runt omkring dem var det också lite tissligt och 

tassligt, men återigen inte tillräckligt. Det där som man väntar på. Ska jag eller ska jag inte 

bryta? I inledningen av scenen med Inga som Emilia ser jag hur Yasar sitter i en märklig 

position. Jag uppfattar att han har något i handen som han lyser med mot Inga och mig. Min 

första tanke är att han har en laserpekare, men när jag inser att det ”bara” är en ficklampa 

har topplocket redan rykt… 

Jag säger till honom; ”Lägg ner, plocka bort den där ficklampan! Jag ser allt, märker allt. Ta 

det bara lugnt. Vi är glada att ni är här, men låt oss göra själva jobbet. Koppla bara av. Är 

det okej? Förstår du vad jag säger? Bra…” Sen är jag givetvis lite borta, men då är Inga sitt 

sedvanligt coola jag och säger; ”Då går vi vidare från där vi var”, och så drar hon igång, 

och det är bara att hänga på. Jag får den nödvändiga draghjälp jag behöver för att inte 

fastna i situationen och grotta in mig och hålla på och värdera/utvärdera och tänka på om 

jag borde säga något mer eller… Efter denna incident är samtliga, även Freddie och Yasar, 

hyperkoncentrerade. De lyssnar ordentligt. Det är som om det är en ny pjäs, en helt ny 

situation. För första gången ser de pjäsen, inte bara iakttar bilden av den. Koncentrationen 

håller resten av föreställningen. Mitt avbrott gjorde nytta. Men frågan är; kräver en sådan 

situation ett utbrott? Måste ett topplock ryka för att de skall fatta inte bara spelreglerna utan 

också möjligheterna som finns inneboende i en teaterupplevelse? Jag tror inte man kan sätta 

detta i system. Att göra sådant på rutin vore förkastligt. Att förmana innan föreställningen gör 

egentligen ingen nytta, då blir vi bara precis som alla andra vuxna som dyker upp och kräver. 

Vi blir likställda lärarna, vilket inte är något dåligt i sig, men i det här sammanhanget måste 

vi stå fria.  

Vissa saker måste jag ha kontroll över för att kunna utföra mitt arbete, men inte över allt. 

Frågan jag bör ställa mig är vilka saker jag behöver kontrollera och vilka jag kan släppa?  

Tanken om kontroll handlar också om skådespelarens kontroll. I exemplet ovan bryts en stark 

inlevelse av en kedja av händelser; droppen urholkar inte stenen genom sin kraft, utan genom 

dess ihärdighet. Men medvetenheten om publiken finns där hela tiden. Svårigheten är att inte 

låta min lyssning utåt bli en lyssning inåt, att jag går från att känna in om publiken är 

involverad i dramat, till att se mig själv utifrån. 
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Hänryckningens idé och paradox 

Men den som kommer till diktkonstens portar utan musernas vansinne, övertygad om 

att han kan bli en duglig diktare med enbart teknisk skicklighet, han blir aldrig en invigd; 

hans besinningsfulla diktning kommer att överskuggas av de vansinnigas.115 

Platon 

En förekommande tanke om skådespelare är att vi blir ett med våra roller, att vi låter oss 

sugas in i en annan person så att vi på ett plan blir en annan när vi gestaltar. Redan Platon var 

inne på den linjen. Poeterna och skådespelarna stod i förbindelse med gudarna och endast då 

de hade fullständig kontakt kunde något av värde kreeras. I en av Platons tidiga dialoger, Ion, 

leder Sokrates en lång kedja med retoriska bevis för att påvisa den gudomliga inspirationen. 

Liksom en kedja, med en magnetisk sten i ena änden, drar till sig exempelvis ringar av järn då 

ringarna i sig blir magnetiska, så förs enligt Sokrates, kraften vidare från sånggudinnan till 

skalderna och ner till pagoderna, uttolkarna.  

På samma sätt inspirerar även sånggudinnan skalderna, och vid deras inspirationer 

hänger liksom en lång kedja av andra människors inspirationer. Ty det är väl ej på 

grund av konst utan på grund av gudomlig hänryckning som de episka skalderna dikta 

alla dessa härliga sånger. Och på samma sätt är det med de lyriska diktarna.116 

Han fortsätter sedan med att konstatera att: 

Alldeles som korybanterna, som aldrig dansa utan i besinningslöst tillstånd, så äro 

också de lyriska diktarna från sina sinnen, när de dikta sina sköna sånger; de måste 

komma in under harmoniens och rytmens makt och bli gripna av backantisk yra.[] Ty 

skalden är ett lätt, vingat och heligt väsen; han kan ej dikta, förrän han blir gudaingiven 

och från sina sinnen, så att förnuftet viker bort; så länge som det är kvar, är ingen i 

stånd att dikta eller profetera.117 

Så ser en stark bild av skapandet ut. En drömvision om konstnären som vidmakthållits under 

årtusendena. Under en föreläsning jag höll om skådespelarens arbete med berättelser, fick jag 

frågan från en i publiken som aldrig hållit på med teater: ”Är det inte svårt för skådespelaren 

att bli någon annan? Kan det inte vara farligt?” Bilden av hänryckning är fortfarande stark hos 

många. I den här varianten blir det till och med farligt eftersom vi inte skulle ha någon 

kontroll. En psykopatroll leder då ofelbart in i psykopatin.  

                                                 
115 Platon, Faidros, 245a, Skrifter. Bok 2 (Stockholm 2001), s. 331 
116 Platon, Ion, 533, ur Platons skrifter del 2 (Lund 1984), s. 334. 
117 Ibid., 534, s. 335. 
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Nu spelade vi inte Othello i ett tillstånd av besinningslöshet och hänryckning, men det blev 

ändå för mycket för vissa elever, våra känslor blev för stora. Pierres tårar i slutet kom som en 

chock för några som såg sig tvingade att kommentera detta inför varandra. Att i det läget 

dessutom dra kniv var komplext. För de flesta var det helt okej, ett teatralt uttryck bland 

andra. Men för vissa passerade vi en gräns, kanske också för att vi mitt i alla emotioner kom 

väldigt nära publiken rent fysiskt. De klarade inte vårt utspel.118  Å andra sidan är detta ingen 

generell sanning. Cillas upplevelse är att tonårspubliken tvärtom är hungriga efter starkt 

gestaltade känslor från scenen. Samtidigt konstaterar hon att det inte är självklart enkelt och 

tacksamt med ett stort känsloutspel för den något yngre mellanstadieåldern.  

Cilla: Det är en idealistisk tid i ens liv, man börjar förstå att livet kanske inte alltid är så 

enkelt. Samtidigt tror man fortfarande på det ”rätta” på ett lite Robin Hood-aktigt sätt 

och vill förstå världen och dess orättvisor. Det är mycket passion och idealism på 

mellanstadiet. Och där kan man ibland få hjälpa till med att visa att man kan gå förbi 

det, att man får vara ledsen och arg. Givetvis kan man spela starka känslor för 

mellanstadiet också, det är mer att jag upplever det som att det finns en förutfattad 

mening om att just tonåringar skulle tycka att det är pinsamt om man börjar gråta på 

scenen. Jag tycker det är tvärtom, att de vill se sådant. Om jag vågar gå in i en 

situation, och inte är hämmad av vare sig autenticitet eller vad det nu kan vara, och 

vågar spela ut det. Då tas det ofta emot väldigt varmt. Man skall inte vara rädd för det. 

Bitvis är detta ett rumsligt fenomen där jag måste vara medveten om vilket fysiskt rum jag 

befinner mig i och vad som är möjligt där. Ett hämningslöst utspel som ideal är svårt i ett 

klassrum. Om jag exempelvis höjer rösten kraftigt i ett klassrum i en föreställning för yngre 

barn och upp till fyror/femmor, kommer några av barnen att automatiskt hålla för öronen. Inte 

för att det skall hindra mig från att tala högt eller skrika, men dels måste det moduleras och 

dels måste det ”vara värt det”. På en stor scen finns det ett annat utrymme för starka uttryck.  

Under 1770-talet skriver den franske filosofen Denis Diderot en bok han kallar Paradoxe sur 

le comédien. För Diderot ligger det en inbyggd paradox i skådespelarens arbete, nämligen att 

för att uppnå bästa möjliga effekt måste en skådespelare vara beräknande och kallsinnig även 

vid de tillfällen då starka känslor skall gestaltas. ”Reflexionsförmågan måste tygla 

                                                 
118 Barnkulturvetaren Ellinor Lidén har intervjuat barn i samband med teaterbesök, och hos fokusgrupper i 

årskurs fem har spontana diskussioner om jämförelsen mellan film och teater utbrutit. Bland annat uppfattades 

teater som något gammalmodigt och ”[] teaterns scenspråk upplevdes som ’falskt’ och konstlat i jämförelse med 

filmens mer verkliga och naturalistiska spelstil.” (Ellinor Lidén, ”Jalla, vi ville kolla på teater!”: Barns utsagor 

om och värderingar av teater vid Stockholms stadsteater Skärholmen, ur Mycket väl godkänd: Vad är kvalitet i 

barnkulturen? (Stockholm 2014), s. 39.) 
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entusiasmens berusning.”119 Annars kan inte skådespelaren upprepa sin rollprestation med 

någon precision. Teddy Brunius skriver i sin kommentar/efterskrift till Diderots text om 

paradoxen och framför en teori att Diderot påverkats av Platons dialog med just Ion. Diktaren 

Ion beskriver hur håret reser sig på hans huvud när han framställer något fruktansvärt medan 

han rörs till tårar då han deklamerar något rörande stycke. Sokrates frågar om publiken 

påverkas på samma sätt. Ion svarar: 

Ja, det vet jag visst. Ty för varje gång ser jag från min upphöjda plats ner på dem, hur 

de gråta och med hemska och hotande blickar följa skildringen. Jag måste nämligen 

riktigt noga giva akt på dem. Ty om jag kan få dem att gråta, skall jag själv få le, men 

om jag får dem att le, skall jag själv få gråta – när betalningens stund kommer!120 

Sokrates påpekar då att detta visar att publiken är den sista ringen i kedjan av ”magnetisk 

påverkan” från den gudomliga inspirationen. Brunius pekar dock på det faktum att om Ion 

vore så förryckt och från sina sinnen som han hävdar, skulle han aldrig kunna ge akt på 

publiken och noga iaktta deras känslolägen och gillande/ogillande av det som sker på scen. ”I 

denna iakttagelse, som ju varje skådespelare kan vitsorda, ligger fröet till Diderots paradox 

om skådespelaren.”121, vilket i sin tur är just det faktum Diderot hävdar. Även om jag inte 

förhåller mig så kallsinnig som Diderot tänker/önskar så är jag mycket riktigt hela tiden 

medveten om vad det är som pågår runt omkring mig. Mina kollegors uttryck och handlingar 

blandas med publikens reaktioner och det temperament som är mitt eget för stunden. 

Värdering 

En stor fara med min medvetenhet om publiken är att jag värderar deras upplevelse, att jag 

förutsätter att jag vet hur de tar emot det jag gestaltar, baserat på hur de reagerar i rummet, 

under föreställningen. Eleven Albin uppträder, i Anna Lunds beskrivning, på ett sätt som lätt 

uppfattas som störande samtidigt som han själv uppskattade det föreställningen hade att 

erbjuda. Och jag vet inte hur många gånger jag spelat för en skolpublik som varit helt tysta, på 

gränsen till stumma, under föreställningen, bara för att efteråt i korridoren eller i matsalen 

komma fram och tala om hur bra de tyckte föreställningen var. 

                                                 
119 Denis Diderot, Skådespelaren och hans roll (Stockholm 1963), s. 21.  
120 Platon, Ion, 535 (1984), s. 337. 
121 Teddy Brunius, Efterskrift, i Diderot (1963), s. 78.  
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I förra kapitlet redogjorde jag för John Deweys rätt stränga krav på vad en konstnärlig 

upplevelse är. Men det beror också på vad jag kategoriserar som en upplevelse i sig och 

vilken möjlighet jag har att styra den. Vad är det jag vill att publiken skall få med sig? Det jag 

har tänkt, eller det som de upplever? Där blir tanken om upplevelsen av teaterhändelsen lika 

viktig som upplevelsen av själva föreställningen. För en tid sedan såg jag en uppsättning för 

lågstadiet på en institutionsteater. I foajén innan föreställningen väntar en klass på drygt tjugo 

sjuåringar samt sex barn i olika åldrar från en särskoleklass. Alla är tålmodiga, men det dröjer. 

Ytterligare en klass är på ingång men de sitter just nu fast i en buss. Till sist, en kvart 

försenade dyker de upp. När föreställningen drar igång är det olika läger och lägen hos 

publiken. Dels de som med andan i halsen kastats in i teaterrummet, dels de som väntat och 

dessutom fascinationen inför den i sammanhanget ovanliga särskoleklassen. De flesta av dem 

sitter i rullstol och några av dem låter hela tiden med jämranden och små skrik. Med sig har 

de personal som hjälper dem. Lägger en mildrande hand när deras fysiska krängningar blir för 

stora, torkar saliv från en haka. De får mycket fokus från den övriga publiken och jag 

upplever att skådespelarna kämpar med att hitta en rytm som drar in alla i föreställningen. 

Efteråt beskriver skådespelaren Ami hur hon upplevt situationen från scen: 

Ami: Jag saknade en kunskap om vad särskolebarnens ljud betydde. Hur det relaterade 

till föreställningen. Jag resonerade från sekund till sekund kring vad som hände för att 

kunna skapa ett ömsesidigt möte utan att kompromissa med mig själv. Men vad är 

kontakt? Vad har jag för föreställning om att nå fram till någon som är svårt 

handikappad på ett sätt jag inte förstår? En kontakt kan också vara sinnlig. Jag går 

snabbt förbi och skapar på så sätt ett vinddrag som kan upplevas starkt i situationen. 

Det är också kontakt. 

Dessa tre publikgrupper hade med största sannolikhet tre olika grundupplevelser av den här 

teaterhändelsen beroende på deras förutsättningar och på hur omständigheterna var innan 

föreställningen. Sedan kan vi lägga till deras individuella utgångspunkter; vana vid teater, att 

vara på utflykt med sin klass, vara i främmande omgivningar etc. Det jag ser utifrån är ett 

antal barn som ser en föreställning och det finns inget sätt på vilket jag kan lista ut vem eller 

vilka som hade den starkaste upplevelsen av teaterhändelsen. Ändå är det lätt att hamna i 

fällan av att fokusera på de som avviker. I det här fallet de sex i rullstol, men det kan lika 

gärna vara de som visar upp en hård attityd, eller att jag låter mig oroas av de som är oroliga. 

Men frågan är hur min upptagenhet vid dem påverkar själva föreställningen.  
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För mig handlar tanken om att inte värdera publikens upplevelse mycket om att jag måste 

göra upp med mina egna fördomar om publikens förmåga att ta till sig det jag erbjuder. Det 

blir extra tydligt vid spelningar för särskolan, som här i ett exempel från arbetsdagboken.  

S-KOLAN 9 mars 2010 

27 elever från två klasser, tillsammans betecknade som Aspberger, Tal och skrivsvårigheter, 

åk 6 – 9... Det är alltid något speciellt med dessa föreställningar. Två grabbar kommer in och 

sätter sig i hörnet, bakom alla, så gott som bortvända från oss. Det är bara att ligga lågt, 

acceptera. Vi har ingen aning om vilken nivå de befinner sig på, språkligt och socialt. Vi kan 

bara spela vår föreställning och vara så öppna som möjligt i eftersnacket. De är väldigt tysta. 

Någon halkar ner på sin stol och nästan ligger ner, någon gömmer sitt huvud i händerna, 

sitter framåtlutad. Detta är i och för sig inte ovanligt, men här drabbar det mig hårdare. Jag 

upplever det plötsligt som att vi går förbi dem, som om vi spelar över deras nivå. Som vanligt 

har jag fel. Det går alldeles utmärkt. Som alla som ser en föreställning läser de den på sin 

nivå, från sin förståelsehorisont, det är bara jag och mina fördomar som står i vägen. Det 

säger också något om vad föreställningen tål… 

Eftersnacket sker nästan motståndslöst. De här eleverna är vana att prata om känslor, att 

analysera sig själv och andra. Det finns en lyssning i rummet och det som kommer fram är 

speciellt. En kille säger att Othello inte hade någon bra förebild. En tjej säger om Jago att 

han gjorde Othello svart i hjärtat. En tjej som bitvis stammar så hårt att hon fastnar totalt, 

sitter och mässar på en vokal när hon försöker svara på frågan om varför Jago fortsatte med 

sina lögner sedan han uppnått sitt mål att bli löjtnant. Det är bara att vänta. Efter ett tag 

kommer det ett svagt; ”... orsak...”. Jag förstår inte, får inget sammanhang och ber henne 

säga mer. Nytt mässande och efter ett tag kommer det lösryckta ord. ” orsak... samla på hög... 

som en häst travar...”. Det bildspråk och de analyser av skeenden och karaktärer är på 

många sätt betydligt mognare än dem som kommer från deras jämnåriga i de ”vanliga” 

klasserna.   Här sker bildningsprocessen på två plan: jag spelar en föreställning och lär mig 

samtidigt att inte vara för stark i mina fördomar och att särskolans elever ofta har ett 

starkare bildspråk än vad deras neurotypiska, jämnåriga kamrater har. Vi åker runt och 

spelar och försöker ge en stark upplevelse till vår publik. De här eleverna gav oss en stark 

upplevelse. För det är jag otroligt tacksam. 
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Överenskommelser 

Olika företeelser har sina egna förutsättningar och regelverk. I fotboll får man bara använda 

händerna vid inkast, medan det i handboll är händerna som utgör grunderna för bollkontakt. 

Ingen ifrågasätter det. På samma sätt har teater sina traditioner och förgreningar av skillnader 

och likheter och koder. Mötet mellan en uppsättning och en publik är det centrala i alla olika 

teaterformer men däremellan finns det, och måste finnas, olika varianter. Här gäller det då att 

hitta den balans och kodex som just den här specifika uppsättningen behöver och som den 

tänkta publiken mäktar med. På ett plan måste teaterhändelsen avdramatiseras. Det är inte 

märkvärdigare än något annat. Ändå vilar grundkonventionen tung och bitvis kvävande över 

det hela. Vi står här och ni sitter där och vi agerar ut och ni tar emot. Det sker enligt koder 

som ärvts under tusentals år. Men framför allt sker det hela tiden i nuet. Överenskommelsen 

måste göras om och om igen. På bio eller framför Tv:n kan publiken bete sig hur den vill. 

Möjligtvis stör det de övriga i närheten, men det påverkar inte filmen/tv-programmets 

kvalitet. Filmen rullar på oavsett vad som händer i mottagaren, oavsett hur publiken reagerar. 

Givetvis kan även en film, som vilket annat konstverk som helst, få en ny betydelse och 

funktion i olika sammanhang och i olika belysning, men det påverkar inte skådespelarens 

gestaltningsarbete. Teaterföreställningen existerar bara medan den spelas och förändras hela 

tiden med sina skådespelares humör och publikens inställning. Det är små skillnader, men de 

finns där. Det är de som gör teater till en levande och bitvis oförutsägbar konstart. Samtidigt 

innebär detta också att teaterögonblicket är skört. Både för skådespelare och publik. 

Skådespelaren och teatermannen Erland Josephson har skrivit mycket om skådespelarens 

arbete. Så här beskriver han de ögonblick som inte fungerar, ur publikens perspektiv. 

Dålig teater är alltid plågsam. Och genant, tråkig, förolämpande för både skådespelare 

och åskådare. Dömda att uthärda varandra i samma lokal. Usel film kan både vara 

intressant och underhållande. Man betraktar smörjan och iakttar kallsinnigt hur smörja 

ser ut nu för tiden. Men teater! Dessa artister som man i det längsta anstränger sig att 

omfatta med lojalitet och sympati. Vreden och skammen stiger i en. Och man drar sig 

för den yttersta och mest rimliga förolämpningen: att gå därifrån.122 

Jag tror att jag ibland är alltför medveten om detta från scenen. Det är därför jag lyssnar av 

publiken så noga och försöker känna in stämningen. Som ett sätt att återigen skapa kontroll 

över händelsen, att undvika det plågsamma genom att ligga steget före. Jag måste spänna av i 

mötet med publiken. Inte kräva absolut tystnad och lydnad, men heller inte lägga mig platt. 

                                                 
122 Erland Josephson, Rollen (Stockholm 1989), s. 38. 



110 

 

Ibland är det bättre att bryta och samla ihop än bara fortsätta att låtsas som ingenting. Det 

svåra är att göra det utan att skuldbelägga. I det ögonblick jag sårar eller kränker min publik 

har jag förlorat något. Men samtidigt måste jag ibland ta risken. I vissa lägen, i vissa 

uppsättningar kan det fungera att publiken tillåts agera ut vid sidan av föreställningen. Som en 

skådespelare på Regionteater Väst sade: ”Vill någon stå vid sidan om och skrika könsord i en 

halvtimme får hen göra det”. Men det kräver att skådespelarna tål det och att uppsättningen tål 

det. I annat fall är det bara kontraproduktivt.123  

En kollega beskriver hur ensemblen förtvivlar under en föreställningsperiod av en pjäs som 

spelas enligt traditionell scen/salongsmodell. Föreställningen riktar sig till alla från 13 år och 

uppåt. Vid de tillfällen då det är övervägande eller uteslutande en yngre publik händer det 

upprepade gånger att skådespelarna ser hur ansikte efter ansikte lyses upp i salongen under 

pågående föreställning. Stora delar av publiken har då lämnat den teatrala världen och 

underhåller sig själva i salongen med hjälp av sina mobiler. Det är i dag så enkelt att i 

salongens mörker fly till den mediala världen. Jag tror också att det sker i skydd av en tanke 

om att: ”Jag stör ju ingen!” Här är det inget aggressivt uppsåt, ingen riktad handling mot 

föreställningen i sig. De som tröttnar drar sig undan utan offentliga protester på andras 

bekostnad. Ändå förtvivlar skådespelarna. I det här fallet beskrevs det meningslösa i att spela 

en föreställning där varje lysande ansikte signalerade att någon i publiken brutit kontakten. 

Jag kan från scenen acceptera en eller ett par som ”försvinner” in i sin egen värld. Men när det 

blir för många och för tydligt drabbar det även skådespelaren. Det hände att de på scenen sade 

ifrån och krävde mobilavstängning. Normalt sett släcktes mobilerna ner och 

uppmärksamheten riktades åter mot scenen, men känslan hos skådespelarna var att något ändå 

gått förlorat. Manne beskriver i vår intervju en liknande känsla och behovet att markera: 

Manne: Jag måste tala om för den personen; Det du gör påverkar mig. Nu vet du det!  

Sedan kapslar jag in det. Jag har markerat! Sedan tar jag inte in det i föreställningen 

längre. Nu gör jag bara föreställningen för dem och dem. (Visar fysiskt hur han hoppar 

över en person i publiken med svepande blick). Så brukar jag göra. Men jag är aldrig 

lika lycklig efter en sådan föreställning… 

Ibland kan jag som skådespelare känna mig ensam i sådana situationer. Även om jag har mina 

kollegor och medspelare med mig, är vi alla indragna i spelprocessen. Det finns oftast inget 

utrymme för oss att diskutera eventuella åtgärder under föreställningens gång och även om vi 

                                                 
123 Det kan vara värt att påpeka att de som tillåter detta vittnar om att i de allra flesta fall då publiken verkligen 

känner att de kan få stå och skrika könsord, så behöver de inte göra det… 
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kan diskutera efteråt är det inte ens säkert att alla upplevt ”händelserna”, 

”störningsmomenten” på samma sätt, eller att de ens har inträffat. Unga Klara har ett sätt att 

lösa detta i de fall då skådespelarna spelar utanför den egna scenen.  

Man kan se skådespelarnas möten med alla barn, barnens reaktioner, behov och olika 

livssituationer, som omfattande processer med ett stort och ibland både svårtolkat och 

oroväckande innehåll. Som ett stöd för skådespelarna och en hjälp för publiken har 

Unga Klara sedan många år infört en funktion som kallas <<Tredje ögat>>. Det innebär 

att varje föreställning för barn och unga och efterföljande samtal följs av en person inom 

Unga Klara som registrerar samspelet mellan scen och publik. Tredje ögat för också 

loggbok. Suzanne Osten införde Tredje ögat, redan på nittiotalet, som ett skydd för 

skådespelarna. Hon hade lagt märke till att skådespelarna ibland inte kunde tolka 

barnpublikens reaktioner på ett konstruktivt sätt. Hon såg att det skulle kunna leda 

vidare till att skådespelare av osäkerhet började förakta den publik de inte förstår.124 

Med ett tredje öga avlastas skådespelarna från att själva bära allt ansvar under pågående 

föreställning. Samtidigt faller detta in under kategorin yttre förutsättningar, eftersom 

möjligheten till att använda sig av ett yttre öga inte bara är en konstnärlig, pedagogisk eller 

personalpolitisk fråga, utan i många fall även en ekonomisk prioriteringsfråga. 

Ett oväntat besök 

Även andra, inte särskilt ”normala” men i skolans värld ändå förekommande, händelser 

kräver en insats som innebär att jag måste gå utanför de teatrala ramarna. På ett plan räcker 

vanligt socialt hyfs som en norm. Även om det kanske inte alltid är uttalat i förväg vet en 

publik som nått skolåldern hur de förväntas uppföra sig. Om det sedan är möjligt för dem är 

en annan sak. Här spelar det sociala spelet i skolans värld stor roll, på samma gång som vi har 

att brottas med fysiska förutsättningar av rastlöshet, hormoner och trötthet. Ett och annat 

hjärnsläpp måste också ingå i kalkylen. Något som även räknar in vuxna. 

Vi spelar föreställningen Förlåt att jag finns för två mellanstadieklasser. Vi har byggt som 

vanligt med publikplatser i olika nivåer framför oss. Det som är annorlunda den här dagen var 

att vi valt att spela med den enda dörren bakom oss. Annars är allt sig likt. Innan 

föreställningen har vi fått reda på att en kvinna från skolans styrelse ska komma och titta. Men 

                                                 
124 Amelie Tham, Att uppfostras till samhällsmedborgare: En avslutande dokumentation om Unga Klaras 

uppfostransprojekt (Unga Klara, Stockholm 2013), s. 26 
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hon dyker inte upp trots att vi håller föreställningen över vanlig tid. Vi börjar spela. Efter 

knappt tio minuter börjar det ryckas i dörrhandtaget bakom oss. Eftersom vi är mitt i 

föreställningen tar vi ingen hänsyn till det. Jag misstänker att det är besöket från skolstyrelsen, 

men föreställningen är i gång och vi har ingen möjlighet att släppa in. Är man sen får man 

komma en annan gång! Ryckandet upphör, men bara någon minut senare öppnas dörren med 

nyckel och en kvinna kliver in. När hon inser att hon hamnat mitt på vår ”scen” och mitt i 

publikens blickfång sätter hon genast fart och placerar sig på en stol vid sidan. Här är jag 

tvungen att stanna. Stolen ingår nämligen i vår föreställnings scenografi. Hon sitter så att säga 

fortfarande på scen. Jag förklarar läget för henne varpå hon genast och skuldmedvetet sjunker 

ihop nere på golvet framför eleverna. Nu får jag förklara att det inte heller är en acceptabel 

sittplats. Ingen klarar att sitta på golvet i en timme. I stället röjer jag en plats mitt bland 

eleverna och ber henne sitta där. (Något jag senare ångrar eftersom hon då i vissa lägen 

skymmer sikten för en elev bakom henne, men det upptäcker jag inte förrän efter ett tag, och 

då tycker jag tyvärr att det är försent att ändra på det också.) Vi gör oss i ordning för att spela 

vidare när vår nytillkomna gäst kommer på att hon fortfarande har ytterkläderna på sig och 

börjar krångla av sig dem. Vi väntar… När hon är klar kan vi börja igen. Men det dröjer inte 

länge förrän hon böjer sig framåt och börjar gräva ihärdigt i sin stora handväska. Upp kommer 

plötsligt en kamera och hon avfyrar genast en saftig blixt rätt i ansiktet på oss skådespelare. 

Här stannar vi alla av. Eftersom denna händelse utspelas under tidigt 00-tal är det dessutom en 

”gammeldags” kamera med filmrulle och automatisk återspolning. Givetvis har hon lyckats 

fotografera med endast en bild kvar i kameran som nu ljudligt spolar tillbaka filmen med ett 

mekaniskt surrande ljud. Alla stirrar på damen. Vi från scenen med fascination och eleverna 

med vrede i blicken. Jag ber henne stoppa undan kameran och så fortsätter vi där vi var. Efter 

föreställningen var eleverna fortfarande sura på kvinnan som de, med all rätt, ansåg hade 

brustit i respekt gentemot dem och deras klassrum. Själv bad hon så hemskt mycket om ursäkt 

och försökte förklara sig och ursäkta sig igen. Men gjort är gjort och föreställningen blev som 

den blev. 

I dag hoppas jag att jag handlat annorlunda. Dels borde jag från början placerat kvinnan längst 

bak så att hon inte tog fokus och skymde eleverna vars klassrum vi var i. Dessutom när det 

absurda steg två med fotograferingen inträdde skulle vi stannat rejält. Alla hade vi varit med 

om en händelse utanför det vanliga. I sig oförarglig, men i ett teatersammanhang ytterst 

påtaglig och störande. Jag borde helt enkelt stoppat och så kunde vi pratat lite och kanske 

öppnat fönstret och rest på oss en stund. Först efter det skulle vi samlat ihop oss och backat en 
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bit och sedan startat spelet igen. I stället försökte jag hålla andan igång, även när den slocknat 

helt eller åtminstone delvis. Stämningen och illusionen var ändå bruten. Vi kunde lika gärna 

ha erkänt det och gjort något annat för att komma runt problemet. Nu tillbringade vi 

skådespelare och en del av publiken resten av föreställningen med att reta oss på kvinnan och 

fundera ut vad vi ville säga till henne efteråt. Ingen bra grogrund för en gemensam konstnärlig 

upplevelse.  

Sortering i stunden 

Den som väljer undanhåller.125 

Hans-Georg Gadamer 

Jag ser ett program på tv som handlar om hjärnan och vår förmåga att fokusera. Genom olika 

experiment som även jag som tittare får ta del av, upplever jag hur lite information vi faktiskt 

kan processa samtidigt. Jag vill gärna tro att jag är uppmärksam, och när magikern i tv-rutan 

gör ett magiskt trick koncentrerar jag mig på hans händer och tror att jag ser hur han gör 

tricket. Samtidigt missar jag helt att det i bakgrunden passerar tre personer utstyrda i 

djurkostymer. Fullt synligt passerar en gorilla, en kanin och en björn. Hur kunde jag missa 

det? För att jag koncentrerade mig på min uppgift, nämligen att se vad magikern gjorde. 

Experiment efter experiment visar hur selektiva vi är i vårt seende och i vårt uppfattande av 

världen omkring oss.126 Vad innebär då det här för mig i praktiken? 

När jag spelar teater upplever jag mig ha en förhöjd sinnesstämning. Jag spelar min 

föreställning, säger min text, utför mina handlingar och driver mig själv genom olika 

emotioner i gestaltandet av pjäsen.  Samtidigt hämtar jag kraft och inspiration från mina 

                                                 
125 Gadamer (1989), s. 44. 
126 Fenomenet kallas förändringsblindhet, eller på engelska inattentional-blindness. Ett ofta använt experiment är 

att låta en grupp personer studera en videoinspelning av hur två basketlag studsar varsin boll mellan sig. 

Uppgiften är att hålla koll på hur många gånger det ”egna” laget studsar sin boll. Eftersom spelarna rör sig hela 

tiden är det inte okomplicerat, men de flesta försökspersonerna lyckas rätt väl med att räkna studsarna. Samtidigt 

har de allra flesta missat att det under tiden, i bakgrunden, passerar en kvinna med uppspänt paraply, eller i de 

moderna exemplen en person i gorilladräkt. Det faktum att vi koncentrerar oss på uppgiften vi getts gör att vi 

missar oväntade händelser. Psykologiprofessorn Daniel J Simons, som för övrigt medverkade i dokumentären 

som SVT visade, har utvecklat detta vidare. Numer är detta experiment inte längre lika oväntat. Varvid Simons 

med flera iscensatte ytterligare ett experiment med basketspelare, bollräknande och en gorilla. Denna gång 

kunde nästan alla som sett experimentet tidigare identifiera gorillan som passerade medan de räknade studsarna. 

Medan de i sin tur helt missade att färgen på väggarna i basketlokalen ändrats under gång och att det i ena laget 

blev färre och färre spelare. I den stund en förväntan finns är det ”förväntat oväntade” inte längre oväntat, men 

det som inte är väntat – förblir oväntat. Slutsatsen är att förkunskap om att oväntade saker kan ske, inte i sig ökar 

möjligheten att upptäcka dem. (Källa: Daniel, J, Simons, Monkeying around with the gorillas in our midst: 

familiarity with an inattentional-blindness task does not improve the detection of unexpected events, i-

Perception (2010) volume 1, s. 3-6.) 
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medspelare, men uppmärksammar också de skiftningar i ljus och ljud som ingår i 

föreställningens rum. Dessa sensationer är en blandning av det som är likt, det som är som det 

brukar vara, och det som är lite olikt just idag. Det kan vara små förskjutningar i texten, en 

annorlunda betoning eller ett tekniskt moment som får en annorlunda timing just den här 

gången. Jag låter mig inspireras, hänger mig åt det autentiska liv som då skapas i stunden, 

genom en sammansmältning av alla olika intryck. Detta är nu den ideala situationen där allt 

samverkar till föreställningens bästa och alla intryck kretsar kring teaterföreställningens 

skapade livsvärld. 

Jag har också kontroll på publiken. Hur reagerar de, känns det som om att de är med oss? 

Under tiden som jag spelar och bearbetar de olika stämningarna jag uppfattar i rummet 

kommer också tankespår och associationer virvlande förbi i mitt medvetande. ”Måste boka 

om tandläkarbesöket. Varför är jag så gasig i magen – vad åt jag i går?” Allt från banala 

vardagliga saker till frågeställningar om meningen med livet. Saker och ting poppar upp 

samtidigt som jag kanske noterar att det luktar lite bränt och ser mig omkring ifall det är något 

i rummet som håller på att fatta eld. Och så det ständiga värderandet av publiken. Han som 

sitter där så slappt, han verkar verkligen inte vara intresserad och måste hon skrapa med 

fötterna sådär hela tiden? Är det en protest? Allt detta tar jag ställning till, medan jag spelar en 

föreställning. Frågan är vad det är jag missar? Eller kanske det snarare är så här, vilken 

uppgift har jag gett mig själv? Är min uppgift alltid den samma: att spela föreställningen! 

Eller förändras den med förutsättningarna? Ibland kan jag uppleva en alltför stark hängivenhet 

till det klassiska mantrat: The show must go on! Som om det alltid är det bästa. För vem? 

Att låta sig distraheras och tänka på annat under föreställningens gång är oundvikligt. Men 

publiken vill ha min odelade uppmärksamhet. Att stänga av en associativ tankeverksamhet 

innebär också att jag låser min uppmärksamhet till ett väldigt begränsat fält. Så vad missar jag 

när jag låser min fråga, eller min uppgift till mig själv? I ett klassrum är det så många olika 

intryck. Dagsljus, lysrörsljus och alla sitter definitivt inom både syn och hörhåll. Om jag 

skulle förhålla mig till allt som sker och/eller stoppa för allt oväntat skulle jag inte komma 

vidare. Skapande innebär en process där jag inte bara bejakar utan också sorterar bort. Som 

den irländske författaren Colm Tóibín säger i en intervju i Dagens Nyheter: ”[]att skriva 

handlar lika mycket om att avvisa möjligheter som att skapa text”.127 Svårigheten ligger i att 

bedöma när oförutsebarheterna stör respektive berikar min gestaltning och den pågående 

                                                 
127 Intervju i DN, 2012-09-29.  
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upplevelsen av föreställningen. Psykologen Per Naroskin beskriver detta i sin roman 

Fuskaren som försvann, som att kunna skilja det ovidkommande från det väsentliga. 

För de flesta terapipatienter kan regler och rutiner runt omkring bidra till att skapa en 

nödvändig grund för förtroliga samtal. De är ett sätt att slippa distraheras av det 

ovidkommande oväntade, och i stället lämna plats för det väsentliga oväntade.128 

Skådespelaren måste sortera i stunden, i det nu där föreställningen uppstår. Där finns ingen tid 

till eftertanke. Så här beskriver dramatikern (m.m.) Per Lysander behovet att sortera: 

Våra sinnesintryck störtar sig över oss i en obegriplig mängd: de bildar ett veritabelt 

Niagarafall som hotar att dränka oss, krossa oss, svepa oss bort. Vi mäter dessa 

intryck i bits – ja eller nej – och bytes – åtta ja eller nej – allt sedan en ingenjör sökte 

beräkna den nödvändiga tjockleken av den kabel, som man hoppades skulle kunna 

förmedla telefontrafik mellan Europa och Amerika. Så mängden av intryck som drabbar 

oss är mätbar, man uppskattar den till ungefär 11 miljoner i sekunden. Ett Niagarafall. 

   Vårt medvetandes förmåga att hantera dessa 11 miljoner bits per sekund är minst 

sagt begränsad. Ungefär 16 av dessa 11 000 000 förmår den medvetna delen av vår 

hjärna hantera på en sekund. Vi lever följaktligen inte i någon brist på information. 

Tvärtom ägnar vi enorm möda att befria oss från information, att oskadliggöra 

information, att göra av med information, att komprimera information, att reducera 

information. Människans liv tycks, till stor del, gå ut på att söka undgå att dränkas i 

informationsflödet. 

   Det blir en viktig sak att identifiera mening. Sanning är alltid viktigt, men mening är 

något som kan binda samman information.129 

De val jag gör på scen under en föreställning, det jag väljer att ta upp eller bortse ifrån, utgår 

från min förförståelse. Vad är rimligt att spinna vidare på i relation till uppsättningens natur? 

Vilken grad av improvisation tillåter den och hur påverkar det mina medspelare? Vilket 

utrymme har min karaktär att reagera på det som sker utanför pjäsens handling? Det 

gemensamma meningsbyggandet under en repetitionsperiod blir avgörande för hur jag 

förhåller mig till det som uppstår i stunden under spelperioden. Det leder till att ögonblickets 

ingivelse paradoxalt nog sker under noggranna överväganden. Martha C. Nussbaum skriver: 

                                                 
128 Per Naroskin, Fuskaren som försvann (Stockholm 2012), s. 65. 
129 Per Lysander, Berättelsens grundmodul, ur Berättelse och kunskap: en samlingsvolym (Stockholm 2006), s. 

99. Som jämförelse hävdar Encyclopædia Britannica att av de 11 miljoner bits per sekund bestående av 

sinnesintryck som våra kroppar skickar till våra hjärnor för att processa, så klarar vårt medvetande av att 

processa 50 bits per sekund. Fler än i Lysanders exempel, men marginellt i relation till informationsflödet. 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/287907/information-theory/214958/Physiology (Hämtningsdatum 

18 juni 2014.) 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/287907/information-theory/214958/Physiology
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Den mest framträdande skillnaden mellan att spela utifrån ett manus och att 

improvisera är att man får lov att inte vara mindre utan mycket mer uppmärksam på det 

som ges av de andra skådespelarna och av situationen. Man klarar sig inte genom att 

följa rutiner; man måste vara aktivt uppmärksam och lyhörd i varje ögonblick och redo 

för överraskningar för att inte lämna de andra i sticket. En skådespelerska som 

improviserar och gör det väl tycker inte att hon kan säga precis vad som helst. Hon 

måste anpassa sitt val till den berättelse som håller på att rullas upp, som har sin egen 

form och kontinuitet. Hon måste framför allt bevara sin rolls åtaganden i förhållande till 

de andra rollerna (och i förhållande till sig själv som skådespelerska gentemot de andra 

skådespelarna). Mer och inte mindre uppmärksam trohet är vad som krävs.130    

Även det jag gör i stunden, när jag reagerar på det oförutsedda som egentligen inte ingår i 

föreställningen, kommer för publiken att vara en självklar del av helhetsupplevelsen. 

Balansakten jag måste utföra är att lägga till nya delar utan att föreställningens stora helhet 

ändrar för mycket i betydelse. 

Om förväntningar 

När jag kom hem väntade jag mig en överraskning 

 men där fanns ingen överraskning för mig, så jag blev givetvis överraskad.131 

Ludwig Wittgenstein 

Psykologen Daniel Kahneman, skriver i boken Tänka, snabbt och långsamt om vårt sätt att 

tänka kring det oväntade och överraskande. 

Förmågan att hantera överraskningar utgör en viktig del av vårt psyke och själva 

överraskningen är den tydligaste signalen om hur vi upplever världen och vad vi 

förväntar oss av den. Det finns två huvudsakliga typer av överraskningar. En del 

överraskningar är aktiva och medvetna – man vet att man väntar på att en viss sak ska 

inträffa. När stunden är inne förväntar du dig att höra ljudet från dörren när ditt barn 

kommer hem från skolan; när dörren öppnas förväntar du dig att höra en välbekant röst. 

Du blir överraskad om en aktivt förväntad händelse inte inträffar. Men det finns en 

mycket större kategori händelser som du förväntar dig passivt. Du väntar inte på dem, 

men du blir inte förvånad när de händer. Jag tänker på händelser som är normala i en 

viss situation, men inte tillräckligt sannolika för att vara aktivt förväntade.132 

                                                 
130 Martha C. Nussbaum, Känslans skärpa, tankens inlevelse: Essäer om etik och politik (Stockholm 1995), s. 

108. 
131 Ludvig Wittgenstein, Särskilda anmärkningar (Stockholm 1993), s. 55.  
132 Daniel Kahneman, Tänka, snabbt och långsamt (Stockholm 2013), s. 108.  
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Distinktionen blir mellan aktiva och passiva överraskningar. De aktiva är på ett plan 

förväntade. 

En enda incident kan göra en återkommande tilldragelse mindre överraskande. För 

några år sedan semestrade jag och min fru på en liten ö vid Stora Barriärrevet. Det 

fanns bara fyrtio gästrum på ön. När vi skulle äta middag träffade vi till vår förvåning en 

bekant, en psykolog som heter Jon. Vi hälsade hjärtligt på varandra och pratade om 

sammanträffandet. Jon lämnade ön följande dag. Omkring två veckor senare var vi på 

teater i London. En eftersläntrare slog sig ned bredvid mig sedan belysningen i 

salongen släckts. När ljuset tändes i pausen fann jag att min stolsgranne var ingen 

mindre än Jon.133 

Kahneman och hans fru konstaterar att mötet med Jon på teatern var ett ännu märkligare 

sammanträffande än det första mötet på ön. Ändå blev de samtidigt mindre förvånade. Jon 

hade nu i deras medvetanden blivit ”psykologen som dyker upp när vi åker utomlands”.134 

När en ovanlig händelse inträffar i en specifik situation skapas enligt Kahneman en passiv 

förväntan. Om sedan en liknande händelse inträffar igen under liknande omständigheter 

förändras den passiva förväntan och blir aktiv. Detta syns tydligt i exemplet med Vi var sju, 

där den från början osannolika händelsen att någon i publiken skulle kasta saker på mig blev 

en möjlighet som jag tänkte in varje föreställning efter det. Kahneman beskriver också hur vi 

tenderar att skapa orsakssamband utifrån en bristfällig mängd fakta. Han konstaterar att: ”Vi 

är uppenbarligen redan från födseln förberedda att ta emot intryck av kausalitet; sådana kräver 

inte något resonerande om orsaksförhållandets mönster.” 135 Vår förmåga till och behov av att 

skapa orsakssamband i kombination med våra aktiva och passiva förväntningar, gör att jag 

måste medvetandegöra mig om vad jag bär med mig in i ett möte med den unga publiken. I 

exemplet med Othello, där mitt ”topplock” rök, hade jag på ett sätt redan tidigt i 

föreställningen ställt in mig på att jag befann mig i röriga omständigheter. Dessa adderades 

sedan ihop och den lysande ficklampan blev den utlösande faktorn. Hade den kommit först, 

hade jag reagerat på ett annat sätt. Risken är att jag samlar på mig destruktiva tankar, att de 

passivt negativa förväntningarna byggs på och aktiveras. Jag spelade en gång i en 

högstadieföreställning med ett känsligt tema som bitvis skapade en viss oro och behov av 

avståndstagande kommentarer från publiken. Det är lätt att se det så i efterhand, men under 

spelperioden var det svårare. Dagen efter en särdeles spretig och kommentarsrik föreställning 

                                                 
133 Kahneman, s. 108.  
134 Ibid., s. 109. 
135 Ibid., s. 115. 
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bestämmer sig en kollega för att stämma i bäcken. Bara några minuter in i en annars lugn 

föreställning fäller en yngling en stillsam kommentar, varpå han får en rejäl utskällning av 

min kollega. Resten av föreställningen åsågs av en publik som knappt vågade andas, än 

mindre röra sig eller prata. Här fick min kollegas ackumulerade ilska utlopp i en situation som 

inte hade något att göra med upphovet till vreden. Om jag går in i mötet med en känsla av oro 

eller vantrivsel, som den andra kollegan som sade ”Usch!” om klassrumsteater för högstadiet, 

ökar risken för att just det jag fruktar kommer att hända. Kanske jag till och med skapar det på 

egen hand genom att lägga ihop två separata händelser utifrån mina förväntningar och därmed 

gör dem till en. Jag skapar en riktad handling med tydlig avsändare i ett sammanhang där inga 

orsakssamband egentligen existerar.  

Medvetenhet 

Å andra sidan kan det faktum att jag är medveten om vad som kan komma att hända vara 

positivt. Om jag kan hantera det. För ett par år sedan kretsade mina tankar ovanligt mycket 

kring det jag upplevde som skådespelarens utsatta position. Jag spelade i ungdomspjäsen De 

oskyldiga,136 som handlade om ett par kolloledare som genom slarv tror att de orsakat ett 

barns död. Just som jag öppnar upp för den sårbarhet situationen kräver, och säger repliken: 

”Herregud, vi har dödat ett barn!”, ser jag hur en yngling längst fram gäspar högljutt samtidigt 

som han tittar på klockan.  Då känner jag ingen fiktion, ingen illusion, jag känner mig bara 

avklädd. Avslöjad. Förnedringens kalla vind blåser igenom min kropp. Samtidigt är det bara 

att gå vidare. Föreställningen fortsätter. Men allt jag gör under resten av föreställningen, allt 

jag säger, varje rörelse, varje handling utför jag i skuggan av en klocktittande gäspning. Här 

gjorde jag en tydlig koppling mellan olika sammanfallande handlingar och förutsatte att 

ynglingen velat markera ett starkt missnöje med föreställningen och min insats, utan att veta 

något om orsaken till gäspningen och klocktittandet. De kanske bara sammanföll i tiden, eller 

var till och med ett uttryck för stark rörelse som måste döljas inför kamraterna. Jag blev mer 

och mer uppmärksam på mitt sätt att reagera på sådana här händelser och min känsla av 

utsatthet. När jag något senare gick en kurs på Dramatiska institutet, skrev jag om och 

reflekterade över denna och liknande händelser i en essä som jag kallade: Skådespelaren och 

förnedringen.137 Det mest intressanta var att när jag väl arbetat mig igenom kursen och essän 

var jag sedan inte lika känslig på scen för de stirrande, kalla blickarna jag tidigare fixerat mig 

                                                 
136 De oskyldiga, manus och regi Martin Lindberg. Spelades på Friteatern 2004 – 2005. 
137 Skådespelaren och förnedringen, opublicerad, Dramatiska institutet, 2005. 
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vid. Jag hade frikopplat mig från min egen låsning vid att se bara en sak. I stället kunde jag 

nästan roat iaktta någon i publiken som jag upplevde signalerade missnöje till mig och tänka 

att: ”Jojo, lite hårdare måste du allt ta i om du vill få mig ur balans!”. Den stora lärdomen var 

att jag inte längre tog allt personligt. Jag är medveten om att alla inte är nöjda med 

föreställningen, men betraktar det numer som deras självklara rätt att inte behöva tycka om 

det jag och mina kollegor gör på scen. Det är hur ett eventuellt missnöje manifesteras i 

stunden som blir det intressanta.  

Strategier 

Hur skall jag då gå till väga om jag upplever att någon eller något stör en gemensam 

koncentration? En sak är att försöka förstå huruvida det bara är min egen koncentration som 

drabbas, eller om det faktiskt är något generellt. Att bryta en föreställning är att ta på sig en 

roll av den som är störd. Eller att jag tar på mig att vara talesperson för andra. För min egen 

del har jag resonerat så att jag själv får tåla vissa störningsmoment, men om det går ut över 

den övriga publiken måste jag ta tag i situationen. Om det kommer in någon under pågående 

föreställning som dessutom håller på och klä av sig ytterkläder och börjar fotografera är det 

uppenbart att det är ett allmänt störningsmoment. Vid andra tillfällen är det mer subtila saker i 

görningen.  

Under publikinsläppet av Othello i en stad i Västergötland noterar jag att en åttondeklassare 

har tagit med sig en dagstidning in i spellokalen. När jag ser hur han sitter och viftar med den 

precis innan vi ska börja, ber jag honom stillsamt att lägga tidningen under stolen medan vi 

spelar. För koncentrationens skull. Han gör så. En bit in i föreställningen ser jag att han 

plockat upp tidningen igen. Ytterligare en stund senare ser jag hur han börjar läsa i den. Trist, 

tänker jag. Han är ointresserad. Men det är å andra sidan hans fulla rätt att vara det. Momentet 

i sig är inte särskilt störande, så jag spelar vidare. Efter en stund noterar jag dock att han inte 

längre läser i tidningen, han visar upp för sina kamrater att han läser. Det är en liten 

demonstration, ett förevisande av en möjlig utveckling av teaterhändelsen utöver det 

planerade.  Hans uppvisning leder nu till en viss fokusförskjutning bland de övriga i publiken. 

Jag upplever en förväntan från övriga i publiken på vad som skall ske i rummet, hur detta 

kommer tas emot av skådespelarna. Samtidigt är återigen själva störningsmomentet relativt 

litet, men efter ett tag går jag helt enkelt fram till honom under pågående spel och utan att 

kommentera något tar jag tidningen ifrån honom, viker ihop den, stoppar den under armen 

medan scenen pågår. Så småningom lägger jag tidningen bakom scenen och ger inte tillbaka 
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den förrän efter applådtacket. Problemet är löst, koncentrationen åter på skådespelet på scen. 

Men detta bygger då på att jag ser vad som är källan till störningen, att jag kan handla utan att 

bryta, att det är ett läge i pjäsen där det är möjligt och att jag har sinnesnärvaro nog att behålla 

min karaktärs riktning i föreställningen. Dessutom handlar det om vilket rum jag befinner mig 

i. När jag under föreställningen av Gökboet kastade mig ut i salongsmörkret för att rycka en 

chipspåse kände jag att jag var tvungen att agera utanför föreställningens ramverk, under ett 

scenbyte i mörker. Här i ett klassrum är vi alla synliga för varandra vilket gör att det inte finns 

vare sig någon anledning eller möjlighet att agera i smyg.138 

Oftast räcker det med en markering, en nick eller en blick från mig som skådespelare mot den 

i publiken som uttrycker en viss oro. En kontakt, ett bekräftande av ett läge där jag signalerar: 

”Jag ser dig och det är okej!” Men då och då behövs en liten verbal påminnelse om att vi 

befinner oss i en teatersituation för att koncentrationen skall återvända. Ju äldre publiken är, 

från högstadiet och uppåt, finns dock alltid risken att dessa markeringar av någon upplevs som 

inledningen på ett möjligt kampmoment. Cilla beskriver här en strategi baserad på den 

föreställning de spelade för tillfället och de förutsättningar ensemblen skapade för att förhålla 

sig till den publik de hade då. 

Cilla: I den här föreställningen där vi pratar mycket om kön och identitet, så har vi den 

här överenskommelsen att om det är någon som bryter så är det jag. För att jag är tjej, 

och det är oftast killar som stör. Och det finns då ett stråk av muck, om det är L som 

bryter. Om jag bryter och är den auktoritära i situationen, den som formulerar varför vi 

vill att det ska vara på ett visst sätt, då är det lättare. Så det inte blir två män mot 

varandra, där den ena blir starkare. 

Niklas: Det är intressant med det där kriget man kan starta. 

Cilla: Precis. Att man inte går in i det överhuvudtaget. För det vet ju alla killar om. Och 

en del killar är mer medvetna om det. Till exempel L som är en ganska stor kille. Han 

vet att han är en sån person som folk går på. För att han är stor och så där. Att andra 

skall mucka, liksom. Och han är ju medveten om det, och vill inte gå in i det. För grejen 

är, att då har man förlorat, om man börjar mucka. Då är det redan sådär att; ”Vem är 

störst”!? 

Niklas: Då kommer man till en helt annan planet, väldigt fort. 

Cilla: Ja, och dit vill man inte gå. 

                                                 
138 En annan skillnad är att chipspåsegrabbarna försvann efter föreställningen och jag såg dem aldrig mer. Efter 

Othelloföreställningen gav jag tillbaka tidningen till den unge mannen och vi pratade om vad som skett på ett 

öppet och respektfullt sätt. 
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Det finns ett maktförhållande mellan mig och min skolpublik. Jag är inte bara skådespelare 

med kunskap om min pjäs och en större erfarenhet av teatermötet. Jag är också en vuxen. 

Ibland har jag ett tydligt definierat uppdrag som går utöver det teatrala momentet, ibland är 

jag ”bara” på plats för att spela en föreställning. Oavsett har ett tuppfäktande med delar av 

publiken ingen plats på en scen. Hur viktig jag än anser teatern som arena vara, hur 

betydelsefull min föreställning än är för mig, är det faktiskt bara teater. När jag frågade Cilla 

hur hon reagerade och ”fungerade” i de lägen då hon upplevde att någon eller några i publiken 

agerade på ett störande sätt, svarade hon så här: 

Cilla: Hur jag funkar i de lägena… man blir ju väldigt störd. Det blir man. När jag 

började här på teatern var jag rätt så ung och då blev jag väldigt nervös när vi skulle 

spela rena skolföreställningar… jag var rädd för att jag skulle bli mobbad på scenen helt 

enkelt. Att de skulle kasta saker eller så. Men så var det någon gång, när jag var ute i 

skolorna och spelade, som jag verkligen insåg något.  Jag insåg att jag är den vuxne! 

Jag är besökare, jag kan bryta precis när jag vill, säga; ”Tack för att jag fick komma!”, 

och sen gå, lämna hela sammanhanget, om det är så. De kan inte det, jag har en frihet. 

Jag är inte i underläge. Jag måste inse det! Även om jag känner mig utsatt, även om 

ingen lyssnar på det jag säger. Så i förlängningen är jag den som är on-top-of-it här. 

Och det gäller alla sammanhang när jag står på scenen. Ingen kan sätta sig på mig! 

Vet jag det, så vet jag också att jag kan bryta. Även om det är obehagligt så finns det 

som en trygghet i mig; Skall jag göra det nu, eller skall jag göra det sen? Jag tar in 

dem, och slutar de inte kan jag mitt i en replik bara: ”Förlåt, men jag hör er hela tiden. 

Det är ganska störande. Jag jobbar här nu. Bara så ni vet, liksom.” För de allra flesta, 

så räcker det. De blir tysta och; ”Oupps! Förlåt, förlåt, förlåt”. Och så fortsätter man att 

spela… Så även fast det är lite läskigt, så är det ungefär lika läskigt som om man är på 

tunnelbanan och man säger något till någon; ”Du står på min fot!” 

Återigen kommer det ner till tilliten till teaterns kraft och möjlighet att fånga och beröra en 

publik. Har jag som skådespelare inte den tilliten kan jag bryta hur mycket och på vilket sätt 

som helst utan att det ger resultat.  

Ung scen/öst och brytstrategier 

Ung scen/öst har i sina föreställningar sedan ett antal år arbetat med publikinteraktion i olika 

former. Samtidigt som den publikinteraktiva teatern öppnar upp för en ökad frihet i relationen 

mellan skådespelare, publiken och den pågående föreställningen så ställer det stora krav på 

skådespelarnas trygghet och förmåga till tydlighet i mötet med publiken. I Att delta på djupet, 

beskrivs det arbete som ligger bakom de interaktiva föreställningarna. Dels det teatermässiga 
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arbetet med att bygga upp en ny föreställning och dels det forskningsmässiga perspektiv som 

anlagts och som resulterat i nya arbetsmetoder. Bland annat utvecklades brytstrategier. 

Motstånd som blev handgripligt (om någon i publiken till exempel började knuffa andra 

eller liknande), och annat motstånd som påtagligt stal fokus och skapade otrygghet i 

rummet – motstånd som gjorde att föreställningen blev omöjlig att fortsätta spela – 

behövde vi på förhand göra upp regler kring. Vi skapade en brytstrategi, så att 

ensemblen kunde vara överens om i vilka situationer och på vilket sätt de kunde bryta 

föreställningen.139 

Här handlar det om konkreta överenskommelser i hur det går till att bryta en föreställning och 

hur den senare återupptas igen. De skapade gemensamma tecken och förhållningssätt för att 

skådespelarna skulle känna sig trygga i de fall då någon av dem kände ett behov av att bryta. 

Anledningarna att bryta varierar som alltid, avgörandet om, när och varför en föreställning 

skall avbrytas, eller kanske snarare – sättas på paus, är fortfarande upp till den enskilde 

skådespelaren att avgöra utifrån den specifika situationen. Fördelen är att i ett interaktivt 

myller, där föreställningarna också kan sträcka ut sig över ett flertal ytor, skapar de 

gemensamma överenskommelserna en större tydlighet både gentemot kollegorna och 

publiken.140 Tanken är som alltid att brytandet av en föreställning leder till att ”det går att 

fortsätta på ett roligare och tryggare sätt efteråt.”!141 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
139 Moa Backman, Strategier för det oförutsedda, ur Att delta på djupet: Publikinteraktion i scenkonst för barn 

och unga, red. Tova Gerge (Linköping 2014), s. 62. 
140 Ett antal av dessa brytstrategier beskrivs i den del av boken som tar upp olika övningar. Se kapitlet Bryt och 

säkerhet, ur Att delta på djupet: Publikinteraktion i scenkonst för barn och unga, red. Tova Gerge (Linköping 

2014), s. 89 – 94. 
141 Ibid., s. 90. 
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Nå göt öm syfte 
Emma tvekade, [] satte sig på sängkanten bredvid Mumintrollets mamma och sa: 

Teater, det är inte er salong och inte en ångbåtsbrygga. Teater är det viktigaste i 

världen för där visar man folk hur de kunde vara, och vad de längtar efter att vara fast 

de inte törs, och hur de är. 

   En uppfostringsanstalt, utbrast Muminmamman förskräckt.142 

Tove Jansson 

Ett exempel 

Från min arbetsdagbok, november 2011: 

Första föreställningen hade en timid publik. Men den var vaken och lyssnande och det blev ett 

helt okej eftersnack. På föreställningen efter lunch var det betydligt mer rörelse, mer oro. 

Redan i korridoren utanför lät de mycket mer och sedan brötade de in med sina kepsar och 

sina kroppar i alla olika former. Även dessa var åttor, men nu märktes det mer, tydligare. 

Vissa ser en aldrig i ögonen, vissa kan inte låta bli att fingra på dem som sitter framför, vissa 

måste hela tiden sitta tätt intill varandra och kan inte flytta sig en centimeter. När vi pratar 

om mobiltelefoner etc. blir det genast ett projekt. Detta gänget stängde inte bara av sina, det 

skulle kommenteras och ojas och kommenteras igen; ”Jag har glömt min PIN-kod!” När vi 

väl drar igång blir det tyst, men inte utan motstånd. Ett par stycken får ett anfall av 

pinsamhets-fniss. Men de är tysta. Helt tysta. Jag ser hur deras kroppar dras ihop, hur de 

vänder sig bort från spelplatsen, från föreställningen. De söker stöd i varandra. Ett sökande 

som säger: Visst är det pinsamt? Men också en slags inbjudan, ett avvägande: Skall vi 

fortsätta tycka det är pinsamt och fnissa eller räcker det nu? De väger sina reaktioner mot 

kompisarnas. Andra stirrar stint i golvet medan de flesta är med oss från start. Det tar bara 

några minuter, sedan är alla med. Till en början avvaktande men i samband med krogscenen 

slappnar de av. Det är då vi satt oss bland dem, och betett oss och sjungit och Pierre ser 

skojig ut och skrattar åt Inga. Då skrattar publiken också. I det skrattet finns ingen 

bevakning. Det kommer spontant och sedan är de hyperkoncentrerade. Det slår mig att det är 

den resan in i den teatrala berättelsen som den här publikgruppen gör just då som är hela 

poängen med skolteater och belöningen för mig som skådespelare. De har gått från ett 

stadium av distans, av avvaktan, positionering. Ingen behöver nödvändigtvis ha varit direkt 

                                                 
142 Tove Jansson, Farlig midsommar (Stockholm 1954, 2009), s. 96 f. 
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emot evenemanget i sig, men man håller i sig ändå, för säkerhets skull. Ingen vet ju hur just 

den här teatergruppen kommer bete sig. När denna bevakning släpper, när dramat griper tag 

och deras blickar följer våra rörelser i stället för kamraternas, då har vi lyckats. För ett 

ögonblick släpper de på sitt eget tonårslivsregelverk. De öppnar upp, glömmer allt annat en 

liten stund och går in i fiktionens underbara värld. Vissa är sedan kvar i den hela 

föreställningen, andra orkar inte riktigt hela. De måste röra sig, prata lite, pilla på varandra, 

gäspa lite och titta på klockan.  

Ändå, när vi kom fram till applådtacket var det alldeles tyst. När jag sedan sade: Tack! kom 

en kraftig applåd, direkt. Snabbast var en korpulent kille som stått längst fram i korridoren 

innan och låtit mycket och som frågat/kommenterat kring sin PIN-kod innan. Han sögs in i 

applåden med nästan blossande kinder. Ganska snart insåg hans unga kropp att han kanske 

tagit i i förhållande till de andra och han dämpade sig något även om han fortfarande var 

mycket entusiastisk. Han hade verkligen gillat detta. På ett sätt kunde han slappna av 

eftersom alla applåderade, men hans reaktion när han tonade ner sitt klappande talade om 

att han inte hade den positionen att han kunde kosta på sig att vara oreserverat entusiastisk. 

Alla har liksom en kontrollerande liten djävul på axeln som styr deras beteende. Och då inte i 

termer av rätt eller fel ur ett moraliskt perspektiv. Utan snarare som en påpassare; Akta dig, 

inte för mycket! Går du iland med det här? Vem tror du att du är? 

Och så alla dessa kroppar och hållningar. Blickarna. Killen som med krum rygg envist 

stirrade ner i backen hela föreställningen. Han var den enda som aldrig vågade möta min 

blick. Men i eftersnacket var han med. Sade inget men registrerade allt. Och han som med 

lika krum hållning och taniga armar höll upp sin hand framför bröstet till en ytterst försiktigt 

”fråge-hand”. Sedan fick han frågan och undrade om vi själva hade gjort denna bearbetning 

av pjäsen. Jag kände att jag var tvungen att ge honom ett långt svar för hans mod och 

berättade om bearbetningen och hur lång tid det hade tagit att komma till premiär etc. Och 

sedan de unga flickorna. Några redan kvinnor med bröst och rejäla urringningar, andra 

ihopsjunkna och med småflicksblickar. Detta spektrum av åldrar, mognad, erfarenhet, 

tankesfärer, drömmar och visioner. Allt detta möter vi. Inte så att vi måste ta ställning till allt 

vi ser, men det känns när denna massa kommer in. Vi måste förhålla oss och kan inte låta bli 

att se, känna och tänka. 

I denna rapport från en dag ute på klassrumsturné finns det många trådar att dra i, mängder 

med teman som präglar min vardag som skådespelare. Där beskrivs det fysiska mötet med vår 
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publik, deras egna agendor som pågår medan vi spelar och styr/påverkar deras reaktioner. 

Sedan skriver jag att jag upptäcker poängen med skolteater. Det låter storslaget. Jag tyckte 

mig upptäcka det fantastiska i rörelsen mot en gemensam upplevelse och drog ut 

konsekvenserna av detta. Helt enkelt skapade jag en sorts sanning eller tes utifrån en enskild 

händelse. Samtidigt är det inte en enskild händelse. Jag har under årens lopp varit med om 

detta mängder med gånger och det är lika fascinerande varje gång. För mig är det verkligen en 

av de allra största anledningarna till att hålla på med skolteater. Men är det hela poängen? Går 

poängen att formulera och är det ens viktigt?  

Idén med barnteater 

Jag låter den tyske dramatikern, regissören och teaterteoretikern Bertolt Brecht hävda två 

olika ståndpunkter. Å ena sidan: 

Sen gammalt är det teaterns liksom också alla andra konstarters sak att underhålla 

människor. Denna sysselsättning förlänar den dess speciella värdighet; den behöver 

ingen annan legitimation än nöjet, men detta visserligen obetingat. []Man borde inte ens 

begära att den skulle lära ut något, i vilket fall ingenting nyttigare än hur man uppträder 

på ett animerande sätt, i fysiskt eller andligt avseende. Teatern måste nämligen 

ovillkorligen få förbli någonting helt överflödigt, vilket då förstås innebär, att det ju är för 

överflödet man lever. Mindre än allting annat behöver förströelser något försvar.143 

Å andra sidan: 

Vi behöver teater, som inte bara möjliggör känslor, uppfattningar och impulser, som 

tolereras av det förhandenvarande historiska fält för de mänskliga relationerna, där 

handlingen i pjäserna vid varje tillfälle äger rum, utan teater som utnyttjar och 

producerar tankar och känslor, vilka spelar en roll vid förändringen av själva fältet.144 

Jag har reflekterat kring min funktion och min position ute i skolorna, för vems skull är jag 

där jag är, men aldrig ifrågasatt själva varandet i sig. Barn och ungdomar har, liksom vuxna, 

rätt till en teater som innehållsmässigt kretsar kring egna och andras erfarenheter av livet, 

samhället, relationer, drömmar, möjligheter etc. De har rätt att se sina egna liv konstnärligt 

gestaltade och utmanade på scen. Det har för mig handlat om var, när och hur, sällan om att. 

Ändå händer det att jag undrar över det meningsfulla i att spela för barn och ungdomar. Oftast 

brukar dessa funderingar dyka upp efter stökiga högstadiespelningar. Som Cilla uttrycker det: 

                                                 
143 Bertolt Brecht, Liten hjälpreda för teatern (Stockholm 1966), s. 19. 
144 Ibid. (1966), s. 31. 
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Cilla: Ibland tänker jag att man skall ha en jäkligt stark anledning till att spela för dem. 

Nu pratar jag om sjuor och åttor framför allt. De har ofta gått i samma klass jättelänge 

och det är så mycket hormoner i gång och det är så mycket interna grejer i de 

klasserna och så mycket sexuella vibbar. Så man ska ha ett jäkligt starkt skäl för att 

spela för dem helt enkelt. Om man nu vill ha deras uppmärksamhet. Och vill man inte 

det, då kan man lika gärna lägga ner. Då kan man göra något annat, tycker jag. 

Jag som skådespelare måste vilja min publik någonting, och frågeställningen; ”Vad vill jag 

med min publik?”, öppnar upp mot den till synes eviga frågan om huruvida barn- och 

ungdomsteater har en pedagogisk funktion eller åtminstone koppling. Ibland är den öppen och 

ibland dold. Är kopplingen öppen är det lättare att förhålla sig till den, men det kräver 

fortfarande ett förhållningssätt till min egen funktion i sammanhanget. Från vissa håll 

förutsätts till och med en pedagogisk avsikt, utan att det kanske varit meningen. Så här 

beskrevs barnteater i teatertidningen Entré, nr 4 1990. 

Att spela teater för små barn är att stå mitt i en konflikt: viljan att ge en helgjuten 

gestaltning går inte alltid att förena med omtanken om den unga publiken och dess 

behov. Teater förblandar inte sällan sina konstnärliga ambitioner med sina pedagogiska 

avsikter, utan att göra helt klart för sig att så sker.145 

Vad är det vi håller på med? Är vi inte medvetna om det? Finns det helt enkelt pedagogiska 

grundkrav på att föreställningen skall ha en sensmoral, eller täcka ett för barn eller ungdomar 

relevant ämnesområde, eller ha en tematik som skall genomsyra föreställningarna så att de 

skall bli lättlästa för publiken och som dessutom övertygar den vuxna publiken som köper in 

föreställningarna? (Samt lärarna som skall motivera ett besök med sin klass och sedan 

förklara för föräldrar på föräldramötet vad det är deras barn har fått ta del av.) 

Cilla: Jo, jag känner igen det. Men jag tror att jag är lyckligt lottad för att jag ändå tycker 

att det där pedagogiska är rätt kul. Det är ganska bra att vara intresserad av hur man 

påverkar sin publik när man jobbar med barn. Men risken är att när man vet att man 

ska göra en föreställning för barn och ungdomar, så är det så lätt att det blir för 

pedagogiskt. Att vi berättar för ängsligt. Att vi vill tala om för dem vad de skall tycka om 

det vi gör och varför vi gör det. 

Niklas: Att man bygger in det i föreställningen. 

Cilla: Ja, precis. Jag tycker inte att man skall hymla om att man har en åsikt, att man 

har koll på fakta. För det blir också förljuget. Och det finns alltid en ängslighet i det, att 

                                                 
145 Anne Rothlin, ”Konst och pedagogik – i förening eller kollision”, artikel i Entré nr 4 1990, s. 12. 
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vi har makt. Men det är viktigt och man skall tänka igenom det väldigt noga. Jag tror att 

det är mer där jag kan bli frustrerad över att det blir över, övertydligt. 

Niklas: Politiskt korrekt. 

Cilla: Ja och med sensmoral och allt. 

Teatertidningen har i början av 2012 ett temanummer om publiken. I en artikel om TUR-

teatern och Profilteatern med utgångspunkt i den unga publiken, ställs frågan till Profilteatern 

om deras val att inte ha efterarbeten till sina föreställningar. Ulla Karlsson, scenograf, 

beskriver i sitt svar ett tydligt ställningstagande: 

Varför har ni valt bort publiksamtal? 

– Vi har velat att barnen ska få en konstupplevelse som kan stå på egna ben. 

Vilket går stick i stäv med regeringens satsning på kultur i skolan, menar Ulla Karlsson. 

– Vi har inte varit intresserade av Skapande skola eftersom vi vill kämpa för att en 

teaterföreställning ska vara skäl nog att se teater. Det ska inte behövas häftas vid med 

något pedagogiskt syfte. 

Varför? 

– Därför att vi tycker inte att vi är pedagoger, utan vi är konstnärer.146 

Medan några väljer bort ett pedagogiskt moment, finns det andra som känner en trygghet och 

en tillhörighet i en pedagogisk tradition. För exempelvis Teater Uno ses inte den som ett 

hinder utan snarare som en förlängning av teatergruppens intentioner att kommunicera med 

sin publik. 

Åsa: Vi har ju genom alla år blivit beskyllda för att spela pedagogisk teater. Med stolthet 

kan man ju säga. För vi vill dem någonting och om det är pedagogik att vilja någonting 

då får vi väl stå för att vi är pedagogiska. 

För mig handlar allt detta delvis om huruvida barnteatern skall ha en pedagogisk funktion 

eller inte. Eller kanske så här; måste barnteatern vara pedagogisk eller är det möjligt att 

undvika? Och delvis handlar det om de fall då den har en pedagogisk koppling, öppen eller 

dold, hur skådespelaren skall förhålla sig. Min ambition med detta kapitel är att diskutera 

teaterns koppling till skolan utan att för den skull fastna för djupt i en diskussion om 

pedagogik eller vad pedagogisk är. Begreppet pedagogisk, eller i vissa fall pedagogisk 

koppling, används här som en sammanslagen beskrivning av riktade, (eller oriktade men 

upplevda), krav på sensmoral, på en speciell tematik med pjäser om 
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mobbing/integration/drogproblematik etc. och olika former av interaktion med publiken i 

form av dramaövningar, samtal och diskussioner i samband med föreställningar.  

Att ingå i ett pedagogiskt sammanhang innebär inte att jag automatiskt måste vara pedagog, 

samtidigt hamnar jag stundtals i situationer där jag förväntas agera med en pedagogisk 

kompetens. Det kan handla om allt från att prata om teater med en publik till att leda 

teaterövningar. Men även i en situation som 

bygger på att jag samlar material till en 

föreställning och rör mig bland barn i en skola 

etc. kommer jag hamna i situationer som kräver 

interaktion med elever. Om jag då är den ende 

vuxne, eller har en ledande funktion, tar jag helt 

eller delvis en pedagogs roll. Ändå är det 

orimligt att hävda att jag är och förblir pedagog 

i de situationerna. Jag är den jag är, men måste 

vara medveten om mitt mandat. Hur är det 

formulerat? Vem har formulerat det? Vet 

eleverna om vad som gäller? Vet vi skådespelare vad som gäller innan vi ger oss ut i förskolor 

och skolor och vilken kompetens tar vi med oss?  

Beställare och utförare 

I boken Tankar om politik skriver förre kulturministern Bengt Göransson bland annat om 

kulturens roll i samhället. Han utgår från kulturpropositioner och olika diskussioner om 

kulturens vara och kulturen som vara. Göransson menar att kulturen har ett värde i sig och 

inte behöver tillskrivas andra funktioner för sitt berättigande. Något som han upplever är 

alltför vanligt. 

Synen att kultur är något som konsumeras som en vara eller att den är instrument för 

andra syften, de må vara aldrig så nyttiga, finns såväl bland dem som hyllar ett 

elittänkande som bland dem som tror sig tillhöra det vanliga folket.147 

Göransson anser det vara viktigt att slå vakt om konstnärens frihet, vilket inte innebär att 

konstnärerna fritas från medborgaransvar eller en delaktighet i samhällsgemenskapen. Det han 

                                                 
147 Bengt Göransson, Tankar om politik (Stockholm 2010), s. 64. 
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eftersträvar är att vi gör upp med en förenklad beställar/utförarfilosofi som enligt hans mening 

präglar de flesta beslutsorgan i dag. Han fortsätter: 

Jag hävdar därför att alla skäl talar för att vi också framöver för en kulturpolitik som 

tillerkänner kulturen ett egenvärde och inte gör den till ett slags mädchen für alles, ett 

slags hjälpgumma.148 

Upplever jag som skådespelare och teaterarbetare en beställning och från vem kommer den i 

så fall? Jag minns möten i lärarrummen med olika lärare. De tittade nyfiket på oss och frågade 

vilka vi var. Vi förklarade att vi var skådespelare och att vi var där för att spela en pjäs för 

deras elever. I början av min klassrumsteaterturnéperiod ca 1999 – 2000, nickade de flesta 

lärarna glatt och sade: ”Vad roligt! Vad handlar pjäsen om?” Men bara ett par år senare hade 

lärarreaktionen glidit över till ett: ”Och vad har ni för tema?” Denna tematiseringsiver är 

förståelig i förhållande till skolans krav att få ut maximalt av sin undervisning, men det 

anlägger samtidigt ett nyttoperspektiv som ur teaterarbetarens perspektiv kan vara förödande 

för ett kreativt flöde. Jag minns också när vi skulle anmäla Othello till Stockholms läns 

landstings kulturkatalog. Där hade de precis infört en temaindelning om ett tjugotal olika 

teman för att lärarna lättare skulle kunna se vilka föreställningar som passade just dem och 

deras klasser. Att påstå att vi har en föreställning som handlar om hur det kan vara att vara 

människa fanns inte som alternativ. Istället fick vi försöka passa in Othello i kategorier som 

kärlek, miljö, konflikter, sex, alkohol, rymden etc. En sådan indelning är uppenbart 

hämmande för kreativiteten.  

Jag anser att det är viktigt att skådespelare har ett aktivt förhållningssätt till uppdraget att 

spela teater för barn och ungdomar. Vem har gett oss det? Är det självpåtaget och baserat på 

självständighet och nyfikenhet, eller har vi fastnat i den beställar/utförarfilosofi som 

Göransson varnar för? Trots det upplever jag att dessa frågor om barnteaterns varande och 

den pedagogiska kopplingen är en av de frågor som ligger längst ner på dagordningen och 

som vi skådespelare ytterst sällan diskuterar sinsemellan.  

Platon 

Nu när jag i samband med mitt avhandlingsarbete intervjuat och samtalat med skådespelare 

runt om i landet ser jag en klyfta som utgår från den pedagogiska kopplingen till barnteater. 

                                                 
148 Göransson, s. 65. 
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Några skådespelare anammar det pedagogiska medan andra vill stå fria. Jag känner av 

kontrasterande hållningar som kan spåras ända tillbaka till antik grekisk tid. I Platons texter 

ser jag tankar som fortfarande påverkar oss. Hans kanske mest centrala verk, Staten, skrivet ca 

380 f. kr., utgör ett filosofiskt försök att resonera sig fram till hur en idealstat skulle kunna 

byggas upp. I sitt förord till Staten, skriver översättaren Jan Stolpe om Platons åsikt att statens 

väktare, alltså makthavarna, måste utbildas och att: 

Det viktigaste i denna utbildning är väktarnas >>musiska<< fostran, och kärnan i denna 

är att konstarterna ska tjäna filosofin. Platons djupt kända skepsis mot konsten hänger 

samman med att den för honom tar på sig anspråk som bara en genomtänkt filosofi kan 

ställa.149 

Samtidigt upplever jag det som att en av anledningarna till att Platon fruktar konsten är att han 

lockas av den. Men innan jag kommer dit går jag in i Platons dialogvärld.  I Staten är det som 

vanligt filosofen Sokrates som står för det mesta av talandet, ofta med Adeimantos som 

samtalspartner eller snarare bollplank. I tredje boken diskuteras konsterna, här företrädesvis 

genom diktkonsten, och framför allt genom poesins framställningsformer. Den efterbildande 

formen, som har tragedin och komedin som typiska exempel, förkastas. Om en efterbildande 

form skall användas, bör den endast framställa det goda och ädla och aldrig det onda och låga. 

Redan här anas en kluvenhet, men diskussionen fortsätter med tanken på efterbildning som 

någonting negativt. En av Sokrates/Platons grundtankar med efterbildning är att det påverkar 

den efterbildande.  

Eller har du inte märkt, att när man börjar i unga år med att efterbilda något och sedan 

fotsätter därmed även senare, övergår det till en vana och blir ens andra natur, både i 

det rent yttre och i rösten och tänkesättet? 

   Alldeles så.150 

Det som talar till den efterbildandes nackdel är enligt Platon också att denne obesvärat kan 

framställa allt och ej finna något under sin värdighet. Den upphöjde däremot kan möjligtvis 

efterlikna någon med dålig karaktär helt kort, om det rör sig om ett skämt, men han skall 

samtidigt förakta det i sitt hjärta. Konsten skall tjäna som föredöme och inte missleda. Platon 

föredrar den som endast framställer det sköna och uppbyggliga. Samtidigt medger han att den 

                                                 
149 Jan Stolpe, i förord till Platons Staten, i Skrifter. Bok 3 (Stockholm 2003), s. 11. 
150 Platon, Staten, 396 (Stockholm 1922), s. 109. När det gäller översättningarna växlar jag mellan Claes 

Lindskog (20-tal, samt i nyutgåva under 80-talet) och Jan Stolpe (00-tal). Helt enkelt tar jag den översättning 

som jag tycker bäst om i det enskilda exemplet.  
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som kan efterbilda allt, den så kallade blandade framställningen, kan ha ett högre 

underhållningsvärde. Sokrates frågar och Adeimantos svarar: 

- Och hur ska vi nu göra? frågade jag. Ska vi släppa in alla de här formerna i staten? 

Eller en av de rena? Eller den blandade? 

- Om jag får bestämma, sade han, ska vi tillåta den sort som på ett rent och oblandat 

sätt efterbildar det goda. 

- Men också den blandade är behaglig, Adeimantos. Och den sort som barnen, 

barnens ledsagare och den stora majoriteten tycker är allra behagligast är motsatsen till 

den som du väljer. 

- Ja, det är klart att den är behagligast.151 

Här dyker då min publik, barnen, upp som ett exempel på några som likt folk i allmänhet låter 

sig förledas av det plumpa och åtbördsrika i efterbildandet av världens skevheter. Men är inte 

även Sokrates förförd längst in? 

Anta att det kom en man till vår stat som var så skicklig att han kunde anta alla former 

och efterbilda allt. Om han ville framföra sina verk personligen skulle vi sannolikt falla 

på knä och vörda honom som en helig, underbar och intagande person men tala om för 

honom att det inte finns några män som han i vår stat och att de inte har rätt att finnas 

där, och sedan skulle vi skicka iväg honom till en annan stat efter att ha hällt myrra i 

håret på honom och smyckat honom med yllebindlar. Men för vår nytta skulle vi själva 

behöva en strängare, mindre intagande diktare och historieberättare, en som enbart 

efterbildade den gode mannens sätt att tala och formade sina framställningar efter de 

mönster som vi satte upp som riktlinjer i början när vi gjorde upp en plan för krigarnas 

fostran.152 

Det är som om Platon/Sokrates sorgesamt leder den skicklige skådespelaren/diktaren bort från 

sin stat och resignerat återvänder till den betydligt tråkigare men uppbyggliga konsten. Han 

ser och gillar det sämre men väljer det bättre... Här snurrar många teman samtidigt och 

givetvis blir det förenklingar, men jag fascineras av att ändå se hur trådarna löper. 

Skådespelarens status, konflikten mellan gestaltarens trovärdighet på scenen och misstankarna 

om bristen på oförvitlighet som det för med sig. Konstens styrka att beröra även de som inte 

vill bli berörda. Och är det inte lätt att i ljuset av Platons tankar se att den pedagogiska, 

uppbyggliga, kopplingen är en så het potatis för skådespelare ännu i dag? Vem vill liknas vid 

tråkmånsarna vars högsta uppgift det var att stärka krigarnas fostran genom ett ensidigt 

                                                 
151 Platon, Staten, 397d (2003), s. 128.  
152 Ibid. 398, s. 128 f. (När det gäller användandet av myrra och yllebindlar så var det, enligt Jan Stolpes 

kommentar, ett vid den tiden vanligt sätt att smycka gudastatyer.) 
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hyllande av en konstruerad idealbild? Det intressanta blir att Platon i denna läsning ligger 

bakom två motsatta med ändå belastande bilder som projicerats på skådespelaren sedan dess. 

Dels den som lever av gudomlig inspiration allenast och skapar under ett hänryckningens rus 

och dels bilden av den träige, uppbygglige som endast hyllar det ädla. 

Andra möjligheter 

Michel de Montaigne höll inte alls med Platon om att de stora lärdomarna kom ur det 

uppbyggliga och goda exemplet. I essän Om konsten att samtala skriver han att: 

Dagligen blir jag varnad och avskräckt av andras enfaldiga uppträdande. Det som 

stöter mig har lättare att väcka och egga än det som är behagligt. Vår tid är bara ägnad 

att förbättra oss baklänges, snarare genom kontrast än genom överensstämmelse, 

snarare genom olikhet än genom likhet. Eftersom jag inte lär mig något vidare av goda 

exempel utnyttjar jag de dåliga, vilkas undervisning pågår dagligen.153 

Tvärtemot Platon hämtar Montaigne kraft och inspiration från de dåliga exemplen och ser sig 

inte som för fin för att befatta sig med låga känslor. Nästan fyrahundra år efter Montaigne, går 

filosofen och författaren Simone de Beauvoir i klinch med Platons begränsade syn på konsten 

och dess funktion. Beauvoir talar till romanens fördel, till konstens. Hon hävdar dess styrka 

och storhet på samma sätt som Platon, även om hon drar andra slutsatser. Läsaren, eller den 

som tar del av konsten, går in i dess värld: ”[] vi begär av romanförfattarna att de ska väcka 

denna närvaro i kött och blod till liv, vars komplexitet, vars säregna och oändliga rikedom 

överstiger varje subjektiv tolkning.”154 Det är som om vi sätts ur spel, går in i fiktionen och 

förtrollas. Detta ger konsten en unik möjlighet. 

Jag tror att alla som är känsliga för både fiktionens förförelse och det filosofiska 

tänkandets stränghet har upplevt samma rådvillhet, ty när allt kommer omkring finns det 

bara en verklighet: det är i världens sköte som vi tänker världen. Om vissa författare 

valt att uteslutande ta fasta på den ena av dessa två sidor av människans villkor, och 

därmed rest skrankor mellan litteraturen och filosofin, så har andra tvärtom sedan länge 

försökt uttrycka dem i sin fullständighet.155 

Där Platon ser faror, ser Beauvoir möjligheter. 

                                                 
153 Montaigne (Stockholm 1992), s. 204 f. 
154 Simone de Beauvoir, Litteratur & metafysik, ur Brigitte Bardot & Lolitasyndromet. Essäer (Stockholm 2013) 

s. 136.  
155 Ibid., s. 135. 
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Romanen kan bara rättfärdigas om den är ett kommunikationssätt som inte kan 

reduceras till något annat. Medan filosofen och essäisten erbjuder läsaren en 

intellektuell rekonstruktion av sin erfarenhet, är det denna erfarenhet själv, sådan som 

den visar sig före varje klargörande, som romanförfattaren försöker upprätta på 

fantasins nivå.156 

Den storhet som Beauvoir talar om, som gör att konsten i sina stora stunder kan förmedla lika 

starka sinnesintryck som livet självt, är samma storhet som Platon erkänner men fruktar, 

eftersom den inte alltid för oss närmare det uppbyggliga utan snarare påminner oss om livets 

skörhet och komplexitet. Poesin kan också bära filosofin i stället för att bara tynga ner den, 

enligt de Beauvoir.  

Det är därför Platon i den mån han hävdar Idéns överlägsna realitet som denna värld 

bara skulle vara en bedräglig efterbildning av, inte har något behov av poeter och 

bannlyser dem från staten, men i den mån han då han beskriver den dialektiska rörelse 

som bär människan mot Idén införlivar människan och sinnevärlden i verkligheten, är 

han själv tvungen att bli poet. Han placerar de samtal som visar vägen mot den 

intelligibla världen vid ängar som står i blom, omkring ett bord, vid en döendes bädd, på 

jorden.157 

Den formmässiga presentationen blir en bärande del av Platons filosofi. Filosofen Hans 

Larsson skriver i Platon och vår tid om användandet av Sokrates som talesperson i 

dialogerna. Svårigheten blir då att bena ut vem som de uttalade åsikterna representerar; 

Sokrates egna, eller hans elev Platon? För Hans Larsson är det uppenbart att Platon är en 

filosof som låter sin röst höras genom skrivandet och då också underordnar sig detsamma.  

Man har så ofta hört Platons dialoger l i k n a s vid diktverk, att man blir helt förvånad 

när man en vacker dag finner att de ä r o det. Och då förstår man att det skulle vara lika 

omöjligt för Platon som för en annan dramatiker att då och då själv spatsera in på 

scenen för att direkt säga vad han menar.158 

Martha C. Nussbaum visar i Fragility of Goodness hur Platon presenterar Sokrates tankar i en 

dialogisk struktur, inspirerad av teaterns dramatiska former.159 Teaterns dialogiska form utgår 

inte bara från den sceniska handlingen där olika karaktärer interagerar, utan också från den 

konstanta dialogen mellan skådespelare och publik. När jag spelar teater för mindre barn blir 

                                                 
156 Beauvoir (2012), s. 136. 
157 Ibid., s. 141. 
158 Hans Larsson, Platon och vår tid: Tillika en introduktion i de filosofiska grundproblemen (Lund 1915), s. II. 
159 Martha C. Nussbaum, The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy 

(Cambridge 1986/2011), främst i kapitlet Interlude 1 Plato’s Anti-tragic theater, s, 122 – 135. 
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det dialogiska extra tydligt eftersom de ofta kommenterar det som sker på scenen. De kommer 

med tips och förslag och korrigeringar och deras tankar riktas till mig. Ju äldre barnen blir 

desto tydligare minskar kommentarsivern. Där riktas kommentarerna snarare till deras 

kamrater i publiken. De meddelar sig med varandra, eller ibland inför varandra. Så 

småningom upp mot gymnasiet har den teatrala normen oftast lagt ett lock på viljan att yttra 

sig och gå i en direkt dialog med skådespelarna. Men som med all konst, påverkas den 

närvarande publiken på ett eller annat sätt. Som skådespelare vill jag något med mina 

föreställningar, oavsett om viljan bara är att roa eller att upplysa om specifika fenomen. 

Medan föreställningen pågår utbyter vi mer eller mindre tydligt olika tankar och associationer. 

I ett pedagogiskt sammanhang riktas tankevärlden tydligare mot vissa i förväg specifikt 

utvalda ämnen.  

Efter en föreställning möter jag ofta min publik i olika sammanhang. De kan vara mer eller 

mindre formulerade och grundade i olika traditioner. Allt ifrån att jag som skådespelare finns 

tillgänglig efteråt i foajén eller i salongen för att de i publiken som vill prata, fråga eller bara 

kommentera skall kunna göra det, via tematiskt indelade grupperingar där publiken förväntas 

fråga om föreställningens livsrum med enskilda skådespelare, fram till regelrätta efterarbeten 

med hela publikgrupper. Hur efterarbetena ser ut är också olika. Några arbetar med 

gemensamma gruppövningar och lekar utifrån en dramapedagogisk tradition, andra är mer 

inriktade på direkta samtal och deltagande moment kopplade till föreställningens tematik. Här 

blir den Sokratiska dialogen än mer tydlig i och med att föreställningen då bildar en 

tankemässig grund för ett vidare samtal, som i sig inte har något definitivt slut, eller ett tydligt 

definierat mål. 

Om fostran som uppgift 

Du vet väl att det är starten på varje uppgift som är det helt avgörande, särskilt för alla 

som är unga och mjuka? Det är då de formas mest, och då får den enskilde starkast 

den prägling som man vill ge honom. 

– Det är alldeles riktigt. 

– Vi ska väl inte lättvindigt låta barnen lyssna på vilka historier som helst, formade av 

vilka människor som helst? Och vi ska väl inte låta deras själar ta emot åsikter som för 

det mesta är raka motsatsen till dem som vi anser att de bör ha när de är vuxna?160 

Platon 
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För att som skådespelare förstå min roll och funktion i ett eventuellt pedagogiskt 

sammanhang, behöver jag ta ställning till själva barn- och ungdomsteaterns position i skolans 

värld här i vår egen tid. Därför lite bakgrund. 

Karin Helander skriver i Från sagospel till barntragedi om den svenska barnteatern under 

1900-talet. Hon konstaterar att relationen mellan skola och teater genomgående handlat om en 

balans mellan fostran och förströelse. Skall teaterföreställningarna vara ett komplement till 

skolans undervisning eller ses som självständiga konstnärliga upplevelser utan pedagogiska 

avsikter?161 Om vi dröjer oss kvar vid den pedagogiska fostrande tanken, kan vi med 

Helanders hjälp konstatera att den pedagogiska teatern vill ”[]fostra och undervisa sin publik 

på ett mer eller mindre öppet redovisat sätt”.162 När Ingrid Luterkort tillsammans med John 

Zacharias lyckas etablera Skolbarnsteatern som en professionell, turnerande teater för 

skolungdom i Stockholm 1947, kräver skoldirektionen att få godkänna repertoaren i förväg.163 

Helander härleder dramatisk framställning som undervisningsmetod tillbaka till den skolteater 

som spreds under 1500- och 1600-talen. Då var det i första hand barnen själva som spelade i 

teaterstyckena, något som än i dag lever vidare i den dramapedagogiska traditionen. Men även 

i den professionella teatern för barn och ungdom hittar Helander starka drag av undervisning 

och uppfostransiver. Från det tidiga nittonhundratalets moraliska budord till den 

samhällsengagerade teatern som fick ett genombrott genom framväxten av de så kallade fria 

teatergrupperna, samt på vissa institutionsteatrar, i slutet av sextiotalet. Där hade teatern ett 

tydligt syfte, som en del i en politiskt agitatorisk kamp. 

När skådespelaren Inga Landgré reflekterar över sitt skådespelande liv beskriver hon en 

ingång till barn- och ungdomsteater genom det tidiga sjuttiotalets politiska engagemang. Hon 

konstaterar att detta spillde ner till barnteatern när många insåg att här finns en hel generation 

som väntar på pjäser om hur man kan ”motverka den borgerliga indoktrineringen i 

skolorna”.164 Karin Helander beskriver samma period så här: 

Barnen skulle uppfostras till solidariska medborgare för att kunna kämpa för jämlikhet, 

en rättvis fördelning av jordens resurser och en bättre miljö och mot förtryck och 

förstelnade hierarkier. Genom teaterföreställningar i barnens vardagsmiljö undervisade 

                                                 
161 Karin Helander, Från sagospel till barntragedi: Pedagogik, förströelse och konst i 1900-talets svenska 

barnteater (Stockholm 1998), s. 90. 
162 Ibid., s. 259. 
163 Per Axel Nordfeldt, Teater i synnerhet: Ingrid Luterkort – en arbetsmemoar (Stockholm 2009), s. 102. 
164 Inga Landgré, ur Teatern i centrum: En bok om Stockholms stadsteater 1960 – 1990, red. Katja Waldén 

(Stockholm 1990), s. 127. 
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man eleverna om tillståndet i världen. [] Grupper som baserade sin teaterideologi på en 

socialistisk grund uttryckte att man, till skillnad från traditionella 

barnteaterföreställningar på institutionerna, inte bara var politiska till sin funktion utan 

också till sin avsikt.165 

Helander konstaterar att den politiserade teatern fick en stor genomslagskraft samtidigt som 

den blev starkt ifrågasatt. Under sjuttiotalet var det stora diskussioner om den politiska, 

pedagogiska teaterns vara eller icke vara. För och emot. Med tiden kom den öppna formen av 

pedagogisk teater att få en negativ laddning och benämndes ”pekpinneteater”. Numer har den 

offentliga debatten kring barnteaterns funktion mer eller mindre upphört. Ändå dras vi mer 

och mer tillbaka mot en uppenbar riktning mot en nyttobärande teater. 

Skapande skola 

Åtminstone de fria grupperna har under de senaste åren blivit mer och mer beroende av 

”Skapande skola”. Ett projekt som staten lanserade 2008 i syfte att öka samarbeten mellan 

professionella barnkulturaktörer och skolelever. Samtidigt som ambitionen är lovvärd har det 

inneburit svårigheter för teatergrupperna. Utan att gå in på den administrativa 

bidragsfördelande delen, upplever jag som ”fri” aktör att vi nu hamnat i en pedagogisk rävsax. 

Inom Skapande skola ingår jag otvivelaktigt i en pedagogisk kontext. Skolorna söker pengar 

för vår föreställning och måste då samtidigt presentera en pedagogisk anledning till att just 

den här föreställningen skall komma till just den skolan och vad det skall leda till i 

förlängningen. Genom att kalla föreställningarna pedagogiska, eller använda populära, 

”skolmässiga” teman som integration, mobbning och droger eller till och med hänvisa till 

läroplanen i säljmaterialet,166 flaggar jag in mig i skolans värld och ökar min säljbarhet 

gentemot skolans köpare. Ändå är det långt ifrån alla som spelar sina skolföreställningar i 

samband med Skapande skola, som ser sig som uttalat pedagogiska.  Som konstnär vill jag stå 

fri, men jag är beroende av pengarna. Då blir definitionsutrymmet rörande min identitet och 

funktion det viktiga. Kulturrådet har dock följande formulering i sitt grunddokument: ”Varje 

skolhuvudman som söker bidrag ska upprätta en strategi som beskriver hur man avser att 

                                                 
165 Helander (1998), s. 260. 
166 Myndigheten för kulturanalys, Skapande skola: En första utvärdering – Rapport 2013:4 (Stockholm 2013), s. 

70. 
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arbeta med att göra kulturen till en del i lärandet.”167 Tydligare än så blir inte den pedagogiska 

kopplingen. 

Om det sedan är verksamt är en annan fråga. I Myndigheten för kulturanalys skrivelse 

Skapande skola: En första utvärdering – Rapport 2013:4, finns en genomgång av Skapande 

skola-projektet så här långt. De har intervjuat konstnärer, lärare, elever m.fl. 

Det är svårt att fastslå om Skapande skola bidrar till långsiktig integrering av kulturella 

och konstnärliga uttrycksformer i förskolan och grundskolan. Enligt forskarnas intervjuer 

har nya metoder för undervisning utvecklats och elevers motivation för skolarbetet 

tilltagit. Men framför allt är det de sociala målen och de generiska kunskaperna som har 

uppfyllts i högre grad tack vare Skapande skola. Samtidigt säger kommunala 

samordnare och rektorer att det är svårt att koppla samman Skapande skola med 

förbättrade studieresultat. Det finns behov av fördjupad kunskap om hur Skapande 

skola-insatser kan sägas leda till att skolans mål uppfylls.168 

Från myndighetshåll tenderar diskussionen om Skapande skola att fyllas med begrepp som 

”ökad måluppfyllelse”, ”långsiktig integrering av kulturella och konstnärliga uttryck” och 

”ändamålsenlig bidragsprocess”.169 Som det är nu riskerar vi att kantra mot ett strikt 

nyttoperspektiv där våra föreställningar och våra bidrag till skolan skall skrivas in i 

läroplanerna på ett tydligare sätt så att det kan utvärderas huruvida satsningen gett önskad 

effekt. Här från rapportens slutdiskussion. 

Ska kulturella och konstnärliga uttryck kunna integreras i skolans verksamhet genom 

Skapande skola måste kopplingen till förbättrade skolresultat framgå överordnat i 

läroplaner och kursplaner och specifikt i samband med att Skapande skola-insatser 

planeras och genomförs.170 

I det sammanhanget blir jag inte bara en aktör i egenskap av skådespelare, utan också som 

någon som utför handlingar åt andra. Jag vill spela för skolans publik. Därför har jag behov av 

de ekonomiska bidrag som genererar föreställningar. Men det blir svårare och svårare att 

bortse från det övergripande, instrumentella mål som Skapande skola strävar mot.171 

                                                 
167 http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/skapande-skola/detaljerad-information/  (Hämtdatum 12 juni 2014.) 
168 Myndigheten för kulturanalys, s. 8. 
169 Ibid., s. 19 ff. 
170 Ibid., s. 82. 
171 Samtidigt är det intressant att konstatera att Myndigheten för kulturanalys konstaterar i rapporten att det är 

svårt att säga om Skapande skola bidrar till mer kultur i skolorna, eftersom  det inte finns samlade data angående 

tidigare kulturinsatser eller rörande kommunernas egna ekonomiska insatser före och efter bidragets införande. 

(Ibid., s. 8.) De konstaterar också att: ”Över tid tycks insatser som utförs av pedagoger och av institutioner öka, 

 

http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/skapande-skola/detaljerad-information/
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Framtidens publik 

Ett annat sätt är att betrakta barnteaterns syfte som plantskola för den eftersträvansvärda 

”nya” publiken. Detta är något som sällan nämns som en huvuduppgift, men som ändå ofta 

smyger sig in i benämningar om barnteater och en anledning till att den skall spelas. Denna 

strävan gäller både barnens tillvänjning vid teater som konstart, det som Karin Helander 

beskriver som ”[]framtidens presumtiva publik” som ska lockas in med rabatterade priser och 

abonnemang till teatrarnas salonger,172 och en sorts utbildningsnivå för skådespelare, 

regissörer och manusförfattare. Att barnteater anses vara en bra skola för skådespelare och 

andra teaterarbetare är inte okontroversiellt, men inte heller ovanligt. När den erfarna 

regissören Judith Hollander träffar registudent Pernille Lindstad i ett reportage i DN är 

rubriken: ”Barnteater är den bästa skolan”. 

DN: Hur har synen på kvinnliga regissörer förändrats under de här åren? 

Judith: Det fanns knappt några kvinnliga regissörer, i alla fall inte på 

institutionsteatrarna. På de fria teatrarna var det lite annorlunda, det var där allt nytt och 

kreativt hände. Det var hos oss det svenska barnteaterundret uppstod. Jag såg att du, 

Pernille, också hade hållit på med barnteater. Det är den bästa skolan anser jag. De är 

den bästa publiken, en ärlig publik. 

Pernille: Ja, de är jätteärliga och de ser allt. Bara går rakt på sak.173 

Det här med barnteater som en bra skola för skådespelaren eller regissören blir ett sätt att 

beskriva barnteaterns syfte. Jag är övertygad om att Judith Hollander menar detta med bra 

skola i den mest positiva av bemärkelser, men det blir lätt ett statiskt uttryck och en sanning i 

sig. En av mina referensskådespelare, med livslång erfarenhet av att spela teater för barn och 

unga, reagerade starkt när jag pratade om det. ”Som om jag skulle gått i skolan hela livet!” 

Ändå finns en medvetenhet hos dagens yngre generation skådespelare om barnteater som 

något man troligtvis kommer ägna mycket tid åt, eftersom det (åtminstone i deras ögon) 

upplevs som lättare att få jobb i de sammanhangen.  

Sedan har vi då tanken om barnteater som publikens inkörsport till vuxenteatern. Karin 

Helander skriver i boken Svenska teaterhändelser om Skolbarnsteatern som etablerades i 

Stockholm 1947. Tanken var att låta skolbarn få möta professionella föreställningar i skolans 

                                                                                                                                                         
medan insatser som utförs av konstnärer och fria grupper eller organisationer minskar”. (Ibid., s. 6.) Vilket i 

praktiken innebär ett beroende som samtidigt försvåras ännu mer, eftersom de kulturstödssökande ofta hänvisas 

till just Skapande skola. 
172 Helander, (1998), s. 260. 
173 Johan Smitt, artikel i DN, 2012-06-12. 
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egen miljö. Verksamheten följdes mycket uppmärksamt i pressen och recensenterna var 

överlag mycket positiva. Här ett citat ur recensenten Nils Beyers euforiska recension efter att 

ha sett Else Fishers Fantasilådan: 

Succé är ett svagt ord för den stämning som rådde bland barnen. Här fick man faktiskt 

en förhoppning om att det börjar bildas en ny publikgeneration.174 

Den konstnärliga framgången kopplades genast ihop med en förväntan om framtida 

möjligheter. Samtidigt uttalas det här med att fostra en framtida publik sällan som en 

huvudsak, dock nämns det ibland som en positiv bieffekt.  

Bo W: Det känns priviligierat och viktigt att få spela skolteater eftersom då kommer en 

publik som inte har valt att gå på teater. Man når alla de här nittiosju procenten som 

annars aldrig skulle få uppleva de här olika teaterföreställningarna och förhoppningsvis 

fantastiska upplevelser som man vill att det skall vara. Det är faktiskt jädrigt häftigt och 

det hoppas jag att man inte tar bort. Vi kan inte styra över vad de sedan väljer, men har 

de fått tillräckligt många härliga upplevelser så har vi ju en publik sedan till 

vuxenteatern också. 

För skådespelare som har en tillhörighet i fria grupper hänger de båda perspektiven ihop. Jag 

ser mig både som skådespelare och därmed representant för en tankeväckande och 

inspirerande konstart och som någon som av rent krassa ekonomiska skäl vill bygga upp en 

publik bas för vår verksamhet. Så här beskriver Sara det ur babyteaterns perspektiv: 

Sara: Man måste förstå hela situationen och göra den så god som möjligt ändå. Det är 

ändå en god ritual vi kommer in i, som vi vill servera. Man vill ju ändå öppna en 

möjlighet för de här små människorna att gå vidare i teaterns värld genom att det har 

varit en rolig upplevelse första gången. Så att man blir sugen på mer. Och lika mycket 

för föräldrarna givetvis, för de är ju helnervösa för att den lilla pluttisen skall balla ur 

eller bajsa på sig eller spy! Det är ju ganska mycket nerver och förväntningar och 

ångest tycker jag. 

Vi vill på ett ärligt sätt ge en introduktion i teaterns underbara värld och en positiv start 

genererar förhoppningsvis mer publik. Nöjda kunder kommer tillbaka! Jag har själv i olika 

sammanhang kallat det ett privilegium att få introducera små barn i teaterns värld. Även det 

innebär en vision om att barnen skall återvända till teatern. Det är klart att vi vill att publiken 

                                                 
174 Karin Helander, Sagospel, pojkäventyr och frihetens vindar, ur Svenska teaterhändelser, red. Lena 

Hammergren, Karin Helander, Willmar Sauter (Stockholm 1996), s. 35. (Nils Beyercitatet ursprungligen från 

Morgontidningen 1/3 1947.) 
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skall komma tillbaka, men jag tror att en av de saker vi teaterarbetare värjer oss emot är just 

tanken på fostran. Att spela den första föreställningen i någons liv, att få vara en del av det 

som definierar teater är speciellt. För mig gäller detta även i skolorna.  

Den dolda läroplanen 

De allra flesta barn ser inte mycket teater och därför blir det de ser under sin skoltid en stark 

faktor för deras förståelse för och intresse av teater som konstform. Ibland pratas det om att de 

inte kan koderna och att de måste lära sig ”spelets regler”. Antingen för att jag som spelar, 

som i fallet med Galilei, vill ha en uppmärksam publik på mina villkor, eller för att jag kanske 

betraktar teater som en del i en kulturell fostran. Jag känner ibland av en underliggande ton i 

samtal med både teatervana och teaterovana. Den finns med som en halvt uttalad förhoppning 

om att kultur/teater också skall fostra och bilda en stabil bas för en etisk och moralisk 

diskussion. Just det faktum att dessa tankegångar ständigt dyker upp även om de sällan 

uttrycks som det viktigaste med teater, gör att jag börjar fundera på om de ändå finns med 

som en konstant, men dold agenda. I den dolda agendan kan tematik och fostran samsas med 

etik, moraliteter och uppföranderegler i en salig blandning. Ett misstag är kanske att vi 

skådespelare förväntar oss en öppenhet kring dessa frågor och att det skall finnas ett ja eller 

nej-alternativ. Antingen är vi pedagogiska eller inte. Men det är inte så enkelt.  

Den svenske utbildnings- och kultursociologen Donald Broady skrev 1980 om den så kallade 

”dolda läroplanen”. Broady menar att kunskap aldrig kan föras över från en person till en 

annan i en ”ren” form. Man kan inte lära ut matematik och grammatik till skolelever utan att 

något annat också händer: 

Om man blundar för att skolans matematikundervisning utöver räknefärdigheter också 

lär vissa elever att >>matte, det begriper en sån som jag mig inte på<<, i så fall blir man 

oförmögen att se hur skolan fungerar och vad den gör med eleverna.175 

Broady konstaterar att detta att eleverna ”också” lär sig något annat utgör den så kallade dolda 

läroplanen. I den ingår sådana saker som att elever tidigt lär sig att vänta, att de ständigt blir 

avbrutna i sitt arbete och att de får göra saker de inte självklart är intresserade av eller ser 

någon mening med.176 Alla elever kommer inte att gå ut skolan med höga betyg och skolan 

                                                 
175 Donald Broady, Den dolda läroplanen (Stockholm 1981), s. 117. 
176 Den dolda läroplanen är ett begrepp som i sig dök upp under slutet av sextiotalet i USA, (The hidden 

curriculum, baserat på Philip Jacksons Life in the classrooms (New York 1968)). Men fenomenet i sig är inget 
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kan aldrig garantera att eleverna når framgång på arbetsmarknaden baserat på sina lärdomar i 

skolans värld. Då är det bekvämt för skolan, menar Broady, att lära dem som ”misslyckas” att 

det är deras eget fel. 

Att inte duga är kanske den mest genomgripande lärdomen dessa elever får med sig 

från skolan. Medan andra fått lära sig att just de tillhör den sort som är berättigad till 

makt och inflytande. 

Skolan fostrar således. Men i det senaste årets vulgära skoldebatt har 

kunskapsförmedling ställts mot fostran. Som om man som lärare kunde välja det ena 

eller det andra!177 

Inte antingen eller, utan både och! Men är det då fostran som jag bidrar till när jag spelar 

teater i klassrummet? Och i så fall fostran i vad? Teateretikett och förmågan att vara tyst i 

väntan på att skådespelarna skall börja? Den uttalade eller inbillade sensmoral som 

teaterföreställningen bär med sig? Just ordet fostran bär med sig så mycket negativa 

laddningar att jag som skådespelare värjer mig direkt. Kanske för att ordet i sig känns 

gammeldags. 178 Idéhistorikern Sven-Eric Liedman skriver om fostran och skolans roll i boken 

Hets!. Han reflekterar över skolans historia och konstaterar: ”Att lära barn läsa, skriva och 

räkna var skolans första uppgift och har så förblivit.”179 Han fortsätter sedan: 

Men skolan rymmer aldrig enbart undervisning i dessa grundfärdigheter. De unga och 

formbara människorna ska inte bara lära sig att hantera bokstäver och siffror utan de 

ska också göras delaktiga av de levnadsregler, den moral, ja hela den livssyn och 

världsbild som präglar samhället. I dagens svenska skola kallas motsvarigheten 

värdegrunden och den förväntas genomsyra utbildningen.180 

Här ser vi en liknande resonemangskedja som den Broady presenterar, men begreppet fostran 

är numer utbytt mot det mer moderna värdegrund. Det ordet och begreppet är också lättare  

                                                                                                                                                         
nytt. Broady hänvisar i sin bok också till en undersökning av några danska lågstadieklasser. Efter den 

undersökningen kunde en kravlista på olika krav som klassrumssituationen ställde på eleverna formuleras. Bland 

annat; kravet att arbeta individuellt, kravet att vara uppmärksam, kravet att kunna undertrycka sina egna 

erfarenheter och att underordna sig lärarens osynliga auktoritet. Den sortens krav ingår i det som brukar kallas 

>>den dolda läroplanen<<. (Broady, s. 116.) 
177 Ibid., s. 117. 
178 Verbet fostra har enligt SAOB skriftliga anor tillbaka till femtonhundratalet. Där förekommer de i bibeltexter 

redan 1526. Se mer på http://g3.spraakdata.gu.se/saob/. 
179 Sven-Eric Liedman, Hets!: En bok om skolan (Stockholm 2011), s. 25. 
180 Ibid., s. 25. 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
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för mig att ta till mig som skådespelare och öppnar på ett annat sätt upp för att kunna behålla 

en konstnärlig frihet.181  

För mig utgår teater från en grundläggande frågeställning om vad det är att vara människa. I 

det finns en relation till våra respektive individuella värdegrunder eftersom det är de som sätts 

på spel och utmanas. Men detta är inte bara en semantisk diskussion kring begreppen fostran 

kontra värdegrund och vilket av dem som skulle kunna vara acceptabelt att arbeta utifrån. Det 

finns också en praktisk sida. Förr eller senare står jag där på scenen eller i klassrummet och 

möter min publik. Jag ingår i ett sammanhang som jag kanske endast delvis har kontroll över. 

Ändå är jag där som en representant för ett konstutövande och i min publiks ögon är jag den 

som definierar verket och de eventuella ytterligare uppgifterna. Skolbarnen ser, som Karin 

Helander skriver, ofta igenom konstverket och anar den dolda uppgiften som hukar i 

bakgrunden. Medvetet eller ej.  

Skolbarn förknippar tidigt teater med skolan och vuxenvärldens krav på begriplighet och 

nyttan av kunskap. Barnpubliken vet att de bör lära sig något på teatern, något som 

också uppmuntras av lärarna som gärna ser att barnen skriver en resumé på teaterns 

handling, dvs. redogör för en slags läxa i stället för att öppet ta emot en konstnärlig 

upplevelse.182 

Jag är den jag är men måste också i sammanhanget förstå och förhålla mig till vem andra ser 

mig som. 

Något om makt  

Cilla: Jag tycker att barn måste kunna få ha en konstnärlig upplevelse i fred. Man 

behöver inte alltid vara pedagog. Jämt, jämt, jämt. De har så mycket pedagoger runt 

omkring sig hela tiden. Men det beror ju också på vad man menar. Ibland kommer man 

till en skola, och en klass, och då kan det ju ofta vara så att jag är den enda vuxna i 

rummet. Eller vi är två vuxna. Och bara i det finns det ju; att jag är en vuxen person och 

                                                 
181 Värdegrundsbegreppet lanserades under början av nittiotalet i de då aktuella läroplanerna för skolan. Det 

betyder inte att fostran försvunnit ur skolans vokabulär, men värdegrund är betydligt mer frekvent 

förekommande. En slagning på skolverkets hemsida, 2013-02-27, gav följande resultat: Ordet fostran förekom 

155 gånger medan ordet värdegrund dök upp vid hela 1934 tillfällen. Fostran nämns som en del i ett intimare 

sammanhang ofta kopplat till familjernas ansvar för fostran där skolan skall ingå. Värdegrunden är övergripande 

och ligger på ett samhälleligt plan. I kortversion – fostran ingår i värdegrundsarbetet. Eller som det formulerades 

i följande pressmeddelande från 1999. ”Värdegrunden ska förena lärande och fostran.” 

http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/1999/vardegrunden-ska-genomsyra-skolans-vardag-1.1292#. 

(Hämtningsdatum 10 juni 2014.) 
182 Karin Helander, ”Det var roligt när mamman grät” – barns tankar om teater, ur Barns smak – om barn och 

estetik, red. Anne Banér (Stockholm 2004), s. 96. 

http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/1999/vardegrunden-ska-genomsyra-skolans-vardag-1.1292
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jag sätter agendan här för vad vi skall göra. Det är jag som för talan på ett sätt. Bara i 

det kan det ju finnas ett pedagogiskt maktmönster som jag måste ta hänsyn till. Det kan 

jag ju inte fly ifrån. 

Just detta att vara vuxen bland barn innebär att vår relation har vissa förutsättningar, eller 

åtminstone vissa förväntningar på en viss förutsättning. Ju större barn jag spelar för och 

framförallt när det gäller ungdomar hamnar jag lätt i maktspel. Det handlar också om 

svårigheten att stå emot inbyggda strukturer. Donald Broady beskriver hur han som nybliven 

lärare fascinerats över ”[] den frenesi mina kollegor uppbådade i kampen mot elever som 

tuggade tuggummi och hade jackorna på i klassrummet.”183 Han upplevde att det för hans 

kollegor var viktigare att han själv också höll koll på tuggummin och jackor, än att han bedrev 

kvalitativ undervisning. Trots att han ifrågasatte de snedvridna proportionerna märkte han 

efterhand en förändring i sitt eget förhållande till eleverna. Han började själv kräva 

tuggummiutspottande och jackavtagande.  

Dels kanske av kollegiala skäl men framför allt för att eleverna skulle veta vem som var 

herre på täppan så att undervisningen kunde rulla lite bättre. Här bakom fanns alltså 

ingen medveten avsikt. Det var det gradvisa utvecklandet av ett >>praktiskt 

behärskande<< av undervisningssituationen som gjorde att jag anslöt mig till 

härnadståget mot tuggummina och jackorna. Först långt senare har jag förstått hur 

utomordentligt viktiga sådana symboliska bataljer är för att konfirmera 

maktförhållandena på en skola.184 

Oavsett den bakomliggande anledningen till mitt besök på en skola, dras jag som skådespelare 

ofelbart in i en dylik maktstrid i samband med en föreställning. Hur förhåller jag mig till de 

regler som gäller på skolorna? I egenskap av klassrumsteaterskådespelare drabbas jag t ex av 

sådana saker som att viss personal ute på skolorna stundtals klagar på att vi låter barnen sitta 

på skolbänkarna. För oss är det publikplatser, för dem är det ett arbetsredskap och som sådant 

kringgärdat av vissa regler. Men även det vardagliga, som elevens; ”Får vi ha jackan på?” kan 

leda till en markering av revir. Som skådespelare försöker jag ha en tillåtande attityd gentemot 

eleverna/min publik. Här finns det då utrymme för olika strategier. Jag och mina kollegor har 

använt de flesta. Vi kan köra kompisstilen och säga; ”Visst det är lugnt!”, varvid vi, som i 

exemplet med H-skolan där en lärare klev in precis innan föreställningen och ryckte kepsar, 

riskerar att hamna i en konflikt med en lärares personliga eller en skolas offentliga regelverk. 

                                                 
183 Broady, s. 144. 
184 Ibid. 
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Vi kan också ställa oss utanför; ”Mig spelar det ingen roll, det är vad som gäller i er skola. 

Det får ni ta med era lärare.”. Men även i de fall då skolan låter mig få råda, måste jag veta 

hur jag skall förhålla mig. Kepsjakten har numer till stor del bleknat till förmån för en 

mobiltelefonsjakt. Hur ställer jag mig till att eleverna har mobilen på under föreställningen? 

Får de fotografera? Vilka argument har jag för eller emot? Hur förmedlar jag dem? Och får 

eleverna ligga på golvet? Alla har vi en gräns, var går den och hur beter jag mig i de fall när 

jag når den?  

Det finns inga självklara svar att ge här, men det är viktigt att jag medvetandegör mig själv 

om hur jag och mina kollegor förhåller oss till dessa frågor. Annars riskerar jag att i stunden 

inte veta i vilken ”funktion” det är jag uppträder, reagerar och handlar. Gör jag det som 

Niklas, som skådespelare eller bara som en vuxen i största allmänhet? Det kan också innebära 

att jag i en teatral situation blir privat störd och förbannad och då reagerar enbart privat i en 

yrkeskontext. Vilket mandat har jag, eller har givits mig? Om jag har eller tar makt gör jag det 

som ett medvetet val utifrån en yrkesposition eller anser jag att den tillhör mig per automatik 

bara för att jag är vuxen?  

När jag spelar teater ute på en skola försöker jag hålla mig till skolans regler och 

förutsättningar, men jag hävdar också mina teatrala principer och förutsättningar. Till exempel 

väntar vi på att alla i publiken skall ha kommit, sedan stänger vi dörren och vill helst att den 

skall vara låst och icke tillgänglig utifrån. Det går inte att vänta hur länge som helst. Vi vill 

vara schysta men det blir jobbigt för oss om någon kommer mitt i. Vi vill inte bli störda när vi 

väl dragit igång och försöker eliminera den händelsefrekvensen. Vilka moment av 

teaterupplevelsen som fastnar kan jag inte styra över, men helheten kan jag påverka genom att 

bidra till att den blir så fördelaktigt presenterad som möjligt. Det i sig är en pedagogisk 

erfarenhet av vad teater kan vara. Men om min strävan är att undervisa/fostra blir det lätt att 

jag utgår från traditionella normer så som de formerats utifrån ett scen/salongsperspektiv. 

Känner jag mig osäker under en föreställning är det då lätt hänt att jag tar till maktmedel för 

att styra händelsen mot det som utgör en inre idealbild för mig om hur en teaterföreställning 

skall gå till. 

Det normerande handlar också om min syn på eleverna och deras förutsättningar att ta till sig 

det jag har att erbjuda. Broady igen: 

Lärarkåren på en skola utvecklar en gemensam självförståelse, dvs en uniform syn på 

sina uppgifter som lärare och inte minst en uniform syn på eleverna. (Kriterierna för ett 
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gott eller >>normalt<< elevbeteende tjänar också till att definiera abnormaliteten, 

avvikelserna, de >>obegåvade<<, >>omotiverade<<, >>ointresserade<< eleverna – 

vilket på många skolor får den märkliga konsekvensen att de >>normala<< eleverna 

utgör minoriteten och >>avvikarna<< majoriteten).185 

Jag dyker som skolteaterskådespelare upp plötsligt i min publiks liv och försvinner lika 

snabbt. Det är något som jag valt att betrakta som en fördel. Min upplevelse är att det skapar 

många förtroenden och öppnar upp för tankegångar i stunden. Jag är visserligen en vuxen med 

ett potentiellt pedagogiskt uppdrag. Men alla vet att jag endast kommer att vara där en kort 

stund. Med andra ord är jag ingen av de vanliga lärarna. Den makt, eller potentiella makt som 

jag har/tar på mig utgår också från det faktum att jag kommer med en föreställning som jag 

varit med om att välja, att skapa och därmed har jag tagit på mig uppgiften att styra min 

publiks tankemönster under den tid föreställningen spelas. Om det sedan förekommer samtal 

är jag med och definierar dem genom mina val av hur och på vad jag reagerar, genom vilka 

frågor eller tankar jag responderar på. I och med att vi spelar en föreställning delas en 

gemensam upplevelse i ett gemensamt rum. När vi sedan efteråt diskuterar detta är det viktigt 

att jag som leder diskussionen, står så naken och ren som jag kan i förhållande till elevernas 

tankar och förutsättningar att yttra dem. Steen Wackerhausen skriver om hur en yrkesidentitet 

kan formas genom en styrning av frågekulturen. Genom mitt bemötande av de frågor jag får 

signalerar jag medvetet eller omedvetet vad jag föredrar att diskussionen skall handla om. 

Exemplet är när en lärare möter en grupp nya elever för att svara på frågor. 

Nogle spørgsmål bliver accepteret og besvaret rutinemæssigt uden stort engagement, 

andre spørgsmål derimod afføder måske responsen: >>Ja, det er et godt spørgsmål!<< 

og læreren begynder straks at besvare spørgsmålet med stor entusiasme. 186 

Med andra ord kan jag hävda att jag är öppen för alla frågor eller påståenden, men mina svar 

kommer avslöja vilka jag föredrar. Något som givetvis kommer att påverka de som vill vara 

med och diskutera och det sätt som diskussionen förs på. I den stunden är det jag som 

skådespelare som har makten över hur vårt gemensamma rum definieras. Något jag måste 

vara uppmärksam på. 

På samma gång som jag medvetandegör mig själv om min maktposition i förhållande till 

eleverna, måste jag påminna mig själv om att jag också befinner mig i en maktrelation 

                                                 
185 Broady s. 148. 
186 Steen Wackerhausen, Humanisme, professionsidentitet og uddannelse: i sundehetsområdet (Köpenhamn 

2002), s. 68. 
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gentemot lärarna. Där de har en långtgående relation till sina elever, dyker jag upp som 

gubben i lådan och försvinner lika snabbt. Men för en stund är det ändå jag som skådespelare 

som skall ha kommandot, som förväntas styra över vår gemensamma tid så länge 

föreställningen varar. Oftast sker detta utan några som helst problem, men stundtals har vi 

olika viljor och tankar om hur eleverna skall bemötas. Dels kan det ske i konfrontation med 

gällande regelverk för kepsar och mobiler med mera och dels i en konflikt om vem som sätter 

nivån för ordning och uppförande. Lärarna är precis som eleverna också ovana och lite osäkra 

inför den teatrala situationen. Vad är det som gäller här, vem äger rummet? Även om jag 

säger till de lärare jag träffar innan en föreställning, att vi skådespelare tar hand om eleverna 

och de eventuella situationer som uppstår, kan vi ha olika uppfattning om vad det är som 

egentligen händer och framför allt ha olika trösklar gällande när och hur vi skall bemöta det 

som uppkommit. Det gör att jag ibland känner att lärarna lägger sig i för mycket, att de i sin 

iver att ”hålla koll” på sina elever stör den gemensamma rytm och andning som 

föreställningen strävar efter. Och ibland känner jag mig övergiven av lärare i situationer där 

jag upplever att vissa elever tagit för mycket plats och där jag anser att lärarna borde reagerat. 

Kanske för att de satt precis bredvid en högljudd elev, eller kanske bara för att jag själv i 

stunden inte visste vad jag skulle göra. Det finns inga heltäckande lösningar. För mig handlar 

det mer om att jag som skådespelare måste etablera en kommunikativ hållning gentemot min 

publik, inklusive lärarna och andra vuxna, som strävar mot att betona det unika i situationen. 

Den gemensamma upplevelsen. 

Ibland vill lärarna av välvilja berätta för oss innan föreställningen om hur deras klass ”är” 

eller ”uppför” sig. Då tackar vi alltid vänligt men bestämt nej till deras förtroenden. Vi vill 

inte vara deras förlängda arm, inte gå in i föreställningen med fixerade åsikter/fördomar om 

klassen eller några i den. Vår uppgift är att utgå från det som sker i stunden, mellan oss som 

delar den stunden.187 Detta ställer givetvis också till problem. Om jag har ett tydligt definierat 

pedagogiskt uppdrag, som att leda ett organiserat efterarbete direkt i samband med 

föreställningen, kommer jag som skådespelare att ofelbart tänka på det under föreställningens 

gång. Inte alltid, inte hela föreställningen, men ibland när publiken reagerar på ett för mig 

ovanligt sätt, eller om saker och ting sker utanför det ”normala”, triggar det igång 

tankeimpulser hos ”pedagogdelen” av mig. Då börjar jag tänka på hur jag skall kunna 

                                                 
187 Viss information tar vi givetvis emot. Som årskurser, eventuella särskoleklasser, huruvida klasserna känner 

varandra eller om vi spelar för nyanlända med allt vad det innebär av svenskspråklig förståelse. 
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använda den uppkomna situationen i efterarbetet. Med andra ord lägger jag till en nivå till 

mitt tankearbete som jag annars hade kunnat slippa.  

Nytta 

Platon efterlyser någon sorts bevis på att diktkonsten kan tillföra något och vara nyttig för ett 

samhälle. I slutet av Staten, i den tionde och sista boken konstaterar han att det finns en 

gammal konflikt mellan filosofin och dikten.  

Ändå måste det bli sagt, att om den njutningsinriktade efterbildande diktkonsten kan 

anföra något skäl för att den bör finnas i en välskött stat ska vi med glädje välkomna 

den igen, eftersom vi är fullt medvetna om att vi förtrollas av den. Men det är ogudaktigt 

att förråda det man tror är sant.188 

Kampen är stor inom honom. Författaren och filosofen Iris Murdoch skriver i sin bok om 

Platon, att för henne är konsten i sig självt beviset på just sin egen nyttighet.  

Perhaps in general art proves more than philosophy can. Familiarity with an art form 

and the development of taste is an education in the beautiful which involves the often 

largely instinctive, increasingly confident sorting out of what is good, what is pure, what 

is profoundly and justly imagined, what rings true, from what is trivial or shallow or in 

some way fake, self-indulgent, pretentious, sentimental, meretriciously obscure, and so 

on.[]Learning to detect the false in art and enjoy the true is part of a life-long education 

in moral discernment.189 

Konsten som uppfostrare, inte genom ett hyllande av moraliska ståndpunkter, utan genom att 

konsten skärper våra sinnen, får oss att välja, att vilja, att se. Det är också som att Platon är 

beredd att lägga ner vapnen till sist. Han konkluderar. ”Det blir ju en stor vinst för oss om det 

visar sig att diktkonsten inte bara är behaglig, utan också nyttig.”190  

I sin sista dialog, Lagarna, öppnar Platon än mer upp för konstens förmåga till att sprida 

kunskap genom sin bredd. Därigenom går det också att ana konstens nytta. Allvarliga saker 

kan inte förstås utan det komiska perspektivet, på samma sätt som något motsatt aldrig kan 

förstås utan sin motsats.191 Att vi sedan enligt Platon inte kan utföra både det komiska och det 

                                                 
188 Platon, Staten, 607c, (2003), s. 428 f.   
189 Iris Murdoch, The fire & the sun; Why Plato banished the artists (Oxford 1978), s. 83. 
190 Platon, Staten, 607d, (2003), s. 429.   
191 Platon, Lagarna, 816d, ur Skrifter: bok 5 (Stockholm 2008), s. 289. Denna text  läste jag först på engelska och 

hänvisar till den versionen, då den åtminstone för mig är tydligare än i de svenska översättningarna . ”For serious 

things cannot be understood without laughable things, nor opposites at all without opposites, if a man is really to 
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allvarliga med bibehållen värdighet, ser jag som ett exempel på att han fortfarande hyllar det 

uppbyggliga och ser konsterna främst som en väg att föra fram ett budskap om ärofylld vishet. 

Men han inser också att det budskapet blir svårsmält utan något som lockar in 

publiken/läsaren i hans tankemässiga värld. Motsatserna blir bärande. Platon har hela tiden 

det höga som mål, men han tvekar här inte att låta det som han kallar lågt, bygga grunden. Det 

njutningsfyllda bär också på en möjlighet till djupa insikter och skrattet leder vägen in till 

vissheten.192 I dag dryga två tusen år senare, sympatiserar jag med den äldre Platons strävan i 

just det fallet. Den teater jag vill spela svävar fritt mellan allvar och lek, mellan ljus och 

mörker. Det var länge sedan humor var en fiende till klokhet och insikt. Samtidigt har teatern, 

för mig, ett eget berättigande och behöver inte rättfärdigas med ytterligare utanpåliggande 

syften.  

Tankar om barnlitteraturen 

Lennart Hellsing skriver om barnlitteratur som konst, inte utifrån ”[]vad konsten betyder för 

yrkeskonstnärerna själva – utan om barnlitteraturen som socialt begrepp”.193 Han fortsätter 

sedan med en ofta citerad formulering. ”All pedagogisk konst är dålig konst – och all god 

konst är pedagogisk.”194 Men vad menar han då med konst, eller i det här fallet god konst? 

Den goda konsten lär oss något, ger oss något, visar upp något för oss, lär oss se 

någonting. Vad? Kanske oss själva, kanske våra möjligheter såsom enskilda och våra 

möjligheter att göra något av vårt liv tillsammans! Kanske visar den på nya vägar till 

glädje, eller vägar ut ur sorg och misströstan. Konsten är alltid handling och därför alltid 

optimistisk – den fullständiga pessimismen är oförmögen till handling och kan därför 

inte skapa någon konst. Där ingenting finns att sträva efter och ingenting att tillägga – 

där härskar död och tystnad.195 

                                                                                                                                                         
have intelligence of either; but he cannot carry out both in action, if he is to have any degree of virtue.” Plato, 

The Laws, 817. Vol. 5 of The Dialogues of Plato translated into English with Analyses and Introductions by B. 

Jowett, M.A. in Five Volumes. 3rd edition, revised and corrected (Oxford University Press, 1892). 

http://oll.libertyfund.org/titles/plato-dialogues-vol-5-laws-index-to-the-writings-of-plato (Hämtningsdatum 12 

juni 2014.) 
192 Tanken om efterbildningens faror lever dock kvar hos Platon och han påvisar vikten av att inte själv gestalta 

andra känslolägen än de ljusa, höga. Lösningen är att låta andra göra grovjobbet och han föreslår antingen slavar 

eller betalda främlingar. (Lagarna, 816e.) 
193 Lennart Hellsing, Tankar om barnlitteraturen (Stockholm 1963/1999), s. 25. 
194 Ibid. 
195 Ibid., s. 25 f. 

http://oll.libertyfund.org/titles/plato-dialogues-vol-5-laws-index-to-the-writings-of-plato
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Konsten är en aktiv handling, både i skapandet och i mottagandet. Hellsing menar också att 

konsten och därmed även barnlitteraturen samtidigt är ett uppfostringsmedel som främst har 

fyra huvuduppgifter. 

1. Att lära barnet behärska språket. 

2. Att orientera barnet i tiden och rummet. 

3. Att orientera barnet socialt, det vill säga bygga upp önskvärda föreställningar 

om den enskildes förhållande till sin omgivning – berätta om relationer mellan 

oss människor. 

4. Att påverka barnet mer direkt, att suggerera fram – eller kanske snarare 

aktivera – själva livskänslan.196 

Hellsing lägger en tyngdpunkt vid fjärde huvuduppgiften men påpekar också att den är 

svårtolkad. Vad innebär den? Stundtals att stimulera fantasin, stundtals att aktivera skapande 

krafter hos barnen, ibland om att berika känslolivet eller att skänka barnet en förmåga att 

skapa nya kombinationer. Han konstaterar dock att om en barnbok skall kunna kallas konst 

måste den uppfylla kravet under punkt fyra. Samtidigt erkänns alla uppgifterna som 

pedagogiska. En författare vill enligt Hellsing påverka barnet i syfte att förändra det. Men det 

ställer krav på författaren. Vilken är författarens målsättning? Målen kan vara olika men 

Hellsing poängterar att de finns där, medvetna eller omedvetna. Han skriver vidare: 

Jag tror att vi måste vara noga med att inte förväxla mål och medel. Vårt mål är inte att 

skapa goda böcker och få barn att läsa dem. Vårt mål är att, med böckerna som 

hjälpmedel, aktivera barnens skapande krafter och att lära dem utvinna glädje ur sin 

tillvaro.197 

Böckerna är liksom en teaterföreställning ett medel för att aktivera fantasi och skapande 

krafter hos mottagaren i syfte att utvinna glädje ur sin tillvaro. I denna grundtanke där 

barnlitteraturen eller barnteatern är ett socialt begrepp blir jag då som skådespelare en bärare 

av ett hjälpmedel. Skådespelaren är inte huvudsaken. Knappt är ens min publik huvudsaken. 

Allt blir underordnat det som skapas i mottagaren. 198 Den kreativa rörelsen, energin, fantasin 

                                                 
196 Hellsing, s. 26. 
197 Ibid., s. 27. 
198 Författaren Ulf Stark gör i sin text Den gode författaren, ett försök att visa hur en litterär läsning skiljer sig 

från annan läsning: 1. Den litterära texten låter sig inte direkt avkodas och förstås: den rymmer alltid en 

hemlighet. 2. Litteraturen lämnar plats för olika läsares olika tolkningar utan krav på förståelse. 3. Litteraturen 

ger ett avtryck av författarens inre liv. Den förmedlar en bild av en annan person. (Ulf Stark, Den gode 

författaren, ur Mycket väl godkänd: Vad är kvalitet i barnkulturen? (Stockholm 2014), s. 70 f.) Liksom Hellsing 

betonar Ulf Stark ”UNDRET” som det centrala. Skapandet av en ordvärld. ”En låtsasverklighet som författaren 
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och den förhöjda livskänslan. Bland de skådespelare jag intervjuat talas det ofta om att det 

krävs en prestigelöshet för att kunna spela teater för barn och ungdomar. Underordningen 

gentemot syftet blir här ett exempel på den prestigelösheten. 

Går det att applicera Lennart Hellsings tankar på barn- och ungdomsteater? Är även teater för 

barn och ungdomar ett uppfostringsmedel? Har jag som skådespelare i skolans värld ett 

pedagogiskt uppdrag? Med utgångspunkt från Hellsing fyra uppgifter blir det svårt att se hur 

barn/ungdomsteatern inte skulle dela barnlitteraturens villkor och möjligheter. Om jag som 

skådespelare för mig själv skall definiera min pedagogiska uppgift och får utgå från den fjärde 

punkten, att aktivera livskänslan, blir det inte svårt att ställa upp på en pedagogisk funktion. 

Vad vill jag med mitt skådespelande annat än att höja livskänslan hos alla inblandade? Den 

fjärde huvuduppgiften blir central inte bara därför att den enligt Hellsing krävs för att skapa 

konst, utan för att den talar till min lust. De andra uppgifterna följer så att säga med i köpet. 

Punkt två och tre, att orientera barnet i tiden, rummet och rent socialt, må vara en uppgift men 

är också ett medel för att berätta en berättelse. Den första punkten, att lära barnet behärska 

språket är också någonting som en upplevelse i sig genererar. 

Den större helheten 

Att lära barn ”om” teater är att spela teater för dem, inte att prata om det eller ge dem en bok 

att läsa. Jag ingår i en pedagogisk process kring vad teater är och kan vara oavsett om det är 

uttalat eller inte. Mitt jobb som skådespelare är att gestalta, men jag måste också inse min roll 

i helheten. Den större helheten. Här kommer det hermeneutiska perspektivet in igen. Dels i 

mitt skådespelartekniska tolkningsarbete, men också i mitt sätt att förhålla mig till helheten. 

Var drar jag gränsen för den teatrala händelsen? Eller snarare, vilka delar tillåter jag ingå i 

min hermeneutiska helhet? Är mitt ansvar enbart att producera en föreställning som jag kan 

sluta omkring mig, eller ingår det också att förhålla mig till hur den landar hos åskådarna? 

Som skådespelare upplever jag ibland att jag har två agendor. En agenda som skådespelare 

med pjäsen/uppsättningen, själva rollpresterandet och kontakten med mina medspelare och 

sedan en agenda med det som pågår i salongen, hos publiken. Ibland kan jag vara i båda, 

ibland stänger jag av publiken och ligger ”bara” i föreställningens rytm och värld. Det kan 

vara negativt och det kan vara nödvändigt. Det handlar återigen om att jag måste kalibrera 

                                                                                                                                                         
och läsaren med gemensamma krafter gjuter liv i. Denna dubbla konception gör att man inte bara läser och lär 

känna de fiktiva gestalterna. Som medskapare läser man också sig själv.” (Ibid., s. 68.)  
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min förståelsehorisont så att jag vare sig överskattar det näraliggande, men inte heller svävar i 

väg med allt för vidlyftiga ambitioner. 

När jag spelar Othello för vuxna, anses det inte som en pedagogisk händelse. När jag spelar 

Othello i ett klassrum för skolelever under lektionstid, utgör det en händelse som skulle kunna 

kallas pedagogisk. Det är alltså inte pjäsen i sig, eller vår uppsättning av den som definierar 

vad som är det pedagogiska elementet i föreställningen.199 Jag som skådespelare gör mitt jobb 

i båda sammanhangen utan större skillnad än att jag förhåller mig till olika publiktyper, olika 

lokaler och därmed olika spelförutsättningar. Det som däremot finns i pjäsen och 

föreställningen Othello, är en pedagogisk potential. Jag kan om jag vill dela med mig till 

publiken av tankar och frågeställningar som föreställningen väcker. Men jag kan också låta 

dem upptäcka allt detta på egen hand. Vad det hänger på är frågan om huruvida jag skall ingå 

i och därmed påverka en tankemässig process även efter att föreställningen i sig avslutats. 

Uppdraget 

Sven-Eric Liedman formulerar i början av Hets! en utopi för skolan eller snarare om 

utbildning eller bildning som sådan. 

Utopier är inte svåra att skapa. Min skulle i all korthet kunna formuleras så här: 

Utbildning ska på samma gång befria och skapa ordning. Den ska ge lust men också 

motstånd. Den ska både vara målinriktad och öppna möjligheten för fria strövtåg. 

Kunskapens vägar måste vara omvägar.200 

Han konstaterar att svårigheten är att göra utopin någorlunda rimlig i sammanfogandet med 

nutidens verklighet. Men lust och motstånd är två starka drivkrafter. Mot slutet av boken 

skriver han också att det viktiga inte är att prioritera det ena eller det andra. 

Det är viktigt att hålla skolans båda sidor i minnet. Skolan kan inte bara innebära lust. 

Den kan inte bara bjuda på tyngd och motstånd. De båda måste förenas på ett på 

samma gång harmoniskt och konstruktivt sätt.201 

                                                 
199 Ulf Stark beskriver i en text om Barnboken, att även om författaren inte haft några som helst baktankar kan en 

bok ändå pedagogiseras i efterhand. ”Det pedagogiska har vandrat ut ur boken och finns istället i hanteringen av 

den.” Som exempel nämns hur biblioteken katalogiserar och tematiserar böcker och hur skolan sedan diskuterar 

böckerna utifrån ämnen och problem. (Ulf Stark, Barnboken: Serietillverkad, fingerdocka eller vad?, ur 

Barn(s)kultur –  Nytta eller nöje?: Om barn, estetik och pedagogik (Stockholm 2008), s. 56 f.) 
200 Liedman, s. 21. 
201 Ibid., s. 209. 
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Men vad lägger jag i ett pedagogiskt uppdrag, eller förhållningssätt? Sjukhusclownen Angus 

säger i den danska dokumentärfilmen Clown för livet: 

Man blir inte frisk utan humor. När en människa är positiv och glad svarar kroppen 

bättre på behandlingen. Jag har inga bevis för det, men alla som har sett det tror på 

det.202 

Oavsett vad vetenskapen kan bevisa eller inte tar sjukhusledningen och Angus situationen och 

de möjligheter den skapar på allvar. Uppgiften för en sjukhusclown är inte att bota, utan att 

underhålla. Humorn är en väg in mot välmående genom att bidra till aktiverandet av den 

livskänsla som Hellsing ser som en av grundbultarna i ett konstnärligt skapande. På ett sätt 

gör clownen ingenting annat än det en traditionell clown gör; roar, underhåller och stimulerar 

fantasin. Men här finns ytterligare en funktion, att bidra till en process som skall göra barnen 

friska. Clownen bidrar på sitt sätt till ett tillfrisknande genom sin fysiska placering på ett 

sjukhus. Kan jag dra samma parallell till mitt eget arbete i skolor? Jag underhåller för stunden 

och stimulerar fantasin. Jag gör det jag kan i en miljö där jag normalt sett inte har en plats. 

Lärandet står lärarna för. Men mitt stimulerande av fantasin, mitt sätt att underhålla genom att 

med Sven-Eric Liedmans ord skapa lust och samtidigt bjuda motstånd, bidrar också till en 

ökad läroprocess. Frågan blir om jag uppfattar mitt bidrag som det centrala i läroprocessen 

eller bara som ett bidrag bland många. Jag tror inte på snabba fixlösningar genom konst. Men 

genom att bidra med oväntade perspektiv och visa på möjligheter i handhavandet av relationer 

i olika sammanhang, vill jag tro att jag exempelvis på sikt kan bidra till en ökad empatisk 

förmåga.  

Fler perspektiv 

Efter att ha tagit del av mängder av utredningar om kulturens roll i skolan, om skrifter, 

debatter och diskussioner rörande teaterns eventuella pedagogiska roll och funktion känns det 

som om det lätt blir en slagsida, där diskussionen allt för hårt präglas av teaterns inordnande i 

skolans värld. Jag tror det är en av anledningarna till att många skådespelare slår bakut och 

vill hävda en självständighet gentemot skolan och det pedagogiska, då det i första hand 

upplevs som en begränsning. När det gäller Skapande skola är det tydligt att fokus ligger på 

vad kulturen kan göra för att bidra till ett ökat lärande – konsten skall utveckla skolan. Därför 

                                                 
202 Klovn for livet, dokumentärfilm regisserad av Ida Grøn (Danmark 2011). 
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är det viktigt att vi också ser vad vi kan lära av att befinna oss i skolans värld, hur de 

erfarenheterna kan utveckla konsten. Som en möjlighet. I Lena Aulin-Gråhamn och Jan 

Thavenius Kultur och estetik i skolan beskriver en konstnär som börjat intressera sig för det 

projektet, att: 

[]de här ”kultur i skola” – diskussionerna har varit väldigt utmanande för mig som 

konstnär och jag har fått mer utmaningar intellektuellt och konstnärligt från de här kultur 

i skola-diskussionerna och konstpedagogdiskussionerna än vad jag har fått genom 

konstvärlden på många, många år.203 

Aulin-Gråhamn och Thavenius, identifierar också en diskussion som de menar genomsyrar 

hela Kultur i skolan-fältet. Som exempel tar de ett konstpedagogiskt arbete med syfte att 

främja språkundervisning, där den kritik som riktats emot projektet hävdar att konsten blir allt 

för instrumentell.  

Betyder ”estetiska läroprocesser” för lärare att använda konsten för att bli bättre på 

svenska, medan det för konstpedagogen betyder att se på och samtala om konst för att 

bli bättre att se på konst? Borde det inte för båda parter, och för eleverna, betyda att 

använda alla möjliga saker och ting, uttryck och språkformer för att bättre förstå 

angelägna frågor?204 

Bertolt Brecht beskriver i texten Om experimentell teater från 1939, hur begreppet teater som 

underhållning och/eller undervisning förändrats de senaste århundradena. Under 

upplysningstiden var den självklara inställningen att det inte fanns någon motsättning mellan 

undervisning och underhållning. Sedan dök enligt Brecht ett motsatsförhållande upp.  

Redan naturalismen hade, med sitt försök att ”införa vetenskapen i konsten”, vilket gav 

den socialt inflytande, utan tvekan lamslagit viktiga konstnärliga krafter, särskilt 

fantasin, spellusten och den äkta poetiska kraften. De undervisande elementen 

skadade tydligt de konstnärliga elementen.205 

Brecht beskriver experiment från både de som bejakade ”underhållningsvärdet” och de som 

var ute efter ”undervisningsvärdet” inom teatern. Stora framgångar nåddes på båda sidor. 

Problemet som han ser det, var att de låste varandra och därför frågar han sig till vilken nytta 

experimenten utförts. 

                                                 
203 Lena Aulin-Gråhamn och Jan Thavenius, Kultur och estetik i skolan (Malmö 2003), s. 81. 
204 Ibid., s. 84. 
205 Bertolt Brecht, Om teater (Stockholm 1975), s. 78 f.  
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Om ansträngningarna skulle få en social mening måste de till slut göra det möjligt för 

teatern att med konstnärliga medel göra utkast till en världsbild, en modell för 

människornas samlevnad, som kunde få åskådaren att förstå sin sociala omgivning och 

förståndsmässigt och känslomässigt behärska den.206 

Brecht vill få ihop kombinationen undervisning och underhållning för att skapa en teater som 

är angelägen, och han ser den episka teatern som en lösning. Inte den enda lösningen, men 

som en möjlighet och han manar till fortsatta experiment. Detta är ytterligare ett sätt att 

betrakta det pedagogiska i teatern. Inte som ett hot, inte som dess mål, men som en 

konstnärlig utvecklingsmöjlighet. 

Även Platon ryms i denna ambition. Han skrev sina texter under ett långt liv och beroende på 

vilka texter jag gör nerslag i, så får jag olika bilder av Platons syn på konsten roll. Ändå är det 

inte i de enskilda uttalandena som Platons 

storhet ligger, utan i sättet att resonera 

filosofiskt. I dialogerna finns ständiga 

påståenden och motsägelser. Deltagarna är 

oftast oense men ännu oftare till sist ense om 

att det de först var tvärsäkra på inte längre 

stämmer. Sokrates representerar det 

obönhörliga sökandet efter en klokhet byggd 

på resonemang där inga frågeställningar är 

för stora eller för små för att granskas. Via 

dialogerna tvingas jag som läsare ta ställning, fundera själv. Jag retar mig på Sokrates, på de 

andra, på de ständiga omtagen, jag håller med och jag ändrar mig igen och igen. Kort sagt, jag 

deltar i diskussionen ännu drygt två tusen år senare, inspirerad av denna filosofiska poesi 

och/eller poetiska filosofi. Martha C. Nussbaum skriver: 

Plato tells us that we cannot throw away the images and the drama as delightful decorations, 

or lift out his arguments from the ‘literary’ context for isolated dissection. Still less can we 

abandon the arguments or relax the demands of our critical faculties. The whole thing is a 

Music discourse, which asks of us the full participation of all parts of our souls.207 

                                                 
206 Brecht (1975), s. 80 f. 
207 Nussbaum (1986/2011), s. 227. 
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I min uppgift som skådespelare ingår att ta reda på huruvida föreställningen jag medverkar i 

har en pedagogisk koppling och hur den i så fall påverkar mig och min publik. Skall jag aktivt 

delta i materialinsamlande tillsammans med barn, måste jag ta mig an uppgiften som 

materialinsamlare och då ta reda på vad det innebär. Skall jag medverka i rena pedagogiska 

sammanhang måste jag lära mig det jag behöver. Eftersamtal är komplicerade och måste, om 

de skall genomföras, tas på största allvar. Om den pedagogiska delen, eller vad vi nu skall 

kalla den, är reducerad till att finnas tillgänglig i foajén efter föreställningen så att de som vill 

prata med skådespelarna kan göra det, gör jag det i egenskap av en skådespelare som just 

spelat en föreställning. Frågan jag måste ställa mig där är hur personlig jag kan/vill vara i 

mötet med individer ur publiken. Och hur mycket personligt vill jag/kan jag ta emot och vad 

gör jag med de förtroenden jag får? Här står jag som medmänniska snarare än som 

yrkesperson. Här blir det min mänsklighet som får styra. Vad vill jag med mina 

medmänniskor?  

Jag anser att vi måste återerövra den här diskussionen från dem som vill låsa in den i mätbara 

målbeskrivningar och resultat. Vi måste också skilja på teaterns pedagogiska potential och på 

rena pedagogiska uppdrag. Det intressanta blir hur jag som skådespelare förhåller mig i 

praktiken, ute på golvet och hur jag kan bidra till att definiera vad som kallas pedagogiskt i 

relation till teater. Om jag kan anta en utmaning genom att utgå från Lennart Hellsings tanke 

att aktiverandet av livskänslan är pedagogiskt, samtidigt som jag agerar kunskapsförmedlare 

och bjuder på både lust och motstånd, då har jag alla möjligheter att skapa komplex teater, 

oavsett om jag sedan aktivt kommunicerar med min publik utanför teaterföreställningens 

ramar. 
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Bilder åv bårnteåter  

Fantasin är ingen lösning eller politiskt manifest, men den är en början till att söka. 

Verkligheten är ju ett resultat. Jag tror att fantasin är en bit på vägen! 

Ta tag i fantasin, innan vi blir bestulna på den också!208 

Staffan Westerberg 

Det finns en hel del skrivet om teater för barn och unga, men i den litteraturen är det ändå 

försvinnande lite som handlar om skådespelarens praktiska arbete och jag som yrkesverksam 

saknar framför allt skådespelarens eget perspektiv.209 Allt det jag skriver om här, utgår från 

mina försök att formulera min egen verksamhet. Via utmaningarna, svårigheterna, det 

stimulerande och det oväntade hoppas jag kunna ge en glimt av den komplexitet som barn- 

och ungdomsteaterskådespelarens yrke rymmer. Jag har en stark känsla för det jag gör på 

scen. Efter alla år och erfarenheter hyser jag fortfarande en nyfiken och kreativ lust till det 

sceniska arbetet. Men även om jag nu upplever en stabil och trygg relation till mitt 

skådespelande för barn och unga är jag präglad av allehanda varierande bilder av barnteatern. 

Från att det är det svåraste till det mest tacksamma, från det viktigaste till en sysselsättning 

med låg status. Kontrasterande bilder av skådespelaren som antingen känslostyrd och 

hämningslös till opålitlig eller beräknande agitatorisk, har hängt med i årtusendena via Platon 

och Diderot med flera. Jag är medveten om att jag i olika sammanhang under min karriär själv 

bidragit till att sprida ett flertal av dessa olika bilder, beroende på vad jag varit inne på för 

tillfället eller om jag sökt bekräftelse i någon specifik upplevelse. Jag är också medveten om 

att jag inte är ensam om dessa bilder och det gör mig nyfiken. Vad väljer vi skådespelare att 

beskriva av vårt yrke när vi får chansen? Vilka bilder sprider vi själva, inom branschen och 

utåt, mot allmänheten och vad har allmänheten för bild av oss? Kort sagt vilka bilder matas 

jag med och hur påverkar de mig?  

                                                 
208 Staffan Westerberg, citerad i Viveka Hagnell, Barnteater: myter och meningar (Malmö 1983), s. 241. 
209 En konsekvens av det är att jag valt att avstå från en traditionell forskningsöversikt och i stället låta detta 

kapitel bli en delinventering av det som finns utanför de traditionella forskningsmässiga ramarna. För er som är 

intresserade av att läsa mer om teater för barn och unga finns samtliga böcker jag hänvisat till i 

källförteckningen. En skrift som inte finns med där är; Karin Helander, Att öppna nya världar: En handledning 

om att gå på teater med barn i förskola och skola (Riksteatern, Stockholm 2008). Förutom att vara en utmärkt 

introduktion i barnteaterns värld ur ett publikt perspektiv, innehåller den också referenser för vidare läsning. 

(Finns att ladda ner via Riksteaterns hemsida http://skolscenen.riksteatern.se/attoppnanyavarldar) 

(Hämtningsdatum 9 oktober 2014.) 

 

http://skolscenen.riksteatern.se/attoppnanyavarldar
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Barnteater i populärkulturen 

I Bröderna Marx film Fyra fräcka fripassagerare hamnar Harpo i en kasperteater.210 I sina 

försök att smita undan de besättningsmän som jagar honom, tar han skydd bakom en skärm, 

bara för att upptäcka att han befinner sig mitt i en föreställning, något som han givetvis 

utnyttjar till sin fördel. Även i François Truffauts film De fyrahundra slagen finns en scen där 

ett storögt barnhav ser en kasperteaterföreställning.211 Spänningen är total när Rödluvan och 

vargen spelas upp. Liksom i Bröderna Marx-filmen sitter barnpubliken med gapande munnar 

och brinnande intensitet i blicken och kompletterar skådespelarnas repliker med vilda tjut och 

kommentarer. Det här representerar en bild av teater för barn, den idylliska, där barnpubliken 

sitter koncentrerad och stilla i salongen men ändå lever sig in med liv, lust och framför allt 

glada tjut. Men alla är inte glada över den högljudda bilden. I radioprogrammet Om pjäsen är 

dålig pratar publiken från 1986 kommenterar en skådespelare liknande föreställningar. 

Det finns en föreställning hos många vuxna att en föreställning är bra om publiken låter 

mycket. Då är så att säga barnen engagerade. Och det där tror jag är helt galet. Jag 

kan på 45 sekunder få en hel publik att ropa sig blåa i ansiktet, men de kommer inte ett 

steg närmare en teaterupplevelse. Jag får inte ut något av det, vi har inte 

kommunicerat, jag har bara fått dem att ropa. []Man tar en scen och fyller den med sex 

hundra ungar, det är vad jag kallar kalhyggesteater, och ställer sig att ropa frågor som 

man tänker sig att kunna haka tag i. Det kan man inte göra när man spelar för femtio 

barn en gång. Man har ingen aning, man imiterar någonting som man tror fungerar. Det 

är en förolämpning mot publiken, som man gör på vår nationalscen med jämna 

mellanrum. Man ropar ut och gläds åt att; ända upp på tredje raden sitter de och ropar 

tillbaka, de små liven!212 

Begreppet kalhyggesteater är okänt för mig, men jag känner igen fenomenet att barnens 

vokala respons blir ett tecken på engagemang. Som skådespelare vill jag att min publik skall 

vara med mig och där svarar barnens rop mot ett primitivt bekräftelsebehov. Då kan en tyst 

och stillsam barnpublik vara förvirrande då den kontrasterar mot en bild av de mindre barnen 

som oberäkneliga och livliga. Den brittiske regissören och dramatikern David Woods 

bekräftar detta men hävdar med bestämdhet att en tyst barnpublik är att betrakta som en 

komplimang: 

                                                 
210 Fyra fräcka fripassagerare, regi Norman Z. McLeod (USA 1931). 
211 De fyra hundra slagen, regi François Truffaut (Frankrike 1959). 
212 Om pjäsen är dålig pratar publiken: Röster om barnteater, radioprogram av Katarina Åsberg och Sven 

Trolldal, Sveriges Radio, 1 maj 1986. 
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But the fact is that if children are quiet, it means they are listening, and if they are 

listening, they are always enjoying the play. If they are not enjoying it, they would be 

talking and rustling.213 

Bilden av en ung publik som protesterar ljudligt när de har tråkigt förstärks i romanen En dag 

av David Nicholls. Boken presenterar en annan bild av barnteater. Den skrämmande! En av 

karaktärerna, den unga Emma spelar med i en teatergrupp ute på skolorna. Hon inleder ett 

brev till sin vän Dexter med en sarkastisk berättelse om hur övertydligt programmatisk pjäsen 

är och hur ungarna kastar smågodis i huvudet på henne medan hon spelar. Sedan säger hon att 

det faktiskt inte är så farligt och att de får ett fantastiskt gensvar och att de flesta inte kastar 

godis och så reflekterar hon över sitt behov att vara sarkastisk. Tydligt är att ”primitiv” 

skolteater alltid sätter rysningar i folks själar och definierar den som utför det som en 

konstnärstyp, eller wannabe-konstnärstyp. ”Så jag tycker det är givande även om du tycker att 

jag bara slösar bort min tid. Jag TROR verkligen att vi kan förändra något, Dexter.”214 Innan 

föreställningen kommer regissören för att peppa dem. Det krävs inte mycket för att vi skall 

ryckas med i mardrömskänslan: 

”Härlig publik i kväll, hörni! Nästan halvfullt, det är ju inte illa efter omständigheterna! 

[]Kom ihåg: behåll kontakten med publiken, håll det livligt, säg replikerna som om det 

var första gången och viktigast av allt, låt inte publiken skrämma er eller provocera er 

på något sätt. Samspel är toppen. Hämnd är inte bra. Låt dem inte reta upp er, ge dem 

inte den tillfredsställelsen. Femton minuter kvar, hörni!” Och med det stängde Gary 

dörren till omklädningsrummet, som en fångvaktare.215 

 

Det är tydligt att livet är ett helvete, åtminstone om man spelar skolteater. Antingen är de som 

ägnar sig åt det unga idealister som Emma, eller också cyniker som hela tiden längtar till 

något annat och bättre. som Emmas kollegor i föreställningen. Ett annat exempel på hur 

barnteater används i dramaturgiska syften är filmen om Cornelis Vreeswijk.216 Mot slutet av 

filmen är han på dekis och upplevs som ”slut”.  Musikkarriären är körd. Han har supit bort sig 

och har ingens förtroende i musikbranschen längre, något som illustreras med att han jobbar 

som skådespelare i en barnteateruppsättning.  Grovt sminkad som troll i något som ser ut som 

en källarlokal.  Det är påvra omständigheter och vi i publiken förstår att nu är botten nådd. 

                                                 
213 David Woods with Janet Grant, Theatre for children: A guide to Writing, Adapting, Directing and Acting 

(London 1997), s. 231. 
214 David Nicholls, En dag (Stockholm 2011), s. 22. 
215 Ibid., s. 24 f. 
216 Cornelis, regi Amir Chamdin (Sverige 2010). 



159 

 

Väl nere på botten får han ett erbjudande om att spela in en ny skiva och vips är han tillbaka i 

rampljuset, på de stora scenerna igen. Här representerar barnteater kanske inte helvetet, mer 

en ond dröm. 

Interaktion? 

Journalisten Hanne Kjöller rapporterade förfärat i DN efter att ha sett Djungelboken på 

Stockholms stadsteater där det var fullt med ungdomar i salongen. Det blev en stökig 

föreställning med snackande, godisätande och sms:ande publik.  

”Efter ett tag blev kommunikationen mer interaktiv. []Om Mowgli sa: ”Jag kanske ska 

gå” kunde man från salongen höra någon replikera: ”Ja, gör det”.217 

Hon lider med skådespelarna som bitvis försökte få publiken att lugna ner sig och inte störa 

och beskriver det som ett lärarkårens haveri. Det är givetvis en jobbig situation framför allt 

för skådespelarna och de i publiken som faktiskt är intresserade av föreställningen. Men min 

reaktion på artikeln var att; ”Det var väl inte så farligt, så har jag det ofta!”. Frågan är om det 

innebär att jag är mer tolerant eller bara mer avtrubbad än Stadsteaterns skådespelare. Har jag 

tillägnat mig en förståelse för de ramar inom vilka jag arbetar och ett förhållningssätt att 

hantera det som inträffar, eller är det snarare så att jag sänkt mina krav för att stå ut i skolan? 

När speltemperaturen höjs och karaktärerna på scen utmanar varandra, händer det ofta att 

publiken uppmanar skådespelarna att fullfölja vad de ”utlovat”. I fallet med Mowgli låter det 

jobbigt men samtidigt rätt oförargligt. När pjäser innehåller repliker som ”Jag skjuter dig!”, 

”Jag ska döda dig” etc. blir det genast knepigare att förhålla sig till. Under en föreställning av 

Othello föll en definitivt avstannande kommentar när vi närmade oss slutet. En uppenbarligen 

uttråkad elev, som dessutom visste hur pjäsen skulle sluta, utbrast ”Men stryp henne nu så vi 

får gå hem sen!”. Det går inte att spela vidare som om inget hänt efter en sådan kommentar. 

Faran med att vara allt för tillmötesgående mot de yttre omständigheterna är att jag riskerar att 

dribbla bort mig själv. Men det viktigaste är att jag som skådespelare är trygg i min egen 

identitet, annars kan det spåra ur rejält när kommentarerna kommer. Skådespelaren Johan 

Hedenberg skriver i Lill-Tarzan å jag om sin uppväxt i en Stockholmsförort och hur den satt 

spår i honom. Här berättar han utlämnande om uppsättningen Klassfiende, som var en stor 

succé på Dramaten under tidigt åttiotal. 

                                                 
217 Hanne Kjöller, artikel Djungelns lag på balkong och i salong, DN, 10 september 2011. 
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   I Klassfiende spelar jag en kille som kallas för Gullet. Han är intressant att spela, 

även om han är lite vek. Han liknar nästan en tjej, så jag har gått ner flera kilo för den 

här rollen. 

   Om jag skall vara ärlig så är det lite jobbigt det här. Kan faktiskt känna igen mig lite i 

Gullets osäkerhet. Men det tänker jag inte tala om för någon. 

   Efter föreställningarna kommer många fram och tar min hand: Åh, vad bra du är, 

säger de. 

   Nej, nu måste jag in i sminket och klä på mig Gullet. Sedan ska jag låsa in mig på 

toaletten och checka igenom manuset. Det är en ritual som gör mig trygg. 

   Idag är det en skolföreställning, då kommer det en massa förortsungar. Det är bra att 

kidsen får lite teater. 

   Kan du höra punkmusiken dåna i marmorfoajén och på Målarsalens scen? London 

Calling, med Clash. Visst är det häftigt! 

   Nu är kidsen på plats, då börjar det strax. När Järnet i pjäsen skriker fitta, då är 

pjäsen igång. 

   FITTA! 

   Nu har det börjat. 

   Det är någon som skriker bögjävel i salongen. Äh, skit i det! 

   Varför skriker han ”Kolla in bögjäveln”? Är det mig han skriker åt? Skit i det, skit i det, 

skit i det. 

   Jag har min monolog och han fortsätter att håna mig. Får inte bli arg, får inte bli arg. 

Håll i bara, jag vet vad jag gör och kan. Han ska inte få mig ur balans. 

   Varför är det ingen som stoppar honom, finns det inga lärare i salongen? 

   Det lilla svinet får de andra att börja skratta de med. 

   Snart är det paus och jag vet var han sitter. Ska ta den lilla jäveln! 

   Äntligen, nu går ljuset upp i salongen. Var är han? Där är han! 

   Åh, vad härligt! Mina ben bär mig upp i salongen på tre raska steg. Det är underbart 

att tackla en idiot i full fart. Kan du se hur han ligger under mig och hur skräcken lyser i 

hans ögon? Tänker inte slå honom, bara skrämmas. Grabbjävel! Nu är du inte så jävla 

kaxig va? 

   Släpper upp honom. Ungdomarna stirrar på mig. 

   Ingen förortsjävel hånar mig.218 

När det gäller Kjöllers artikel möttes den i kommentarsfältet efteråt av både ris och ros. Det 

fanns de som menade att Kjöller i egenskap av liberal ledarskribent, själv bäddat för 

situationen som i stället beskrevs som ett kulturpolitiskt haveri. Dagens ungdom har aldrig fått 

chansen att ta del av kultur på grund av den urbana medelklassen och dess ”oöverstigliga 

                                                 
218 Johan Hedenberg, Lill-Tarzan å jag – En berättelse från världens bästa land (Stockholm 2012), s. 39 f. 
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barriärer i form av sociala koder och kulturell identitet”.219 Andra höll med Kjöller. De 

redovisade egna erfarenheter av ungdomars etikettsbrott vid teaterbesök. En tog det hela 

mycket seriöst och sörjde att: ”Lärare idag saknar möjligheter till bestraffning av elever.”. 

Kontentan är, som jag ser det, att även om de olika kommentarsdebattörerna identifierar olika 

orsaker till debaclet under Djungelboken, är alla överens om att ett etikettsbrott har skett. 

Bilden av att en orolig publik har fel, fixeras. Ändå är en högljudd barnpublik ingen ny 

företeelse. Här beskriver Karin Helander hur missnöjet med barn som publik spred sig inom 

institutionerna under 1950-talet. 

Även skådespelarna på Dramaten stördes av larmande barnpublik och regissören Stig 

Torsslow påpekade i Svenska Dagbladet 20/12 1955 att det var en tidsfråga hur länge 

aktörerna ville finna sig i att spela skolföreställningar och att Dramatens personal fick 

extra mycket arbete med att laga trasiga publikplatser och skrapa tuggummi från 

sammetsklädseln.220 

I sammanhanget kan det vara värt att påpeka att en rörig publik inte är ett fenomen isolerat till 

barn- och ungdomsteatern. Historiskt sett har teatern alltid varit en social arena med allt vad 

det innebär. Per Arne Tjäder konstaterar att: ”Den intresserade och koncentrerade publik i en 

tyst salong som vi idag tar för självklar är en sen företeelse i teaterhistorien.”221 

Under århundraden var teatern en av få offentliga platser som erbjöd social 

gemenskap, ett rum att visa upp sig i och där man samtidigt kunde betrakta de andra. 

Därtill har publikens uppträdande alltid varit ett troget uttryck för rådande sociala 

förhållanden och konventioner. Man blev inte en annan bara för att man gick på teater.  

   Det innebar att den församlade folkmassan förr i tiden ofta var stökig och aldrig tyst 

lyssnande. Redan den romerske skalden Horatius fördömde vältaligt buslivet på 

teatrarna.222 

 

Skådespelaren Carl-Axel Karlsson med stor erfarenhet från turnerande barn- och 

ungdomsteater med Unga Riks ser också en koppling bakåt i tiden: 

Ja, det gäller att fånga ungdomarna. Situationen kan påminna litet om den vuxna 

publiken på Shakespeares tid med rop och kommentarer. Är man bra blir det applåder, 

                                                 
219 Kommentarerna är nu borttagna, men jag har kvar utskrifter av de kommentarer som dök upp fram till den 28 

november 2011.  
220 Helander (1996), s. 40. 
221 Per Arne Tjäder, Nattens mask: Teater från A till Ö (Göteborg 2011), s. 104. 
222 Ibid., s. 103 f. 
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är man dålig låter de oss höra det. Vi är så beroende av varandra på scenen. Det är 

inget stjärnspel utan ensemblespel i allra högsta grad.223 

Liksom Sven Wagelin-Challis:  

Vi har fått kritik från vissa håll för att vi spelar Shakespeare, Romeo och Julia, för så 

små barn. Men samtidigt, finns det en publik som är Shakespeariansk, så är det ju den 

här förskolepubliken. De är precis som parketten på The Globe. Gillar de det så är de 

med till 100%. Gillar de det inte då kastar de ägg eller går härifrån och gör någonting 

annat. En vuxenpublik är liksom mer artig, sitter och tycker och applåderar fast man 

kanske nästan somnar ibland. Men det gör ju inte den här publiken!224 

I båda fallen ses publikens oberäknelighet som en tillgång. Jag måste som skådespelare 

förtjäna min respons, men jag får också ett obönhörligt snabbt kvitto på huruvida jag varit 

framgångsrik eller inte. 

Det svåraste? 

Om jag tillåter den hårda bilden att dominera kan det leda till att jag stundtals 

överkompenserar det komplexa i mitt yrke genom att hänvisa till det som är svårt. Genom att 

visa på en ymnighet av fallgropar kan jag åtminstone för mig själv få det att framstå som 

något heroiskt och ytterst svårbemästrat. Det här är det riktiga livet och där står jag! Som här 

där skådespelaren Iwa Boman hyllar sitt skrå genom en jämförelse med att spela för en 

beskedlig vuxenpublik: 

Här är vi, teaterns stuntmen! Här står vi öga mot öga med Tigrarna! Vad är det att göra 

en lång ödesmättad paus på Stora Scenen! Det kräver väl inget dödsförakt! Med alla 

dessa beskedliga vuxna, som på sin höjd reagerar med att somna när dom blir 

uttråkade! Men tråka ut hundra högstadieelever får ni se!225 

Iwa Bomans text är skriven i en lätt ironisk och mycket underhållande ton. Men jag anar ändå 

allvaret där bakom. Jag känner igen mig så väl. Det är, som av de skådespelare jag intervjuat 

säger; ”som att dela med sig av sitt hjärta till någon som tröttnat för länge sedan”. Jag står där 

med min smärta tydligt placerad i handen men ingen vill ta emot den. Just tanken om det 

svåraste är intressant. Jag har vid ett flertal tillfällen, från intresserade och nyfikna människor 

utan egen erfarenhet av teaterarbete, fått frågan om inte det allra svåraste för en skådespelare 

                                                 
223 Persson, s. 42. 
224 Vetenskapsradion, SR, 14 april 2003. 
225 Iwa Boman, Möte, ur UNGA KLARA Barnteater som konst, red. Monica Sparby (Stockholm 1986), s. 111. 
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är att spela för högstadiet. Kanske är skräckbilden om skolteatern väl etablerad via böcker 

som En dag och Lill-Tarzan och artiklar om Djungelboken på stadsteatern. Men det är också 

en bild som lever inom skrået. 

I Teatertidningen 2/2012 görs en enkät om skådespelares relation till publiken. Fyra 

skådespelare deltar. Som svar på frågan om det värsta publikminnet tar tre av dem upp skol- 

eller ungdomsteater. Den fjärde, Kim Anderzon, skriver om publik som inte själva betalat sin 

biljett och tar firmafester som exempel. Kontentan är att hon lovat sig själv att inte spela för 

någon som inte bett om det. Henric Holmberg som skriver om publiken i mer löpande text 

utpekar klassrumsteater som det svåraste. ”En gång har jag spelat klassrumsteater, det 

svåraste av allt.”226 

En svår teaterpublik är en som inte märker att en föreställning har börjat. För att den är 

upptagen med något annat, försvara sitt revir till exempel. Då är det ganska kört. Detta 

kan man råka ut för när man spelar för en skolpublik i skolans egna lokaler.227 

En variant av den här beskrivningen är att låta det glida över i en romantisering. Här spinner 

Nonnie vidare på en tanke om barnteaterns inre statusförhållanden och skapar ”The working 

class theatre hero!”: 

Nonnie: Det är ju det att om jag jobbar på Unga Klara, eller Backateatern eller Ung 

scen/öst då har man ”rätt” status. Men om jag jobbar med turnerande barn- och 

ungdomsteater, då har jag ingen hög status. Vi själva ger oss den statusen också. Det 

vi då har kvar, det är ju den här heroismen. Vi är arbetarklassen… Det är vi som är ute i 

buskarna och spelar för invandrare och i flyktingförläggningar och i bruksorter. Det är 

ett sätt att hävda sig. Jag har ingen hög status, men faan jag kroppsarbetar, jag har mitt 

slit! ”Vi hade tre timmars byggtid på den föreställningen och jag släpade sju pundare 

helt själv och sen spelade jag trehundrasju föreställningar på en dag!” 

I en artikel i den amerikanska teatertidskriften Showbusiness gör Ken Arthur, talesperson för 

TheatreworksUSA, följande uttalande om barnteaterskådespelarens praktiska förutsättningar: 

”We want people with the ability to perform under pressure.” Sedan lägger han lite 

förmildrande till att “children’s theater encourages social change, and it’s fun at the same 

time.”.228 Även om det är roligt att spela teater för barn, är det ingen lek. En skådespelare 

                                                 
226 Henric Holmberg, Teatertidningen 2/12, s. 41. 
227 Ibid., s. 41. 
228 Mark Jarvis, Theatre for Young Audiences, Show Business, http://showbusinessweekly.com/article-1509-

theater-for-young-audiences.html (Hämtningsdatum 12juni 2014.) 

http://showbusinessweekly.com/article-1509-theater-for-young-audiences.html
http://showbusinessweekly.com/article-1509-theater-for-young-audiences.html
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måste kunna ”perform under pressure”. Som i Tv-serien Spanarna på Hill Street där Sergeant 

Esterhaus i varje avsnitt avslutar dagens genomgång med poliserna med orden: ”Let's be 

careful out there!".229 Det är stundtals tufft och ansträngande att spela teater i skolor och 

kanske framför allt på högstadiet. Men betonandet av det hårda och tuffa kan, om det 

framhärdas för ivrigt, bli obehagligt. Vad är det egentligen som eftersträvas? Den slutgiltiga 

avarten får representeras av Jouko Turkka som under sin storhetstid på 80-talet drömde om 

den oövervinnerlige skådespelaren: 

Turkka wants to bring back charisma to the actor. The aim is an actor who is the hero of 

our time, a physically and mentally strong performer type, who is capable of quelling 

disrespectful school audiences and bringing into the theatre those people who don’t go 

there nowadays. He wants to free the theatre from old-womanishness, to create a more 

masculine, more dangerous atmosphere. “If someone wants to say the truth about the 

world he must earn the right to do so. If he wants to perform for others, he must be able 

to do more than others. One must create real men and women as actors. […]”230 

Här är skådespelaren en övermänniska av företrädesvis manligt kön som förtjänat sin rätt att 

säga sanningen och kan kväsa den publik som inte respekterar hans överhöghet. En 

skräckvision ännu starkare än den mest krävande ungdomspublik. 

Memoarer 

För att inte fastna i problembeskrivningar tvärvänder jag nu och går mot det tacksamma i 

gestalt av det djurlikt bedårande. I skådespelares memoarer och biografier är det inte ofta som 

barnteater nämns som en av meriterna. Margit Manstad är ett av undantagen.  

Vid jultiden 1925 spelade vi en förtjusande liten barnpjäs ’Mästerkatten i stövlar’ på 

matiné och eftermiddagsföreställningar. Publiken var i 3-årsåldern och uppåt med 

mammor och pappor. En underbarare publik kan jag knappast tänka mig. Så lyhörd för 

allt. Ingenting undgick dem. Jag var naturligtvis ’Katten’ i fint tecknad päls med öron och 

morrhår och en söt liten nos. Jag älskade att spela Katt, ja jag kände mig som en katt 

med hull och hår och hela dess väsen. Och när de skulle klippa mina klor och jag 

jamade och skrek, var det ett liv i salongen av deltagande kommentarer. 

                                                 
229 Spanarna på Hill Street, Tv-serie (USA 1981 – 1987). 
230 Anneli Kanto, Theatre Academy. Body Builder Heroes of our Time”, Theatre. News from the Finnish Theatre 

Nr 36, 1983, s. 2. (Citatet är hämtat ur Kent Sjöström, Skådespelaren i handling (Stockholm 2007), s. 93.) 
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   En matiné hade jag bjudit min 4-årige systerson 

Rolf att se mig och när de klippte klorna på mig sa 

han högt så även jag hörde det: ”O, nu gråter 

moster Margit”! Då blev det ett skratt.231 

Jag tycker det syns på bilden att hon var nöjd med sin 

kattroll. Det här är också den tidigaste rapporten jag hittat 

där en skådespelare själv beskriver sin medverkan i en 

barnföreställning. Även om den skrevs i efterhand, 1987, rör 

den en tid då barnteater var långt ifrån vad den är i dag. Att 

Manstad då uttalar sig positivt känns skönt. Även Sif Ruud 

var positiv till att spela barnteater. Men i boken Ett liv får 

hon en fråga av Elisabeth Sörenson som mer än antyder att 

det inte var ett självklart val på Dramaten där Ruud var 

anställd större delen av sin karriär.  

Samtidigt som Hemsöborna gick i TV spelade du alltså Farmor Skogsmus i Thorbjørn 

Egners Klas Klättermus. Det var en smått sensationell uppsättning, regisserad av 

Jackie Söderman. Påkostad spektakelföreställning för barn. På Stora scenen och med 

några av Dramatens stora namn i rollistan. Det mest bejublade momentet var det där 

Mårtens farmor, Gamla fru skogsmus (Sif Ruud) for i taket. Samtidigt hade man en 

känsla av att nationalscenen vred sig i sina kval: skulle man verkligen spela barnteater? 

Det var delade meningar om den saken, och den uppfattningen fanns, att det var 

förklenande att bli ombedd att spela barnteater. Så illa var det: ”stora” skådespelare 

spelade inte barnteater. För egen del har jag aldrig haft något emot att spela för barn, 

tvärtom, jag tycker att det är viktigt. Men då ska det vara bra barnteater. Jag har varit 

med i en del mindre lyckade skolteatersatsningar. När de kom och bad mig spela 

Farmor Skogsmus, tyckte jag att det var förfärligt roligt. Ingmar Bergman, som var 

teaterchef, hade satsat helhjärtat på denna produktion. Det var bra skådespelare och 

en fin uppsättning: man kunde inte vara annat än hundraprocentigt positiv. 

Du lade ned möda även på rollen som fru Skogsmus? 

Naturligtvis. 232 

                                                 
231 Margit Manstad, Och vinden viskade så förtroligt: Minnen och episoder (Stockholm 1987), s. 47. (Fotografiet 

på Manstad finns med i boken utan uppgift om fotograf.) 
232 Sif Ruud/Elisabeth Sörenson, Ett liv (Stockholm 1988), s. 173 f. 
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Ja, vad skall hon annars svara? Det är klart att hon jobbar hårt, hon var en seriös skådespelare 

som tog sitt arbete på allvar. Även små roller kräver ordentliga förberedelser. Nu blev Klas 

Klättermus en stor succé på Dramaten vilket fick fascinerande konsekvenser. Här berättar 

Sven-Bertil Taube om sitt liv som räv: 

Dramatens loge var mitt andra hem under många år. Ingmar Bergman, som härskade 

där vid 60-talets mitt, påstod alltid att min bästa roll var som Mickel Räv i Klas 

Klättermus. En gång dök han upp vid mitt bord på Riche, stödd på en käpp, lutade sig 

fram, blinkade och sa: ’Kommer du ihåg räven på Dramaten, hörru? Det var härliga 

tider med räven!’ Mitt under publiksuccén blev jag inkallad på repmånad. En rasande 

Bergman ringde överbefälhavaren: ’Du kan inte ta min räv, då blir det barnrevolution!’ 

Några dagar senare fick jag ett telegram: ’Återsänd krigsplaceringshandlingar. Era 

tjänster kommer i framtiden inte att påräknas. Ö.B.’ Jag minns att jag tittade på de där 

sista två bokstäverna och tänkte: ’Ö.B.? Vem fan känner jag som har de initialerna?’233 

På bilden bredvid texten sitter en ung Sven-Bertil och sminkar sig i logen. En klassisk 

teaterbild. Den här berättelsen finns också i något mer utbyggd form i hans memoarer, Ord 

och många visor. En underhållande detalj där är att Ingmar Bergman enligt Sven-Bertil i 

telefonsamtalet till Ö.B. säger: ”Det här är Ingmar Bergman, jag är chef för teaterstyrkorna. 

Taube kan inte komma. Han ska vara räv!”234 Taube konstaterar att rollen paradoxalt nog blev 

en av hans mest uppskattade någonsin. Varför paradoxalt? Jag som blev så glad när jag läste i 

Vi om detta. Där fick det en stor plats bland minnesbilderna, här är det reducerat till en 

parentes. En rolig historia eftersom Bergman var inblandad.  

 

För min egen del är den uppsättningen oerhört betydelsefull. Jag såg aldrig föreställningen, 

men det känns så. Jag har en numer sönderspelad skiva med alla sångerna och många av 

spelscenerna och framför allt fascinerades jag av Sven-Bertil Taube som räven. Inte bara för 

att det var en given huvudroll, utan framför allt för hans karisma, hans textbehandling. Den 

njutningsfulla lystnad som jag hörde i hans pauseringar. Räven har följt mig även på ett annat 

sätt. Jag vet inte hur och när jag hörde det och vem som sade det, men när jag började på 

skådespelarutbildningen på Scenskolan i Stockholm i mitten av åttiotalet, så var det någon 

som levererade följande visdomsord: ”Den dagen du får rollen som räven i Klas Klättermus, 

så vet du att du antingen är alkoholiserad, eller bara slut som skådespelare.” Jag blev chockad. 

                                                 
233 Sven-Bertil Taube i intervju, (berättat för Petter Hansson), tidningen Vi biografi nr 2, 2011, s. 24. 
234 Sven-Bertil Taube och Petter Karlsson, Ord och många visor (Stockholm 2007), s. 160. 
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För mig var Mickel en drömroll.235 Var hade jag hamnat? Vad var det för en värld jag var på 

väg att ge mig in i? Jag förstod att det fanns fördomar om yrket jag inte kände till. Själv hade 

jag en oproblematisk hållning till barnteater. Eftersom jag tillbringat en stor del av min barn- 

och ungdom på Vår Teater vid Medborgarplatsen hade jag själv ”alltid” spelat för barn och 

såg inget konstigt i det.236 

Kluvna bilder 

I övrigt är det tunnsått med skådespelarnas egna röster när det gäller barnteater. Som ett 

exempel kan nämnas Berit Gullbergs intervjubok samtal med 12 skådespelare.237 Där är Lena 

T. Hansson den enda som omnämns ha erfarenhet av barnteater även om den å andra sidan 

klaras av på en sida.238 Henric Holmberg är ett av undantagen när det gäller skrivande 

skådespelare. Han skriver ofta om sitt arbete med teater för barn och unga, bland annat i 

UNGA KLARA Barnteater som konst, och i memoarerna En sorts skådespelare.239Jag tycker 

annars att det finns en rätt utbredd uppfattning om svensk barnteater som nyskapande. Natalie 

Davet inleder sin studie av barnteatern i Sverige i dag, med orden: ”Sverige är känt för att 

göra världens bästa barnteater.”.240 Hon konstaterar vidare att: 

Barn- och ungdomsteatern kan ses som den stora inspiratören för hela teaterbranschen 

med lider trots detta av en lågstatusposition som bottnar i djupt rotade 

könsröllsmönster, en polariserad syn på barnteater som vuxenteaterns motsats, 

bristande resurser, tystnad, avsaknad av >>den vuxna blicken>> och ett förakt för det 

barnsliga.241 

Många av de skådespelare jag intervjuat vittnar om hur de trots en eventuell lågstatusposition 

finner större konstnärlig stimulans i att arbeta med barn och ungdomar i publiken. 2004 hölls 

ett seminarium på Kulturhuset i Stockholm, ”I Sverige slår man igenom med en barnpjäs!” 

som handlade om dramatikens och dramatikernas utveckling och prisade vår viktiga barn- och 

                                                 
235 Kanske var det därför som jag tjugofem år senare, när jag översatte Shakespeares Othello, fann ett så stort 

nöje i att vid ett lägligt tillfälle i dramat förändra den för Jago så förhatlige Michael Cassios namn till Mickel 

Cassio. Från början var det en teknikalitet beroende på blankversens versmått, men sedan var det en ren njutning 

att föreställning efter föreställning kunna kräma ur mig Mickel Cassio! Bara att säga namnet högt var sinnligt 

härligt. 
236 Läs mer om Vår Teater i, Kent Hägglund Vår teater: de första 60 åren (Stockholm 2002). 
237 Gullberg (1990). 
238 Detta är ingen anklagelse mot Berit Gullberg, eller någon av skådespelarna i boken, bara ett konstaterande. 
239 Henric Holmberg, En sorts skådespelare (Stockholm 2000). 
240 Natalie Davet, Makt & maktlöshet: Aspekter och tendenser inom den moderna svenska barnteatern 

(Barnteaterakademin, Göteborg 2011), s. 11 
241 Ibid. 
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ungdomsteaterscen. Ändå verkar en svårighet vara att behålla kulturdiskussionens intresse för 

barn/ungdomsteatern.  När teatertidningen Nummer summerar 2000-talets första 

teaterdecennium, handlar i princip ingenting om barnteater.242 Anders Duus får en sida i 

egenskap av dramatiker som skriver för barn och uppsättningen Elektra show beskrivs utifrån 

den debatt om skildringen av vårt mångkulturella samhälle som följde föreställningens 

framfart. I övrigt nämns 4 – 5 föreställningar bland årens bästa, ett försvinnande litet antal i 

jämförelse. Angereds teater uppmärksammas som årets förortsteater 2005. Babydrama nämns 

lite i förbigående. Sedan inte mer.  

Kanske är det så för att även vi skådespelare som spelat och spelar för barn har en kluven 

inställning till barnteatern som fenomen och benämning. I programserien Stjärnorna på slottet 

medverkade skådespelaren Johan Rabaeus och han berättade där för olika kollegor, däribland 

skådespelaren Kim Anderzon, om sina fyra år på Modellteatern i Eskilstuna under slutet av 

1970-talet. 

Johan: Jag fick ju spela för hela kinesiska lågstadiet, brukar jag säga. Nej men alltså, vi 

var ju runt i hela mellansverige och spelade och du vet, det var ju tre föreställningar om 

dan ibland. Att spela för ungar liksom, det där tvingar ju fram nånting, alltså en sorts 

teaterskola var det faktiskt, det måste jag säga. 

Efter Modellteatern kommer han till TUR-teatern i Kärrtorp, och medverkar i Kabaré 

Nattståndet. 

Johan: Och det där var så jävla häftigt att uppträda för en vuxenpublik när man hade 

varit där i Eskilstuna och bara haft å göra med, med, med… 

Kim: Barn. 

Johan: Ja, nej men det var jävligt häftigt.243 

Här blir barnteatern återigen en skola, något man likt lumpen tar sig igenom för att efteråt 

kunna gå ut i det riktiga, viktiga vuxenteaterlivet och arbetet där.  

Från radio 

När jag letat källmaterial under avhandlingsarbetet har jag lyssnat igenom en mängd 

radioprogram där skådespelare medverkar. I de fall då barnteater tas upp är det ofta utifrån en 

problemställning utgående från status. Skådespelaren Thomas Roos, som var med om att 

                                                 
242 2000-talets första teaterdecennium: scenkonstbevakning i Nummer 2000 – 2009 (Stockholm 2009). 
243 Stjärnorna på slottet, SVT, 21 januari 2012. 
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bygga upp Modellteatern i Eskilstuna, får i radioprogrammet Barnteater – en nödvändighet, 

en fråga som också strävar mot en längtan bort, till något annat. 

Intervjuaren: Många börjar ju med barnteater för man har barndomen något så när 

aktuell inom sig. Men nu är det ändå tio år sedan. Åldras man inte när man gör 

barnteater? Eller ens syn på det? 

Tomas: Jo, det gör man. Men det blir inte mindre fascinerande. Men man kan uppleva 

en…en bitterhet är kanske att ta i. Men man kan uppleva det negativt och svårt att 

jobba med för att det är väldigt mycket motstånd mot barnteater. Som om man inte 

klarar någonting annat. []En barnboksförfattare får kanske frågan, när skriver du en 

riktig roman? Som om man jobbar med barnteater tills man får chansen! Det är en 

ganska utbredd syn, och det är jävligt trist.244 

När Mia Gerdin intervjuar Hans Wiktorsson och Anki Rahlskog, mer kända som Arne och 

Gudrun i Tv-serien Kurt Olsson, handlar det mest om den nuvarande mediabevakningen. De 

presenteras med orden: ”Några skådespelare som tidigare ägnat sig åt barnteater men som nu 

upptäckts av en stor vuxenpublik - Gudrun och Arne, d v s Anki Rahlskog och Hans 

Wiktorsson.”  

Hans: Det är klart att man som barnteaterskådis inte massmediamässigt når upp till de 

höjder som Arne och Gudrun gör. Det är en ny värld på så sätt. 

Anki: Barnteater försiggår ofta i skymundan. Det har förekommit säsonger där vi bara 

spelat barnteater och folk har kommit och frågat: ”Har ni lagt ner?”. Och då spelar vi 

två, tre föreställningar om dagen, både på turné och på teatern. Men inte ens kollegor, 

som man tycker skulle vara mer insatta, har lagt märke till det. 

Mia: Barnteater skall man alltså inte syssla med om man vill bli känd! Är det inte 

orättvist att ni inte får uppmärksamhet för er barnteater? 

Anki: Det beror på vilken uppmärksamhet man menar. Vi får en väldig uppmärksamhet 

och respons från den publik vi har!245 

 

Radioprogrammet Barntillåtet som sändes i januari 1988 handlar bland annat om hur de fria 

aktörena skall orka hålla ut i de ekonomiskt hårda tiderna. I en intervju angående Skottes 

musikteaters uppsättning av Paddan och grodan får skådespelarna Olle Törnqvist och Kalle 

Zerpe frågan om hur det är att spela i en grupp med så knappa ekonomiska förutsättningar. 

                                                 
244 Barnteater – en nödvändighet, SR, 17 augusti 1982. 
245 P 1 Göteborg, SR, 20 mars 1989. (Jag har komprimerat intervjusvaren, men inte ändrat i innehållet.)  
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Olle: Att spela som vi…det är ju ett liv! Att spela barnteater, att varje dag möta det 

kommande släktet. Det groende livet. Det är ju stort. Det är inte alla som får möjlighet 

till det. Så det känns oftast bra. 

Fråga: Vad är det som driver dig att fortsätta? 

Kalle: Det är…en del av livet. Vi väljer ju att spela barnteater för att vi tycker det är så 

viktigt. Mycket med tanke på att vi lever i en hård tid. Barnen måste få motbilder. Jag 

känner att jag har mycket att ge till min publik, mycket som jag har inom mig. Och jag 

känner också att barnen ger mig mycket tillbaks.246  

Det känns som de tre ovanstående intervjuerna åtminstone från intervjuarnas håll kretsar kring 

temat barnteater som en kamp.  Det är något som måste offras i varje led om jag spelar för de 

unga. I det första exemplet är det branschtrovärdigheten som riskeras, i det andra den mediala 

uppmärksamheten och i det tredje den privata ekonomin.247 Jag kan i sammanhanget inte låta 

bli att följa upp med ännu ett inslag från Barntillåtet, eftersom skådespelaren i det fallet 

verkar beredd att riskera förståndet! Skådespelaren och regissören Med Reventberg driver här 

gigantprojektet Peter Pan på Nationalteatern i Göteborg. Med hävdar bestämt att det är 

mycket roligare att spela för barn än för vuxna. 

Med: Barn har inte så mycket fördomar och förutfattade meningar och är inte så 

krångliga som vuxna och rädda för att visa vad de känner, det är ju vuxna. De är 

jättebesvärliga. Nej, barn det är mycket bättre. De bara tar emot. Tycker de om så visar 

de det. Tycker de inte om, så visar de det. Man är alltid så himla trygg med dem, för 

man vet precis var man har dem. Och man får så otroligt mycket igen av barnpubliken. 

Det säger väl alla, men det är ju så!248  

Peter Pan beskrivs sedan som ett våghalsigt projekt. 30 man på scen, 1,7 miljoner i budget. 

Lång planering och tiggerivändor och högvis med räkningar. De fick låna till löner när 

pengarna inte kom i tid. Man måste kanske vara lite galen för att sätta igång ett sådant projekt, 

säger intervjuaren. ”Jag tror att man skall vara lite galen för att hålla på med barnteater 

överhuvudtaget”, kontrar Med! 

Hårddraget, antingen uppehåller skådespelaren sig vid barnteatern under en period, ser det 

som en skola eller en genomgångsstation, och går sedan vidare. Eller stannar kvar i 

barnteaterfältet och lever ett liv i idealitet. En sållningsprocess. Men även bland idealistiska 

                                                 
246 Barntillåtet, SR, 8 januari 1988. 
247 Det ekonomiska offret var närvarande redan i skolteaterns ungdom. Ingrid Luterkort beskriver villkoren för 

den då, 1947, nystartade Skolbarnsteatern: ” Skådespelarna delade Johns och min entusiasm för detta nya 

experiment och hade accepterat minimala arvoden[]” (Nordfeldt, s. 102.) 
248 Barntillåtet, 1988. 
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och hängivna barnteaterskådespelare odlas egna schablonbilder som bidrar till den kluvna 

bilden av barnteaterskådespelaren. För en tid sedan medverkade jag vid en fotografering i 

samband med en uppsättning. Fotografen tyckte att en av skådespelarna var lite väl neutral 

och energilös och frågade om hen kunde se lite gladare ut. Varpå skådespelaren genast 

svarade: ”Jaha, du menar ett riktigt barnteaterleende!” och drog på ett stort smil med synliga 

tänder och glatt uppspärrade ögon. Tokroligt. Schablonen blev ett sätt att nå kommunikativ 

förståelse. Både skådespelaren och fotografen förstod genast vad ett barnteaterleende innebar 

och hur det kunde utnyttjas.  

Theatre for children  

Under ett besök i London letade jag efter engelsk litteratur om barnteater ur skådespelarens 

perspektiv. Inte heller där var det något överflöd. I National theatre’s book shop fann jag i alla 

fall David Woods Theatre for Children. Han är i första hand dramatiker och regissör, men har 

även en viss erfarenhet av skådespeleri. Han har skrivit en tämligen handfast handbok riktad 

till alla som vill ägna sig åt professionell barnteater. När det gäller skådespelarens arbete 

siktar han också in sig mot möjliga fallgropar och risken att skådespelaren blir cynisk.  

An actor may simply feel embarrassed playing an animal or a twittering Jumbly or a 

villainous, bouncing Plum Pudding Flea. As a result, the actor may play the part without 

real conviction, as though winking to the adults in the audience, ‘I know this is daft, and 

I’d much rather be doing a bit of Shaw or starring in a musical, but this is the best I 

could get…’ Children won’t be fooled. They won’t reward such a performer with their full 

attention.249 

Om jag redan tidigare hyser en motvilja inför att spela för barn kommer det definitivt inte 

hjälpa om jag samtidigt skall vara utklädd till en skurkaktig ”Plum Pudding Flea”.250 Men 

även för oss som är hängivna kan det ibland bli för mycket. I en lågstadieproduktion jag var 

med i för några år sedan fick scenografen en märklig varning från oss i ensemblen: ”Det får 

inte vara för mycket barnteater över scenografin!”. Scenografen, som vi inte kände sedan 

tidigare, förstod inte riktigt vad vi menade. Vi i ensemblen befarade att den scenografiska 

lösningen skulle tippa över i något som för oss i ensemblen framstod som en stark schablon, 

som glättigt och tillrättalagt. Det intressanta är att vi inte uttryckte det, utan använde oss av en 

                                                 
249 Woods/Grant, s. 226. 
250 I sin avhandling om skådespelarens arbete med känslor, konstaterar Stina Bergman Blix att: ”The actors must 

learn how not to become embarrassed when social rules say that they should.” (Stina Bergman Blix, Rehearsing 

emotions: The process of Creating a Role for the Stage (diss.) (Stockholm 2010), s. 13.)  
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annan schablon som vi tog för given, men som till skillnad från det tokroliga 

barnteaterleendet, inte alls fungerade i sammanhanget. 

I Theatre for Children har kapitlet om att spela för barn huvudrubriken: ”Twice as Difficult, 

Twice as Rewarding”. Där går Woods i klinch med uppfattningen att det skulle vara lättare att 

spela för barn än för vuxna.251  

The truth is that acting for children is far more difficult than acting for adults. I always tell 

my actors, on the first day of rehearsal, that this will probably be the most difficult job 

they will ever do, including Shakespeare. The dedication and energy they will be 

expected to give will be enormous. The volatility of the audience, as described earlier, 

makes every performance a challenge.252 

Ett tvärsäkert uttalande. Dubbelt så svårt, dubbelt så belönande. Men återigen känner jag igen 

mig. I mina skådespelarintervjuer ansåg de allra flesta att det essentiella kravet på en 

barnteaterskådespelare är ett intresse för barnen, för publiken.  Woods har en mer handfast 

lista:  

So what does an actor need to succeed in children’s theatre?  

   A good basic acting ability is obviously essential; clarity of voice, good vocal 

projection and a good ear for accents will be helpful.  

   An interest in and a willingness to learn special skills such as puppetry, conjuring and 

acrobatics, plus circus skills such as juggling and stilt walking, will be advantageous. 

   Versatility is a great help. The actor needs to enjoy playing a great variety of 

characters. 

   A relish for playing larger than life characters is essential.253 

Jag konstaterar att vi har olika syn på hur teater för barn ser ut och vad den innehåller. Varje 

tradition ställer sina egna krav. Hans perspektiv utgår från en brittisk tradition av scen- och 

salongsteater som främst riktar sig till barn i lågstadiet och bitvis upp till mellanstadiet. Det är 

lätt att bli ironisk inför denna uppräkning av styltgång och dialektala färdigheter, men det går 

också att se det som en markering av att skådespelaren förväntas arbeta utanför sin vardagliga 

trygghetszon. En maning om en fysisk leklust. Även hos Woods finns tanken om barnteatern 

som en tuff och kostsam arena. Men i stället för att skjuta in sig på det kraftfulla finns en 

konkret påminnelse om ett ständigt faktum; barnteater spelas oftast på morgnarna:  

                                                 
251 Woods/Grant, s. 221. 
252 Ibid. 
253 Ibid., s. 222. 
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Even healthy young actors cannot combine a 

madly social night-life with early morning 

shows. No-one can work to children on 

automatic pilot. It demands considerable 

concentration to deliver the necessary 

precision when ‘living in the moment’, carefully 

positioning one’s suddenlies and allowing for 

adjustments to one’s performance necessitated 

by the volatility of the audience. Actors 

contemplating working for children should 

seriously consider whether they are able to 

operate on all cylinders during morning 

performances. Self-discipline is required.254 

Bland de skådespelare jag intervjuat finns det en ärlig 

och öppen fascination inför att spela teater för barn och unga. Utan att väja för svårigheter och 

komplexiteten i vår uppgift hyllar de, med några få undantag, barn- och ungdomsteater som 

fenomen. Den beskrivs som inspirerande, utmanande och befriande. Det känns återigen 

viktigt att så här mot slutet av avhandlingen påpeka att vi som huvudsakligen ägnar oss åt att 

spela för den här specifika och bitvis speciella publiken trivs med det och gör det med glädje. 

Men hur ärliga och uppriktiga bilderna än är av barnteaterskådespelarens arbete med sitt yrke, 

upplever jag det ändå som att det är en position som måste försvaras, eller känner ett behov av 

att försvaras. Fortfarande. Med största sannolikhet beror det på att vi inom skrået så sällan 

diskuterar och problematiserar vår egen relation till vårt fält. Även vi måste höja våra röster 

för att höras.  

 

 

 

 

 

                                                 
254 Woods/Grant, s. 224 f. 



174 

 

Utmåningårnå 

Jag förkunnar ingen lära, jag bara visar något. Jag pekar på en verklighet, eller på 

någonting i verkligheten, som inte alls, eller i varje fall alldeles för lite, har 

uppmärksammats. Jag tar den som lyssnar på mig vid handen och leder honom fram till 

fönstret. Jag slår upp fönstret och visar ut. Jag har ingen lära att komma med, men jag 

för ett samtal.255 

Martin Buber: 

När jag nu samlar ihop de utmaningar jag tidigare beskrivit gör jag det med ett speciellt fokus 

på skolteater, och dessutom med ett extra fokus på uppsökande skolteater. Dels för att det är 

den arena där jag tillbringat mest tid de senaste åren och dels för att jag upplever att mycket 

av det som är specifikt med att spela för barn och unga blir extra tydligt i skolteaterns värld. 

Det är också ett sätt att i fenomenologisk anda ”vända blicken mot det generella i det 

individuella”, som filosofen Fredrik Svenaeus formulerat det.256 Med det hoppas jag undvika 

det ”allmänt” svepande utan att tappa en allmängiltighet. De erfarenheter jag gjort och 

slutsatser jag dragit utifrån den uppsökande skolteaterns perspektiv är dessutom ofta 

överförbara till andra arenor i den mån det är behövligt och/eller önskvärt. 

Även om min frågeställning varit – Vilka är de utmaningar vi som spelar teater för barn och 

ungdomar ställs inför och hur förhåller vi oss till dem? – har min ambition inte varit att 

identifiera samtliga utmaningar en skådespelare i barn- och ungdomsteaterns värld stöter på. 

Jag tror det är ogörligt. De utmaningar jag presenterar har varit de som jag själv stött på och 

också beskrivits av skådespelare jag intervjuat. Samtidigt är formuleringen av utmaningarnas 

karaktär min egen, framvaskad efter att jag gång på gång gått igenom det material jag samlat 

och där identifierat olika dilemman såväl som förhållningssätt. Jag har inte utgått från en lista 

av på förhand uttänkta utmaningar som jag sedan prickat av efter hand som skådespelarna 

omnämnt dem. Vissa utmaningar har jag identifierat i ett tidigt stadium av mina 

doktorandstudier, andra har framträtt för mig efter hand. Några av utmaningarna har 

presenterats relativt noggrant hittills under avhandlingen medan andra får mer plats här, 

                                                 
255 Martin Buber, Det mellanmänskliga (Ludvika 1995), s. 13. Citatet förekommer i Pehr Sällströms förord och 

hänvisas till en självbiografisk notis som Buber skrivit, källan till notisen är dock oklar. 
256 Fredrik Svenaeus, Sjukdomens mening: Det medicinska mötets fenomenologi och hermeneutik, E-bok 

(Stockholm 2010), s. 35.  
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samtidigt kommer en viss upprepning av fenomen och företeelser att förekomma. I det 

perspektivet går det att betrakta detta kapitel som en sorts sammanfattning av avhandlingen. 

I ett försök att tydliggöra har jag gjort en indelning i två kategorier; Yttre omständigheter och 

Relation till publiken. Yttre omständigheter är precis vad de verkar vara, strukturella 

förutsättningar inom de omständigheter jag befinner mig i. De är inte huggna i sten men 

innebär ändå – fenomen som ligger utanför min kontroll men som jag måste förhålla mig till. 

Relationen till publiken har också en strukturell prägel över sig i och med att den är ständigt 

återkommande och igenkännbar, men till skillnad från de yttre omständigheterna är den hela 

tiden förhandlingsbar i stunden, i mötet med publiken. Några av utmaningarna ligger i 

gränslandet mellan att vara ”strukturella” och ”relationella”, som ”Min närvaro i skolan” och 

den ”Exponering” som följer av det. Här har jag ändå valt att låta dem tillhöra kategorin Yttre 

omständigheter eftersom jag ser att de i huvudsak utspelar sig utanför den teatrala händelsen.  

Yttre omständigheter: 

 Min närvaro i skolan   

 Exponeringen av mig som person utanför den teatrala händelsen 

 Ett rum och en miljö som inte är tänkt för teater  

 Andra vuxna och deras arbetsplats/situation  

 Tidiga morgnar och dubbla föreställningar  

Relation till publiken: 

 Åldersindelning 

 Icke ”frivillig” publik 

 Stundtals teaterovan publik  

 Homogena grupper med starka band sinsemellan 

 Värdering av publiken och deras upplevelser 

Sedan finns det ytterligare ett par utmaningar som inte passar in i uppdelningen, utan får ligga 

fritt.257   

 Pedagogiska kopplingar/uppdrag  

                                                 
257 Det känns också viktigt att påpeka att det i de listade utmaningarna inte finns någon inbördes rangordning. 
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 Maktrelationer 

 Status 

 

Yttre omständigheter 

Min närvaro i skolan 

My eyes are burning, bells are ringing in my ears 

Alarm clocks wailing, class bells screaming, I can't hear 

A text book mad-house, twelve years, I'm here in a rage 

A juveniles jail, and I'm here locked up in their cage 

School daze, school daze, I'm here doin' time 

School daze, school daze, my age is my crime 

Blackie Lawless/W.A.S.P.258 

Det kräver en speciell sorts ryggrad att gå in i en skola. Alla har vi en relation till skolan som 

påverkar oss på olika sätt. För att spela teater i skolan måste jag kunna vistas i en skolmiljö en 

hel dag och vara medveten om hur det påverkar mig och vad jag i min tur skickar ut för 

signaler. Suzanne Osten konstaterar: 

Skolbesöken är inte bara att åka runt till skolor och leta upp den spännande 

verkligheten, utan det är också en påminnelse om en skolsituation som många av 

skådespelarna har gjort allt för att glömma och lämna.259 

Men det är inte bara den rent fysiska upplevelsen av att vara i en skola, det är också en 

upplevelse av att befinna sig på en speciell arena. Är det i dessa rum jag tänkt mig visa min 

konst? Hur förhåller jag mig till den totalt glamourbefriade och stundtals okoncentrerade 

miljön? Det bekräftelsebehov från vuxna som Osten tidigare varit inne på blir här en 

utmaning. Att lämna de vuxnas blickar kan ha ett pris. 

Barnens sätt att reagera väcker ofta obehagliga känslor. Om till exempel barnen 

bråkade och busade på en föreställning, så blev vi väldigt kränkta över att de inte 

lyssnade eftersom vi var så goda och gjorde så fin konst för dem. Visserligen förstod vi, 

                                                 
258 Blackie Lawless, School Daze, ur W.A.S.P., CD, (1984). 
259 Suzanne Osten/Helena von Zweigbergk, Barndom, feminism och galenskap: Osten om Osten (Stockholm 

1990), s. 131. 
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intellektuellt, att vi inte hade gjort rätt eftersom deras intresse svalnade och att vi var 

tvungna att jobba vidare med föreställningen. Men känslomässigt var vi kränkta.260 

Osten konstaterar också: 

Att bli avvisad av barnen blev för mycket för en del.261 

Allt detta sammantaget gör att jag mitt i skolans myller av människor och händelser kan 

känna mig ensam och utsatt, något som ställer stora krav på gemenskapen med kollegorna och 

min egen trygghet i mig själv. Jag måste kunna stå där i ett högstadieklassrum utklädd till 

stålmannen utan att känna mig utklädd. Och vem är jag i skolans värld? Vem vill jag vara/bli 

sedd som? Ambassadör? Skådespelare, konstnär, medmänniska, vuxen, uppviglaren? Den 

snälla, den gode, den balla, den skicklige, den roliga, den fräcke?  

Exponeringen av mig som person utanför den teatrala händelsen 

Från den stund jag kliver in i skolans korridorer med en lapp i handen där det står numret på 

ett klassrum och namnet på den arrangerande läraren, är jag en offentlig person i skolans 

miljö. Jag kommer träffa lärare och personal, elever som skall se föreställningen och några 

som inte skall eller får se. Det kommer att komma frågor angående min person. Nyfikna 

frågor, ibland påträngande frågor som inte alltid har med min skådespelaruppgift att göra. Jag 

är beroende av dem som känner sin skola för att hitta till klassrum, toaletter, lärarrum och 

expedition med mera. Jag äter min lunch i matsalen tillsammans med elever och lärare, jag tar 

en kopp kaffe i lärarrummet mellan föreställningarna. Direkt efter att jag spelat är jag 

tillgänglig för frågor och kommentarer och allt detta pågår ända tills jag och mina kollegor 

packat ihop våra pinaler och satt oss i turnébussen igen.  

Dels resulterar detta i det existentiella dilemmat om vem jag är eller blir i skolans miljö och 

dels genererar det ingen eller ytterst lite tid till att vara i fred och förbereda mig inför 

föreställningen. Om jag spelar på min egen teater, kan jag skapa mina rutiner utifrån en 

invand miljö. Här måste jag vara beredd att improvisera även själva förberedelsen och vara 

medveten om att jag kommer att komma i kontakt med publiken så fort jag behöver rinnande 

vatten för att sätta i linser, eller gå på toaletten. Här blir det också tydligt vem jag är i deras 

ögon. Jag är skådespelaren. Den utifrån komne som är tillfällig gäst. Innan föreställningen är 

                                                 
260 Osten/Zweigbergk, s. 129 f. 
261 Ibid., s. 130. 
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jag tämligen anonym, efter föreställningen har vi delat en upplevelse och jag kan få 

kommentarer om föreställningen, om hur mycket jag tjänar, om hur länge vi repeterat, och om 

vi är förälskade på riktigt. Jag kan också få förtroenden om allt från att de, barnen och 

ungdomarna, också håller på med teater, eller egentligen är mer fotbollsintresserade, att de är 

mobbade i skolan eller är rädda för sin pappas kompisar. Hur förhåller jag mig till det jag får 

veta? Vem tänker de att de berättar för? Vilka är vi i mötet? 

En fråga som ofta dyker upp är om någon av oss i ensemblen har varit med i Tv. I barnens 

ögon är ett kändisskap ofta eftersträvansvärt. För mig som inledde min skolteaterkarriär efter 

att precis varit med i Tv-serien Simpor och grodfötter,262  var det mest besvärligt. En 

oproportionerlig tid och energi gick åt till att eleverna skulle upptäcka, förvånas, ropa till sig 

sina kompisar, ropa och hojta, få autografer, ropa och hojta lite till. Det var som ett filter vi 

var tvungna att ta oss igenom för att kunna koncentrera oss på den föreställning vi kommit för 

att spela. Och den dagen då klassrumsdörren slets upp mitt under en föreställning bara för att 

några i klassen över skulle få nöjet att sticka in sina huvuden och vråla: ”Vinka då 

grodjävel!”, innan de glatt kutade därifrån, så 

övervägde jag mitt yrkesval överhuvudtaget. 

Ett rum och en miljö som inte är tänkt 

för teater 

Om jag vill ha en ridå att göra entré genom och en 

spotlight som riktas mot mig, så måste jag ta med 

dem. Men det ger inte så stor effekt. Rummen i sig 

har inte det fokus en teaterscen skapar. Allt det 

måste jag göra själv. Men det är inte bara rummens 

beskaffenhet som innebär en utmaning, utan också 

skolans miljö som sådan. Allt det liv och den rörelse som ständigt förekommer runt omkring. 

Den ryske teatermannen Konstantin Stanislavskij ställde stora krav på skådespelaren i 

sökandet efter äkthet och trovärdighet i rollskapandet. Men för att det skulle vara möjligt 

ställde han också höga krav på omgivningarna. Om inte teaterföreställningen och hela 

teaterrummet omgärdas av ett lugn och en stark koncentration försvåras skådespelarens arbete 

och åskådarens möjlighet att ta till sig dramat: 

                                                 
262 Simpor och grodfötter, Tv-serie, regi Ragna Wallmark och Monica Andrae, SVT, 1994 – 1995. 
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Till råga på allt påverkas åskådarna av oredan och förvirringen och börjar uppträda så 

högljutt och ohyfsat, att den stackars skådespelaren utsättes för ytterligare en 

svårighet, den svåraste vid allt skapande arbete, nämligen kampen med massan. Det 

värsta och svåraste att rå på är när åskådarna väsnas, pratar, går och i synnerhet 

hostar under föreställningen. För att lära åskådaren den disciplin, som behövs för en 

föreställning, för att från början förmå honom att sitta på sin plats, vara uppmärksam, 

inte väsnas, inte hosta, krävs framför allt att teatern vinner aktning så att åskådaren 

känner hur han skall bete sig. Om inte hela teatermiljön motsvarar teaterkonstens höga 

bestämmelse, om den inbjuder till tygellöshet, så faller på skådespelaren den 

övermäktiga uppgiften att övervinna dessa förhållanden och få åskådaren att glömma 

det som avleder hans uppmärksamhet.263 

Har jag den här föreställningen om teaterns helighet och skådespelarens okränkbarhet så får 

jag problem i ett klassrum, men även i barn- och ungdomsteater i ”allmänhet” eftersom den 

har en annan, men mer ändå aktiv delaktighet från publiken än den Stanislavskij ser framför 

sig. Intressant är ändå att Stanislavskij ser det som att teatern skall vinna åskådarens aktning 

”så att åskådaren känner hur han skall bete sig”. Det kommer alltid att hända oförutsedda 

händelser som påverkar spelet och den föreställning jag spelar, både inne i 

klassrummet/gymnastiksalen och utanför. Men jag kan som skådespelare bidra till ett lyckat 

möte genom en öppen och dynamisk kommunikation med de elever som kommer till 

föreställningen och med de lärare och all övrig personal som jag stöter på. 

Andra vuxna och deras arbetsplats 

Jag måste vara medveten om att det inte bara är barnen/ungdomarnas vardagsmiljö jag 

kommer till, det är också lärarnas. Även i deras ögon är jag en gäst, någon tillfällig som 

kommer utifrån, vilket gör att jag måste förhålla mig till deras trygghetszoner och eventuella 

revir. När vi skådespelare kommer till ett klassrum är vi i ett intensivt förberedelseläge. Vår 

inre nedräkning till föreställningsstarten har inletts. Vi är fokuserade och effektiva och alla de 

bänkar och stolar som finns i ett klassrum ser vi som publikplatser. Om läraren har ett centralt 

placerat skrivbord måste det flyttas oavsett hur hårt belamrat av läromaterial och personliga 

tillhörigheter det är. Jag har varit med om att flytta skrivbord, overheadapparater, bokhyllor, 

pianon, flyglar och andra musikinstrument, datorer, blomkrukor, travar med böcker, kläder, 

rättade och orättade uppsatser, väskor, bollar, innebandyklubbor, stora och små skåp, TV-

apparater, högtalaranläggningar med mera, med mera. Allt man kan tänka sig. Jag vet inte hur 

                                                 
263 Stanislavskij, s. 41.  
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många klassrum jag har städat ur för att vi skall kunna röra oss fritt på golvet utan att dammet 

skall virvla runt. Jag vet inte hur många bänkar, bord och stolar jag skruvat ihop och lagat för 

att eleverna skall kunna använda dem som publikplatser. Allt detta måste göras med gott 

humör och ofta med den lärare, som normalt sett har klassrummet som sitt eget, närvarande i 

rummet, utan att hen känner sig utkörd eller att vi inte respekterar hens arbetsmiljö. Detta 

kräver sociala färdigheter men också en starkt utvecklad problemlösningsförmåga eftersom 

jag kommer stöta på svårigheter som ibland kräver förhandlingar för att komma till en 

tillfredsställande lösning. Innan jag har fått se den spellokal vi skall vara i, klassrum eller 

samlingssal eller gymnastiksal, är jag inte lugn. Först när jag fått en egen bild av rummet och 

hur vi skall ta plats i det, kan jag slappna av och inrikta mig på föreställningen. Rummet är 

starkt betydelsefullt även om det är ett standardmässigt klassrum. Det som kan dyka upp i 

stunden är insikten om hur olika vi definierar standardmässigt. I vissa lägen räcker det inte 

med att möblera om för att kunna genomföra en föreställning. Ibland inser vi på plats att vi 

måste försöka hitta ett annat rum. Något som då måste lösas smidigt i kontakten med lärare 

och övrig personal på skolan. Jag har också lyckats ta oss till fel skola i fel kommun och insett 

mitt misstag först efter att jag lyckats tömma klassrummet från elever och lärare och börjat 

förbereda föreställningen. I det läget var det bara att greppa telefonen och snabbövertala två 

olika skolors rektorer att det bästa är om alla följer min snabbpåhittade plan och därmed på 

tjugo minuter arrangera om två skolors planering.  

Ibland sker också förhandlingarna under själva föreställningen. Som när vi var på turné med 

Pantomimteaterns Osynliga barnet.264 För att allt skulle bli så suggestivt som möjligt och 

ljussättningen komma till sin rätt hade vi ett krav på att lokalerna vi spelade i skulle vara 

mörklagda. Eftersom vi mestadels spelade i gymnastiksalar under dagtid var detta inte helt 

enkelt. Vi var också beroende av trefas-ström, något som ställde till det för oss på ett antal 

ställen då gymnastiksalarna inte alltid hade tillgång till det. Då fick vi lokalisera närmaste 

matbespisning eller slöjdsal och hämta ström därifrån. Vi hade med oss trettio meter kabel 

just för detta ändamål, ändå var det många gånger på vippen att det inte fungerade. En gång 

när vi hämtat ström från en slöjdsal slocknar allt ljus och allt ljud bara några minuter in i 

föreställningen. Eftersom jag just då är den enda som i det ögonblicket inte står på scen kan 

jag konstatera att vi verkligen är helt strömlösa. Jag bryter föreställningen, ber publiken vänta 

några minuter och springer ut i skolans korridorer för att hitta orsaken till problemet. Det visar 

                                                 
264 Osynliga barnet, en pjäs fritt efter Tove Jansson, regi Victoria Kahn, spelades på Pantomimteatern 1991 – 

1992. 
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sig vara en slöjdlärare som är sur över att han inte meddelats att hans slöjdsal skulle användas 

för detta ändamål och helt sonika ryckt ut vår strömkabel. Jag får tag i honom och lyckas 

övertala honom att vi måste få tillgång till ”hans” trefaskoppling och att det sitter hundra 

ungar och väntar på en teaterföreställning en trappa ner. Eftersom det är en principsak, och 

med all rätt, att slöjdsalen inte får lämnas olåst och vi är tvungna att ha salsdörren öppen för 

att kablarna ska kunna komma igenom, kräver slöjdläraren att någon vaktar slöjdsalen; för det 

tänkte inte han göra. Snabbt gäller det då att lokalisera lärarrummet och iförd full scenkostym 

förklara läget för en lärarkår som aldrig träffat mig och knappt vet att det pågår någon teatral 

aktivitet i deras gymnastiksal just den här dagen. Ingen är sugen på att lämna den trygga 

lärarrumszonen under sin välförtjänta rast, men efter ytterligare en stunds vädjande å de små 

barnens vägnar reser sig en ung lärare och tar på sig uppdraget. Jag tackar honom innerligt, 

följer med honom upp till slöjdsalen och ser till att slöjdläraren är nöjd med arrangemanget.  

Därefter kopplar vi på strömmen, jag lämnar den unge läraren att vakta och rusar sedan ner 

för trapporna och kan dra igång föreställningen igen med en plötslig insikt om att avbrottet, 

även om det känts som en evighet, endast tagit några få minuter.  

Tidiga morgnar och dubbla föreställningar 

Teater för barn och unga spelas oftast på dagarna, med en planeringsmässig förkärlek för 

tidiga morgnar. Något jag måste förhålla mig till. 

Väckarklockan ringer fem över halv sju. Nattsvart utanför fönstren. Det är fortfarande 

mörkt när jag kliver på bussen, som för mig till Märsta station. Men när jag stiger av 

pendeltåget vid Stockholms central är det ljust. 

   Jag sneddar över Klara kyrkogård, min barndoms lekplats, för att snabbt komma till 

Stadsteatern, min loge, sminklogen och scenen på Unga Klara, där vi spelar Underbarn 

för mellanstadiebarn klockan 10.00.   

   Väckarklockan ringer tidigt för de flesta mäniskor som skall iväg till sina arbeten. Det 

är inte originellt. Men att spela teater om morgnarna var ingenting som föresvävade mig 

när jag började i yrket.265 

Inga Landgré inleder sin text i Teatern i centrum med en betraktelse över just morgonarbetet. 

Det är inget konstigt i att börja arbeta tidigt, men för många skådespelare är det en stor 

utmaning att vara på topp redan klockan nio på morgonen, beredd att möta en krävande 

                                                 
265 Landgré, s. 126. 
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publik.266 Kroppen måste vakna och vara redo. Jag måste kunna entusiasmera min publik 

oavsett vad jag personligen tycker om klockslaget. En kollega svarade spontant på frågan om 

vad hen tänkte på i samband med barnteater: ”Morgnarna!” När jag efter en tids uppehåll 

började spela teater på morgnarna igen kände jag hur en medvetenhet om de tidiga 

föreställningarna kom tillbaka på ett sätt som liknade fixering. Det är något med att ha en så 

kort startsträcka när jag vaknar. Effekten blir att jag börjar den mentala nedräkningen inför 

föreställningen redan kvällen innan. 

En annan faktisk sak är att våra föreställningar ofta spelas två gånger efter varandra. Så här 

skriver Denis Diderot om fenomenet. 

Varje spelkväll samma betoning, samma hållning, samma rörelser. Om det blir någon 

skillnad mellan den ena och den andra föreställningen, så är detta vanligen till fördel för 

den senare föreställningen.267 

Inspirerad av Diderot frågar jag skådespelarna om hur det är att spela dubbla föreställningar 

samma dag. Är det ett problem? Blir den ena bättre än den andra?268 Ingen av de 

frigruppsskådespelare jag pratat med har problematiserat de dubbla föreställningarna. Det är 

ett så självklart inslag i skolteaterns miljö att de inte ifrågasätts. Vi är vana att spela dubbelt 

och gör det så gott vi kan. Varje gång. Något som förekommer, men numer sällan i 

professionella sammanhang, är att spela tre föreställningar samma dag. En som gjort det 

regelbundet är Clownen Manne: 

Manne: Det som jag upplever som svårt, det är tre föreställningar, därför att då blir den i 

mitten lidande. Den första gör man på den kraften som finns när man skummar av ytan 

och sedan spar man sig till den sista. Men det betyder att eftersom jag vet om det här 

nu, så lägger jag i en växel på tvåan. Men jag försöker nog undvika att göra tre 

föreställningar om dagen, det gör jag. 

Att klara av en så tät föreställningsrytm kräver en aktiv strategi. Men frågan är om det ändå 

inte kommer att gå ut över kvaliteten på föreställningarna. Antingen för att jag omedvetet 

sparar mig, eller helt enkelt inte orkar kommunicera varje gång. Mina egna erfarenheter av det 

                                                 
266 I Yrke Skådespelare vittnar en skådespelare om hur hen gick ner tre kilo under en period när hen växlade över 

från att spela teater för vuxna till att spela för barn, till stor del beroende på en förändrad dygnsrytm med tidiga 

morgnar.  (Jitka Lindén och Eva Torkelson, Yrke skådespelare: Kritiska moment i arbetslivet (Lund 1991), s. 

34.) 
267 Diderot, s. 19. 
268 De gånger jag personligen har identifierat någon form av generell skillnad har det handlat om att andra 

skolföreställningen ofta blir tyngre att spela beroende på något så prosaiskt som att den kommer direkt efter 

lunch och både vi och eleverna är lite dästa. 



183 

 

är enbart negativa. Upprepningen kommer alldeles för tätt och även om jag upplevt att jag har 

”klarat av det” när det skett så har det kommit surt efteråt. Då blir plötsligt föreställningarna 

dagen efter lidande av förvirrade skådespelare som har svårt att tända till och hela tiden 

undrar för sig själv; ”Gjorde jag inte det här nyss?”, alternativt; ”Har jag redan sagt det här 

eller är det nu jag skall göra det?”.  

Även om två föreställningar om dagen, åtminstone i de fria grupperna,  är legio i de flesta 

barn- och ungdomsteatersammahang är det istället den sammanlagda mängden föreställningar 

och förutsättningarna för att genomföra dem som diskuteras. Det kostar på att ligga ute på 

långa turnéer och spela mycket. Maria kommenterar det faktum att de på Backa teater beslutat 

att inte spela dubbla föreställningar samma dag. ”Att spela dubbelt skapar en mekanik. Man 

sliter sönder föreställningen snabbare.” Den stora teatern har råd att bara spela en 

föreställning om dagen och motiverar sitt beslut med konstnärlig kvalitet som grund. Den fria 

gruppen måste oftast spela dubbelt för att gå runt ekonomiskt och förutsätts lösa 

kvalitetsaspekten. Det innebär en belastning som är en skådespelarmässig utmaning. Hur 

håller jag min kreativitet vid liv under dessa omständigheter? Det innebär också en ekonomisk 

belastning för den enskilde skådespelaren. Skolteater tillhör inte de högst betalda 

skådespelartjänsterna.  Bristen på exponering i media och ett hårt spelschema med dubbla 

dagföreställningar gör också att det är svårt att dels få och kunna ta extra 

Film/Tv/Radio/Dubb-jobb etc. 

 

Relation till publiken 

Åldersindelning 

Att spela för specifika åldrar ställer olika krav på skådespelaren i form av förförståelse och 

utmanar min förmåga att anpassa mig utan att jag tappar min egen och föreställningens kärna. 

Samtidigt är en åldersindelning med ambitionen att skapa en homogen publik på ett sätt en 

omöjlighet. Inom de respektive åldrarna är graden av mognad, kunskap och livserfarenhet 

enormt olika från individ till individ. Sociologen Pierre Bourdieu skriver om begreppet 

ungdom. 

[] åldern är en biologisk storhet som är socialt manipulerad och manipulerbar. Och man 

inser att det redan är en tydlig manipulering att tala om de unga såsom en social enhet, 
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en konstituerad grupp, försedda med gemensamma intressen, och att relatera dessa 

intressen till en biologiskt definierad ålder.269 

Och han fortsätter: 

Det är med andra ord ett fruktansvärt språkmissbruk att i tanken slå ihop två så 

väsenskilda sociala universum till ett och samma begrepp.270 

Ändå är det något vi är närmast besatta av.  Teatrarna sorterar in föreställningar i åldersspann 

för att kunna hitta en målgrupp och de som köper in identifierar åldersbestämningarna för att 

se om det passar deras barn/ungdomar. Tanken är att hitta uppsättningar som är anpassade till 

publikens förmåga att till sig föreställningen. Faran är en underskattning av publikens 

förmåga att ta till sig det vi har att erbjuda. Nyckelordet blir, som Karin Helander skriver, 

förståelse.  

Vuxenvärlden läser begreppet förståelse i betydelsen att förstå de vuxnas intentioner. 

Små barn har inga problem med förståelse – ju mindre barnen är desto mer förstår de, 

dvs. förståelsen är inget problem för de minsta barnen som självklart utgår från sina 

egna upplevelser som det enda som gäller. De minsta barnen som inte lärt sig teaterns 

normer är också mindre beroende av traditionella teatrala överenskommelser, för de 

små barnen är lekens rollskapande och snabba överklivningar bekanta.271  

Men det finns också en risk för överskattning. En föreställning har en språklig nivå, en 

tematisk diskussionsmässig nivå som måste kalibreras noga gentemot den tänkta publiken. 

Jerome Bruner skriver om kalibrering som en ärlighet gentemot barnet i fråga. 

Hur komplicerat ett kunskapsområde än är, kan det nämligen representeras på sätt 

som gör det tillgängligt genom mindre komplexa processer.  Det var denna slutsats 

som fick mig att hävda att man kan undervisa vilket barn som helst i vilken ålder som 

helst om vilket ämne som helst om man gör det på ett ärligt sätt – även om jag allt 

sedan dess plågats av att jag inte definierade termen >>ärligt>>!272 

Som skådespelare skaffar jag mig ofta en favoritpublik till respektive uppsättning. Ofta den 

som ligger i medianåldern för det spann vi satt upp. Då känner jag mig som tryggast. I förväg 

vill säga, sedan kan ju allt hända.  

                                                 
269 Pierre Bourdieu, Kultur och kritik (Göteborg 1992), s. 165. 
270 Ibid. 
271 Helander (2004), s. 88. 
272 Bruner, s. 12.  
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Bo W: Den tuffaste publiken är nog de här i övre delen av mellanstadiet och de som går 

i sjuan. Då är det är nästan lättare att spela för åttan nian. Alltså det är där när man är 

äldst i mellanstadiet och sen när man är väldigt osäker i högstadiet. De kommer ofta till 

föreställningen och har redan bestämt sig för vad de tycker om teater, eller att de inte 

tycker om teater snarare. Och att de gärna vill visa det genom att provocera och testa 

gränser… Det är väl lite att de vill visa för alla runt omkring att: ”Det här går jag inte 

på!”, innan man har liksom fått en chans att visa något. Sen då, beroende på hur duktig 

man är och vad man har för pjäs, så är ju det underbaraste när man fångar dem. Nu 

har jag dem! 

När vi förändrade åldersspannet för publiken till Othello fick det konsekvenser som ledde till 

att vi var tvungna att hitta ett nytt förhållningssätt till publiken och vår uppsättning och till 

och med att ändra inledningen. Men det är inte bara gentemot markerande eller icke 

markerande högstadieelever som jag som skådespelare upplever en skillnad. Jag frågade Sara 

på Teater Tre om hur hon upplevde skillnaden mellan att spela för tvååringar och fyraåringar: 

Sara: Jag anpassar tempot och har lite olika spelstil. Jag tror att jag drar lite mer mot 

clown… det är humor för tvååringar också men kanske ännu mer för fyraåringarna. Mer 

tempo mer humor... Jag vet inte hur jag ser ut, men jag vet att det är stor skillnad. 

Interaktionen är också väldigt annorlunda. Med tvååringarna blir det inte en dialog rent 

verbalt, de är ju ganska tystlåtna. Men fyraåringarna kan ge kommandon och då kan 

man spinna på och plocka liksom.  

Det intressanta är att även om vi skådespelare delar erfarenheter och ser mekanismer hur 

publiken uppför sig i vissa omständigheter utifrån ett åldersperspektiv, drar vi egna 

individuella slutsatser. Någon identifierar tvååringen som svår att spela för medan en annan 

tycker att det är treåringen som ställer högst krav. Eller eleven i sjuan, eller åttan eller… Vi 

skapar en egen ”sanning” utifrån våra egna behov och förutsättningar. Det finns också 

mängder med teorier och förslag om hur åldersgrupper skall blandas. Eller inte alls. Någon 

föredrar homogena ålderspann, andra ser fördelar med en stor spridning. Varje uppsättning får 

en unik relation till sin publik. Vissa mår bäst av att spelas i små sammanhang med en 

begränsad publik som känner varandra, andra kan öppnas upp för djärva hopp som att spela 

för nioåringar och niondeklassare samtidigt. Det beror på, men måste undersökas under 

repetitionsperioden och hela spelperioden. Förgivettaganden blir ofta destruktiva i längden.  

Samtidigt är det intressant att se hur åldrar är relativa även i samband med föreställningens 

sammanhang. Min upplevelse är att Mannen med den olydiga kroppen är rolig för de flesta. 

Däremot kan jag inte spela den som en ren femteklassföreställning eller högstadiepjäs. Då blir 
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det gemensamma trycket att profilera sig gentemot sina kamrater för stort. Föreställningen är 

inte tänkt för dem och det kommer de känna av. Risken är då att de känner sig tilltalade under 

sin ålder och värdighet och reagerar med trots eller surmulen tystnad. Om däremot några 

femteklassare av misstag hamnar på en föreställning eller en tonåring ser den tillsammans 

med ett småsyskon på en familjeföreställning kan hen slappna av och ha roligt… 

Icke ”frivillig” publik 

Icke frivillig publik, tvingad, en tvångssituation, ovillig, tvångskommenderad, positivt tvång – 

kärt barn har många namn. Det som kvarstår är ett antal unga människor som befinner sig i en 

teatral situation som de inte utan konsekvenser kan avstå från att ta del av. Jag kan bara 

hoppas att de som spelar skolteater trivs med det, men det är faktiskt inget obligatorium för en 

skådespelare. För en elev i grundskolan är det dock det. Det ingår i läroplanen att ta del av 

teater i olika former och är en del av deras utbildning. I teaterögonblicket befinner vi oss på 

samma plats, men med helt olika förutsättningar. Jag citerar här som exempel ett 

skådespelarsamtal hämtat ur Maria Johanssons avhandling om skådespelarens praktiska 

kunskap: 

Lisen: Jag bröt en gång och, just som du sa, på turné förstås, med ungdomar, 

”fortsätter ni så här”, för det sitter då ett gäng skrattare högst upp och gör sig löjliga 

över vad som händer, ”fortsätter ni så här så får ni gå”. Då sa de: ”det kan vi inte, 

lärarna har låst dörrarna.” 

Neimi: De är tvingade, det är något speciellt med skolteater.273 

Det jag måste fråga mig, är på vilket sätt jag betraktar och benämner min publik. Vad får det 

för konsekvenser om jag hela tiden talar om min publik som ofrivillig eller 

tvångskommenderad till teater? Vad innebär det i mötet mellan människor att utgå från 

tvånget som en avgörande faktor? De skådespelare jag intervjuat är, som jag redan nämnt i 

kapitlet Om frivillighet och ofrivillighet, mindre intresserade av tvångsfaktorn än av 

bemötandet. Publiken är inte där frivilligt, men det intressanta och det givande blir att ändå 

hitta ett nyfiket och öppet förhållningssätt till att möta dem. I stunden, på plats. 

Vem är det jag vill bevisa något för? Här finns inget favorittryck. De som kommer på mina 

föreställningar har, med ytterst få undantag, aldrig träffat mig förut och kommer heller aldrig 

göra det igen. De har inga förväntningar som är relaterade till mig som person eller som 
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yrkesman. Måste jag då leva upp till att bevisa att teater är värt besväret? För mig och för 

dem. Att teater mitt i allt tvång kan vara intressant och givande. 

Stundtals teaterovan publik 

Det sägs ibland att dagens ungdom inte vet hur de skall uppföra sig i samband med en 

teaterföreställning, men det är klart att de vet. Jag upplever det mer som ett skydd för oss 

vuxna att kunna skylla ifrån oss eventuella misslyckanden genom att hävda att de inte vet. 

Även de ungdomar som aldrig har varit på en teater eller sett en föreställning vet att det som 

förväntas av dem är att de skall sitta tysta och stilla utan mössor på huvudet. De skall svara 

artigt och räcka upp handen när de vill fråga något. Allt detta har de fått sig itutat sedan de var 

små. Det är allmänna uppföranderegler som de vet skall tillämpas i de flesta situationer. Om 

de sedan vill och/eller kan åtfölja dessa vuxna förhållningsorder är en annan sak. Här spelar 

skilda faktorer roll. Allt ifrån ålder och ”mognad” till sociala koder i den specifika klassen, 

hormoner, allmän koncentrationsförmåga, förmåga att vara i samma rum som många 

människor med mera. En traditionell teaterföreställning föregås av en oskriven 

överenskommelse, här formulerad av den amerikanska teatervetaren Susan Bennett som ett 

socialt kontrakt.  

With this social contract put into place, usually by the exchange of money for a 

ticket which promises a seat in which to watch an action unfold, the spectator 

accepts a passive role and awaits the action which is to be interpreted.274 

I de allra flesta situationer räcker ”vanligt hyfs”, men i skolteaterns värld befinner jag mig 

ofta i situationer som ligger utanför och bortom möjligheten till ett ”socialt kontrakt”. 

Den kanadensiska performancegruppen Corpus har en föreställning som heter Les Moutons 

(Får i stan). Det är en mycket stillsam föreställning helt utan dialog, som handlar om ett par 

får och deras fåraherde och det som händer i föreställningen är det som händer i ett fårs liv. 

Fåren äter, vilar, äter lite till, blir klippta osv. Baggen blir dock lite orolig och smiter vilket 

gör att fåraherden lägger en snara om baggens hals och tjudrar honom vid ett träd. Detta är 

verkligen en föreställning för alla åldrar. Men när jag träffade gruppens ledare berättade han 

att även denna fridfulla föreställning ibland måste konfronteras med en bitvis oregerlig publik. 

De genomförde några spelningar i Paris förorter en kort tid efter kravallerna som härjade Paris 
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omgivningar under 2005. Där i förorten som just präglats av upplopp var det extremt svårt att 

få till ett avspänt möte med publiken. Ungdomarna i publiken röjde runt och var så fysiskt 

utmanande mot exempelvis baggen att han vid nästa föreställning var tvungen att ha 

”bodyguards” för att kunna få spela i fred. Men även en festivalföreställning i Danmark under 

2014 hade präglats av att ungdomar betett sig illa mot skådespelaren som gestaltade baggen 

genom att under pågående föreställning upprepade gånger rycka i det rep han hade om halsen. 

Les Moutons är ett exempel på när skådespelarna själva inte har kontrollen över publiken utan 

lämnar ifrån sig den delen till arrangörerna. Skådespelarna rör sig fritt och är nära och 

stundtals mitt bland publiken. Här handlar det mer från publikens sida om en social färdighet i 

att umgås respektfullt med andra människor, och djur… Det är en teaterföreställning som 

bygger på att den frivilligt ges ett fokus, snarare än att den tar fokus med egen kraft. En 

skådespelare som gestaltar ett fredligt, vegeterande får är på många sätt ett lätt byte för en 

publik som inte kan hålla sina rovdjursinstinkter i schack. 

Homogena grupper med starka band sinsemellan 

Jag kommer som en gäst i elevernas vardagsmiljö. Där ingår också deras inbördes relationer, 

hierarkier och normer. Varje skola har sina särdrag. Allt ifrån regelverk vad gäller mobiler, 

kepsar, ytterkläder och uppförande till stämningar och det gemensamma mänskliga klimatet. 

Vilken ton genomsyrar den här skolan? Att jag betecknar dem som en homogen grupp innebär 

inte att alla är överens och följer varandra. De känner eller känner åtminstone till varandra 

eftersom de går i samma skola, samma klass. Några är vänner andra inte, några är bara 

anonyma medan andra tar plats. Klassens spexare kör sina vanliga trix innan föreställningen 

och finns det utrymme och uppmuntran från klasskamraterna kanske det blir ett extranummer 

under själva föreställningen. Som en uppvisning. I de sammanhangen kan vi som teatergrupp 

användas för att vissa elever ser möjligheten att positionera sig inför sina klass- och/eller 

skolkamrater. Det handlar mindre om föreställningen i sig än om deras behov av att visa upp 

sig i vilket sammanhang det än må vara. Men som exemplet med Othello visar kan detta även 

inträffa i klasser där eleverna är nya för varandra. Då kan stundtals behovet av positionering 

öka, just på grund av att hierarkierna ännu inte är fastlåsta. En uppsättning upplevs utifrån de 

möjligheter att ta till sig föreställningen som den närvarande publiken har. I det 

sammanhanget kan en publik med gemensamma band reagera på ett sätt som för oss 

skådespelare ligger utanför en standardmässig reaktion. Regissören och dramatikern Mattias 
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Andersson beskriver i en intervju hur Backa Teaters publik är både segregerad och stundtals 

homogen i sin specificitet, utifrån erfarenheterna med föreställningen Gangs of Gothenburg: 

På skolföreställningarna på dagtid hade vi ofta publik som antingen själva var med i 

gäng eller hade bröder som var det. För dem skildrade pjäsen en verklighet som de 

levde i och kände igen. För den kultiverade medelklasspubliken på lördagskvällarna var 

föreställningen en ren fiktion eller kanske >>Uppdrag granskning<< som visade ett 

skakande reportage om gängkriminaliteten i Göteborg. Två helt olika blickar, två helt 

olika upplevelser: den ena utgår från identifikation, den andra från nyfikenhet på en 

främmande värld.275 

Den homogena gruppen reagerar ofta som ett kollektiv även om deras homogenitet inte i sig 

behöver baseras på en positiv, kreativ gemenskap. En trygg grupp kan slappna av gemensamt, 

en otrygg grupp kan vara spända men uppföra sig som en enda massa beroende på att ingen 

vågar sticka ut. I mitt exempel från Tystbarnets ”integrationsturné” var svårigheten att vi hade 

två i sig homogena grupper med inbördes koder och relationer och att vi aldrig fick dem att 

mötas. 

Publiken reagerar olika i olika åldrar och sammanhang. Att någon brister ut i gråt är inget som 

en förskoleklass reagerar över, det händer ständigt. Samma händelse under en 

högstadieföreställning skulle skapa oerhörda reaktioner hos de andra i klassen.  Även skratt 

kan uppfattas olika. Där skolpubliken i de yngre åldrarna är tillåtande när det gäller personliga 

uttryck, blir dessa utsatta för en starkare granskning högre upp i åldrarna och framför allt i 

högstadiet där den pubertala positioneringen slår ut i blom. Det innebär att förväntade 

reaktioner, exempelvis skratt, ibland kan utebli. Vilket inte är samma sak som att publiken 

inte haft roligt. Något som ofta händer efter en föreställning är att så fort vi avslutat så rusar 

vår publik därifrån utan kommentarer. Men sedan, i korridoren eller i lunchmatsalen så 

kommer några av dem fram och tackar och säger hur bra de tyckte det var. Det är inte alltid 

det går att göra i klassrummet, inför de andra. Det är också därför det är så viktigt att vi är 

kvar en stund för att fånga upp de teaterintresserade, de pratsugna, de ensamma, de röriga. 

Värdering av publiken och deras upplevelser 

Två ingångar. Den första är att jag inte får ligga före och bedöma publiken enbart på deras 

reaktioner, eftersom jag ofta har fel. En tyst publik kan ha haft jätteroligt, en uppmärksam 
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tråkigt, en rörig grupp kan ha uppskattat den mycket etc. Jag kan inte veta säkert. Inte ens när 

de säger att de vill ha mer kan jag lita på det. Viveka Hagnell har skrivit en bok om några av 

barnteaterns myter. I ett kapitel gör hon upp med myten om att barnen alltid vill ha mer: 

”Ja, vi vill se mer, vi vill se mer!” ropade en publik förstaklassare när teaterensemblen 

frågade om de ville se en historia till. Då hade de redan sett teater i en och en halv 

timme. Ensemblen inkasserade belåtet svaret som tecken på att föreställningen varit 

synnerligen vällyckad. 

   Men eftersom erfarenheten säger en att små barn inte orkar koncentrera sig på vad 

andra gör så länge i sträck, blir man litet fundersam. Föreställningar på mer än en 

timmes speltid för förskole- och lågstadiebarn måste ha en noggrant genomtänkt rytm 

för att fungera. Om barnen fått någonting spännande och bastant att bita i är 45 minuter 

ofta nog. 

   En hädisk fråga inställer sig. Var inte barnens Vi vill se mer tvärtom ett uttryck för att 

produktionen varit dålig och att publiken gång på gång hoppats på att nu kommer det, 

nu blir det spännande men svikits i sina förväntningar. De vet att teater är roooligt men 

efter 1 ½ timmes aktivitet är de fortfarande inte nöjda, då de inte fått ett skeende att 

leva sig in i eller någonting substantiellt att bruka sin energi på. Deras förväntan på en 

teaterupplevelse är otillfredsställd.276 

Jag känner igen mig från alla håll och det är ett tydligt tecken på att jag inte kan värdera 

publikens upplevelser fullt ut. Vad de ser och tar in och hur de gör det är och förblir en 

fördold process för mig som skådespelare hur mycket publiken än ger ifrån sig. Givetvis 

kommer jag att tänka på den unge man i fyraårsåldern som efter en föreställning av På riktigt 

och på låtsas277 ställde sig upp och ljudligt deklarerade: ”En gång till!”. Sedan följde en kort 

tankepaus innan han med eftertryck lade till: ”Fast bara en gång!” Ändå vill jag ju tro att den 

fyraåring som under premiären på just På riktigt, häftigt reste sig upp och exalterat ropade: 

”Vilken bra teater!”, verkligen menade allvar, att det var en uppriktig strävan efter teater och 

att vi hade lyckats nå ut. Och in. 

Den andra ingången är att jag inte kan/får värdera publikens upplevelse av teaterhändelsen. 

Kanske är det snacket efteråt som någon tycker är det intressantaste. Eller när vi kom av oss, 

eller någon svordom, eller den scen som jag själv var minst nöjd med. Eller som flickan som 

kom in i Sundsvalls teater där vi spelade en skolföreställning uppe på scenen. När jag ledde 

den unga publiken in genom salongen hade hon bara ögon för den magnifika kristallkronan i 

                                                 
276 Viveka Hagnell, Barnteater: myter och meningar (Malmö 1983), s. 71. 
277 På riktigt och på låtsas, pjäs av My Bodell, Niklas Hald och Pierre Tafvelin, regi Niklas Hald. Spelades på 

Friteatern 2010 – 2011. (En uppsättning som jag var med om att arbeta fram och sedan gjorde enstaka inhopp i.) 
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taket. Den upptog hela hennes fokus och hon kunde inte släppa den med blicken ens för en 

sekund. Jag insåg att det var en stor risk/chans att hennes största upplevelse av vår 

föreställning skulle vara promenaden in och kristallkronan. Vackert så. Det måste jag bjuda på 

och faktiskt kunna glädjas åt. 

Alla har rätt till sin upplevelse och publikens uttryck av densamma är svårtolkat. Samtidigt 

betyder inte det att jag är fri att spela min föreställning utan hänsyn. Ibland haltar det och jag 

måste då se över om det är något i föreställningen, i mitt eget spel som kan ändras. Den 

dynamiken måste alltid finnas där.  

 

Ytterligare utmaningar 

Pedagogiska kopplingar/uppdrag  

Det jag ser som centralt i den här diskussionen är att en teaterföreställning kan diskuteras på 

ett vettigt sätt, efterarbetas och/eller bli en del i en pedagogisk helhet. Skall det göras, skall 

det göras på ett bra sätt som är genomtänkt och noga förberett för just den uppsättningen och 

dess yttre och inre omständigheter. Men, alla föreställningar behöver/ska inte efterarbetas! Jag 

har egna positiva erfarenheter av efterarbeten under ”ordnade former”, men jag har också sett 

efterarbeten som inte varit tydliga och/eller dynamiska i förhållande till den föreställning som 

spelats, till den publik som har närvarat, till det rum vi gemensamt befinner oss i. Att 

rutinmässigt slänga in ett efterarbete för att det ingår i våra ekonomiska skyldigheter gentemot 

bidragsgivare i kommuner, landsting och stat är inte bara meningslöst utan också skadligt i 

den bemärkelsen att teatern reduceras till enbart ett medel för någonting annat. Det finns 

också rent praktiska hinder för att som skådespelare direkt efter en föreställning prata med en 

publik på ett vettigt sätt. I ett klassrum spelar vi för max sextio personer, en publikmängd som 

det också är möjligt att samtala med rent praktiskt. Om jag spelar i en aula, i en gymnastiksal 

eller hemma på min egen teater och tar in hundra kanske två hundra elever i samma rum, då är 

det i min mening utsiktslöst att försöka föra ett meningsfullt samtal.  

Om jag som skådespelare hamnar i en situation där det förväntas samtala med publiken 

efteråt, så är det viktigt att jag vet premisserna för mötet. I vems intresse sker mötet, vem 

sätter agendan för samtalet, finns det en gemensam överenskommelse med de övriga 

skådespelarna, hur förhåller vi oss till eventuella förtroenden eller uttryck för 
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antidemokratiska tankegångar, med mera, med mera? Vilka verktyg har jag att tillgå? Vem är 

jag i mötet med den unga publiken efter föreställningen? Mig själv? Min rollkaraktär? I 

publikens ögon kommer jag att vara både och. Efter föreställningen är jag en skådespelare 

som gästat deras skola, men de kommer också relatera till handlingar som min rollkaraktär 

utfört under föreställningen som saker som ”jag” gjort.  

Maktrelationer 

Här utgår jag från den makt jag som vuxen har i relation till skolbarnen i publiken. Vi vuxna 

styr över teaterns utformning och dess närvaro i skolan. Sedan förväntar vi oss oftast att vår 

publik skall reagera med tacksamhet över att vi bryr oss. Jag har makten över föreställningens 

innehåll och kan också sträcka ut detta till att jag också skaffar mig makten över 

definitionsrummet efter en föreställning. På så sätt blir det ytterligare en cirkelrörelse in i den 

pedagogiska delen. Regissören Lars Melin strävar efter att göra ickepedagogisk teater. 

Jag tycker också att föreställningen ska stå för sig själv. Av respekt för den unga 

publiken tycker jag inte att man ska ha samtal direkt efteråt. Vi har ingen aning om vem 

publiken är, vad varje enskild elvaåring har för erfarenheter eller hemförhållanden. Ett 

barn kanske går i gång på den rosa färgen på en skådespelares sjal, som påminner om 

något i det barnets liv. Just den tjejen eller killen skiter fullständigt i det som vi för 

tillfället försöker berätta på scenen. Det är storheten med konst. Om man då i ett samtal 

direkt efteråt frågar >Varför tror ni att karaktärerna gjorde si eller så?< har man förstört 

den djupa tankeprocessen som några, inte alla, får. Jag tror att den sortens samtal 

riskerar att förminska den möjliga upplevelsen.278 

Jag tycker detta är intressant. Och sant. Melin har helt rätt. Kanske. Visst finns risken att en 

upplevelse förminskas eller förfelas om den pratas sönder efteråt. Delvis beror det på hur 

samtalet förs, men risken är uppenbar. Men det finns också en möjlighet att den tankeprocess 

som Melin beskriver faktiskt tar en annan riktning och förstärks och fördjupas i ett samtal 

med andra. Att höra andras tankar kring en gemensam upplevelse är fascinerande. Det 

påverkar mig, på olika sätt. Jag hävdar också att en föreställning måste stå på egna ben. Den 

uppsättning som behöver ett eftersamtal för att motivera sin existens blir genast något annat. 

Att en teatral gestaltning av konflikter, är ett utmärkt medel för att belysa fenomen är givetvis 

användbart i fler sammahang än rent konstnärliga. Då kan det handla om direkt 
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målformulerade arbeten där interaktiv teater eller iscensatta rollspel fungerar som ett 

diskussionsmaterial med syftet att förbättra kommunikationen på en arbetsplats eller skapa 

nya strukturer i ett företag eller förändra de anställdas relationer till varandra etc.  

I skolteaterns värld måste jag hålla balansen mellan vad jag vill berätta och vad min publik är 

beredd och kapabel till att ta emot. De är i sin fulla rätt att tycka det är jag gör är tråkigt, dåligt 

eller bara ointressant. Jag vill engagera dem, men får inte straffa dem om de inte vill delta. 

Om jag dessutom öppnar upp för en interaktivitet är det än viktigare att jag tillåter olika 

nivåer av deltagande. Nasim Aghili skriver i Att delta på djupet om Ung scen/östs arbete med 

publikinteraktion. 

I delaktighetstanken ingick också medvetenheten om att vissa i publiken inte ville vara 

aktiva utan bara ville vara betraktare, kanske i vissa moment eller under hela 

föreställningens gång. Därför arbetade vi mycket med begreppet ”frivillig delaktighet”. 

Syftet var att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande, alltså interaktivitet, men ett 

slags interaktivitet som bar möjlighet till inaktivt deltagande.279 

Filosofen Martin Buber såg samtalet som en mötesplats mellan människor. Hans krav på ett 

äkta samtal är så stora att de bara med nöd och näppe går att genomföra. Samtidigt är det 

intressant att låta delar av hans tankar spegla relationen mellan skådespelaren och publiken, 

under, men kanske framför allt efter föreställningen.  

Självfallet behöver inte alla som samlats till ett samtal själva tala; de som förblir 

tystlåtna kan ibland visa sig speciellt betydelsefulla. Var och en måste emellertid vara 

öppen för nödvändigheten av att inte dra sig undan, om det eventuellt genom samtalets 

gång skulle bli hans sak att säga vad som just då är att säga. Naturligtvis kan ingen i 

förväg veta vad det i så fall skulle vara; ett äkta samtal kan man inte disponera i 

förväg.280 

Här finns det hur mycket som helst att hämta. Dels de tystlåtnas rätt att vara tystlåtna och att 

de ändå har en påverkan på samtalet som sådant. Dels att rätten att vara tyst ändå är 

underställd en potentiell verbalitet, att yttra sig när det är möjligt.  Buber konstaterar att ett 

äkta samtal inte kan planeras, vilket ställer mig i en svår position om jag skall genomföra ett 

samtal efter en föreställning. Jag har mina frågor, mina tankar kring vad föreställningen 

handlar om, men jag måste vara beredd att släppa in publikens uppfattning och låta samtalet ta 

                                                 
279 Nasim Aghili, Att delta på djupet, ur Att delta på djupet: Publikinteraktion i scenkonst för barn och unga, red. 

Tova Gerge (Linköping 2014), s. 23. 
280 Buber, s. 70 f.  
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den form det behöver vid varje enskilt tillfälle. Buber hävdar vidare att alla deltagare måste 

vara i den sinnesförfattningen att de är beredda på förutsättningarna och förväntningarna på 

ett äkta samtal. Och avslutar. 

Äktheten är redan riskerad om en aldrig så liten del av de närvarande av sig själva eller 

av de andra uppfattas som inte tillämnad något aktivt deltagande. Ett tillstånd av det 

slaget kan stegras till allvarlig problematik.281 

Här kommer vi direkt in på svårigheten i att vara öppen i ett sammanhang där öppenhet kan 

straffa sig. Vissa är redan så utanför att det liksom inte spelar någon roll. Eller har fått/tagit på 

sig rollen av att vara en som ställer frågor/är jobbig/nyfiken etc. Mitt ansvar i det läget är då 

att markera att jag tar del av det som sägs på ett vettigt och förhållandevis neutralt sätt. Men 

att jag har min frihet att säga emot och framhärda min egen åsikt som Buber är inne på. 

Kanske måste jag gentemot den andras åsikt då och då bestämt hävda min egen; om 

något slags uppluckring av övertygelser är det ingalunda frågan. Men den person som 

hyser denna för mig främmande övertygelse accepterar jag även däruti, att hon är just 

sådan att denna övertygelse kunnat växa sig stark hos henne – denna åsikt som jag bit 

för bit försöker påvisa det ohållbara i. Jag bejakar den person jag ger mig i strid med; 

jag accepterar henne som existerande realitet.282 

Ändå är just det faktum att det är svårt att förhålla sig till elevernas förtroenden och att vara i 

en konstruktiv dialog med dem i ett efterarbete som lägger grunden för åtminstone mina 

samtal med eleverna efter en föreställning. Jag har en plan, vad vi skall prata om. Därmed styr 

jag på ett sätt som Buber inte godtar, men min förhoppning är att jag kan lämna öppet 

däremellan. Men jag måste också komma ihåg vem som säger vad så att jag kan koppla vidare 

och tillbaka men också hur det som sägs tas emot. Inte för att agera polis i meningen att styra 

vad som får sägas och vad som inte får sägas, men för att se till att ingen hamnar i underläge 

gentemot de andra i publiken genom att uttala en åsikt som inte är comme-il-faut i rummet. 

Eller för att personen i fråga har en status som inte är hög nog att vare sig lämnas i fred eller 

att ha tillåtelse att säga vad som helst. Buber har som sagt höga krav på samtalet/mötet 

människor emellan, men jag vill se det som en kreativ och positiv utmaning i sig. 

 

Status 

En bild från sextiotalets barnteaterverklighet. 
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Inga Sarri hör till Stadsteaterns barnteaterpionjärer – men 1960-talets syn på 

barnteaterns status blir tydlig i det reportage som betonar att >>hon spelar också seriös 

teater<<.283  

En sak är värderingen av barn/ungdoms- och skolteater som konstform gentemot andra 

konstformer. En annan sak är att jag befinner mig utanför radarn, vilket inte bara innebär att 

jag inte får del av en uppmärksamhet från media, jag blir också ”osynlig” för de i branschen 

som befinner sig utanför den närmaste skolteaterkretsen, vilket kan påverka mina möjligheter 

att få andra anställningar. Dessutom är det redan från början en ekonomiskt underprioriterad 

bransch. Så gott som alla inblandade är bidragsberoende, grupperna som spelar likaväl som 

skolorna som köper in. Kombinera detta med tidiga morgnar, ofta dubbla dagföreställningar 

och fysiskt krävande turnéer, plussa på med ett lågt medialt intresse och svårigheten att 

dubbelarbeta med film/Tv/radio etc. och vi har en bild av varför barn- och ungdomsteater och 

framför allt skolteatern dras med en låg status. 

Den ekonomiska dragningskraften styr även uppfattningen inom skrået. Här skriver Erland 

Josephson om sin tid som Dramatenchef. 

Jag kämpade ivrigt och framgångsrikt för låga biljettpriser på Dramaten. Jag ansåg att 

en högsubsidierad institution inte skulle selektera sin publik vid ingången. Till min 

förvåning var många skådespelare sårade över att vi inte tog redigt betalt. Ju mera 

åskådarna betalade, desto högre kände de sig värderade. De kopplade sitt sociala 

anseende till biljettpriset.284 

Jag har träffat skådespelare som velat dra ett likhetstecken mellan publikens bristande 

frivillighet och barnteaterns låga status. Det som först kändes långsökt kan nog äga sin 

rimlighet då det i ljuset av Josephsons citat blir tydligt att det är många som värderar sin 

yrkesroll efter andra parametrar än de rent konstnärliga. Att kultur för barn och unga generellt 

sätt värderas lägre än kultur för vuxna i vårt samhälle är tyvärr en alltför vedertagen sanning. 

Betraktas barnteater i jämförelse med andra konstformer eller ställs den mot vuxenteater blir 

resultaten olika. Samtidigt är en diskussion om status väldigt beroende av vilken utgångspunkt 

den utgår ifrån. Det är helt klart en skillnad på att befinna sig i en liten fri grupp som kämpar 

med snäva ekonomiska villkor med ett evigt turnerande som ständig lösning och att befinna 

sig på en institutionsteater med personella och tekniska resurser nog att skapa sina egna 

                                                 
283 Karin Helander, Familjeföreställningar, ur >>Det skall åska och blixtra kring vår teater<<, Karin Helander 

& Leif Zern (Stockholm 2010), s. 155. 
284 Josephson, (1989), s. 92. 
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förutsättningar. Därmed inte sagt att institutionsteatrarna per automatik gör bättre teater eller 

har större dragningskraft hos skådespelarna. Den status som vi internt tilldelar olika 

arbetsplatser är som alltid baserad på ett personligt tyckande och individuella ideal. Även 

omgivningens uppfattning är beroende av perspektiv och trender och därmed allt för beroende 

av den mediala uppmärksamhet som barnteatern ges, eller inte ges. 

Jag vill ändå tro att barnteatern går en ny positiv framtid till mötes. Under slutet av sextiotalet 

och början av sjuttiotalet hade barn- och ungdomsteatern ett uppsving delvis beroende på en 

strävan att påverka framtida generationer rent politiskt. Nu känns det som om det finns en 

rörelse mot teater för barn och unga ur ett konstnärligt perspektiv. En ny generation 

skådespelare och teaterarbetare söker sig till teatrar som gör i deras ögon intressant teater, 

oavsett vilka publikkategorier dessa vänder sig till. Vid sidan av Unga Klara och Backa teater 

har ett flertal av de stora institutionsteatrarna egna barnteaterscener och ensembler som sida 

vid sida med de fria grupperna utvecklar nya teatrala och rumsliga former i mötet med den 

unga publiken. Detta är hoppfullt. Därför är det extra viktigt att vi inte dukar under av brist på 

medialt utrymme eller målstyrning och instrumentella krav på redovisningsbara framgångar i 

form av stora publikmängder eller ökade resultat i PISA-mätningar. 

Vad krävs? 

Vad krävs då av skådespelaren som vill bemästra konsten att spela teater för barn och unga? I 

David Woods efterföljd kan vi konstatera att en god skådespelarmässig förmåga är en 

förutsättning. Sen då? När jag under intervjuerna frågade skådespelarna om det var något 

speciellt som krävdes, var ett av de spontana svaren: ”Ingenting!”. I det svaret fanns en 

motvilja att separera barn- och ungdomsteater från andra former av teater, från att göra det till 

en genre i sig. Det uppföljande svaret var att: ” Det hjälper ju om man tycker det är roligt att 

ha den publiken.”. Andra svar som dök upp var: 

 Att man inte är livrädd för sin egen barndom. 

 En väldig lyhördhet. Ett intresse för barn.  

 En öppenhet inför att man kommer att hamna i dialog. 

 En sorts prestigelöshet. En oräddhet. Man måste våga möta barnens blick. 

 Man måste tycka om att spela för ungdomar, man måste tycka om dem. Man måste 

tycka om barnen, även om man kan bli förbannad och säga till. Det måste finnas en 

kärlek till publiken. 
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 Att man kan öppna upp mot publiken och inför det som händer i rummet. 

 Att man kan tackla de aggressioner som ibland väller upp hos oss när publiken inte 

beter sig som vi tänkt de skall göra. 

 Man måste ha ett levande barn inom sig. 

 Det krävs en stor tillit till teatern som konstform. 

 Kanske lite större närvaro. Man måste ändå vara beredd på att det inte går på räls. 

 En djup förståelse för sammanhangen som är runt barn och unga. 

Den genomgående tråden i det skådespelarna ger uttryck för är intresset för och respekten 

gentemot den unga publiken samt en medvetenhet om det dialogiska. I den medvetenheten 

finns en insikt om att även om det dialogiska ses som självklart, så är det inte på något sätt 

enkelt att vare sig uppnå eller vidmakthålla. Möjligheten att kommunicera med min publik är 

också avhängig av det fysiska rum vi befinner oss i. Vad är möjligt och/eller lämpligt just här 

innan, under och efter föreställningen? En sak är också att ett flertal av de jag intervjuat 

känner att vi som skådespelare har ett större ansvar gentemot vår unga publik än om vi spelar 

för vuxna. Ett spår är att barn/ungdomspubliken så ofta inte själva styr över sin närvaro. 

Något som ställer höga krav på mig. Ett annat spår är att barnen på många sätt är oskyddade 

mot upplevelser. 

Manne: Vuxna har ju knäckt koderna. Förhoppningsvis. De kan själva lägga in och tolka 

och värdera. Men för barnen kanske det här är en färsk upplevelse. De är oskyddade 

inför ganska mycket, och okunniga om mycket. De har inte alla erfarenheter. Därför är 

det viktigt att alla som arbetar med barn, framför allt om man vill skapa positiv 

utveckling, om man vill skapa just empati och fantasi, att man är särskilt noggrann. 

Som skådespelare ingår det i mitt arbete att låta rollen tala genom mig. Jag utför rollens 

handlingar och skall mitt framför publikens granskande sinnen ta till mig och förevisa de 

känslor som uppstår i den teatralt gestaltade situationen. I den processen måste jag se till det 

som sker i stunden och tillåta mig att för en stund glömma det jag redan vet skall komma. För 

att uppnå det stadiet måste jag öppna mig för ögonblicket och möta det så hudlöst som 

möjligt. Det innebär att ett av de specifika skeendena med teater för en ung publik är att både 

publiken och skådespelarna till viss del är oskyddade, samtidigt. Vi utlämnar oss till varandra 

och vi har båda behov av ett visst skydd. Det åligger mig som skådespelare och vuxen att se 

till att barnen får en trygg resa in i teaterhändelsen, att de inte utsätts för mer än de klarar av i 

det sammanhang där de är del av en stark och impulsiv grupp. För att jag som skådespelare 

skall klara av att stå där om och om igen måste jag se till vad som är möjligt att göra i den 
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specifika miljö jag spelar i. Ett exempel. I en av de ensembler jag intervjuade talade vi om att; 

Ta seden dit man kommer. En av skådespelarna tyckte det var konstigt att det är 

fotograferingsförbud under en skolföreställning och att alla skall ta undan sina mobiler. Det är 

en så integrerad del av ungdomars vardag att det borde få vara okej. ”Ta bilder ni! Hur jobbigt 

eller farligt kan det vara?” En av de andra skådespelarna invände då att om hon till exempel är 

naken i en pjäs kanske hon inte vill ha det exponerat på Youtube direkt efteråt. Svaret hon 

fick var att då kanske man inte skall vara naken i en pjäs för ungdomar.  

Position 

Men om jag låter för mycket energi gå åt till att tänka på vad jag inte kan och bör göra är 

risken att jag döljer mig, att jag stagnerar konstnärligt. Så samtidigt som jag måste ha en 

förståelse för de arenor jag spelar i/på, måste jag fortsätta utmana mig själv rent 

skådespelarmässigt, i mina gestaltningsval.  För att hitta den balansen behöver jag 

medvetandegöra mig själv om hela den situation jag befinner mig i. Redan innan min 

doktorandperiod tänkte jag på det som en insikt om min POSITION som skådespelare i en 

utmanande miljö. I det begreppet lade jag in en medvetenhet om var jag är, varför jag är där 

jag är, för vems skull jag är där samt vem jag är i publikens ögon. När jag gjorde mina första 

spelningar i klassrum kände jag mig förvirrad över allt detta som jag var tvungen att förhålla 

mig till, som jag då inte upplevde hörde till mitt egentliga yrke, skådespelandet. Nu ser jag att 

det jag då kände ett motstånd mot, var de utmaningar som jag sedermera identifierat och listat. 

Efter hand som jag spelade i skolorna erövrade jag en kunskap om vad som krävdes för att 

spela kvalitativ teater i den miljön. Numer ingår insikten om utmaningarna jag ställs inför i 

mötet med den unga publiken som en lika självklar del av mitt skådespelande yrkesutövande 

som mitt konstnärliga arbete.  

Teater är ett fantastiskt sätt att mötas på. Mötet sker här och nu och kan leda till otroliga 

upplevelser när det dialogiskt kommunikativa uppstår. Ögonblickets konst innebär också att 

det just i det här ögonblicket inte finns något viktigare. Så när det går snett riskerar jag ett 

upphörande av det jag innerst inne vet att teater kan vara. Ett brott i den ömsesidiga tillit som 

teater behöver för att kunna verka. Fast det sker bara undantagsvis. Barnteaterskådespelaren 

är ofta bra på publikkontakt, på att kommunicera med publiken, att underhålla. Vi har ofta 

varit med i stora delar av uppsättningarnas förberedelsearbeten och har en djup förståelse för 

föreställningars olika kontaktytor. Som en kollega uttrycker det: ”Vi vet ofta varför vi gör de 

uppsättningar vi gör och varför de ser ut som de gör. Det är en ynnest!” 
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Vi har alla erfarenheter och upplevelser av föreställningar som sjunger i kroppen på alla 

inblandade. Vi har alla varit med om gyllene ögonblick. Fascinerande möten med vår publik 

både under och efter en föreställning. Vi vet att en teaterföreställning kan skapa samhörighet, 

perspektivförskjutningar, skratt, tårar och tankekluster som slår rot i ens medvetande och 

blommar först långt senare, ibland efter flera år. Därför får inte den teater som riktar sig mot 

barn och unga sky dialogen med publiken, det öppna tilltalet. Den teatrala formen måste 

grundas i en förståelse för de ungas livssituation och möjlighet att ta till sig 

teaterföreställningen. Som skådespelare behöver jag problematisera begreppen fjärde väggen 

och The show must go on som lätt resulterar i att jag bortser från vad som faktiskt händer i det 

gemensamma rummet och istället följer min i förväg uppgjorde plan.  

Det är också av största vikt att jag som skådespelare klargör för mig själv vad som är viktigt 

med teater för barn och unga. Först då kan jag fundera över hur jag skall bidra till att göra det 

möjligt. För mig har identifierandet av utmaningarna varit en stor hjälp. Istället för att i vissa 

fall kämpa mot dem, har jag nu anammat och inkorporerat dem i mina förberedelser. Det 

aktiva förhållningssättet gör att jag kan hålla en lika hög nivå i min professionalitet när jag 

spelar som när jag repeterar en uppsättning. Risken är annars att jag är med om att skapa ett 

konstverk som när det väl visas upp inte görs rättvisa på grund av att förutsättningarna är fel. 

Insikten om utmaningarna gör också att jag lättare vet vad jag kan kräva av mig själv, av mina 

kollegor, min publik och inte minst av mina arrangörer. Vad är möjligt? Vad är vettigt? Utan 

att känna till och förstå mina praktiska villkor är det omöjligt att veta vad jag behöver för att 

kunna utföra ett gediget arbete. 

Begreppet position har blivit ett sätt för mig att öka min medvetenhet om helhetens betydelse 

för delarna. Det ger mig en möjlighet att i stunden lyfta blicken från en detalj-situationsnivå 

för att istället identifiera strukturer och helheter. Genom att tänka på min position i relation till 

publiken blir det lättare för mig att göra prioriteringar i stunden. Det är också ett sätt att för 

mig själv påminna mig om och kontinuerligt ifrågasätta anledningen till att jag spelar teater. 

Hans-Georg Gadamer skriver i Sanning och metod om spel.  

Också skådespelet förblir spel, dvs. det har spelets struktur av att vara en i sig sluten 

värld. Men även om det kultiska eller profana skådespelet framställer en värld, som är 

alldeles sluten i sig, är det ändå öppet mot åskådaren. Först med denna vinner 

skådespelet sin fulla betydelse. Som i varje spel så framställs skådespelet av att 

spelarna spelar sina roller, själva spelet är likväl en helhet av spelare och åskådare. Ja, 

det är åskådaren snarare än spelaren som bäst kan erfara spelet och förstå vad det 
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’betyder’. Det är i åskådaren som spelet så att säga når sin idealitet. För spelarna 

betyder detta, att de inte bara iklär sig sina roller, som i varje annat spel, utan att de 

framställer sina roller för och inför åskådaren. Spelarnas delaktighet i spelet bestäms 

inte längre av ett fullständigt uppgående i spelet utan av att rollerna spelas med hänsyn 

till skådespelets helhet, som det är åskådaren och inte spelaren som skall gå upp i. Det 

är en fullständig vändning av spelet som spel, som gör det till skådespel. Därmed sätts 

åskådaren på spelarens plats. Det är för och inför åskådaren, ej spelaren, som spelet 

spelas.285 

För att detta skall vara möjligt måste jag som skådespelare ställa mig till åskådarens 

förfogande. Jag vill något med min uppsättning, med min rollgestaltning, men jag måste ändå 

öppna upp mig för åskådarens idé om vad det är jag berättar. Varje dag påminna mig själv om 

för vems skull jag är där jag är och gör det jag gör. Det är inte alltid enkelt och smärtfritt, 

även om jag fortfarande betraktar det som ett privilegium.  

I mitt avhandlingsarbete har jag strävat efter att hitta ett tydligare begrepp än position för att 

beskriva allt detta. Jag har också kämpat med att hitta en plats för djupare analys av begreppet 

som sådant. Först nu inser jag att den analysen inte har en enskild plats. Min 

positionsbeskrivning är helt enkelt den här avhandlingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
285 Gadamer (2002), s. 88.  
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Min metöd 

De första frågorna barnet ställde var de svåraste. Vem vaggar norrskenet, vad är evigheten, vem faller 

snön, vem rör solen, vem skapar katten, vad är döden, vad är en människa, varför finns jag. 

   Sedan upphörde barnet att ställa de första frågorna. Då förstelnades barnet, fastän det levde. Långt 

senare började han fråga igen, nästan när det var för sent, samma frågor. 

   Varför. Varförihelvete. Då återuppstod barnet från det döda.286 

Per Olof Enqvist 

Skådespelarens perspektiv 

Jag är en skådespelare som skriver om skådespelarens praktik med mina egna erfarenheter 

och exempel som grund. Med andra ord är jag mitt eget forskningsobjekt, eller kanske snarare 

forskningssubjekt. Det faktum att jag är skådespelare har inte bara präglat det ämne som jag 

valt utan också det sätt på vilket jag gått till väga. Jag har närmat mig den här avhandlingen ur 

en skådespelares perspektiv. Som skådespelare är det självklart att jag låter mig inspireras av 

det som kommer för mig. En hund som kliar sig 

kan vara lika sporrande i sökandet efter en 

rollkaraktärs sinnliga väsen som en dialog av 

Platon eller något jag hör på radio. Det 

representerar en strävan att hitta det som Maria 

Johansson i sin avhandling om skådespelarens 

praktiska kunskap benämner som ”arbetbart”.287 

En i grunden pragmatisk hållning som inte 

värderar arbetsmaterialets källa, utan endast dess 

användbarhet i den praktiska situationen. På 

samma sätt har jag förhållit mig till det referensmaterial jag använt mig av. I god 

forskningsanda har jag i möjligaste mån sökt mig mot grundkällorna av teoribildningar 

etcetera. Jag har strävat efter en konsekvent och noggrann notapparatur och genomgående 

refererat till ursprunget av citat och tankegångar. Men jag har också tillåtit en öppenhet i det 

material jag låtit mig påverkas av. För det är just det jag gör, låter mig påverkas. Jag har mina 

egna erfarenheter och mina tankar kring det arbete som jag utför, ensam och tillsammans med 

                                                 
286 Per Olov Enquist, Liknelseboken – en kärleksroman (Stockholm 2013), s. 227. 
287 Johansson (2012), s. 241 – 244. 
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andra. Genom att göra nedslag i specifika händelser från min karriär har jag lyft fram 

dilemman, exempel på svårigheter och utmaningar i en skådespelares arbete. För att inte 

fastna i den egna erfarenheten har jag intervjuat andra skådespelare med liknande och 

annorlunda erfarenheter, samt läst de texter som trots allt finns om skådespelarens arbete med 

barn- och ungdomsteater. Parallellt med detta har jag haft mina studier vid Senter for praktisk 

kunnskap vid Universitetet i Nordland, Bodö, Norge. Där har jag studerat den praktiska 

kunskapens teori, vetenskapsfilosofi, professionsidentitet samt kvalitativ och kvantitativ 

metod.  

Det reflexiva tänkandet utifrån en egen praktisk erfarenhet i kombination med teoretiska och 

filosofiska perspektiv, har förändrat mitt sätt att se på den teatrala handlingen och min 

verksamhet som skådespelare. Mitt aktiva, riktade reflekterande startade under en period när 

jag kände att jag kört fast som skådespelare och inte längre såg poängen med att spela teater i 

skolorna på det sätt jag gjorde då. För att få inspiration gick jag kursen Identitet, roll och 

karaktär på Dramatiska institutet, något som för min del resulterade i essän Skådespelaren 

och förnedringen och en gryende insikt om möjligheten i kritisk reflektion. Efter att ha fått ny 

energi till mitt skådespelande fortsatte jag med en magisterkurs vid Centrum för praktisk 

kunskap på Södertörns högskola. Här stötte jag för första gången på fenomenologi och 

hermeneutik, perspektiv som även präglat mina studier vid Senter for praktisk kunnskap i 

Norge. Redan vid första beskrivningen av dessa filosofiska inriktningar kände jag att de 

handlade om min praktiska verksamhet och att skådespelarens arbete är både fenomenologiskt 

och hermeneutiskt till sin natur utan att jag som skådespelare varit medveten om det. I mitt 

doktorandarbete har jag strävat efter att fånga och förmedla de impulser jag fått genom min 

forskarutbildning och att beskriva fenomen och samband jag aldrig tidigare sett och saker jag 

tidigare anat men inte kunnat sätta ord på. Nu har jag fått hjälp av en terminologi som inte är 

teaterns, men som hjälper mig att förstå och förklara min teatrala verksamhet. Det filosofiska 

perspektivet har även gjort mig nyfiken på saker som jag kanske borde göra eller som är 

möjliga att genomföra först utifrån en ny, annorlunda förståelse.  

En hermeneutisk och fenomenologisk ingång 

Under inledningen av min tid som doktorand inbillade jag mig att jag skulle vara tvungen att 

ha en formulerad metod och en färdig plan för hur jag skulle gå tillväga och hur filosofin 

skulle implementeras i avhandlingen. Som den praktiker jag är visade det sig vara tvärtom, 

jag började i handling och såg efteråt vad jag gjort. Detta gäller både det faktum att jag använt 
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mig själv och mina erfarenheter för att belysa vissa fenomen och utmaningar i skådespelarens 

arbete med att spela teater för barn och unga och det sätt på vilket jag gått till väga.  Det 

fenomenologiska perspektivet ligger mer i min hållning som skådespelare och doktorand än i 

att jag regelbundet jämfört med och kopplat till en fenomenologisk litteratur. 

Utifrån det essäistiska skrivsätt jag tillägnat mig under mina magisterstudier och senare som 

doktorand, skrev jag olika dilemmaberättelser hämtade ur min egen praktik. Dessa dilemman 

problematiserade och reflekterade jag sedan över med hjälp av mina handledare och 

medstudenter. Därefter försökte jag belysa berättelsernas innehåll med hjälp av andra tänkare 

– filosofi, litteratur, sociologi, film, tidningsartiklar, musiktexter och givetvis med de 

intervjuer jag genomfört med kollegor. Genom att isolera specifika ögonblick och reflektera 

över dem fick jag syn på mekanismer och skeenden som var större än ögonblicket i sig. Det 

var fascinerande. Men efter att tag kände jag att jag höll på att urvattna mina egna 

erfarenheter. De blev till anekdoter som jag återupprepat i så många sammanhang att jag 

förlorade kontakt med deras ursprungliga kärna, själva händelsen och dess betingelser. 

Samtidigt fick jag, ju mer jag skrev, problem med dramaturgin i min avhandling. Vad skall in 

var? När är det läge att berätta det här och hur skall filosoferna presenteras och teorin? Jag 

bestämde mig för att pröva en kronologisk uppläggning där allt skulle få sin naturliga plats i 

och med att jag hänvisade till tankar som uppstått när de uppsåt under mitt yrkesliv. Därför 

började jag skriva igenom mina minnen av mitt yrkesliv i kronologisk ordning. Inte för att 

återigen skriva om de tillfällen jag likt russin redan plockat ut ur kakan, utan för att se vad 

som mer fanns gömt i den egna erfarenheten. 

Till en början var jag lite besviken eftersom det inte genererade så mycket nytt material som 

jag hade hoppats. Men efter hand började jag se nya mönster framträda. Jag såg att anekdoter 

jag brukade använda mig av som lustiga historier nu fick ett annat djup eftersom de kunde 

placeras i en tidsföljd och också blev ett resultat av händelser som skett tidigare. Först efteråt, 

när jag under loppet av ett antal veckor skrivit mig igenom min egen historia förstod jag att 

det jag gjort var att förhålla mig fenomenologiskt till mig själv. Jag skaffade mig ett nytt 

perspektiv på min egen erfarenhet. Genom att betrakta mig själv som ett fenomen och skriva 

om saker som jag annars hoppat över eftersom jag inte ansåg de tillräckligt intressanta, fick 

jag syn på saker och samband jag missat. Jag hade tagit min egen erfarenhet för given. 

Problematiserat enskilda händelser, men inte tagit hänsyn till dess förutsättningar. Att jag 

sedan valde att avstå från den kronologiska presentationsformen i avhandlingen beror på att 

den gav ett allt för memoarlikt intryck och därmed begränsade mig i min reflektion. Samtidigt 
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hade avhandlingen inte varit vad den är i dag utan den erfarenheten. På samma sätt har det 

hermeneutiska perspektivet varit ständigt närvarande. Som skådespelare är jag van att förhålla 

mig levande till texter. Jag strävar efter att underordna min tolkning den gemensamma läsning 

vi i teaterkollektivet har av den uppsättning vi gör, men inom den har jag en stor frihet att 

undersöka och utveckla min sceniska gestaltning ner till minsta betoning. Förutsättningen är 

att föreställningens helhet skall gagnas av det jag gör. Jerome Bruner skriver: 

Eftersom betydelsen av de ingående delarna i en berättelse är >>funktioner>> av 

berättelsen som helhet, samtidigt som utformningen av berättelsen som helhet bygger 

på att de ingående delarna är adekvata, så tycks det som om tolkningar av berättelser 

oundvikligen är hermeneutiska. Berättelsens delar och helhet måste fogas samman så 

att de får ett >>gemensamt liv>>. Och när en berättelse fångar vårt intresse, smittar det 

även av sig på delarna. Det är detta som skapar berättelsens hermeneutiska eller inre 

>>tvång>>.288 

Min ambition har varit att mina berättelser och reflektionsmässiga delar skall hänga ihop och 

skapa en intressant och gemensam helhet. Skådespelarens behov av en narrativ dramaturgi har 

inte bara präglat mina enskilda berättelser utan också eller kanske framför allt avhandlingens 

slutgiltiga form. Därför har jag arbetat med sjok av helheter. Likt en skådespelare som allt för 

länge repeterar enskilda scener, har jag längtat efter ett genomdrag av sekvenser för att få en 

aning om hur momenten fungerar i sitt sammanhang. Kronologin var en idé som jag var 

tvungen att testa fullt ut för att se vad den kunde ge. När jag valde bort den var det till förmån 

för en annan presentationsform som jag återigen åskådliggjorde i full skala för att kunna 

förstå. 

Essä som metod 

En grundsten i den praktiska kunskapens perspektiv är den egna erfarenheten skildrat genom 

berättelser. Alla berättelser som plockats från min egen karriär är mina egna och det är min 

tolkning av dem som framträder. Vad jag, och stundtals mina kollegor, verkligen gjorde under 

de händelser jag refererar till är underställt min nuvarande upplevelse av vad det var som 

hände. Samtidigt har jag stundtals fått revidera och omvärdera skeenden som jag tidigare, i 

andra sammanhang berättat om. Den reflekterande erfarenheten ställde höga krav på både mitt 

minne och minnenas relevans och trovärdighet. Jag har gott om berättelser i den här 

                                                 
288 Bruner, s. 165.  
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avhandlingen, något som för mig varit givande och tacksamt, men ändå inte helt problemfritt. 

Så här skriver Merete Mazzarella om minnen och våra berättelser om dem: 

Vi kan nog överhuvudtaget inte berätta ett minne – vi kan åtminstone inte berätta det 

ofta – utan att slita på det, utan att så småningom märka att det egentligen bara är vår 

berättelse vi kommer ihåg medan den ursprungliga upplevelsen runnit ur.289 

Ändå har jag inte sett någon poäng i att söka andras stöd eller minnesbilder hos mina kollegor 

för att närma mig en ökad objektivitet. Det innebär också att det finns en glidning mellan 

berättelsens jag och berättelsens vi. I de stunder då vi var fler inblandade i 

föreställningssituationerna har jag försökt hålla mig till ett kollektivt vi som handlingsbärare. I 

det vi-begreppet ligger både kollektiva och individuella beslut och initiativ som togs i relation 

till händelserna. På samma sätt finns det i de situationer då jag var ensam på scen också en 

prägling av andras tankar och erfarenheter. 

Ur det perspektivet kan man kanske säga att jag forskat på min berättelse om mina 

erfarenheter. Därför finns det en poäng i att jag parallellt spelat föreställningar för att friska 

upp min erfarenhetsbank och på ett sätt aktualisera mina minnen i nuet. Jag har undersökt 

mina erfarenheter, mina minnen. Jag har reflekterat, skrivit och läst igenom, läst igen och 

skrivit nytt. Med jämna mellanrum har jag skådespelat och påmint mig själv om hur 

verkligheten påverkar mig i stunden och hur mina reflekterade tankar känns rent fysiskt under 

pågående föreställning. Genom att reflektera har jag fått en klarare syn på min erfarenhet och 

på fenomen jag tagit för givet. Genom att spela har jag testat mina reflektioner och satt dem 

på spel. Återseendets glädje blir också ett återseendets klarhet. När jag sedan satt mig ner för 

att skriva igen, har den stora utmaningen varit att bibehålla den känsla av ständigt pågående 

som präglar mötet med pjäsen, publiken och eventuella medspelare. Merete Mazzarella 

hävdar att essäistiken kan vara en metod och att en del av den metoden är skrivandet i sig. 

Det essäistiska skrivandet bygger på en insikt som är av avgörande betydelse också för 

den som skriver vetenskapligt, nämligen att vi inte ska föreställa oss att vi kan vänta 

med att börja skriva tills vi vet vad vi tänker eftersom vi aldrig vet vad vi tänker förrän vi 

har skrivit det.290 

                                                 
289 Merete Mazzarella, Tanten och krokodilen, Trevi, 1995, s. 45. 
290 Merete Mazzarella, Att leva essäistiskt, ur Våga veta!: Om bildningens möjligheter i massutbildningens 

tidevarv, redaktör Anders Burman (Södertörns högskola 2011), s. 129. 
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Det innebär också att det som jag kommit fram till är en skrivandets ”sanning”. Jag påstår det 

jag påstår i min text utifrån mitt skrivande perspektiv. Mina slutsatser, som de ser ut i dag, 

hade jag inte kommit fram till utan att ha skrivit om dem. Samtidigt hade jag inte kunnat 

skriva det jag skrivit utan en ständigt pågående dialog med omvärlden. Denna dialog är något 

jag hoppas kommer att fortsätta, både utifrån min kommande tillvaro som en forskande 

skådespelare och i relation till min text. Som Mazzarella konstaterar ”Essän räknar 

överhuvudtaget mycket med läsarna, tilltalet är dialogiskt, inte monologiskt.”291 Återigen 

knyter min forskningsmässiga metod täta band med min skådespelande verksamhet. En 

lyckad föreställning kräver en öppenhet från både skådespelarens och publikens sida. I någon 

slags Sokratisk anda gör jag här samma sak med mig själv och läsaren som jag gör med min 

publik efter en skolföreställning. Diskuterar vad som hänt och hittar alternativa förklaringar 

och lösningar. 

Om att forska på ett eget fält 

Man måste stå i diket 

för att kunna lyfta locket av vägen. 

Den visdom som kan vinnas på detta sätt 

är av en främmande art, 

som en nacke sedd framifrån. 

Naglarnas kunskap om hälen.292 

Göran Palm 

 

Den norske filosofen Jakob Meløe skriver om förståelse av handlingar. Den som utför en 

handling kallar Meløe för aktör. Aktören är definierad via det hen gör.293 Meløes exempel är 

en fiskare. Yrkesfiskaren är ständigt fiskare var hen än befinner sig, men som aktör är hen 

fiskare enbart under utövandet av fiskarsysslor: lägga nät, rensa garn etc. Om fiskaren 

exempelvis lagar sina nät, svarar den handlingen inte enbart mot en aktörs handlingar utan 

också mot aktörens värld. Meløe beskriver aktörens värld som ”[] ordningen av natur, 

teknologi, regelverk, etc., aktøren opererer innenfor eller med hensyn på.”.294 För att förstå en 

annan person handlingar måste vi också förstå i vilken situation de utgår från och den ”värld” 

                                                 
291 Mazzarella (2011), s. 130. 
292 Göran Palm, dikten I diket, ur Själens furir och andra dikter (Stockholm 1967), s. 85. 
293 Jakob Meløe, Om å forstå det andre gjør, från kompendiet Vitenskapsteori – Tre artikler av Jakob Meløe 

(Høgskolen i Bodø 2005), s. 41. 
294 Ibid., s. 42. 
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handlingarna äger rum i. Om en utomstående utan närmare kunskap om fiske betraktar en 

fiskare som lagar ett nät kommer han eller hon se mängder med handlingar utföras. Efter ett 

tag kanske vissa återkommande händelser uppträder som i sig kan skapa en viss förståelse av 

handlingarna. Men poängen i det fiskaren gör kommer fortfarande ligga i halvmörker.  

Jeg kan forklare deg hva poenget er, men jeg kan ikke gjøre det uten å forklare hva et 

garn er. Og det kan jeg ikke gjøre uten å snakke om fisk og fiske med garn, fra 

garnbåter, etc. Dvs. Jeg kan ikke gjøre det uten å snakke om den verden som garn och 

garnbøting hører til innenfor.295 

Först när jag som betraktare får en egen förståelse för den värld som aktören handlar inom 

kommer jag få syn på de handlingar som utförs och vad de innebär. Som skådespelare har jag 

en genuin förståelse för den värld jag nu uttolkar. För att inte bli hemmablind har det varit 

viktigt för mig att regelbundet presentera mitt arbete i olika sammanhang, seminarier, 

konferenser med mera. På så sätt har jag tvingats formulera mig inför andra med annorlunda 

erfarenheter. Via deras respons på min verksamhet har jag återigen fått syn på fenomen som 

jag själv missat eller passerat alltför lättvindigt. Det har också varit viktigt att återkoppla mina 

tankegångar till kollegor för bekräftelse och/eller kritik. Dessutom ser jag det som en poäng 

att de regelrätta intervjuer jag genomfört, har ägt rum under en tidsperiod som sträcker sig till 

ett och ett halvt år. Om vi blir till som människor i mötet med andra är det också där 

kunskapen växer fram. Som här i Paolo Freires beskrivning: 

Kunskap växer fram endast genom uppfinning och återuppfinning, genom den ständiga, 

otåliga, kontinuerliga, hoppfulla undersökning människor företar i världen och med 

varandra.296 

Till exempel är det intressant för mig hur självklara utmaningarna framstår som idag.  Ändå 

uppenbarade de sig i vissa fall under vägens gång och då upplevde jag dem som nya 

upptäckter. Samtidigt vet jag att de inte alls är nya som fenomen. De representerar faktorer 

som jag levt med och i under hela min skådespelarkarriär. Det som är nytt för mig är 

friläggandet av dem, som gör att de nu framstår på ett annat sätt för mig. De har fått en 

tydligare plats i mitt medvetande, de har påtagliggjorts och fått kropp. 

                                                 
295 Meløe, s. 50. 
296 Paulo Freire, Pedagogik för förtryckta (Stockholm 1972), s. 71. 
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Halvstrukturerade livsvärldsintervjuer 

Ingen dialog kan existera utan ödmjukhet. 297 

Paulo Freire 

De intervjuer jag har gjort i samband med avhandlingsarbetet har varit präglade av en 

kvalitativ metodtradition och inspirerats av Steinar Kvale och Svend Brinkmanns Den 

kvalitativa forskningsintervjun.  

Forskningsintervjun bygger på vardagslivets samtal och är ett professionellt samtal; den 

är en intervju där kunskap konstrueras i inter-aktionen mellan intervjuaren och den 

intervjuade. En intervju är ett utbyte av åsikter mellan två personer som samtalar om ett 

tema av ömsesidigt intresse.298 

Den intervjuform jag ägnat mig åt går under benämningen Halvstrukturerad livsvärldsintervju 

och ”Den definieras som en intervju med målet att erhålla beskrivningar av intervjupersonens 

livsvärld i syfte att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen.”299 Med halvstrukturerad 

menas att: ”[]den är varken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. Den utförs 

enligt en intervjuguide som fokuserar på vissa teman och som kan innehålla förslag till 

frågor.”300 Intervjuerna har sedan skrivits ut och den utskrivna texten har utgjort det material 

som jag sedan utgått ifrån. Jag har också haft samtal med ett flertal skådespelare men inte 

räknat dem som intervjuer. Samtalen har varit spontana och fötts i stunden efter en 

föreställning eller i något annat sammanhang. För att jag skall kunna inkludera samtalen här i 

form av citat, har de dock föregåtts av att jag presenterat mig och mitt doktorandprojekt. På så 

sätt har även dessa sammanhang präglats av ett uttryckande av riktade åsikter. I och med att 

min ingång helt öppet har varit att jag undersöker skådespelarens utmaningar och dilemman i 

mötet med en ung publik, har samtalen fått ett naturligt fokus och en reflektiv tyngd även om 

de ägt rum under andra omständigheter än de riktade intervjuer jag genomfört. Den största 

skillnaden rent materialmässigt är att jag dokumenterat samtliga intervjuer genom 

bandinspelningar och sedermera utskrifter av desamma, medan samtalen formellt sett 

existerar endast i mitt minne och de anteckningar jag gjorde i direkt anslutning till dem, dock 

aldrig under tiden vi samtalade. I avhandlingstexten har jag valt att inte göra skillnad på 

intervju och samtal när jag presenterar citat eftersom jag upplever att de tankar och 

                                                 
297 Freire, s. 91. 
298 Steinar Kvale och Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund 2009), s. 18.  
299 Ibid., s. 19. 
300 Ibid., s. 43. 
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reflektioner som jag fick ta del av varit lika seriösa och grundade i personliga erfarenheter 

oavsett i vilket sammanhang jag fått ta del av dem.301  

Det jag däremot gjort är att jag redigerat citaten ur ett språkligt perspektiv. Jag har tagit bort 

upprepningar, allt för påtagliga tankepauser och ibland komprimerat för att nå fram till 

tydligare tankegångar utan att göra för mycket avkall på den grundläggande talspråkliga 

karaktären av samtal, av dialog.  

Till sist 

I den forskningsstrategi som tagits fram på Stockholms dramatiska högskola står följande: 

Praxisnära forskning  

Det som främst utmärker den konstnärliga forskningen är att den utförs av personer 

med egna erfarenheter av konstnärlig praxis. Den erbjuder ett kritiskt reflekterande 

inifrånperspektiv. Det konstnärliga och det forskande i konstnärlig forskning inom 

StDH:s huvudområden ligger i att den konstnärliga forskningen tillåts ha lika 

mångfacetterade ämnen och uttrycksområden som vi förväntar oss av konstnärlig 

utövning. Men den har samtidigt en grundad kärna i en genomarbetad forskningsfråga 

och ett reflekterat utforskande. Vårt mål är att med forskning skapa ny kunskap som 

ska komma andra till del. Metoderna att nå dit kan variera, men inte kvalitetskraven på 

kunskapsproduktionen i sig.  

Forskningen inom StDH:s områden bedrivs på en skala som sträcker sig från praktik 

riktad mot teori till teori riktad mot praktik. Det utmärkande är att forskaren har 

konstnärlig praxis som en utgångspunkt för sitt arbete. StDH bedriver forskning i, 

genom och för konst.302 

Den här avhandlingen är ett exempel på konstnärlig forskning. Jag ställer mig och min 

konstnärliga och yrkesmässiga erfarenhet till förfogande. Genom att undersöka och reflektera 

kring de betingelser under vilka jag arbetar påverkar jag mitt konstnärskap. Jag ser nu fler 

möjligheter att närma mig en kreativ process och det kommande mötet med en ung publik, än 

jag hade tillgång till när jag startade som doktorand. Mitt reflekterande sinne har vridit mitt 

huvud i mängder med riktningar under de senaste åren. Nu är jag redo att se framåt. 

 

                                                 
301 Av de direkta citat från skådespelare som förekommer i avhandlingen är det en överväldigande majoritet som 

kommer från intervjuerna. 
302 Forskningsstrategi för Stockholms konstnärliga högskola 2012 – 2015, s. 5. 
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Summåry  

This dissertation is about children’s theatre from the perspective of the professional actor. The 

main question is: Which are the challenges we actors face when performing for children and 

young people, and how do we relate to them? The research is based on a long personal 

experience of acting in theatre aimed at children from the age of three to eighteen years old. 

In addition to this I have also interviewed actors with similar and different experiences of the 

same specific age groups, in order to get a better understanding of my field of research. My 

main goal is to show the complexity of this specific field of acting. The text is essayistic in 

that it is using experiences as means for reflection. Here I reflect on and over specific events 

from my practice. These reflections are then set against the interviews and texts from different 

philosophical and theoretical perspectives, mainly phenomenological and hermeneutic. 

In the presentation of the challenges I have chosen to focus on the theatre performed in the 

schools and classrooms. They are divided in three categories; External circumstances, 

Relation to audience and Other challenges. 

External circumstances 

The external circumstances are just what they seems to be, structural settings grounded in the 

environment that I work in. They are not written in stone, but represent phenomena out of 

reach to change on my own and that I have to relate to in one way or another. An example: 

We’re in a performance of Shakespeare’s Othello, three actors playing in front of sixty 

fourteen year old kids in a classroom in a Stockholm school. At the end Othello has this 

weirdly beautiful but, especially when performing in schools to an audience of teenagers, 

difficult speech about his love for the woman he is about to murder. 

I must weep, 

But they are cruel tears: this sorrow's heavenly; 

It strikes where it doth love. She wakes.303 

 

As my colleague, who plays Othello, eases his way into this emotional monologue, we can 

hear from just outside in the corridor, a young man shout: “Kiss my ass! Kiss my ass!” while 

he loudly spanks himself… What can I learn from this? That if I leave the “safe” environment 

                                                 
303 Shakespeare, William. Othello. Act V scene II. 
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of a theatre building to perform my plays in a classroom I must be aware of and prepared for 

the fact that things out of my control will happen and affect my performance.  

Awareness of my own relation to schools and how they affect me.  

We have all been children and spent a large part of our youth in schools. It is an intense 

period in our lives and however it has affected us, what we think and feel about school as an 

institution and the physical school buildings will show in our behavior. I must be able to 

spend whole days in a school. Who am I when I’m in a school and who do I want to be? The 

ambassador of my trade, the successful actor? The compassionate grown up that I wanted to 

meet when I was in school? Or maybe the rebel with a self-inflicted cause?  

The exposure of my person outside of the theatrical event.  The balance between 

the actor and myself.  

In a classroom I’m visible all the time. Exposure is something that will accompany me before, 

during and after the performance. I’m an actor and a stranger in their school and that is 

interesting enough. During my whole stay in the school I will also be a representative for my 

theatre group, for actors and for the art form as such. It is often expected that I’m available to 

the young audience after my performance, or in the corridor or eating lunch in the canteen. I 

will be asked questions about my profession, on my salary, about they play, if I’ve been on 

television, etc. After the performance I’ve changed in the eyes of my audience. Now I’m 

someone they have a relation to. Some of the kids will come to me and talk for a while. Some 

of them will confide in me. Especially if I have performed a play about youth related issues I 

will sometimes be given worrying parts of their life stories and I have to know how to deal 

with that. What can I say, how should/ought I react? Should I tell their teacher what I’ve 

learned?  

The environment in the schools is not intended for theatre.  

Acting in a classroom is special. They are often quite dull rooms with insufficient lightning 

and ventilation. Everyone in the room is as visible and audible to each other as I am to my 

audience. I can see them as clearly as they can see me. Basically it’s me and the audience and 

the magic spell that I want to cast, I have to create on my own. And then we have all the 

action going on outside in the corridor or in the school yard. Kids running, school bells 

ringing, public announcements on the speakers and the occasional teacher just sneaking in to 

collect a forgotten book or two in the middle of our performance. Schools represent an 

environment never intended for acting and performing. The classroom in itself represents hard 
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facts rather than the magic of an event. But maybe it is more correct to say that the school 

environment is not thought of as theatrical, since the room itself also represents a quality in its 

own. Is it big, small? How much can I expand physically and vocally in there? Some 

performances thrive in small rooms, other needs a bigger space.   

Confronting and cooperating with other adults in their profe ssional 

environment 

Entering a school as a professional actor fully intended on making a good job, I must also be 

aware that the environment that I will perform in is also the professional environment of the 

teachers. I’ll enter their classroom and move their desks around in order to make space for 

myself and the audience. For a while I will be in charge of a room that has their signature on 

it. This means being able to communicate and negotiate and compromise within a very short 

time frame, without losing sight of my aim – the performance.  

Early mornings and two often shows a day  

Theatre for children is mostly performed during daytime with an administrative preference for 

early mornings. This is a fact I’ll have to live with no matter what my timely preferences 

say… I must also be prepared to perform two shows a day. That is if I work in a free group. A 

lot of the institutions have declared two shows a day as something not preferred by the actor 

because it dilutes the performance quicker. Which means it is also a question of the individual 

theatres budget. 

Relation to the audience 

The second category of aspects, “relation to the audience”, also has a structural touch to it, but 

is always negotiable and depend on how I interact with the people I meet.  Some years ago I 

was in a play for teenagers, called The innocent. It was a difficult play to perform and in one 

scene my character realises that he and his friends, by making mistakes, are responsible for a 

child’s death. Just as I open up for all the vulnerability it takes to act such a moment and says: 

“We have killed a child!” I can see a young man in front of the stage loudly yawn as he takes 

a nonchalant glance at his watch. I just fell to pieces, shattered. Revealed, humiliated. And all 

I could do was to continue. This moment lasted for a short second and I don’t think anyone 

else noticed it. But while the play continued as if nothing happened I worked in the shadow of 

that yawn.  At the same time, there no point in being angry with the guy. He is in his full right 

to be bored, to think that theatre is crap. Or maybe he was just tired. The important thing is 
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that when I perform so closely to my audience I am exposed to a lot of things that might not 

really be about me and my work. Things happen in young kids life, and whatever is going on 

in their minds and bodies will happen during your show. Those who are in love with each 

other or hate each other will continue to do so while you play, those who have difficulties to 

concentrate or just cannot sit still will fidget around even if they like what you’re doing. A lot 

of communication will take place between members of the audience and sometimes I will be 

involved as a part of that communication in an attempt from one pupil to show off in front of 

the others.  

Specific age groups 

In the interviews I’ve made during research the common answer to the question of: “Which is 

the main demand of the actor performing for children?”, was; “You have to be interested in 

your audience!” Performing for a specific age group is special. It is a different task doing a 

play for three year olds than playing for sixteen year olds. Not entirely different, but different.  

As an actor I must be aware of who’s in the audience and make adjustments in tempo, 

phrasing, volume, how expansive I can be in movement etc. Even performing Othello for 

fifteen year olds is different than to twelve year olds. They bounce on different things in the 

play. They will see and react on different levels of understanding. Instead of worrying about 

the difficulties of reaching out to the different age groups I must consider it a challenge and 

try to see how I can develop each play and each performance in relation to the audience. How 

far can we take it this time? 

An audience who has not chosen for themselves to be where they are   

A school is a universe in its own rights and as an actor and a performer I must realize I am 

only a short-lived guest in that world. This can sometimes create tension between me and the 

audience due to a collision of interest. I come to the school with my acting abilities, with my 

professional pride and love of an art form I’ve dedicated a large part of my life to. The pupils 

spend the greater part of their day in the school building. In many ways it’s their second 

home. Some of them might be interested in theatre and some of them not. But however high 

my ambitions concerning my performance might be, for the kids attending it is only one of 

many things happening that day and their possibility to focus is based on what is going on in 

the room as much as what is going on in their life and in their own minds. I must also 

understand that my audience has not chosen to be where they are. Even if they might like 

theatre as an art form, they have probably not chosen for themselves to see this production. 
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Not here, not now, it’s part of their curriculum. The stipulated “social contract” that adults are 

aware of is not signed here. It’s not even an issue.  

An audience that sometimes has no experience of a theatrical situation  

Can I apply any given rules of behaviour in this theatrical situation? A colleague bluntly said 

that “we cannot expect any special knowledge about theatrical codes but must still expect a 

normal sense of decency”. Still, if someone is behaving in a way if feel is disturbing, is it 

intended? Are they doing what they’re doing in order to disturb the performance or are they 

merely teenagers living their everyday life at school? It is one thing to realize how to behave 

in a theatrical situation and another to actually take in what is going on. I must also be aware 

of the fact that I might be the only one in the room who senses the disturbance. So in whose 

name do I react and interact?   

Homogenous groups with strong bounds in between  

It is a special thing to perform in front of an audience where everyone knows everyone else. 

They have relations that go deep, sometimes in a good way and sometimes not. The younger 

the children are this has less effect. But for the older children it is vital for them to find their 

place in the group. This means that when I perform I will be given the attention and reactions 

that are possible within the context this specific group of people.  They all have a natural 

response to the theatrical situation, but being in a group will sometimes cause and trigger 

communal responses as embarrassment or over excitement. These feelings are also dependent 

of the specific room that we share. The intimate classroom gives way to a different reaction 

pattern than a large auditorium and vice versa. 

Valuing the audience and their reactions  

Every single member in the audience will have a unique experience of the performance. This 

does not mean that I will know how and what they think about the performance due to their 

reactions. Reactions are a personal thing, but they are also exposed to the group around them. 

I have many times encountered a totally silent and almost dumb faced audience just to be 

approached in the school corridor half an hour later by pupils who wants to speak and talk 

about the play or just deliver a personal: “Thank you, it was great!” It is also important that I 

let the audience have the experience they’ve had. Some maybe thought the opening was the 

most interesting, someone the foul language or our costumes. Or even the waiting before we 

started… 
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Other challenges 

Aspects of power 

Performing in a classroom also mean being an adult, sometimes the only adult among 

children. I represent the adult world, parenthood, society and becomes part of a structure that 

goes far beyond my reach and aim as an actor. How do I handle that responsibility in relation 

to my task to perform? I must decide and have a strategy for questions about caps and shoes 

indoors, cell-phones on or off and if it’s ok if the children take pictures or send text-messages 

during the performance? Can they lie on the floor if they want? Etc.  

Status 

One part is early mornings and two shows a day. Another part is the lack of exposure in 

media. Since our tours often are intense and stretched out over time it is also difficult to take 

on other acting work in film/TV, radio, dubbing etc. As part of the overall culture for 

children, theatre for young people has a relatively low status in our society, but it feels as if 

there is a change going on. In Sweden a new generation of actors seeks work in theatres they 

consider artistically interesting no matter who their focus audience is. It is hopeful. 

Pedagogical links and/or missions  

Theatre for children is also burdened with pedagogical or moral intentions. Even if it is not 

visible in the play, people around will work hard to label it. As something about friendship, a 

play on the subject of integration or about alcohol and drugs, sex etc. And even if I manage to 

escape this moral coding of my work from the adult perspective, the children in the audience 

will look upon it as a part of their school day, which is true, and as such it is also part of their 

school work. They smell the pedagogical intention behind. If I act in a classroom I’m part of a 

pedagogical process whether I want it or not. Since theatre is part of their school curriculum a 

visit to a theater or us visiting their school is also an event in favor of learning about theatre 

and the theatrical codes. There will be discussions about the play even if I don’t take part in 

them. I must realize that when performing in a school it is virtually impossible to be “just an 

actor”. 

Conclusion 

Awareness of my position 

So what do I do with all these challenges? How can I face them? To me the most important 

factor has been to identify the challenges as they come. It is so much easier now that I see a 
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bigger picture. If someone in the audience starts acting weirdly it will still be annoying, but 

sensing that s/he actually might do what s/he does in order to get attention from her fellow 

classmates, rather than protest against my performance, relieves me from a personal pain and 

also helps me see what I possibly can do to solve the situation as smooth as possible. Now 

that I’m more aware of the structure of the challenges I face and my role in them, I’m much 

more confident. I can then ask myself; Where am I, why am I here, who are they in the 

audience, who am I to them and in what ways can we interact? In search of a better phrase I’d 

like to call this “awareness of my position”. This awareness helps me act within and outside 

of the play. Things will happen that are not planned. There will be comments not asked for. 

Being aware of my position helps me to get involved in a dialogue with my audience in a way 

that is creative for us all, without losing focus on the reason of my presence, the performance. 

I want every performance to be as consistent and magical as possible, but the whole point of 

being in a school is being in a school and I have to dig where I stand. It’s hard work working 

in schools. The noise, the energy level, all the young and often restless people running around 

wanting, breathing, asking, trying to understand life. But what is hard is also the wonderful 

thing about it. The energy, the meeting with all these people, the close encounter with my 

audience. And as one of my colleagues put it in her interview: “I have a great trust in theatre. I 

know that my audience has not chosen to be where they are, but I have faith that when the 

show’s over, they will have enjoyed it!” 

This faith in theatre is really important. As a PhD Student I’m interested in the glitches, the 

cracks and the dilemmas involved in the process of acting. This is because the problematic 

issues I face as an actor tell me so much about what and how I do when I do what I do, and 

through a reflective process I can really learn from that. However it is easy to forget that the 

“standard”, everyday performance works excellently well. Otherwise I wouldn’t survive as an 

actor! I enjoy working with different audiences, may they be three or ninety-three years old. 

To me theatre for children is fun, exciting and a real challenge. It represents a journey I wish 

many more actors will have an interest in and be given the privilege to embark on. 
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