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Som ett samarbetsprojekt mellan Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet 
och Stockholms stadsteater Skärholmen genomfördes, med stöd av Statens Kulturråd, en 
studie av verksamheten vid den nyinvigda scenen för barn och unga i stadsdelen Skärholmen, 
Stockholm. 1  Huvudfokus låg på den unga publikens upplevelser, tolkningar och 
meningsskapande av föreställningsbesöken. Avstamp togs i Skärholmsscenens uttalade 
ambitioner gällande tillgänglighet, delaktighet och närområdesförankring, likt s.k. 
community-teater där den specifika platsens betydelse för berättelse, tilltal och form 
undersöks konstnärligt. Skärholmsscenens strävan var, och är fortfarande, att närområdet ska 
färga av sig på hela verksamheten – inte bara arbetsprocesserna och föreställningsproduk-
tionerna utan hela den fysiska byggnaden i sig. Studien utgör grund för mitt fortsatta 
doktorsavhandlingsarbete, i vilket jag ämnar undersöka en barnkultur som rör sig mellan 
vuxnas definierade ramar och barns meningsskapande, mellan scen och salong samt mellan en 
teater och dess närområde.  

 
  

1  Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i Digitala Vetenskapliga Arkivet www.diva-portal.org  Lidén, Ellinor 
& Helander, Karin (2012) Interkulturella perspektiv på scenkonst för barn och unga: teatern som arena för 
interkulturella möten? Om den lokala förankringens betydelse för scenkonstens tillgänglighet. Slutrapport till 
Statens Kulturråd. Stockholms universitet: Centrum för barnkulturforskning/Institutionen för musik- och 
teatervetenskap.  

59 

                                                           

http://www.ep.liu.se/ecp_home/index.en.aspx?issue=095
mailto:ellinor.liden@teater.su.se
http://www.diva-portal.org/


 

INLEDNING 
I föreliggande artikel beskrivs aspekter av rörelse och rörlighet i ett empiriskt material hämtat 
från en studie genomförd under 2011 och 2012, i vilken jag följt Stockholms stadsteater 
Skärholmens nytillkomna scen för barn och unga belägen i stadsdelen Skärholmen i 
Stockholm. Studien, vilken denna text bygger vidare på, utgör en inledande del av mitt 
avhandlingsarbete i teatervetenskap vid Stockholms universitet. Den bestod till största del av 
receptionsstudier, dvs. fokus på den unga publikens 2  upplevelser och tolkningar av den 
scenkonst som producerades vid Skärholmsscenen. 

Studiens teoretiska och metodologiska fundament var barndomssociologiskt - idag allt 
oftare omtalat som Childhood studies, då forskningsområdet i ökande grad präglas av 
tvärdisciplinär forskning utöver de inledande sociologiska ansatserna. Detta paradigm 
kännetecknas av att barndom, dvs. de tidigaste åren i en människas liv, är att förstå som en 
social konstruktion snarare än en av naturen given social kategori. De innebörder barndomen 
som livsfas tillskrivs varierar över tid och rum på grund av olikheter vad gäller sociala, 
kulturella och historiska förhållanden och kan därför heller inte särskiljas från variabler som 
kön, klass, etnicitet, ålder etc. Centralt i dessa resonemang är en emancipatorisk ansats och 
syn på barn som human beings snarare än human becomings – en dualism som dock har 
problematiserats och där även vuxna i sin föränderlighet är att betrakta som becomings. 
Generellt värjer man sig likväl mot att barn sedan länge generellt betraktats som ännu ej 
sociala individer vilka saknar kompetens, agens och förmåga att påverka sin situation samt att 
barn tidigare definierats genom att ställas i relation till vad de inte är, dvs. vuxna. Barn, som 
tidigare betraktats utifrån en bristsyn där de ses som ofullkomliga, blivande fullvärdiga 
samhällsmedborgare, bör istället erkännas som de kompetenta och sociala aktörer de är här 
och nu. Barn framhålls inom barndomssociologin/Childhood studies som en diskriminerad 
och tystad grupp vilken i mångt och mycket berövats sina demokratiska rättigheter. Barn har 
således i ökande grad tillskrivits agens och aktörskap av vuxenvärlden. Barn är inte passiva 
mottagare av kulturella och sociala mönster, de är aktiva medkonstruktörer av kulturella och 
sociala världar och har därmed även möjlighet att förändra och tillföra någonting nytt till de 
gemensamma kulturer och sociala sfärer de delar med vuxna (Prout 2005; James & Prout 
2003; James, Jenks & Prout 2005; Buckingham 2003, Corsaro 2005, Lee 2001). 

Vad gäller receptionsforskning med ung teaterpublik är Karin Helander (2004, 2011) den 
som bedrivit den bredaste svenska forskningen, såväl på egen hand som tillsammans med 
studenter från Centrum för barnkulturforskning samt teatervetarstudenter vid Stockholms 
universitet. Viveka Hagnell (1983) var dock tidigast med att i sin forskning rikta sökljuset mot 
barnteaterpubliken, dess förutsättningar samt generella beteenden och upplevelser. I 
Storbritannien arbetar Matthew Reason (2010) med receptionsforskning med ung publik. 
Hans forskningsresultat uppvisar stora likheter med de kunskaper vilka framkommit genom 
Helandes mångåriga svenska receptionsforskning. I USA är Jeanne Klein en av dem som 
bedriver receptionsstudier inom området TYA – Theatre for Young Audiences (se exempelvis 
Klein 2005). Hon skiljer sig dock markant från såväl Helander, Hagnell och Reason i det att 
hennes utgångspunkt huvudsakligen är utvecklingspsykologiskt och kognitivt inriktad. 
Samtidigt som Klein försvarar barns unika upplevelser av en scenkonstföreställning lyser ett 
facitliknande tänkesätt igenom hennes resonemang: med vuxnas hjälp och insikt i barns 
förmåga att bearbeta en föreställning kan barnpubliken – noviserna – optimera en ”rätt” 
estetisk upplevelse (Klein 2005; Klein & Schonmann 2009). Resonemangen är stundtals 
snubblande nära att homogenisera barnpubliken samt i viss mån betrakta densamma utifrån en 
bristsyn – en publik i vardande vilken ännu inte lärt sig teaterns konventioner.  

2  I studien rörde det sig om barn i förskoleklass samt skolans år 2 och 5. 
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Studien genomfördes utifrån en bred metodologisk ansats vilket resulterade i ett rikt 
material bestående av 18 st. inspelade fokusgruppsamtal i grupper om 4-5 barn, två 
helklassamtal, 59 st. av barnen författade loggböcker, fortlöpande publik- och 
föreställningsobservationer (av tre olika uppsättningar) samt två drama- och bildworkshops 
med tillhörande bilder och teckningar. Vidare bestod empirin av material insamlat från vuxna 
i form av 12 st. pedagogenkätsvar, en pedagogs loggbok, samt inspelade samtalsintervjuer 
med femton personer anställda vid eller knutna till teatern och personer anställda inom 
kommun- och stadsdelsförvaltning. Till detta kan läggas en kontinuerlig omvärldsbevakning i 
media. Att använda ett flertal metoder och därmed flera slags data anses fruktbart vid 
forskning med barn (Morrow och Richards 1996, Morrow 2008, MacNaughton & Smith 
2007). En pluralistisk metodologisk ansats med olika slags data kan, utöver att det möjliggör 
olika möjliga uttrycksformer för deltagande barn, även tänkas fungera som en slags 
triangulering, dvs. verifiering av data för att säkerställa resultatens giltighet (Bryman 2002). 
Studiens empiri ämnar jag nu dels arbeta vidare med och dels utöka – då med fokus på en 
fördjupande snarare än bred ansats. För att ringa in det fortsatta arbetet med avhandlingen har 
jag arbetat med att ställa nya frågor till materialet samt gjort nyläsningar av detsamma. Att 
tematisera utifrån temat ”rörelse” och ”rörlighet”, i enlighet med den konferens vid vilken 
denna artikel presenterades, visade sig ligga mycket nära till hands och genomsyrar i hög grad 
studien på flera nivåer. I det följande avser jag redogöra för ett antal sådana inslag.  

SKÄRHOLMSSCENEN – EN SCEN I STÄNDIG RÖRELSE 
Stockholms stadsteater Skärholmen 3 är en scen i ständig rörelse och förändring alltsedan 
nyinvigningen våren 2010, då Stockholms stadsteaters befintliga scen i Skärholmen 
omvandlades till renodlad scen för barn och unga. När resultatet av studien presenterades för 
Skärholmsscenens personal liknades den lite skämtsamt vid ”ett historiskt dokument”. Det 
med rätta, kan konstateras i efterhand. Studien i sin helhet är att betrakta som en 
ögonblicksbild av ett tämligen intensivt och rörligt utvecklingsarbete. Skärholmsscenen har på 
kort tid etablerat sig och vunnit erkännande som en energisk och gränsöverskridande scen. 
Dess konstnärliga ledare Carolina Frände, som byggt upp verksamheten, har under sina 
förordnanden vid Skärholmsscenen tilldelats såväl Svenska Dagbladets Thaliapris (2012) som 
Svenska teaterkritikers barn- och ungdomspris (2012) och nu senast även Stockholms stads 
hederspris för scenkonst (2013). Det finns en uttalad rörlighetsaspekt i Skärholmsscenens 
formulerade uppdrag att verka i kontinuerlig dialog och samverkan med närområdet på en rad 
olika vis och där Community-teater är förebildande för verksamheten. Tanken är att 
närområdet ska färga av sig på, inte bara scenkonsten, utan även på arbetsprocesserna, hos all 
personal på teatern samt på den fysiska byggnaden i sig och dess lokaler med syftet att 
producera angelägen och tillänglig scenkonst för den unga publiken, oavsett dess bakgrund. 
Detta kan exempelvis ta sig uttryck i att barn från närliggande skolor skriver texter till 
föreställningar och deltar i att framställa scenografi eller att sakkunniga praktiker och 
teoretiker bjuds in för att fortbilda personalen i olika frågor aktuella för pjäsernas tematik. En 
till Skärholmsscenen tidigare knuten dramaturg berättade om Skärholmsscenens arbetsformer 
för att aktivt öppna dörrarna och bjuda in till samarbeten:  

Här finns det svängdörrar och det tycker jag både är läskigt och det tycker jag är 
otroligt spännande. Det finns en förankring. Inte ”här är en teater - stängda dörrar – 
kom och titta på en premiär”. Det är inte riktigt så, utan det är nånting mer. Det 
tycker jag om och det är någonting annat än vad jag fått vara med om på andra 

3  Den 1 juli 2013 skedde en sammanslagning mellan Kulturhuset i Stockholm och Stockholms stadsteater 
vilket bildade organisationen Kulturhuset Stadsteatern till vilken Skärholmsscenen, liksom Parkteatern, 
bildar en av genrescenerna.  
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institutionsteatrar. […] Här känns det som att i varje projekt så är nästa största 
fråga ”vem kan vi vända oss till?”    

Därtill finns en rad skilda kringaktiviteter vilka inte är direkt knutna till scenkonsten i sig 
men som tar plats i och kring Skärholmsscenens lokaler. Däribland kan nämnas den 
nytillkomna verksamheten Design Lab Skärholmen, där barn och unga kan arbeta med 
skapande och formgivande tillsammans med konstnären Samir Alj Fält. Ytterligare en 
rörlighetsaspekt intressant att nämna handlar om hur man vid Skärholmsscenen har valt att 
positionera sig och sitt läge vid torget i centrala Skärholmen i förhållande till innerstaden rent 
retoriskt. I en strävan att placera Skärholmen i centrum av teaterpublikens, och sitt eget, 
medvetande istället för perifert har man bland annat formulerat om en befintlig 
informationstext på sin hemsida innehållandes en vägbeskrivning vilken utgick ifrån att 
publiken kom resande från innerstaden. En anställd berättar: 

När vi själva definierar vad Skärholmen är så har man i nästan ett år sagt ”det tar 
24 minuter att ta sig hit från T-centralen” – men de som bor i Norsborg, då? […] 
Det har jag lärt mig. Ska jag utgå från nånting så är det att vi är i centrum.  

Eftersom målet är att definiera sin huvudsakliga publik i närområdet, vilket innebär att den 
till stor del även kommer resande till Skärholmsscenen söderifrån, förklaras nu istället i deras 
informationsmaterial att man når Skärholmsscenen genom att åka T-banans röda linje 13, 
hållplats Skärholmen.  

RÖRELSER MELLAN SCEN OCH SALONG 
I de för studien aktuella uppsättningarna involverades publiken ofta aktivt under olika 
moment under föreställningarna och på olika vis – från att ett barn i publiken, efter en subtil 
signal från mimskådespelaren, ombads kliva fram och plocka upp en tappad nyckelknippa till 
direkta verbala dialoger. De olika publikinteraktiva inslagen kan sägas skapa rörelser över en, 
av tradition, tydlig gräns mellan scen och salong. Man försöker på det sättet bryta upp det 
traditionella teaterrummet där publiken utgör en ”fjärde vägg”, men vill även öppna upp 
teatern som institution och göra den mer tillgänglig och angelägen för den unga publiken. I en 
tidningsintervju beskrivs Frändes avsikter med Skärholmsscenen som att ”slipa ner trösklarna 
in till teatern och öppna upp. Inte avkräva publiken någonting, ett visst beteende eller särskild 
förståelse” (SocialPolitik nr 3/2012).  

Publiken vid Skärholmsscenen i min studie sattes även i rörelse på ett fysiskt/rumsligt plan 
i teaterrummet. Varje föreställning inleddes med en transit-scen, vilken erbjöd en väg in i 
scenkonsten genom att gradvis leda publiken till dess platser i teaterrummet. Detta kunde 
exempelvis ta sig uttryck i att en karaktär gjorde sig synlig i trappan vilken leder upp till 
teaterrummet eller att musik, ljud eller röster från salongen ljöd ner till foajén eller att en 
inledande scen spelades upp redan i foajén för att sedan fortsätta vidare upp i salongen. 
Transit-scenerna skapade rörelser i teaterrummet, eller mellan olika teaterrum, om man så vill, 
samt fungerade som oväntade och överraskande händelser vilka i regel direkt fångade upp 
publikens uppmärksamhet och lockade publiken in i fiktionen. Detta är intressant att jämföra 
med den diskussion Klein & Schonmann (2009) för kring att mellanåldersbarn (”four and fifth 
graders” i USA) generellt sett tycks uppleva sig avbrutna i interaktiva föreställningar där de 
förväntas röra sig från rum till rum.  

En annan aspekt av rörlighet i teaterrummet, tyvärr av mindre framgångsrik karaktär men 
som kan statuera som lärorikt exempel, försiggick inne i själva salongen och handlar om 
något så enkelt som de bänkar som fanns i publikgradängen. Istället för mer traditionella 
teaterfåtöljer fanns stoppade bänkar utan avskiljande armstöd och utan ryggstöd för att göra 
gradängen flexibel samt för att möjliggöra att barnen skulle kunna röra på sig under 
föreställningen. Sammantaget var ambitionen att skapa en avslappnad stämning i salongen där 
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publiken skulle kunna välja om de ville sitta eller ligga ner. Helander (2004) konstaterar 
utifrån såväl egna som sina studenters receptionsstudier, att rörelse och aktivitet hos ung 
publik inte nödvändigtvis tyder på ointresse, utan att det snarare kan vara tvärtom. Den yngre 
publiken, menar Helander, svarar ofta fysiskt på scenkonsten. Bänkarna i Skärholmsscenens 
gradäng inte bara tillät utan till och med främjade rörlighet. Många barn lade sig mycket 
riktigt också ner under föreställningarna, fortfarande till synes engagerade i skeendet på 
scenen. Barnen fick dock ofta snabbt tillsägelser och tillrättavisningar av pedagoger och andra 
medföljande vuxna att sitta ordentligt. Ett välvilligt barnperspektiv samt en öppnande och 
välkomnande intention från teaterns sida krockade med skolornas teaterfostrande ambition – 
sannolikt med en mer traditionell teater i åtanke. Det ska dock sägas att detta ingalunda är 
något unikt för Skärholmsscenen. I tidigare forskning (Gustafsson & Fritzén 2004, Lund 
2008, Lundberg; Zetterqvist Nelson; Hallberg 2011) har det visat sig vara, inte bara fruktbart 
utan även ofrånkomligt att tala om teater och skola i termer av två meningsskapande kulturer 
med skilda handlingsmönster och normer.  

RÖRELSE MELLAN OLIKA TOLKNINGSNIVÅER 

Skolkontext - teaterkontext 
I studiens material återfinns även rörelser på ett annat plan – mellan tolkningsnivåer. Publiken 
vid Skärholmsscenen består närmast uteslutande av skolpublik, något som tycks sätta starka 
spår i förväntningar, meningsskapande och handlingsmönster. Föga förvånande är därför den 
skönjbara ambivalens som kan utläsas i materialet, där barnen tycks röra sig mellan att tolka 
teaterbesöket som ”skola” respektive ”teater”. En osäkerhet kan urskiljas hos såväl barnen 
som deras medföljande pedagoger samt hos personal på teatern kring vilka normer och regler 
som ska gälla när ”skolan” med alla dess tillhörande regler, beteendemönster och 
tolkningsramar infinner sig i teaterhuset. Paradoxer återfanns från teaterns sida i det att man 
ömsom talade i termer av tillåtande atmosfär, kravlöshet och välkomnande av lite 
”barnanarki”, ömsom upphöjde den tysta, ordningsamma och engagerade publiken. Att gå på 
teater inom ramen för skolan innebär också en viss inskränkning av rörelsefriheten. Man går i 
ordnad grupp och inte sällan parvis på led. Man har vid Skärholmsscenen försökt 
tillgängliggöra teatern, göra den till en mer tillåtande plats och anpassa teatern till den unga 
publikens behov av bl.a. rörelse – till exempel genom tidigare nämnda bänkar i gradängen, 
transit-scener, publikinteraktivit, en rymlig och rörelsetillåtande foajé etc. Dock tycks 
tankestrukturer från skolans håll dröja kvar och pedagogerna tar med sig skolans 
handlingsmönster till teatern. Spår av ”skola” och spår av vuxnas röster ekar genom barnen i 
samtalen jag förde med dem efter föreställningarna. 

”Jag tykte den var bra. Den var enkl att förstå” 

”Man förstog ganska bra” 

”Jag lär mig av att gå på teater” 

”Jag har inte lärt mig om teater” 

”Förståelse” är ett ord som inte sällan förekommer när barn i skolåldern talar om sina 
erfarenheter av teaterbesök de gjort och förmodligen till följd av att det är just inom skolans 
försorg många barn får sina upplevelser av professionell scenkonst. Helander (2004; 2011) 
menar att just begreppet ”förståelse” har kommit att bli ett kvalitetskriterium även för den 
unga publiken, men att det nog kan härröras från medföljande vuxna som, säkerligen i all 
välvilja, inte sällan frågar barnen om de förstått handlingen. Begreppet förekommer, som 
exemplen ovan visar, relativt flitigt även i denna studies empiri. 
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Fiktion-verklighet 
Som beskrivet ovan ämnar Skärholmsscenen i sin intention att brygga över den traditionella 
gränsen mellan scen och salong. Detta tycks ha fått genomslag hos den unga publiken, vilken 
syntes benägen att i sina tolkningar de facto röra sig över denna gräns. Ett målande exempel 
på sådan rörelse kan hämtas från en av uppsättningarna, Liten igen, en ordlös 
enmansföreställning för barn från fem år, i vilken vi får följa en gammal, ensam man som 
lever ett tyst och stilla liv där vardagliga sysslor som att gå till affären eller sträcka sig efter en 
tappad nyckelknippa kan te sig som oöverstigliga utmaningar. Tristessen bryts en dag då hans 
barndoms mjukdjur Nasse plötsligt ringer på dörren och farbrorn på ålderns höst börjar leka! 
Tillsammans beger sig Nasse och farbrorn ut på idel äventyr – i rymden, ut i djungeln och i 
kamp mot rykande dammsugarmonster. I samtal efteråt samt i loggböckerna framkommer att 
flera barn i den unga publiken har tolkat in sig själva i handlingen från Liten igen: 

”När vi var i djungeln… […]” 

” […] sen han går ut, han tittar och dom blir arga på oss[…] sen vi plingar flera 
gånger…  

sen dom la vad heter det skulden på oss” 

Publiken tycktes med andra ord röra sig fram och tillbaka mellan olika tolkningsnivåer – 
fiktion och verklighet. Ytterligare ett exempel på sådan rörelse återfanns i att barnen ofta 
talade om karaktären i samma uppsättning som ömsom ”han” ömsom ”hon”. Den gamla 
farbrorn spelades nämligen av en kvinna – Siri Hamari.  

RÖRLIGHET MELLAN BARNKULTURELLA DOMÄNER – TEATER OCH 
FILM 
Ytterligare rörlighet i barnens utsagor återfinns mellan olika barnkulturella domäner, där film 
och teater generellt ofta blandas samman men också jämförs, dock sällan till teaterns fördel. 
Teater framställs och tycks av den unga publiken betraktas som något ålderdomligt, förlegat 
och i bjärt kontrast till dagens högteknologiska samhälle.  

Du går till ett ställe… och kollar på människor som liksom spelar utan att… vad 
heter det… liksom använda nån elektronik. 

En flicka drar följande parallell då hon jämför teater med bio: ”man skickar post istället för 
att skicka SMS”. Vidare menar hon att ”teater är inte så himla … modernt som bio”. Hon 
fortsätter: ”som Mozart och Justin Bieber – det är typ samma grej för mig”.  

Återigen är det återigen väsentligt att minnas att teaterbesök för barn och unga till största 
del erbjuds dem inom ramen för förskola och skola. Vi har här att göra med en publik som 
inte själva valt att vara där. Biografen, å andra sidan, väljer barnen i regel aktivt själva att 
besöka. De äldre barnen i studien berättade om hur de bokar och köper egna biljetter för att gå 
med sina vänner på bio – ett besök som kostar drygt en hundralapp, medan ett teaterbesök i 
Skärholmen kostar ca 40 kr. Teaterbesök bokas och arrangeras uteslutande av vuxna. 
Köpvägarna och marknadsföringen är riktad därefter – till vuxna. Därmed är det troligt att det 
signaleras att teater är något som vuxna och representanter ur skolvärlden tycker att barn ska 
ha, något som kan bidra till att forma ungas förväntningar på teater.   

SVENSK BARNTEATER I RÖRELSE 
Vidare är det relevant att även uppmärksamma den rörelse som kan skönjas rent 
barnteaterhistoriskt och relatera den till dagens teater för barn och unga. Helander (1998) har 
studerat hur såväl de scenkonstnärliga idealen som synen på barn/barndom har skiftat över tid 
i 1900-talets svenska barnteater. Från att vid förra sekelskiftets början präglas av skildringar 
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av gudfruktiga, lydiga och rara barn – via den politiska och radikala barnteatern vid 1960-
talets slut samt 1970-talets ambitioner att gestalta barns inre världar och existentiella frågor – 
till senare tids teater för de allra minsta, spädbarnen. I Barndramatik och barndomsdiskurser 
(2003) skriver Helander vidare om hur olika syn på barn och barndom får genomslag i 
scenkonst för barn, då i termer av barndomsdiskurser. Under 2000-talets inledande decennium 
framträder barns delaktighet och interaktivitet som starkt kännetecknande inom scenkonst för 
barn och unga. Detta och många andra samtida tendenser och aspekter inom svensk barnteater 
skildras av Natalie Davet (2011). Barn som experter på barndom framträder inom såväl 
barnteaterns utforskande och inkluderande arbetsprocesser som inom forskningen där barn i 
allt högre grad aktivt involveras i forskningsprocesser (se bl.a. Kellett 2010; Johansson & 
Karlsson 2013). Svensk barnteater arbetar idag, liksom barnkulturvärlden i stort, mycket med 
att delaktiggöra barn, men tycks fortfarande inte fullt ut se barn som aktörer. Man vänder sig i 
regel direkt till barnen först när de kommit över tröskeln, innan dess enbart till dess vuxna 
företrädare. Det tycktes heller inte finnas i barnens idévärld att själva köpa teaterbiljetter. Men 
så skedde detta… 

Mohammed: Jag har varit på en annan teater i Skärholmen men då man fick ha 
såhära hörlurar… […] Det var såhär… speglar 

Ellinor: Som i spegeln? Såg ni den med klassen?  

Elever: Ne-ej (övriga klasskamrater svarar unisont) 

Ellinor: Med familjen, eller? 

Mohammed: Jag såg den själv… med kompisar 

Ellinor: Mhmmm!? Hur kom det sig? 

Mohammed: Först Vi åkte till Skärholmen… Jag skulle köpa Converce… och sen 
jag gjorde inte det… utan vi ville… kolla på bio… och sen dom ba: ”nä, jag pallar 
inte gå på bio, det är fett långt” och Jalla, vi ville kolla på teater 

Ellinor: Och då gick ni och köpte biljetter?  

Mohammed: Mmmm 

Ellinor: Du och dina kompisar? (märkbart förvånad) 

Mohammed: Dom hade också cash 

Mikaela: Pengar (vill hjälpa till och förklarar för mig) 

Ellinor: Skulle ni vilja gå tillbaks? 

Mohammed: Ja, vad tror du? Direkt! Jalla! 

Elever: Ja! 

Ellinor: Du som sa till mig utanför ”teater går fett bort” 

Mohammed: Men jag drev bara, ju 

I all sin enkelhet tycks här något omvälvande ha ägt rum. Händelsen väcker frågor om 
aktörskap, förutsättningar, de ungas förväntningar och vuxnas betydelse i barnteater som jag 
bär med mig in i mitt fortsatta forskningsarbete.   
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