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Gemensam upplevelse en förutsättning 
Föräldrars konstnärliga upplevelse av kultur skapat för den allra yngsta 
publiken. 

Britta Forslund 

!
SAMMANFATTNING 
Syftet med denna studie är att utifrån ett konstnärligt perspektiv, beskriva 
nyblivna föräldrars upplevelse och känsla av delaktighet när de tillsammans med 
sitt barn uppsöker kultur utformat för de allra minsta individerna, upp till 2-års 
ålder.  

Fem halvstrukturerade kvalitativa intervjuer på omkring en timme vardera, 
genomfördes med fem pappor som alla besökt ett flertal olika kulturaktiviteter 
tillsammans med sitt lilla barn. De ombads, i rollen som kulturkonsument snarare 
än i rollen som förälder, att beskriva sin konstnärliga upplevelse och känsla av 
delaktighet, som de erfarit i dessa kulturella sammanhang. Intervjuerna 
analyserades och tolkades utifrån en  hermeneutisk forskningsansats.  

En slutsats som kan dras av studien är att föräldern ofta blir positivt berörd 
känslomässigt och får en konstnärlig upplevelse av att gå på barnkultur riktat till 
den allra minsta individen. Detta kräver dock vissa förutsättningar. Den 
grundläggande förutsättningen är den gemensamma upplevelsen, som infinner sig 
när konsten förmår inspirera och engagera både barnet och sin förälder i ett 
ömsesidigt konstnärligt möte. Detta fenomen uttryckte alla papporna som 
eftersträvansvärt, men värderades i olika grad beroende på deras förväntningar 
och behov av barnkultur samt på vilken roll som pappan antog i dessa 
sammanhang.  

Denna rapport kan bidra med underlag till utformandet av en modell som 
konstnärer skulle kunna arbeta utifrån om de har intentionen att skapa konst som 
kan nå fram till både den allra yngsta och den äldre publiken, i ett ömsesidigt 
möte på lika villkor.  

!
!
!
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Nyckelord 
Spädbarn, föräldrar, kultur för de yngsta, gemensam upplevelse, konstnärlig 
kommunikation, delaktighet, konstnärlig upplevelse, barnkultur. 
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Inledning 

!
Är det möjligt att göra en konstutställning för både spädbarn och vuxna? Kan barnets 
sinnlighet och kroppslighet öppna nya dörrar för oss, och skapa förutsättningar för en 
gemensam upplevelse - på lika villkor. Ett existentiellt möte... (Web: Färgfabriken, 2014).  
Jag är ju inte bara här för min dotters skull, jag får ju ut jättemycket av det också! 
(Deltagare babyrytmik, 2015). 

!
Jag är kulturentreprenör och driver sedan 2009 föreningen Ensemble Yria, som 
arbetar med konstnärlig och musikpedagogisk verksamhet framförallt riktat till 
barn. Det var under min studietid till musiklärare med profil Rytmik på Kungl. 
musikhögskolan i Stockholm, som jag och mina tre studiekompisar grundade 
Ensemble Yria. Sedan dess har vi varit aktiva med att skapa och framföra 
musikteater och visuella konserter för barn (0–12 år) runt hela Sverige. Jag har 
förmånen att träffa och inspireras av flera tusen barn varje år med syfte att skapa  
konstnärliga och kreativa möten med hjälp av olika estetiska uttryck som musik, 
dans och teater, något för alla sinnen. Under de senaste åren har vi arbetat med att 
utveckla vårt konstnärliga språk mot de allra yngsta barnen och tagit fram 
konstnärliga produktioner för målgruppen 0–2 år.   

!
Med denna utgångspunkt vill jag ta tillfället i akt att fördjupa mig i forskning på 
kultur riktat till den allra yngsta målgruppen, samt i min empiriska studie dyka 
ner i ett ännu ganska outforskat ämne på området, nämligen den vuxna. Den 
nyblivna föräldern, den "nära vuxna", den "medföljande vuxna" eller den “jämlika 
vuxna”, benämningarna är många, men jag avser helt enkelt den vuxna som av 
naturliga skäl alltid finns vid sidan om barnet när det gäller kultur för de allra 
minsta individerna.  

!
Vad tycker egentligen den vuxna om att gå på barnkultur som är riktad till de allra 
yngsta barnen, 0–24 månader? Eller kanske mer korrekt för denna studie: Hur 
beskriver den vuxna sin personliga konstnärliga upplevelse och känsla av 
delaktighet när denna går på kultur skapat för de allra minsta barnen? 

!
Jag har funderat på om det i dagens rådande kulturpolitiska klimat skulle kunna 
upplevas som provokativt att ställa den vuxnas konstnärliga upplevelse i fokus i 
ett kultursammanhang som är barnets. Jag har stor respekt och förtroende för det 
arbete och den kulturvetenskapliga forskning som bedrivs för att  lyfta barnets 
kulturella och estetiska kompetens och dess rättigheter. (Johansson & Hultgren, 
2015; Halvars-Franzén, 2001; Helander, 2011; Hovik, 2014, 2015; Lorentzon,
2012; Nordenfors. 2010 m.fl.). Att ta sig an den vuxnas upplevelse ur ett 
konstnärligt perspektiv, istället för ur ett föräldraperspektiv i kontexten 
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barnkultur, är inte en motsättning utan ett försök att föra in ett nytt perspektiv på 
forskningsområdet, vilket jag finner intressant. 

!
Vad kan kulturaktören göra för att möjliggöra för den vuxna att fokusera på sin 
egen estetiska upplevelse i konstnärliga sammanhang tillsammans med sitt lilla 
barn? (Oldfield, 2011:65). Det faktum att kulturaktörer som riktar sig till de allra 
minsta individerna möter lika många vuxna när de förmedlar sin konst, tycker jag 
berättigar mitt val att i detta arbete och för ovanlighetens skull, ställa den vuxna 
delen av publiken eller deltagarna i centrum. 

!
Låt oss för ett ögonblick anta att en kulturaktör medvetet väljer att skapa konst, 
oavsett om det handlar om dans, musik, teater eller bildkonst, med avsikt att 
tilltala både spädbarnet och den vuxna och erbjuda dom båda en gemensam 
konstupplevelse på lika villkor. Hur ska kulturskaparen tänka då? Fler studier på 
området, som inte bara belyser den vuxnas upplevelse ur ett föräldraperspektiv 
utan även belyser den vuxnas upplevelse ur ett konstnärligt perspektiv, skulle 
kunna bidra till att svara på denna fråga. Min förhoppning är att detta mycket 
begränsade arbete, som bygger på halvstrukturerade, kvalitativa intervjuer med 
fem pappor, ska ge ringar på vattnet och inspirera till mer forskning på området.  

!
Jag skulle vilja nämna tre exempel på kulturaktiviteter som riktat sig till spädbarn 
men även direkt och uttalat bjudit in också den vuxna som kulturkonsument, 
vilket jag funnit avvikande och tilltalande. Det första är projektet UrSinnen som 
är en konstinstallation skapat i samarbete mellan Färgfabriken, Art.31 och 
Uppsala Babylab (2014). Den andra är produktionen Rundgång, som är en 
dansinteraktion skapat av danskollektivet KolKo ink (2015). Den tredje 
produktionen  heter Sensescapes – se, känn och hör och är en performance skapat 
av WELD (2015). I alla dessa produktioner, bygger den gemensamma upplevelsen 
på att många sinnen involveras genom olika estetiska uttryck i en utforskande, 
interaktiv och visuell miljö. ”En drömvärld som du och din baby får dyka in i, 
utforska och upptäcka tillsammans… vars syfte att engagera publiken, väcka 
nyfikenhet och uppmuntra till att aktivt delta med fysiska rörelser i ett landskap 
fullt av intryck.” (Webb: WELD, 2015) 

!
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Bakgrund 

År 2006 genomförde Susanne Osten sin uppsättning Babydrama  på Unga Klara i 1

Stockholm och samma år avslutades EU-projektet Glitterbird , vars föregångare 2

var det norska projektet Klangfugl . För många kulturaktörer, främst i 3

Skandinavien,  innebar dessa händelser startskottet för att i allt större utsträckning 
börja skapa konst riktat till de allra yngsta barnen, 0–3 år. I mötet med en ny 
publik, som krävde ett annat fokus, stimulerades kulturskaparna till att börja 
experimentera med att blanda olika estetiska uttryck vilket resulterade i att en ny 
konstform växte fram som rör sig i gränslandet mellan performance, installation 
och "relationell konst"  (Hovik, 2013). Det konstnärliga utformandet påminner 4

mycket om varandra oavsett om den konstnärliga utgångspunkten ligger i musik, 
teater, dans eller bildkonst (ibid). I och med denna framväxt uppstod även ett nytt 
forskningsfält som väckte liv i dialogen mellan kulturaktörer, forskare och andra 
engagerade, där exempelvis följande frågor diskuteras.  Varför väljer man att göra 
konst för målgruppen? Hur tänker man om så små barns möten med konst? Hur 
skiljer sig produktion för så små barn från andra produktioner?  I den här dialogen 
har Centrum för barnkulturforskning på Stockholms Universitet, med sitt 
mångfald av rapporter, symposium, skriftserier och uppsatser, haft en viktig 
förmedlande roll av forskning på området.  

Benämning av den vuxna inom ramen för denna uppsats 

När den yngsta individen, 0–24 månader, ska besöka en kulturverksamhet så 
involverar det alltid i praktiken även en förälder eller annan nära vuxen, som  
barnet står i direkt beroende relation till för sin existens (Winnicott, 1964). 

Jag funderade på hur jag skulle benämna den vuxna genom detta arbete,  och har 
kommit fram till ”nära vuxen” (Borgen, 2003). Jag hängde länge fast vid 
benämningen “medföljande vuxen” (Ljungdahl, 2015:3). Den benämningen är 
passande så tillvida att den inte förutsätter att det alltid rör sig om en förälder, 
dock så sätter den en prägel på att det är barnet som är i fokus, vilket inte är fallet 
här. För att i stället sätta den vuxna i fokus, vilket denna studie avser göra, så 
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 Världens första pjäs riktad till barn 6-12 månader i regi av Susanne Osten och i 1

samarbete med Psykoanalytikern Ann-Sofie Bárány,

 Glitterbird - Art for the very young. EU-projekt,(2003-2006) där sju länder deltog och 2

presenterade olika konstformer för barn under tre år, samt utvecklade inspirerande 
material för artister och experter på området

 Klangfugl - Kunst för de minsta (2000-2002) i regi av Norska kulturrådet. Föregångare 3

till Glitterbird med liknande syfte  men i lite mindre skala, genomfört enbart i Norge. 

 Relationell estetik - begrepp inom samtidskonsten på en socialt inriktad konst som 4

fokuserar på mänskliga relationer och social interaktion. Begreppet myntades av Nicolas 
Bourriaud år 1996



passar det bättre med benämningen “nära vuxen”. som även öppnar för 
möjligheten att se på denna som “annorlunda jämlik” (Moosa-Mitha, 2005; 
Johansson & Hultgren, 2015). Begreppet "annorlunda jämlik" används av 
barndomsforskare om barn, när de har försökt  förstå och beskriva barn som både 
självständiga och beroende i relation till den vuxna. Begreppet handlar om att alla 
värderas lika högt oavsett olikheter och förutsättningar. Detta tillstånd beskrivs 
också med begreppet "separabillitet", som innebär att den vuxna och barnet har ett 
beroendeförhållande till varandra men även kan agera självständigt i förhållande 
till varandra (Lee, 2005). En tanke inom ramen för detta arbete är alltså att även 
den vuxna skulle kunna benämnas som annorlunda jämlik med utgångspunkt i att 
man försöker förstå och beskriva den vuxna som både självständig och beroende i 
relation till sitt barn, när det kommer till konstnärlig upplevelse. Påståendet 
barnkultur för barn känns naturligt om man jämför med påståendet barnkultur för 
vuxna!  Är det överhuvudtaget relevant att tänka i de banorna eller skulle man då 
vara tvungen att döpa om själva den konstnärliga kontexten till kultur för alla på 
lika villkor? 

Tidigare forskning 

Relativt ny  forskning på fältet barnkultur, som publicerats under 2000-talet, har i 
lite olika grad legat till grund för mitt ämnesval. Här behandlas bland annat 
definitionen av konstnärlig kvalitet och konstupplevelse i förhållande till 
målgruppen samt betydelsen av den sociala och kommunikativa aspekten i 
konsten (Borgen, 2003; Hovik, 2015, Malloch & Trevarthen, 2009; Stern, 2010). 
Här beskrivs även olika synsätt på begreppet delaktighet och hur den kan förstås 
ur olika perspektiv och vilka praktiska uttryck den kan ta i olika kontext. (Ernst,
2015; Johansson & Hultgren, 2015; Nordenfors, 2010; m.fl). Begreppet det 
kompetenta barnet definieras och barns lika rättigheter framhålls främst i 
pedagogisk forskning och inom kulturpolitiken. Allt som oftast refereras det till 
FN:s barnkonvention Art.31, där det går att läsa om barns rättigheter att fritt delta 
i det kulturella och konstnärliga livet. (Ernst, 2015; Helander, 2011; Hovik, 2015; 
Halvars-Franzén 2001, Lorentzon, 2012; UD 2006; Wigertoft, 2013; UD, 2006. 
m.fl.). Definitionen och förståelsen av begreppet barnkultur är ett 
mångvetenskapligt fält vars innebörd hela tiden diskuteras och omdefinieras 
(Helander, 2011). Barnkulturbegreppet är mångfacet terat . Inom 
barnkuturforskning finns en vanligt förekommande uppdelning av begreppet, som 
inbegriper kultur skapad för barn - Barnkultur, kultur skapad av barn - Barns 
kultur och  kultur skapat tillsammans med barn (Lorentzon, 2012; Mouritsen,
2002). Jag kommer inom ramen för denna studie använda mig av begreppet 
barnkultur i förståelsen: vuxenproducerad konst för barn där barnet involveras i 
olika grad i ett samspel, som kan komma att påverka det konstnärliga uttrycket.   

Vidare har jag tagit fasta på olika uppsatser och rapporter på området som även 
till viss del belyser den nära vuxnas roll i barnkultursammanhang, varav den ena 
är en studie i danskonst för de allra yngsta. Denna uppsats belyser bland annat 
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den medföljande vuxna och dennes olika roller och vikten av kommunikation, ur 
ett kroppsfenomenologiskt perspektiv (Ljungdahl, 2015). I en annan 
magisteruppsats görs en samhällsterapeutisk tolkning av babyrytmik där några 
mammor intervjuas om deras upplevelse av att delta tillsammans med sitt barn i 
denna kulturform (Häggqvist, 2013). Den känsla mammorna framhävde i denna 
studie var gemenskap och glädje. Detta arbete  har många likheter med mitt, då 
det i första hand undersöker den vuxnas upplevelse i en konstnärlig kontext, men 
till skillnad från min studie, som utgår från ett konstnärligt perspektiv, utgår 
Häggqvist från ett "salutogent perspektiv"  med musikterapeutiska och 5

anknytningteoretiska resonemang. Sedan har vi en tidig uppsats som behandlar 
begreppen "barns perspektiv", samt "barnperspektiv" i relation till Susanne 
Ostens babydrama. Här intervjuas föräldrar om sin och sitt barns  kulturvana, 
habitus och hur dom ser på sitt barns upplevelse av babydrama (Ramm, 2007). 

Många olika roller tillskrivs den vuxna när denne besöker kulturverksamheter 
med sina bebisar  men det saknas reflekterande samtal kring detta fenomen 
(Borgen 2003). I forskning kring kultur för de allra yngsta står det att läsa om  
nära vuxnas  roll i kulturrummet i form av "modrandepraktiker"  med tre mål: att 6

skydda barnet, att stödja barns kognitiva, emotionella och fysiska utveckling samt 
att socialisera barnet i kollektiva sammanhang (Borgen, 2003; Helander, 2008; 
Hovik, 2015; Häggqvist, 2013; Johansson och Hultgren, 2015; Ljungdahl, 2015; 
Osten, 2009, Stern, 2003, Sörenson, 2001). I direkt relation till en konstnärlig 
kontext formulerar Johansson & Hultgren (2015) ännu ett mål: att fostra barnet 
till att bli en kompetent kulturkonsument. 

Hur beskriver forskning de vuxnas upplevelser, roller och förväntningar? 
Den nära vuxnas upplevelse visar sig allt som oftast vara en följd av, eller 
sammanvävd med, sitt barns upplevelseuttryck (Borgen, 2003; Oldfield, 2011:67). 
När de vuxna beskriver sin upplevelse av konstnärliga sammanhang som de delar 
med sitt barn, så beskriver de ofta indirekt barnets känslouttryck, "rejoicing in 
their child’s enjoyment of the music" (Oldfield, 2011:59), som om det rör sig om 
en symbiotisk relation där barnet är en förlängning av den vuxna och vice versa 
(Osten, 2009). När den nära vuxna är den nyblivna föräldern identifierad, så kan 
det vara näst intill omöjligt att skilja på barnets och förälderns behov, då denne är 
helt uppslukad av att vara en god förälder i sin nya ansvarsfulla och vårdande roll 
med barnets bästa i första led (Johansson & Hultgren, 2015).  

I forskning som gjorts kring barnkultur fokuserar man helt naturligt i första hand 
på barnets konstnärliga upplevelse och på anknytning mellan förälder och barn. 
Det är i mycket mindre utsträckning frågor ställs om den vuxnas behov och 
individuella, personliga upplevelse (Oldfield, 2011). En anledning till att man inte 
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 Det salutogena perspektivet innebär att man lägger tonvikten på hälsobringande 5

faktorer. 

 Modrande är en social praktik, som kan utövas av alla vuxna som har en nära relation 6

till barnet, och består av all vård och omsorg ett litet barn kan behöva.



i någon större utsträckning har reflekterat över den vuxnas upplevelse skulle 
kunna vara att det är lättare och säkrare, sett ur ett resultattänkande, att fokusera i 
forskning på barnets behov och upplevelser. Den vuxna i dessa sammanhang är 
inte alltid så lätt att definiera och därför också svår att lyfta fram. Dock så 
understryks det ändå hur viktig den medföljande vuxnas roll är är i förhållande till 
det lilla barnet och dess upplevelse. Mer forskning efterfrågas på den “nära 
vuxnas” upplevelse i kultursammanhang riktat till de allra yngsta (ibid). 

Ett allmänt intryck är att det alltför sällan lyfts hur många roller den nära vuxna 
har i de kultursammanhang som de besöker tillsammans med sitt barn. Olika 
benämningar av roller i urval som tilldelas den nära vuxna i forskning på 
barnkulturområdet är: vägvisare, vårdnadshavare trygghetsskapare, kontrollant, 
förmedlare, ledsagare, omsorgsperson, ackompanjatör, förebild och stödjare 
(Borgen, 2003; Johansson & Hultgren, 2015; Oldfield, 2011; Hovik, 2014; 
Helander, 2011; Böhnisch, 2010). Därtill kommer det faktum att den vuxna ofta 
uttrycker osäkerhet i förhållande till sin roll och på vad en ny ännu outforskad 
situation och omgivning kräver av dem (Borgen, 2003). Förväntningarna är 
många och ofta av dubbel karaktär på den vuxna i barnkultursammanhang 
(Böhnisch, 2010). Det är som om för varje rättighet som man föreskriver ett barn, 
finns det en förväntad uppgift för den vuxna att fylla. Det är framförallt ur detta 
synsätt som man föreskriver och vill medvetandegöra den vuxnas ansvar i olika 
roller som hör till de tre modrandemålen. Fokus på barnet är i dess konstnärliga 
och skapande element, medan förälderns roll i kulturrummet ofta framställs 
utifrån en modrande praktik (Johansson & Hultgren, 2015, Helander, 2011; Osten, 
2009). Tillika visar det hur viktigt det är som kulturaktör eller kulturskapare, för 
de yngsta barnen, att kommunicera vad man tillskriver den “nära vuxna” för roll 
och att vara tydlig med sin avsikt för den vuxnas närvaro och aktivt förmedla 
detta (Oldfield, 2011). Följaktligen kan ett sådant ramverk skapa en trygghet 
vilket i sin tur kan underlätta för den vuxna att slappna av och få frihet att 
fokusera på sin personliga tillfredställelse (Simon, 2011). Det är som med barn: ur 
trygghet och ramar öppnas nya dörrar till kreativitet. Med detta som utgångspunkt 
kan, om avsikten finns, den vuxna ta till sig det estetiska uttrycket och bli en i 
målgruppen, en kulturkonsument (Borgen, 2003).  

Johansson och Hultgren (2015) har beskrivit barnets och förälderns olika roll i 
kulturrum för barn, där barnet framställs i sitt konstnärliga och skapande element 
och föräldern utifrån en modrande roll. Det finns dock ett odefinierat undantag, 
där Johansson & Hultgren väljer att tala om "den vuxna" istället för "föräldern". I 
detta avsnitt skrivs att inte allt föräldrarna gjorde handlade om modrande. De 
vuxna kunde också glädjas i stunden av kulturrummets meningserbjudande och 
samspelet mellan barn och vuxen, i vilket barnets känslouttryck spelade en 
betydande roll för hur mötet gestaltades (s.59). Denna avvikelse i rapporten 
upplever jag är talande för att det här faktiskt rör sig om något annat än 
föräldrarollen. Däremot så framgår inte vilken annan roll, eller närmare vilket 
sorts möte som författarna avser. I Johanssons & Hultgrens (2015) studie framförs 
även  föräldrarnas synpunkter på hur de önskar att ett kulturrum för barn ska vara 
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utformat för egen del. De beskriver att det ska erbjuda fysisk, funktionell och 
psykologisk bekvämlighet, samt underlätta för modrande. Här saknas det 
konstnärliga perspektivet, vilket jag avser att min studie ska bidra med. En 
intressant fråga skulle kunna vara om dessa "kulturrum" även skapar 
förutsättningar för ömsesidiga konstnärliga upplevelser och möten mellan barn 
och vuxen? 

Teoretiska utgångspunkter 

Då forskning med fokus direkt på den vuxnas konstnärliga upplevelse i olika 
kontext av barnkultur lyser med sin frånvaro, så finns det inte heller någon 
teoretisk utgångspunkt att förhålla sig till utan förbehåll.  Jag har därför valt att i 
min studie utgå från den forskning, som presenterats ovan, som en indirekt källa 
ur vilken jag lyfter ut teorier, förklaringsmodeller och begrepp som jag anser 
relevanta för att även belysa den "nära vuxnas" behov, delaktighet och 
konstnärliga upplevelse.  

!
Delaktighet  

Delaktighet är ett populärt och mångtydigt begrepp som är svårt att rama in då 
teorierna är många och alltid definieras utifrån gällande kontext (Ernst, 2015). 

När det kommer till barns delaktighet är det ett ämne som diskuteras flitigt. Barns 
delaktighet och inflytande efterfrågas i allt större utsträckning och i fler 
sammanhang, delvis i och med FN:s konvention om barnets rättigheter. Här kan 
nämnas artikel 31, som hänvisar specifikt till barns rätt att vara med och ta del av 
kultur (UD, 2006). Delaktighet ligger numera till grund för nästan all kultur 
producerad för barn (Webb: Högskolan i Borås, 2015). Men även inom 
barnkulturfältet varierar dess innebörd mycket och tar sig olika uttryck i praktiken 
beroende på vilka intentioner konstnärerna har haft och hur de inom en specifik 
verksamhet valt att definiera delaktighet (Ernst, 2015). Idag när man diskuterar 
barns delaktighet så syftar man nästan alltid på barnets aktiva deltagande i den 
konstnärliga processen. Men det finns även en inre delaktighet, som är helt 
personlig och uppstår på vår ”inre scen” vid en stark upplevelse där känslor, 
fantasier och tankar väcks till liv (Helander, 2014:26).   

Inom ramen för föreliggande studie har jag valt att utgå från en modell för 
delaktighet, som presenteras i Johansson och Hultgrens (2015) rapport Rum för de 
yngsta, och som beskriver barns delaktighet i kulturrummet. 

Då en modell gör anspråk på att vara universell med möjlighet att kunna förflyttas 
från ett sammanhang till ett annat (Dahlberg, m.fl, 2013:25), så har jag valt att 
lyfta ut en modell, och sätta den i ett nytt perspektiv, med avsikt att beskriva den 
vuxnas delaktighet och konstnärliga upplevelse i ett kulturrum för barn.  

!
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Här nedan beskriver jag först Johansson och Hultgrens (2015) delaktighetsmodell.  
Sedan presenteras ytterligare tre modeller: The audience involvement spectrum, 
Arc of Engagement och Me to we, som beskriver hur en publik kan göras delaktig 
på olika vis i konstnärliga produktioner, något jag funnit relevant när det kommer 
till scenkonst för barn, där publiken i någon mån alltid engageras eller bjuds in att 
delta aktivt (Ernst, 2015).  !
Johansson och Hultgrens (2015) modell för delaktighet består i sin helhet av tre 
nivåer: den ontologiska nivån, den ideologiska nivån och genomförandenivån. 
Den första nivån handlar om att se barnet som en kompetent individ redan från 
födseln i ständig tillblivelse. Den andra nivån har att göra med FN:s 
barnkonvention. Dessa två är inte relevanta för denna studie men däremot har jag 
tagit fasta på den tredje nivån, genomförandenivån, vilken beskriver hur ett 
kulturrum, som barn och vuxna bjuds in till, kan verka för att inspirera, inkludera, 
involvera och utmana besökarna.  

Inspiration handlar, enligt Johansson och Hultgren (2015), om att erbjuda 
inspirerande miljöer och attraktiva upplevelser som tilltalar och engagerar många 
sinnen samt uppmuntrar till eget skapande. En miljö blir inspirerande när den  
bjuder in till en konstnärlig process och en gemensam upplevelse. Inkludering 
innebär att räknas in i målgruppen eller gemenskapen och är en förutsättning för 
delaktighet. Här har Johansson och Hultgren lyft fram vikten av rummets 
utformande och att verksamheten är varierande och tillgänglig för alla i 
målgruppen. Involvering handlar om att aktiviteten och kulturaktören bjuder in 
besökaren till att bidra aktivt utifrån sina egna förutsättningar, i något som pågår, i 
en dialog eller process som bygger på ett socialt och lyhört samspel (ibid). 

Delaktighet är helt enkelt kommunikation på lika villkor. Lika villkor är inte 
detsamma som samma utgångspunkter, utan innebär att var och en deltar i kraft av 
sin olikhet, vilket skapar den dynamik som kännetecknar levande kommunikation. 
Kommunikation är ett givande och ett mottagande, en rörelse mellan två eller flera 
personer och en rörelse mellan talande (i vid mening) och lyssnande (som 
förhållningssätt). (Johansson & Hultgren 2015:28) !

I en rapport, Getting in on the act – How arts groups are creating opportunities 
for active participation presenteras en modell – The audience involvement 
spectrum – som beskriver hur en publik kan involveras, och göras delaktig i 
varierande grad, i fem steg (Brown, Novak-Leonard & Gilbride, 2011). !
I första steget är publiken på traditionellt vis åskådare och endast engagerad aktivt 
i föreställningen känslomässigt och intellektuellt, men påverkar inte vad som 
faktiskt försiggår på scen. I det andra steget fördjupas publikens upplevelse 
genom att de erbjuds exempelvis inspirationsmaterial eller samtal inför eller efter 
föreställningen. Men fortfarande påverkas inte föreställningens utformande. I de 
tre följande stegen involveras publiken mer aktivt och bidrar i olika grad till den 
konstnärliga processen. I steg fyra interagerar aktör och publik med varandra så 
att det påverkar föreställningens uttryck och gör den unik. Slutligen i steg fem är 
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publiken helt aktiv och delaktig i att skapa den konstnärliga upplevelsen. Här är 
det inte längre en fråga om att leverera en föreställning utan syftet är snarare att 
skapa en process eller ett konstnärligt möte mellan publik och aktör, där aktören 
fortfarande är den professionella som ansvarar för förloppet. !
Modellen Arc of Engagement, kan upplevas som en vidareutveckling av den 
föregående modellen vilket kan förklaras i att en av artikelförfattarna för den 
föregående artikeln även författat denna, Making sense of audience engagemment 
(Brown & Ratzkin, 2011). Även modellen Arc of engagement behandlar hur 
kulturaktörer bemöter och engagerar sin publik och det diskuteras vidare vad 
valet av bemötande har för unik betydelse på individnivå. Här lyfter man 
kulturaktörens roll som inspiratör gentemot sin publik, som unika individer, med 
uppdrag att göra  långvarigt intryck. Detta finner jag relevant i relation till min 
studie som avser belysa hur olika pappor upplever sin individuella konstnärliga 
upplevelse i olika kulturverksamheter för barn. !
Me to we,  är en annan modell i fem steg, och togs i första hand fram i relation till 
en museumkontext, men kan med lätthet projiceras på annan kulturverksamhet 
och i synnerhet på kultur för barn. Den bygger på att det konstnärliga uttrycket i 
första hand har för avsikt att förmedla en individuell upplevelse till var och en av 
besökarna vilket i sin tur, i ett socialt samspel, kan utvecklas till en fruktbar social 
upplevelse. Processens gång är alltså att kulturaktiviteten först bjuder in och 
engagerar på individnivå för att sedan  sammanföra individerna och få dom att 
interagera med varandra i en känsla av gemenskap där upplevelsen blir kollektiv. 
Alltså från "me to we" (Simon, 2011). !
Denna sistnämnda modellen finner jag intressant för studien i att undersöka 
huruvida en nära vuxen med sin bebis kan uppleva kultur tillsammans men som 
två självständiga individer utifrån sina egna förutsättningar. Hur påverkas den 
vuxna i ett socialt samspel där fler involveras i en gemensam upplevelse? 
"Separabilitet", är ett intressant begrepp att nämna i denna kontext, och beskriver 
att det mellan barnet och den vuxna råder ett ömsesidigt beroendeförhållande, 
men att de även kan verka självständigt i förhållande till varandra. (Lee, 2005). 
Ett sätt att beskriva barn och vuxna som likvärdiga, kompetenta, både 
självständiga och beroende, och i ständig utveckling (Lee, 2001). Roger. A. Hart 
(1992), som har utformat den sk. delaktighetsstegen, menar att den optimala 
delaktigheten sker i projekt som involverar både barn och vuxna i ett ömsesidigt 
möte. Han  beskriver vidare att vuxna generellt har svårighet att förhålla sig till 
sådana projekt som bygger på ett jämlikt förhållande mellan barn och vuxen. 
Denna observations relevans kan ifrågasättas, med tanke på den utveckling som 
skett inom området under 2000-talet.  !
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Kommunikation 

Delaktighet är detsamma som levande kommunikation enligt Johansson och 
Hultgren (2015), vilket för oss in på några andra teorier kring kommunikation 
inom det konstnärliga fältet som hjälper till att belysa studien.  !
I rapporten Kommunikation är konsten - En utvärdering av projektet Klangfugl  
diskuteras kommunikationens betydelse i relation till konst för de minsta barnen, 
0–3 år (Borgen 2003). Projektet Klangfugl pågick under åren 2000–2002 i regi av 
Norska kulturrådet med syfte att skapa, framföra och utvärdera kultur för den 
allra yngsta publiken. Under projektets gång problematiserade man bland annat 
kommunikationens roll i skapandet av barnkultur. En fråga som kulturaktören 
ställde sig var hur de skulle lyckas med att ta hänsyn till de två tillsynes 
motstridiga komponenterna kommunikation och konstnärlig kvalitet och hitta en 
balans mellan dessa i sitt kulturskapande. En slutsats från ett av delprojekten var 
att dessa  två hänger ihop, att kommunikationen är själva konsten i förhållande till 
barn under 3 år. Projektledningen kom även till slutsatsen att både konstnärliga 
och pedagogiska aspekter är nödvändiga vid konstförmedling för små barn men 
att konsten bör vara den centrala utgångspunkten (ibid). Barn efterfrågar 
engagemang, inlevelse, lyhördhet och att bjudas in till att bidra, gärna aktivt i den 
konstnärliga dialogen (ibid). Detta att jämföras med Johansson och Hultgrens 
(2015) modell för delaktighet i genomförandenivån, som även den handlade om 
att inspirera, inkludera och involvera den yngsta publiken i en konstnärlig dialog. 
Vad som också framkom i projektet Klangfugl, och som har betydelse för denna 
studie utifrån ett vuxet perspektiv, är att barn och vuxna har väldigt liknande krav 
på kommunikation i konstnärliga sammanhang och att det generellt är samma 
problemställningar, i förhållande till det konstnärliga mötet, som gäller oavsett 
ålder på målgruppen (Borgen, 2003). !
Teorin om ”communicative musicality” utforskas i ett omfattande verk, där ett 
trettiotal författare från olika discipliner, främst inom det socialvetenskapliga 
fältet, presenterar sina tankar kring människans inneboende musikalitet och vilken 
vital roll den spelar i sociala relationer och mänsklig interaktion. Teorin 
utvecklades från studier som visade hur kommunikationen, mellan mamma och 
spädbarn följer vissa mönster vad gäller timing, puls, röstklang och gestik, 
begrepp som även används för att beskriva musik, dans och teater. Begreppet  
”Musicality” behöver alltså inte förstås i direkt relation till musik utan snarare 
som ett ömsesidigt möte i ljud och rörelse, något som berikar och ger näring åt 
våra liv (Malloch & Trevarthen, 2009). Denna teori har haft stark 
genomslagskraft och varit utvecklande för  många olika områden däribland  konst 
och psykoterapi.  !
Jon-Roar Bjørkvold (2005), som är professor i musikvetenskap och har skrivit 
boken Den musiska människan, är inne på samma område när han lyfter 
betydelsen av socialt och konstnärligt samspel ur ett helhetsperspektiv på barnet, 
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människan och livet. Han beskriver hur kulturella och sociala erfarenheter formar 
oss som tänkande, kännande och kommunicerande varelser och vidare att vi föds 
med en förmåga att kommunicera med alla sinnen i ljud, rytm och rörelse. Musisk 
kommunikation är ett begrepp som gärna diskuteras genom barnets lek. Här i 
förståelsen lek som något som har musikaliska kvaliteter och som upplöser 
gränserna mellan olika konstarter och deras specifika uttryck (Hovik, 2011:12). !
I boken Forms of vitality har psykoterapeuten Daniel Stern (2010) tagit steget från 
att studera vitala affekter hos spädbarn och den icke verbala interaktionen mellan 
spädbarn och mamma, till att utforska uttryck för vitalitet. Vitalitet kan här förstås 
i relation till det eftersträvansvärda mentala tillstånd; att känna sig levande och 
närvarande - ett uttryck som alltid gör sig gällande som en subjektiv upplevelse 
men även är i konstant rörelse.  Stern beskriver dynamic forms of vitality genom 
termerna rörelse, tid, kraft, rum och riktning. Stern har även myntat begreppet 
affektintoning för att beskriva det som händer i ett möte där känslor utbyts i en 
ömsesidig förståelse och bekräftas. Här handlar det alltså om att dela och matcha 
olika former av vitalitet. Begreppet intersubjektivitet hänvisar även det till hur vi 
delar våra upplevelser med varandra genom språklig kommunikation, känslor och 
vitala former, där Stern menar att den sistnämnda av de tre är den tidigaste och 
enklaste vägen till att förstå och dela någon annans känslor. Stern utforskar och 
beskriver sin teori i relation till olika discipliner som psykologi, psykoterapi men 
också konst. Inom konsten används ovan nämnda former  för vitalitet i ett socialt 
samspel för att skapa kreativa upplevelser som berör och väcker känslor till liv 
(Stern, 2010). !
Kroppens fenomenologi, studerar människans livsvärld genom kroppen. Här utgår 
man från att människan inte bara har en kropp utan även är i en kropp, med 
vilken vi  uppfattar, tolkar och skapar vår värld (Merleau-Ponty, 1997). För det 
yngsta barnet som ännu inte har något verbalt språk sker kommunikationen helt 
naturligt främst med kroppen, och det är i den kroppsliga dialogen som barnet gör 
sig förstått och uppfattar sig själv och sin omgivning. En upplevelse kan aldrig 
ske utanför kroppen (ibid), vilket knyter an till intersubjektivitet begreppet ovan. 
För att dela  upplevelser med varandra  så betyder det ju att kroppens uttryck 
aldrig kan lämnas utanför: 

Kommunikation eller förståelse av gester är resultatet av en ömsesidighet mellan 
mina intentioner och den andres gester, mellan mina gester och de intentioner som 
kan avläsas i den andres beteende. Allting händer som om den andres intention 
skulle bebo min kropp eller som om mina intentioner skulle bebo hans. (Merleau-
Ponty 1997:160)  !

Kroppens fenomenologi undersöks i relation till danskonst för den allra yngsta 
publiken, med fokus på den kroppsliga kommunikationen, med vilken det skapas 
en ömsesidighet i känslor och stämningar mellan dansaren, barnet och den 
medföljande vuxna (Ljungdahl, 2015). Dansarens kroppsliga uttryck kan, som 
Merleay-Ponty (1997) beskriver det, "bebo" det lilla barnet. Barnets kroppsliga 
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uttryck kan vidare bebo dansaren och den medföljande vuxna. Det sker ett 
ömsesidigt kroppsligt utbyte vilket kan liknas vid Sterns "affektintoning". Talar 
man om ömsesidighet i relation till delaktighet så kan sägas att ”de bästa 
situationerna och demokratiska möjligheterna uppstår då barn och vuxna får vara 
tillsammans i öppna situationer som engagerar alla” (Qvarsell, 2012:69). !
Relationell konst är ett annat begrepp som belyser innebörden av den 
kommunikativa och sociala aspekten av en konstnärlig upplevelse.  I relationell 
estetik bjuds man in att delta i en social miljö som fokuserar på de mänskliga 
relationerna och hur dessa interagerar med varandra i relation till konstverket, 
snarare än på vad konstverket i sig uttrycker (Hovik, 2013). !
Konstnärlig kvalitet 

Hur definieras konstnärlig kvalitet? 
I utvärderingen av projektet Klangfugl framkom att de viktigaste 
förutsättningarna för att de  minsta barnen ska få ett bra möte med konsten, är att 
konsten håller hög konstnärlig kvalitet och är professionellt framfört, med stor 
vikt på kommunikation och delaktighet (Borgen 2003, Hovik, 2013). Jag har i 
tidigare avsnitt redogjort för delaktighet och kommunikation, vilkas definitioner 
till stor del smälter samman; Delaktighet är levande kommunikation - 
kommunikation är själva konsten och de båda lyfts som kriterier för konstnärlig 
kvalitet. Allt hänger samman! !
Konstnärlig kvalitet är alltså ännu ett diffust, subjektivt och mångtydigt begrepp 
inom ramen för denna studie. Här nedan följer några olika försök, eller 
"antiförsök", till definitioner, vilka är nyanserade och ser olika ut beroende på 
kontext och vem som definierar: den kulturpolitiska beslutsfattaren, konstnären, 
publiken eller kulturforskaren (Borgen, 2003; Helander, 2014:12, m.fl.). !
I arbetet Kvalitet och jämställdhet problematiseras begreppet konstnärlig kvalitet i 
relation till den kulturproposition som lämnades in till riksdagen 2009 med syfte 
att främja ett långsiktigt kulturpolitiskt förnyelsearbete (Wigertoft, 2013). Här 
nämns konstnärlig kvalitet i två av de åtta formulerade målen. Dock finns ingen 
definition av begreppet det står bara; ”Kreativitet, mångfald och konstnärlig 
kvalitet ska prägla samhällets utveckling” och ”Kulturpolitiken ska främja 
kvalitet och konstnärlig förnyelse” (Regeringens proposition 2009/10:3). 
  
Organisationen KLYS (2014), som övervakar den nationella kulturpolitiska 
debatten och verkar för att vara en enad röst utåt för kulturskaparna i Sverige, 
menar att konstnärlig kvalitet  är ett svårdefinierat och dynamiskt begrepp, som 
heller inte bör definieras. De menar att begreppets problematisering, och den 
debatt det väcker, håller det levande och mångfacetterat, vilket främjar kulturell 
mångfald (Webb: KLYS, 2014).  
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Även Karin Helander (2014), som verkat länge på fältet för barnkulturforskning 
med stor insyn vad gäller kvalitetsfrågor, menar att begreppet kvalitet är bra att 
använda i samband med konst just för att det inte ”går att precisera” och därför 
håller samtalet levande, vilket i sin tur kan verka för att främja ”att kulturen ska 
vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft…” (s.11). !
I ett avsnitt av en Scenkonstpodd i Dramatens regi problematiseras begreppet 
konstnärlig kvalitet (Dramaten, 2014), vilket är intressant då Dramaten, enligt 
regeringens riktlinjer, ska presentera högsta möjliga konstnärliga kvalitet, samt 
driva kvalitetsstärkande insatser (Kulturdepartementet, 2015). Samtalet, som 
fördes mellan SvD:s recensent Lars Ring, hjärnforskaren Gunnar Bjursell och 
skådespelaren Ingela Olsson med Erik Gripenholm som moderator, var levande 
och personligt och rörde sig mellan subjektiva och professionella åsikter och 
forskningsrön. Här lyftes kvalitetskriterier som kommunikation, professionalism, 
bredd, närvaro och gemenskap fram. Samtalet ledde även in på Susanne Ostens 
Babydrama, som en referens på god konstnärlig kvalitet och hur viktig konst är i 
förhållande till våra känslor och kognitiva utvecklingen. 

!
I skriften Mycket väl godkänd. Vad är kvalitet i barnkulturen? tar ett flertal 
artikelförfattare, däribland Karin Helander (2014)  steget att försöka reda ut det 
diffusa begreppet konstnärlig kvalitet i relation till scenkonst för barn. Här 
presenteras både konstnärernas och barnens syn på kvalitet. Om man frågar ett 
barn om vad de tycker är kvalitet så svarar de ofta att det ska vara roligt och 
spännande. 

Scenkonst för barn och unga av hög kvalitet karaktäriseras av att alla sceniska 
uttryck, som skådespelarkonst, scenografi, kostym, ljus, ljud, musik, rörelse, och 
text samverkar till en konstnärlig helhet, kan gestalta även svåra ämnen och väljer 
heller inte för komplicerade sammanhang, komplexa känslor, eller existentiella 
frågor. Den bemöter sin publik med kunskap, respekt, och inlevelse, men kan mötas 
av kritik och debatt. Den kan vara magisk, mystisk, uppsluppet euforisk, 
fantasieggande, fascinerande eller tankeväckande. Kort sagt - roligt och spännande! 
(Helander 2014: 30) !

I utvärderingen av projektet Klangfugl problematiseras vidare begreppet 
konstnärlig kvalitet och dess innebörd. Kulturaktörerna som deltog i projektet var 
alla överens om att den konstnärliga kvaliteten skulle vara styrande i 
framtagandet av produktionerna men det rådde oenighet kring innebörden av 
begreppet (Borgen, 2003:79). De konstnärer som kom från den avantgardistiska 
konstgrenen, med interna mer traditionella konstkriterier, uttryckte under 
projektets gång en oro för att producera sk. målgruppskonst. Uppfattningen här 
var att barnkultur, som målgruppskonst, lätt förknippades med lägre konstnärlig 
nivå då det ofta innebar en pedagogisering av konsten, vilket innebar att konsten 
blir ett medel för att nå andra mål än den konstnärliga, som exempelvis 
pedagogiska, sociokulturella eller terapeutiska. De menade vidare att konstnären 
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bör undvika att låta publiken påverka med argumentet att "konst med hög 
konstnärlig kvalitet passar för alla", oavsett ålder (Borgen, 2003:80).  

Detta kan jämföras med den slutsats som faktiskt sprang ur projektet, och som 
presenterades här ovan under rubriken kommunikation; att "kommunikationen är 
själva konsten" och att "pedagogiska aspekter är nödvändiga vid konstförmedling 
för små barn men att konsten bör vara den centrala utgångspunkten" (Borgen, 
2003:20-23). Kommunikation förs här fram som en förutsättning för konstnärlig 
kvalitet. Kommunikation, engagemang och tydlighet är kriterier som uteblivit i 
Norges Kulturråds formulering av konstnärlig kvalitet  men som däremot finns i 
Danmarks kvalitetsmodell för barnkultur "De syv kriterierna" från 70-talet. Denna 
kvalitetsmodell har fortfarande idag internationell relevans som ett 
diskussionsunderlag för konstnärlig kvalitet. De erfarenheter som gjorts genom 
Klangfugl projektet visar att samma konstkriterier som gäller för vuxenkultur 
även gäller för barnkultur, men med en betoning på kommunikation och 
delaktighet för barn. 

!
I val av syfte och frågeställning för denna studie har ovan nämnd forskning varit 
ledande tillsammans med det faktum att den vuxnas roll i barnkultur nästan 
uteslutande framställs utifrån en modrande praktik med fokus på barnet och 
anknytning  mellan barnet och föräldern. Det har inte i någon större utsträckning 7

tidigare frågats efter föräldrarnas individuella och konstnärliga upplevelse av 
barnkultur (Oldfield, 2011:67). Detta tar jag som en uppmaning att skriva det här 
arbetet med fokus på den "nära vuxna" utifrån frågor rörande deras känsla av 
delaktighet och konstnärliga upplevelse.  

!
!
!
!
!
!
!
!
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 Bowlbys anknytningsteori är en teori som handlar om nära och känslomässiga 7

relationer mellan förälder och barn och dess betydelse för barnets utveckling.



Syfte 

Syftet med studien är att undersöka nyblivna föräldrars konstnärliga upplevelse 
och känsla av delaktighet i barnkultursammanhang. 

!
Forskningsfrågor: 

1. Hur beskriver föräldern sin konstnärliga upplevelse av barnkultur denne varit 
på, vad gäller det estetiska uttrycket, det konstnärligt utformade rummet och 
det sociala samspelet?     

2. Hur beskriver föräldern sin känsla av delaktighet i barnkultursammanhang, 
utifrån en modell för delaktighet som innefattar begreppen inspiration, 
involvering och inkludering (Johansson & Hultgren 2015). 

3. Vilka är förutsättningarna och de bidragande faktorerna för att föräldern ska 
få en konstnärlig upplevelse av barnkultur skapat för de allra minsta 
individerna? 

!
De två första forskningsfrågorna ligger till grund för intervjuerna och fokuserar 
på förälderns individuella konstnärliga upplevelse och känsla av delaktighet när 
denne tillsammans med sitt barn uppsöker kultur utformat för de allra minsta 
barnen, 0–24 månader. Den tredje forskningsfrågan är ett sent komplement som 
formulerades först efter att det, i databearbetningen, framträdde ett oväntat 
resultat. I den här studien har föräldern speciellt ombetts att försöka beskriva sin 
upplevelse och delaktighet i rollen som kulturkonsument, snarare än i rollen som 
förälder.  

!
Metod 

Jag har valt en undersökande forskningsmetod med kvalitativa halvstrukturerade 
intervjuer och en hermeneutisk forskningsansats, utifrån studiens syfte: att 
beskriva föräldrars konstnärliga upplevelse och känsla av delaktighet i ett 
barnkultursammanhang. I detta avsnitt beskrivs inledningsvis urvalsprocessen. 
Därefter redogörs för intervjumetod och analysens design och genomförande. 
Vidare beskrivs etiska överväganden tagna inom ramen för denna studie och 
undersökningens tillvägagångssätt. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion 
runt olika problemställningar, som visat sig under studiens gång. 
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Urval 

I urvalet av informanter tillfrågades endast pappor, då deras röster sällan gör sig 
hörda i forskning på barnkultur för de allra yngsta barnen. Det görs här ingen 
åtskillnad av pappor och mammor, utan de båda representerar gruppen föräldrar 
och i denna studie figurerar bara pappor. Det behöver förtydligas att detta val inte 
är en aktiv handling i genusdebatten, och att denna studie inte kommer ta fasta på 
genusaspekten. Däremot kan mitt val visa sig ha betydelse för framtida forskning 
på området, då man har möjlighet att se på eventuella olikheter för mammor och 
pappors tankar och upplevelser. Papporna som alla bor i Stockholm och ger 
bilden av att ha liknande socioekonomiska förhållanden, det vill säga relativt goda 
levnadsförhållanden vad gäller inkomst och boende, samt medvetet har sökt sig 
till kulturverksamheter med sina små barn, kan inte representera populationen 
pappor i allmänhet. Deras upplevelser kan inte heller generaliseras, då det handlar 
om personliga och unika berättelser, kopplade till specifika kontexter. Dock 
förväntas de, utifrån ett aktivt visat intresse av kultur, kunna bidra med ett rikt 
material till studien. I resultatdelen hänvisar jag till informanterna med 
förkortningarna H, J, O och C. Dessa initialer  användes under analysen och mitt 
val att spara dem i sin befintliga gestalt är för att lättare kunna orientera mig 
tillbaka till källan. Jag anser inte att det valet strider mot konfidentialitetskravet, 
om att informanterna ges anonymitet. 

Datainsamling 

Insamling av data har gjorts genom halvstrukturerade intervjuer, på omkring en 
timme vardera, med fem pappor. Den första intervjun var en pilot och ingår inte i 
den slutliga analysen. Intervjumanus (se bilaga 1.) sammanställdes i tre 
frågeområden (vilka inte ska förväxlas med de tre forskningsfrågorna). Det första 
området behandlar informantens kulturvana, kultursyn och relation till barnkultur. 
Det andra frågeområdet berör den konstnärliga upplevelsen utifrån tre begrepp, 
vilka beskrevs för informanten som följer: Det första begreppet, det estetiska 
uttrycket, representerar olika kulturaktiviteters konstnärliga uttryck som 
exempelvis dans, musik, teater etc. Det andra begreppet, det sociala samspelet, 
definieras av det samspel som eventuellt försiggår mellan de närvarande i ett 
kulturrum: barn, vuxna och kulturaktörer. Det tredje begreppet, det konstnärliga 
rummet, beskriver den miljö eller det rum som man som publik bjuds in till i en 
kulturverksamhet. Det tredje och sista frågeområdet i intervjumanuset belyser 
pappans känsla av delaktighet utifrån en modell för delaktighet som i 
genomförandenivån behandlar begreppen: inspiration, involvering och 
inkludering (Johansson & Hultgren, 2015:130). Dessa begrepp finns beskrivna 
ovan under rubriken Teoretiska utgångspunkter på sidan 12.  Med en  kvalitativ 
intervjumetod (Kvale, 1997), som kan upplevas fenomenologisk då den ställer 
frågor om pappornas upplevelse, inhämtades fem individers personliga berättelser 
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vilka spelades in, transkriberades ordagrant och analyserades med en 
hermeneutisk forskningsansats (Stensmo, 2002). 

Databearbetning och analysmetod 

Den hermeneutiska textanalysen är en process som sker i flera steg och där jag 
som forskare tar mig rätten att utifrån min för-förståelse tolka det inhämtade 
empiriska materialet. Här skapas en ny och djupare förståelse av de transkriberade 
intervjuernas budskap. Utifrån denna förståelse skapas i sin tur nya 
förklaringsmodeller, den så kallade "hermeneutiska spiralen" (Stensmo, 2002).  

De fem timmar långa intervjuerna transkriberades ordagrant inklusive skratt och 
pauser. En timmes intervju tog ca åtta timmar att transkribera. Den transkriberade 
texten justerades med en bred högermarginal för anteckningar samt bättre 
radbrytning och styckeindelning för att göra texten mer överskådlig. Därefter 
skrevs den ut i pappersform. 

Intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger för att skapa en helhetsuppfattning 
Vid andra genomläsningen gjordes dessutom en snabb och intuitiv 
sammanfattning av innehållet utifrån de två första forskningsfrågorna genom att 
sammanställa nyckelord och meningar som jag antecknat i högermarginalen under 
läsandes gång. Vid den tredje genomläsningen  identifierades de meningsbärande 
enheterna, det vill säga de uttalanden som direkt berörde studiens 
forskningsfrågor, vilka färgkodades för att sedan kopieras in i ett kalkylblad på 
datorn. Varje meningsbärande enhet markerades här med frågeställning informant, 
sida och stycke. Vissa uttalanden, som var för långa som citat, formulerades om 
till kondenserade meningsenheter. De meningsbärande enheterna, som  
sammantaget från alla intervjuer var 215 stycken, kunde nu sorteras utifrån de 
frågeställningar de berörde.  

Därefter gjordes en kodning på meningsenheterna varefter de delades in i 
kategorier. De teman som identifierades var ofta tätt knutna till begrepp som 
förekom i forskningsfrågorna. Kalkylarkets sorteringsfunktion användes för att 
kunna urskilja mönster i kategorierna. Inför skrivprocessen utformades ännu ett 
kalkylark med utgångspunkt i det första, men med något reducerat innehåll och 
modulerat för att vara mer lättöverskådligt. 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som består av fyra krav: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002), har legat till grund för de etiska övervägandena som 
gjorts inom ramen för denna studie. 

Informanterna har noggrant och vid flera tillfällen informerats om intervjuns 
syfte, frågeställning och i vilket sammanahang studien utförs. Förutsättningarna 
för intervjuns upplägg har förmedlats samt vilken som är informantens roll.  
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I informationen framgick tydligt att de är fria att delta i studien och har rätt att 
avbryta sin medverkan när som helst. All inhämtad data behandlas konfidentiellt 
och informanterna ges anonymitet, det vill säga, inga namn eller personuppgifter 
kommer utlämnas. Den inhämtade empirin kommer endast användas i denna 
studies syfte och informanterna kommer att få ta del av studien när den är klar.  

En förfrågan om att göra en ljudupptagning av intervjun gjordes i ett inledande 
mail, som informanten hade möjlighet att avböja. Det förmedlades också att 
ljudfilen enbart var avsedd för denna studie och skulle raderas efter det att arbetet 
godkänts. Alla informanter gav sitt samtycke till inspelningens genomförande.  

Genomförande 

Ett flertal pappor, som alla deltog regelbundet på babyrytmik i Ensemble Yrias 
regi, hösten 2015, tillfrågades muntligt i samband med avslutat pass, om de var 
intresserade av att delta i en intervju på ca en timme, som skulle behandla deras 
personliga och individuella upplevelse av barnkultur utifrån ett konstnärligt 
perspektiv. Tanken på att intervjuerna inte skulle utgå från ett föräldraperspektiv 
var till synes förvirrande för vissa av dem, men ämnet väckte också nyfikenhet 
hos småbarnspapporna, som alla befann sig mitt i föräldraskapets vårdande roll 
med all fokus riktat mot sitt barn. De flesta tillfrågade tackade ja till förfrågan 
med uttryck som “Det blir kul!" eller "Det låter ju jättespännande!" 

För att inte riskera bortfall av logistiska skäl, vilket lätt blir fallet med nyblivna 
föräldrar, tillfrågades fler än fem pappor. Den insikten var befogad och när det 
blev ett avhopp i sista sekund kunde en ersättare kontaktas på listan, som redan 
var involverad i vad som gällde. 

Inför intervjuerna skickades ett mail till informanten med studiens syfte och 
frågeställning för att förbereda och ge pappan tid att reflektera över ämnet och det 
faktum att intervjun inte utgick från ett föräldraperspektiv utan snarare ett 
konstnärligt perspektiv. I mailet bad jag honom även att fundera på vilka olika 
barnkulturverksamheter, förutom babyrytmik, som han hade besökt det senaste 
året tillsammans med sitt barn. Avsikten med det var dels att pappan under 
intervjun skulle kunna referera sina upplevelser till dessa olika verksamheter, som 
kunde innebära andra konstformer än musik samt att spara tid i 
intervjusituationen och ge mer plats till pappans upplevelseberättelser.  

I sista mailkontakten fastställdes tid och plats för intervjuerna. Papporna hade 
tidigare informerats om vilka förutsättningarna var för intervjun, att det krävdes 
ett tyst och ostört rum och att inga barn kunde finnas med i rummet. Utifrån dessa 
premisser fick de själva bestämma plats och i viss mån tid för intervjun. Som 
alternativ erbjöd jag dem att komma till mitt kontor där det finns konferensrum.  

Utfallet blev två intervjuer på pappornas arbetsplats i bokade konferensrum, två 
intervjuer i pappornas hem, med lite olika förutsättningar och en intervju på min 
arbetsplats i ett bokat konferensrum. Intervjuerna genomfördes utifrån ett 
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intervjumanus (se bilaga 1) och spelades in på en diktafon. Då intervjupersonerna 
var kända för mig, om än inte på något personligt plan, var stämningen 
avslappnad och trygg. Dock upplevdes en viss nervositet i vissa 
intervjusituationer, vilket nog handlade om att båda parter var nya för både 
situationen och den tilldelade rollen. 

Metoddiskussion 

Angående urvalet, så representerar papporna inte en bred population av 
oliktänkande, utan snarare en homogen grupp med liknande intressen. Papporna 
har alla aktivt gjort ett val att gå på barnkultur med sina små barn vilket påvisar 
att de alla har intresse av kultur i någon grad som utgångspunkt. Det som kan tala 
för urvalet är just att de tillfrågade individerna har en viss erfarenhet och intresse 
av det område som ska beskrivas och kan därför förväntas ha mycket att berätta 
(Friedrich, 2008). 

Det faktum att papporna tidigare mött mig i rollen som kulturaktör gjorde det 
nödvändigt att förtydliga att intervjun ingick i en strikt vetenskaplig studie och att 
de i detta sammanhang skulle möta mig i egenskap av forskare. Detta 
kommunicerades ett flertal gånger, både vid den muntliga förfrågan, i det 
introducerande mailet och i inledningen till intervjun, för att minimera risken för 
att papporna skulle förväxla intervjun med en utvärdering av Ensemble Yrias 
babyverksamhet.  

Ett annat problemområde var att tydligt formulera och förankra frågeställningen 
hos informanten. Det krävdes tid och utrymme både innan och under intervjun för 
reflektion då det var tydligt att syftet var svårt att greppa. För vissa pappor kan det 
nog ha upplevts lite långsökt: att vara förälder och få som utgångspunkt att inte 
beskriva sin upplevelse av barnkultur utifrån ett föräldraperspektiv. Detta faktum 
resulterade i att intervjuerna blev relativt långa och att informanten ibland 
framförde motsägelsefulla uppfattningar om ett specifikt fenomen (Friedrich 
2008). Att syftet inte framstår tydligare är en brist. Däremot är själva essensen 
och det intressanta med detta arbete att belysa en ny aspekt på området barnkultur, 
och det nya behöver alltid ifrågasättas och analyseras innan det kan normaliseras. 

Det hade varit värdefullt i planeringen av intervjuprocessen att avsätta mer tid 
mellan de två första intervjuerna för att kritiskt kunna granska genomförandet och 
ge utrymme för en första analys av den inhämtade empirin. Detta för att bland 
annat utröna om frågorna var relevanta i relation till syftet och vilka områden och 
begrepp som krävde en fördjupande insats.    

Angående tillförlitlighet och giltighet av undersökningen ska nämnas att 
informanterna inte fick möjlighet att korrigera sina utsagor i efterhand, inte heller 
gjordes några kompletteringar i materialet, vilket kunde ha gjort empirin mer 
mättad (Friedrich, 2008). 

!23



Databearbetningsprocessen tål också att nämnas, då den blev väldigt lång och 
omständlig. Den kantades av ett sökande där jag hann prova många olika 
tillvägagångssätt för att koda och bilda kategorier av det gedigna materialet. Det 
positiva är att jag blev väldigt insatt i materialet, men framförallt har jag har lärt 
mig mycket vad gäller databearbetning inför framtida forskning. 

Resultat 

Fem intervjuer genomfördes med pappor som var mellan 31 och 39 år med en 
genomsnittsålder på 37 år. Alla hade var sitt barn som var under två år, varav en 
pappa hade ytterligare ett barn på fyra år. Intervjuerna, som upptogs i varsin 
ljudfil, var mellan 54 och 69 minuter långa med en medellängd på 59 minuter. De 
fullständigt transkriberade intervjuerna blev mellan 16 och 22 sidor långa i 
utskrift med ett medelvärde på 18,6 sidor. 215 meningsbärande enheter lyftes ur 
intervjuerna och kopierades in i ett kalkylblad på datorn. 

Detta material genomgick under analysen två separata kategoriseringsprocesser. I 
den första sorterades meningsenheterna utifrån intervjuns frågeområden. (se 
bilaga 1.) De teman som presenteras beskriver förälderns konstnärliga upplevelse 
och känsla relaterat till det estetiska uttrycket, det sociala samspelet, det 
konstnärliga rummet samt delaktighet. Denna process var styrd av de två första 
forskningsfrågorna (se s.19) och deras inneboende teoretiska begrepp, som även 
var utgångspunkten i intervjumanuset. I den andra kategoriseringsprocessen,   
vilken ligger till grund för uppkomsten av den tredje forskningsfrågan (se s. 19), 
lyftes 76 av de 215 meningsenheterna ut och sorterades ännu en gång men nu 
utifrån ett nytt perspektiv, nämligen vilka förutsättningarna var för att papporna 
skulle få en konstnärlig upplevelse. Fem teman identifierades: konstnärlig 
kvalitet, konstnärliga möten, rummets konstnärliga utformande, rummets 
pedagogiska utformande och avslutningsvis kulturvana. Här var kategoriseringen 
påverkad av den modell för delaktighet (Johansson & Hultgren 2015) som 
presenteras i bakgrunden som en teoretisk utgångspunkt. 

Dispositionen av resultatets presentation bygger på en sammanfattande text, som 
representerar flera intervjupersoners uttalanden, och tillhörande citat för att 
ytterligare belysa fenomenet.  När jag refererar till papporna som grupp, innebär 
det att alla har uttalat sig och uttryckt liknande åsikter. Då frågorna fokuserade på 
konstnärlig upplevelse och delaktighet, vilka båda är positivt laddade begrepp, så 
genomsyras även resultatet av en positiv anda.  

I resultatets första avsnitt sammanställs i huvudsak uttalanden där en konstnärlig 
upplevelse eller känsla av delaktighet har infunnit sig och i andra avsnittet  
presenteras vilka förutsättningarna och de bidragande faktorerna är för dessa 
fenomen. Resultatet avslutas med en kortfattad slutsats. 

Inledningsvis presenterar jag en kortfattad bakgrund som ger en bild av pappornas 
kulturvana, kultursyn och relation till barnkultur. 
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Kulturvana kulturintresse och kultursyn. 

Papporna var alla flitiga kulturkonsumenter och hade under de senaste två åren 
besökt ett flertal barnkultursammanhang med olika estetiska uttryck. Den initiala 
orsaken till att papporna uppsökt barnkultur var för att få en glädjande och 
gemensam upplevelse tillsammans med sitt barn. "Huvudorsaken är att man vill 
göra någonting som båda kan uppskatta, så man slipper välja en av oss, och då är 
ju kultur perfekt tycker jag." (O 2.2) Tre av papporna bar på ett tydligt 
musikaliskt kulturarv och var själva kulturutövare. Alla värderade barnkultur 
högt. En konstnärlig upplevelse definierade papporna som något som berör 
känslomässigt. "Puh! En konstnärlig upplevelse är…någon form av uttryck som 
jag kan ta in via mina sinnen och få en känslomässig, ja upplevelse av (C 4.1). Att 
bli berörd, både plus och minus" (H 2.4). 

Papporna ombads specifikt att under intervjun svara utifrån sin individuella och 
personliga upplevelse i rollen som kulturkonsument snarare än utifrån sin 
föräldraroll. En pappa (H) uttryckte tydligt att han upplevde det svårt i intervjun 
att bara fokusera på sin egen konstnärliga upplevelse som kulturkonsument och 
att han lätt fastnade i sin föräldraroll. En annan pappa (C) hade samma svårighet 
men kunde tydligt redogöra för på vilket sätt föräldrarollen också inverkade på 
hans egen konstnärliga upplevelse i en bestämd kontext. De övriga två (J & O) 
hade inga svårigheter att lyfta sin egen konstnärliga upplevelse. 

Papporna beskrev  på ett varierat sätt sina förväntningar och behov av barnkultur 
samt vilken roll/roller som de antog i dessa sammanhang. Två av papporna (J & 
O) uttryckte att de önskade att barnkultur skulle jobba mer överlag med att bjuda 
in den vuxna i målgruppen och den konstnärliga gemenskapen och att de ville se 
sig inte enbart som förälder utan även som kulturkonsument. För ett par andra 
pappor (C & H) var det naturligt att barnkultur riktade sig till barnen och att deras 
roll var först och främst som medföljande förälder, vars uppgift var att stödja och 
stimulera barnet i sin upplevelse. Dessa förväntade sig inte heller att bli inbjudna i 
delaktigheten eller av att få en konstnärlig upplevelse, men såg det som en väldigt 
trevlig bonus om så var fallet. 

Konstnärlig upplevelse och känsla av delaktighet 

Konstnärlig upplevelse i relation till det estetiska uttrycket 
Papporna beskrev de estetiska uttrycken, som gett upphov till en konstnärlig 
upplevelse som inspirerande, tilltalande, inkluderande, berörande och 
genomtänkt. Känslor som beskrevs i relation till uttrycken var glädje, fascination, 
spänning och att känna närvaro i stunden. "Jag tycker jätte mycket om att gå på 
barnkultur även själv…jag blir ju också glad av att faktiskt vara närvarande i 
stunden och ta del av den typen av kultur" (C).  Det estetiska uttrycket inspirerade 
papporna när det fångade fokus och engagerade både barn och vuxna i en 
gemensam upplevelse. "Spännande med estetiska uttryck som bjuder in till 
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gemensamt utforskande"/…/ "Häftigt att estetiska uttryck kan påverka både vuxen 
och barn på så olika sätt" (J) Här lyftes kulturaktiviteter fram vars uttryck erbjöd 
en dynamisk och genomtänkt helhet, stimulerade flera sinnen, och inbjöd alla 
närvarande att aktivt vara med och bidra i en konstnärlig process. Två av 
papporna drog paralleller mellan att gå på barnkultur och att gå på en härlig fest.  

Helhetsupplevelsen...jag tilltalas av det för att jag kan se paralleller till när man går 
på fest. Alltså rummet, dans, samspel, musik...man tar del av olika saker...kul! (O 
20) Parallell till om man är på ett dansgolv själv och har någon jättebra musik och 
man hamnar i den här “flow” känslan, att alla rör sig i takt med musiken och man 
bara försvinner bort. Precis så kan det vara med barnkultur också (J 15.2). !

Papporna beskrev också att deras konstnärliga upplevelse påverkades positivt av 
en proffsig  och engagerad kulturaktör  som var inbjudande i sitt bemötande med 
både barn och vuxna, samt kommunicerade sin konst på ett engagerande och 
inspirerande sätt. "…oerhört välgjort...det finns ett liv i det...allting handlar om 
aktörerna...att det är så fullt på allvar och det är det viktigaste" (H). 

Konstnärlig upplevelse i relation till det konstnärliga mötet 
Papporna beskrev ett konstnärligt möte som någon form av konstnärlig 
kommunikation, verbal eller icke verbal, som kan ske mellan de närvarande i ett 
kultursammanhang. De uttryckte att det var häftigt, spännande och stimulerande 
när det sociala samspelet, där alla närvarande deltog aktivt, bidrog till att skapa en 
känsla av gemenskap. De beskrev att det var i ett lyhört samspel med en känsla av 
ömsesidig strävan som den konstnärliga upplevelsen lyfte. Här lyftes 
kulturaktiviteter fram som bjöd in till interaktivitet och utforskande samspel.  

I upplevelseutställningar eller sång och dans, då kan jag känna mig delaktig och 
inkluderad, ähm… tilltalad (O 17.1). Jag gillar atmosfären som skapas. Alla deltar i 
sång och rörelse...man vill vara med och så är det roligt. Då blir jag stimulerad (H 
4.3). Fantastisk gång, när alla var otroligt samspelta och det kändes som om man 
liksom strävade åt samma håll (J 8.1). !

Tre av papporna beskrev även när de fått en konstnärlig upplevelse av att stå 
utanför och bara iaktta det sociala samspelet som försiggick i barnens möten med 
varandra, med det estetiska uttrycket eller med kulturaktören. De beskrev 
upplevelserna som fascinerande, glädjande, imponerande och berörande. 

Fascinerad av interaktionen mellan karaktärerna och barnen som publik...just den 
interaktionen är väldigt kul att se på...jäkligt skickligt alltså! Kommunikationen är 
en del av hela föreställningen och uttrycket (C 10.3, 11.1). Såpbubblor...min 
kulturella upplevelse av att se så många barn samtidigt vara helt 
trollbundna...uppslukade av en sak och då kan man ju bara sitta och njuta (O 11.2). !

Konstnärlig upplevelse i relation till det konstnärliga rummet 
Då det gäller pappornas upplevelse av det konstnärliga rummet, så sammanföll 
det till stor del med upplevelsen av det estetiska uttrycket, då rummet i många av 
de kulturella kontexterna som papporna refererar till är en del av, eller samspelar 
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med det estetiska uttrycket. Papporna beskrev att kreativa, utforskande och 
överraskande rum och miljöer, som inbjöd till delaktighet inspirerade dem i stor 
utsträckning. "Att få vara i den miljön, med en total såhär kreativ känsla…var ju 
väldigt tillfredställande" (O 7.2). 

Papporna beskrev även sambandet mellan rummets funktionalitet och deras 
konstnärliga upplevelse. Jag väljer att inte gå in mer på rummets bidrag ur ett 
konstnärligt och funktionellt perspektiv här, utan hänvisar till resultatavsnittet 
med följande rubrik: Förutsättningar för en konstnärlig upplevelse. 

När det gällde olika konstnärliga kontext så refererade papporna i större 
omfattning sin konstnärliga upplevelse till musikverksamhet i mindre intimare 
sammanhang samt till interaktiva utställningar. Dessa upplevde papporna i stor 
utsträckning engagera både barn och vuxna i en gemensam konstnärlig 
upplevelse. Scenkonst när det framfördes i ett slutet teaterrum med sittande publik 
upplevdes mer svårtillgänglig för pappan i sammanhang med så små barn.  

Förutsättningar för en konstnärlig upplevelse 

Man kan i studien utröna olika förutsättningar och bidragande faktorer för att den 
vuxna ska få en konstnärlig upplevelse av barnkultur, vilka sorterades in i fem 
teman: konstnärlig kvalitet, konstnärliga möten, rummets konstnärliga 
utformande, rummets funktionella utformande och avslutningsvis pappans 
kulturvanor. Här nedan presenteras dessa temans innebörd var och en för sig. Då 
detta resultat grundar sig på samma material som presenterats här ovan, men i ett 
nytt perspektiv, så kan vissa beskrivningar upplevas återkommande från tidigare 
avsnitt. Dock så kan förståelsen för den inhämtade empirin fördjupas, då den 
beskrivs utifrån olika perspektiv. 

!
Konstnärlig kvalitet var något papporna angav som en förutsättning för sin 
konstnärliga upplevelse. Papporna upplevde den uppsökta barnkulturen som 
konstnärligt kvalitativ när det estetiska uttrycket och kulturaktören inspirerade 
både den vuxna och barnet på olika plan genom att beröra, engagera och tilltala. 
Det var också viktigt att konsten förmedlade en genuin känsla samt framfördes 
"live". När konsten berör känslomässigt skapas ett bestående intryck. Papporna 
beskrev tillfällen när de  fått en konstupplevelse som väckt känslor som spänning, 
fascination och glädje, samtidigt som barnet parallellt visat på helt andra 
känslouttryck.  

Det som har berört, alltså att uppleva tillsammans med sitt barn…fin känsla av 
samhörighet…båda får ut lika mycket av det (O 5.2). Det tyckte jag som fotograf 
var väldigt spännande...å Elise tyckte det var jätte roligt att bara hålla fram sin kanin 
och se vilken skugga den skapade...två nivåer av samma upplevelse, båda tyckte det 
var spännande av olika orsaker (J.s.12.3). Det var en stor ring man gick in i och så 
var det en massa ögon som satt uppe i taket…å där fick man krypa in och lägga sig 
på kuddar å titta upp. Den skulle liksom berätta om hur små spädbarn ser på alla 
vuxna ögon som kommer och tittar. Det väckte någonting i mig…det här att man 
byter perspektiv, att få sätta sig in i hur någon annan har det…det skapar då också 
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någon form av bestående minne av att det här var en häftig kulturupplevelse för min 
del också (J 4.2). 

Det konstnärliga uttrycket engagerar om det skapar en känsla av att vara 
närvarande i nuet och fångar fokus hos både den vuxna och barnet. Några 
egenskaper som papporna pekade på som bidragande faktorer till att uppnå detta 
var att konsten skulle vara upplevelsebaserad, bjuda in till delaktighet, överraska 
och stimulera flera sinnen. Den konstnärliga helheten skulle vara dynamisk och 
genomtänkt.  

Konstnärlig kvalitet för mig är ett uttryck som skapar fokus....För att det ska bli en 
konstnärlig upplevelse så krävs det att det också fångar barnet. För om det är så att 
jag måste ha fokus på barnet, så kan ju inte jag få någon upplevelse (C 15.1 & 5.1). 
En härlig känsla av att vara i nuet, för det är väl det man kliver in i på en 
kulturupplevelse (O 4.2). Det är helheten i rummet. Att det är musik från början till 
slut, där helheten är genomtänkt (H 4.3). !

För att engagera och beröra poängterade papporna även vikten av att 
kulturaktören var professionell och inbjudande i sitt bemötande med både barn 
och vuxna och kommunicerade sin konst på ett inspirerande sätt. I de kulturella 
sammanhang där det var aktuellt lyftes även aktörens förmåga att föra och leda en 
konstnärlig dialog med och mellan de närvarande i rummet, vilket var mer 
relevant i interaktiva och mer intima kultursammanhang.  

...nån form av känsla, att det är genuint...att kulturskaparen gör någon form av 
kärlek till kulturen… Jag tycker det blir bäst när det inte bara är någon form av 
envägs kommunikation…inte bara är kulturutövare- och barnkommunikationen som 
fungerar (J 2.2, 11.3). Professionalism, att det är välgjort...och med finess (H 15.1). !

Det estetiska uttrycket tilltalar när själva designen bjuder på hög konstnärlig nivå 
och även är anpassat för den vuxnas smak. Här lyfte papporna fram egenskaper 
som till exempel hantverksskicklighet och genuinitet samt nyskriven barnmusik 
med ett utvecklat musikaliskt uttryck.  

...det känns som att det finns sån skillnad på olika typer av barnmusik, den här 
gamla, liksom visorna som kanske återknyter till barndomen på ett sätt, men när jag 
hör helt nyskriven barnmusik som tar själva det musikaliska uttrycket på allvar...den 
tilltalar mig på ett sätt som gör att det skulle kunna vara en låt som jag lyssnar på 
när som helst, den bara råkar vara vänd till barn. (J 3-4) !

Konstnärliga möten upplevde papporna som eftersträvansvärt och beskrevs 
uppkomma i ett utforskande socialt samspel i kulturaktiviteter, vars estetiska 
uttryck involverade alla närvarande att bidra aktivt och vara delaktiga i en 
ömsesidig konstnärlig process. I en sådan gemensam strävan skapades en 
stimulerande och konstnärlig gemenskap där pappan kände sig inspirerad och 
inkluderad i målgruppen. 

Ja, men det är ju i det här samspelet som det verkligen lyfter...när båda får kicken 
och sen triggar varandra ännu mer. Fantastisk gång, när alla var otroligt samspelta 
och det kändes som om man liksom strävade åt samma håll. Babyrytmiken såg jag 
verkligen mycket fram emot... man visste att man själv skulle kunna få en härlig 
musikupplevelse och chans att uttrycka sig. Det här utforskande kring musiken och i 
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barnsammanhang, det var någonting jag inte hade förväntat mig att det skulle vara 
så otroligt roligt (J 12.2, 8.1, 12.3, 16). !

När det gällde det konstnärligt utformade rummet beskrev alla papporna, på ett 
eller annat vis, att rum eller miljöer som var inspirerande och tillgängliga lättare 
bidrog till den konstnärliga upplevelsen. Ett inspirerande rum beskrevs med ord 
som kreativt, inbjudande med möjlighet till ett gemensamt utforskande. Papporna 
ansåg även att det var viktigt att rummet var skapat för det konstnärliga uttrycket, 
det vill säga att rummet/miljön och det konstnärligt uttrycket samspelade med 
varandra. När det gällde tillgänglighet, så sa ett par pappor att de tyckte det var 
lättare att känna delaktighet och uppleva mycket i ett lite mindre och mer intimt 
sammanhang. 

Miljöer där allting inte är givet, det tilltalar mig. ...just i sammanhang med barn, så 
tror jag att det är lättare för mig att uppleva mycket i de lite mindre sammanhangen 
(J 6-7). Man får en drivkraft av att miljön är skapad för det konstnärliga budskapet 
(C 8.3). Att få vara i den miljön, med en total såhär kreativ känsla...var ju väldigt 
tillfredställande (O 7.2). !

Papporna upplevde att ett pedagogiskt utformat rum kunde bidra till den 
konstnärliga upplevelsen genom att vara tillåtande och bekvämt. De beskrev 
miljön som trygg och befriad från faror för barnet och att rummet var öppet, fritt 
och flexibelt med rörelsefrihet och associationsfrihet.  

Rummet beskrivs här snarare ur ett pedagogiskt perspektiv med fokus på barnets 
behov, än ur ett konstnärligt perspektiv. Oavsett detta så bidrar dessa egenskaper 
till den vuxnas konstnärliga  upplevelse, om än på ett indirekt plan. Trygghet och 
frihet beskrivs som förutsättningar för att pappan ska kunna släppa omsorgen om 
barnet, slappna av och fokusera på sin egna konstnärliga upplevelse. 

Ett bekvämt rum om det är liksom sång och dans typ, då kan jag i stort sett bara 
slappna av och veta att hon kan springa runt och då kan jag njuta mer av min egen 
upplevelse. Ju mindre jag behöver fokusera på säkerhet ju mer kan jag uppleva själv 
(O 8.3, 9.1). Möjlighet att springa och sitta i den här världen...Fantastisk miljö till 
såhär små barn. Vi får göra vad vi vill och anpassa stunden som den är...fri miljö (H 
7.1). I de större sammanhangen blir det mer av barnpassning än att delta själv, mer 
passiv (J 7.1). !

Flera av papporna förknippade sin konstnärliga upplevelse med sin kulturvana. 
De menade att det var större chans att de blev engagerade, inspirerade och kände 
sig delaktiga om själva konstformen knöt an till ett redan befintligt intresse. 

Det som tar mest fokus för mig är musiken (H 4.3). Väldigt roligt, jag är själv 
intresserad av naturvetenskap… Ja men, om vi börjar med dom konserter och 
babyrytmik vi varit på, så har dom verkligen  i hög grad stimulerat mig i mitt 
intresse för musik på ett sätt jag inte hade förväntat mig (J  3.2). 
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Slutsats 

En slutsats som kan dras av studien är att nyblivna föräldrar ofta får en 
konstnärlig upplevelse av barnkultur. Den konstnärliga upplevelsen beskriver 
föräldern som något som berör känslomässigt och är nära relaterad till en känsla 
av delaktighet, det vill säga att föräldern är involverad i sammanhanget, 
inspirerad av det estetiska uttrycket och inkluderad i målgruppen. Detta fenomen 
beskrivs uppstå framförallt i kulturaktiviteter där det estetiska uttrycket och det 
sociala samspelet erbjuder en dynamisk och genomtänkt helhet, stimulerar flera 
sinnen och bjuder in alla närvarande till att aktivt vara med och bidra till den 
konstnärliga processen i till exempel sång, rörelse eller gemensamt utforskande. 
Sådana sammanhang kan engagera och fånga förälderns fokus i en känsla av 
gemenskap, glädje och att vara närvarande i stunden. 

En annan slutsats är att en förutsättning för att föräldern ska kunna tillgodogöra 
sig en konstnärlig upplevelse är att den konstnärliga situationen även fångar 
barnets fokus. Först då kan den vuxna välja att slappna av i sin föräldraroll och 
göra sig tillgänglig för en konstnärlig upplevelse som kulturkonsument. Trots att 
föräldrarna hade olika förväntningar och inställning till sin egen roll, när de 
besökte barnkultur med sitt lilla barn, var de alla överens om att de värderade den 
barnkultur högst som förmådde inspirera och engagera både den vuxna och barnet 
utifrån deras olika förutsättningar, och bjuda in till en gemensam upplevelse.  

De teman som presenteras i denna studie som bidragande faktorer till den 
konstnärliga upplevelsen är: konstnärliga möten, konstnärlig kvalitet, ett 
konstnärligt och funktionellt utformat rum samt kulturvana. 

Diskussion  

Syftet med studien är att utifrån ett konstnärligt perspektiv, beskriva nyblivna 
föräldrars konstnärliga upplevelse och känsla av delaktighet när denne 
tillsammans med sitt barn uppsöker kultur utformat för de allra minsta 
individerna. Fem pappor, som här fick representera gruppen föräldrar, 
intervjuades med utgångspunkt i studiens två första forskningsfrågor. I 
bearbetningen av det empiriska materialet framkom utöver resultat på de två 
första forskningsfrågorna, ännu ett resultat som besvarade en, i det läget av 
studien, ännu inte formulerad fråga, nämligen vilka olika faktorer som bidrar till 
den nära vuxnas konstnärliga upplevelse.  

Något som jag tagit fasta på i slutsatsen var att föräldrarna, trots att de  hade olika 
förväntningar och inställning till sin egen roll när de besökte barnkultur, var 
överens om att de värderade den barnkultur högst som förmådde inspirera och 
engagera både den vuxna och barnet utifrån deras olika förutsättningar, och bjuda 
in till en gemensam upplevelse.  
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Med utgångspunkt i den gemensamma upplevelsen, som fenomen, kommer  
diskussionen problematisera vidare kring den vuxnas roll, sociala aspekter och 
konstnärlig kvalitet. 

Den vuxnas roll  

I intervjuerna ombads papporna att försöka svara utifrån sin individuella och 
personliga upplevelse i rollen som kulturkonsument snarare än utifrån sin 
föräldraroll. Denna förfrågan visade sig i olika grad svårgripbar för papporna i 
denna studie, vilket tydliggör problemet kring den osäkerhet som vuxna kan 
känna i förhållande till sin roll och vad som förväntas av dom när de besöker 
barnkultur tillsammans med sina barn (Borgen, 2003; Oldfield, 2011). !
De benämningar, roller och funktioner som tilldelas den vuxna i tidigare 
forskning är många och alla anknyter de på något vis till de tre modrandemålen: 
att skydda barnet, att stödja barnets kognitiva, emotionella och fysiska utveckling 
och att socialisera barnet i kollektiva sammanhang (Johansson & Hultgren, 2015). 
Ingenstans benämns dock den vuxna direkt i rollen som kulturkonsument eller 
som en i småbarnskonstens målgrupp. Slutsatsen av denna studie visar att det inte 
går att bortse från föräldrarollen i en barnkulturkontext, men att även rollen som 
kulturkonsument existerar och är relevant att belysas. 
  
Papporna i studien beskrev på ett varierat sätt sin roll, sina förväntningar och 
behov i barnkultursammanhang. Två av papporna uttryckte ett behov och en 
önskan att bli inbjudna i den konstnärliga gemenskapen både i rollen som förälder 
och som kulturkonsument. För de andra två var det viktigt att uttrycka att 
barnkultur riktade sig till barnen och att deras roll var som medföljande förälder, 
vars främsta uppgift var att stödja och stimulera barnet i sin upplevelse (Borgen,
2003; Johansson & Hultgren, 2015; Oldfield, 2011; Hovik, 2014; Helander, 2011; 
Böhnisch 2010). De hade inga förväntningar på att bli inbjudna i den konstnärliga 
gemenskapen men blev ändå glada om de blev det och uppskattade när en 
konstnärlig upplevelse infann sig även för dem. Det jag finner  intressant här är, 
att trots  att papporna har olika inställningar till sin roll, är de alla överens om att 
de värderar den barnkultur högst, som kan inspirera både den vuxna och barnet 
och bjuda in till en gemensam konstnärlig upplevelse. En tolkning av denna något 
paradoxala reflektion, är att det finns en problematik kring att framhäva egna 
behov när man är förälder, då det är att bryta mot normen om vad det innebär att 
vara en god förälder. (Johansson & Hultgren, 2015). !
Trots att den vuxna, i forskning jag refererat till, ej benämns eller definieras direkt 
som kulturkonsument, så beskrivs det hur viktigt det är för barnet att den nära 
vuxna tar sitt ansvar för att förmedla nyfikenhet och lust till barnet, samt bekräftar 
barnet i sin upplevelse. Den vuxnas beteende och känslouttryck har stor inverkan 
på barnets upplevelse och intryck.  Detta fenomen beskrivs i tidigare forskning i 
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relation till social anknytning och modrandepraktik, på så sätt att det formulerar 
vad som krävs av den vuxna i sin föräldraroll, för att denna ska ha en positiv 
inverkan på barnets upplevelse, både i kulturella situationer men även i 
musikterapeutiska (Borgen, 20013; Helander, 2008; Hovik, 2015; Häggqvist, 
2013; Johansson och Hultgren, 2015; Ljungdahl, 2015; Osten, 2009, Stern, 2003, 
Sörennson, 2009). Barnets uttryck har även det stor inverkan på den vuxnas 
upplevelse och styr hur samspelet mellan barnet och den vuxna gestaltar sig i 
kulturaktivitetens meningserbjudande (Borgen, 2003; Johansson & Hultgren, 
2015). Här råder alltså ett ömsesidigt beroendeförhållande på två olika plan 
mellan barnet och den vuxna när det kommer till tillgänglighet av konstnärlig 
upplevelse för de båda (Borgen, 2003; Hart, 1992; Lee 2005; Qvarsell, 2012). 
Barnet är beroende av den vuxna för omsorg och känslomässig bekräftelse och 
den vuxna i sin tur är beroende av att barnet är affekterat och nöjt, för att kunna 
inta rollen som kulturkonsument och få en konstnärlig upplevelse. För att en 
ömsesidig konstnärlig upplevelse ska ske mellan två individer, oavsett ålder, 
krävs dessutom en affektintoning, att känslor utbyts i en ömsesidig förståelse och 
bekräftas (Stern, 2010). Det sistnämnda fenomenet uppstod när kulturaktiviteten 
bjöd in och engagerade först på individnivå för att sedan sammanföra individerna 
med varandra i en känsla av gemenskap där upplevelsen blir kollektiv (Simon, 
2011). !
Lisa Hovik (2014) talar i sin studie Babyteater - en demokratisk konst om konst 
på barnets premisser, där hon bland annat vill medvetandegöra den vuxnas ansvar 
i rollen som konstnär, pedagog, och omsorgsperson. Konst som en demokratisk 
rättighet oavsett ålder och förkunskaper, borde enligt denna studie även innefatta 
den nära vuxnas rätt till upplevelse i en kulturkontext som kräver deras närvaro. 
(Färgfabriken, 2014). Studien visar att demokratisk konst bäst uppnås när en 
situation är skapad för att engagera både barn och vuxna i en ömsesidig och 
jämställd konstnärlig upplevelse (Hart, 1992; Qvarsell, 2012).  !
Med detta kommer vi in på betydelsen av de sociala aspekterna i studien för 
förälderns konstnärliga upplevelse, utifrån innebörden av delaktighet, 
konstnärliga möten och kulturaktörens kommunikativa roll i det hela. 

Sociala aspekter  

Enligt denna studie är förälderns konstnärliga upplevelse nära relaterad till en 
känsla av delaktighet utifrån den modell för delaktighet som är framtagen av 
Johansson och Hultgren (2015). Denna modell, som beskriver hur ett kulturrum 
för barn kan verka för inkludering, ge inspiration och involvera besökaren, har 
visat sig vara relevant för att även belysa viktiga bidragande faktorer för att den 
nära vuxna ska få en konstnärlig upplevelse. Den vuxna efterfrågar, precis som 
barnet, engagemang, inlevelse, lyhördhet och att bjudas in till att bidra, gärna 
aktivt, i den konstnärliga processen (Borgen 2003). 
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!
Studiens definition av det konstnärliga mötet, matchar med Sterns syn på hur vi 
genom olika dynamiska former av vitalitet delar våra upplevelser och känslor 
med varandra och skapar förutsättningar för ömsesidiga och kreativa upplevelser 
som berör och väcker känslor till liv. (Stern, 2010). Detta kan jämföras med hur 
föräldern beskriver sin konstnärliga upplevelse i relation till att befinna sig i ett 
utforskande socialt samspel eller att vara delaktig i en konstnärlig process som 
skapar en känsla av gemenskap. Begreppet Separabilitet beskriver att det mellan 
barnet och den vuxna råder ett ömsesidigt beroendeförhållande, men att de även 
kan verka självständigt i förhållande till varandra. (Lee, 2005). Simon (2010) 
beskriver i sin modell för delaktighet, Me to we, att den konstnärliga processens 
gång är att först bjuda in och engagera besökarna på individnivå, för att sedan få 
dom att interagera med varandra i en känsla av gemenskap där upplevelsen blir 
kollektiv. Begreppet relationell konst, belyser också innebörden av den 
kommunikativa och sociala aspekten av en konstnärlig upplevelse. Här skapas det 
estetiska uttrycket med fokus på de mänskliga relationerna och hur de interagerar 
med varandra i relation till själva konstverket (Hovik 2013). Även Johansson och 
Hultgren (2015) jämför delaktighet, med just levande kommunikation och i 
projektet Klangfugl där man diskuterar konstnärlig kvalitet för de yngsta barnen, 
så är slutsatsen att konst för denna målgrupp är kommunikation (Borgen, 2003).  

Det som blir tydligt och som överensstämmer väl med studien är att det är just i  
de kultursammanhang av barnkultur där alla blir inbjudna att delta aktivt och i en 
pågående process som det går bäst att tillgodogöra sig en konstnärlig upplevelse 
(Hovik 2013; Simon, 2010). Barn och vuxna har dessutom väldigt liknande krav 
på kommunikation i konstnärliga sammanhang, med undantag för att det i relation 
till barn även ofta finns ett pedagogiskt fokus på kommunikationen. (Borgen, 
2003)  

Känslan av delaktighet för den nära vuxna i barnkultur skiftar alltså  beroende på 
konstnärlig kontext och dess utformande. Den varierar också beroende på hur den 
vuxna ser på sin roll i det möte som konsten bjuder in till samt huruvida det 
konstnärliga innehållet är känslomässigt attraktivt för den vuxna eller inte, något 
som kan benämnas ”inre delaktighet” (Helander, 2014: 26; Ernst, 2015). Det 
faktum att begreppet delaktighet är mångtydigt och alltid definieras utifrån en 
gällande kontext gör att det är svårt att rama in, men en förutsättning för 
delaktighet oavsett form och utgångspunkt är dock att det erbjuds besökaren, och 
att det även finns en vilja och mottaglighet hos besökaren för detta fenomen 
(Ernst, 2015; Janson, 2013; Osten, 2009). I de fall den vuxna betraktaren inte 
räknas in eller räknar in sig själv som en del av småbarnskonstens målgrupp 
(Sörensson, 2001) reduceras följaktligen också förutsättningarna till konstnärlig 
upplevelse.  

Vad kan kulturaktören göra eller tänka på som har för avsikt att göra konst som 
fångar både barnet och den vuxna på lika villkor (Ernst 2015, Oldfield 2011)? 
Den viktigaste aspekten är den kommunikativa - att inspirera och tillgängliggöra 
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konsten genom att inkludera och involvera även den vuxna i gemenskapen 
(Borgen, 2003; Ernst, 2015, Hart 1992; Ljungdahl, 2015; Johansson & Hultgren, 
2015). I delaktighetsmodellen Arc of engagemang diskuteras vidare vad 
kulturaktörens val av bemötande har för unik betydelse på individnivå (Brown & 
Ratzkin, 2011). Detta finner jag relevant i relation till min studie som belyser 
vikten av att pappan och barnet får var sin individuell upplevelse, av en och 
samma kulturaktivitet, i vilken de sedan kan mötas. Hur som helst så behöver den 
vuxna, precis som barnet, få tydlig guidning för att uppleva trygghet och bli 
mottaglig för både ansvar och upplevelser (Hovik, 2014; Böhnisch, 2010; Simon 
2011). Citatet nedan ur Johansson och Hultgrens (2015) rapport, tycker jag 
speglar vad som framkom i den här studien gällande delaktighetsprocessen och 
kulturaktörens ansvar. 

En ideal delaktighetsprocess innebär att vars och ens perspektiv efterfrågas och får 
vara del i den pågående processen, att ramarna är satta så att alla kan få inflytande, 
utifrån sina olika förutsättningar och att ingen blir överkörd eller lämnad utanför. 
Det innebär att varje verksamhet och varje aktivitet måste utformas i sin unika 
process, men utifrån en värdegrund som bygger på allas rätt till delaktighet på sina 
villkor. (Johansson & Hultgren 2015:124) !

I Johansson och Hultgrens studie (2015) beskrivs förutom barnets delaktighet 
även den vuxnas, men då utifrån olika modrande praktiker. Föräldrarna, som 
intervjuades i Johansson och Hultgrens studie, efterfrågade ett kulturrum som 
erbjuder fysisk, funktionell och psykologisk bekvämlighet, samt underlättar för 
modrande. Jag reagerar på att beroende på hur en och samma fråga är vinklad, 
utifrån föräldraskapet, eller som i min studie utifrån ett konstnärligt perspektiv, 
blir innebörden av svaren så olika. Även papporna i min studie efterfrågade denna 
typ av bekvämlighet, men då med hänvisning till att det underlättade för den egna 
konstnärliga upplevelsen.  

Så på frågan som jag ställde i bakgrunden -Kan dessa kulturrum även skapa 
förutsättningar för ömsesidiga konstnärliga upplevelser och konstnärliga möten 
mellan barn och vuxna? - så är min tolkning att de kan det om intentionerna finns. 

Konstverken i utställningen erbjuder en mötesplats där både barn och vuxna kan 
göra en gemensam erfarenhet på lika villkor. UrSinnen vill förmedla en 
konstupplevelse som är giltig för alla, oavsett ålder och förkunskaper (Fören. Artikel 
31, Färgfabriken (2014). 

Konstnärlig kvalitet 

Hur skiljer sig förutsättningarna för barn och föräldrar vad gäller konstnärlig 
upplevelse? För att de minsta barnen ska få ett bra möte med konsten så är de 
viktigaste förutsättningarna, som framhävs i forskning, att konsten håller hög 
konstnärlig kvalitet och är professionellt framförd, med stor vikt på 
kommunikation och delaktighet (Borgen, 2003; Hovik, 2013). Barnens egen syn 
på konstnärlig kvalitet kan sammanfattas i att det ska vara roligt och spännande 
(Helander, 2014). De känslor som papporna beskrev i relation till en konstnärlig 
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upplevelse var glädje, spänning och fascination. Och barnkulturen beskrevs som 
konstnärligt kvalitativ när det estetiska uttrycket inspirerade och kulturaktören var 
proffsig, inbjudande och kommunicerade sin konst på ett engagerande sätt. Här 
överensstämmer alltså både förutsättningarna och känslorna för en konstnärlig 
upplevelse för både barnet och sin nära vuxna. !
I den scenkonst som skapats i mötet med den yngsta publiken, och som till ganska 
nyligen varit outforskat land, experimenterar man med innebörden av begreppet 
delaktighet samt att involvera många sinnen genom att blanda olika estetiska 
uttryck. Margareta Sörensson, som bland annat är författare och forskare inom  
barnkulturfältet (2001) ställer frågan: "Vad kan den vuxna lära av barnets förmåga 
att absorbera olika estetiska uttryck?" (s.156). Konstnärerna har låtit sig inspireras 
av de små barnens kroppslighet och utforskande sinnelag och en ny konstart, en 
"hybrid performance-form", som rör sig mellan performance, installation och 
relationell konst har växt fram. (Hovik, 2013). Målgruppskonst kan man tänka, då 
denna konstform vuxit fram i mötet med den allra yngsta publiken och formats 
utifrån deras förutsättningar (Borgen, 2003). Konstformen har dock visat sig även 
tilltala en vuxen publik, vilket gör att man snarare kan uppfatta den som ett nytt 
positivt inslag i vuxenkulturen än som målgruppskonst, ett begrepp som för övrigt 
oftast i sammanhang av barnkultur tolkas begränsande och nedvärderande vad 
gäller konstnärlig kvalitet (Borgen, 2003). 

!
I det inledande citatet för uppsatsen, så ställdes frågan: om barnets sinnlighet och 
kroppslighet kan öppna nya dörrar för oss, och skapa förutsättningar för en 
gemensam upplevelse? (Fören. Artikel 31, 2014; Färgfabriken 2014). Min 
tolkning enligt studien  är att vi vuxna, som kulturaktörer eller kulturkonsumenter, 
har mycket att lära av barns sinnlighet och kroppslighet i en kulturell kontext. Vi 
har även mycket att bidra med till den gemensamma upplevelsen om vi bara blir 
inbjudna och vågar se fördelarna med att aktivt delta i konstnärliga möten . 

!
Delaktighet är detsamma som levande kommunikation (Johansson och Hultgren 
2015). Kommunikation är ett kriterie för konstnärlig kvalitet (Borgen, 2003), och 
barnkultur var enligt papporna i studien konstnärligt kvalitativ när den bjöd in till 
delaktighet. Begreppen delaktighet, kommunikation, konstnärligt möte, och 
konstnärlig kvalitet, som är några av studiens teman är tillsynes tätt 
sammankopplade, på gott och ont. 

Konstnärlig upplevelse - gemensam upplevelse 

Mångtydiga begrepp - lite som en kameleont som ändrar färg beroende på miljö. 
I intervjun ställdes frågor kring pappans konstnärliga upplevelse och känsla av 
delaktighet, begrepp som är ytterst subjektiva och hela tiden satt till en speciellt 
kontext. Tidigt i intervjun fick papporna göra en snabb definition av vad en 
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konstnärlig upplevelse innebar för dem, det första de kom att tänka på. De 
hänvisade alla till att en konstnärlig upplevelse är något som berör, känslomässigt 
på gott och ont och flertalet pappor beskrev även redan i detta intervjuskede att de 
föredrog kulturverksamheter som tilltalade både barnet och de själva. Detta 
ramade in området en aning och fungerade som en bra utgångspunkt vidare in i 
intervjun. I resultatet som har presenterats är det dock fullt av subjektiva och 
mångtydiga begrepp som rymmer en uppsjö av beröringspunkter och 
tolkningsmöjligheter. Exempelvis så är det en definitionsfråga om det faktum att 
en förälder får en stark upplevelse av att se sitt barns upplevelse, verkligen kan 
definieras som en konstnärlig upplevelse. Utifrån pappornas definition av en 
konstnärlig upplevelse och deras utsagor kring detta fenomen i sammanhang som 
skulle kunna ingå under begreppet "relationell konst", så är min tolkning att det 
kan innebära en konstnärlig upplevelse att bevittna sitt barn, som i relation till 
andra uttrycker starka känslor i och med en upplevelse som konsten väcker hos 
dem. "His enthusiasm and pleasure were so intense that it was impossible not to 
feel happy myself…" (Jones & Oldfield, 1999 se Oldfield, 2006:50). Här skulle 
man kunna tolka det som att den vuxna upplever en "inre delaktighet", som är 
personlig och sker inom en när känslor väcks till liv av en stark upplevelse, till 
skillnad från barnet vars delaktighet uppstår i och med att hen bidrar aktivt i ett 
socialt samspel. (Helander, 2014: 26) 

!
Uppsatsens inledande citat: "Jag är ju inte bara här för min dotters skull, jag får ju 
ut jättemycket av det också!" (Deltagare babyrytmik, 2015) gjorde mig nyfiken på  
vad hen fick ut av det. I resultatet presenteras ett flertal olika möjliga svar, varav 
många kunde sammankopplas med begreppet vitalitet, som kan beskrivas som ett 
mentalt tillstånd av att känna sig levande och närvarande (Stern 2010).  

I studien uppgav papporna att den initiala orsaken till att de uppsökte barnkultur 
var för att få en glädjande och gemensam upplevelse i stunden tillsammans med 
sitt barn. Detta kan jämföras med hur Anna Häggqvist (2013) sammanfattar sin 
studie: När musik fungerar: 

Det är i den gemensamma glädjen vi människor mår bra och det är i gemenskapen 
vi hittar mening, i eller/och med musik – i den musikaliska gemenskapen med andra 
människor eller med musiken som vår privata följeslagare (Häggqvist, 2013:9). !

Jag tycker det känns angeläget att ta till vara på detta enkla konstaterande, som i 
likhet med min slutsats betonar vikten av den gemensamma upplevelsen, och 
välkomna ett mer frekvent utforskande av det konstnärliga fält som varken 
benämns vuxenkultur eller barnkultur. Ett öppet fält där alla nyfikna kan mötas 
utifrån sina förutsättningar och tillsammans insupa estetiska hybrider. Lite som att 
gå på fest, som två av papporna refererade till när det var som bäst. 

!
Jag har inom ramen för detta arbete kommit till den insikt att oavsett om  
kulturaktörens intention är att göra konst för de minsta barnen eller är avsedd att 
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passa alla åldrar, så  har  man mycket att vinna på att engagera alla närvarande 
oavsett syftet.  Även att vara en del av en publik är att vara en del av ett socialt 
samspel, och oavsett vem vi är, så bidrar en inspirerad publik med största 
sannolikhet till att förstärka min helhetsupplevelse på ett positivt sätt. Vi påverkar 
varandra som medmänniskor; som det afrikanska begreppet Ubuntu  säger: Jag är 
vad jag är tack vare vad vi alla är, vilket grundar sig på medmänsklighet och 
respekt (Bjørkvold, 2005). 

Modeller för kulturskapare  

Johansson och Hultgren (2015) hade en förhoppning, när de skrev sin bok Rum 
för de yngsta, att utarbeta en begriplig modell för barns delaktighet som skulle 
kunna användas av kulturarbetare i praktiken, vilket också förverkligades. !
Jag har på ett liknande sätt haft en strävan att med denna studie kunna bidra till att 
utveckla en modell för hur konstnärer kan tänka och arbeta som har en intention 
att vilja skapa konst som är gällande för både den allra yngsta och äldsta publiken 
i ett ömsesidigt möte med konsten, på lika villkor (Oldfield, 2011). Denna rapport 
kan inte presentera en färdig modell, men den har med sitt oväntade resultat som 
redogör för olika förutsättningar för att den vuxna ska få en konstnärlig 
upplevelse med den gemensamma upplevelsen som utgångspunkt, definitivt 
öppnat nya dörrar för fler forskningsansatser på området.  

Vidare forskningsfrågor: 
- Utforska förutsättningarna vidare för att den nära vuxna ska få en  konstnärlig 

upplevelse samman med sin bebis. Intervjua en mer nyanserad grupp vuxna 
med olika intressen och kulturvana. 

- Undersöka kulturaktörers tankar, intentioner och behov kring att producera  
konst för spädbarn och deras nära vuxna, på lika villkor. Hur tänker de kring 
mötet med den vuxna i kultur för de yngsta? Hur ser de på effekten av att 
involvera även den vuxna i den konstnärliga upplevelsen, och hur tror de att 
det påverkar barnets upplevelse? 

!
!
!
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Intervjumanus  
 
Info innan inspelning: Den här intervjun tänker jag mig ska ta ca 40 minuter. Stäng gärna av mobilen. Du 
kan avbryta intervjun när som helst om du behöver. Alla data kommer vara konfidentiell, och du kommer 
få ta del av rapporten när den är klar. Är det okej att jag spelar in? Några frågor? (Sätt på apparat!) 
 
-Syftet med intervjun är att  utifrån ett konstnärligt och vuxet perspektiv, undersöka vad du som vuxen 
får för upplevelser när du, tillsammans med ditt barn, uppsöker kulturaktiviteter eller kulturrum 
utformade för de allra minsta barnen, 0-24 månader. Försök i intervjun frigöra dig en stund från din 
vårdande föräldraroll och viljan att analysera ditt barns upplevelser, och se om du kan svara utifrån 
DIN individuella upplevelse vad gäller det estetiska uttrycket, det konstnärligt utformade rummet, det 
sociala samspelet samt din känsla av delaktighet. 

Korta bakgrundsfrågor:  
● Namn och ålder?  
● Hur många barn har du? Ålder?  
● Kan du nämna några andra barnkulturverksamheter för de allra minsta barnen, än Ensemble 

Yrias, som du har besökt?  
● Varför uppsöker du kulturverksamhet tillsammans med ditt barn? 
● Vad är viktigt för dig i valet av kulturverksamhet? 
● Vilken roll har konst och kultur i ditt liv? (Hur är du som kulturkonsument?) 
● Hur skulle du kortfattat definiera vad en konstnärlig upplevelse innebär för dig? 

Frågor om den konstnärliga upplevelsen: 

- När du går på kulturverksamhet med ditt barn, så erbjuds ju ni olika  kulturaktiviteter och estetiska 
uttryck  som t.ex. dans, musik, teater, bildkonst, ibland allt i ett enda hopkok. 
 

● Vad är din upplevelse av de estetiska aktiviteter och uttryck, som du och ditt barn tagit del av? 
● Kan du beskriva några aktiviteter eller upplevelser som har stimulerat eller berört ditt estetiska 

sinne? På vilket sätt? 
 
- De flesta kulturella verksamheter, erbjuder ju också någon typ av konstnärligt utformat rum som du 
och ditt barn stiger in i, eller hur? 
 

● Vad är din upplevelse av det konstnärliga utformandet av de kulturrum som du och ditt barn tagit 
del av? 

● Kan du beskriva någon miljö som stimulerat eller berört ditt estetiska sinne? Hur? 
 
- Allt som oftast erbjuder ju även en kulturverkamhet någon form av dialog i det sociala samspelet. 
Eller hur? Jag definierar detta samspel som det konstnärliga mötet.  
 

● När du befinner dig med ditt barn i en konstnärligt utformad miljö där det pågår ett socialt 
samspel mellan de närvarande i rummet, barn, vuxna och kulturaktörer, hur upplever du då det 
samspelet? (Givande - Tagande - Kommunikation) 

● Kan du beskriva något samspel eller möte, som du tagit del av eller bevittnat, som har gett dig 
en konstnärlig upplevelse?  
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Frågor om delaktighet: 
- Nu ska jag ställa några frågor med risk för att du upplever att du upprepar dig, men saken är den att 
de kommande frågorna ställs ur ett lite nytt perspektiv som handlar om din känsla av delaktighet, som 
vuxen, i de kulturverksamheter som du besökt tillsammans med ditt barn? 
 
Inspiration (Eget skapande) 

● Om du tänker tillbaka på de kulturupplevelser som du har haft tillsammans med ditt barn, är det 
något i dessa upplevelser som har inspirerat dig till att själv komma till uttryck?  

○ Kan du beskriva någon upplevelse, som har inspirerat dig till eget konstnärligt 
skapande, under eller som en följd av själva tillfället? 

 
Inkludering 

● Hur upplever du att du som vuxen räknas in i målgruppen och den konstnärliga gemenskapen 
när du besöker kulturverksamhet som är utformad för att passa de allra minsta barnen?  

○ Minns du något tillfälle, då du upplevt att aktiviteterna, det sociala samspelet eller 
rummet, har varit inbjudande och tillgängligt både för dig och ditt barn och skapat en 
individuell upplevelse för er båda? 

 
Involvering 

● Hur ser du på din delaktighet i det sociala samspelet som sker i ett kulturrum? 
● Minns du något tillfälle då du känt att du har blivit inbjuden till att bidra, utifrån dina 

förutsättningar som vuxen, till den gemensamma konstnärliga upplevelsen i rummet? 
 
 

Sammanfattande avslutningsfrågor: 
● Om vi avslutningsvis skulle försöka sammanfatta lite vad din upplevelse är av att gå på 

kulturverksamhet riktad till de allra yngsta, ur ett konstnärligt och vuxet perspektiv?  
 

● Kultur för barn är som du kanske märkt ofta en mix av olika estetiska uttryck, sång musik dans 
etc, vad gillar du den formen? 
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