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Abstract 

 

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv 

undersöka biblioteket TioTretton som plats för rollgestaltning och ta reda på vilka slags roller 

som görs tillgängliga för barn som besöker biblioteket. Detta har gjorts genom att intervjua 

skolärare och bibliotekspersonal och analysera deras tal om barnen och biblioteket. Resultatet 

visar att TioTretton kan ses som en bakre region i förhållande till det vuxna samhället i stort, 

men också till de team som utgörs av barnen själva och deras umgängeskretsar. Det har även 

framkommit att den vuxnes roll i förhållande till barnen varierar. Vikten av någon som leder 

framträdandet, oavsett utgångspunkt, framhålls dock överlag. Bibliotekspersonalens roller 

som en annan sorts vuxna och bibliotekets utformning kan göra TioTretton till en god plats 

för rollgestaltning och då framförallt byten av roller.  

 

Nyckelord: barn, barndom, bibliotek, social interaktionism, etnologi
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Kulturhuset i Stockholm ligger alldeles i stadens centrum och har från början, enligt 

hemsidan, haft som mål att vara en knutpunkt mellan ytterstaden och innerstaden; mellan 

västvärlden och tredje världen (Kulturhuset 2012). Tidigare har det funnits två avdelningar 

avsedda för barn och ungdomar på Kulturhuset, dels Lava för dem mellan 13 och 25 men 

också Rum för barn, för barn upp till tolv år. Sedan februari 2011 finns i byggnaden även 

TioTretton; ett bibliotek som är till för just tio- till trettonåringar. Här finns bland annat ett 

kök, en studio men också många böcker riktade till denna åldersgrupp. I oktober samma år 

öppnade också Palatset, även det i centrala Stockholm, med delvis samma koncept men i 

större skala än TioTretton. Denna verksamhet gick i konkurs januari 2012.  

 

TioTretton har öppet för allmänheten på eftermiddagar och helger. Förmiddagarna ägnas åt 

skolbesök där lärare kan boka in sina klasser på workshops eller bokprat. Inga vuxna utom 

personalen får komma in i biblioteket; inga föräldrar och inga lärare.  Yngre och äldre barn 

hänvisas till Lava och Rum för barn; de vuxna kan vänta i Serieteket/Film och musik-

biblioteket som ligger intill TioTretton, eller ta en kaffe i restaurangen på samma våning.  

 

”Det är mycket som händer i den åldern” har jag fått höra flera gånger under intervjuerna. Det 

var också den tanken som jag hade från början när jag såg att ett nytt bibliotek hade öppnats 

bredvid Serieteket. Att mycket händer är ju dock sant för hela barndomen. Dessutom är 

barndomen i sig kulturellt betingad; hur barndom har tolkats har varit och är olika i olika tider 

och på olika platser (Johansson 2005:15–16). Sverige idag är en tid då barn och ungdomar i 

olika åldrar ges egna rum, och i och med TioTretton avgränsas nu vuxna från en del av det 

offentliga rummet. Men vad är det som händer specifikt i detta åldersspann som gör att de 

behöver ett alldeles eget rum? Och varför ska det se ut som det gör? 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka TioTretton som plats för rollgestaltning och ta reda 

på vilka slags roller som görs tillgängliga för barn genom att undersöka lärares och personals 

tal om barnen och biblioteket. Med hjälp av Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv vill 

jag försöka svara på följande frågeställningar:  

 

o Om, och i så fall hur, kan bibliotekets utformning och aktiviteter göra det möjligt för 

barnen att byta roller och ge ett annat intryck än det de vanligen ger? 

 

o Vilka föreställningar har skolpedagogerna och bibliotekspedagogerna om barn i denna 

ålder, och skiljer sig de åt? 

 

o Vilken roll anses den vuxne ha i förhållande till barn i TioTrettons målgrupp enligt 

informanterna? 
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2. Teoretiska perspektiv och begrepp 

 

I detta avsnitt kommer jag att gå igenom de teorier och begrepp som kommer att användas för 

att analysera materialet. Kapitlet inleds med en genomgång av det huvudsakliga teoretiska 

perspektivet vilket är Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv inom den symboliska 

interaktionismen, för att sedan gå in på forskning om barn och barndom.  

 

 

2.1 Symbolisk interaktionism 

 

En central tanke inom den symboliska interaktionismen är att människans subjekt skapas 

genom social interaktion. Herbert Blumer menar att det är i det sociala samspelet med andra 

som ”jaget”, vårt medvetande, blir till. ”Jaget” blir enligt denna inriktning som en process – 

inget vi föds med och heller inget som får en fast struktur under vår livstid (Blumer 

1966:535).  

 

Blumer menar även att vi som människor har förmågan att ge vår omvärld mening genom att 

upprätta relationer till den, och på så sätt göra den till objekt. Det är denna förmåga är det som 

gör att vi kan organisera våra tankar, känslor etc. kring objektet; vi tolkar situationen och 

agerar utifrån tolkningen. Människan är alltså inte inaktiv utan reagerar aktivt och reflexivt på 

sin omvärld. Beroende på vilken mening olika objekt har för oss agerar vi mot dem på olika 

sätt (Blumer 1966:536). Genom att konstatera att vi har ett ”jag” menar Herbert Blumer, 

genom George Herbert Mead, att människan blir ett objekt inför sig själv och därmed kan vi 

interagera med oss själva (Blumer 1966:535) och också tänka om och tänka nytt.  

 

Eftersom den mening vi ger vår omvärld ständigt omförhandlas när vi interagerar med andra 

människor är dess betydelse inte fast eller ständig. Den är istället flytande, mer som en 

process än något statiskt. Därför kan objektens mening för oss ändras när vi av olika 

anledningar ändrar vår tolkning, och därmed också vårt agerande gentemot objektet (Blumer 

1966:539). Objektens mening bekräftas eller omvandlas när vi interagerar med andra 

människor, och det är så gemensamma värderingar och normer skapas. Meningarna pusslas 

sedan ihop genom att vi tolkar varandras ageranden och situationen runt omkring och agerar 

utifrån tolkningen. När samma pusselbitar satts ihop på ett liknande vis skapas normer som 



4 

 

säger hur vi ska bete oss i en sådan situation. Vi omvandlar unika situationer med unika 

människor till stereotyper och antar att personen vi nu interagerar med kommer att bete sig på 

ett visst sätt (Goffman 2009:13). På TioTretton är en av idéerna att besökarna ska få möjlighet 

att ompröva den mening de gett sin omvärld; bland annat genom att visa på att ett bibliotek 

inte behöver se ut som de tidigare trott (intervju 1) .  

 

I nästa stycke kommer jag att gå igenom Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv, där 

rollgestaltning står i centrum. Denna teori hjälper mig att få syn på vilka roller som är 

tillgängliga för barnen i det rum som är TioTretton, och därmed vilka föreställningar som 

finns om dem. Goffmans teori hjälper mig även att diskutera TioTrettons utformning genom 

att undersöka biblioteket som en scen där olika framträdande uppförs och där olika roller 

prövas och skapas. 

 

 

2.1.1 Erving Goffmans dramaturgi 

 

Sociologen Erving Goffman är en frontfigur inom den symboliska interaktionismen vars 

dramaturgiska perspektiv lånar begrepp från teatervärlden för att beskriva hur människan 

inför andra, men även inför sig själv, spelar en roll. Goffman menar att vårt agerande i olika 

sociala interaktioner kan liknas vid roller som en skådespelare tar på en teaterscen och att det 

är i framträdandet som våra identiteter bestäms. Det är dock inte upp till aktören ensam att 

bestämma identiteten; även publiken, de som iakttar framträdandet men inte medverkar 

själva, har sitt att säga i tillskrivandet av identiteten (Goffman 2009:218f).  

 

Ett framträdande definierar Goffman som ”den samlade aktiviteten hos en viss deltagare vid 

ett givet tillfälle som tjänar att på ett eller annat sätt påverka någon av de andra deltagarna” 

(Goffman 2009:23). Goffman menar att framträdanden är en socialisationsprocess och att det 

finns en tendens att bland de agerande att vilja ge sin publik idealiserade intryck. Aktören 

försöker då införliva vedertagna värden i högre grad på ett annat sätt än hon vanligen gör 

(Goffman 2009:39–40). Hon kanske talar med en annan dialekt eller jargong för att andra ska 

få ett intryck av hon är lite högre upp på samhällsstegen än hon egentligen är. Ett exempel på 

detta är ett barn som använder vissa produkter som annars associeras med vuxna, t ex smink, 

för att försöka framstå som äldre än vad det är. Sminket blir då en del av den så kallade 

expressiva utrustningen, eller fasaden. Goffman menar att det under framträdandet finns en 
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fasad som aktören använder sig av för att ge ett specifikt intryck. Även aspekter som kön, 

ansiktsuttryck och kläder hör till den personliga fasaden. Förutom den personliga fasaden 

finns också en inramning. Med detta menar Goffman den omgivning som måste finnas för att 

en särskild roll ska kunna spelas (Goffman 2009:27). 

 

 

2.1.2 Främre och bakre regioner 

 

Framträdanden kan enligt Goffmans dramaturgiska perspektiv delas upp i främre och bakre 

regioner, på engelska frontstage respektive backstage. En region definieras som en plats som 

till viss del är avgränsat perceptions- och varseblivningsbarriärer (Goffman 2009:97). Platsen 

behöver inte vara helt avgränsad, en tjock glasvägg fungerar som en ljudbarriär men hindrar 

inte att andra människor från att se de agerande i rummet.  

 

Den bakre regionen ligger i anknytning till den främre regionen, den plats där det 

huvudsakliga framträdandet sker. I den bakre regionen behöver man inte längre ta hänsyn till 

de normer som upprätthölls i den främre regionen. Här kan aktören släppa den fasad hon visar 

för publiken, hon kan gå ur sin roll. En viktigt poäng som Goffman gör är att aktören i den 

bakre regionen har tillfälle att ta ett steg tillbaka och utforma, utvärdera och omarbeta sin roll 

så att den bättre upprätthåller det intryck som har väckts av framträdandet i den främre 

regionen kräver (Goffman 2009:101–102).  

 

En del platser, som till exempel omklädningsrum och badstränder, kan komma att bli 

betraktade som bakre regioner trots att de främst skulle ses som främre regioner med 

avseende på team (se nedan). En sådan plats blir, med Goffmans ord ”som ett gömställe där 

vissa normer inte behöver upprätthållas” (Goffman 2009:111). TioTretton kan sägas tillhöra 

denna kategori på grund av dess särskilda regler.  

 

 

2.1.3 Intrycksstyrning och team 

 

Goffman menar att individen som självmedveten aktör vill kontrollera de intryck hon ger av 

sig själv i interaktionen med andra. Gör aktören ett felsteg eller på något annat sätt stör 

interaktionen med ett beteende som inte är socialt accepterat i den kontext som interaktionen 
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utspelas i kan omgivningen tappa sitt förtroende för inte bara aktören, utan också för hela 

framträdandet (Goffman 2009:182). 

 

Framträdanden utförs inte alltid av enskilda individer. Goffman använder begreppet 

teamframträdande, eller team, för att beskriva en grupp individer som tillsammans medverkar 

i framställningen av en rutin (Goffman 2009:75). Medlemmar i ett team arbetar gemensamt 

för att upprätthålla ett bestämt intryck. Reglerna för intrycksstyrning gäller också för team; för 

att behålla sin trovärdighet måste gruppen behålla sina hemligheter inför publiken. 

Medlemmarna måste lita på varandra men också vara försiktiga i sitt framträdande. Om någon 

i teamet gör ett misstag är det viktigt att resten av gruppen är lojal och skyddar individen, för 

att på så sätt hålla framträdandet intakt. Eventuell bestraffning görs bakom kulisserna efter 

framträdandet då ett omedelbart straff endast skulle bidra till att störa framträdandet 

ytterligare (Goffman 2009:77,83).  

 

Till teamet hör ofta en regissör vars uppgifter bland annat består av att dela ut roller. Det är 

också regissören som ser till att alla medlemmar i sitt team sköter sina roller (Goffman 

2009:89-91). 

 

 

2.2 Barn och barndom 

 

Liksom andra grupperingar och kategorier i samhället är barndom en kulturell konstruktion 

som gestaltas och förstås på olika sätt vid olika tider och olika platser. Att vara ett barn 

innebär mer än att inte ha hunnit leva lika länge som vissa andra, vilket etnologen och 

barndomsforskaren Barbro Johansson skriver om i Barn i konsumtionssamhället (Johansson 

2005:15–16).  

 

Barbro Johansson använder sig av begreppen human beings och human becomings för att 

synliggöra samhällets syn på barn och barndom. Även Eva Johansson, forskare i pedagogik, 

skriver om human beings och human becomings i en artikel i tidskriften Pedagogisk forskning 

i Sverige (2003:47). Dessa olika begrepp, förklarar författarna, ger olika utgångspunkter hur 

man ser på barn. Human becomings beskriver ett synsätt där barndom betraktas som en brist; 

barnet bemöts och betraktas enligt detta synsätt inte som vad det är utan vad det kommer att 

bli i framtiden. För att bli fullvärdiga medborgare måste den brist som barndom innebär 
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åtgärdas med hjälp av utveckling, utbildning och socialisation. Det främsta tolkningsredskapet 

för barnets uttryck blir då åldern. Genom att tona ner faktorer som till exempel kön, klass och 

regionalitet, och istället låta åldern bli den styrande faktorn hamnar barnets personlighet och 

individualitet i andra rummet. Barnet blir därmed representant för sin åldersgrupp vilket 

förstärker synen på barn/-dom som en universell kategori. Begreppet human beings har ett 

motsatt synsätt; barnet ses som en individ som påverkas av olika faktorer. Barnet blir enligt 

detta perspektiv ett aktivt subjekt i samma värld som de vuxna (Johansson 2005:52-53, 

Johansson 2010:134). 

 

Barbro Johansson menar även att det finns en uppfattning i samhället ”om att en av barns 

viktigaste uppgifter är att förbereda sig för framtiden” (Johansson 2005:95). Samtidigt som 

barndomen ses som en tid för lek och frihet från ansvar förväntar sig alltså det vuxna 

samhället att barnen aktivt ska ta till sig kunskap som kan hjälpa dem att bli självständiga 

medborgare. Johansson får medhåll från etnologen René León Rosales som undersökt en 

mellanstadieklass i en Stockholmsförort. León Rosales skriver i sin avhandling om bilden av 

den ideala eleven; någon som odlar sin individualitet på ett sätt som är gynnande för 

samhället. Det är inte för sin egen skull som barnet ska bli självständigt och ansvarsfullt – det 

är för samhällets bästa (León Rosales 2010:59-60).   

 

Barbro Johansson poängterar även det maktförhållande som finns mellan vuxna och barn, som 

i stort inte blir ifrågasatt. Det är också det enda maktförhållandet som är förankrat i lagen, till 

skillnad från till exempel könsmaktordningen (Johansson 2005:23).  
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2.3 Tidigare forskning 

 

Nedan följer en kort redogörelse för andra studier om barn och barndom samt barn- och 

ungdomsbibliotek som legat till grund för denna uppsats. 

 

René León Rosales avhandling Vid framtidens hitersta gräns: om maskulina elevpositioner i 

en multietnisk skola (2010) undersöker vilka normer och ideal som råder för pojkar i årskurs 6 

i en skola i norra Botkyrka. León Rosales skriver bland annat om vilka elevpositioner som 

finns tillgängliga för pojkarna genom att studera de villkor som råder i skolans vardagsliv.  

 

Jesper Fundbergs avhandling Kom igen, gubbar! Om pojkfotboll och maskuliniteter (2003) 

handlar om pojkfotboll som manlig fostringsmiljö och vilka olika värden som förmedlas i den. 

Fundberg använder ett interaktioniskt perspektiv och visar bland annat hur 

omklädningsrummet i pojkfotbollens värld kan studeras som en främre region där 

maskulinitet skapas.  

 

Barbro Johansson har skrivit flera böcker och artiklar om barnets plats och roll i det moderna 

samhället. I Kom och ät! Jag ska bara dö snart… (2000) skriver Johansson om barn och 

datorns roll i deras liv, medan Barn i konsumtionssamhället (2005) och Barnbibliotek - en 

plats för de yngsta kulturkonsumenterna (2010) beskriver barn i åldern 8-12 år – hur de blivit 

intressanta som konsumentgrupp och hur barnen själva ser på bland annat konsumtion.  

 

Helena Hörnfeldt har i Prima barn, helt u.a.: normalisering och utvecklingstänkande i svensk 

barnhälsovård 1923-2007forskat om normalisering av barn inom vården; specifikt under 

fyraårskontrollerna som görs för att kontrollera barnets fysiska och mentala utveckling.  

 

Kerstin Rydsjö & AnnaCarin Elf har skrivit Studier av barn- och ungdomsbibliotek: En 

kunskapsöversikt (2007), en bok som sammanställer studier av barn- och ungdomsbibliotek 

som har gjorts sedan 1990-talet fram till idag. Boken ger en översikt av barn- och 

ungdomsbibliotekens utveckling. 
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3. Metod och material 

 

3.1 Intervjuer 

 

Mitt huvudsakliga material består av intervjuer med lärare och bibliotekspersonal. På så sätt 

har jag velat få med olika sidor av syftet med biblioteket och eventuellt få syn på olika 

uppfattningar om hur barn i denna åldersgrupp är och vad de anses behöva. Dessa två grupper 

arbetar med samma barn i olika sammanhang och kan tänkas ha en annan syn på vad 

biblioteket fyller för funktion för barnen och ha en annan tanke bakom besöket än personalen 

har. Att jag har valt intervjuer är delvis på grund av mitt begränsade tillträde till biblioteket 

(se nedan) men också för att jag tror att det främst är i talet om barnen och verksamheten som 

man kan få fram de föreställningar som de vuxna har om dessa (Fägerborg 2011:96).  

 

I början av mitt uppsatsarbete tog jag kontakt med TioTretton för att se om det fanns någon 

möjlighet för mig att intervjua dem och också få komma in och titta på utrymmet. Jag fick då 

kontakt med Mattias som sedan blev den som pratade med de andra på biblioteket om 

eventuella intervjuer. Det var även Mattias som skickade ut mitt informationsbrev till de 

lärare som besökt biblioteket med sina elever. Tre av de lärare jag har intervjuat fick jag 

kontakt med via Mattias, den fjärde läraren fick jag kontakt med via sin kollega på skolan där 

de båda arbetar.  

 

Inför intervjuerna, och i informationsbrevet jag skickade ut, berättade jag mitt övergripande 

syfte med uppsatsen och om hur intervjuerna skulle gå till; jag beskrev kort vilka frågor jag 

skulle ställa, att intervjun skulle spelas in samt att alla deltagare skulle anonymiseras. 

 

 

3.1.1. Informantpresentation 

 

TioTretton 

Mattias, 32, bibliotekarie, är teamsamordnare för personalen på TioTretton. Lina, 29, har en 

examen i statsvetenskap och franska. Lina intervjuades tillsammans med Erik, 31, som är 

dramapedagog. 
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Skolpedagoger 

Birgitta, 49, och Ingrid, 60, arbetar båda som lärare på samma skola i Stockholms innerstad. 

Birgitta är klassföreståndare för årskurs 4 och Ingrid för en kombinerad klass med elever från 

årskurs 5 och 6 (denna klass kallas femsexan av informanterna). Maria, 34, är specialpedagog 

i en skola i Stockholms ytterstad. Även Åsa, 60, är specialpedagog men på en skola i 

Stockholms innerstad.  

 

Alla informanter har fått fingerade namn i uppsatsen. Anonymiseringen har gjorts i linje med 

det så kallade individskyddskravet (Kaijser 2011:80), med särskild hänsyn till 

skolpedagogerna som inte är offentliga personer på samma sätt som bibliotekspersonalen. 

Eftersom uppsatsen handlar om en specifik och offentlig plats är anonymiseringen av 

informanterna som arbetar på biblioteket tyvärr inte särskilt slagkraftig. Katti Hoflin, tidigare 

chef för Rum för barn och TioTretton, har inte anonymiserats eftersom en del av materialet 

består av artiklar där hennes namn finns utskrivet. 

 

I transkriberingen av intervjuerna har jag valt att inte ta med talspråk och upprepningar 

eftersom det inte har varit relevant för min analys. I övrigt har intervjuerna transkriberats så 

noggrant som möjligt för att underlätta arbetet med analysen.  

 

 

3.2 Observation 

 

Utöver intervjuer har jag även tittat på själva rummet och dess utformning. Observationen 

gjordes innan biblioteket öppnat för dagen och jag kunde därför ostört gå runt och även 

fotografera utrymmet. Det fanns ingen personal med mig vid tillfället, även om jag fick en 

kort introduktion till vissa delar av rummet och dess inredning. De fotografier som togs 

kommer dels att användas som illustrationer till de beskrivningar som görs i intervjuerna, men 

också i analysen för att se vad som ansetts vara viktigt i ett bibliotek för tio- till trettonåringar, 

dels arkitekturmässigt men också vad personalen valt att visa upp i den mer föränderliga 

interiören (till exempel böcker och möbler). 
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3.3 Avgränsningar  

 

Då inga andra vuxna än personalen är tillåtna i biblioteket har observation av verksamheten 

inte varit möjlig. Jag har dessutom valt att inte intervjua några barn, delvis för att jag haft 

begränsat med tid men framförallt då syftet med denna uppsats är att studera de vuxnas 

föreställningar om barn och barndom. Det är de vuxna som har skapat detta utrymme och det 

är de vuxna som tar med barnen till biblioteket. Barnens egna åsikter skulle även de vara 

intressanta att undersöka men det har inte varit möjligt att genomföra inom ramen för denna 

uppsats. 

 

 

3.4 Källkritisk diskussion 

 

Intervjuerna har skett på de respektive informanternas arbetsplatser eftersom det har varit det 

mest praktiska tillvägagångssättet. Detta har eventuellt påverkat intervjusituationen så att 

informanterna känt sig mindre främmande inför intervjun eftersom de så att säga har varit på 

hemmaplan. I några av fallen behövde intervjuerna avbrytas en kort stund då det till exempel 

lät mycket utanför eller informanten behövde tala med en kollega. Jag ser inte detta som något 

hindrande eftersom avbrotten var mycket korta och vi snabbt kom tillbaka in i samtalet.  

 

De lärare som svarade på informationsbrevet har alla studerat etnologi eller något närliggande 

ämne vilket också var anledningen till att de var intresserade av att delta i studien. I övrigt har 

inte kontakten med etnologi påverkat intervjuerna nämnvärt. Alla informanter har en 

akademisk bakgrund vilket gjort att vi delvis talat samma språk och använt begrepp som 

kanske inte skulle ha kommit upp i vardagligt tal med någon annan. Detta samförstånd anser 

jag inte ha påverkat resultatet nämnvärt, den kunskap som förutsattes var på sådan nivå att det 

endast bidrog till att underlätta samtalet då båda parter kunde använda begrepp utan att 

behöva förklara dem. 
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3.5 Disposition 

 

Uppsatsen inleds med en kort bakgrund till TioTrettons uppkomst och dess plats i 

folkbibliotekets utveckling, detta för att underlätta för läsare som inte är bekanta med 

biblioteket. Därefter kommer analysen vilken är uppdelad i två teman; rummet och 

människorna. I temat rummet undersöker jag min fråga om huruvida TioTrettons utformning 

påverkar möjligheterna för rollbyten. Förutom mina egna observationer analyseras där även 

informanternas tal om rummet. Temat som kommer därefter handlar dels om barnen och dels 

om den vuxnes roll i barnens liv i skolan och på biblioteket, utifrån informanternas tal. Efter 

de båda analysavsnitten kommer en avslutande diskussion där frågeställningarna kommer att 

besvaras. 

 

 

Citaten från intervjuerna har i vissa fall redigerats något; för klarhetens skull eller för att 

utesluta irrelevanta delar. I de fall där något har uteslutits markeras detta med en hakparentes 

med tre punkter […]. Där jag har velat förtydliga sammanhanget har jag lagt till en 

kommentar inom en hakparentes på detta sätt: [text]. 

 



13 

 

4. TioTretton – en bakgrund 

 

Kulturhuset i Stockholm har som sagt tidigare haft två avdelningar för barn och ungdomar, 

Lava och Rum för barn. Innan TioTretton öppnade hade Rum för barn ett uppdrag för barn 

upp till tolv år. Enligt en intervju med Katti Hoflin i bloggen Kulturekonomi säger Hoflin att 

hon vid sitt tillträdande som chef för Rum för barn lade märke till att de barnen i den senare 

delen av åldersspannet inte besökte biblioteket på fritiden. Hon sökte då pengar till en 

förstudie för att ta reda på vad som saknades. I samarbete med en forskare på Centrum för 

barnkulturforskning gjordes en förstudie där man intervjuade barn om hur deras 

drömbibliotek skulle se ut (Nielsén 2011). Utifrån denna förstudie tog det nya biblioteket 

TioTretton form. Biblioteket har sex anställda, där endast en är utbildad bibliotekarie. De 

andra fem kommer från skilda bakgrunder, de flesta akademiska. Mattias, som anställdes först 

och sedan var med och rekryterade de övriga, beskriver i vår intervju arbetslaget och 

rekryteringsprocessen: 

 

Mattias: Men jag är ju den enda som är utbildad bibliotekarie till exempel, sen så har vi 

en dramapedagog, en bildpedagog, en statsvetare, en journalist, en arkeolog. Det vi 

hade som absolut krav var flera års erfarenhet av att jobba med målgruppen och med 

kultur och litteratur för och med målgruppen. 

     (Intervju 1) 

 

I det färdiga TioTretton, som öppnade i februari 2011, kan man hitta ett kök, en studio och 

3500 böcker (bild 1,5,6, bilaga 1). Förutom dessa finns även böcker att läsa på de Ipads man 

kan låna på biblioteket. Det finns utrymme för upp till 150 besökare men enligt personalen 

har de som flest haft 70 barn inne samtidigt (intervju 1). 

 

Eftersom biblioteket riktar till sig till barn i skolåldern har de endast öppet på eftermiddagar 

och helger. Förmiddagarna är ägnade åt skolklasser som går på en av de två workshops 

TioTretton erbjuder. Hösten 2011 har de haft en workshop med tema kärlek som de namngett 

”Fjärilar i magen”. Denna workshop består av två besök med 4 veckors mellanrum. Mellan 

besöken får barnen i uppgift att läsa en bok som de lånat på biblioteket.  

 

Den andra workshopen heter ”Lunchfilosofi”. Denna går ut på att eleverna i halvklass lagar 

mat tillsammans medan de samtalar om ett ämne eller en bok som deras lärare kan vara med 
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att bestämma. Klassens lärare är inte med under dessa tillfällen. Tidigare har de även haft 

workshops med tema makt.  

 

TioTretton är också ett uttryck av folkbibliotekets utveckling. Kerstin Rydsjö och AnnaCarin 

Elf skriver i Studier av barn- och ungdomsbibliotek: en kunskapsöversikt (2007) om att några 

av folkbibliotekets uppgifter är att tillhandahålla böcker och att utveckla barns läsförmåga 

(Rydsjö & Elf 2007:43). I takt med samhällets utveckling har också folkbibliotekets utseende 

och funktion förändrats. Verksamheten är inte längre till större delen inriktad på folkbildning 

och förmedlandet av ”god litteratur”; numera är biblioteket även en plats för social interaktion 

(Rydsjö & Elf 2007:30f).  

 

Barnverksamheten på folkbiblioteket har också värderats högt av vuxna. En studie från 1997 

visar att vuxna värderar barnbiblioteket högt; barnverksamheten hamnade på andra plats i 

frågan om vilka av bibliotekets uppgifter som ansågs viktigast. I en dansk studie från 2000 får 

föräldrar svara på varför bibliotekets funktion som mötesplats värderas högt av dem. 

Kommentarerna antyder att biblioteket ses som en trygg plats där barn kan möta människor de 

annars inte skulle ha träffat. Dessutom lyfts bibliotekets fostrande roll fram; en uppskattad 

aspekt av barnbiblioteket är dess kombination av just fostring och frirum (Rydsjö & Elf 

2007:35–36) – något som TioTretton kan sägas försöker att uppnå. 
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5. Rummet – den tredje pedagogen 

 

I detta avsnitt kommer jag att gå igenom mina egna observationer av rummet och dess 

utformning men också informanternas tal om rummet, med fokus på de olika scener och 

regioner som kan hittas i biblioteket. 

 

5.1 Rummets utformning  

 

Som vi sett tidigare är TioTretton uppdelat i tre olika rum; köket (bild 6, bilaga 1), studion 

(bild 5, bilaga 1) och ett större rum för läsning, ”pyssel” av olika slag, spel och liknande 

aktiviteter (bild 1-4, bilaga 1). För en schematiserad överblick se bild 7, bilaga 1. 

 

Jag har under mina besök på Serieteket, TioTrettons granne, inte alltid kunna hejda min 

nyfikenhet utan försökt titta in och se vad som egentligen försiggår därinne, men det enda 

som syns utifrån är en liten bit av hallen där barnen tar av sig skor och lämnar värdesaker i de 

säkerhetsskåp som är uppsatta vid ingången. TioTretton är alltså avgränsat visuellt från 

ingången (bild 4, bilaga 1) men de som är utestängda från biblioteket kan fortfarande höra en 

del av samtalen som förs inuti. Redan här blir det tydligt att TioTretton blir en slags bakre 

region – ett utrymme som endast inbjudna har tillträde till. Den här gången, innan min första 

intervju med Mattias och innan biblioteket har öppnat, får jag dock komma in. Det första jag 

slås av är att det är större än jag förväntat mig, lika stort som biblioteket på andra sidan 

glasväggen. Tio- till trettonåringarna har alltså fått lika mycket utrymme som de serie- musik- 

och filmintresserade vuxna.  

 

Efter intervjun får jag möjlighet att på egen hand gå runt och titta. Jag börjar i det ’stora 

rummet’ vars kanske mest framträdande egenskap är dess fönstervägg ut mot staden. I detta 

rum kan jag krypa upp i den ”mjuka trappan” (bild 3, bilaga 1) och peta på både det ena och 

det andra som ligger i de mindre bokhyllorna som är placerade här och var. Jag lägger särskilt 

märke till att det finns många sittplatser och att det förutom bokhyllorna och borden knappt 

finns en rak linje i hela rummet. Märkbarast är soffan mitt i rummet, också kallad Korven, 

som liksom ”trappan” är vågformad så att den som önskar kan stänga ute resten av rummet 

trots att rummets yta är öppen (bild 1, bilaga 1). Det finns många ställen att krypa in i, till 

exempel i de kokongliknande sittplatserna vid fönstret, med trappor upp så att man kan sitta 
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nästan uppe vid taket (bild 2, bilaga 1). Här skulle det inte vara svårt att drömma sig bort i en 

bok. Jag får känslan av att man kan vara ifred i ett så stort ställe, vilket också Erik och Lina 

påpekar när jag träffar dem veckan därpå: 

 

Lina: […] Men här har det verkligen varit användandet och känslan och möjligheten att 

vara själv på många sätt, att vara själv men ändå tillsammans. Som på Korven, där man 

kan sitta själv fastän den är full med barn som sitter och läser. 

Erik: Själv, men inte ensam. 

 (Intervju 2) 

 

Även specialpedagogen Åsa kommenterade det faktum att en hel skolklass kunde komma till 

ro med böcker och tecknande, något hon inte hade förväntat sig (intervju 5).  

 

I andra änden av rummet, vid väggen mot Serieteket, finns bord och stolar med böcker och 

pysselmaterial utspridda runtomkring (bild 4, bilaga 1). Här kan man spela spel, vika origami, 

sticka och göra andra pyssel. Halvfärdiga verk ligger kvar, andra är uppsatta lite mer formellt. 

Det är stökigare än jag tänkt mig, men även det är något som kom upp i intervjun med Erik 

och Lina, att de vill komma bort från ”det tomma vita pappret”. De vill framhäva att man inte 

alltid måste börja från början (intervju 2). Inramningens betydelse för framträdandet blir 

synlig i deras uttalande; genom att låta halvfärdiga projekt ligga framme gör TioTretton det 

möjligt för besökarna att prova en ny roll när de fortsätter på arbetet, men slipper bygga rollen 

från början. Skapandet kan sägas vara en del av prövandet av roller; genom att fortsätta skriva 

på en berättelse eller dikt som ligger framme kan barnet bli författare för en stund, även om 

det är något barnet aldrig skulle tänkt på att göra i skolan eller hemma. Utan föräldrar eller 

lärare – eller sina egna vänner – närvarande kan barnen skapa roller som de sedan lämnar, och 

som nästa kan prova på. Utifrån Goffmans teorier kan man här se att barnet genom att prova 

på en viss aktivitet också provar en roll; det som skulle vara otänkbart i en annan miljö kanske 

går att göra på TioTretton tack vare dess funktion som bakre region. Rollbytet kan också 

liknas vid de maskeradkläder som finns på biblioteket; ett barn påbörjar en dräkt, och sedan 

kommer nästa och gör den till sin för en stund, tills något annat lockar.  

 

Besökarna uppmuntras även till att släppa in barn som inte var med i aktiviteten när den 

började, till exempel matlagning i köket eller karaoke i studion (intervju 2). Enligt Erik 

behöver de ”nästan inte påpeka det längre” och menar att det nu är en tyst regel, en 
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självklarhet, att inga dörrar är stängda för någon (intervju 2). Personalens agerande här, där de 

påverkat reglerna och barnens agerande, kan ses som att de vuxna regisserar ett framträdande. 

En norm som, åtminstone enligt informanterna, vanligen gäller bland barn säger att den som 

inte varit med från början heller inte släpps in. Att denna norm existerar kan bero på att 

framträdandet kan skadas när nya teammedlemmar ska upptas; istället för att vara publik ska 

någon bli en teammedlem och få del av den information som teamet redan tagit del av i den 

bakre regionen. Framträdandet avbryts då och rollerna omfördelas vilket kan skapa en 

osäkerhet i framträdandet. På TioTretton har man valt att bryta denna norm; framträdanden 

placeras istället i den bakre regionen vilket underlättar för nya deltagare att ta sig in i det 

redan befintliga teamet utan att individuella eller kollektiva framträdanden ifrågasätts och 

därmed försvagas.  

 

Detta rum är som sagt också det enda som har direkt kontakt med omvärlden, vilken bland 

annat gör sig påmind genom glasväggen till Serieteket. Bokhyllor, växter och barnens verk 

täcker större delen av väggen men sikten är inte helt skymd. Detta rum har även fönster utåt; 

vuxenvärlden är allt annat än osynlig genom de stora glasrutorna som går längs hela rummet. 

Kopplingen till staden utanför som del av inramningen verkar dock inte påverka TioTrettons 

status som en bakre region, vilket Erik vidareutvecklar i vår intervju. 

 

Erik: Och bara själva de här kokongerna som vi har, just det där att man har en glasruta 

mellan mig och det stora pulserande utanför där allting pågår, men att man kan ligga 

precis intill. Att man får lite distans men ändå kan ligga mitt i. Och man märker att det 

har en väldig effekt. 

     (Intervju 2) 

 

Fönstret ut stärker istället känslan av att befinna sig i en bakre region enligt Erik, vilket också 

Lina håller med om (intervju 2). Kanske ger möjligheterna till att gå undan, trots att man 

fortfarande är fullt synlig för hela biblioteket och till och med världen utanför, just den 

känslan av att man befinner sig, som Goffman säger, i ett gömställe (Goffman 2009:111). 

 

Bibliotekets yta är annars uppdelad i sektioner som är relativt avgränsade från varandra. Det 

stora rummet är nästan helt avskilt från de andra rummen. Köket och studion däremot, som 

ligger bredvid varandra, blir i och med studions glasdörr och fönster endast delvis åtskiljda 
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från varandra. Studion är också ljudisolerad; i motsats till ingången där man endast kan höra 

vad som pågår inuti biblioteket kan man från studion enbart se vad som händer i köket.  

 

I köket finns allt som man kan förvänta sig ska finns i ett kök; kylskåp, ugn, bakredskap och 

stora arbetsytor. Olika recept skrivna av besökarna sitter uppsatta; i bokhyllan finns som 

väntat kokböcker men även en del faktaböcker. Bland annat är Lilla feministboken på display; 

i hyllan ovanför finns Globalisering. De valda böckerna blir en del av inramningen som i 

likhet med inramningen i de tre respektive delarna av biblioteket visar spår av ett synsätt med 

barn som human becomings som utgångspunkt. Överallt finns aktiviteter som kan sägas 

förbereda barnen inför vuxenlivet; brister ska åtgärdas och okunskap bytas mot 

kunskap(Johansson 2005:95). På TioTretton är det dock inte skolkunskap på så sätt att det är 

information som ska memoreras, istället är det praktiska kunskaper som efterfrågas i dagens 

samhälle som erbjuds. Syslöjd och träslöjd har här ersatts av ljud- och filmteknik; det 

samhälle vi lever i idag mer eller mindre kräver av individen att kunna använda en dator inte 

enbart till att söka information utan också för att vara kreativ. Den kunskap som erbjuds 

indikerar också vilken sorts vuxen TioTretton och det övriga samhället förväntar sig att 

barnen ska bli; någon som behärskar datorer och dess tillbehör men som också förverkligar 

sig själv genom matlagning, virkning och litteratur. 

 

Att rummen är avgränsade från varandra gör att det skapas möjligheter för olika 

framträdanden oberoende av varandra. Istället för en enda stor region finns på TioTretton 

istället flera miniscener om man så vill, där man kan gå från den ena till den andra och byta 

roll på vägen. I varje rum finns också en specifik inramning som påverkar eventuella 

framträdanden. Det stora rummet ger som sagt möjligheter till att vara för sig själv, alternativt 

prova på hantverk av olika slag. I studion kan barnen sjunga karaoke eller spela in egna filmer 

och låtar, berättar Mattias (intervju 1). I studion kan barnen också använda olika datorprogram 

för musik- och filmredigering, och använda dessa för att till exempel modifiera röster eller 

lägga på specialeffekter (intervju 2). Att det finns en scen (bild 5, bilaga 1) ger en dubbel 

betydelse om man utgår från Goffmans tankegångar. TioTrettons främsta funktion, förutom 

som bibliotek, ska vara en oas (intervju 2) fri från krav – en bakre region. Men trots 

vuxenvärldens nästan kompletta frånvaro blir TioTretton aldrig en bakre region till fullo, 

vilket just scenen visar. Barnen spelar fortfarande roller inför varandra, men bibliotekets 

utformning gör det möjligt för dem att byta roll från rum till rum.  
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5.2 Talet om rummet 

 

Under intervjun med bibliotekspersonalen slås jag av hur de pratar om rummet nästan som en 

egen karaktär. ”Den tredje pedagogen” säger Lina (intervju 2), och en snabb sökning på nätet 

visar att det är ett begrepp hämtat från Reggio Emilia-pedagogiken (Warg 2008:11). Enligt 

denna finns det tre pedagoger närvarande; barnen, lärarna och rummet. Genom att utforma en 

inspirerande miljö vill man lockas barnen till att utforska och skapa, att tänka själva och våga. 

Reggio Emilia har inte nämnts i intervjuerna överhuvudtaget men många av dessa 

tankegångar återkommer i våra samtal. Inte bara informanterna på biblioteket vill att de ska 

våga prova nya saker, även specialpedagogen Maria uppskattar processtänkandet (intervju 4) 

– att man i köket till exempel inte ska vara rädd för att prova att blanda saltlakrits och fetaost i 

raviolin, för vem vet hur resultatet blir?  

 

TioTrettons utseende är ett resultat av ett samarbete mellan forskare på Centrum för 

barnkulturforskning och en arkitekt som fått ta del av deras förstudie. Att biblioteket ligger 

just i Kulturhuset betyder mycket för vad TioTretton har kommit att bli menar Mattias – hade 

biblioteket öppnats någon annan stans skulle verksamheten ha varit betydligt annorlunda.  

Enligt Mattias blir TioTretton med Kulturhuset som inramning något speciellt; det är därför 

det går att ha ett kök och en studio (intervju 1).  

 

Lina: Tanken att rummet i sig inbjuder och signalerar saker, vilket gör att det kan vara 

svårt att i en annan lokal där man helt plötsligt nu ska TioTretton ligga i det redan 

befintliga biblioteket, tveksamt om det skulle bli lika bra. 

      (Intervju 2) 

 

Det är alltså inte bara arkitekturen och inredningen inne i själva rummet som ger TioTretton 

dess särdrag, även huset som biblioteket ligger i har en stor påverkan, enligt biblioteks-

pedagogerna. Kulturhuset hade från början ett mål att vara ett ”kulturens vardagsrum” och 

bland annat ge uppfylla barn och ungas kulturbehov (Kulturhuset 2012). Kulturhusets historia 

bidrar alltså till TioTrettons inramning och har kanske gjort det möjligt för biblioteket att vara 

så pass annorlunda. Inte många andra bibliotek har ett kök trots allt. 

 

Mattias berättar att när inga av personalen uppstyrda aktiviteter pågår, så håller de vuxna sig 

för det mesta undan – oftast i just köket. De vill att barnen själva ska kunna bestämma över 
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det utrymme som ju ändå avsatts till dem. Han klargör inte vad det är barnen ska bestämma, 

men säger samtidigt att de barn som har behov av ett vuxet stöd vet var de kan få detta 

(intervju 1). Köket blir därför mer som en främre region som liknar den vardag barnen brukar 

ha – med vuxna regissörer närvarande. Mattias menar även att köket är den naturliga 

samlingsplatsen, ”det nya vardagsrummet” (intervju 1), så även i TioTretton. Detta kan tolkas 

som att han ser köket som en bakre region, men som vi har sett gäller detta inte alltid för 

barnen. För de vuxna som befinner sig i köket kan det utrymmet ses som en bakre region men 

för besökarnas del är det kanske lämpligare att kalla köket ett slags gränsland till en främre 

region. Att vissa barn söker sig dit visar också på behovet av stadiga framträdanden och 

rutiner – det är kanske inte helt oproblematiskt att vara i en bakre region utan hjälp av de 

vanliga normerna och rollfördelningarna.  

 

TioTretton är också trots allt ett bibliotek och som sådant är läsandet prioriterat. 

Specialpedagogen Åsa berättar hur inredningen kan underlätta för besökare att hitta böcker:  

 

Åsa: Nej men det här annorlunda, att man möter böcker på olika sätt, att det inte bara är 

att gå och hämta en bok i hyllan. Utan att man faktiskt kan läsa via recept eller via 

textapparater eller skriva egna texter som man läser. Just för barn som har lite svårt med 

att hitta bra böcker så tror jag att det kan vara väldigt värdefullt att det är en mjukare 

miljö än bara bokhyllor. 

      (Intervju 5) 

 

Genom att placera böckerna på ett annorlunda sätt, till exempel genom att hänga upp dem i 

vajrar som hänger från taket, vill biblioteket locka till besökarna till att läsa. Åsa anser även 

att möjligheten att gå undan är en fördel i ett bibliotek som trots att det ligger så nära ett 

”vuxenbibliotek” inte kräver att sina besökare är tysta. Just möjligheterna till att gå undan och 

hitta en egen plats är uppskattat av samtliga informanter. En del informanter berättar också att 

dagens barn ofta har mycket att göra om dagarna, vilket gör att bibliotekets sittplatser kanske 

lockar mer än de andra aktiviteter som erbjuds. Holkarna, soffan och trappan blir då bakre 

regioner i miniatyr där barnen kan koppla bort roller och framträdanden från både TioTretton 

och vardagen.  

 

Erik: Jag tror att det är som rummet någonstans signalerar också att man är själv men 

man kan välja hur mycket själv man vill vara. Och gå in och ut ur olika sammanhang.  

      (Intervju 2) 
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5.3 Sammanfattning 

 

TioTretton och dess utformning ger besökarna möjlighet att utnyttja utrymmet på olika sätt.  

TioTrettons tänkta syfte är att vara ett slags bakre region i relation till vardagen och 

vuxenvärlden, men också barnvärlden. Här ska de få bli tagna på allvar, i linje med human 

beings-perspektivet. På TioTretton ska de inte bli kritiserade om de uppför sig annorlunda 

från ena dagen till den andra, eller ens från ena rummet till det andra. I varje rum finns ett nytt 

team bestående av de barn som befinner sig där för tillfället. I varje rum finns också en ny 

scen med möjlighet till nya framträdande. Enligt personalen är det numera mer eller mindre 

underförstått att alla alltid har tillträde till alla rum och att de inte längre behöver påpeka detta 

(intervju 2). Biblioteket blir alltså varken en renodlad främre eller bakre region, utan mer som 

en blandning mellan dem. Det finns ett outtalat team, eller snarare flera olika inom en och 

samma region. Vuxenvärlden är nästan helt frånvarande men barnen spelar fortfarande roller 

inför varandra och sig själva. Skillnaden blir att de här ges möjligheten att gå från rum till rum 

och byta roll. 
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 6. Teammedlemmar och regissörer 

 

Detta avsnitt kommer först att gå igenom de vuxnas föreställningar om TioTrettons målgrupp, 

dels med Barbro Johansson human beings och human becomings-perspektiv och dels med 

Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv. Därefter analyseras informanternas tal om hur 

vuxna är och bör vara i förhållande till barnen. 

 

 

6.1 Barnen som teammedlemmar 

 

Mattias: Det här är ju en åldersgrupp när man verkligen har börjat tänka och vill styra 

över saker och ting själv men trots allt så gör man ju inte det för… Vi säger ju till 

exempel kategoriskt ”barn” om våra besökare. Vi tycker att personer upp till tretton är 

barn. 

     (Intervju 1) 

 

TioTrettons målgrupp är barn mellan tio och tretton år – och inte bara målgrupp, inga andra 

får komma in på biblioteket. Initiativtagarna till bibliotekets tillblivelse har därför sannolikt 

haft en tanke om att det i denna ålder finns ett behov av en plats som TioTretton. I 

intervjuerna är det framförallt bibliotekspedagogerna som tryckt på vikten av en frizon för 

barn i denna ålder, och hur TioTretton kan vara denna ”oas” (intervju 1,2). Informanterna på 

biblioteket menar att barnen har mycket att göra på fritiden, vilket Birgitta håller med om. 

Enligt henne är de så pass schemalagda att hon som lärare måste ge läxor långt i förväg, så att 

eleverna ska kunna hinna med dem på helgerna (intervju 3). TioTretton ska alltså vara ett 

utrymme där dessa barn får en chans att ”andas ut”, omgivna endast av personer i sin egen 

ålder.  

 

Mattias: Det behövs ju inte många åttaåringar för att det ska bli en helt annan stämning 

i lokalen och det behövs verkligen inte många femtonåringar för att det ska bli en annan 

stämning och verkligen inte då bli tioåringarnas eller trettonåringarnas ställe.  

(Intervju 1) 
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Att det är just denna åldersgrupp som fått ett eget bibliotek med åldersgräns reagerar inte 

skolpedagogerna på, annat än att de menar att TioTretton uppfyller ett behov som de inte 

visste fanns (intervju 3,4,5,6). Mattias uttalande ovan bekräftas delvis av Birgitta som tror att 

femtonåringar heller inte skulle trivas med tioåringar eftersom ”de skulle tycka att det var för 

barnsligt” (intervju 3). Den sammanhållning som ett team kräver skulle enligt informanternas 

tal inte vara tillräckligt stark i tio- till trettonåringarnas fall för att bevaras intakt i mötet med 

barn i andra åldrar. Frågan är om tio- till trettonåringar kan sägas bilda ett svagare team 

eftersom det av informanterna anses så lätt att påverka och kanske till och med förstöra, och 

att det är därför de behöver ett utrymme som TioTretton där de kan vara ifred.  

 

Goffman skulle kanske kalla TioTretton för en bakre region, där barnen får en chans att gå 

igenom sina framträdanden, redigera och planera, diskutera med andra barn om hur de gör 

och med de vuxna om vad de gjort utan att upprätthålla ett intryck för äldre och yngre barn. 

Men det är viktigt att se att det trots allt finns vissa krav, vissa villkor, på besökarna. Det 

gäller inte endast ordningsregler utan också värderingar som ska uppfyllas. Dessa värderingar 

är, trots bibliotekspersonalens önskan om att särskilja sig från skolans institution, överlag de 

samma som i skolans läroplan; demokratiskt tänkande, jämställdhet och tolerans för att nämna 

några exempel (León Rosales 2010:67–68). Det som möjligtvis skiljer är deras 

tillvägagångssätt för att förankra dessa värderingar hos barnen. Lina menar att det för dem har 

blivit tydligt att ämnen som tidigare tagits upp först i högstadiet; tankar om identitet och 

framtid, kommer redan i denna ålder. Därför anser de att det är viktigt att arbeta med att ge 

tio- till trettonåringar denna plats där de kan andas ut, men, som Erik säger, att det också är 

”viktigt att fylla det här med bra värderingar”. Han specificerar inte vilka värderingar detta 

skulle vara; att veta vad bra värderingar är anses alltså vara underförstådd kunskap som alla 

’vet om’. Under intervjuns gång nämns dock bland annat teman som tolerans och öppenhet 

(intervju 2).  

 

De workshops som finns på TioTretton erbjuder tillfällen för skolklasser att diskutera just 

sådana frågor. Makt har som sagt varit ett ämne för två tidigare workshops; kärlek ett annat. 

Biblioteket erbjuder även bokprat; elever på Marias skola hade flykting-tema när de besökte 

TioTretton. De läste en bok som berörde detta tema som de sedan diskuterade i två omgångar 

med personalen på TioTretton (intervju 4). Lina och Erik får stöd från Maria, som bland annat 

menar att frågor om identitet och moral inte bör begränsas till högstadieelever, utan borde tas 

upp i skolans alla åldrar (intervju 4). Denna tankegång, att ge barnen något de inte har – ”bra 
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värderingar” – visar på ett human becomings-perspektiv. Samma informanter, framförallt 

Maria, menar att man som vuxen ska låta barnet ta sin tid och tänka självt istället för att 

”leverera svaret” men de hoppas samtidigt på att reflektionen ska leda till det ”goda valet” 

(intervju 2,4). Det goda valet erbjuds även när de på TioTretton pratar om filmer och böcker 

med besökarna och motsätter sig vissa aspekter genom att lyfta upp dem till diskussion 

(intervju 2). Bokserien Twilight togs upp i intervjun med Lina och Erik som exempel på en 

bok med oönskade värderingar. Också i intervjuer med skolpedagogerna har värderingar i 

böcker kommit upp; på frågan om vad de brukar tänka på i valet av högläsningsböcker var det 

första svaret ofta vilket kön huvudkaraktären hade, men också, i Marias fall, vilka etniciteter 

och stereotyper som fanns med i böckerna (intervju 3,4,6). De båda specialpedagogerna 

framhöll också värdet av att barnen får hitta sina individuella sätt att lära sig. Åsa talade mer 

om själva läsandet och möjligheten att lära sig läsa bättre med hjälp av recept och karaoke 

(intervju 5) medan Maria fokuserade på barnens kapacitet och möjligheter att lära sig på andra 

sätt än genom att göra färdigt skolboken som planerat på ett visst antal lektioner (intervju 4). 

Åsa hade också i samråd med personalen på biblioteket tagit dit en grupp med barn med 

dyslexi för att de skulle få hjälp med att hitta böcker och andra sätt att läsa (intervju 5).  

 

Ett annat ämne som kom upp i samtalen med bibliotekspersonalen är det faktum att många 

barn tycker bättre om att komma dit ensamma just för att de kan prova nya saker då, vilket är 

svårare när man är med kompisar (intervju 2) men vissa lärare uttrycker en viss tveksamhet 

till att de skulle våga till exempel klä ut sig när andra, främmande, barn är närvarande 

(intervju 3). Hur barnen faktiskt känner själva kan jag endast spekulera kring, men enligt 

biblioteketspedagogerna har många föräldrar uttryckt att deras barn efter några besök med 

kompisar väljer att gå till TioTretton på egen hand eftersom barnet då kunde bestämma själv 

vad det ville göra och vilka det skulle umgås med (intervju 2). Här blir det tydligt att det inte 

bara är regissören i form av lärare och föräldrar som hindrar individen från att ändra sitt 

framträdande; även de andra i teamet – vännerna – har en viss förväntning på framträdandet 

och att skada ett intryck har som vi sett tidigare konsekvenser för förtroendet mellan aktör och 

publik. TioTretton är alltså inte enbart en plats där besökarna inte behöver upprätthålla ett 

visst framträdande för barn i andra åldrar, och förstås även för vuxna; här kan barnet vara 

anonymt och välja en ny roll vid varje besök. Att undvika sina vänner är dock, som Erik 

påpekar, endast möjligt i en storstad (intervju 2). Ett liknande bibliotek på en mindre ort 

skulle under sådana förhållanden ha färre besökare och den anonymitet som möjliggör 

rollbyte skulle oundvikligen begränsa valmöjligheterna av team och framträdanden. 
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Vilka aspekter av ens identitet man väljer att lyfta fram beror av kontexten och på TioTretton 

menar informanterna att man välkomnar man alla barn oavsett deras sociala eller kulturella 

bakgrund. I intervjuerna med personalen har det framkommit att de främst strävar efter att få 

dit de barn som annars inte skulle ta del av det utbud som finns till hand i Kulturhuset (Katti 

Hoflin 2011, intervju 1,2). De skolor som TioTretton själva tar kontakt med är de som ligger i 

ytterstaden. De har även samarbeten med andra institutioner än skolor; bland annat har de ett 

samarbete med Tensta konsthall där en grupp barn besöker biblioteket vissa eftermiddagar 

(intervju 1). Detta samarbete kan ses som ett led i en större tankegång, där biblioteket försöker 

nå ut till ytterstadsskolor. Mattias berättar att de framförallt förlitar sig på mun till mun 

metoden när det kommer till att sprida information om TioTretton, men att de även aktivt 

söker upp skolor. De skolor som de alltså fokuserar på är ytterstadsskolor; Mattias menar att 

barnen i dessa skolor, och deras föräldrar, ofta inte känner till Kulturhuset och att ett 

organiserat besök ökar chansen för att de kommer tillbaka (intervju 1). Även här blir ett 

human becomings-perspektiv synligt; det är barnen i förorten som behöver komma in till 

staden och se vad som finns. En brist ska åtgärdas. Lina och Erik framhåller dock ett annat 

perspektiv. René León Rosales berättar genom Ylva Brune om den negativa bilden av 

förorten och invandrare i media (León Rosales 2010:17). Att det finns en negativ mediebild är 

underförstått när Lina berättar att de som arbetar på biblioteket kan, och brukar, planera 

skolbesöken så att skolklasser från alla delar av Stockholm syns när Lilla Aktuellt spelar in 

vissa av sina reportage på TioTretton. Lina menar att tittarna då förhoppningsvis kan se någon 

de kan identifiera sig med (intervju 2).  

 

 

6.2 Vuxna som regissörer 

 

Återkommande i intervjuerna, framförallt i de med personalen men också i några av 

intervjuerna med lärare, har tanken om den annorlunda vuxna kommit fram. En vuxen som 

väntar ut eleverna istället för att servera svaren (intervju 4, 5). Personalen ställs mot lärare och 

föräldrar som anses vara något slags maktinstitutioner vilka hindrar barnen från att prova på 

roller som de tidigare inte haft. TioTretton blir då platsen där en annan sorts vuxna befinner 

sig, en sort som till skillnad från de ovan nämnda väljer att ta reda på så lite som möjligt om 

de enskilda barnen som kommer på besök. Eftersom vissa lärare vill ge dem fingervisningar 

om vilka egenskaper några barn i klassen kan ha säger Erik att de har valt att vara tydliga med 
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att de inte vill veta som t ex är bråkiga eller tysta (intervju 2). I denna skapade bakre region 

ska barnen få möjlighet att, som Goffman säger, kunna justera eller rentav byta sina roller 

utan att behöva upprätthålla något intryck för en publik (Goffman 2009:101–102).  

 

Personalen kontrasterar även sig själva från andra bibliotekarier och ser det i princip enbart 

som något positivt. Lina berättar att fördelen med att deras officiella titlar är process-

samordnare i stället för bibliotekarier är att man vid rekryteringen kunde handplocka de 

personer som passade bäst för jobbet. Annars hade den omplaceringsprincip som gäller inom 

Stockolm stad gjort att bibliotekarier fått förtur (intervju 2). Fokus på individen gäller alltså 

inte endast barnen, personalen har handplockats och bjudits in i detta avstängda utrymme, 

något som de är mycket entusiastiska över; de berättar vilken fördel de tycker att det är för 

dem att få vara med i barnens värld och inte vara de makthavare som andra vuxna kan bli i 

förhållande till barn. I en intervju får jag veta att lärare i början fick vara med på de olika 

workshoparna, men att det snabbt visade sig stöta ihop med tanken att tala fritt. Lina berättar 

att ett av skälen till att lärare inte får vara med när dess skolklass besöker TioTretton blev 

tydligt under den workshop de hade våren 2011, där temat var makt.  

 

Lina: Det kände vi också lite under våren när vi jobbade med makttema, att det blir ju 

helt omöjligt i princip att prata med ett gäng barn om den typen av frågor i relation till 

saker när den största maktfaktorn – läraren – är närvarande. Det är klart att det inte 

går… 

 (Intervju 2) 

 

Med regissören närvarande kunde teamet alltså inte förändra sitt framträdande vilket var det 

TioTrettons personal strävade efter. Att temat för besöket var makt ger också en ironisk 

tydlighet till den makt regissören visade sig ha i sammanhanget.  

 

När en skolklass besöker TioTretton får läraren alltså inte närvara under workshopen. Endast i 

slutet när läraren kommit för att hämta eleverna bjuds denne in i biblioteket (intervju 2). Utan 

en regissör är det heller inte lika klart hur klassen kommer att uppföra sig som team. Goffman 

menar att medlemmarna i ett team måste upprätthålla det intryck de bestämt sig för, annars 

riskerar framträdandet att förstöras varpå publiken tappar förtroende för hela framträdandet. 

En störning av ett framträdande kan leda till viss förvirring och förlägenhet (Goffman 

2009:185) vilket kan anas i Birgittas kommentarer om parallellklassens besök på TioTretton: 
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Birgitta: Ja det tror jag nog, men där vet jag att det blev lite besvärligt. […] Och där 

finns det ju en del barn som inte riktigt fixar det [att vara utan lärare].  

Sahar: Hur då menar du? 

Birgitta: Därför att de inte riktigt uppför sig som de borde. […] Men det är klart, är man 

24 stycken som de är i femsexan, och det är en några stycken som inte kan sköta sig, 

det är ju inte så roligt att ta hand om en sådan stor klass, det är det ju inte.  

(Intervju 3) 

 

Birgitta funderar även på om man hade kunnat ”stävja en del av problemen” om klassens 

assistent följt med, något som hon säger antagligen kommer att hända vid framtida besök 

(intervju 3). Hon pekar här på vikten av en regissör som redan är bekant med teamet och 

känner till vanliga problem och som måste arbeta tillsammans med resten av teamet för att 

förhindra störningar i ett framträdande. Vem som är publik och vem som är regissör blir dock 

flytande, särskilt i detta fall. Birgitta verkar bli både regissör och publik vad gäller denna 

skolklass, detta team, då hon undervisar klassen i vissa ämnen. Eftersom hon inte är 

klassföreståndare och därmed den som följer med klassen till TioTretton, blir hon publik – 

och en relativt ovillig sådan. Den som vanligen styr är ju läraren och när denne inte kan vara 

med och se till att intrycket, i detta fall goda elever och väluppfostrade barn, bevaras, kan 

barnen så att säga ta tillfället i akt vilket kan göra att barnens regissör blir en aning illa till 

mods: 

 

Birgitta: Men jag kan ju förstå att är man inte med så tar de ut svängarna ganska rejält. 

Och det kan jag tycka att det är lite jobbigt då när man kommer in, och ser en del som 

hänger i gardinerna mer eller mindre. Men de är ju klart att de är duktiga och vana med 

barn och säger ifrån naturligtvis om det är någon som inte uppför sig som de ska. Och 

de måste ju lära sig. 

     (Intervju 3) 

 

Birgitta ser bibliotekspersonalen som en publik; det är inför dessa som barnen ska 

upprätthålla hennes föredragna intryck, de lugna och duktiga eleverna. Personalen själva å 

andra sidan verkar mena att det inte finns någon publik på TioTretton eftersom biblioteket ska 

vara ett backstage med möjlighet till rollbyten och justerande av roller. Även barnen kan ses 

som publik i förhållande till varandra. Enligt Birgitta var det flera barn i femsexan som efter 
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besöket berättat för Ingrid, sin klassföreståndare, att vissa barn inte skött sig (intervju 3). 

Dessa barn delar alltså Birgittas förlägenhet över det misslyckade teamframträdandet.  

Birgitta tycker samtidigt inte att det är något problem att läraren inte får följa med in och att 

”de kan få ha det här för sig själva” eftersom det blir ”lite spännande” för barnen då (intervju 

3). I själva verket är alla skolpedagoger positiva till vuxenförbudet; flera, bland annat Maria 

och Åsa, menar att det kan hjälpa barnen att komma ur sina invanda roller och kanske prova 

på en annan (intervju 3,4,5), eller åtminstone ge en känsla av frihet (intervju 6). Ingrid är den 

enda som inte tror att hennes frånvaro skulle påverka barnens beteende märkbart men är heller 

inte negativ till vuxenförbudet (intervju 6).  

 

När vi kommer in på vad det var med TioTretton som fångade hennes uppmärksamhet 

berättar Maria att det först var workshopen Lunchfilosofi hon blev nyfiken på, men också det 

faktum att inga lärare fick vara med: 

 

Maria: För läraren kanske omedvetet känner till att ’det där är klassens ljushuvud’ och 

kanske till och med bekräftar eller svarar eleven an på det sättet, den rollen, och då när 

man bryter det och pratar om identitet med någon annan, då kan det faktiskt göra att 

man får en aha-upplevelse. 

     (Intervju 4) 

 

En ny regissör, som de på TioTretton, har inga uppfattningar om klassen eller de enskilda 

barnen vilket öppnar upp för rollbyten. Just detta uppskattas också i hög grad av 

bibliotekspedagogerna, att de får vara med när dessa förändringar sker (intervju 1,2).  

 

En del av de aktiviteter som finns på TioTretton går ut på att börja från början, som till 

exempel i köket där Mattias berättar att de bland annat lagat pasta från grunden för att se hur 

det faktiskt går till (intervju 1). I det stora rummet finns material för den som vill vika 

origami. De som inte kan från början kan lära sig tillsammans med bibliotekspedagogerna 

som på så sätt visar att vuxna inte kan allt. Personalens mål kan sägas vara att jämna ut 

spelfältet för barnen genom att visa vuxna inte kan allt bara för att de har uppnått en viss 

ålder. Genom att visa vilka fasader vuxna använder sig av för att göra ett visst intryck, som till 

exempel sångerska, kock eller författare, kan de ge barnen möjlighet att ta plats på den stora 

scenen i samhället. Tillgång till samma kunskaper, samma verktyg som de vuxna har, kanske 

kan ge just den känslan av makt som Lina önskade att besökarna på TioTretton skulle ha med 
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sig när de lämnar biblioteket efter en workshop (intervju 2). Barbro Johansson menar också 

att vuxna ställer högre krav på barn än på sig själva (Johansson 2005:81). Dessa högre krav på 

barn kommer upp i intervjun med Mattias som också kritiserar detta förhållningssätt, och 

nämner då att delar av syftet med de olika datorprogrammen och receptexperimenten är just 

att visa på vuxnas genvägar (intervju 1).  

 

Genom att visa barnen vilka genvägar som finns vill alltså de på TioTretton motverka den, 

enligt Mattias missriktade, utvecklingstanken vuxna har angående barn. De vill se sina 

besökare som beings och inte som becomings. Personalen på TioTretton kan också sägas 

skada de vuxnas framträdande; de som del av det vuxna teamet väljer att bjuda in barnen till 

sin eget bakre region och ge information om till exempel tekniska program och på så sätt visa 

att de, de vuxna, inte kan allting. Genom att använda de program som finns i studion till att 

ändra på ljudinspelningar får barnen möjlighet att se hur idolernas musik skapas. I köket kan 

de laga jordgubbspizza (intervju 1) och våga prova på andra smaker för att de har lagat maten 

själva. De höga kraven på att allt ska gå rätt till från början gör att köket blir en bakre region 

på så sätt att det är okej att prova på matlagning i okonventionella former. Här finns inget 

”fel” sätt att göra något på. Det kanske inte blir något som många vill äta mycket av, men 

insikten att man inte behöver följa recept till punkt och pricka är kanske viktig att ha med sig i 

ett av de länder som ger ut flest kokböcker per år (Lanner 2012). Alla dessa experiment är sätt 

att visa på vuxenvärldens genvägar, att det inte blir rätt på en gång och att det inte behöver 

vara på det sätt som mamma, pappa och läraren säger att det är. 

 

 

6.3 Sammanfattning 

 

I detta avsnitt har informanternas tal om barnen och de vuxna analyserats. I intervjuerna har 

det framkommit att det inte finns något renodlat beings eller becomings perspektiv hos någon 

av informanterna. Istället har det visat sig att det snarare är en blandning av perspektiven, 

vilket som framhävs beror på vilken aktivitet det handlar om. Det man kan se är att det 

framförallt är i förmedlingen av ”goda värderingar” som human becomings perspektivet blir 

synligt; barnen har en brist som endast kan åtgärdas genom att vuxna visar dem vägen. De 

vuxna är också regissörer för barnens olika team, det vill säga de team som utgörs av 

skolklasser och de som formas i TioTrettons öppna verksamhet på eftermiddagarna. Vilken 

sorts regissör man anses bör vara varierar annars mellan informanterna. På TioTretton är man 
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ett slags ovilliga regissörer som mestadels håller sig undan i den öppna verksamheten, medan 

vissa lärare ser dem som en publik och därmed förväntar sig att barnen ska upprätthålla 

intrycket av en väluppfostrade elever inför dem.  
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7. Avslutande diskussion 

 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka TioTretton som plats för rollgestaltning och 

ta reda på vilka slags roller som görs tillgängliga för barnen genom att undersöka lärares och 

personals tal om barnen och biblioteket. I detta avsnitt kommer jag att reflektera över 

materialet och mina frågeställningar. 

 

 

Om, och i så fall hur, kan bibliotekets utformning och aktiviteter möjliggöra rollbyten?  

 

TioTretton är uppdelat i tre rum; köket, studion och ett större rum utan specifikt 

användningsområde. Eftersom de tre rummen är relativt avskiljda från varandra finns det en 

möjlighet för besökarna att ändra sitt framträdande mellan varje rum eftersom det i varje rum 

finns ett nytt team som inte har kontakt med de andra teamen. Även de enskilda 

avdelningarna ger möjlighet till justering av roller och framträdanden. Studion erbjuder 

genvägar i form av tekniska kunskaper som visar på vuxnas ”genvägar”, det vill säga på delar 

av en inramning som vuxna kan använda för att upprätthålla en viss fasad. Även köket och 

matlagningen som pågår där ger tillgång till genvägar på så sätt att barnen får tillgång till 

insikter om att det inte alltid finns ett rätt sätt att göra något på. I det stora rummet kan 

besökarna lära sig till exempel hur man viker origami, virkar men också spela spel eller läsa. 

Vid frågor om rummet var det främst möjligheterna till att vara för sig själv som uppskattades 

av informanterna. Trots sin öppna yta erbjuder rummet plats för egen tid där det vanliga 

framträdandet kan ta en paus.  Bibliotekets inramning, både arkitekturen och aktiviteterna 

som erbjuds ger alltså möjlighet att som Erik säger ”gå in och ut ur olika sammanhang” 

(intervju 2); utan ett fast team, och med avgränsningar inom den bakre region som TioTretton 

ska vara, öppnas det upp för rollbyten.   

 

 

Vilka föreställningar har skolpedagogerna och bibliotekspedagogerna om barn i denna 

ålder, och skiljer sig de åt? 

 

Behovet av ett utrymme som TioTretton är inte något som verkar ha uppmärksammats av 

någon informanterna. TioTretton har istället varit något som man inte visste behövdes, men 
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som nu anses vara en viktig plats för barn i denna ålder och som bör finnas kvar. Utifrån talet 

om tio- till trettonåringar kan man ana att denna åldersgrupp anses vara ett svagare team än 

andra åldergrupper. Både äldre och yngre barn anses kunna förstöra den stämning som finns 

inne i rummet vilket visar att informanterna anser att det är lättare att påverka, och kanske till 

och med att upplösa, detta team (intervju 1, 3, 5). Det är också i denna ålder som de flesta 

informanter menar att ”goda värderingar” måste ”packas i väskan” (intervju 2, 4). Det som 

kallas högstadiementalitet, med murar upp mot vuxenvärlden och en ovillighet att lyssna på 

den, har enligt informanterna krupit ner i åldrarna och vill man förmedla något till en viss 

åldersgrupp, som till exempel högstadieelever, så måste man rikta sig till något yngre barn, i 

detta fall mellanstadieelever. I intervjuerna framgår också att frågor som tidigare ansetts vara 

för svåra för barn i den åldern i själva verket är något som barnen redan själva tänkt på; det 

gäller då att diskutera frågorna innan ”murarna har byggts upp” (intervju 2).  

 

Vilka föreställningar de vuxna har om barn i denna i ålder skiljer sig inte åt nämnvärt mellan 

skolpedagogerna och bibliotekspedagogerna. Det finns inte något renodlat beings eller 

becomings-synsätt hos någon av grupperna. Istället har det visat sig synsätten varierar 

beroende på vilken aktivitet det handlar om. Däremot verkar beings-perspektivet dominera, 

medan det framförallt är i förmedlingen av ”goda värderingar” som human becomings 

perspektivet blir synligt.  

 

 

Vilken roll anses den vuxne ha i förhållande till barn i TioTrettons målgrupp enligt 

informanterna? 

 

De vuxna kan enligt Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv ses som regissörer i 

förhållande till de team som utgörs av barnen. Vilken roll regissören bör ha varierar mellan 

informanterna; Ingrid menar att hon som lärare antagligen inte har någon påverkan på sin 

skolklass medan kollegan Birgitta har en motsatt åsikt. Birgitta är den som starkast uttrycket 

behovet av en regissör som är bekant med teamet (i detta fall skolklassen) så att framträdandet 

och intrycket av goda elever ska kunna upprätthållas. På TioTretton däremot, som ju är de 

som förbjudit vuxna att komma in, vill man möjliggöra rollbyten genom att just ta bort 

regissören. Själva blir de ett slags ovilliga regissörer som mestadels håller sig undan i den 

öppna verksamheten. Vuxenförbudet är annars uppskattat av alla, enligt informanterna 

uppskattas det också av barnens föräldrar. Det är framförallt värderat av 
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bibliotekspedagogerna vars syfte med verksamheten är att ge just en möjlighet till rollbyten 

utan kritik från omgivningen och särskilt då från föräldrar och lärare. 

 

* * * 

 

Avslutningsvis kan man säga att TioTretton uppfyller kraven för en bakre region väl. Det är 

dock inte en naturlig framkommen bakre region för målgruppen eftersom den är skapad av 

vuxna. Biblioteket är dock enligt informanterna uppskattat mycket av dem själva men också 

besökarna.  Barns vilja att komma tillbaka på egen hand, utan vänner, är ett tecken på att 

biblioteket uppfyller sin funktion; besökarna upptäcker att de utan ett fast team kan prova på 

att vara någon annan för en timme eller två. Detta är dock en spekulation; för att få ett djupare 

perspektiv bör barnen själva intervjuas. Observationer av verksamheten skulle också kunna 

vara ett ämne för framtida studier om TioTretton och dess hävdade nödvändighet i dagens 

samhälle. Informanternas utsagor visar på en barnsyn där barnen blir aktiva subjekt men som 

fortfarande behöver vägledning. Huruvida det tillvägagångssätt man har på TioTretton är ett 

bra sätt att göra detta på återstår att se. 
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8. Käll- och litteraturförteckning 

 

8.1 Otryckta källor 

 

Intervjuer 

1. Namn: Mattias  

Yrke: Process-samordnare TioTretton (även teamsamordnare) 

Ålder: 32 

  

Intervjudatum: 2011-11-11 

Intervjuns längd: 65  minuter  

Intervjun utförd av författaren  

 

 

2. Namn: Lina  

Yrke: Process-samordnare TioTretton 

Ålder 29 

 

Namn: Erik  

Yrke: Process-samordnare TioTretton 

Ålder: 31 

 

Intervjudatum: 2011-11-17 

Intervjuns längd: 70 minuter  

Intervjun utförd av författaren  

 

 

3. Namn: Birgitta  

Yrke: Lärare på skola i Stockholms innerstad 

Ålder: 49 

 

Intervjudatum: 2011-11-21 

Intervjuns längd: 45 minuter  

Intervjun utförd av författaren  

 

 

4. Namn: Maria  

Yrke: Specialpedagog på skola i Stockholms ytterstad 

Ålder: 34 

 

Intervjudatum: 2011-11-23 

Intervjuns längd: 70 minuter  

Intervjun utförd av författaren  
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Yrke: Specialpedagog på skola i Stockholms innerstad 
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Intervjuns längd: 40 minuter  

Intervjun utförd av författaren  

 

 

6. Namn: Ingrid  

Yrke: Lärare på skola i Stockholms innerstad 
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Intervjudatum: 2011-12-13 

Intervjuns längd: 35 minuter  

Intervjun utförd av författaren  

 

 

Observationer 

2011-11-11, 14:15-14:55, TioTretton 

Observationen utförd av författaren 
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Bilaga 1. 

 

 

Bild 1. Överblick 1 av det stora rummet. 

 

 

Bild 2. Överblick 2 av det stora rummet. 
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Bild 3. Den ’mjuka trappan’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4. Bord vid ingången i stora rummet, med fönster ut mot Serieteket. 
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Bild 5. Scen i studion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6. Köket.  
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Bild 7. Överblick, hämtad från TioTrettons hemsida. 


