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Faglig presentasjon

Ämnesområden inom barnkulturforskning: den svenska barnteaterns historia; diskurser om barn och
barndom i historisk och samtida barndramatik; receptionsstudier av barnpublik/barns upplevelser av
scenkonst; barnteater i barnkulturell kontext, tvärvetenskapliga aspekter med estetiskt fokus på
barnkultur och barns kultur; de yngsta barnens kultur/småbarnsteater, scenkonst och skola;
barnteater och lek etc.
Även verksam som kritiker för barn- och ungdomsteater i Svenska Dagbladet.
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