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Dette nummeret har vi gledet oss til å lage.
DRAMA vil fra og med 2014 komme ut i
færre utgaver i året. Dette for å kunne presentere et enda mer gjennomarbeidet og
spennende tidsskrift. Med flere sider per
nummer legges det til rette for grundigere
undersøkelser av hvert tema. Legg også
merke til at ryggen på tidsskriftet nå blir avstivet, så det blir lettere å plassere i bokhylla
og temanumrene enklere å finne tilbake til
og bruke aktivt i undervisning, forskning
eller kunstnerisk arbeid.
Men vi har også gledet oss til å lage et temanummer om kritikk i og av dramaarbeid.
Vi har nemlig en mistanke om at feltet vil
tjene på at kritikken operasjonaliseres mer
– både i praksis, undervisning og forskning.
Kan vi være så vågale å lufte tanken om at
mangelen på helhetlig kvalitetssikring av
feltet kan være en årsak til at vi ikke når
bredere ut med forståelsen av hva dramafaget kan – at statusen ikke er høyere?
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Kvalitet i dramapedagogisk forskning
26: Vigdis Aune: Forskeren som hølig gjest
32: Kristian Nødtvedt Knudsen: Mod ensrettethed
K r i s t i a n N ø d t v e d t Kn u d s e n
Medredaktør

Ideen om å lage et temanummer om kritikk utviklet seg da vi overvar Jane Simmons’ paperpresentasjon på IDEA i Paris
2013. Hun har fått mye oppmerksomhet i
hjemlandet Australia for sine cut-the-crap–
teateranmeldelser på bloggen Shit On Your
Play (www.shitonyourplay.blogspot.com),
og har dratt sine erfaringer som teateranmelder inn i undervisninga av elevene sine.
Hun hevder at teaterkunstnere og dramaelever er like, alle vil bli bedre i det de gjør
- «praise is good for the ego, but bad for the
arts» (les mer i Simmons artikkel på side 10)

ikke gjør, enn bare å si ”vent på oss, vi har
et fantastisk redskap som alle trenger”. Det
slår veldig fort over i en misjonæraktig lovprisningsinnstilling.» sier professor Bjørn
Rasmussen i artikkelen side 6, der vi inviterte to representanter fra to forskjellige generasjoner til diskusjon om kritikkens plass
i dramafeltet.
Så hvordan kommer vi oss vekk fra lovprisingsfella?
Ordet «kritikk» er for mange ladet med negative konnotasjoner. Kan vi klare å snu det?
Jane Simmons har funnet at dersom hun får
studentene til effektivt å reflektere over sine
potensialer for utvikling, vil det personlige
aspektet som ligger i å bli overrasket eller
såret av kritikken minskes – fordi studentene allerede er klare over sine styrker og
svakheter! Videre i dette nummeret finner
du flere artikler om kritikk innen drama-/
teaterforskning, blant annet en artikkel
som viser hvilke kriterier forskningsredaksjonen i DRAMA jobber etter når vi fagfellevurderer artikler via tidsskriftet.
Åpenhet, likeverd, egenrefleksjon og trygghet er nøkkelord for flere av artikkelskribentene. Vi håper dette temanummeret vil
føre til at begrepet kritikk ikke ses på som
skummelt, men fruktbart for hele feltet! Å
stille krav er å ta folk på alvor.

«Når forskere også klarer å kritisere faget,
gir det større troverdighet i samfunnet,
for det fungerer mye bedre å ha en ”bådeog”-nyansert holdning til hva faget gjør og
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Interesseorganisasjonen Landslaget Drama i Skolen
(LDS) arbeider fagpolitisk for å fremme drama som
fag og læringsform.

Medlemsinfo :
Kurs
Kursprogram finner du på
www.dramaiskolen.no

Landslaget Drama i Skolen er ett av tre
medlemslag i sammenslutningen Fellesrådet
for kunstfagene i skolen (FKS). FKS er en rådgivende
og pådrivende instans overfor myndigheter, både faglig
og fagpolitisk.

Scenekort
LDS formidler scenekort (rabattkort) fra Norsk
Teater - og Orkesterforening (NTO) til medlemmer
som har minst 30 studiepoeng drama/
teater og arbeider med drama/teater til daglig.

LDS har rundt 1300 medlemmer i Norge og Norden;
enkeltmedlemmer, skoler (grunnskoler, kulturskoler,
videregående skoler, folkehøgskoler, høgskoler og
universiteter), barnehager, teatergrupper, produsenter,
teatre og museer.

Dramas
Alle medlemmer i LDS får låne manus gratis via Norsk
Teaterråds serviceorgan Dramas. Se mer på www.dramas.no

DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift
LDS utgir årlig 4 nummer av DRAMA – et fagtidsskrift
for dramapedagogisk debatt, faglig fordypning og
stimulering av praksis og forskning. DRAMA er godkjent
som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1.
Abonnement er inkludert i medlemskontingenten.
LDS selger også enkeltnummer og klassesett av tidsskriftet.

for
navnet
skjemmer
ingen

Kontingent
Ordinære medlemmer (kr 390,-),
studenter/pensjonister (kr 270,-),
skoler/ institusjoner (kr 550.-),
medlemmer utenfor Norge (kr 350.-)
Se www.dramaiskolen.no for nyheter, kurs,
stillingsannonser, tips til praksis, med mer.
Kontakt Lds

Forum på www.dramaiskolen.no
I forumet kan medlemmene enkelt komme i kontakt
med hverandre for å utveksle synspunkter og erfaringer,
gi og få tips eller søke samarbeidspartnere.

Dalig leder i LDS:
Kari Strand (jobber i 50%-stilling)
Mail: post@dramaiskolen.no
Tlf: + 47 978 99 515

Alle medlemmer får en egen profilside hvor
de kan legge ut informasjon om seg selv.

Medlemsservice:
Camilla Wang Norum
(jobber tirsdager kl 09.00-15.00)
Mail: medlemsservice@dramaiskolen.no
Tlf: +47 922 24 803
Ansvarlig redaktør for tidsskriftet DRAMA:
Hedda Fredly (jobber i 50%-stilling)
Mail: redaksjon@dramaiskolen.no
Tlf: +47 976 66 361

neste
nummer

Neste
drama

2/2014 Publikum
3/2014 Kompetanseformuleringer
for dramafaget
1/2015 Rom
2/2015 Fiksjon <-> Virkelighet

åshild vethal

Nr 2/2014 kommer ut i
månedsskiftet august/september
Deadline redaksjonelt stoff: 15. juli
Annonsemateriell: 10. august
(eller kontakt redaktøren)

Har du ideer eller innspill til temanumrene, eller har du lyst til å skrive selv?
Ta kontakt med redaktør Hedda Fredly på:
redaksjon@dramaiskolen.no, eller med et
redaksjonsmedlem (se kontaktinfo på side 2)

Styreleder i LDS
Telefon: +47 22 45 34 01
Email: ashild.vethal@hioa.no

lds
leder

]

Jeg har sittet og bladd i gamle numre av
tidsskriftet vårt. I nummer 2 fra 1974 finner jeg et referat fra årsmøtet i Landslaget
Teater i Skolen som ble holdt i Gamlebyen i
Fredrikstad den 30. mars. Da årsmøtet startet klokken 12.45 var det 36 medlemmer til
stede, deriblant undertegnede. Sak fem på
dagsordenen var forslag til navneendring:
«Begrepet teater blir lite brukt i pedagogisk sammenheng. Drama er det begrepet
som benyttes mest i vårt arbeid. Vi finner
det igjen i fagplan for drama, dramalinjen,
dramakurs, dramaverksted og på elevenes
timeplan. Landslaget bør ha et navn som blir
assosiert i riktig retning. Det bør presiseres
at det ikke er noe brudd med teater at man
velger drama».

Nå skriver vi 2014, og navnedebatten er igjen
satt på dagsordenen. Det er de unge i laget
som krever en endring, et navn som flere kan
identifisere seg med. For navnet skjemmer,
mener mange av våre unge medlemmer:

Nils Braanaas pekte på betenkeligheter omkring virkningen av en navneforandring. Vil
en navneendring skape problemer? Er det
taktisk riktig å forandre et innarbeidet navn?
Kan vi gjøre noe konstruktivt for å vise at vi
ikke er teaterfiendtlige? Etter en meget livlig
debatt ble forslaget godkjent med 31 stemmer
for, to stemmer mot og en blank.

– Drama forbindes med mye rart, sier de
unge. Teater derimot har ikke slike konneksjoner, teater er allment akseptert som
et kunstfag.

Jeg blar videre i gamle tidsskrifter, og i 2004
er navnesaken igjen nevnt, men saken utsettes til landsmøtet i 2006, angivelig på grunn
av manglende debatt rundt navneskiftet.
Når debatten starter, dreier det seg om tradisjon og fornyelse. Landslaget Drama i Skolen skal favne vidt, det skal være et nasjonalt
og internasjonalt navn, det skal klinge som
navn, forkortelse og søkeord på nettet.

– Ønsker dere virkelig å ekspandere? Hvis
ja, - må dere endre navnet nå! Hva har dere
oppnådd ved å hegne om LDS i så mange år?
Jeg blir svar skyldig. Hva har vi oppnådd? Vil
det nye navneforslaget kommunisere hovedsiktemålet på en god måte? Synliggjøres interesseorganisasjonens formål? Vil vi miste
medlemmer? Spørsmålene er mange. Det
er alltid tryggest å holde fast ved det gamle.
Endring er skummelt, men det er moderne
å være endringsvillig.

Fra referatet i 2006 finner jeg denne kommentaren: «Landslaget Drama i Skolen har
vedtatt å beholde navnet. Dette vedtaket ble
gjort med 11 av 16 stemmer. Dermed er den
tidligere diskusjonen om endring av navnet
en sagablott. Avstemningen skjedde i en gemyttlig tone.»

– Ordet «landslag» er gammeldags
og assosieres med lagidrett.
– Det er få dramajobber i skolen, mange
arbeider i det frivillige kulturliv. Skal
man favne alle, må «i skolen» fjernes.
– Noen mener sågar at dramabegrepet
er belastende.
Hvorfor, spør jeg?

Men drama er skolens teaterfag, sier jeg,
dramaordet kan ikke fjernes, da blir det
ramaskrik!

Valget står altså mellom Drama- og teaterpedagogene eller Landslaget Drama i
Skolen, og avgjørelsen skjer 24. mai. Vel
møtt til landsmøtet!
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Kristian Nødtvedt Knudsen
Stipendiat i drama/teater, program
for Læreutdanning, NTNU.
Medredaktør for temanummeret

Mellom trygghet
og konflikt
Kritikk gjennom selve kunstprosessen, eller organisering av en kritikerstand
for kolleger? Marianne Nødtvedt Knudsen og Bjørn Konrad Rasmussen er i
alle fall enige om én ting: dramafaget har godt av mer kritikk.
tekst: Kristian Nødtvedt Knudsen

Kristian Nødtvedt Knudsen: Hva tenker dere
på når dere hører Jane Simmons’ utsagn: “Praise is good for the ego, but bad for the arts?” 1
Marianne Nødtvedt Knudsen: Jeg forstår det
umiddelbart som at det blir lite motstand og
lite videreutvikling når du kun gir ros. Hvis
du ikke får noe motstand, vil du ikke klare å
tenke videre.
Bjørn Konrad Rasmussen: Jeg er også enig
i Simmons’ utsagn. Det tilhører kunstens
vesen å være kritisk, altså å ikke være selvbeskyttende eller selvforsterkende, men i stedet
forsøke å snu opp ned på ting. Kunstens vesen er å være subversiv. Alt som handler om
lovprisning av ting går i mot kunstens vesen.
K: Vil det være fruktbart å plassere en kunstkritiker i praktisk dramaarbeid?
M: Det kan jo oppleves sårbart hvis du har utviklet et dramaforløp, og så sitter det en kritiker og vurderer det du gjør. Det vil kanskje
være en vanskelig situasjon å håndtere. Men
hvis du klarer å være objektiv og konstruktiv,
å se muligheter og videreutvikling, så vil det
sikkert være fruktbart.

B: Hvis man arbeider med noe som skal vises
for et eksternt publikum, må man også tåle
krikken – og da blir det jo tradisjonell teaterkritikk. Men når du arbeider i en prosess, i et
sårbart miljø, med mennesker som forsøker å
formulere seg innenfor en trygg ramme, skal
man være forsiktig med den eksterne kritikken. Gavin Bolton skriver om dette – at det er
en forskjell på det vennligsinnede publikum
og det eksterne publikum. Som kunstpedagog må man skille mellom disse.
M: Men selv de (publikum) må jo kunne få
lov til å være kritiske til det de ser. Nå hørte
jeg et eksempel fra en kollega, hvor sønnen på
ti år hadde sittet i to timer og ventet for å være
tre minutter på scenen. I et kunstpedagogisk
perspektiv synes jeg det er feil. Da må læreren
tåle å få den formen for kritikk, til tross for at
det er en produksjonssammenheng og at det
er for et vennligsinnet publikum.
B: Da er det læreren som får kritikken,
ikke barna.
M: Nei, barna skal ikke få kritikken i den forstand, det er jo læreren og kunstpedagogen
som skal få det.

1: Les: Jane Simmons' paper-presentasjon på IDEA-ongressen i Paris 2013 inspirerte DRAMA-redaksjonen til å lage et
eget temanummer om kritikk. Les mer om Jane og hvordan hun linker teaterkritikk og studentrefleksjoner på side 10.
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K: Bør det forekomme kritikk av dramapedagogens arbeid?
B: Ja, det er jo klart at det skal være det. Og
at det har vært for lite kritikk innenfor dette

Kritikkdiskusjon
I februar inviterte tidsskriftet
DRAMA to representanter fra
TO FORSKJELLIGE GENERASJONER I
dramamiljøet til en samtale om
kritikk i og av dramaarbeid
Marianne Nødtvedt Knudsen (31)
er lektor i drama og arbeider på
dramalinjen ved Fyllingsdalen

TO GENERASJONER DRAMAPEDAGOGER OM KRITIKK: Dramapedagog Marianne Nødtvedt Knudsen ønsker mer kritikk av sin undervisning
så hun ikke gjør det samme om 20 år som hun gjør nå. - Det forutsetter en base av trygghet, og den tryggheten er ikke alltid til stede. I alle fall ikke i mitt mijø,
sier professor i dramapedagogikk Bjørn Konrad Rasmussen.

er jeg helt sikker på. Men da ser jeg det fra
forskerens perspektiv, da det er en del av forskningens vesen å kritisere praksis. Og det har
vært fraværende i store perioder. Men hvorfor? Hvis vi ser på årsaken til at det ikke er
kritikk, tror jeg at det handler om at det er
en virksomhet som er sårbar, hvor folk investerer sitt følelsesliv – her tenker jeg både
på deltakeren og på kunstpedagogen. Det vet
også vi, altså dramaforskerne, og derfor er vi
litt forsiktige med det. Kanskje for forsiktige?
M: Ja, jeg tror for forsiktige. Hvis man turde
å gi hverandre konstruktiv kritikk, hadde det
vært å foretrekke. Jeg synes det burde være
et miljø for dette, kanskje mer enn det er i
dag. Både innenfor kulturskolen, men også
innenfor de videregående skolene.

videregående skole, Bergen
Bjørn Konrad Rasmussen (59) er
professor i drama/teater ved
institutt for kunst- og medievitenskap på NTNU, Trondheim
..................

Samtalen ble ledet av Kristian
Nødtvedt Knudsen – Stipendiat
i drama/teater på Program for
lærerutdanning ved NTNU.

B: Hvem tenker du at skulle stå for den
kritikken?
M: Jeg tenker kollegene. For eksempel kunne de se og vurdere forestillingen du har arbeidet sammen med elevene om å lage. Hvis
man har en workshop med elever, kunne
man åpne opp for å få inn en kollega som
kan se på det med et konstruktivt og kritisk
blikk. På den måten ville man kunne fornye
sin egen praksis. Jeg tror det er veldig viktig,
slik at jeg ikke gjør det samme om tjue år
som jeg gjør nå.

B: Det forutsetter en base av trygghet, og den
tryggheten er ikke alltid til stede. I alle fall
ikke i mitt miljø.
M: Da må man kanskje gjøre noe for at det
kan bli sånn.
B: Ikke sant? Vi vet jo at når vi arbeider på
gulvet for å kunne gi kritikk til deltakerne,
må det også være en grunnstemning som
rommer nok tillit og trygghet til at man kan
komme med kritikken. Det samme gjelder på
kolleganivå. Kanskje mellom forsker og det
utøvende feltet også?

M: Noen er gode til å ta kritikken og andre
er mer sårbare. Vi er jo forskjellige. Men hvis
de har vist tydelig at dette var ubehagelig,
prøver jeg å avrunde eller beskytte dem ved
å si “Ja, det er muligens min feil” eller “Her
har du ikke fått nok regi av meg”. Men jeg
synes de fleste har taklet det veldig bra. Og
kritikken har ikke vært hard, men konstruktiv, slik at de kan se nyttverdien av å få sånne
tilbakemeldinger. De er jo 16-18 år og lever i
et ganske hardt miljø i utgangspunktet. Jeg
synes det er utrolig tøft at de tør å kritisere
hverandre. Det er lett å rose, men vanskelig
å være kritisk.

M: Jeg har hatt grupper i teaterproduksjon på
videregående skole hvor jeg har prøvd å lage
et trygt fellesskap gjennom at vi gir hverandre konstruktiv kritikk etter små visninger.
Det tror jeg også elevene synes er nødvendig.
Å gi dem mulighet til å si “Jeg synes dette var
bra. Samtidig ser jeg at du bør jobbe litt mer
med stemmebruk, være mer fysisk aktiv” og
så videre. Hensikten er å gi hverandre rom for
denne konstruktive tilbakemeldingen og på
den måten la de utvikle seg mer som gruppe.
I stedet for at det hele tiden er jeg, som lærer,
som skal si disse tingene til dem. Elevene ser
jo som regel de samme tingene selv.

B: Det er jo størst erfaring og tradisjon for å
gi ros og oppbakking. Det er en slik innstilling dramapedagogikken har hatt i årevis. Jeg
tror faktisk at den kritikken som gis, i største
grad gis på det nivået hvor man har grupper
der man kan ha prosessevaluering og sluttevaluering. På min arbeidsplass får studentene evaluering hele veien og minst én bokstavkarakter når de har produksjoner. Men
igjen: på kolleganivå er det mindre tradisjon
for denne typen tilbakemeldinger.

K: Hvordan takler elevene kritikk?

B: Det er mange faktorer som spiller inn. Det
har også noe med prioritering av tid å gjøre,

K: Hva kan det komme av? Kollegaene er jo en
del av det samme miljøet.
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B: Men det innebærer også at man er åpen for
kritikk begge veier, at man har en prosess hvor
man stiller seg åpen for en kritikk fra de du jobber sammen med. Det innebærer en helt annen
type åpenhet. Man åpner døren for at deltakeren også kan få lov til å kritisere læreren.

M: Det gjelder også i VGS. Det blir jo heller
ikke prioritert å skape et slikt miljø der. Man
kunne som leder eller seksjonsleder gjerne
sette av tid til både teambuilding og konstruktiv kritikk. Å ha en faglig utvikling sammen,
i stedet for at man sitter på hver sin haug og
ikke klarer å få tid til å se mer enn bare sitt
eget. Men jeg vet ikke om dette er mulig, eller
om det bare er en idealistisk tanke?

M: Det pleier jeg å gjøre i praksis. Jeg avslutter
undervisningen i en ring, hvor hver deltaker
skal få lov til å si en positiv og en mindre positiv ting om dagens undervisning. Der åpner
jeg egentlig opp for at de skal kunne komme
med kritikk av meg som lærer. Jeg har også
jobbet med de innsatte i Bergen Fengsel. De
er mer direkte og sier for eksempel at “dette
var veldig kjedelig” eller “det var for få pauser”. Da har jeg noe å jobbe videre med til neste gang. Jeg har troen på at det gir deltakerne
en større medbestemmelsesrett.

B: I mitt miljø har vi liksom tillit til at alle
gjør en god jobb hver for seg, og så har vi på
grunn av få ressurser veldig lite timejobbing,
så vi arbeider ikke sammen. Alle arbeider
hver for seg og det sitter langt inne å måtte
be om å få innsyn. Man føler vel at man setter seg litt over den andre når man skal gi
kritikk: “Nå skal du høre her. Du burde gjort
det sånn…”
K: Er det noen dramafaglige tradisjoner som
er mer åpne for den kritiske kultur enn andre?
B: Du mener at det henger sammen med fagsyn?
K: Ja, kan det være tilfellet?
B: Ja, men ikke så mye i sammenheng med
hvilken dramapedagogisk tradisjon det er
snakk om, men mer med hvilket grunnsyn
du har på ledelse og hvilken kunstpedagogisk holdning du har. Jeg tror for eksempel at
i visse typer utøverutdanninger så møter du
den der tyrannen som virkelig sier fra. Men i
den tradisjonen som jeg er oppdratt i, en demokratisk ledelsestradisjon som preger mye
av dramapedagogikken jeg er opptatt av, kan
man ikke gi kritikk på den måten, Man har
en annen måte å lytte på.
K: Kan man ikke være kritisk i demokratiske
læringsprosesser?
M: Jo, man kan det. Demokrati er jo åpenhet.

B: For meg er dette et ideal. Det handler om
en faglig grunnsetning, det å arbeide kunstnerisk. Det handler om denne forestillingsevnen som har noe kritisk ved seg, at man
alltid har et nytt perspektiv på ting. Der ligger det en kritisk grunnkompetanse, som vi
(kunstpedagogene) forsøker å stimulere til å
arbeidet. Den må også få lov til å smitte over
på selve prosessen, på ledelsen av denne. Men
det er jo veldig krevende.
K: Hvordan ville den ideelle situasjon for å gi
kritikk se ut?
M: Jeg skulle jo ønske at jeg hadde hatt en
kollega som kunne se min undervisning og
fungere som en form for kritisk konsulent. En
person jeg stoler på og som kunne gi meg en
faglig tilbakemelding etter undervisningen.
B: Det handler jo litt om ressurser, men det
høres ut som en spennende idé. For meg er
idealet denne interaksjonen: Det demokratiske idealet om at vi skaper noe sammen
og at det der ligger en åpenhet, som du sier.
Demokrati handler ikke om å være enige,
men om å tolerere mangfold, konflikter og
meningsutvekslinger.
Alt arbeid som ikke har konflikt og spenning
i seg blir dødskjedelig. Dette må man ta med
inn i arbeidet med deltakeren når man jobber

pedagogisk, på alle nivå. Det handler om en
kritisk innstilling til aktiviteten.
K: Den kritiske konsulent lyder jo også litt som
en utopi, når jeg tenker på deres innspill om
tidsperspektiv og en travel hverdag. Ville det
vært et alternativ at du selv ble din egen kritiske konsulent?
M: “The reflective practiotioner”… Jeg tror det
er litt vanskelig. Altså, du kan jo være din egen
kritiker til en viss grad, men i siste instans er
det alltid godt å ha et objektivt syn på ting.
B: Jeg tror mange dramapedagoger er sin
egen største kritiker. Man bruker så mye
energi på undervisningen. Jeg tenker på mitt
spenningsfelt mellom forskning og undervisning. Så ser jeg at mange bruker hele livet sitt på å gjøre undervisningen bedre og
bedre. Men det er også pedagoger som er mer
selvbevisste og bruker aktiviteteten for å befeste sin egen fortreffelighet. Da har man ikke
noen selvkritikk.
M: Ja, og da er vi jo tilbake til samtalens anslag, at det handler om egodyrking fremfor
kritisk og konstruktiv videreutvikling.
K: Apropos Simmons, kan vi ta teateranmelderen med inn i prosessen? Som en rolle som
blir skapt kollektivt?
B: En rolle som man jobber med? På samme
måte som vi har instruktørrollen og skuespillerrollen, så skulle man også ha en kritikerrolle?
K: Ja?
B: Ja, det er jo en spennende tanke. Jeg tenker
på om jeg har vært borti det noen gang, som
et pedagogisk grep.
M: Man har det delvis i Forumteater. Hvis
du skal belyse tingene fra forskjellige sider, så
kan du dele inn forskjellige roller i samfunnet,
hvor den ene rollen kan være veldig kritisk.
B: Er det en god idé at den som anmelder en
forestilling skal komme inn og se på prosessen? Jeg tviler. Anmelderen er opptatt av verket, det ferdige produkt. Men som en funk-
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– Alt ar beid som ikke har konflikt og
sp enning i seg, blir dødskjedeli g

Bjørn Konrad Rasmussen

Marianne Nødtvedt Knudsen

i hvert fall i mitt system. Det å sette av tid til
denne typen feedback og etterarbeid er vanskelig. Man har i utgangspunktet en travel
hverdag med undervisning, forberedelse og
forskning, og når man har gjort studentevalueringen ferdig, er det ikke tid til så mye mer.

kritikk

sjon innenfor en type arbeid, da får jeg også
assosiasjoner til kunstpedagogisk prosess,
ikke sant, at kritikerrollen er viktig uansett
om man lager en dramapedagogisk prosess
eller ferdig produksjon. Den kritikerfunksjonen er jo ivaretatt av regissøren eller assistenten eller andre funksjoner på teateret, så det
er mange som har den rollen, men det er ikke
så mange som har den rollen i dramarommet.
M: Det har jo blitt anmeldt noen dramaforløp
på konferanser eller lignende, jeg mener å ha
lest noen anmeldelser, altså ikke teaterkritikk, men faglig kritikk.
B: Ida Krøgholt gjorde en stor kritikk av Cecily O’Neils arbeide. Men det er en spesiell situasjon, dette med å holde dramaworkshops
internasjonalt. Det er jo ikke hverdagen for
en vanlig dramapedagog.
K: Kan kritikken forbedre dramafaget? Dets
omdømme? Og utvikle nye måter å arbeide
med drama på?
M: Nå har vi fått kritikk fra Stavangermannen2
(Ståle Kyllingstad, journ. anm.) som arbeider
i oljeindustrien. Det er jo en direkte kritkk av
faget, men om det har skjedd noe i etterkant av
dette, det vil jeg ikke påstå at det har.
B: Nei, dette er komplekst. Det vi snakker om
nå, er hvordan vi kan systematisere kritikken
som en del av det kunstpedagogiske arbeidet.
For kritikken finnes i faget vårt, samtidig som
faget også kritiserer samfunndet. Så, punkt én:
kritikken finnes. Punkt to: kritkken må systematiseres faglig for å få faget videre. Så er det
det store spørsmål: Hva fremmer faget? Jeg tror
kritikk slår begge veier. I mitt forskningsarbeid
er det slik at når forskere også klarer å kritisere
faget, gir det større troverdighet i samfunnet.
Det fungerer mye bedre å ha en “både-og”-nyansert holdning til hva faget gjør og ikke gjør,
enn bare å si “vent på oss, vi har et fantastisk
redskap som alle trenger”. Det slår veldig fort
over i en misjonæraktig lovprisningsinnstilling.
Men hvis du fremmer for mye kritikk, vil folk
nikke og vedkjenne seg den samme holdningen
om at tingene er for dårlige.

M: Kompleksiteten ser vi kanskje også i forhold til dramafaget i seg selv. Det er litt som
en løvetann som trenger seg gjennom asfalten forskjellige steder. Noen steder får den lov
til å vokse, andre steder blir den fjernet.

ikke. Det skulle jo vært der budskapet kunne
blitt formidlet. For nettopp også å vise til
forskning som de ikke vet at finnes.

B: Det var et godt bilde.

B: Hør nå her. Jeg har brukt 20-30 år på å si
at det er forskningsdokumentasjon vi trenger for å få faget videre. Nå ser jeg at det ikke
nytter, nå vil jeg tilbake til - og det er litt som
å banne i kirken - nå vil jeg tilbake til det nivået Marianne jobber på! Jeg tror det er mye
viktigere at man gjør ting, at man bruker
faget kritisk. Vi må få samfunnet til å legge
merke til arbeidet vårt; med innvandrere,
med fengselsinnsatte eller med barn. Og hvis
vi går i den reningen, må vi også ut av den
tenkningen hvor vi gjemmer oss i klasserom,
i blackbokser på universitetet, som ingen ser.
Alle produksjoner på VGS og universitetene
må ut i samfunnet. Vi må arbeide anvendt, i
situerte rom, for det tror jeg på en måte er det
eneste politikerne vil verdsette.

K: Hvordan har formidlingen i dramaarbeid
fungert så langt? DICE-prosjetet var jo en formidling av dramaarbeid, og Anne Bamfords The
WOW factor. Hvordan synes dere at slike forsøk
på «bred» formidling har fungert så langt?
M: Jeg vet ikke hva jeg skal si…
B: Ja, hva skal vi si til det, Marianne…
M: Det er jo bra at de har gjort det, men det
har vel ikke fått så mange konsekvenser for
faget, det må man jo ærlig innrømme.
B: Nei, sett fra dramafagets ståsted har mottalgelsen vært skuffende. Så kan man lure på
årsaken til det. Det finnes også en ny OECDundersøkelse som er veldig bra, som kom ut
etter WOW og DICE (“Arts for art’s sake – The
impact of arts education”). Den er den beste og
største rapporten som er blitt laget, som sier
det som skal sies om kunstfagets betydning i
skole og samfunn. Men jeg tror det handler
om at vi stanger i mot det eksisterende utdanningssystemet. Det handler om dørvakter som
holder på sine posisjoner og det handler også
om en type forvaltning, som ikke er interessert nok til å rydde opp i likeverdigheten og
urettferdigheten blant kunstfag.
K: Ville det være andre veier å gå for å
formidle budskapet?
M: Nå tenker jeg bare på utvalget fra Kunnskapsdepartementet, ekspertgruppen for
kunst og kultur i utdanningen, som ikke
inneholder noen representanter fra drama
eller dans. Hva er det som gjør det? Er det
fordi musikk og litteratur har en sterkere
tradisjon i skolen, og man ikke tenker drama
som kunstfag? Eller er det manglende kompetanse hos de som sitter i regjering? Jeg vet

K: Så en politisk retning?

M: At det skjer noe i bydelene, at det skjer noe
på landsbasis.
B: Absolutt. Så det er handlingen – den dramatiske iscenesatte handling og dens effekter
på lokalmiljøet og på deltakerne våre som er
vårt sterkeste våpen. Derfor er dette temanummeret om kritikk viktig. Vi må faktisk
være mye mer kritiske på et overordnet nivå,
vi må tenke på en annen måte. I tillegg må
vi altså ha pedagoger og kunstnere som har
et vokabular, som er kampdyktige. Derfor
handler det også om diskurs; om Ph.d.-utdannelser, om masterutdannelser, det handler om folk som kan svare når man blir spurt:
“Hvorfor drama?”. Ja, så man ha noen andre
svar enn at det er morsomt og gøy. Vi har
vært for dårlige på det diskursive nivå i faget
vårt, det tar tid, for det handler om utdannelse, ikke sant. Ja, nå ble jeg veldig engasjert…
M: Vi må få flere løvetenner i Norge for at vi
skal bli sett.
Teksten er oversatt fra dansk av
Tina M. A. Tahtchieva

2: http://www.dn.no/talent/article2554012.ece
88
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Transforming practice
through criticism:

Opening the
door to theatre
How to make the students take ownership of activities as well as reflections.

tekst: Jane Simmons

I was dumbstruck. Thinking about it today still makes me emotional because just
months before seeing this play, my intellectually disabled brother Nicholas had died.
Theatre gave me a brand new perspective
on Nicholas. How much did he understand
about his plight and journey even though he
couldn’t form words to communicate it? Did
he understand me even though I couldn’t
understand him? Why had I never thought
about it before?
Theatre took me to a world that made me
realise how much bigger life was than what
I had experienced at 17. Theatre became my
teacher and my best friend. How many other
people, places and ideas could I learn through

10
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this powerful visceral form? Theatre had given me the gift of perceiving others and myself
in new ways.
My love affair with theatre grew over time
and taught me what it could do and how it
could do it through this three-dimensional
and interactive temporal art form. It was the
perfect symbiotic relationship. We needed
each other. Theatre talked and expressed itself through its powerful semiotics. Its many
different perspectives and experiences were
beyond my imaginings or sometimes mirrored them. I listened and learnt, nodded in
agreement, expressed my political anger at
issues of injustice or empathised through my
passive catharsis.
My journey and theatre. It was my love of
theatre that drew me into performing, improvisation and drama teaching. I got to
share my passion with new generations and
help foster their relationship with theatre.
As I grew and gained confidence in expressing my love for theatre and drama, it led me
into presenting at local, national and international conferences on drama education and
performing. I’ve coached at corporate conferences on the skills of the form, performed on
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syllabus is to develop the ‘student as performer and deviser’. Even though a journal or log
book is a mandatory component of the course,
it has often been under-utilised as a tool for
reflection and analysis of theatre, semiotics,
intentions and effect. As teachers of the craft
of theatre, the journal is often neglected in
extending our practice because there is no set
criteria attached to it in the same way we have
for performance based work.

Jane Simmons
Head of Drama at St Andrew’s Cathedral School,
Sydney. Jane’s polarising blog on theatre,
www.shitonyourplay.blogspot.com has been
widely popular since its inception in 2011

I remember, when I was 17, I fell in love with
theatre. The play was called Gulls written by
Robert Hewett. The play’s protagonist, Bill,
was intellectually disabled and had no way
of communicating in words his thoughts or
desires to his family. Yet in candid monologues and asides to the audience he told us
exactly what he was feeling and thinking. He
explained to us, with passion, humour and
frustration, how even though his body was
impaired that he could still understand what
was going on around him.

kritikk

some very prestigious stages, and currently run
a Drama Department in a Sydney high school.
Ultimately it led me to start my own popular
theatre review blog, www.shitonyourplay.
blogspot.com.au (SOYP), an unpretentious
conversational voice defining my theatrical
experience as an audience member. It was an
avenue to tell my good friend theatre that I
understood its voice and like a good therapist
(albeit sometimes a tough therapist), I wanted
to talk about it in real language, much like
this paper. I didn’t have to prove that I was
part of the ‘intellegensia’ but instead aimed
for accessibility to evoke the experience in
the most informed style I could muster, just
as I ask of my students. They were my words,
printed for the world to see, communicating
my thoughts and feelings on theatre.
All of these ‘hats’ allowed me to have a broad
perspective of theatre and I think has made me
a better teacher and practitioner of the subject
and fostered an even deeper love of the art.
Sharing the journey. I am fortunate to teach
in a country that has a rigorous and extensive Drama curriculum that allows students
to engage in many different styles, forms and
techniques of theatre. The chief focus of the

The Drama classroom is an experiential process driven by workshop or rehearsal analysis
more than written critical feedback. Effective self-analysis and the product’s success
or failure is often assessed in performance
and through formative assessment means
such as oral feedback. As a learning space it
is vibrant and real but it can be ‘loose’ in capturing theory and practice as related to each
other. Obviously most students who choose
to study Drama do so to perform not to reflect in written extended responses. Even in
my initial teacher education, it was planning
and executing lessons that were foremost in
assessment, not written analysis and certainly not self-reflection.
Mastering the writing beast. The written
examination (that constitutes 40% of the
student’s matriculation marks) is still the
beast to be mastered by students not only in
my school but it seemed everywhere I looked.
This raised several questions for me: why is
understanding the performance text and being able to write about it so difficult for students? Is it the nature of the examination itself? Are we asking too much from teenagers
to critically analyse performance, workshops,
texts and experiential learning in a previously unseen question? Perhaps this requires not
only insight and knowledge of the theory put
into practical examples but demands an emotional intelligence beyond the teenage years.
We have journals. Why are students still recounting when writing more than reflecting?
Why is it so hard to ‘connect the dots’? What
scaffolding is missing?

LOVE AFFAIR: When she
was 17, Robert Hewett's play
Gulls, made Jane Simmons
fall in love with theatre.
Theatre gave her the gift of
perceiving others and her
self in new ways. (From a
National Theatre production
of Gulls in Perth, 1983.
Photo Geoff Lovell)

Students learn how to apply the elements of
drama in their performance work so they are
already accessing all the correct language of
theatre. Yet applying the elements with a
critical eye is incredibly challenging. Drama
students are much more successful in ‘doing’
and ‘making’ rather than introspective writing or critically analysing. And if I was still
struggling with this and I was one of the more
experienced, active and respected teachers in

d r a m a n r . 01 _ 2 014
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the State, surely I was not alone. Professional
Development courses on writing the Drama
essay are the most attended and in constant
demand from teachers. I run a social media drama support network in Australia called ‘Drama
Peeps’ with over 1450 teachers as members and
the almost daily request is for high-quality ‘A’
range essay samples and scaffolds.
It was obvious from years of teaching that
students who could critically appraise their
work effectively in their journals were also
the ones who achieved the highest results
in the written examination and the practical performance, even if their performance
skills, understanding of the texts, ability
to recite or recount quotes or research and
workshop experiences was less refined.
Approaching theatre with critical eyes. Understanding the semiotics of theatre is a sophisticated skill in critical thinking. Initially
you need to take the information from the
performance text that you usually only get to

troll
critic
coach?

or

The blog Shit On Your
Play became an overnight
sensation. Early posts reflect
the fervent passion of
someone who’s a little fed up
with bad theatre but it then
calms into a more objective
teaching canvas.
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see once and probably with no prior experience or knowledge of the work and then from
this one viewing you:
• Intuit the writer’s and director’s
intentions from that viewing.
• Evaluate how they manipulated the
elements of staging to express those
intentions
• Understand the play’s style and
form as part of the play’s thematic
and narrative construct
• Assess the influence and performance of the actors
• Factor in their own experience
in the production, onstage or off,
their history and background, social context, political and cultural
persuasions, understanding and
education to examine the effect the
performance had on them
• Then correlate all of those components to analyse the final result.

d r a m a n r . 01 _ 2 014

This is higher-order emotional intelligence
and that requires major scaffolding to build
students up that level of sophistication.
Developing skills and experience in writing.
The students have become good at expressing some but certainly not all of those things
in the journal or in deconstructing theatre.
They might put words to a visceral experience
of what was just witnessed but rarely delve
beyond that. It is here we might turn to our
theatre critics whose job it is to try to fill that
void in using them as examples of how to express what happens in the theatre space.
Turning to the critics. Theatre critic Irving
Wardle (1992, p9) argues “When a reviewer succeeds in finding the right words for
something that has been vaguely hovering
in the public mind, he creates satisfaction all
round”. Perhaps the key to teaching students
how to write about performance can be supported by understanding of the role of the
critic. When I looked at most reviews availa-

Jane Simmons is the author of contentious
theatre blog Shit On Your Play (www.shitonyourplay.blogspot.com). She started the
blog in June 2011 in response to the lack of
authentic voices reviewing theatre in Sydney
at that time and wanted to address the balance.
SOYP quickly became known as a blog that
represented the audience and theatre, both
good and bad were spoken of as experiential
more than an academic study or with a promotional bias.
SOYP is a conversational theatre blog that offers more than a plot outline and a mention of
a few actors. It is written from the point of view
of an audience member who also knows theatre and questions what’s working and what
isn’t and tried to give reasons why. It is a lesson as much as it is entertainment. Early posts
certainly reflect the fervent passion of someone who’s a little fed up with bad theatre but it
calms into a more objective teaching canvas as
it ages (much like a good friend!)
It became an overnight sensation and although she had been publishing anonymously
to allow the blog to speak for itself, she was
interviewed by the news site The Global Mail
in February, 2012 http://www.theglobalmail.
org/feature/now-everyone-really-is-a-critic/23/ and was outed as its author.
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ble to the public, however, I was disappointed.
Most of them were plot recounts with token
praise of the attempt, some description of the
design with a lack of analysis of any semiotics
or problems with the production at all. This
wasn’t theatre ‘criticism’. I think this is one
reason that my blog had such an impact on
the Sydney theatre scene as it was not afraid
to capture the experience of the performance
and pass judgement, offer feedback and deconstruct the choices made by the creative
teams involved in the show.
I had approached criticism like a teacher,
not a journalist who had the job land on
their desk and who treated it like an advertorial exercise. I had seen the blog as an opportunity to give feedback. It’s no wonder I
rustled a few feathers in the industry from
those who questioned my credentials as a
reviewer because I certainly didn’t write like
them. My words had stirred the status quo.
I was summarily dismissed by other critics
because I was a ‘middle-aged woman and just
a teacher’. At their request, I spoke at one of

kritikk
tema

]

Sydney’s leading theatres, Belvoir St Theatre,
in a special forum on criticism addressing
who has the right and responsibility to write
about theatre and why were blogs replacing
mainstream sources. Obviously the public’s
voice now had access to print their thoughts
and audiences were seeking them out. I presented at a TEDx Youth Conference on writing criticism as my blog had struck a chord
with teenagers, hungry to find their voice
and clarify their words. I had companies
and performers eager for me to review their
shows because they were desperate for what
they coined “real feedback”. Dinham (2008,
p35) explains, “An expert teacher, mentor or
coach can readily explain, demonstrate and
detect flaws in performance. He or she can
also identify talent and potential and build
on these”. SOYP had, unknowingly, become
my homage to giving theatre feedback like I
would give to a student.
Peter Brook (1988 p235) says “The confrontation between an audience and a dramatic

action asks each spectator either to agree or
disagree with what it sees or hears”. Yet where
could we read constructive criticism about
theatre that could shed light on its semiotics
and educate as well as inform and entertain
its audience? How could teachers learn the art
of the theatre critique if it wasn’t even practiced by the ‘professionals’? The word criticism had such negative connotations that we
have immersed ourselves in feeling that that
final step, reviewing the success or failings
of a performance, especially self or peer assessment was the trickiest of all because there
wasn’t much evidence of it outside of the
classroom and I suspected, inside it as well. I
was now tasked with how to teach students to
write in this way in their voice.
If “some of the best feedback results from conversations with the student” (Brookhart, 2008,
p55), why were students still not translating
these conversations into a tangible written
form reflecting their understanding of what
they had learnt? Was it because when we go ⊲

It was an avenue to t ell m y go o d frie nd
t heat re t hat I und ersto o d i ts vo i ce and like a
go o d t herapi st, I want ed to talk abou t it
i n real language

Jane Simmones spoke at one of Sydney’s leading theatres, Belvoir St Theatre, in a special forum on criticism
addressing who has the right and responsibility to
write about theatre and why were blogs replacing
mainstream sources.

This caused a new wave of criticism towards
Simmons and her blog. First touted as a
“breath of fresh air”, many questioned her
credentials in and about theatre and accused
her of ‘trolling’, especially other theatre bloggers who wondered who this new wunderkind
was. She then became a victim of trolling as
the wave of criticism towards a non-industry
reviewer took hold.

targeted that she was “just a teacher” whilst the
mainstream criticism of other reviewers and
bloggers seemed to have more of an issue with
her gender and age. No-one seemed to be debating whether she could write with humour
and insight until The Age joined the debate
with this article: http://www.theage.com.au/
entertainment/theatre/culture-vulture-flarecomment-20120210-1sf8g.html

tional Broadcaster), The Age, as well as many
blogging sites. She has a large following of
young university students and she is now the
most copied template for NSW HSC Drama
students who choose to do theatre criticism as
their major work.

http://www.crikey.com.au/2012/02/10/my-cupof-tea-shit-on-theatre-and-bloggers-fire-back/
and http://theatrenotes.blogspot.com.au/shit
selfrighteousbloggers say she was the target of
criticism that looked to define her as “a mumsy private school drama teacher” and a “bitter
old spinster” to the other extreme of “I love
the loud cackle I have when I read something
she’s written which reflects exactly what I’m
thinking”. What was interesting is that the
venom from Arts and Theatre sources mainly

Belvoir St Theatre, one of Sydney’s leading theatres, jumped on the bandwagon and created
a special forum to address the role of the critic
and Jane became an audience favourite for her
honestly and knowledge of theatre that they
had not heard before and were championing
her case and cause to write it.

Since then, as with all things, the brouhaha has
died down and Simmons can just get on with
the task of writing and reviewing more than
defending the existence of the blog or being a
middle-aged female teacher. It is still one of the
most visited theatre blog sites in Sydney. She is
sought after by professional and independent
companies across Sydney to come in to their
shows and offer real feedback. She has become
known as the ‘critic coach’ of reviewers.

A google search provides plenty of articles
about Simmons and her blog. She has been
written about by The Guardian, the ABC (Na-

And whilst she makes no mention of it in her
classroom, she tends to be thought of as quite
the “legend” when her students find out!
d r a m a n r . 01 _ 2 014
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t he St ud e n ts w h o co u l d c r i ti c a l ly
a p p r a ise t he i r wo r k e f f e c ti v e ly w e r e a l s o
t he on es w ho ac h i e v e d t h e h i g h e s t r e s u lt s
i n t h e w r i t t e n examination and the
practical performance

to the theatre it has no set criteria to mark?
Do we rely on the ethereal experience to judge
whether we enjoyed it or not and except for
brief discussions like ‘foyer conversations’ we
rarely put pen to paper in an effort to give it
words? Time management and business literature tells us that success is almost 80% more
likely to happen when we write our goals, action plans and thoughts down because it helps
us make sense of our ideas and the direction
in which to go (Brian Tracy, 2007) so the
conversations were still not being translated
into written reflections that were manifesting
themselves into successful results for students.
Somehow I had to ‘raise the stakes’ on the
journal to get students and teachers to use
them more effectively so that writing about
experience could become demystified. I contacted my colleagues whose results are consistently above State average through the site
‘Drama Peeps’ and asked them about how
they used the journal. Some of their responses were as outlined:
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which he used with his arts students and
it transfers well to drama.”

what they were doing right as well as what
they were doing wrong.

“I set focus questions enabling them
to analyse their process and character
development whilst trying to keep them
being creative and fun at the same time.
The big criterion in the logbook for
me is that the students are explaining
WHY they have made certain choices
as they explain how they get to each
phase of the devising process.”

I realised what I needed to do was create a
specific criteria that asked students to analyse
and reflect and critique work based on viewing theatre as well as their workshops, practical work as performer and observer using
the language of semiotics. Their journals now
focused on critically reflecting their work,
that of their peers, their experience and understanding, in and outside the classroom. I
had to scaffold the criteria from early years up
so that we could train the students to adopt it
as a second language and as the final product
in their process in lieu of seeing the performance as the last stage. Whilst still offering
immediate and direct teacher feedback, the
task was now to engage students in their own
formative assessment. A student who can review their own performance can, in theory,
self-direct their own progress.

“I begin year 9 with a heavily scaffolded
logbook for a couple of weeks and I slowly
transition this to a blank page and set of
questions as a guideline. I do quite a bit of
work on logbook writing at the beginning
of year 9, with class discussions and writing exercises. I then cater to each student
as we move forward. Some progress
quickly to a blank logbook and others require more help with understanding what
is expected and like to stay with the scaffolds for longer. I also have a scaffoldedlife
skills logbook which caters directly to the
separate outcomes for those students.
I find if I get this right in year 9, my year
12 essays are so much better.”

“Year 9 is our first year of Drama so in the
first term I help them to identify activity
aims and class goals through guided
questions. This is usually to also ensure
Elements of Drama are addressed. By the
end of the year they are doing this by
themselves to write entries that don’t just
recap what exercises we completed in
class. Year 10 I’ll give some set questions
every now and then but generally I give an
outline of “expectations” for the logbook
depending on the unit we are doing.”

Becoming critical: the process. Heavily
scaffolded questions seemed to be the most
prevalent answer and although this was common practice, was there enough training and
guidance in empowering students and teachers with specific knowledge of theatre to help
inform those reflections?

“I have given them guideline questions,
but also get the kids to colour-code their
entries eg red for a research entry, blue for
a reflective entry, yellow for practical discussion etc....They get a sense of what they
actually fill their logbooks with... A Visual
Arts teacher showed me this technique

Hattie and Timperley (2007, p82) argue that
‘feedback is most powerful when it addresses faulty interpretations, not a total lack of
understanding’. My aim was to encourage
students who had already demonstrated
successful practices with inconsistent results
because perhaps they didn’t fully understand
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St ud ents who can revi ew t hei r own
perfo rm ance can, i n t heo ry, self-d i re ct
t hei r own pro gress.

We then examined their ‘roadblocks’- why
had some of them struggled to realise
three-dimensional characters? What information was still missing? Were they focused
on the same aspects of their character all the
time and therefore missing elements of an
emotional or physical life to show their audience different ways of behaviour, status or
attitudes and what was the effect of this?

I started with clear scaffolded questions for
each lesson relating to their practical work
that focused more on the ‘how’ and the ‘why’
rather than the ‘what’. For example my Year
9 class (14 year olds who had limited experience in Drama) doing improvisation and
characterisation might be asked the question
about a month into the unit: How can we use
improvisation to create a history or backstory
for a character to help inform the actor and audience about the sort of character they are now?

In pairs they shared the elements of each
other’s character they enjoyed and what situation they would like to see their character
perform in and why. They reported back to
the class and asked for contributions and
feedback that each student recorded in their
journals. They then had to devise a scenario
to show this aspect of their character to the
class to perform the following lesson. I then
gave them a table of improvisation, character and acting terms and semiotics they had
to use in their answer- from simple ones like
‘offer’, ‘stereotype’ or ‘role’ to more complicated ones we had been using like ‘proxemics’, ‘rhythm’ or ‘tactics’. I might add in a
scale for them to assess how successful they
had been in portraying their character in
improvisation tasks supporting this with a
list of performance skills. If they had given
themselves a 6 out of 10 I would ask them to
say what they had done to get to a 6 and not
a 5 and what could they do to become a 7. We
kept referring to the language of theatre to
help frame their expression and reflection.

The next stage was brainstorming all the
improvisation activities we had done that
had achieved these goals and those you
might be able to achieve in an imagined
learning scenario. This was extended by
discussing with a partner and then writing down all the dimensions they had discovered about their original characters
already and how had they discovered this
information.

Changing practice: developing critical understanding. What I immediately noticed
is the students started to take ownership of
activities as well as reflections. It was initially very time consuming but whilst heavily
scaffolded and guided by me, students were
becoming less reliant on the teacher as the
expert as they embraced more self-directed
learning. Students who had struggled to
write four lines were now writing a page and

started to ask each other questions after each
activity. Previously they had been passive as
audience reviewers. The journals were no
longer recounts but informative tools of
their own progress. The catchphrase in my
class is ‘self-reflection equals self-correction’
and yes, they now realise that homework
takes them much longer than it used to but
they are no longer like Bill from ‘Gulls’, unable to find the words to communicate their
understanding.
Conclusions. We are now two months into
this process and I now find myself ready to
use this template in all my classes and appraise its success mid-year. My goal is to
streamline the scaffold and like a performance, for students to understand the holistic nature of theory, practical, research,
analysis and reflection. I’ll keep you posted
but so far so good and just like that passionate 17 year old viewing a new way to see old
things through theatre, what I’ve now discovered is that whilst I had once dismissed
the journal as a necessary burden in Drama
it was the best way to offer students new perspectives on self-assessment, critical thinking and cognitive learning in every subject
as long as it was guided, scaffolded and used
as a self-diagnostic tool. It has not replaced
teacher feedback but it has empowered
students to contribute to their own understanding of their performance on stage. The
‘personal’ aspect of being surprised or hurt
by criticism has been primarily removed because the student is already aware of their
faults and strengths.

erful experience, it is in the permanency of
the written word that allows students to sift
through their ideas and formulate connections between practice and theory. Whilst
the performance itself will fade into the ether,
the written record allows students to reach a
new control and understanding of their own
learning and give it expression. Asking all the
right questions, like in Hewett’s play, can lead
to a love of searching for answers and this is
the very heart of teaching.
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If Gulls gave words to an experience using introspective dialogue and deepened
my understanding of my brother then I am
not surprised that self-reflection on performance now finds itself at the centre of my
study and practice. Whilst the viewing and
performance of theatre is a transient yet pow-
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–Godt at få tilbakemeldinger

INTERVIEW: Kristian Nødtvedt Knudsen

Kan i beskrive hvordan i arbejder
med kritik i dramaundervsiningen?

– Når du må lede efter
ting som fungerede eller
ting som kunne gøres
anderledes, så lærer du
også noget selv

S: Når vi har visninger, plejer vi altid at
slutte af med, at de andre skal give tilbagemeldinger. Det syntes jeg er vældig godt,
fordi du får træning i at sige ting. Af og til
på skolen, så tænker du ikke nødvendigvis
over når andre folk gør noget, men når du
da må lede efter ting som fungerede eller
ting som kunne gøres anderledes, så lærer
du også noget selv. Du bliver mere observant når der er visninger.

sebastian Andre Haugland og
Marita Hansen – Elever ved
Fyllingsdalen videregående skole Musikk, dans og drama, første år.

M: Jeg syntes det er godt med tilbagemeldinger, fordi det bliver lettere at vide hvad
man kan arbejde videre med. Hvad der er
godt og hvad du kan gøre bedre.
Føler i at i tager tilbagemeldingerne
med videre?

M: Ja, vi gør jo det.

16
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S: Da vi havde visning i sidste uge fik jeg
besked om at min måde at tale på var på
grænsen til ironisk. Det har jeg taget til mig
og øvet mig på ikke at snakke overdrevent,
men mere normalt, sådan at det bliver troværdigt.

–

S: Du vil jo ikke træde de på tæerne. Det er
på en måde det der med å finne balancen
mellem noget de kan arbejde videre med.
Når vi arbejder i grupper, så prøver vi at
bruge gruppen som flertal og at give kritik
til gruppen fremfor den enkelte.

tema

]

INTERVIEW: Kristian Nødtvedt Knudsen

Kan du beskrive hvordan i arbejder med
kritik i dramaundervsiningen?

– Det handler jo om at
gøre hinanden gode

S: Jeg føler ikke at vi får så meget kritik.
Frem til nå, så har vi haft om dramaforløb og
lignende, som ofte vi har været deltagere i.
Når vi selv laver dramaforløb, så er lærerne
vældig fokuserede på tilbagemeldingerne
som “hvordan eller hvad ville du gøre hvis
klassen er sådan?” Lærerne kommer med
forskellige scenarioer frem for “nej det
ville jeg ikke ha gjort, det er forkert”, men
i stedet – “hvad ville du have gjort hvis du
havde en situation som påvirker timen din
i en annen retning enn planlagt?” Vi bliver
beviste på at tænke på sådanne ting, da
bliver man godt forberedt. Det mærkede
jeg også da jeg kom ud i praksis.

Er det ubehageligt å få
tilbagemeldinger?

M: Egentlig ikke. Jeg syntes at give tilbagemeldinger er mere ubehageligt. Jeg er af og
til bange for at sige noget forkert til de som
har vist noget.

kritikk

Steffen Haugen – Student på Årsstudium
i drama v/ Høgskolen i Bergen

S: Ja, det er der. Når vi arbejder i grupper,
kommer vi med tilbagemeldinger til
hinanden. Vi gør det ikke så meget når vi
har en lærer tilstede, da er det jo læreren
som står for det. I gruppearbejd kan det
være vanskeligt, da man har forskellige
meninger. Det er heller ikke alle som
er lige gode til at tage imod kritik. Men
generelt set går det fint, det handler jo om
at gøre hinanden gode og at finde løsningen
sammen. Det er vigtigt å være åben for å
tage imod kritik, da det er lige så vigtigt
som at kunne give kritik.

Er der rum for at komme med kritiske
tilbagemeldinger mellem studenterne?
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« p o r t r e t t i n t e r vj u e t»

Helene Bæk Kortegaard
STUD.MAG I DRAMATURGI,
AARHUS UNIVERSITET

Begejstret og
omstillingsparat
• p o r t r e tt i n t e r vj u e t •

tekst: Helene Bæk Kortegaard

Lektor Ida Krøgholt har interesseret sig for,
arbejdet med og udviklet dramapædagogik
helt tilbage fra 1990’erne. Især krydsfeltet
mellem performance og dramapædaogik, er
en væsentlig drivkraft i hendes arbejde, foruden begejstringen for “det nye” og hendes
manglende evne til at sige nej.
Tid, tid, tid. Ida har presset mig ind i sit
travle program denne eftermiddag, og inde
bag den letåbne kontordør taster hun som
en gal. “Et øjeblik” siger hun idet jeg banker
på, skynder sig at blive færdig, mens jeg sætter mig og vender sig så imod mig: smilende
og nærværende. Til det første faste portrætspørgsmål, om hvad hun er aktuel med, tænker hun længe.
– Jeg producerer hele tiden noget, men det
gør man som forsker. Vi går lige ind på min
hjemmeside ik’? Så kan vi se hvad det er jeg
går og gør i.

undervisning i teater og dramapædaogik,
samt teateranmeldelser (når hun får tid). Det
med at få tiden til at slå til er svært, indrømmer hun. Især fordi der hele tiden dukker
spændende ting op, som hun må undersøge
og forholde sig til.
– Jeg er nok en af dem der får meget administrativt arbejde fordi jeg siger JA, hehe. Jeg
har svært ved at sige nej til opgaver og føler
jeg skal være deltagende der hvor jeg så er.

er egentlig meget det teater handler om for
mig. At deltagerne altid er i fokus, og måden
at rammesætte og lede sådan nogle rum på,
er interessant. Hvordan kan vi kommunikere
den rå virkelighed til hinanden?
Er du interesseret i, hvad det gør ved deltagerne?

Navn: Ida Krøgholt

Borgerscener og æstetiske fællesskaber.
Koblingen mellem aktuelt, eksperimentelt
teater og dramapædagogik er noget der inspirerer Ida, og som har gjort det lige siden
hun beskæftigede sig med emnet i sin ph.d.
afhandling. Det er vigtigt for hende at holde
fast i, at hun forsker i begge dele, fortæller hun.
Især “Virkelighedsteater”-tendensen interesserer hende, hvis det altså bliver rammesat
ordentligt og der tages fat i relevante temaer.

cesser og kurser i ”Design og
ledelse af kreative processer”
for erhvervsfolk. Hennes nyeste
artikel: Borgerscene og virkelighedsteater udkommer i næste
nummer af Teater 1, og desuden
skriver hun på en artikel om
Hotel Pro Forma

med afhandlingen: Performance
og Dramapæagogik – et krydsfelt
Titel: Lektor i dramaturgi, og

Som Ida udtrykker det, er det en ret bred
frame hun arbejder indenfor. På hjemmesiden fortsætter listen da også over videnskabelige artikler, op til flere forskningsprogrammer og grupper, kurser, gymnasiepædagogik,

18

d r a m a n r . 01 _ 2 014

Hvad kan “virkelighedsteatret” i forhold til det
dramapædagogiske?
– Jeg interesserer mig for hvordan man udvikler metoder, som kan få mennesker til at
kommunikere på en eller anden måde – det

Det er ikke svært at få Ida til at tale om hvad
der ellers interesserer hende – ordene flyder i
en lind strøm og engagementet er smittende:
– Noget af det jeg er optaget af for tiden er
æstetiske fællesskaber, som for eksempel
borgerscenerne er med til at etablere, ik?
Borgerscenen har det interessante ved sig, at
her mødes folk rent faktisk for at gøre noget
andet end at løse problemer. Jeg mener at
man kan betragte det som et æstetisk møde,
netop, hvor man udveksler smag, synspunkter og holdninger. Ved den første forestilling
på borgerscenen i Aalborg var temaet kærlighed, og der havde man så ladet en række
forskellige personer fortælle om deres kærlighedsliv eller deres måde at have det med
kærligheden på. Det var ret forskellige måder,
men de var ikke ude på at løse kærlighedens
problem. Man appellerede nærmere til at
markere kærligheden, at “lægge den frem”.
– Dramapædagogik er også iscenesættelse af
sådan nogle tematikker, der er tæt på os. Jeg
tror det handler om hvordan vi, i det dramapædagogiske rum, kan etablere kommunikation og rammesætte værdidiskussioner uden
at insistere på én fælles værdi.
Ida synes det er spændende at eksperimentere
med hvordan vi kan udveksle syn på problematikker, som vi ikke har noget bindende
fællesskab omkring, for eksempel hvordan
vi løser migration, kærlighed, krig.
– I borgerscenens fællesskab hverken kan
eller skal der findes løsninger af social eller
politisk art, men deltagerne tilkendegiver
værdier og holdninger og prøver værdier af.
At rammesætte æstetiske fællesskaber er på
den måde en voksende udfordring både i teateret og dramapædagogikken i dag.

Alder: 56
Uddannelse: Phd. I dramaturgi,

forsker ved Aarhus Universitet
Dramaspecialitet: Dramapædagogik, Værkanalyse og Teaterproduktion

]

– Ja, altså, jeg er interesseret i hvad de æstetiske greb kan gøre med os kommunikativt
og refleksivt. Det er altid den vej jeg vil gå til
det. Jeg vil stort set altid spørge æstetisk til
teater- og dramaprocesser, fordi det æstetiske
har nogle særlige muligheder.

Aktuel med: Blandt andet forskningsenhed om kreative pro-

tema

Du er interesserert i affirmation og kritik –
hvordan adskiller du de to?
– Noget af det jeg synes er spændende er at
finde ud af hvordan man bevarer et affirmativt forhold til kritik, i stedet for at afvise
hinanden at vi forholder os bekræftende, og
derved nysgerrigt til andre perspektiver. Og
det er meget den approach jeg gerne selv vil

• p o r t r e tt i n t e r vj u e t •

Et affirmativt forhold til kritik gør os nysgerrige til andre perspektiver, siger
lektor Ida Krøgholt. Hun mener dramapædagogikken slik kan gøre os i stand
til at kommunikere med hverandre uden at insistere på én fælles værdi.

kritikk

– Hvad kan de æstetiske greb gøre med os kommunikativt og refleksivt?
Det er altid den vej jeg vil gå til det.

have. Personligt kan det være en svær “lektie” at skulle leve sit liv på – altså, jeg tænker
det ikke så meget som en ideologi men mere
som et enormt gunstig måde at tænke i hvordan man skaber øvelser på, og hvordan man
pædagogiserer sit arbejde, og hvordan man,
rammesætter det.
– En måde at give kritik for mig, er måden
at give et bud på. I mange af de øvelser jeg
arbejder med, arbejder vi med forskellige
typer af forhandling for eksempel af enten
synspunkter eller materialer. Man udvikler
noget sammen ved at producere hvert sit bud
og så forhandler man om dem og støber noget
sammen. Der mener jeg at der, i de principper
man opstiller når man faciliterer en pædagogisk proces, ligger en mulighed for affirmativ
kritik, at alle bud kommer på bordet og så
finder man nogle selektionsprincipper. Det

kan være en måde at træne det at forholde
sig affirmativt kritisk til hinanden på.
De aktive studieår. Hvornår vil du sige, at din
interesse for dramapædagogik opstod?
– I omkring ’90 tror jeg – ej, det skete jo også
før. Jeg var interesseret i teater før jeg blev
interesseret i pædagogik, lad mig sige det på
den måde! Så jeg er kommet til det pædagogiske gennem teatret. Jeg startede med at være
optaget af teaterproduktion og dramaanalyse, og rimelig teoretisk interesseret, i filosofi
og teaterteori.
Ifølge Ida, kom hun lidt sent i gang med at
studere, da hun først skulle “løbe hornene
af sig” og afprøve forskellige hjørner af livet. Allerede fra sine start-studieår var hun
meget aktiv på teaterfronten og søgte penge
til at lave forestillinger med sin daværende
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hvordan udvikler man metoder,
som kan få mennesker til at kommunikere
på en eller anden måde? det er egentlig
det teater handler om for mig.

kæreste, hvor hun påtog sig rollen som
“pædagogisk konsulent”. Dette arbejde kom
der blandt andet noget “klassiker i klassen”materiale ud af, som var inspireret af norske
programmer.

• p o r t r e tt i n t e r vj u e t •

Kan du huske nogle situationer fra det arbejde?
– Jeg kan huske mange. Både gode og dårlige.
Jeg kan bare huske hvor sjovt det var at have
med de skoleelever at gøre. Jeg kan også huske
hvordan det satte gang i nogle andre kurser
på lærerhøjskolens efteruddannelse, hvor vi
lavede noget lidt vildere og devising-agtigt.
Jeg kan netop huske, at lærerne på det kursus
iscenesatte hele skolemiljøet og ja… det var
ret sjovt!
Hvordan tog de imod det, lærerne derude?
– Jamen altså, jeg tror de syntes det var fint,
men også lidt underligt noget af det vi lavede.
På det tidspunkt havde jeg en overskrift der
hed “Det sprængte drama” og jeg udbød nogle workshops, hvor jeg var i det dekonstruktive hjørne. Det med at arbejde med teksten
som brudstykker og fragmenter… det ville
jeg ikke gøre helt så ensidigt i dag, haha!”

ÆSTETISKE FÆLLESSKABER: (T.v) Borgerscenen har det interessante ved sig at her mødes folk for at gøre noget andet end at løse problemer, siger Ida Krøgholt.
UNDERVISNING: (T.h) Ida er højt avholdt både som forsker og pædagog.
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Den åbne dør. Når man taler med Idas kolleger og studerende, får man indtryk af hun er
meget afholdt og respekteret – både som underviser, forsker, vejleder og person. Hos begge
parter går ord som “empatisk”, “skarp”, “interesseret” og “ansvarlig” igen, og en kollega
roser hende desuden for sin dramaturgiske og
pædagogiske præcision, sin grundindstilling
til verden der altid baserer sig på positive/affir-

En kollega siger at du altid er klar på at se
tingene fra en positiv side. Hvordan vil du beskrive din tilgang til dit arbejde?
– Den er meget sådan… begejstret! Ej, jeg
har det nok sådan, at jeg har nemt ved at
omstille mig, faktisk. Jeg ser mig selv som
en, der har det ret nemt med at sige “den der
skal vi nok få løst”, men det betyder ikke, at
jeg knækker problemet meget hurtigt, for jeg
arbejder langsomt. Jeg er meget optimistisk
på arbejdets vegne i forhold til, at sætte nye
ting i værk og reformere vores måde at tænke
fagene og dramapædagogikken på, men jeg
er samtidig meget bekymret anlagt. Det ser
jeg som min store udfordring som menneske
og som fagperson.
Der var en studerende der sagde, at din dør
altid er åben. Hvordan er dit forhold til de
studerende?
– Jeg er meget følsom overfor studerendes
feedback og deres signaler. Nogle gange lukker jeg selvfølgelig døren, men at melde mig
helt ud af den kontakt ville være døden for
mig, tror jeg. Men ja, jeg har ofte samtaler
med studerende, som har “hørt at de kan
komme herind”, hvis der er noget vi skal
snakke om, siger hun og smiler.

Ida svarer:
Sidste kulturoplevelse: Ovids
Metamorfoser, i det Røde Rum.
Den var go’!
Faglig-politiske arbejde:
Spørgsmålet om hvordan vi kobler det æstetiske rum, med det
hverdagslige, også i forhold til

• p o r t r e tt i n t e r vj u e t •

Det tændte mig og det blev en stor lidenskab
for mig, at gå fra teksten ud i rummet – at
tænke lidt som en instruktør men hele tiden
forsøge at få børnene interesseret i denne her
teksts greb og producere øvelser på den baggrund. Motoren var “værket”.

mative spørgsmål, og sin evne til at være imødekommende og aldrig at blive intimiderende.

det kulturpolitiske
Hvad drømmer du om: Mere tid til
at skrive, i fred og ro og kontinuitet!
Hvad gør dig vred?:
Uigennemsigtig ledelse, dårlig
journalistik og folk der ikke
samler deres hundelorte op.
Fremtidsønsker: At den evige
omskiftelighed må stoppe et par
timer om dagen. Mit store dilemma er at der hele tiden er noget
nyt jeg små kaste mig over.

Interviewet er ved at nå sin ende, og Ida skal
hjem og lufte hund, hvilket er en af de pauser
hun sætter pris på. Hun vil gerne finde ro til
sit forskningsarbejde, men synes det er svært
i hendes travle arbejdsliv.
– Jeg accepterer fuldt ud den omskiftelige
verden, men jeg drømmer paradoksalt nok
om, at det hele kunne stå helt stille nogle timer hver dag, så jeg får mere tid til at sætte
mig ned og skrive, smiler hun.
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Thomas Rosendal Nielsen
ph.d, Aarhus Universitet. Redaksjonsmedlem
i DRAMA, ansvarlig for VURDERINGEN AV
FORSKNINGSARTIKLER FOR DRAMA
Rikke Gürgens Gjærum
professor, Høgskolen i Oslo og Akershus. Tidligere
redaksjonsmedlem i DRAMA og ansvarlig for innføring
av fagfellevurderings-ordningen i tidsskriftet

Kvalitet i praksisbasert
dramaforskning:

Å publisere
ny viten
Å bringe verden ett skritt videre er et mål for mange dramapedagoger og
teaterarbeidere. Det gjør vi både gjennom godt håndverk og god forskning.
Men kvalitet - hva er det? Og hvilke kriterier opererer vi med for å omtale
kvalitet i praksisbasert forskning?
tekst: Rikke Gürgens og Thomas Rosendal Nielsen

I sju år har DRAMA tilbudt kvalitetssikring
av dramafaglig forskning gjennom sin fagfellevurderings-ordning. For en som forsker
på eget praktisk arbeid kan det være hardt
å forstå kritikken fagfellene kommer med.
Derfor ønsker vi her å synliggjøre hvilke
kriterier forskingsredaksjon og fagfeller jobber etter når de vurderer forskningsartiklene
som ønskes publisert i DRAMA.
Behovet for avklaringer. Fagfeltet drama/
teater er i vekst. I Norge tilbys nå mastergradsstudier både i Trondheim, Bergen,
Kristiansand og Oslo. Det opprettes stipendiatstillinger og det tilrettelegges for FoU i
drama-/teaterfag i universitets- og høgskolesektoren. I Danmark stilles det, i kraft av
Bologna-prosessen, strengere krav til at også
de kulturministerielle (tradisjonelt ikke-akademiske) utdannelser, skal sikre sitt vitensgrunnlag gjennom kunstnerisk utviklingsvirksomhet og forskningsaktiviteter. Dermed
står vi i en situasjon der faget vokser inn i
forskningen, og ofte ut fra praksisfeltet. Både
i form av forskning hvor undersøkelsen tar
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utgangspunkt i forskerens egen praksis, og i
form av følgeforskning hvor forskeren utvikler prosjektet i et snevert samarbeid med den
praktiserende, for eksempel en kunstner,
dramapedagog eller teaterpedagog. Det byr
på gylne muligheter for å skape ny viten, og
det kan gi grunnlag for viktige erkjennelsesstudier av fagets mangfoldige klangbunn.
Men det byr også på utfordringer. Særlig er
forskning i og på egen estetisk praksiskomplisert. Å forfatte en forskningsartikkel innebærer at en evner å kommunisere sine
vitenskapsteoretiske refleksjoner, metodologiske valg og forskningsmetodiske reiser
til en fagfelle, som så skal vurdere hvorvidt
forskningshåndverket er godt, og om studien reelt sett produserer ny viten. I denne
artikkelen vil vi, på bakgrunn av vår erfaring
som forskere og fagfeller både i DRAMA Nordisk dramapedagogisk tidsskrift og andre nasjonale og internasjonale tidsskrifter,
problematisere det sett av rammer og forventninger som forskeren blir møtt med i en
fagfelleprosess.

Humaniora – egen form for erkjennelse.
I humaniora er vi opptatt av å studere de
menneskelige forhold som er uttrykt i språk,
historie, kunst og kultur. Utgangspunktet er
at mennesket er et tenkende, følende, handlende og skapende vesen, og dette får konsekvenser for hva vi oppfatter som viten. Viten
i humaniora er dermed ofte oppfattet som
situasjonell, kjønnet, kontekstuell, ja, sosialt
konstruert.
I humanistisk forskning er forskningsresultatene man frambringer preget av at man
genererer ny erkjennelse, ofte gjennom nye
betraktningsmåter, men de er likevel produsert ved særskilte forskningsmetoder, som
man må gjøre rede for. Vi må i den forbindelse være selvkritiske og ikke havne i”the
paradigm warfare” som sosiologen Catherine
Kohler Riessman advarer forskningsfelleskapet mot i Narrative Methods for the Human
Sciences (2008, p. 185). Dermed må vi stille
oss lyttende, åpne og nysgjerrige overfor ny
forskning og nye stemmer. For det er ”/.../
ikke gjennom å følge regler, men gjennom

Faksimile: Fagfellevurdert artikkel. Drama 03 2013.

forfølgelsen av det vi lurer på og det som fanger vår interesse, at vi merker at vi lærer noe
av det vi gjør” (Haavind 2001:12). Vi lærer av
erfaring, og vi lærer av å dele erfaring. Men
når man har som hensikt å frembringe ny
kunnskap som andre skal lese som forskning,
er det et krav at man har fulgt metoder på en
forskningsetisk, strukturert og planlagt måte.
OECD definer forskning slik:
Forskning og utviklingsarbeid (FoU)
er kreativ virksomhet som utføres
systematisk for å oppnå økt kunnskap
– herunder kunnskap om mennesket,
kultur og samfunn – og omfatter
også bruken av ny eller eksisterende
kunnskap til å finne nye anvendelser. FoU kan deles inn i følgende tre
aktiviteter: grunnforskning, anvendt
forskning og utviklingsarbeid.1
Grunnforskning har som mål å:

/.../skaffe til veie ny kunnskap om det
underliggende grunnlaget for fenomener og observerbare fakta, uten sikte
på spesiell anvendelse eller bruk.2
Anvendt forskning har som mål å produsere
ny kunnskap, er original, men: ”/.../er imidlertid primært rettet mot bestemte praktiske mål
eller anvendelser”.3 Utviklingsarbeid derimot:
/.../ anvender eksisterende kunnskap
fra forskning og praktisk erfaring,
og som er rettet mot: å fremstille nye
eller vesentlig forbedrede materialer,
produkter eller innretninger, eller å
innføre nye eller vesentlig forbedrede
prosesser, systemer eller tjenester.4
Dermed vil mange av de artikler som sendes
til DRAMA være rene utviklingsarbeider, og
ikke defineres som forskning. Skal man produsere forskning av eget utviklingsarbeid (fra
U til F) kreves det et systematisk forskningsmetodisk arbeid og etiske overveielser, før
man kan benytte data fra et utviklingsarbeid
i en forskningsartikkel.

Vitenskapelige standarder. Det finnes ikke
én universell konsensus om hva god vitenskap er, selv om det er nok av standarder og
kriterier å velge imellom. Det sier kanskje
også seg selv, at forskjellige forskningsfelter
kaller på forskjellige metodologier og vurderingsformer. Men kanskje de fleste kan bli
noenlunde enige om at hensikten med enhver
forskningsaktivitet er å produsere ny og sann
viten om noe eller til noe. Sannhet innenfor
det sosialkonstruktivitiske forskningsparadigme er relativ, men man kan likevel snakke om en sannhet i betydning kontekstuell
gyldighet og troverdighet innen en fagkrets.
Vitenskapen utøver bestemte kriterier for å
avgjøre når noe gjelder som sann (dvs. gyldig
og troverdig) viten innenfor et forskningsfelt,
blant annet gjennom fagfellevurdering.
Enhver forskningsskribent – uansett om
hun undersøker religioner, proteiner, asteroidefelter, matematiske formler eller dramapedagogiske metoder – står dermed overfor to
grunnleggende oppgaver: hun må fremlegge
et bestemt og avgrenset vitensbidrag, som hun,

1: http://www.regjeringen.no/nb/dep/nfd/dok/nou-er/2000/nou-2000-7/5/1.html?id=376098 2: http://www.regjeringen.no/nb/dep/nfd/dok/nou-er/2000/nou-2000-7/5/1.
html?id=376098 3: http://www.regjeringen.no/nb/dep/nfd/dok/nou-er/2000/nou-2000-7/5/1.html?id=376098 4: Mer utførlige drøftinger av hvilke aktiviteter de ulike begrepene
inkluderer, finnes i den såkalte «Frascati-manualen», norsk oversettelse i utdrag (NIFU, 1995).
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Forskningsparadigmer er
grunnleggende
tankesett som
leder arbeidet
vårt som
forskere
Art-BasedResearch eller
performativ
forskning
er et slikt
forskningsparadigme

Forskningen
har ikke alltid
endringsvilje
og har et
fundament
med endringspotensial

Dette bringer begrepet evidens på banen. Evidens sin etymologiske opprinnelse er ”å se og
å innse”, noe som henger sammen med det ”å
vite” (Martinsen, Eriksson 2009).
Evidens vil/.../ si at det vi mener om
en sak eller et problem, er til å stole
på, og at vi overbevisende kan vise
det ved å kle det i ord./.../ å gi en beretning om noe en ut fra erfaring, noe
en har sett, eller noe som har gjort
inntrykk, på en slik måte at det som
berettes, kan kjennes igjen som troverdig av den som lytter eller leser/.../
(Martinsen, Eriksson, 2009:18-19).
Denne formen for evidens, som Martinsen og Erikson beskriver, er fruktbar å
bære med seg i drama-/teaterfaglig forskning. Det handler om å bruke det verbale
språket, for å gi forskningen troverdighet
og gyldighet for leseren. Da er det ikke
tilstrekkelig å forsyne sitt argument med
en parade av akademiske referanser og/
eller detaljerte redegjørelser for faktuelle

forhold. Både fakta og referanser er nødvendige, men de tjener bestemte formål:
de skal enten underbygge antakelsen om
forskningsbidragets nyhetsverdi eller dets
sannhetsverdi.
Ethvert forskningsbidrag må således presentere noen overveielser av det man i fagfellesskapet allerede vet; i en slik utstrekning at det sannsynliggjør at forskningsbidraget leverer noe nytt tilfeltet. Ethvert
forskningsbidrag må dessuten presentere
et belegg for sine iakttagelser i form av en
avgrensning av den gjenstand eller praksis som undersøkes, en redegjørelse for
undersøkelsens forskningsmetode, og en
presisering av de begreper og teorier, som
forskeren bruker til å systematisere iakttagelsene med, for å kunne si noe sammenhengende og meningsfullt om gjenstanden
eller praksisen.
Å sannsynliggjøre undersøkelsens sannhetsverdi og nyhetsverdi handler ikke om
å vaksinere argumentet mot kritikk. Det
handler tvert imot om å gjøre forskningen transparent, slik at det blir mulig for
fagfellesskapet å kikke forskeren i kortene.

Dette for å kunne vurdere om vitensbidraget reelt tilfører noe nytt og sant til feltet.
Det handler derfor om å gjøre den praksis,
som ligger til grunn for vitensbidraget, så
gjennomsiktig som mulig: Også – ja, særlig
– der, hvor den er mest sårbar. Makter en
det, stiller en seg åpen for de andres blikk,
og da fremstår en som troverdig.
Generaliserende «selvkritiske» besvergelser, som: ”hvis vi hadde gjort noe annet,
ville vi nok kommet fram til et annet resultat”, er ikke uttrykk for en metodebevissthet vi her etterspør. I stedet handler det om
å peke presist og spesifikt på sprekkene og
svakhetene i prosjektet. Saken er jo, at hvis
vitensbidraget rent faktisk er nytt og relevant, så har den faglige offentlighet interesse i å hjelpe til med å utbedre manglene,
snarere enn i å skyte ned prosjektet. Skulle
alt dette skremme noen, så la oss tilføye en
viktig detalj: vitensbidraget kan i prinsippet være svært lite, og allikevel være både
nytt og relevant for en faglig offentlighet.
Det er viktig å presisere at man kan beskrive egen praksis i artikkelform, på en god og
levende måte, som får betydning for andres
praksis, uten at man vil definere det skrift-

5 : På www.nsd.no kan man finne vitenskapelige publiseringskanaler rangert på nivå 1 og 2, etter kriterer satt i http://www.uhr.no/documents/Vekt_p__forskning__sluttrapport.pdf. For kanaler i drama-/teaterfaget se følgende link: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/KanalTreffliste?enkeltSok=drama&__checkbox_bibsys=true&sok.
avansert=false&treffliste.tidsskriftTreffside=1&treffliste.forlagTreffside=1&treffliste.vis=true
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Hvis vitensbidraget er nytt og relevant har den
faglige offentlighet interesse i å hjelpe til med å utbedre
manglene, snarere enn å skyte ned prosjektet.

Forskningen
er i utvikling,
paradigmene
er dermed
foranderlige

overfor en offentlighet av fagfeller, må kunne
sannsynliggjøre at er både nytt og sant.

kritikk

lige bidraget som forskning. I DRAMA
publiseres både fagartikler og vitenskapelige artikler. Forskjellen mellom disse to
formene for artikler er at vitenskapelige artikler er fagfellevurderte, mens fagartikler
er redaksjonelt vurderte. Det er også et krav
til vitenskapelige artikler at de skal bidra
med ny viten, som ikke er publisert før, og
de skal inneholde en eksplisitt metodedel
med forskningsetiske betraktninger. 5
Praksisbasert forskning: det performative paradigmet. Ifølge den australske
dramaforskeren Brad Haseman (2006) har
vi primært tre forskningsparadigmer; Det
kvantitative, det kvalitative og det performative. Å forske i og på egen praksis i
drama-/teaterfaget kan knyttes til det performative forskningsparadigmet. Særegent
for dette paradigmet er at man bruker kunstens eget språk som utforskningsmedium
og som publiseringskanal. Praksisen er en
type «creative practice» (Haseman, 2006).
Det kan være musikk, teater, bilder etc.,
altså symbolspråk i stedet for verbalspråk.
I forskningsmetodelitteraturen omtales
denne formen for forskning også som ArtBased-Research/kunstbasert forskning
(McNiff, 2013). eller Artistic Research/
kunstnerisk forskning (Hannula, Suoranta,
Vadén, 2005) Den kunstbaserte forskningen inneholder flere ulike forskningsfokus,
som; ‘research-led practice’, ‘practice-led
research’ og ‘practice as research’ (Haseman, 2006, Haseman, Mafe, 2009). Disse
forskningsformene er utviklet fordi man
fikk behov for andre, og mer kunstnære,
måter å forske på.
Forskning er konstant i utvikling, forskningen har alltid et endringspotensial, fordi målet med forskning er å bringe verden
ny viten, men forskningen har ikke alltid
endringsvilje. Som metodisk innovatør må
man derfor redegjøre for nye metoder på
en ettertrykkelig måte, og man må utøve
forskerhåndverket presist og grundig for å
bli akseptert av forskerfelleskapet. I dette
innovasjonsarbeidet kan den performative

etnografien (Denzin, 1997), etnodrama
(Saldana, 2005) eller Human Inquiry in
Action: Developments in New Paradigm Research Reasons (1988), være gode inspirasjonskilder for forskningsmetodisk strukturert,
men likevel kreativt metodisk, arbeid.
Kvalitet i praksisbaseret forskning. I
Den nikomakiske etikk beskrev Aristoteles
hvordan han forstår kunnskap. Han hevdet
at mennesket er i stand til å forstå verden
rundt seg ved å ta i bruk en, eller flere, av
de tre likeverdige kunnskapsformene som
finnes: episteme, tekne og fronesis (Gustavsson, 2004). Mens episteme er den tradisjonelle teoretiske og kognisjonsbaserte
kunnskap, er tekne den praktiske håndverksmessige kunnskapen og fronesis den
intellektuelle dyd, en kunnskapsform der
klokskapen og evnen til å kunne forestille
seg annerledes trer frem, og der intuisjon
og handling kobles.

Litteraturliste
Haavind, Hanne (2001). Kjønn og
fortolkende metode: metodiske
muligheter i kvalitativ forskning,
Oslo: Gyldendal forlag.
Gjærum, Rikke Gürgens & Rasmussen,
Bjørn (red). (2012). Forestilling,
framføring, forskning: Metodologi
i anvendt teaterforskning,
Trondheim: Tapir Forlag.
Hannula, Suoranta, Vadén ( 2005)
Artistic research: Theories, methods
and practices, https://www.academia.
edu/2396657/Artistic_Research._Theories_Methods_Practices
Haseman (2006) «A Manifesto for Performative Research» http://eprints.
qut.edu.au/3999/1/3999_1.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/
nfd/dok/nou-er/2000/nou-2000-7/5/1.
html?id=376098Kohler ,
Haseman, Bradley & Mafe, Daniel (2009)
Acquiring know-how : research
training for practice-led researchers. In Smith, Hazel & Dean, Roger

I drama-/teaterfaget er Aristoteles sine tre
kunnskapsformer forent. Praksisbasert
forskning skjer ofte gjennom en kombinasjon av episteme, tekne og fronesis. I
forskningsartikkelen representerer metodikken, retorikken og refleksjonene et krav
om bruk av episteme, mens feltarbeidet fordrer både tekne og fronesis, for å gi fyldige
og gyldige data av en kreativ praksis. «Aesthetic experience is to be defined as a mode
of knowledge» (Dewey, 1980, p. 290). Men
når den skal skriftliggjøres, må det skje i
møte mellom Aristoteles sine kunnskapsformer, for å være lesbar og bli oppfattet
som en troverdig fremstilling av ny viten.
Det er nettopp fordringen om å kombinere
alle tre kunnskapsformer, som gjør den
praksisbaserte forskning til en vanskelig,
men også – når det lykkes – verdifull vitenskapelig praksis.

(Eds.) Practice-led Research, Research-led Practice in the Creative Arts.
Edinburgh University Press, United
Kingdom, Edinburgh, pp. 211-228.
Heinrich, Falk, Christoffersen, Exe,
Nielsen, Thomas Rosendal, mfl. (red.)
(2013): Peripeti: Kunstnerisk udvikling/
forskning. Nr. 19. Aarhus.
Riessman, Catherine (2008) Narrative
Methods for the Human Sciences xxx
Leavy, Patricia. (2009). Method meets
art: Art-Based Research Practice. New
York: The Guilford Press.
Martinsen, Kari, Eriksson, Katie (
2009). Å se og å innse: om ulike former
for evidens, Bergen: Akribe Forlag.
McNiff, Shaun (2013) Art as Research:
Opportunities and Challenges, London: Jessica Kinsley Publishers.
Nielsen, Thomas Rosendal, Ida
Krøgholt m.fl. (red.) (2012): Kunst,
kreativitet og viden. Peripeti,
særnummer. Aarhus.
Smith, Hazel, Dean, Roger (eds). (2009).

Oversatt fra dansk av Petter Napstad

Practice-led Research, Research-led
Practice in the Creative Arts. Edinburgh: Edinburgh University Press.

d r a m a n r . 01 _ 2 014

25

[

kritikk
tema

]

[

kritikk
tema

]

Vigdis Aune
Førsteamanuensis
drama/teater, NTNU

Forskeren som
høFlig gjest
Hvordan rette et kritisk blikk på andres teaterpraksis uten at prosessen
lukker seg på grunn av frykt og vanetenking? Åpenhet og likeverd er
nøkkelord, mener forsker Vigdis Aune.

tekst: Vigdis Aune

Rogaland Teater er i en særstilling både når
det gjelder teaterunderundervisning og tilbud til barn og unge – både som aktører og
som publikum. I 2010 fikk teatret øremerkede midler fra Kulturdepartementet til å
videreutvikle sitt barne- og ungdomsteater
(BUT) med tanke på å bli et nasjonalt kompetansesenter for barne- og ungdomsteater.
Oppdraget var ønsket og ble vel tatt imot
ved BUT.
Det var behov for en beskrivelse av status
og ekritisk analyse av praksis, styrker, potensial og utfordringer. Til dette prosjektet
trengte BUT og Rogaland Teater en forsker.
Spørsmålet om å lede forskningsprosjektet
kom til meg, og i 2010 utviklet partene en
samarbeidsavtale.
En kunstpedagogisk posisjon. Som forsker og pedagog ved institutt for kunst- og
medievitenskap ved NTNU har jeg rettet
oppmerksomheten mot den ikke-profesjonelle aktøren. Hvor, hvordan og hvorfor
blir utforsking og formidling i det dramatiske mediet meningsfull for en elev, en ung
teateramatør eller en student som arbeider
innen en kunstbasert forskningsmetodologi
(Aune 2010, 2011, 2012, 2013 a, b, c).
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PROFESJONELT: Barne- og ungdomsteateret ved Rogaland Teaters produksjon Hvis ingen går i fella (foto: Emile Ashley)

Forskningsposisjonen min har bakgrunn i
Cultural Studies-tradisjonens doble kulturbegrep (Williams 1976). Kultur er noe aktøren er i kraft av å være et performativt og
reflekterende individ i et fellesskap. Kultur
er samtidig noe aktøren skaper i form av materielle objekter og symbolske fremstillinger
i rollespill eller teater. Posisjonen preges derfor av en performance-sensitiv innstilling
hos forskeren; en åpen og våken innstilling
mot dynamikken mellom sosial og estetisk
kommunikasjon og erfaring (Aune 2010:
41). Å forske i samarbeid med informanter
og miljø blir slik mer hensiktsmessig enn å
forske på dem gjennom en subjekt-objektrelasjon.

Barne og ungdomsteatret (BUT)
ved Rogaland Teater

• Rogaland Teater i Stavanger
har siden 1957 hatt et tilbud hvor
barn og unge får undervisning
i teater og mulighet til å delta
i teaterproduksjoner tilrettelagt for dem.
• Barne- og ungdomsteateret
(BUT) foregår innen rammen av
det profesjonelle produksjonsog formidlingsapparatet ved
institusjonsteatret.
• BUT har egne lokaler, egen teatersjef, tre faste teatermakere,

Med utgangspunkt i denne posisjonen fattet
jeg interesse for å utvikle et forskningsprosjekt knyttet til kompetansen ved BUT: til
teatrets praksiser, verdier, kvaliteter og potensial. Sagt med Cultural Studies briller:
Hva kjennetegner BUT som ressurs – kulturelt, sosialt og materielt? Hvilke kvaliteter
og utfordringer har denne praksisen nå og
i fremtiden dersom målet er at teatret skal
være en meningsfull arena og aktivitet for
barn og unge?

en scenetekniker i halv stilling
og de engasjerer en rekke kursinstruktører og teaterkunst-

Studien plasserer seg innenfor anvendt
teatervitenskap etter som den undersøker
hvordan kompetanse innen fagområder
som skuespillermetode, regi og dramaturgi
anvendes strategisk og pedagogisk i kunstneriske prosesser og formidlingssituasjoner.
BUT hører hjemme ved et institusjonsteater
og virksomheten kan derfor betraktes som
autonom kunstproduksjon. BUT har imidlertid en uttalt intensjon om å være en fritidsarena hvor alle gjennom et åpent inntak
får mulighet til å bli kjent med og lære teaterfag. De ønsker også å ivareta den estetiske
dimensjonen. Tilbudet skal ivareta både det
å skape, oppleve og reflektere over teater som
opplevelse og kulturelt uttrykk i samfunnet.
Disse føringene gir grunnlag for å definere
praksisen som anvendt teater (Giesekam
2000, Nicholson 2005).

nere til produksjonene.
• I 2010-2012 hadde BUT rundt 350
medlemmer i alderen 8 - 19 år som
fikk undervisning i aldersbestemte grupper.
• To av BUT-produksjonene har
blitt nominert til Hedda-prisen.

Prosjektet skulle ikke munne ut i en illustrert
gavebok. Målet var en vitenskapelig bok hvor
kompetansen ble kontekstualisert ved perspektiver fra kultur- og teaterteori, praksisbaserte studier innen feltet barn, ungdom og
teater og relevante praksiser. Videre skulle
boken ikke være tilbakeskuende, men ta pulsen på BUTs aktuelle virksomhet og peke på
utfordringer og potensiale.

Avtalen omfattet også en avklaring av ansvar og oppgaver i prosjektet. Teatret skulle
tilrettelegge møter og besøk, dokumenter og
bildemateriale og finansiere forskerens reiser
og utgivelse av bok på forlag. Forskerens ansvar var å lede prosjektet og rapportere i form
av bok. Samarbeidet og dermed resultatet av
forskningsprosjektet avhang av to forhold: en
likeverdig og åpen dialog mellom partene og
at prosjektet ble gjennomført med et kritisk,
analytisk blikk.
Likeverdig, åpen og produktiv dialog. I forskning på en slik omfattende, mangfoldig og
ikke minst bevegelig praksis, er det godt å arbeide med et utvalg case som eksemplifiserer
og fungerer som utgangspunkt for drøfting.
Etter som kompetansen ved BUT skal kontekstualiseres, kan BUT også fungere som
et eksemplarisk case på hvordan barne- og
ungdomsteater kan drives i dag.
Innen anvendt teater står forskning basert
på case i fare for å få en asymmetrisk relasjon. Denne forskningen kjennetegnes ved
at deltakeren er ekspert på egen livsverden,
praksis og praksisrefleksjon, mens teaterforskeren er ekspert på det konseptuelle rammeverket med tilhørende praksiseksempler.

Faren er åpenbar: forskeren kan komme til
å bruke de andres refleksjoner til å bekrefte
eksisterende forståelser. Slik kan et overlevert
hierarki mellom teori og praksis forhindre
utvikling av ny faglig forståelse.
Forskningsprosjektet ved BUT kjennetegnes
ved at det skjer mellom teatereksperter. Den
ene er spesialist på kontekstualisering og de
andre er spesialister i praksis. BUTs ledelse
og ansatte er selvbevisste eiere av kunstnerisk og kunstpedagogisk kunnskap, veldokumenterte minner og styringsdokumenter. Et
viktig premiss er derfor å åpne for reell meningsutveksling og meningsbryting. Dette
ble et utfordrende, men bevisstgjørende og
produktivt premiss.
Den kunstpedagogiske og kunstneriske kompetansen ved BUT var langt på veg taus.Den
satt i kroppen, i arbeidsformene og i rutinene
slik den var innarbeidet gjennom utallige
møter med barn og unge i undervisningstimer og sceneproduksjoner. Det var viktig å la
dem velge eksempelmateriale for forskninga
selv. Hver for seg bestemte de hvilken undervisning jeg skulle observere som eksempel på
deres teaterpedagogiske arbeid. Observasjonene ble supplert med undervisningsplaner,
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D e t var s k r e mme n d e å s kulle b li « s e t t i ko rt e ne » o g åpne
fo r k r i t i s k e s pø rs mål fra e n ut e nfo rst åe nde .
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opplegg og kommentarer. Produksjonseksemplene ble på lignende vis valgt ut etter en
felles vurdering av hvordan de var et uttrykk
for de ansattes kompetanse. Her supplerte
de med skriftlig materiale som planer, program og evalueringer og kom med kommentarer til analysen.
En slik åpen, likestilt dialog om hva som
representerer kompetanse, krever at forskeren gir tid og anledning til at den andre
parten får omsette kunnskap i handling
til kunnskap i form av ord. På tilsvarende
måte forutsetter det at praktikerne engasjerer seg i meningsutvekslingen. Det
fordrer også at forskeren forstår hvordan
arbeidsmiljø i henholdsvis akademia og
teaterpraksis har ulike fokus og tempo.
Der teatermakeren er vant til høyt tempo
og mye praktisk og konkret samhandling,
er forskerens arbeid preget av alenetid og
refleksjon. Partene må altså ta seg tid til å
vente på hverandres refleksjon.
Et viktig element i en likeverdig dialog er
også at forskeren forstår seg selv som selvreflekterende og lærende. Det fungerer verken å være gullgraver, for å låne en metafor
fra Steinar Kvale, eller å raske sammen the
juicy stuff som en nyhetsjornalist (Kvale
1997). Det handler om, på fenomenologisk
vis, å forstå betydningen av være til stede
i tid og rom. Det handler om åpne seg for
estetiske så vel som sosiale uttrykk, om å la
seg berøre estetisk og etisk og om å kommunisere begeistring så vel som undring og
kritikk. I møte mellom eksperter etableres
faglig troverdighet gjennom å vise dømmekraft i konkrete situasjoner, og gjennom
faglig oversikt og innsikt i de reflekterende
samtalene. En slik dialogisk validitet ble
søkt ivaretatt gjennom runder med intervju
og samtaler, oppfølgingsspørsmål og kommentarer på e-post, og gjennomlesning av
analyser og sitatsjekk.

ÅPNET OPP FOR KRITIKK: Personalet ved BUT høsten 2013:
(F.v) Carl Jørn Johansen, Lone Ungar, Bjørn Ravn Carlsen, Børe Noer Borrevik og Nina Helene Godtlibsen (oto Pernille Kallestad)
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Det er forskerens ansvar å ivareta at kontekstualiseringen oppleves som gangbar av
dem som er til vurdering. De erfarne praktikerne er engasjerte i den profesjonelle utforskingen, gjennom utvikling av nettverk og
å finne interessante kilder og informasjon.
Dette er deres motivasjon for å reflektere og
se ut over eksisterende praksis.
Mye litteratur, fra masteroppgaver til forskningsartikler av fagfeller, er basert på
enkeltcase og har form av analyser fra det
anvendte teaterfeltet (f. eks. Steigum 2012,
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Tuisku 2010). Brukt komparativt til å åpne
og drøfte temaer, fungerte slike tekster
konstruktivt i samarbeidet. Teaterpraktikerne inviterte forskeren til dørstokken. Å
etterstrebe en dialog med vekt på likeverd
og åpenhet var nødvendig for å få innsikt
i begges arenaer, relasjoner og refleksjoner.
Dialogen bidro til at forskningsprosessen
ble produktiv og faglig utviklende for begge
parter (Zahl 2014).
Et kritisk, kunstpedagogisk blikk. Hva så
med det kritiske, ansvarlige forskerblikket?
Hvordan opprettholde en selvstendig stemme når de andre er co-produsenter langt
inn i tekstproduksjonen? Allerede i de innledende forhandlingene, er informantene
åpne på at det er skremmende å skulle bli
«sett i kortene» og åpne for kritiske spørsmål fra en utenforstående. Kompetansen
ved BUT er gjennom en årrekke utviklet i
fred uten ekstern innblanding og innen en
velrenommert kunstnerisk institusjon. Da
kan det være lett både å la seg blende og å la
seg vende inn i et ukritisk, bekreftende spor.
La oss vende tilbake til realitetene: BUT er
del av et statlig institusjonsteater med et
todelt oppdrag. Innen budsjettet skal Rogaland Teater både ta vare på kulturarven
og skape scenekunst på høyt nivå. BUT sine
forestillinger skal selge billetter og bidra til
driften. Samtidig konkurrerer de om «kundene» med kulturskolen og andre fritidsog kulturtilbud. I prosjektet møtes denne
realiteten med et konsekvent barne- og
ungdomsperspektiv og et bredt kulturbegrep. Det åpner det seg en rekke spørsmål:
Hvordan fungerer BUT som en inkluderende arena for teaterarbeid med barn og
unge? Hvordan adapterer de regi- og skuespillermetoder som i utgangspunktet er utviklet for voksne, profesjonelle skuespillere?
Hvordan adapterer de produksjonsmodeller
og produksjonskonsepter? Er praksisen i
takt og i tet med internasjonale tendenser
innen barne- og ungdomsteater?
I forskningsprosessen anvender jeg et bredt
kompetansebegrep. Det omfatter teaterfaglig kunnskap og praktiske ferdigheter,
samt holdninger og verdier som begrunner og leder planlegging, gjennomføring
og vurdering av praksis. BUTs kompetanse
kommer til syne i strategidokumenter og
fagplaner, i undervisningspraksis og ledelse
av teaterproduksjoner, i refleksjon over egen

og andres praksis og i syn på potensial og
utfordringer.
En kritisk analyse trenger et analyseapparat,
noe som kan være et tveegget sverd. Analyseapparatet kan ramme rett om en allerede
vet hva en skal hugge i, og i løse lufta om
en ikke vet hvem og hva det kjempes med.
I denne studien er kategoriene verktøy som
blir modifisert, nyansert og fylt ut underveis i prosessen. Jeg analyserer eksemplene
på teaterundervisning og teaterproduksjon
ut fra tre overordnede perspektiver på hva
som er det sentrale orienteringspunktet: et
teaterkunst-orientert syn, et opplevelsesorientert syn og et relasjonsorientert syn (Aure
m. fl. 2009, Bamford 2008, Neelands 2008).
Med utgangspunkt i disse perspektivene
drøftes fokus og argumenter i dokumenter
og planer, og pedagogisk fokus og form i
pedagogens og regissørens praksis. Dette
innebærer hvilket utbytte barn og unge skal
ha av praksisen og hvilken arbeidsform og
deltakerrolle som tjener dette.
Analysen avdekker at staben ved BUT har
ganske ulike kompetanser. BUT er orientert mot teaterkunst og har en profil som
fokuserer på ferdighet i skuespillerarbeid.
Den Stanislavskij-baserte tradisjonen som
har dominert institusjonsteatrene er også
dominerende ved BUT. Undervisningsformen kan betegnes som mesterlæring, med
vekt på opplæring i verktøy og konvensjoner. Orienteringen mot relasjon gir en profil
som fokuserer på konstruksjon av identitet
og mening. Argumentene er kunstpedagogiske: Deltakelsen skal gi innsikter som
strekker seg forbi en skuespillerkarriere og
til en fremtidig livsdyktighet. Fokuset er på
undersøkelse og fordypelse, og arbeidsformen er samarbeid i prosjekter.
Mellom disse og med utgangspunkt i barneog ungdomskultur og opplevelse, finner vi
to profiler som argumenterer for uttrykksbehov og motivasjon. Formen er dialogisk,
lekende og hos den ene informanten med
tydelige innslag av forhandling. Deltakerne
tilbys kompetanse og arbeidsformen veksler
mellom opplæring og verksted.
Analysen avdekker at den samlede kompetansen representerer ulike kunstneriske og
kunstpedagogiske tradisjoner; fra det tradisjonsfaste, til det eklektiske og til barn og
unges deltakelse i eksperimentelle prosjekter.
Over flere semester møter barn og unge disse
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ulike kompetansene og gjør ulike kunstpedagogiske erfaringer. Dette vurderer jeg som en
styrke. Økt bevissthet om ulikhet og mangfold blir en ressurs for BUT. At staben blir
sett av en utenforstående bidrar til at de ser
hverandre, og dette skaper åpninger for videreutvikling av sosiale og faglige relasjoner.
Ved BUT var de spente på å bli kikket i kortene. Min strategi var å spille med åpne kort. I
arbeidet med samarbeidsavtalen presenterte
jeg den kunstpedagogiske posisjonen med
vekt på deltakerperspektivet, et dobbelt kulturbegrep og et kompetansebegrep som omfattet både ideologiske synspunkter, faglige
prioriteringer og praksis. Erfaringen er at en
kritisk forskerposisjon som reiste spørsmål
ved tradisjonen, den tause kunnskapen og
rutinene, var produktiv både for utviklingen
ved BUT og for utviklingen av ny kunnskap
i prosjektet.
Å åpne rommet mellom kunst og kunstpedagogikk. I det aller første intervjuet med
sjefen ved BUT sa han ganske uoppfordret.
«Jeg er ikke interessert i drama. Her driver
vi med teater». Forskningen viser (selvsagt)
at et mangfold av tradisjoner og adaptasjoner
av metoder fra for eksempel Stanislavskij og
Boal og fra postmoderne prosjektplattformer
og verktøy, anvendes på lik eller lignende
måte som i kontekster med merkelappen
«drama». I forskningsprosjektet fungerte utsagnet produktivt. Det rettet oppmerksomheten mot rommet mellom de to posisjonene;
mot betegnelser som lik og lignende, mot
nyanser, ny-anvendelse og nye adaptasjoner.
Utsagnet viser til en dikotomi som nok var
reell på 1970-80-tallet, men i dag er den ikke
dekkende for teatervirksomhet med barn og
unge ved BUT. Invitasjonen fra BUT viser
at det er på tide å møtes og snakke ordentlig
sammen på tvers av praksis, metode og teori
innen et felt som engasjerer mange.
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tiviteter innen alle de fire områdene Richard
Schechner (1995) definerer som «Domains
of Performance»: Det gjelder utdanning
gjennom teateraktiviteter så man får kunnskap om seg selv og om kulturens innhold
og uttrykk. Det gjelder teateraktiviteter som
har terapeutisk funksjon, og aktiviteter som
i varetar og viser frem fellesskapets former
for feiring og markering av seg selv. Den siste
kategorien er teateraktiviteter som først og
fremst er til for underholdning og estetisk,
ikke-hverdagslig glede. PromoteYT ivaretar
mål og bredde gjennom å engasjere eksperter
både fra kunst, undervisning og forskning i
festivaler for barn og unge og «Skill Up» kurs for teatermakere.
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BUT har adaptert PromoteYTs konsepter
Internasjonal ungdomsteaterfestival og Skill
Up og videreutvikler disse som del av sin utvikling mot å bli et kompetansesenter. Disse
arrangementene kan bli inspirerende arenaer
for å utvikle forståelsen av forholdet mellom
kunst og kunstpedagogikk og mellom praksis og teori. Det forutsetter at forskerne innen
teaterstudier deltar i praktiske så vel som teoretiske dialoger med mot og vilje til å utveksle
og utvide sin egen barne- og ungdomsteaterkompetanse.
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Aune, V. (2013c). Teater med barn og

En sentral inspirasjon og samarbeidspart i
BUT sin utvikling av internasjonalt nettverk
og ungdomsteaterfestival, er PromoteYT i
Skottland. Paraplyorganisasjonen er tydelig influert av Cultural Studies-tradisjonen,
og målet er å demokratisere barne- og ungdomsteateret. Sentrale maktkritiske spørsmål er: Hvem eier teateret? Hvilke stemmer
og ansikter skal bli hørt og sett? Hvem sine
fortellinger skal bli fortalt? Hvordan skal de
fortelles?
Det brede kulturbegrepet kommer til syne
ved at PromoteYT i praksis favner teaterak-
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Kritisk teori kendetegnes af tolkning og kritiske spørgsmål til virkeligheden.
Hvordan kan teoriretningen anvendes som forskningsstrategi i en
dramapædagogisk kontekst?
tekst: Kristian Nødtvedt Knudsen

Indledning. Kritisk teori kendetegnes af en
tolkende tendens som kombineres med en
udtalt interesse for at stille kritiske spørgsmål til den sociale virkelighed. Sociale processer konstrueres gennem magtorienterede
forhold og man ønsker at udforske hvad der
ligger til grund for disse (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 288). Hensigten er at frigøre
mennesket, dog uden at komme med nogen
konkret formel på hvordan dette skal gøres.
Heri opstår også det paradoks som kommer

i kølvandet af forskning som anvender kritisk teori; hvad kan kritisk teori tilføre en
forskning som anvender egen empiri? Vil
det ikke gå imod den kritiske samfundsvidenskabs opfattelse af kundskab?
Jeg skal senere komme tilbage til dette paradoks, men først en kort introduktion til den
kritiske teoris ophav.
Frankfurt i 1920erne. Frankfurterskolen
blev oprettet i slutningen af 1920’erne og var
et fritstående institut ved Frankfurt Universitet. Forskerne kombinerede kundskab fra
sociologi, psykoanalyse, filosofi, økonomi og
æstetik i et unikt samfundsvidenskabeligt
forskningsmiljø. Idealet var den socialt- og
politisk engagerede, kritiske og intellektuelle
forsker. En fritænker frem for en metodespecialist. Forskerens rolle var at bidrage til at
skabe spænding gennem modsigelser til fastlåste opfattelser. Kundskab kan ikke generes
objektivt og neutralt. En grundtanke er; “att
samhällsvetenskapen bör utveckla kunskap
med vars hjälp man kan hantera och motverka
irrationella och repressiva socioala strukturer

och processer” (2008, s. 290). Inspirationskilderne var Marx, Weber, Hegel, Kant og Freud.
I forbindelse med Anden verdenskrig emigrerede flere medlemmer til USA. Dermed
skiftede teorien karakter og blev til en form
for fælles intellektuel orientering indeholdende forskellige interesseområder. I USA
opdyrkes en kritik til massesamfundet,
klassesamfundet og massemedierne. Særligt
Max Horkheimer og Theodor W. Adorno er
kritiske til konsumsamfundet og den teknologiske rationalitets dominans som leder
til, at alt kan kalkuleres og forudsiges1. Mennesket forvandles til manipulerbare objekter
som kan kontrolleres og formes. I tillæg til
dette opbrud sker der også et generationsskifte inden for den kritiske teori.
En optimistisk kritisk teori. I Tyskland
antager Jürgen Habermas en mindre pessimistisk grundtone end sine forgængere2.
Habermas tager afstand til Horkheimer og
Adornos ideologikritik, da han er af den
opfattelse, at de, ved at tage udgangspunkt i
Georg Lukács teori om tingsliggørelse og rationalisering, ligeledes tager udgangspunkt

1: Jf. Adorno, T. W & Horkheimer, M. Oplysningens dialektik (1993). • 2: Eftersom der kan argumenteres for, at både rummet for kommunikativ handling og frigørelsespotentialet
er blevet fortrængt mere i de senere år hos Habermas, er det nødvendigt at pointere, at essayet tager udgangspunkt i Habermas’ teorier fra 1970’erne og frem til midten af 1980’erne.
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For sky dningen af for sker ens egen p osi ti on ov e r
mod det fortolkende behøver ikke at være n e gati v t,
da han efter følgende har mulighed for at
for holde sig kr itisk til egen tolk n i n g

Mod ensrettethed

I dette essayet undersøges hvilke retningslinjer kritisk teori tilfører empirisk forskning. Indledningsvis gives en kort indføring i kritisk teoris udvikling og historie.
Efterfølgende ser jeg nærmere på Jürgen
Habermas tilgang til kritisk teori og hans
tanker omkring det kommunikativt handlende. Herunder forsøger jeg ligeledes at
udforske hvilke bidrag en kritisk teoretisk
forskningsstrategi kan tilfører dramapædagogisk forskning. Afslutningsvis kastes
et sideblik til John Deweys pragmatisme og
jeg forsøger at trække linjer mellem praksisledet forskning og en kritisk teoretisk forskningsstrategi.

kritikk

i en bevidsthedsfilosofi, som de selv ønsker
at tage afstand fra:
Dette mål kan de ikke nå via en
immanent videnskabkritik, for det
begrebsapparat, som ville kunne
opfylde deres desiderat, befinder sig
stadigvæk på den store filosofiske
traditions niveau. Denne - og det er
den weberske brod, der endnu sidder
i den kritiske teori – lader sig i sin
systematiske fordring ikke slet og ret
forny, – den har “overlevet” sin egen
fordring, eller kan i hvert fald ikke
fornyes i filosofiens form. (Nørager,
1997, s. 77. Gengivet fra Habermas,
1981, s. 505).
Ifølge Habermas kan Horkheimer og Adornos kritik således ikke videreføre den kritiske teoris anliggende på en ny og holdbar
måde. Habermas deler opfattelsen af at
samfundet styres af en snæver instrumentel
rationalitetsopfattelse. Ekspertviden og social ingeniørkunst, støttet af et positivistisk
videnskabssyn, får ansvar for at løse samfundsproblemer og det går på bekostning
af politiske og etiske diskussioner. Penge
og magt styrer samfundets system og det
er denne ideologi, som er styrerende i livsverdenen. Der konstrueres et samfund hvor
tilværelsen præges af eksperter som fortæller os, hvad vi skal gøre og hvordan vi skal
gøre det. Taberne er samfundets borgere og
det får negativ indflydelse på socialisering
og personlighedsdannelse.
Ifølge Habermas findes løsningen (eller
løsrivelsen), i en mere progressiv social udvikling. Kimen til Habermas’ videreførelse
af den kritiske teoris anliggende ligger indenfor sprogfilosofien og “vendingen mod
sproget” (jf. The linguistic turn). Han ønsker
at vise, at et paradigmeskifte baseret på en

radikalisering af talehandlingsteori, kan bearbejde de problemer som hverken Weber,
Horkheimer eller Adorno er i stand til: “Critical social theory does not relate to established lines of research as a competitor; starting from its concept of the rise of modern
societies, it attempts to explain the specific
limitations and the relative rights of those
approaches” (Habermas, 1987, s. 375). Den
enkelte borger skal gøres i stand til at identificere de erkendelsesinteresser som styrer
samfundet. Borgeren skal bevidstgøres.
Habermas ønsker en todimensionel samfundsudvikling, hvor den ene dimension
indeholder et teknisk-økonomisk fokus,
mens den anden dimension fokuserer på et
politisk-etisk aspekt. De to dimensioner skal
være ligestillet. Habermas vil have at livsverdenen bliver rationaliseret så borgerne ikke
bliver styrt af traditionelle forestillinger og
vurderinger, men er kommunikativ handlende og kompetente samfundsborgere. Kritisk
udforskning er en vigtig brik i dette puslespil.
Habermas teori om det kommunikativt
handlende. Det kommunikativt handlende
åbner op for muligheden for dialog. Habermas er påvirket af Hans-Georg Gadamer
som blandt andet understreger muligheden
for at opnå en fælles forståelse i mødet med
andre individer og deres horisonter3. Borgeren afprøver, udforsker, tester, problematiserer og kritiserer før han finder frem til
et gyldigt argument. Rationaliteten i det
kommunikativt handlende forudsætter, at
udsagnene kan udforskes i en åben dialog
hvor alle deltagerne har samme forudsætninger for at deltage i dialogen. I The Theory
of Communicative Action (1984) kommer
Habermas med følgende definition: “I shall
speak of communicative action whenever
3: Jf. Gadamers konsensussyn

the actions of the agents involved are coordinated not through egocentric calculations
of succes but through acts of reaching understanding” (1984, s. 285-286). Hensigten
er at skabe en forstyrrelses-fri kommunikation som ikke er gennemsyret af magtforhold og ideologisk dominans. Spørgsmålet
man skal stille sig er; hvorvidt de sociale
normer, som hævder at være legitime, er
genuint accepteret af de som internaliserer
dem eller stabiliserer de deres magtrelationer? Det er vigtigt at understrege, at Habermas betragter normativitet som noget der
bliver til i sproget. Det er således ikke et
spørgsmål om hvorvidt den (det normative)
foreligger på forhånd eller ej. Den er dynamisk og processuel. Dette kommer også til
udtryk i hans beskrivelse af at komme til
en fælles forståelse: “Reaching understanding [Verständigung] is considered to be a
process of reaching agreement [einigung]
among speaking and acting subjects” (Habermas, 1984, s. 286-287). Den processuelle
tilgang til at skabe forståelse resulterer i, at
deltagernes tilslutning på udsagnet ikke er
påtvunget, men i stedet rationelt motiveret.
Den bygger på en fælles overbevisning - en
kommunikativ konsensus: “Lyssnarens jaeller nej-ställingstagande till ett talhandlingsanbud är rationellt motiverat när det
stödjer sig på potentiella skäl, som är internt
förbunddna med den yttrade satsens betydelse och giltighetsbetingelser” (Habermas,
1995, s. 336). Teorien om det kommunikativt handlende åbner således op for at skabe
frigørende erkendelsesprocesser.
Alvesson & Sköldberg (2008, s. 300) påpeger,
at Habermas ræsonnementer bevæger sig på
et abstrakt teoretisk plan og hans teorier er
således vanskelige at iværksætte i praksis.
En kritik jeg vil sige mig enig i, men samtidig påpege, at Habermas aldrig selv har
påstået, at det var hans mål at gennemføre
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En kr itisk teor etisk for skningsstr ateg i ka n øge
validiteten af p r aksisledet for sk n i n g

John Dewey: I det pragmatiske videnskabssyn er det menneskets nysgerrighed som gør det i stand til at løsrive sig fra undertrykkende strukturer.

en praktisk empirisk udforskning af disse.
Men eftersom intentionen med essayet er
at undersøge hvilke retningslinjer kritisk
teori tilfører empirisk forskning, er det alligevel relevant at vende tilbage til det paradoks som blev introduceret indledningsvis
i essayet: Hvad kan kritisk teori tilføre en
forskning som anvender egen empiri? Vil
jagten på konsensus gå imod den kritiske
samfundsvidenskabs opfattelse af kundskab? I det følgende afsnit undersøges dette
paradoks nærmere.
Kritisk udforskning af Habermas kommunikationsteori. I en forskningspraksis
kan det være vanskeligt at afgøre hvorvidt
empirien har udspring i en normativt (påtvungen) konsensus eller kommunikativt
sikret konsensus. Forstyrrelser i kommunikationsprocesser opstår af flere grunde end
de Habermas ligger frem. Den kommunikative kapacitet kan ikke idealiseres, da det er
vanskeligt at påvise, reelle interesse- og opfattelsessyn hos andre mennesker. Ligeledes

Jürgen Hamermas: Det kommunikativt handlende åbner
op for muligheden for dialog

kan Habermas kritiseres for, at hans teori
om det kommunikativt handlende stiller for
store krav til enkeltindividets evne til kritisk
refleksion. I stedet for at møde samfundsstrukturens undertrykkelse med argumentation og diskussion, bør den mødes med en
social handling, en interaktion4. Habermas
forsøger at bygge op en systematisk filosofi
hvor kommunikativ handling er centralt.
Det er ikke kun de intellektuelle som skal
evaluere og kritisere samfundets normer.
Habermas ønsker at sprede det ud til samfundets borgere, at demokratisere viden og
derigennem øge individets indflydelse på
samfundet.
Habermas tanker om emancipation kan
dog kritiseres for at være forankret i en intellektuel opfattelse af begrebet frigørelse.
Han tager ikke hensyn til magtforhold og
praktiske omstændigheder. Ligeledes ligger der et udpræget fokus på det kognitivt
vurderende i Habermas kommunikation.
Det kropslige aspekt, som også er en central

del af kommunikative processer, forsvinder.
Den kritiske teoris ideale om frigørende erkendelsesprocesser og Habermas fokus på
forståelsesprocessen og dialogen gør det alligevel interessant at undersøge yderligere i
en dramapædagogisk kontekst. Tanken om
at demokratisere viden er et generelt mål
indenfor kritisk teori og her ligger der også
en parallel til John Dewey, som jeg vender
tilbage til senere. Jeg vil først se nærmere
på hvordan kritisk teori kan anvendes som
forskningsstrategi i en dramapædagogisk
kontekst?
Kritisk teori som forskningsstrategi i en
dramapædagogisk kontekst. Hvilke retningslinjer tilfører kritisk teori empirisk
forskning? Alvesson og Sköldberg (2008, s.
326) foreslår at den kritisk teoretiske forsker
tager udgangspunkt i allerede eksisterende
empiri og eksempler, for derigennem at analysere og tolke/omtolke disse med udgangspunkt i sin problemstilling. Det medfører
således en deduktiv tilnærmelse til forsknin-

4: Habermas flytter sig senere fra idealet om en genuin konsensus til en kompromisbaseret konsensus. Denne gang skiller han mellem legitime og illegitime kompromisser som kun
baserer sig på egeninteresse og magt. Tanken om kompromisser har dog samme kritikpunkt, som tanken om det bedre argument, det er vanskeligt at realisere i praksis.
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gen. I tillæg til dette skal forskeren integrere
eventuel anden empiri han støder på videre i
sin forskning. Alvesson og Sköldberg (2008,
s. 326) påpeger, at kritisk teori kan anvendes
på egen empirisk forskning. Empirien har
dog ikke den robuste karakter som kendetegner anden kvalitativ empirisk forskning.
I stedet forskydes forskerens tyngdepunktet
over mod det fortolkende, som underbygges af observationer og fortolkninger af den
kontekst som empirien forekommer i. Det
er således vigtigt, at forskeren er bevidst på
om han antager et kritisk-emancipatorisk
standpunkt eller om han ønsker at undvige
ukritiske forstærkninger af dominerende
idéer og interesser. Den kritiske refleksion
kan være et ideal som forskeren aktivt forsøger at integrere i egen praksis. Forskeren udvikler en specifik form for kritisk tilnærmelse
til sin forskning, hvor han forsøger at identificere og stille spørgsmål ved de hensigter
som ligger bag ved den ordinære opfattelse.
Forskningen skal både stimulere forskeren
og deltagerne til refleksion og heri ligger en
relevans i forhold til mit eget ph.d. projekt.
Refleksivt arbejde har længe været en central del af dramapædagogisk undervisning
(Wagner 1976, Bolton 1979, Neelands 1990,
O’Neill 1995, Winston 1998, Edmiston
2000, O’Tool & Dunn 2002, Sæbø 2009).
I mødet med dramapædagogisk praksis
skabes en æstetisk læringsproces, hvor deltagernes erfaringer transformeres gennem
sanselige og verbale refleksioner. Refleksionerne er et meningsbærende element som
igen transformeres til læring. Formålet med
refleksionsarbejdet kan variere alt efter hvilken dramadidaktik der tages udgangspunkt
i. Det kan være knyttet til emancipatoriske
traditioner (Augusto Boal og Paolo Freire)
eller have en mere faglig rettet refleksion
(Dorothy Heathcote og Cecily O’Neill).
Niveauet af deltagelse i dramadidaktisk arbejde åbner op for at aktivere både krops-

lige og verbale former for refleksion i en
pædagogisk proces. Et dramadidaktisk design kan således åbne op for, at Habermas
kommunikativt handlende individ, ville få
mulighed for at udforskes i praksis. Gennem fiktive spil (eller dramapædagogiske
konventioner) kan individet interagere med
samfundsstrukturens undertrykkelse både
verbalt og gennem en social handling. I
denne proces ville det dog være essentielt at
forskeren er opmærksom på forskellige og
til tider subtile, former for social dominans.
Både i sin egen håndtering af processen,
men også i en teoretisk kontekst. På grund af
den manglende kredibilitet i det empiriske
materiale, bør forskeren knytte sig til teoretiske referencerammer (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 331). Hensigten med dette er
at forstærke forskerens evne til at fortolke
og analysere. Forskeren skal problematisere
det. En måde at gøre dette på er gennem
forskningsspørgsmålene. Før han stiller et
forskningsspørgsmål, er det væsentligt at
han har gjort sig nogle tanker i forhold til,
hvem har gavn af at dette spørgsmål bliver
stillet? Hvordan kan jeg stille et spørgsmål
uden at integrere dominerende eller manipulative holdninger? Forskeren skal stræbe
efter at være uafhængig, men i sin stræben
efter at være kritisk distanceret til sine objekter, risikerer han selv at ende op med at
være elitær og arrogant i sin holdning.
Der ligger en del faldgruber i en forskningsstrategi som ønsker at integrere kritisk teori.
Der kan ligeledes stilles spørgsmål ved, om
det er muligt at skabe progression i en forskningsproces, hvis der kontinuerligt skal reflekteres kritisk over den? Ligeledes kan en
stræben efter en distance til forskningsobjekterne i værste fald bidrage til, at muligheden for at gå ind i forskningen forsvinder.
Alvesson og Sköldberg (2008) antager efter
min mening en forholdsvis pragmatisk tilgang til kritisk teori som reflekterende empirisk forskningsstrategi. Kritisk refleksion

er en vigtig del af al forskning, men forskeren som ønsker at integrere en kritisk teoretisk forskningsstrategi, skal være i stand
til at veksle mellem at være i processen og at
distancere sig fra den. I essayets afsluttende
afsnit ønsker jeg at se nærmere på, hvordan
praksisledet forskning kan imødekomme
de forskningsstrategiske retningslinjer, som
kritisk teori forudsætter.
Pragmatisme, Dewey og praksisledet
forskning. Bernt Gustavsson (2009) beskriver pragmatisme som en handlingsbaseret kundskab. Mennesket befinder sig i en
rutinepræget hverdag, hvor vanen medvirker
til at opretholde en form for orden. Når der
opstår problemer, sker der noget forandrende:
“Själva tvivlet eller problemet bliver upphovet
till at söka kunskap” (Gustavsson 2009, s. 138).
Parallellen til den kritiske teoris emancipatoriske ideal er ikke vanskelig at få øje på,
men det er ikke kimen i en pragmatisk videnskabsteori. En central tanke i pragmatismen er, at kundskab er til for at løse de problemer mennesket står overfor. Kendetegnet
for om kundskaben kan betegnes som rigtig,
afhænger af de praktiske konsekvenser den
får. De problemer vi støder på i praksis udgør det stof, som vi anvender til refleksion
og teoretisk betragtning.
Gustavsson beskriver det som en form for
cirkulær proces, hvor erfaringer fra fortiden, bringes med ind i det problem som
opstår i vores samtid. I mødet med problemet opnår vi nye erfaringer som gør os i
stand til at håndtere lignende problemer i
fremtiden: “Til vardags styres vi av rutiner
och impulsivt handlande. När vi ansätts av
tvivel uppstår en möjlighet till distans från
rutinerna” (Gustavsson 2009, s. 145). I kritisk teori var det menneskets iboende potentiale, som gjorde det i stand til at løsrive
sig fra undertrykkende strukturer. I John
Deweys pragmatiske videnskabssyn er det
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menneskets nysgerrighed (Gustavsson 2009,
s. 145). Den naturlige nysgerrighed, som alle
mennesker har i sig, kan udvikles til intellektuel nysgerrighed. Den naturlige nysgerrighed viser sig i det vi erfarer i hverdagen
og de observationer som vi gør over tilværelsen. Når mennesket skal forvandle indtryk
eller oplevelser til mening, forudsætter det
refleksion og det er i denne proces nysgerrigheden dukker op: “Genom at tvivla och
reflektera kan vi nå kunskap och skaffa oss
makt över våra egna handlingar” (Gustavsson 2009, s. 145). Refleksionen fordrer at individet antager en kritisk og undersøgende
tilgang til den problemorienterede proces.
Dermed stilles der krav til pædagogikken
og det didaktiske design. Lars Løvlie (1989,
s. 158-159) påpeger, at pædagogikken ikke
skal reduceres til et spørgsmål om at anvende mål og metoder som midler i undervisningen. Den skal i stedet åbne op for at
eleverne skal kunne udforske flere løsninger.
Eleverne skal få mulighed for at distancere
sig fra rutiner og vaner gennem refleksion
og ny kundskab. I stedet for mål-middel
tænkning benytter Dewey sig af sigtemål.
“Dewey så kunnskap ikke som innhold, men
som handling” skriver Lars Løvlie (Løvlie
1989, s. 150) og han fortsætter med at beskrive læringsprocessen hos Dewey som, at
mennesket ikke får kundskab; “men vi gjør
en erfaring ved å etablere en ny kognitiv og
følelsesmessig balanse der den tidligere er
blitt forrykket” (Løvlie 1989, s. 151). Dewey
ønsker at tage afstand fra en dualistisk tænkning og han forsøger i stedet se på dannelse
af kundskab med udgangspunkt i en helhedstænkning. Mennesket indgår i forhold
til hinanden og de erfaringer vi gør os i disse
møder, er meningsbærende. Erfaringer indebær menneskets evne til at se forbindelser
mellem vores handlinger og vores aktiviteter.
Der opstår et dynamisk forhold mellem individ og proces - mellem proces og individ.
Gustavsson uddyber med, at Deweys videnskabssyn tydeligst kommer frem i eksperimentalismen (Gustavsson, 2009, s. 145).
Afslutningsvis. I kapitlet “Kunsten å forske med kunsten. Et blikk på kunnen ut
fra praksis-teori-relasjonen” påpeger Bjørn
Rasmussen (2012, s. 40), at en praksisledet
forskning skal skabe et dynamisk forhold
mellem praksis og teori eller praksis og
forskning. Brad Haseman og Daniel Mafe
(2009, s. 217-218) karakteriserer praksisle-
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det forskning som en strategi hvor udvikling og kompleksitet løbende genererer ny
kundskab eller “fund”. Deweys pragmatiske kundskabssyn stemmer overens med
en praksisledet forskningstradition, da der
er tale om en kontinuerlig udvikling, hvor
omdrejningspunktet er en åben tilgang til
de udfordringer som opstår. En praksisledet
forskning åbner op for, at forskeren antager
en kritisk tilnærmelse til sin egen forskning.
I vekslingen mellem teori og praksis får
forskeren mulighed for at distancere sig til
empirien og udforske den kritisk. Forskydningen af forskerens egen position over mod
det fortolkende behøver ikke at være et negativt element i forskningsprocessen, da han
efterfølgende har mulighed for at forholde
sig kritisk til egen tolkning. Forskeren kan
identificere og stille spørgsmål ved de hensigter som ligger bag den ordinære opfattelse (både sin egen og forskningsobjekternes
opfattelse). En kritisk teoretisk forskningsstrategi kan øge validiteten af praksisledet
forskning og vil ligeledes imødekomme
den kritiske teoris kritik af empirien, som
forskningen er baseret på. Deweys tanke
om sigtemål kan ligeledes være et bidrag til
forskningsstrategien. Sigtemålene er ikke
definitive og åbner således op for en accept
af at være fejlbar. Forskningsresultaterne
kan korrigeres og udforskes yderligere.
En kritisk teoretisk tilnærmelse til empirisk
forskning vil åbne op for at tilføre forskeren
et selvkritisk perspektiv, samt reducerer risikoen for ensrettethed i forskningen.
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Litteratur:

årsmøtet
2014

nytt navn?
Styret foreslår å bytte navn fra
Landslaget Drama i Skolen til Drama- og teaterpedagogene.
Dette blir en av hovedsakene på årsmøtet 24. mai.

Årsmøtet holdes lørdag 24. mai klokken
12-18 på Høgskolen i Oslo og Akershus
(HiOA), avdeling for estetiske fag. Selve
årsmøtet varer rundt tre timer. Som en del
av årsmøtesamlingen skal vi se en av eksamensforestillingene i maske- eller figurteater på HiOA. Etter forestillingen blir det live
teateranmeldelse. Gratis!

Stemmeregler på årsmøtet: Alle medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett på årsmøtet. Styret i LDS sentralt og fylkeslagenes
delegater har stemmerett. LDS har fylkeslag
i Hordaland, Rogaland og Oslo-Akershus.
Medlemmer fra fylker uten fylkeslag samles
fylkesvis på landsmøtet og har én stemme
per fylke.

Fylkeslag med inntil:

Årsmøtefest fra klokken 20 på den store terrassen eller i fellesarealet ved LDS-kontoret.
Ta med drikke og gjerne gitar. Det blir enkel servering. Kanskje du og kolleger/kjente
kan finne på et underholdningsinnslag?

Hvert styremedlem i LDS sentralt har én
stemme. Det er 6 styremedlemmer.

Påmelding på www.dramaiskolen.no

50 medlemmer har 2 stemmer
100 medlemmer har 3 stemmer
over 100 medlemmer har 4 stemmer
over 300 medlemmer har 5 stemmer
over 500 medlemmer har 6 stemmer
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Anne Helgesen Dr.art i teatervitenskap
og leder Kattas Figur Teater.
Petra Jonsdatter Helgesen Redaktør i barneog ungdomsbokforlaget Mangschou.
Sammen skriver de for tiden en avhandling
om Norsk barnedramatikk.

Eventyrprinsesser
i kamp
Den første norske dramatikken for barn tok opp brennbare tema i samtiden.
Kvinnekampsaker, nasjonsbygging og norskdom, monarkiet som styreform,
fornorskingen av skriftspråket og offentlig bruk av norske dialekter ble
drøftet og utprøvd på scenen.

tekst: Anne Helgesen og Petr a Jonsdatter Helgesen

Men denne interessante eventyrdramatikken, med tendens og politisk brodd, måtte
vike allerede på 1920-tallet. Da hadde Nationaltheatret økonomiske problemer og
teatrets økonomisjef Sverre Brandt reddet
situasjonen ved å presenterte Reisen til julestjernen (1924).
Heltinnen i Brandts stykke, fattigjenta Sonja,
er et uskyldig barn. Hun viser seg å være kongens bortkomne datter, og kongen gjenvinner
sitt tapte livsmot, han blir igjen en god konge.
Dette steget tilbake til normale tilstander feires i stykkets lykkelige sluttscene.
I tillegg legger Brandt inn alt det er mulig å
få plass til av norske julefesttradisjoner; snø,
julenek, juletre, julenisser, julegaver, julesanger, engler og Jesusbarn. Brandt har bekreftelse av det bestående som strategi. Dette var vellykket sett fra det brede familiepublikummets
ståsted og når det gjaldt teatrets økonomi.
Reisen til julestjernen har holdt stand på Nationaltheatret. Hittil siste oppsetting var i

2010. To filmatiseringer fastholder skuespillet
i publikums bevissthet. Denne dominansen
gjør det viktig å foreta en tidsreise vekk fra
julestjernen for å oppdage at den første norske barnedramatikken var av et annet slag.

Fra Østenfor sol og vestenfor Maane
Forskningsprosjektet
Dramatikk for barn – teatrets sjel

• Ble igangsatt og drives av dr.
art. i teatervitenskap Anne Helgesen og litteraturviter Petra J.
Helgesen.

Eventyret som nasjonal og sosial markør.
Frederikke Christine Bergh (1860–1916),
Barbra Mathilde Ring (1870–1955) og Hulda
Garborg (1862–1934) er den norske barnedramatikkens pionerer.

• Prosjektet favner norsk barnedramatikkhistorie fra 1900 og
fram til i dag og fyller et hull i
fagkunnskapen innen norsk teater- og litteraturvitenskap.
• Målet er å utgi et hovedverk om

Bergh var den aller første norske dramatiker
som fikk vist tekster for barn på en profesjonell scene: Østenfor sol og vestenfor Maane
(1906) og Prinsesse Rosenrød og de syv Vildænder (1908). Ring fikk oppført Kongens
hjerte (1910), Liselill og Perle (1912) og Prinsessen og spillemannen (1926). Alle de nevnte
barnekomediene ble satt opp på Nationaltheatret. Hulda Garborg var med og grunnla
Det norske Teatret i 1913, deretter skrev og
satte hun opp den første barnekomedien på
landsmål, Tyrihans (1914).1

norsk barnedramatikks historie.
Underveis publiseres en rekke
artikler i aviser og tidsskrifter
blant annet i DRAMA.
• Det planlegges også en serie
med historisk barnedramatikk,
der hver forfatter får en kort
biografi. De første tre, om Frederikke Bergh, Hulda Garborg og
Barbra Ring, kommer ut på Transit Forlag i juni.

1: Før det ble skrevet egen norsk dramatikk for barn, hadde norske teatre fra tid til annen (og særlig i juletiden) inviterte til «Børneforstillinger» der det ble vist voksenrepertoar i lette sjangre som farser og vaudeviller. De første teateroppsettingen som var spesielt beregnet på målgruppen barn var oversatt fra henholdsvis svensk og tysk.
Tornerose av den finske forfatteren Zacharias Topelius oversatt av Hans Wiers-Jenssen ble satt opp på Den Nationale Scene i 1904, og Nationaltheatret satte opp Den lille
uskikkelige prinsessen av Gabrielle Reuter i 1905.
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Våre tre dramatikeres livshistorier er fylt
med personlige kamper som gjaldt deres
identitet som kvinner. Kjærlighetsskildringene i barnekomediene bærer preg av dette,
og det skal vi komme tilbake til. Men eventyrspillene innholder først og fremst aktiv
stillingstagen til brennbare politiske spørsmål i samtiden.
Dette var tiden for unionsoppløsningen og
deretter for kampen mellom by og land. Da
Asbjørnsen og Moe utga sitt første hefte med
norske folkeeventyr i 1841 var de en del av
den norske nasjonalromantikken. Materiale
fra den tidlige norske nasjonsbyggingen fikk
fornyet aktualitet omkring unionsoppløsningen i 1905. Teatrene iscenesatte eventyr
og bondekultur der de flagget en vennlighet
overfor «det norske». Men samtidig framstilte de ofte bygdekulturen som sidrumpa,
uskolert og ja, «bondsk».
Frederikke Bergh var den første som gjorde
barneteater av trenden med eventyrdramatiseringer: «…en eventyrkomedie, hvori em-

nets poetiske indhold var bevaret, og hvori
den særlig norske tone var bibeholdt,» heter
det i Nationaltheatrets programhefte.2 Frederikke Berghs nasjonalisme er dannet og
rik på referanser til klassisk europeisk kultur. Bergh var imidlertid negativ til deler av
norsk bondekultur, hun anså den konservativ
og ekskluderende. Dette sniker seg inn i Østenfor Sol og vestenfor Maane når familien til
heltinnen Aase skal karakteriseres. De er enkle og dumme bønder i så mangt, og de tåler
slett ikke å bli rike. Nasjonalismen hos Bergh
og Nationaltheatret favner ikke den norske
bonden til tross for at hun portretterer ham.
Da kampen mot Sverige var overstått, ble den
interne norske kampen mellom by og land tydeligere. Nationaltheatret var først og fremst
bykulturens og borgerskapets teater. I tråd
med dette lar Barbra Ring handlingene sine
utspille seg på urbane kongelige slott, mens
tjenerskapet er snusfornuftige norske bønder.
Disse er komiske og udannede, men utstyres
med godt, sundt bondevett. Bondestanden
utgjør et ideelt tjenerskap som aksepterer sin
plass og opptrer lojalt.

Hulda Garborg gjeninnfører folkeeventyret i barnetatret. Hos henne handler det
om kampen mellom klasser, om kampen
mellom det dominerende byborgerskapet
og den voksende standen av innflyttere og
arbeiderklasse i byene – med røtter i bondekulturen. I Tyrihans er slottets tjenerskap,
og prinsessens friere, komiske roller, disse er
bærere av utvendige bymanerer som de ikke
mestrer. Tyrihans derimot, representere den
sunne, norske bondekulturen. Han er både
prinsessens og nasjonens håp.
Barnekomediene. Bortsett fra Kongens hjerte
er de tre dramatikernes barnekomedier lite
kjent i dag, derfor er det på sin plass med en
gjennomgang av tekstene.
Frederikkes Berghs skuespill tar utgangspunkt i velkjente folkeeventyr fra Asbjørnsen
og Moes samlinger. I begge tilfeller handler
det om kvinnelige heltinner som vinner en
kongelig ektemann etter å ha gjennomgått
harde prøvelser.

2: Omtale av Østenfor Sol og vestenfor Maane i Nationaltheatrets programhefte til Prinsesse Rosenrød og de syv Vildænder.
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I det første dramaet er fattigjenta Aase hovedperson. Hun ofrer seg for å redde sine nærmeste. Når kvitebjørnen lover mat og rikdom
til familien, følger hun kvitebjørnen inn i fjellet der han bor. Han er bjørn om dagen og
menneske om natten. Hun får ikke se ham
som menneske, hun må være tålmodig og
vente, bare slik kan han frelses fra trollhammen. Aase lar seg likevel friste til å lyse på
ektemannen. Han blir revet vekk fra henne
og til slottet østenfor sol og vestenfor måne
for å giftes med et troll. Aase må ut på en lang
og strabasiøs reise, og hun må gi fra seg all sin
ytre skjønnhet for å vinne fram.
I sluttscenen viser dramatikeren Bergh et ambivalent forhold til den tradisjonelle lykkelige
forening mellom mann og kvinne. I hennes
variant av Østenfor sol og vestenfor Maane er
prinsen en furten, egoistisk fyr som irriterer
seg over heltinnen. Han misliker at hun har
brukt så lang tid på å finne slottet, forakter
henne fordi hun har mistet sin skjønnhet og
slår henne når hun forsøker å røre ved ham.
Dette glattes over av teateroppsetning, og den
lykkelige slutten er selvsagt med, men ambivalensen ligger tydelig i teksten.
Prinsesse Rosenrød, heltinnen i det andre
dramaet, vokser opp med foreldre som uavbrutt sørger over de sju sønnene de mistet
fordi de altfor heftig ønsket seg en datter. Når

Rosenrød får vite sammenhengen, drar hun
ut i verden for å frelse brødrene og foreldrene
fra sorgen. Hun finner brødrene, omskapt til
villender, og får vite at hun må spinne, veve
og sy én skjorte til hver av dem for å frelse
dem. Under arbeidet må hun ikke le og ikke
snakke. En unge konge finner henne ute i
skogen, han snakker til henne, hun lytter.
I motsetningen til hvordan den unge kongen
framstilles hos Asbjørnsen og Moe, er den
unge kongen hos Bergh ingen god monark.
Han elsker å fortelle hvordan han herser med
undersåttene. Rosenrøds reaksjoner er milde,
men tydelige. Kongen begynner å reflektere
over oppførselen sin. Gjennom de stadige
møtene med prinsessen finner han etter hvert
glede i å styre på en klok og ansvarsfull måte.
I begge disse skuespillene er heltinnen ensom
og selvoppofrende. De to frelser hele samfunn, ikke minst hele skarer av barn som også
viser seg å være forhekset. Selv får heltinnene
en tvetydige belønning: å gifte seg med de
upålitelige mennene de har frelst.
Også Barbra Rings eventyrspill for barn domineres av unge kvinnelig heltinner. Ring
kopierer mangt og meget fra sin forgjenger
Bergh. Fattigjenta Lersol, som er heltinne i
Kongens hjerte, har samme oppgave som
prinsesse Rosenrød: En herskesyk ung konge
må forvandles til en ansvarlig monark. Hans

onde stemor har fjernet hjertet fra kongens
bryst, og Lersol drar ut i verden for å finne
hjertet. Lersol gjennomgår farer og fristelser, men hennes kjærlighet bevirker til sist at
kongens hjerte igjen banker i brystet hans.3
Rings neste barnekomedie, Liselil og Perle,
er et idédrama, som gir assosiasjoner til de
greske og Shakespearske tragedier. Hovedhandlingen innholder maktspill, frihetslengsel, romantisk kjærlighet og uforløste
mor-barn-forhold, mens bifigurene bidrar
med mengder av folkelig komikk.
Fabelen handler om to nyfødte pikebarn som
ved en tilfeldighet havner i samme vugge.
Den ene er landets tronarving, den andre er
et hittebarn, men ingen ser forskjell på dem.
Kongen og dronningen lar begge vokse opp
ved slottet og håper at tiden vil avsløre kongsdatterens identitet. Begge jenter har hjerter av
gull og er godt likt, Liselill er vilter, mens Perle er føyelig, og de vokser opp i den tro at de
er søstre. På deres 16-årsdag skal en av dem
forloves med den rike prinsen i naboriket.
Barbra Rings siste dramatiske verk, Prinsessen og spillemannen, ble til i mellomkrigstida.
Handlingen er lagt til et kongedømme som
nettopp har seiret over naboriket. Prinsessen,
og stykkets heltinne, skal giftes bort med sin
fetter, en maktsyk, hevngjerrig mann. Hun

Fra Kongens hjerte av Barbra Ring på Nationaltheatret

forelsker seg i stedet i en fattig spillemann
som opptrer på slottet, og som viser seg å
være naborikets prins. Den lykkelige slutten
der de to elskende får hverandre, har et klart
antikrigsbudskap. I likhet med Bergh presenterer Ring sterke og handlekraftige heltinner,
men hos Ring er giftermålet en belønning.
Tyrihans er det første nynorske drama
skrevet for barn og et ledd i opparbeidelsen
av et nytt norsk teater. Garborg gjør som
Bergh, hun bruker et norsk folkeeventyr
som grunnlag for sitt skuespill. For henne
var det en kampsak å gjøre den gamle norske bondekulturen til den nasjonalt dominerende kultur, derfor måtte folkeeventyr,
folkemusikk og folkedans absolutt benyttes
i barnedramatikken.
Garborg markerer kontrasten mellom sin egen
Tyrihans og Rings Kongens hjerte ved å legge
inn referanser til Nationaltheatrets oppsetning. Garborg kjente Rings stykke om den
grufulle og kalde konge som blir frelst av ei
ung, dydig jente. Hulda Garborg på sin side,
gir publikum en freidig ung mann som skal få
en iskald prinsesse til å le. Hovedhandlingen
er med andre ord til forveksling lik, med unntak av at kjønnsrollene er snudd rundt.

barbra ring

fredrikke bergh
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Tre kvinneliv4. Dramatikerne Berg, Ring og
Garborg tilhørte en generasjon som selv måtte utforske og forme en moderne kvinnerolle
– uten klare forbilder. Deres egne livshistorier belyser hvordan borgerskapets kvinner
i Norge kjempet på forskjellige arenaer for
å oppnå likeverd, utdanning, arbeid og rettigheter ved inngangen til det 20. århundre.
Fornuftsekteskapet var den nedarvede, tradisjonelt fungerende samlivsformen. Når et par

av våre pionerer innen barnedramatikken
synes å forfekte et voldsomt romantiserende
syn på forholdet mellom mann og kvinne,
må man ta med i betraktningen at dette var
innlegg i en debatt mot tvangsekteskap, og for
fri kjærlighet og rett til et selvstendig liv uten
avhengighet av en mannlig forsørger. De tre
dramatikernes verk og ideologier belyses av
biografiene deres.
Frederikke Bergh er en ukjent forfatter i
dag, selv om hun i tillegg til sine to drama
utga brevromanen Smaa ting fra et stort
land i 1886. Hun vokste opp i Kristiania
sammen med sin mor og en to år eldre bror.
Den avdøde faren hadde arbeidet både som
sogneprest og stortingspolitiker. Frederikke
var den første av slektens kvinner som fikk
yrkesutdannelse – hun var lærerinne. Bergh
tilhørte en del av norsk samfunnsliv som har
vært underbelyst både i samtid og ettertid.
Hun unndro seg menns innflytelse, arbeidet
i en sektor dominert av kvinner og fant en
annen kvinne som livsledsagerske.5
Barbra Ring skrev for voksne og barn, i flere
sjangre. Hun var en meget produktiv forfatter og solgte i store opplag. I tillegg arbeidet
hun som journalist og anmelder. Barbra Ring
kom også fra embetsstanden. Tyve år gammel

hulda garborg

3: Ring var teateranmelder i Kristiania-avisa Ørebladet da Berghs eventyrkomedier for barn ble vist på Nationaltheatret, så det er dokumentert at Ring så dem begge.
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Når vi ser nærmere på stykket er Hulda Garborgs prinsesse også hovedperson, men hun
er ingen heltinne. Hennes fremste kjennetegn
er at hun ikke kan le. Hennes far, kongen, bekjentgjør at den som kan framkalle latteren,
skal få prinsessen og halve kongeriket. Mange prøver seg uten hell, inntil tjenestegutten
Tyrihans kommer med gullgåsa si. Gåsa er
slik at alle som tar i den blir hengende fast.
Tyrihans får med seg et slep av øvrighetspersoner, og da slår prinsessen opp latterdøra.
Dermed har Tyrihans vunnet henne.
I dramaet legger Garborg inn flere møter
mellom prinsessen og Tyrihans og beskriver
hvordan forelskelsen utvikler seg mellom
de to. Egentlig er det bare retten til å styre
kongeriket denne fattiggutten vinner. Når det
gjelder forholdet mellom Tyrihans og prinsesse Iselin, er det et gjensidig valg.

4: I forbindelse med forskningsprosjektet Norsk barnedramatikk – teatrets sjel, har vi arbeidet med Berghs, Rings og Gerborgs biografier. Disse utgis i tre bøker sammen
med deres barnedramatikk på Transit Forlag denne våren. 5: Hellesund, 2001: 117.
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Eventy r sp illene inneholdt akt i v
stillingstagen til br ennbar e p oli ti s k e
sp ør smål i samtiden.

ble hun giftet bort til en rik forretningsmann
som var 14 år eldre. Paret ble snart skilt, og
Ring mistet foreldreretten til sin eneste datter
i 1902. Adskillelsen forårsaket et traume som
går igjen i store deler av Rings forfatterskap.
Hun tematiserer adskillelse og gjenforening
mellom mor og barn, skillsmissens nødvendighet og dens skadevirkninger gjentatte
ganger. Gerda Ring, Barbras datter, spilte Liselill i den første oppsetningen av Liselill og
Perle. Lest i lys av at hvordan hun ble skilt fra
moren ved tvang, forstår man at det en sterk
personlig kamp som ligger til grunn for mordatter problematikken i stykket.

Fra Liselill og Perle av Barbra Ring på Nationaltheatret

N år de r e s p r i n s e ss e r h e lt frit t ve lg e r de n manne n de
v i l gi f t e s e g me d, dre ie r de t s e g o m vikt ig kvinne kamp i
N o r ge v e d i nng ang e n t il de t tj ue nde årh undre .

Hulda (f. Bergersen) Garborg var i likhet
med Barbra Ring en svært produktiv forfatter og journalist. Hulda Bergersens oppvekst
skiller seg sterkt fra de to andre. Faren var
advokat, men han og moren skilte lag da Hulda var et år gammel. Mens de eldre søstrene
levde overklasseliv hos faren, levde Hulda i
fattige kår sammen med moren. Hulda Bergersen var likevel heldig, hun fikk middelskoleeksamen og fikk jobb som butikkdame,
mens de to eldre søstre måtte inngå ekteskap
av økonomisk grunner. Selv fikk Hulda velge
ektemake ut fra kjærlighet. I 1887 giftet hun
seg med forfatteren Arne Garborg. Ekteskapet ga Hulda mulighet til å øke sin kompetanse og sine ferdigheter både kunstnerisk og
intellektuelt, ikke minst fikk hun øvelse og
opplæring i det nye landsmålet. Arne førte
henne også inn i kretser av kunstnere og intellektuelle i Norge og Europa for øvrig.
Sammen med Arne var Hulda Garborg sentral i målbevegelsen. Han fungerte som den
tilbaketrukne ideologen og tenkeren. Hun
var aktivist og organisator. De hørte til den
revolusjonære delen av målbevegelsen som
ønsket et Norge styrt av bøndene og arbeiderklassen. Som ledd i kulturkampen reiste
Hulda landet rundt og underviste i sangleker
og dans, husstell, norske klesdrakter og teater. Hun ledet oså det Norske Spellaget – et
semiprofesjonelt teater som turnerte i hele

landet og utgjorde grunnlaget for dannelsen
av Det norske Teatret.6
Forholdet mellom mann og kvinne. I Berghs tekster er det få menn. De som finnes er
enten komiske konger eller de må frelses fra
sine dyrehammer av kvinnene. Det blir lettere å se logikken i dette når man kjenner til
Berghs biografi og hennes liv i et akademisk
kvinnefelleskap på siden av storsamfunnets
offentlighet. Bergh skildrer, stikk i strid med
den allmenne oppfatning, menn som natur
og kvinner som kultur. De endringene Bergh
har gjort i de opprinnelige eventyrene vitner
om en klar ideologisk og kunstnerisk agenda:
Den unge kvinnen må møte sin livsoppgave
som et selvstendig individ, i prøvelsene må
hun vise utholdenhet, sannferdighet og nestekjærlighet. Belønningen er at hennes innsats skaper et bedre samfunn. Ektemannen
er egentlig en byrde.
For Ring var det romantiske kjærlighetsekteskapet viktig for kvinners frigjøring.7 Ring
hadde ingen formell utdannelse, hun livnærte seg som kunstner, hennes kunst var nært
knyttet til eget liv og hennes private kamper.
Politikk er vanligvis ikke noe sentralt tema
i hennes forfatterskap, hun er individualist
og som sådan opptatt av den enkelte kvinnes frihet, retten til å elske, til fri kjærlighet,
men også morsretten, i det hele tatt retten til
å følge egne følelser. Dette opphøyes til eksistensielle problematikk.
Hulda Garborg deler Rings romantiske tro på
at det gjelder å finne den rette make. Barbra
hadde vært gjennom en opprivende skillsmisse, mens Hulda hadde sett sine søstres
ulykke. Hulda Garborg går lenger enn Ring,
hun setter parforholdet mellom mann og
kvinne inn i en politiske sammenheng. En
ideell forening mellom de to kjønn skulle utgjøre en god kraft i samfunnet. Tyrihans og
Iselin er et ideelt par.

Språkstriden. Språkstriden blir også tematisert og synliggjort i alle tre forfatterskap.
Det konservative borgerskapet hadde lenge
sett landsmålet som ufarlig nasjonalromantikk. Men da Stortinget sidestilte riksmål og
landsmål i 1895, ble spørsmålet om språkform også klassekamp. Bjørnstjerne Bjørnson satte ord på dette i et foredrag 23. oktober 1899. Han hevdet at han fant landsmålet
både vakkert og klangfullt, men det var ikke
høykulturens og hovedstadens skriftspråk.
Han påsto at det var krig, og Arne Garborg
og andre landsmålsledere bekreftet dette ved
å hevde at de ønsket landsmålet som eneste
skriftspråk i det nye Norge.8 Hulda Garborgs
teaterforestilling for barn – på landsmål – var
et praktisk ledd i kampen.
Fornorskingen av det tidligere danske skriftspråket gjenspeiler seg i Frederikke Berghs
barnedramatikk. Hun skriver et radikalt
norsk, og hovedpersonens familie, som er
bønder, er tildelt dialektpregede replikker.
Disse er ikke komiske, de bidrar snarere til en
poetisering av språket, og det rimer bra med
hennes erklæring i teaterprogrammet – hun
skriver «den særlig n o r s k e tone er bibeholdt.» Berghs radikale norsk er overraskende når vi også vet at hun var blant de mange
som underskrev oppropet for riksmålssaken
i 1896. Hun viser at språksaken kan ha nyanser, ikke bare steile fronter.
Barbra Ring skrev riksmål. Hun valgte å heve
seg over språkstriden og hevdet at landsmålet
var så vakkert at hadde hun kunnet det godt
nok, ville hun ha foretrukket dette. Samtidig
røper hennes bruk av østnorske dialekter en
klar klassetilhørighet. Alle hennes komiske,
folkelige figurer snakker dialekt. Hennes
humor er vennlig nedlatende når hun lar de
udannede bøndene slite med fremmedordene. Samtidig er dialektordene et tegn på at
karakterene er gode og lojale. Det selvhøytidelige tjenerskapets ordbruk er derimot fylt
med jåleri og tåpelige, liksomfine ordstillinger. De utleveres til negativ latter. ⊲

6: De biografiske opplysningen er hentet fra Grønstøl, Obrestad og Skre. • 7: Ettertidens vurdering av den historiske barnedramatikken ble sterkt preget av frigruppenes barneteateropprør på 1980. For dem var det viktig å skape kunstnerisk og ideologisk alternativ til institusjonsteatrenes barneteater. I den sammenheng ble begreper som borgerlig, aristokratisk
og romantisk ekteskapsinngåelse negativt ladet. Se for eksempel Hagnell, 1981:276f. • 8: Skre, 2011: 313ff
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Fra Prinsessen og spillemannen av Barbra Ring, på Nationaltheahret
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Monarkiet og demokratiet. Flere av eventyrene handler om hvordan et ungt par overtar
tronen etter å ha bestått prøvelser og bevist at
de kan utøve statsmakt til gode for sitt land
og folk. Norges løsrivelse fra Sverige og fra
den svenske kongen, førte til en debatt om
monarki versus republikk og en påfølgende
folkeavstemning. Alle våre tre dramatikere
er farget av denne debatten, alle ender med
å velge monarkiet.
I Prinsesse Rosenrød og de syv Vildænder er
prinsessens foreldre styringsudyktige og lider
av beslutningsvegring. Foreldrene til den unge
kongen som forelsker seg i Rosenrød, er heller
ikke gode statsledere. Den gamle kongen er en
tøffelhelt som lar seg dominere av den onde
dronningen. Rosenrøds sju brødre som har
fløyet over land og strand i årevis, ser all urett
som gjøres i kongeriket og lærer av det. Det
antydes at de vil bli gode og rettferdige ledere.
Den unge kongen lærer gjennom sin kjærlighet til Rosenrød at en mild, demokratisk og
rettferdig maktutøvelse er den beste.
I Liselill og Perle er den gamle kongen rett og
slett dum, hans langt klokere dronning forsøker å rette opp hans dumheter, men blir
urimelig streng og bitter av å leve i det dårlige
parforholdet. Prinsen og prinsesse Liselill blir
et motstykke og et ideal. Han er en klok, ung
mann som velger en intelligent, frittalende
kvinne. Dette paret skal styre landet i felleskap, og de utgjør kongerikets framtid og håp.
Hulda Garborg er som ventelig den mest radikale av de tre dramatikerne. Med støtte i
det norske folkeeventyret lar hun en mann
av folket bli konge. Han kan vel og merke
ikke vinne denne posisjonen uten prinsessens kjærlighet.
Eventyrprinsessene som forbilder. I 1895
foregikk det en opphetet debatt i kvinnesakstidsskriftet «Nylænde» om mangelen på
kvinnelige forbilder i norske folkeeventyr.
Selv de unge heltinnene i «Østenfor sol og
vestenfor måne» og i «De tolv villender» egnet seg dårlig, mente forfatteren av det første
innlegget. En senere debattant gikk hardt i
rette med denne påstanden, og holdt begge
heltinner fram som uselviske og hardt kjempende kvinner, og signaturen G.D. skriver

om prinsessen i «De tolv villender» at «Jeg
ved ikke, hvad en heltinde eller idealet af en
kvinde er, skulde det ikke være hende.»9
Våre tre første dramatikere for barn velger
å omforme eventyrkvinnene til forbilder i
kvinnekampen. Frederikke Berghs to barnekomedier bygger på nettopp på de to eventyrene som ble så heftig diskutert i «Nylænde».
Hennes heltinner er nettopp uselviske og
hardt arbeidende. Det er også påfallende at
kjærligheten til den utvalgte mannen ikke er
deres sterkeste drivkraft.
Fattigjenta Aase vil sone den skyld hun har i
prinsens forlengede forbannelse, og hun vil
ikke bare frelse ham, men også en rekke forheksede barn. Prinsesse Rosenrød skal først
og fremst redde brødrene sine fra fuglehammen, kjærlighetsforholdet til den unge kongen blir en ekstra byrde hun må bære. Berghs
heltinner er sterke og ensomme, og det er opp
til hver enkelt om en vil tolke bryllupet som
en lykkelig slutt.
Både Barbra Ring og Hulda Garborg tror
imidlertid på den ideale forening mellom
mann og kvinne. Begge taler sterkt mot det
arrangerte ekteskap og tvangsgifte av unge
piker. Når deres prinsesser helt fritt velger
den mannen de vil gifte seg med, dreier det
seg om viktig kvinnekamp i Norge ved inngangen til det tjuende århundre.
I Tyrihans er faktisk kjærlighetsforholdet
mellom tjenestegutten Hans og prinsesse
Iselin det aller viktigste. Hulda Garborg var
forskjellsfeminist og trodde på foreningen
mellom den rette mannen og kvinnen som en
frigjørende og skapende kraft. Barbra Ring
hadde en bit av samme erkjennelse, men hos
henne er heltinnene tøffere. De er både gutteaktige og hyperfeminine, og for å seire må
de ha en mann som tåler en sterk kvinne.
Reisen vekk fra julestjernen viser at eventyrprinsesser kan brukes til så mangt. Dramatikernes ideologi og personlige historie former
det dramatiske verket og dets heltinner. Tidlig på 1900-tallet ga det barnedramtikken en
tydelig brodd mot samtida.

9: Lassen, 1895: 1ff. Samt påfølgende artikler i Nylænde 1. oktober 1895.
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Diktet Voluspå er det første diktet i den eldre
Edda, og utgjør historien om hvordan verden,
gudene og menneskene ble til. I løpet av 66
strofer får vi høre om gudenes, jotnenes og
menneskenes skjebne fra verdens skapelse til
verdens undergang. Gjennom en tett analyse
av dette diktet ønsker forfatterne av Voluspå
- Gudinnene og verdens framtid, Marit Jerstad og Knut Harris, å fortelle om den norrøne mytologien og tradisjonen, samt gi oss
et innblikk inn i modergudinnekulten ved å
stille spørsmålet: ble Voluspå formet av en
kvinnelig skald?

Upublisert.
(samtlige skuespill utkommer på
Transit Forlag våren 2014)
Skre, Arnhild: Hulda Garborg.
Nasjonal strateg. Samlaget.
Oslo 2011.
Svip: «Fru Barbra Ring» i Urd nr. 49
s.577f, Kristiania 191010

Boka er delt inn i fem delkapitler. Første del
er selve diktet gjenfortalt strofe for strofe. I
del to blir hver strofe satt opp ved siden av
sin islandske opphavsform og dekomponert
på en slik måte at leseren får et analytisk så
vel som romantisk innblikk i teksten. Forfatterne tar også et spennende valg ved at de
ikke hopper over en oversettelse av strofe
10-16. Disse strofene blir, ifølge forfatterne
selv, ofte sett på som både uekte og uinteressante, da de kun består av dvergenavn som
kommer på ramse. Men forfatterne mener at
disse strofene er en vandring langs en logisk
sti, da ord som vi i dag kun oppfatter som
’navn’ hadde ulike betydninger for Voluspås
gammelnorsktalende tilhørere.
Etter analysen av diktet kommer del tre, hvor
forfatterne ønsker å se på sannsynligheten for
et kvinnelig opphav bak Voluspå. I del fire får
vi høre om ordkunst, kunnskap og muntlig
fortelling, som, med tanke på diktets dramatiske potensial, kanskje er det mest interessante. Vi minnes på at diktet har en innholdsside og en uttrykkside, og det er fortellerens
oppgave å få fram begge ved bruk av fysiske
hjelpemidler. I første appendiks har forfatterne også lagt til Johann Ernst Hartmanns
Voluspå-melodi, som åpner for enda en måte
å eksperimentere med formidlingen på.

Jerstad og Harris legger derimot liten vekt på
denne melodien. Kanskje føler de at Voluspå
i seg selv er musikalsk nok?
Til sist kommer et eget kapittel om mytologi og tradisjon. Fokuset gjennom hele
boken ligger på gudinnene og de kvinnelige
vesener i den norrøne mytologien, og her
jakter forfatterne etter diktets forbindelse
til modergudinne-kulten. Selv om dette er
interessant i historisk sammenheng, bør
ikke leseren ta det for gitt at diktet er ment
til å fremføres av en kvinne. Både lengden
av diktet og vekslingen mellom bruken av
«jeg» og et tredje-person perspektiv tilsier
at diktet kan fremføres av flere fortellere. I
strofe 21 går for eksempel fortellingen fra
jeg-form til hun-form. Hva dette betyr får
vi ikke et sikkert svar på, men blir påmint at
dette gjør for en enda mer spennende fortellersituasjon. Her prøver altså forfatterne å få
oss til å eksperimentere med ulike måter å
formidle diktet på.
Med tanke på boken i sin helhet er del en
og to de mest interessante, mens de andre
delkapitlene er litt mer kaotiske i sitt oppsett. Fordelen med denne inndelingen er
at leseren selv har mulighet til å gjøre opp
sine egne meninger om diktet før det blir
forklart og før historien kommer inn i bildet. I del to blir også rimstavene fremhevet
med fet skrift til støtte for leserytmen, men
dette hadde vært til enda større hjelp i del
en, hvor strofene kommer alene. Sett med et
fortellerperspektiv, kunne tips om metrikk
og uttale gjerne stått som et eget delkapittel,
men i stedet blir det litt bortgjemt i slutten
av innledningen. I undervisningssammenheng vil dermed boken i større grad fungere
som en støttefunksjon enn en bok som passer å ta med i undervisningen.

VOLUSPÅ - Gudinnene og
verdens fremtid
Av Marit Jerstad og Knut Harris .
SagaBok forl ag 2014

I Voluspå får vi først og fremst et dikt som
gjennom 60 korte strofer ladet med språklige bilder utgjør den norrøne skapelseshistorien. Jerstad og Harris ønsker derimot å
gjøre dette diktet til et manuskript, og i boken Voluspå - Gudinnene og verdens fremtid
gir de oss en rekke verktøy til å gjøre fortellingen levende. Her får vi en ny oversettelse med spennende og innsiktsfulle analyser som leker med diktets dramaturgi på
en langt mer dristig måte enn tidligere; de
viser oss ulike måter å tolke diktet på, før
de kommer med sitt modige utsagn «men
dette tror vi». På denne måten distanserer
de seg fra akademisk kompleksitet, og lar,
gjennom bruk av egne erfaringer, sin kjærlighet for diktet lyse frem. Resultatet er en
gave til nåtidens formidlere: en mulighet til
å eksperimentere med norrøn fortellerkunst.
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Drama i skolen,
teater i kulturskolen

Motsetningen og hier ar kiet som se tte s
op p mellom ter mene «dr ama» og «te ate r»
op p leves som utdatert.

anmELdt aV: Bjørn Rasmussen og Vigdis Aune

Veiledningsbok – Teater i kulturskolen har
blitt en riktig tiltalende og viktig liten bok
på 90 sider som mange nok vil ha glede av i
og utenfor kulturskolen.
Den er tiltalende fordi den er velskrevet,
godt organisert, klar og interessevekkende
med fire fargekodede deler (Fokus, Substans,
Form, Verktøy). Delene er videre inndelt i til
sammen 15 kapitler. Her finner vi alt fra faglig fundament til praktiske tips og behov; en
samlet oversiktlig fremstilling av den kunnskap som teaterlæreren trenger i sitt arbeid.
Leseren vil umiddelbart merke at kapitlene
gjennomgående er erfaringsbaserte og reflekterer opparbeidede innsikter fra overordnet
nivå til detaljplan. Det virker tillitsvekkende.
Vi kjenner godt til at mange teaterlærere har
vanskelige arbeidsforhold, og boken legger
ikke skjul på at arbeidet vil inneholde kolliderende intensjoner, motstand og konfliktstoff.
Men den er heldigvis fri for syting og kritikk,
og velger en konstruktiv og faglig fundert
formidling som bidrag til Kulturskolerådets
serie av idébøker.
Veiledningsboken er viktig av minst to
grunner. Den vil trolig virke samlende og
oppbyggende for et arbeidsmiljø av teaterlærere i kulturskolen, som her får et felles
omdreiningspunkt for faglig forankring
og fagutvikling. Dessuten vil boka fungere
klargjørende og omdømmeskapende overfor de andre fagmiljøene i kulturskolen. For
det andre understreker forfatteren den todelte oppgaven som ligger i målet om å gi
opplæring i teater sett sammen med et in-
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dividuelt og sosialt danningsaspekt knyttet
til identitetsutvikling og livsutfoldelse. Med
andre ord: Å lære av å lære å lage teater. Det
fører til en betimelig og god samordning
av dramapedagogens og teaterkunstnerens
kompetanser.
Dette reflekteres i de fleste kapitler hvor hensynet til barnet og til faget balanseres. Bokens
prioriteringer og etiske bidrag blir tydelig
nettopp når de øvrige hensyn og ambisjoner
også synliggjøres; hensynet til teaterlærerens
kunstneriske ideer og egne ambisjoner og
hensyn til eksterne parter og interessenter
som kulturskolen, foreldre og lokale politikere. Dette er en bok som i lang tid vil være
viktig, ikke bare for læreren, men kanskje
også for de eldste elevene. Den er relevant
som pensum for så vel programfag i videregående som i høgskoleutdanningen.
Boken kan også leses som et innlegg i en
debatt som Landslaget drama i skolen er vel
kjent med, og som handler om begrepsbruk
og kunstpedagogisk fagforståelse. Det som
særlig bidrar til debatten er bokens videreføring og befestning av faglige fordommer
på to områder. Det ene gjelder betrakterfunksjonen, som her knyttes til teater og
teaterformidling mens «drama» knyttes til
øvelser. «Drama» forstått som øvelser er en
fordom som fører til en uttalt underordning
av drama som element under teater (side 14),
og derfor en underordning av dramapedagogen under teaterlæreren. Et slikt hierarki
fortjener hverken dramapedagogen eller teaterlæreren. Debatten dreier seg fra vår side

ikke om at faget i Kulturskolen heter teater,
men at motsetningen og hierarkiet som settes
opp mellom termene oppleves som utdatert.
Når drama, enn så lenge, er valgt som term
for faget i utdanningssammenheng, fra barnehage, grunnskole, videregående og høgskoler, regner vi med at det er fordi det arbeides
med mer enn ymse øvelser? Vi antar at termen drama nettopp borger for en fagkompetanse som dekker helheten av fagopplæring
og teater som danningsverktøy, og hvor det
arbeides med sjanger, stil, dramaturgi og
formidling i verksteder og ulike produksjoner, og hvor den kontekstuelle og didaktiske
kompetansen er forankret og tradert i forhold
til aldersgrupper, rom, tidsbruk, formål etc.

ver og artikler som drøfter teater med barn
og unge med tanke på den doble aktørposisjonen som betrakter og betraktet i prosess
og produkt. Også tidsskriftet DRAMA har
bidratt med stoff om kulturskolearbeid som
unngår denne bokens radar. Litteraturlisten sier oss nærmest at vi har mest å lære av
danskene. Vi tror uansett ingen teaterlærere
underslår betrakterrollens funksjon, hverken
i faglig opplæring eller i arbeidet med personlig og sosial danning. Fra et aktørperspektiv
er lesning, betraktning og lytting et helt
selvsagt og sentralt didaktisk grep. Derfor er
forestillingen like viktig for teatereleven som
konserten er for musikkeleven og utstillingen
er for kunsteleven.

Det er henimot 30 år siden vi, som fagforvaltere ved NTNU, underviste i drama som
øvelser for personlig utvikling. Vi kan ha talt
om kunsten som verktøy og kunst som «å
øve seg i å leve» i kjølvannet av avantgardens
gamle innflytelse på vår praktisk-teoretiske
fagprofil. Men en slik visjon utelukker ikke
arbeid med tekster, produksjoner og forestillinger. Det er arbeidet med form som er
nøkkelen både til dramaturgisk kompetanse
og til «selvutvikling og utvikling av jeget i
gruppe» (side 91). Det er teaterspråkets subversive dimensjon som gjør oss ikke bare til
«velfungerende mennesker» (side 91), men
også til skapende, kritiske mennesker som
velger dramaets form og teatrets arena for
våre ytringer.

Dette bringer oss over til den andre, klassiske fordommen om teater som videreføres i
denne boken. Den handler om publikum som
premiss for kunsten, at teaterkunsten konstitueres ved sitt publikum. Med andre ord, vi
kan ikke tale om teaterkunst og teateropplæring uten publikum. Hva så med musikk,
bildekunst og dans? Vi kan vanskelig tenke
oss at musikkpedagogene vil underordne
øvinger, musisering individuelt og i ensembler med formidling i konsert. Om vi holder
utenom forståelsen av kunst som begivenheten av aktører/verk og betraktere/lyttere
(og som sier at all kunst konstitueres i møtet), handler kunst om krevende arbeid med
symbolspråk i valgte medier. Det gjelder for
maleren, danseren, musikeren som for teateraktøren. I en utdanningskontekst kan teaterlærerens overordnede hensyn til et eksternt
publikum, hvor kunsten blir «levende og

Ved NTNU og flere høgskoler i Norge er det
produsert en rekke relevante masteroppga-

pulserende» (side 48) virke noe maniert. Det
kan ha en tendens til å nedvurdere arbeidet
med kunstens bestanddeler og former, som
da forstås ennå ikke riktig som teaterkunst.
Alle forstår at formidlingen av arbeidet kjennes levende og pulserende, så vel for skuespillerens som for sangeren, konsertpianisten og
maleren. Men den klassiske forståelsen av
teater som en kunst «for noen» virker noe
forstyrrende når det handler om aktørens
kunstneriske uttrykksarena og læringsarena.
Våre påpekninger av faglige og kulturelle
fordommer forhindrer ikke verdien av bokens svært grundige, innsiktsfulle og nyttige
fremstilling av for eksempel planlegging, produksjonsforløp og tverrfaglige prosjekter. Vi
skulle bare ønske at boka kunne unngå imitasjon og vedlikeholdelse av fordommer. Det har
den potensial til gjennom sitt helhetlige syn
på kunstopplæring og læring gjennom arbeid
med kunstens former. Det innebærer makt og
hierarkiske syn når man rangerer teater med
publikum over drama som scenisk ytring/
handling, og kunst som språklig formidling
over øvelsesprosess som språklig formulering
og utvikling. Dette hierarkiet er ingen kunstfaglærere i kulturskolen tjent med.

Veiledningsbok
– Teater i kulturskolen
av Kirsti Ulvestad.
Norsk kulturskoleråd 2013
Produksjonsansvarlig Hilde Roald Bern.
Assistanse av en nasjonal ressursgruppe for teaterlærere.
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Mimesis Heidi Dahlsveen

Forteller og høgskolelektor
i fortellerkunst

Identiteten er en narrativ
konstruksjon, en fortelling som
blir til i møte med andre

Fellesskapet
OG ESTETIKKEN
løfter minnet
• f a g f e ll e v u r d e r ta r t i k k e l •

tekst: Mimesis Heidi Dahlsveen

Bakgrunn. 2012 og 2013 deltok vi (Hilde
Madsø Jacobsen og Heidi Dahlsveen ved
Høgskolen i Oslo og Akershus) i et EU prosjekt kalt «Sheherazade»1 hvor vi skulle se på
bruk av muntlig fortelling i voksenopplæring. Fokus for prosjektet var å prøve ut den
muntlige fortellingen som metodikk i språkinnlæring og inkluderingsarbeid.
I prosjektet intervjuet vi blant annet informanter som hadde erfaring med gode praksiseksempler og vi gjennomførte en pilot for
å teste ut bruk av den muntlige fortellingen.
Vår pilot var et samarbeid med Kirkens Bymisjon, nærmere bestemt Batteriet2 hvor vi
hadde to kurs. Det ene kurset ble holdt som
et dagskurs for en kvinnegruppe og det andre
kurset strakk seg over fem uker; begge kursene hadde deltagere med ulike bakgrunner.
I piloten så vi nærmere på hvordan vi kunne
bruke den personlige fortellingen i inkluderingsarbeid. (For ordens skyld vil jeg heretter
kalle dette prosjektet for piloten).
Våren 2014 arbeidet jeg med nyankomne
innvandrere på Raufoss (heretter kalt Raufossprosjektet) hvor hensikten var å fortelle

en egen fortelling gjennom ulike medier (som
radio). På slutten 1990-tallet var det å fortelle
om seg selv innenfor muntlig fortellerkunst
et godt redskap for sosialisering og å bli kjent
med en gruppe, men som et estetisk uttrykk
var det en fadese. Den personlige fortellingen har med tiden fått mer og mer fokus. Studentene velger det gjerne til eksamen (høsten
2013 valgte 16 av 17 studenter «autobigrafisk»
materiale til sin muntlige eksamen i faget fortellerkunst), en egen fortellerklubb i Oslo har
kun fortellinger fra eget liv som tema, og det
er sentralt innen for digital fortelling.

som bygget på enkeltepisoder og som først
får mening i det de fortelles og lyttes til. I
Raufossprosjektet hadde vi et spesielt fokus
på å hente fram fortellinger som var gjenkjennbare uavhengig av kultur. Videre ønsket
vi at deltakerne skulle finne fortellinger som
hadde positive undertoner.

Denne artikkelen ser nærmere på hva en personlig fortelling er og hvordan den personlige
fortellingen kan artikuleres estetisk uten at
det forringer fortellingens etikk. Artikkelen
skal ikke diskutere hva som gjør en personlig fortelling god, men at denne fortellingen
må ha visse elementer som gjør at den blant
annet kan fortelles videre av en lytter og at
fortellingen likevel oppleves som autentisk.

Forsker Peggy J. Miller (2009) mener at en
personlig fortelling er en fortelling som blir
fortalt av en forteller hvor fortelleren er protagonist i fortellingen (Miller 2009 s.69) og
fortellingen bygger på en episode/erfaring i
fortellerens liv (Miller 2009 s. 72). En stor del
av vår pilot besto i å gi deltagerne muligheter
til å finne disse episodene fra sine egne liv.
Noen av deltagerne påsto at de ikke husket
noe fra eget liv eller ikke hadde noe å fortelle. Vi brukte mye tid på å finne metoder
som kunne hjelpe deltakerne å se mulighet
for fortellinger hentet fra deres eget liv; for i
den personlige fortellingen bærer fortelleren
selv med seg råstoffet til fortellingen.

Den personlige fortellingen og minne. I piloten
var vi ikke på søken etter de store fortellingene, som livsfortellinger, men fortellinger

Et minne kan sees ut fra to fokus: det kollektive og det individuelle minnet. Begge kan
være vesentlige for en personlig fortelling.

Kognitiv forskning (Barber m.fl. 2012) gjør
et forsøk på å forstå det kollektive minnet og
spesielt i forhold til det individuelle minnet
har forskningen kommet fram til fire nøkkelaspekter: For det første hjelper fellesskapet
deg å huske det du har glemt, for det andre
korrigerer fellesskapet dine feil. Men selv
om fellesskapet korrigerer kan det også, for
det tredje, innføre varige feil. Og det fjerde
elementet er at kollektivet gjennom å lytte til
hverandre husker annen relevant informasjon (Barber m.fl. 2012 s.124). Sett i det perspektivet tilhører og angår den personlige
fortellingen et fellesskap.
Forfatter og forsker Isidore Okpewho understreker dette aspektet i sin undersøkelse av
tradisjonelle fortellere i sørlige Nigeria. Der
innfører fortellerne sine personlige fortellinger inn i de tradisjonelle fortellingene som et
estetisk prinsipp som skal bygge opp under
det autentiske ved en fortelling (Okpewho
2003, s. 228). I både piloten og Raufossprosjektet begynte arbeidet med å hente minner
rundt allmenne erfaringer. Vi ba deltakerne
å fortelle om fornavnet sitt, om sin første skoledag, en gave de aldri fikk også videre. Det
temaet som virkelig satte i gang minner var

mat - for eksempel et måltid de husket, hva
slags mat de ikke likte, hvor maten ble laget
i barndommen. Vår erfaring var at det ofte
hjalp med en form for antitese som: hvem var
ikke tilstede ved et måltid, eller hvilken gave
fikk de aldri.
Å arbeide med minner, handler om å danne
mønstre. Minner blir ikke lenger sett på som
en lineær aktivitet som fører oss fra fortiden
og inn i framtiden i en kognitiv og kronologisk hendelsesrekkefølge. Engang var det
viktig å bevare og huske de store forseggjorte
historiene for å sikre en like storslått framtid.
Personlige minner og hverdagslige hendelser
var dysfunksjonelle elementer som ødela for
det storslåtte rene bildet av historien slik den
skulle framstå. Innenfor for eksempel historie som fagdisiplin er man i dag opptatt av
å finne fram til og bevare de personlige beretningene.
Tradisjonelt er minneteknikker knyttet til
rom og sted (Nyrnes 2002); dette er påvirket
at retorikkens begrep «loci». Bruk av sted i
fortelling er også en sentral metode som brukes når man arbeider med å huske en fortelling. Prosjektet «Art integrate» i Finland
(Tilken m.fl. 2013), som var en av våre informanter i prosjektet Sheherazade. brukte ulike «minnekart» for å hente fram personlige
fortellinger. Det kunne være kart fra et barndomssted eller kart over en reise man hadde
foretatt. Selv om sted og rom er sentrale som
minneteknikker, stiller Professor Kyoko Murakami (2012) spørsmål ved oppfattelsen av
minne som et lager av fortidige hendelser.
Murakami mener at man skal ikke se bort fra
at «tid» også kan være et viktig verktøy: «The
concept of time cannot be overlooked when it
comes to development over the indiviual life
span.» (Murakami 2012 s.6) Vårt eget liv er i

endring, vi blir eldre. Mens et sted oppleves
som noe stabilt og dermed et godt utgangspunkt for å huske, «glemmer» vi at det er endringer vi ofte husker. I piloten brukte vi blant
annet temaet «første gang» - slik som første
reise, første kyss også videre - for å finne fram
fortellinger. Murakami (2012) mener at vårt
minne er en kombinasjon av både tid og sted
og vi tok i bruk metoder som ivaretok begge
disse sider.

• f a g f e ll e v u r d e r ta r t i k k e l •

Den personlige fortellingen i voksenopplæring.

Både i piloten og Raufossprosjektet arbeidet
vi i gruppe, i par eller større grupper. Erfaringen var at når en deltaker husker får en
annen deltaker en assosiasjon til et eget liv:
En hendelse i mitt liv får deg til å tenke på
en hendelse fra ditt eget. Et fellesskap er ikke
nødvendig for å huske, men likevel søkes det
et kollektiv når man prøver å huske noe som
har skjedd: «Humans may be the only species
that are motivated to experience commonality with one another in their perceptions,
feelings, thoughts, and memories» (Barber
m.fl. 2012).

Som nevnt tidligere arbeidet vi mye med å
finne fortellinger fra deltakernes liv. I Raufossprosjektet brukte jeg gamle postkort som
jeg spredte utover et gulv. Deltakerne skulle
studere og velge det postkortet som vekket
et minne fra deres eget liv og fortelle dette
minnet til en partner. I piloten hadde vi en
øvelse som tok utgangspunkt i gjenstander.
Deltakerne skulle beskrive en gjenstand de
bar med seg (en klokke, almanakk eller lignende), deretter fortelle hvordan de fikk gjenstanden. Dette var en forberedelsesøvelse for
senere arbeid, så i forlengelse av dette skulle
deltakerne skape gjenstandens omvendte
historie. De skulle fortelle den bakover. En
fortelling om støvler omhandlet da hvor de
ble kjøpt, hvordan de kom i butikken, hvor
de kom fra, hvor de ble laget, til en avslutning
om et dyr (om støvlene var laget av skinn)
som gikk og beitet. Her fikk deltakerne trening i å skape en struktur, noe jeg mener er
vesentlig for å skape en fortelling som kan
formidles videre.
Folkloristen Bjarne Hodne (1988) er opptatt
av den personlige fortellingen fra et folkloristisk perspektiv hvor den «representative»
funksjonen er viktig. Det er det representative jeg opplever som et av de største problemene ved den personlige fortellingen. Det
oppstår et ønske om å gjengi virkeligheten,

1: Manualen fra prosjektet er publisert her: http://sheherazade.eu/. Der finner man blant annet intervjuene foretatt i prosjektet. • 2: Batteriet er et landsdekkende ressurssenter for
egenorganisering, selvhjelp og påvirkningsarbeid. Batteriet skal bidra til at organisasjoner og grupper blir slagkraftige i kampen mot fattigdom.
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men våre liv kommer ikke som en fortelling.
Det må gjøres noen grep ved fortellingen for
at den skal nå et fellesskap av lyttere. Miller
(2009) sier at den personlige fortellingen har
kjennetegn som andre fortellinger: struktur,
tidsorientering, sted, persongalleri, oppbygging og coda. (Miller 2009 s. 70) Både professor Mark Freeman (2013) og lektor Stefan
Iversen (2013) mener at fortellingen trenger
en poetisk språkliggjøring for å ha en dybde
(Freeman 2013 s. 52) og fiksjon for å skape
mening da fiksjonen ikke begrenses av virkelighetens referanser (Iversen 2013 s. 153).

• f a g f e ll e v u r d e r ta r t i k k e l •

Professor Marianne Horsdal (2012) påstår at i
vårt moderne samfunn er identiteten en narrativ konstruksjon, en fortelling som blir til i
møte med andre. Fortellingene blir til i våre
praksisområder som i familier, blant kollegaer også videre. Det å fortelle, og å fortelle om
seg selv er noe grunnleggende menneskelig.
Å være bevisst form og kunstgrep er et ønske
om å løfte dette grunnleggende menneskelig
erfarte opp til en opplevelse hvor fellesskapet
kan oppleve fortellingen som en sanselig og
gjenkjennbar helhet. Det estetiske er i dette
prosjektet et operasjonelt grep hvor ulike virkemidler samles til en helhetlig opplevelse av
en fortelling. (Austring m.fl. 2011)
Da en av deltakerne i Raufossprosjektet fortalte om sin oppdagelse av å lese Jack Londons
Ulvehunden framsto dette som en interessant
informasjon. Denne informasjonen måtte gis
en struktur og beskrivelse og i dette tilfellet
var intertekstualitet en løsning. Deltakeren

Virkeligheten er ikke en ferdig fortelling,
og for at det personlige erfarte skal fungere
som en fortelling kreves det noen grep når
de skal framstå som en «performance event»
(Snyder-Young 2011 s. 946): «Livet og historia har ikkje i seg sjøl fortellinga sin struktur.
Hendingane i livet utfaldar seg neppe etter eit
(manu)skript. Livet i fortida sjøl og fortellinga
om fortida har ikkje samme vesen karakter»
(Time 1997 s.178). Det er her ofte de personlige fortellingenes svakhet ligger, vi er redde
for å gripe om dem i frykt for at de skal bli
mindre sanne. Dramaturgen Snyder-Young
skriver at skillet mellom liv og kunst kan lett
ignoreres når det gjelder personlige fortellinger (Snyder Young 2011 s. 944). Nettopp fordi
det er en personlig fortelling blir de gjerne
forskånet for kritikk og analytisk tenkning.
Fortellingen framstår som en fiksert sannhet
og fortelleren blir hellig fordi dette skjedde
nettopp dem (Snyder Young 2011 s. 946).
I et av våre intervjuer i Sheherazade-prosjektet (Tilken m.fl. 2013) understreket informanten dette. Hun arbeidet med innsatte i et
kvinnefengsel. Deres fortellinger var entydige
negative i den forstand at protagonisten alltid
var offer for omstendighetene. Informanten
valgte å forholde seg kun til fortellingen og
så på ulike virkemidler som kunne gjøre fortellingen til en god fortelling. Estetikken til
den personlige fortellingen ligger ikke kun i
en struktur, det kreves mer. Da tilbyr narratologien noen klargjørende grep for å forstå
arbeidet med den personlige fortellingen.
For det første gjøres det et skille mellom historie og fortelling/diskurs (Chatman 1978 s.
43). Historien ligger der som en «objektiv»
størrelse bestående av en rekke handlinger.
I diskursen setter du sammen disse handlingene til et kognitivt hele og arbeider med
ulike fokus. (Chatman 1978 s. 43). I Raufossprosjektet måtte deltakerne se igjennom sin
fortelling som en indre film basert på oppgaver fra meg. En oppgave var at de måtte
se fortellingen utfra et froskeperspektiv og
en annen var at de skulle se etter en bestemt
farge som dominerte fortellingen. I både piloten og Raufossprosjektet måtte deltakerne
arbeide skjematisk med sin fortelling enten
ved å skrive den ned som syv punkter eller
lage en graf over fortellingens vendepunkter.

Det som styrer en diskurs eller fortellingens
sammensetning av hendelser er plottet i fortellingen. (Chatman 1978 s. 45). For å finne
plotet eller få et tydelig fokus i fortellingen
måtte deltakerne i begge prosjektene fortelle
på tid. Ved å fortelle fortellingen i løpt av ett
minutt fikk deltakerne en fornemmelse av
fortellingens kognitive sammenheng eller
plot. Det jeg imidlertid har opplevd som mest
fruktbart metodisk er gjenfortellingen. I piloten måtte deltakerne gjenfortelle hverandres
fortellinger i både «du – form» (Du gikk bortover en vei og traff…) og tredjeperson (Heidi
gikk bortover en vei og traff) mens den opprinnelige fortelleren hørte sin fortelling bli
fortalt. I dette arbeidet fikk fortellingen sin
egen plass løsrevet fra fortelleren og det ble
tydelig hva den handlet om. I Raufossprosjektet var det jeg som gjenfortalte deltakernes fortellinger på grunn av deres språkferdigheter. Det ble gjort lydopptak av dette og i
et opptak kan man høre hvordan fortelleren
bifaller og korrigerer gjenfortellingen.3 Fortellingen handler om da informanten (kalt
forteller) var 6 år og ville lage mat for moren.
Moren var gått for å sanke ved og jenta satte
fyr på stråhytta. Teksten her er slutten av fortellingen, da moren kommer løpende:
Meg: Men det du var redd for var
å få kjeft og juling av moren din...
Forteller: mmm (bifaller)
Meg: Ikke flammene…
Forteller: Nei (understreker)
Meg: Så da moren din spurte:
Har det skjedd noe galt, så sa du...
Forteller: nei
Meg: Nei, det har ikke skjedd
noe som helst galt
Forteller: (bryter inn for å minne
meg på morens replikk) Har du
det… Gikk det bra med deg?
Meg: Gikk det bra med deg? Ja da.
Forteller: Ja
Meg: Men siden den gang så har
du fortsatt arr…
Forteller: (bryter inn for å korrigere)
Jammen... Jeg gjøre sånn
Meg: Åhh, og du ville ikke vise
moren din
Forteller: Jahh (ler)
I den lille transkriberingen går deltakeren
inn og korrigerer plotet da jeg har glemt en
vesentlig del på slutten hvor fortelleren ikke
vil vise moren sin at hun har brannsår. Gjenfortellingen viser både en fortellings levedyk-

Fordi den personlige fortellingen
bygger på egen erfaring vil det ikke si
at det er mindre krav til estetikk.

tighet, samtidig som det er en god metode for
å forme en fortelling.
Innenfor narratologien framstår karakterene i fortellingen som agenter som tjener et
plot (Chatman 1978 s. 107). En måte å løsrive
private anliggender rundt en karakter i en
personlig fortelling er å fortelle fortellingen
fra ulike synsvinkler. I piloten arbeidet deltakerne med epiteter. Dette er en ide hentet fra
skaldetradisjonen hvor et epitet var et praktisk grep for å holde rede på alle karakterene
i for eksempel et epos. Ved å bruke et epitet
henter man fram en egenskap hos karakteren
og synliggjør det i en muntlig form. Det kan
for eksempel være «Heidi, den gråøyde» . Vår
erfaring var at dette skapte en nødvendig distanse til private anliggender den personlige
fortellingen bar med seg.
Av hensyn til deltakerne i både piloten og
Raufossprosjektet ble det arbeidet mye med
det verbale språket. En øvelse gikk ut på å beskrive den sterkeste scenen. Her brukte jeg
en ide fra det norrøne diktverket «Voluspå»
hvor volven (fortelleren) innimellom bryter
inn med frasen «jeg ser». Deltakerne skulle
da gjentagende bruke den frasen mens de
beskrev: «Jeg ser en mann stå ved et tre. Jeg
ser han har på seg en grå jakke. Jeg ser…». På
den måten fikk de en poetisk fornemmelse
av fortellingen.
En annen metode var å bruke de tre språkene:
handlingens språk, det beskrivende språk og
følelsenes språk (Dahlsveen 2008). Metodikken gikk ut på å bevisstgjøre deltakerne dette
gjennom ulike øvelser. En av deltakerne i piloten skrev i evalueringen: «Skal i hvert fall ta
med meg det jeg har lært om det å beskrive
historien, og med følelser. Tidligere har historiene mine kun hatt handling.» Når vi ar-

beider med de personlige fortellingene, må
vi forholde oss til ulike kunstgrepen slik at
vi ikke framstår som amatørterapeuter. Det
vil ikke si at fortellingene blir mindre sanne.
Gjennom blant annet arbeid med plot, karakterer og språk løftes den personlige fortellingen ut av det private og angår fellesskapet.
Fortellingen er ikke det eneste objektet når
det blir muntlig fortalt, selve hendelsen «å
fortelle» er vel så viktig. Piloten avsluttet
med å arrangere en fortellerkafe hvor deltakerne fortalte for flere enn kursdeltakerne og
Raufossprosjektet ble avsluttet med fortelling
på NRK radio; på den måten understreket vi
viktigheten av det formmessige. Dette området ble i lang tid neglisjert i fagområder
som folkloristikken. Ved f.eks. innsamling
av sagn og folkeeventyr, fikk man i liten
grad informasjon om informantene, hvem
som fortalte, hvor det ble fortalt også videre.
(Hodne 1998 )
Å fortelle impliserer en relasjon og en form
for ansvar for lytteren (Baumann 1984 s. 11):
“storytelling involves a display of competence
in the manner of telling the story, which is the
subject to evaluation for the way it is done. »
(Baumann 1984 s. 13). Folkloristen Richard
Bauman hevder at i «verbal kunst» ligger det
visse kulturelle konvensjoner til grunn for å
kunne forstå det som skjer når det fortelles
en fortelling. (Baumann 1984 s. 16) Noen av
disse konvensjonene rommer tydelige estetiske referanser som bruk av språk (som skiller seg fra hverdagsspråket Baumann 1984
s. 17) bruk av mnemoniske elementer (som
rytme, gjentagelser Baumann 1984 s.18) og
paralingvistiske elementer. (Baumann 1984
s.19). Baumann understreker at forholdet til
publikum er helt avgjørende for kvaliteten på
forestillingen: «the performer gains a mea-

sure of prestige and control over the audience
– prestige because of the demonstrated competence he has displayed, control because the
determination of the flow of the interaction is
in his hands.» (Baumann 1984 s. 44)
Et av problemområdene innenfor fortellerkunst generelt og personlige fortellinger spesielt er forholdet til mimesis. (Berns 2009)
I begynnelsen på studiet fortellerkunst når
studenter arbeider med fortellinger går de
helt inn i «diegesis mode», de er rent fortellende, et eksempel er at de velger indirekte
tale framfor direkte tale. Etterhvert som de
faglig utvikler seg får de en rekke verktøy
som kan variere det utøvende uttrykket.
Men når de kommer til temaet «personlige
fortellinger» virker det som om all lære fram
til da blir visket ut. På den ene siden ønsker
de språklig å gjengi virkeligheten og på den
andre siden føler de en frykt for å representere virkeligheten. Professor Aslaug Nyrnes
(2002) redegjør for problemet med mimesis som både formlig og språklig problem:
«Mimesis er alt frå oppstasa klebudnad til
gift og klart vèr.» (Nyrnes 2002 s. 231) Forfatter Dennis Slattery hevder at mimesis er
helt nødvendig i det estetiske nærværet. Han
mener at vi gjennom mimesis er i ett med den
poetiske kraften i estetikken. (Slattery 2013).
Mimesis kan være et bindeledd mellom erfaring og fortelling, men kan også gi erfaring
gjennom sitt språk (Nyrnes 2002). Mimesis
er både vesen og form: «Forholdet mellom etterlikning og framstilling er ein komplementær relasjon, den eine kan ikkje tentast utan
i forhold til den andre. (Nyrnes 2002 s. 262)

• f a g f e ll e v u r d e r ta r t i k k e l •

Den personlige fortellingen og estetikk.
Den greske antikkens tekster forteller oss at
Mnemosyne, personifiseringen av minnet, er
mor til ni muser som hver representerer en
kunstform. Det knyttes altså en forbindelse
mellom minne og estetikk prosess. Men som
Austring med flere skriver i artikkelen «Æsetetik – et hurra-ord?» er estetikk et ord som er
et «uhyre luftig begrep» (Austring m.fl. 2011:
s. 6). Ved henvisning til Kirsten Drotner og
Hansjörg Hohr understreker artikkelforfatterne at å forholde seg til estetikk er å være
bevisst det formmessige ved en symbolsk uttrykksform. I denne sammenhengen forstås
det estetiske som en bevisstgjøring av og en
kunnskap om hvordan man gir en tanke en
tilsiktet kommunikativ form (Autring m.fl.
2011). Dette er viktig i arbeidet med den personlige fortellingen fordi den ligger så nær
den naturlige samværsformen.

fikk i oppgave å finne flere fortellinger som
omhandlet ulv og som det kunne lånes motiver fra for å bygge opp en fortelling.

Fordi den personlige fortellingen bygger på
en erfaring vil det ikke si at det er mindre
krav til estetikk. I den personlige fortellingens overgang fra minne og erfaring til språk

3: Lydopptaket av situasjonen er å finne her: https://audioboo.fm/boos/1919836-working-with-leyla

52

d r a m a n r . 01 _ 2 014

d r a m a n r . 01 _ 2 014

53

[

kan mimesis være et fokus for estetikken. I
både piloten og Raufossprosjektet handlet
dette arbeidet blant annet om å gi karakterene direkte tale, å arbeide med interaksjon
og for mange så enkelt som å ha blikk kontakt med den man forteller til. Vi arbeidet
også med forholdet mellom kropp og rom.
Her begynte arbeidet sittende på stoler, hvor
deltakerne skulle betrakte en stol som en
scene, ved å sitte ytterst på en stol, som på en
rampe. Eller sitte bakoverlent på stolen som
bakerst på en scene. Alt dette var små enkle
grep, men som likevel hadde betydning for
den helhetlige opplevelsen.
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Den 28. april inviterer LDS, som en del
av Fellesrådet for kunstfagene i skolen, til
debatt på Litteraturhuset i Oslo. Tema for
debatten er kunstfagene i morgendagens
skole. Med dagens vektlegging av fagene
som norske elever blir PISA-testet i som
bakteppe, stiller vi spørsmål om hvilke
kunnskaper, ferdigheter og holdninger
elevene trenger i hverdagen og i fremtiden. Hvilken plass skal kunstfagene –
dans, drama, mediefag, musikk og kunst
og håndverk – ha i morgendagens skole? I
panelet stiller politikere fra Høyre, Venstre
og Arbeiderpartiet, lederne for Ludvigsenutvalget og Ekspertgruppen for kunst og
kultur i skolen og representanter for kunstfagene i skolen. Salen inviteres til å delta
i debatten. Kommer du?

Blant medlemmene våre har vi mange
drama- og teaterpedagoger som arbeider
på kulturskoler, høgskoler, universiteter,
utdanningsvalget drama på videregående
og i barnehager. Andre er instruktører
for barneteatergrupper, turnerer med forestillinger i Den kulturelle skolesekken
eller arbeider med prosjekter på museer, i
asylmottak, fengsler eller næringslivet. Og
noen jobber i grunnskolen. Siden organisasjonen ble stiftet i 1962 har det vært en
kampsak at lærere i grunnskolen skal ha
kompetanse i drama. Kampen for å styrke
dramaundervisningen i lærerutdanningene og å gi drama- og teaterundervisning
langt mer plass i grunnskolen fortsetter
selv om vi får nytt navn!

Anthropology 7 (1).

Austring, B.D og Sørensen, M. (2011).

I januar kom jeg tilbake fra foreldrepermisjon. Det var lett å velge navn til datteren min. Nytt navn på Landslaget Drama
i Skolen er en annen sak. Nå har vi endelig
landet et forslag til nytt navn som skal
stemmes over på årsmøtet 24. mai: Drama- og teaterpedagogene. Vi er inspirerte
av vår søsterorganisasjon som byttet navn
fra Landslaget for medieundervisning til
Mediepedagogene.
Vi har testet navneforslaget Drama- og
teaterpedagogene på mange medlemmer,
og svaret er ”ja!” – det er et navn de kan
identifisere seg med. I prosessen med å
foreslå en navneendring har vi funnet ut at
det er mange der ute som ikke identifiserer
seg med det vi har nå. Landslaget gir folk
assosiasjoner til sport, og selv ikke kulturskolen blir sett på som en del av ”skolen”.

Hyvärinen & M. Hatavara & L.-C. Hydén (red):
The travelling concepts of narrative,

Indiana University.
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narrative, Studies in narrative 18. Amsterdam:

Iversen, S. (2013). Broken or unnatural. I M.

Avslutningsvis. Den personlige fortellingen
er en fortelling som bygger på fortellerens
eget minne og egen erfaring. Videre er fortelleren selv hovedperson i fortellingen. Både
det kollektive og individuelle minnet er av
betydning for den personlige fortellingen.
Erfaringene gjort i begge prosjekter viser at
den personlige fortellingen belyst i forhold til
estetikk ikke forringer fortellingens troverdighet, heller tvert om; fortellingen får nettopp da betydning for fellesskapet. Når man
arbeider med den personlige fortellingen
handler det i dette tilfelle ikke om å gjøre de
store grep, men langsomme og små praktiske
tilnærminger som steg for steg løfter den personlige fortellingen opp til noe meningsbærende for det fellesskapet den skal fortelles i.
Estetikken er altså ingen revolusjonerende
omdreining, snarere detaljenes metodikk.

pulsen

det er mange der ute som
ikke identifiserer seg med det
navnet vi har nå
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