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«Ord, ord, ord», svarer den evige elev Ham-
let når han blir spurt om hva han leser. 
Hvordan står det til med ordene eller tek-
stene som dagens elever og unge forholder 
seg til? Hva slags scenetekster er det? Og – 
hvem sine scenetekster er det? 

Vi forholder oss til tekst hele tida. Vi leser 
meldinger på mobilen fra vi står opp om 
morgenen til vi legger oss om kvelden. Vi 
sier god morgen til verden og samtaler med 
kollegaene på jobben – muntlig tekst. Vi 
leser på nett, vi leser aviser, bøker og tids-
skrift. Vi forholder oss til tv, film, reklame, 
teaterforestillinger og elevøvelser – sam-
mensatt tekst. Teksten er der hvor vi enn 
snur og vender oss. Flere av skribentene i 
dette nummeret av DRAMA understreker 
viktigheten av å lytte til mangfoldet. Men 
for at vi skal skjelne noe i dette virvaret av 
tekster vi omgir oss med, må tekstene ha en 
tydelig stemme. Og det er nettopp det å hjel-
pe barn og unge til å finne sine egne, tydelige 
stemmer flere av skribentene er opptatte av. 
Shanti Bramachari understreker i sin pre-
sentasjon av prosjektet TekstLab Ung at det 
er viktig at de unge får et eierskap til sine 
egne tekster og sitt eget arbeid. TekstLab 
Ung har som mål å få frem nye fortellinger 
og nye kunstneriske uttrykk. Mange av de 
unge lager tekster med utgangspunkt i egne 
erfaringer, og mange reflekterer hvordan det 
er å leve i et komplekst språklig og kulturelt 
samfunn. Rebekka Brox Liabø er med sitt 
prosjekt Snakk for deg sjøl opptatt av noe av 
det samme. Hun sier at mange elever ikke 
føler at deres stemme er viktig. Hun invite-
rer dem nettopp til å snakke for seg sjøl. Må-
let hennes er å fremme elevenes refleksjoner 
og meninger rundt skole og ungdomstid. Og 
over dette igjen er målet om å jobbe for å 
forhindre frafall i videregående skole. Her 
kan dramafaget vise seg å være et svært 
nyttig og hensiktsmessig virkemiddel. Slike 
prosjekter er i stor grad med på å legitimere 
faget. – Det eneste som nytter, sier drama-

nestoren Aud Berggraf Sæbø, er å få drama 
inn i skolen. Det er drama som læringsform 
hun tar til orde for i intervjuet vi har gjort 
med henne til dette nummeret av DRAMA.

Hvordan oppstår teksten? Hva er det som 
gjør at språklige uttrykk skapes? Helge 
Reistad skriver interessant om hvordan 
konkrete sanselige kroppserfaringer kan gi 
språklige uttrykk. Den konkrete handlingen 
å gripe kan føre til følelsesinntrykket å bli 
grepet - som igjen fører til det å begripe noe. 
Mange begrep innen kunstfagene er slik 
knyttet til ord som henger sammen med 
konkret sansing og handling. 

«Ethvert drama, der omhandler mennesker 
skal have et stærkt lag af association», skri-
ver Jokum Rohde. Han er profesjonell dra-
matiker og en del av det tekstmangfoldet vi 
møter. Hans tekster, og de forestillingene 
som lages med disse som basis, representerer 
nettopp en anledning til å bli grepet for igjen 
å kunne begripe noe. Kanskje kunstuttryk-
ket får oss til å assosiere videre og reflektere 
ytterligere – vi beveger oss videre, vi er blitt 
beveget. Nok et begrepspar som understre-
ker det sanselige og fysiske aspektet ved ord, 
språk og tekst.

I det islandske prosjektet Þjóðleikur invite-
res profesjonelle dramatikere inn for å skri-
ve for ungdom. Det er ikke ulikt det norske 
prosjektet DUS – den unge scenen. I begge 
prosjektene er møtet mellom den profesjo-
nelle scenekunsten og de unge viktig.

Tekst er mangfoldig. Det skal den fortsatt 
være. Og få steder i arbeid med tekst skjer 
det så mye nyskapende som nettopp i dra-
ma- og teaterarbeidet med barn og unge.   ◆
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må tekstene ha en 

tydelig stemme
 

ˮ
32 D R A M A  N R . 01 _ 2 016 D R A M A  N R . 01 _ 2 016

OI
 2OI6



Drama- og teaterpedagogene (DTP) er en interesse- og 
medlemsorganisasjon som arbeider fagpolitisk for å fremme 
drama og teater som fag og læringsform. Organisasjonen jobber 
også for utvikling innen fagfeltet. 

Drama- og teaterpedagogene 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.

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

DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift
DTP utgir årlig tre 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.
DTP selger også enkeltnumre og klassesett av tidsskriftet.

Kurs
Kursprogram finner du på
www.dramaogteater.no

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

Kontingent
Ordinære medlemmer 420.-
Studenter/pensjonister 290.-
Høgskoler og universiteter: 1500.-
Teatre, videregående skoler, grunnskoler, barnehager og kulturskoler: 550.-
Medlemmer utenfor Norge kr 390.-

Se www.dramaogteater.no for nyheter, kurs, 
stillingsannonser, tips til praksis, med mer. 

I disse dager skjer det spennende ting både 
innenfor og utenfor interesseorganisasjonene. 

I 1992 ble som kjent Fellesrådet for kunst-
fagene i skolen (FKS) stiftet. Knut Jevnaker, 
leder av Landslaget Drama i Skolen, var den 
gang initiativtaker til å stifte paraplyorgani-
sasjonen. Landslaget for norskundervisning 
var også med i sammenslutningen. 

Fellesrådet skulle arbeide for å styrke og ut-
vikle kunstfagenes innhold og omfang og 
stimulere til samarbeid mellom kunstfagene 
i utdanningsløpet. FKS skulle være en rådgi-
vende og pådrivende instans overfor myndig-
heter, både faglig og fagpolitisk. Organisasjo-
nen visjon var og er at alle barn og unge skal 
få kvalifisert opplæring i alle kunstfagene i 
grunnskolen og et godt kulturskoletilbud 
slik at de kan utvikle seg som selvstendige, 
kreative og ansvarsfulle medborgere, klare 
seg godt i det framtidige arbeidsmarkedet og 
få næring til å leve et godt liv. 

Fellesrådet for kunstfagene i skolen hadde 
også som mål at kunstfagene skulle ha fag-
kompetente lærere og være et godt tilbud på 
alle trinn i skolen.       

I de første årene fungerte samarbeidet godt, 
men i 2006 trakk tre av interesseorganisa-
sjonene seg ut av FKS og dannet i 2009 sin 
egen organisasjon, SEF, Samarbeidsforum 
for estetiske fag. SEF består fortsatt av 
Kunst og design i skolen, Musikk i skolen 
og Kunst i skolen.

De to paraplyorganisasjonene mottar mid-
ler fra Kunnskapsdepartementet og fordeler 
disse mellom lagene etter en gitt nøkkel. El-
lers er vedtektene i de to organisasjonene noe 
forskjellige, likeledes organisering av styret, 
styreleder og daglig leder. Alle organisasjo-
nene holder til i samme bygning i Schous 
kulturbryggeri.

I 2015 har det vært to saker som har preget 
arbeidet i FKS og SEF. For det første har 
det vært diskusjoner og aktivitet knyttet 
til debatten om Fremtidens skole, og for 
det andre har Kunnskapsdepartementet 
(KD) tatt et initiativ for å få til et tettere 
samarbeid om kunst- og kultursatsingene 
i alle organisasjoner. I tillegg fremmet KD 
forslag om en fremtidig fysisk samlokali-
sering med Norsk kulturskoleråd –region 
Øst (NKR) og med paraplyorganisasjonene 
SEF og FKS. Ledige lokaler finnes i de to 
øverste husene i Seilduksfabrikken ved 
Kunsthøgskolen i Oslo. I året som har gått, 
har lagene selvfølgelig diskutert plassbehov 
og økonomi i forbindelse med en eventuell 
samlokalisering samt mulighet for sam-
menslåing av paraplyorganisasjonene. 

Fredag 13. november arrangerte vi et fel-
les styreseminar for SEF og FKS på Insti-
tutt for estetiske fag på Høgskolen i Oslo 
og Akershus som del av prosessen med å 
styrke samarbeidet om kunst- og kultursat-
singen. Alle organisasjonene ble presentert 
og gjorde deretter rede for sin virksomhet. 
Tilstede var også Arnhild Hegtun fra KD. 
Hun vektla i sitt innlegg at KD ikke ønsker 
å forholde seg til så mange organisasjoner: 
- «Man må i fremtiden evne å være mer en-
hetlig og samkjørte».

Vårt felles hovedanliggende er jo en styr-
king av samarbeidet mellom kultursekto-
ren og skolesektoren og mellom kunstnerne, 
lærerne og elevene. En samlokalisering vil 
kunne bidra til et tettere samarbeid, og i 
større grad forplikte lokale myndigheter til 
å utvikle planer for bedre koordinering og 
samarbeid om kunst og kultur i opplærin-
gen. Vi er også svært opptatt av at samar-
beidet mellom Den Kulturelle Skolesekken 
(DKS) og mellom KD og KKD må styrkes 
for å ivareta og utvikle samarbeidet mellom 
skole-, utdannings- og kultursektor på flere 
nivåer. Å legge til rette for en styrking av 
DKS-tilbudene vil være den største utfor-
dringen i den videre utviklingen av DKS. 
Her vil både FKS, SEF og Kulturskolerådet 
kunne samarbeide tett som bindeledd til 
skolepraksis.

Alle parter regner nå med å flytte fra Schous 
plass til Seilduken i desember 2016. Vi håper 
da å etablere et større kunstpedagogisk fag-
miljø, der også Kunsthøgskolen, Musikkhøg-
skolen og de kunstfaglige og pedagogiske fag-
miljøene ved HiOA vil ha sin naturlige plass. 

Og om SEF og FKS blir slått sammen igjen 
til en felles paraplyorganisasjon, vil bare 
fremtiden vise.  ◆

Kontakt DTP

Daglig leder i DTP :
Kari Strand (jobber i 50%-stilling)
Mail: kari.strand@dramaogteater.no
Tlf: + 47 978 99 515

Medlemsservice:
Camilla Wang Norum (på kontoret tirsdager 
og annenhver torsdag eller fredag)
Mail: medlem@dramaogteater.no
Tlf: +47 922 24 803

Ansvarlig redaktør for tidsskriftet DRAMA:
Elin Lindberg (vikar i 50% stilling)
Mail: elin.lindberg@dramaogteater.no
Tlf: 47 909 48 080
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ÅSHILD VETHAL
STYRELEDER I DRAMA- OG 
TEATERPEDAGOGENE 
TELEFON: +47 22 45 34 01 
EMAIL: ashild.vethal@hioa.no

INTERESSE–
ORGANISASJONENE OG 

SAMARBEID 

NO2 | 2016: FORSKNING

NO3 | 2016: KJØNN

NO1 | 2017: KONFLIKT, DISSENS

NO2 | 2017: KJØNN

NO3 | 2017: DRAMA OG FILM

NO1 | 2018:  IMPROVISASJON

NO2 | 2016 KOMMER UT I JUNI

REDAKSJONELL DEADLINE: 1. JUNI 2016

ANNONSEMATERIELL: 7. JUNI 2016

(ELLER KONTAKT REDAKTØREN)

Har du ideer eller innspill til tema-numrene, 
eller har du lyst til å skrive selv? Ta kontakt 
med redaktør Elin Lindberg (vikar) på 
elin.lindberg@dramaogteater.no eller med et 
redaksjonsmedlem (se kontaktinfo på side 2) 
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Ideen bak TekstLab Ung er å skape en arena 
der barn og ungdom kan bli stemmer som 
utvikler egne historier i samarbeid og sam-
spill med scenekunstnere. Den sprang ut av 
mine egne erfaringer med å skape ny drama-
tikk for og med barn og ungdom i Storbri-
tannia. Både på Royal National Theatre 
(RNT), Royal Court Young People ś Theatre 
og Tricycle Theatre i London var med på å 
bygge opp utdannings- og formidlingsavde-
linger. Jeg jobbet tett sammen med skoler, 
blant annet med utdanning av kunstnere 
som skulle arbeide med barn og ungdom i 
skoler og med programmet ”Playwriting in 
the schools”.

I Norge fantes ikke denne type skjærings-
punkt mellom teater og skoler på 1990-
tallet, men det var noen initiativ til å skape 
ny dramatikk for barn og ungdom.  En av 
mine første jobber var å lede programmet 
LilleBox på Black Box Teater som skulle 
bidra til å fremme nyskapende scenekunst 
for barn. Som scenekunstkonsulent i Kultur-
rådet fikk jeg mulighet til å igangsette et 

program for ny dramatikk for ungdom in-
spirert av et engelsk prosjekt jeg tidligere 
hadde arbeidet med på RNT, Connections, 
som fikk navnet Den Unge Scene (DUS) og 
startet på Det Norske Teatret. 

Det fantes ingen arenaer der barn og unge 
kunne skape og utvikle egne kunstuttrykk, 
og TekstLab Ung ble igangsatt i 2012 for å 
dekke dette behovet. Kulturrådet gikk inn 
med midler, og har foreløpig støttet pros-
jektet frem til 2017. Vi engasjerer barn og 
ungdom i alderen fra 8 til 26 år, og arbeider 
både på teaterscener, i fritids- og ungdomsk-
lubber, bibliotek og i skoler. Intensjonen er at 
barn og ungdom skal være aktive deltakere 
i å uttrykke seg, utvikle tekster, finne egne 
sceniske uttrykk og vise arbeidene for hver-
andre i klasserommet eller på en scene for et 
publikum. Et sentralt element er at prosjek-
tet skal være inkluderende. Alle deltakerne 
skriver og blir sett og hørt.

Å skape tekst og kunst sammen. Sentralt i 
TekstLab er arbeidsformen. Vi bruker i prin-

TEKST: SHANTI BRAHMACHARI

TEKSTLAB UNG 
– NYE STEMMER, 
NYE HISTORIER 
En levende arena der barn og unge kan skape og utvikle sine egne kunstuttrykk
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SHANTI BRAHMACHARI 
KUNSTNERISK LEDER PÅ TEKSTLAB. HUN HAR LANG INTERNASJONAL ERFARING 
SOM DRAMATURG, INSTRUKTØR OG PRODUSENT FOR SCENEKUNST OG NY DRAMATIKK. 
HUN HAR BAKGRUNN BÅDE FRA DET FRIE FELTET OG FRA SCENEKUNSTINSTITUSJONER 
I NORGE OG STORBRITANNIA. HUN HAR BLANT ANNET VÆRT SCENEKUNSTKONSULENT 
I NORSK KULTURRÅD, OG INITIATIVTAKER TIL DEN UNGE SCENEN (DUS) PÅ DNT. 
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TEKSTLAB UNG 

Startet av Shanti Brahmachari i 

2008 som fortsatt er leder. 

Arena der ungdom (13-26 år) 

utvikler sine egne historier/

fortellinger og viser den frem 

for et publikum på scenen. 

Høyt kvalifiserte scenekunst-

nere – dramaturger, dansere, 

musikere veileder.

Arrangerer Scratch-kveld på 

Cafeteatret på Grønland seks 

ganger årlig

sippet samme metode uansett om vi arbeider 
i teater eller i skolen. Barna/ungdommene/
elevene kommer med sine egne ideer, og de 
arbeider sammen og i samspill med flere 
scenekunstnere med å utvikle idéene til tek-
ster. Kunstnerne er veiledere og mentorer som 
gir støtte og råd om utviklingen av historien/
teksten og hvordan den kan uttrykkes på sce-
nen. Vi bruker begrepet tekstutvikling i bred 
betydning. En tekst inneholder ikke bare ver-
balt språk som er skrevet ned i et manus, men 
også fysisk språk (bevegelse, dans), lyd, bilde, 
låt, rom. Det skaper rom for at de unge kan 
utvikle sine fortellinger på ulike måter. For å 
gi de unge en reell mulighet til å finne sitt eget 
uttrykk, har vi med kunstnere med ulik kun-
stutdanning og faglig bakgrunn: skuespillere, 
dansere, dramatikere, dramaturger, instruk-
tører, musikere. Både barna/ungdommene, 
veilederne og kunstnerne er aktivt involverte 
i prosessen. Alle kan komme med idéer, de 
er med å prøve ut og eksperimentere med 
hvordan forslagene fungerer. 

Intensjonen vår er å skape et eksperimentelt 
frirom der vi kan leke, eksperimentere og 

prøve ut hvordan ide/teksten/formen kan 
bli. Sentralt i tenkningen er møtet mellom 
kunstnere og barn/ungdom/elever. Idealet 
er å skape møter/møteplasser og prosesser 
preget av tillit, der de de unge blir sett og 
hørt og der de har eierskap til eget arbeid og 
bli tatt på alvor. Det er et dialogisk samspill 
mellom eleven/barnet og veileder/kunstner, 
og et interaktivt samspill om hvordan tek-
sten kan utvikles og utformes. De unge skal 
gis frihet og muligheter til å gjøre egne kun-
stneriske valg. 

Selv om de metodiske prinsippene er de 
samme uansett hvor prosessene gjennom-
føres, tilpasses de hele tiden til de enkelte 
gruppene eller klassene som vi arbeider 
med. I skoler bruker vi veiledere med både 
kunstnerisk og pedagogisk kompetanse. I 
mottaksklasser og i andre grupper som er 
nye i Norge, involverer vi kunstnere med 
ulik kunstnerisk, kulturell og språklig bak-
grunn. Sammensetningen av veiledergrup-
pen tilpasses hver prosess på en slik måte 
at vi kan mobilisere ressurser, kompetanse, 
erfaring, språkkunnskap og uttrykkene som 
kunstnerne og barna/elevene har. Dette 
gjør det mulig å inkludere alle elevene/
barna ved at de blir bevisste de redskapene 
som er tilgjengelige for å utvikle sine tek-
ster/fortellinger og hvordan de kan uttryk-
ke dem. Gjennom arbeider får elevene på 
denne måten læring både i skriving, lesing, 
språk, fremføring, kommunikasjon, samar-
beid/samspill. 

Vi avslutter alle prosessene, enten det på teat-
er, klubber eller i skoler, med at deltakerne 

“
Vi ønsker at TekstLab 
Ung kan være en åpen 
arena for alle unge som 

ønsker å utvikle nye 
tekster og være med på 

å skape scenekunst.

ˮ

TEKSTLAB arrangerer Scratch-kveld på Caféteatret på Grønland seks ganger i året. (Foto: Frédéric Boudin) 
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 TRYGGHET. For at barn og unge skal kunne engasjere seg i å skape nye fortellinger, 
er det avgjørende å skape en trygg og åpen arena der de kan uttrykke seg.  (Foto: Frédéric Boudin) 

I BEVEGELSE.  En tekst inneholder ikke bare verbalt språk som er skrevet ned i et manus, men også fysisk språk (bevegelse, dans), lyd, bilde, låt, rom. (Foto: Frédéric Boudin) 
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viser tekstene for hverandre i klasserommet 
eller på en scene. I tillegg forsøker vi å få 
med lærere, foreldre, venner og familie på 
visningene slik at de unge kan bli sett og 
hørt av flere. For de barna/ungdommene 
som ønsker det, har de også mulighet til å 
vise tekstene på en offentlig scene. TekstLab 
arrangerer Scratch-kvelder der mange unge 
fremfører tekstene som de arbeider med. 
Gjennom samarbeid med teatre får noen 
muligheter til også å vise tekstene sine på 
festivaler og på flere scener i Oslo og andre 
steder i Norge.

En arena for alle unge. Vi ønsker at TekstLab 
Ung kan være en åpen arena for alle unge 
som ønsker å utvikle nye tekster og være 
med på å skape scenekunst. Derfor møter 
vi de unge der de er. Hvert år møter vi mer 
enn tusen barn og ungdommer på deres 
hjemmearenaer, på skoler, bibliotek, ung-
doms- og fritidsklubber. Vi arrangerer et 
kort laboratorium der de får møte kunstnere 
og pedagoger og oppleve hvordan vi arbei-
der. Vi har langsiktig samarbeid med noen 
skoler der elevene får mulighet til å arbei-
de med kunstnere i residens over lengre tid 
med å lage egne tekster, enten konsentrert 
over en/flere uker eller ukentlig gjennom et 

semester. Det gjelder både ordinære klasser 
og mottaksklasser. 

De barna og ungdommene som ønsker å 
arbeide mer systematisk og over lengre tid 
med scenekunst, kan bli med i TekstLab 
Unge Stemmer (TUS) som er et ukentlig 
tilbud på Cafeteatret på Grønland i Oslo. 
De som foretrekker kort stunts kan komme 
til Scratch der de får hjelp med å utvikle 
tekstene og ideene til å vise på scenen på 
Scratch-kveld samme eller neste dag. Tek-
stLab har også en egen årlig festival der 
unge kan vise korte stunts eller forestill-
inger og produksjoner.

TekstLab ønsker å gi et fleksibelt tilbud som 
er tilpasset unge med forskjellig bakgrunn 
og ulike muligheter for å delta. Derfor har vi 
tilbud for dem som bare kan være med noen 
timer eller et par dager, så vel som for dem 
som vil fordype seg og delta over lang tid. 
Noen velger å være publikum på Scratch-
kveldene sammen med venner og familie, 
mens andre har ønske om å bli profesjonelle 
kunstnere. Med støtte fra Talent Norge og 
Bergesenstiftelsen gir TekstLab Ung indi-
viduell mulighet for noen av de unge til å 
fordype seg i tekstutvikling gjennom lengre 

prosesser som ender med større visninger på 
ulike scener. 

Nye fortellinger og nye stemmer. TekstLab 
Ung har som mål å få frem nye fortellinger 
og nye kunstneriske uttrykk. Mange av de 
unge lager tekster med utgangspunkt i egne 
erfaringer, og mange reflekterer hvordan det 
er å leve i et komplekst språklig og kulturelt 
samfunn. Andre utvikler og skriver frie 
fortellinger og dramatikk. Felles er at histo-
riene som fortelles ofte er annerledes enn det 
vi kjenner fra norsk kunst- og kulturoffen-
tlighet. Det gir andre uttrykk, perspektiver, 
og forståelse av oss selv og om hvordan det 
oppleves/oppfattes å være ung i Norge. Tek-
stene utfordrer tradisjonelle oppfatninger av 
identitet og verdensforståelse, gir innblikk i 
hva det vil si å leve i et heterogent og kom-
plekst samfunn, og utforsker verdier og 
væremåter fra ståsteder som er overraskende 
og forfriskende. 

For at barn og unge skal kunne engasjere seg 
i å skape nye fortellinger, er det avgjørende 
å skape en trygg og åpen arena der de kan 
uttrykke seg, skape fortellinger som vi ikke 
hører verken på scenene eller i klasserom-
mene i dag.     ◆

T E M A : TEKST | SPR ÅK | FORTELLING
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Back in 2002 I was hired to lead the work on 
a new education department at the National 
Theatre of Iceland. The idea behind the de-
partment was for the theatre to open its do-
ors to a wider audience by finding new and 
innovative ways to reach out to people of all 
ages, not least to children and young people. 

By far the biggest and the most important 
project of the education department to date 
is Þjóðleikur – The National Youth Theatre 
festival. 

The project was launched in 2008 and runs 
biannually. It is now entering its’ fifth cy-
cle which will culminate in the winter of 
2016/2017. The pilot project, back in 2008, 
was run only in the East part of the country, 
but today Þjóðleikur has grown into a string 
of several festivals around Iceland, covering 
most of the country outside of the Reykjavík 
capital region.

Mermaids, lovers and nerds. Þjóðleikur is a 
full year project where groups of young ac-
tors (aged 13-20) around Iceland stage brand 
new plays by established playwrights. 
The project is based on a concept from The 
Royal National Theatre in the UK called 
Connections. The Icelandic model has been 
scaled down and adapted to suit, but shares 
the focus on strong new texts and solid sup-

port for the teachers/directors who lead the 
groups. Participation is free of charge. 

Three playwrights are commissioned each 
cycle, to write 45 minute pieces for Þjóð-
leikur. In most cases these writers will not 
have created work for young performers be-
fore.  The playwrights are specifically asked 
not to consider this project as a deviation 
from their artistic path, but to approach the 
writing as a natural progression from their 
earlier work. They are asked to write exciting 
and juicy scripts featuring roles for young 
actors. The content, form and style is left 
completely up to the writers. 

The work produced so far has touched on 
subjects as diverse as teenage pregnancy, 
the after-life, drug abuse, rape and im-
migration. The style of the writing ranges 
from the poetic and abstract to social rea-
lism. The plays boast a colourful character 
gallery of troubled and not-so-troubled 
teenagers of all shapes and sizes, parents, 
drug-addicts, mermaids, lovers and nerds 
to name but a few. 

The experience. Þjóðleikur provides young 
people in villages and towns in rural Iceland 
with the opportunity to experience first 
hand the enjoyment of staging a brand new, 
relevant and high quality playtext.

TEKST: VIGDÍS JAKOBSDÓTTIR

ÞJÓÐLEIKUR
The National Youth Theatre Festival in Iceland

VIGDÍS JAKOBSDÓTTIR IS A THEATRE DIRECTOR AND THEATRE EDUCATOR FROM 
ICELAND. SHE IS THE FOUNDER AND ARTISTIC DIRECTOR OF ÞJÓÐLEIKUR (SINCE 2008) 
AND FORMER HEAD OF EDUCATION AT THE NATIONAL THEATRE IN ICELAND (2002-
2004/2006-2010).  SHE IS THE CHAIRPERSON OF ASSITEJ ICELAND AND ARTISTIC DIRECTOR 
OF UNGI FESTIVAL IN REYKJAVÍK. VIGDÍS LED THE WORK ON THE THEATRE SECTION OF 
THE ICELANDIC NATIONAL CURRICULUM IN THEATRE/DRAMA RELEASED IN 2011-2013. 

ÞJÓÐLEIKUR 

THE TIMELINE:

Winter/Spring: Three new plays 

are commissioned from profes-

sional playwrights. 

Early autumn: An official callout 

is made for groups in rural Ice-

land to take take part.  

  

Autumn: Each group selects 

one of the plays to stage.

Winter: The National theatre of-

fers support to directors (adult 

leaders of the groups) by giving 

free artistic and technical work-

shops at the theatre in Reykjavík 

and regionally.

Early spring: Each group per-

forms in their own school/thea-

tre/village.

Late spring: Regional festivals 

are held where the groups in 

each area come together to 

show and share the work with 

the other groups.   
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The playwrights are specifically asked not to consider this project as a deviation from their artistic path, 
but to approach the writing as a natural progression from their earlier work.
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Once the plays are released in early autumn, 
youth theatre groups around the country 
choose one of the three plays to stage in their 
school or home town under the direction of 
a teacher or another adult. In some cases the 
directors are experienced amateur actors 
from the local community. 

The National theatre offers support to the di-
rectors in the form of workshops at the thea-
tre in Reykjavík as well as regionally and on-
line, focusing on the texts, directing techni-
ques, scenography, costume and lighting 
design. They get an opportunity to meet 
the playwrights and can have direct contact 
with them throughout the rehearsal period. 

The ripple effect. Þjóðleikur has sparked 
theatre projects in remote parts of Iceland 
where in some cases there were none to be 
found before. In a few cases, schools which 
have never before offered drama on their 
curricula, now employ a drama teacher and 
offer the subject to their students on a re-
gular basis.

The project prepares the teachers/directors 
to lead theatre projects, to direct and teach 
drama. The workshops and support provides 
them with the basic tools to tackle the chal-
lenges of analysing and staging new texts, as 
well as dealing with the logistical and tech-
nological side of staging a play. Þjóðleikur 
also offers an opportunity for teachers and 
students to interact and collaborate in crea-
tive and new ways which at times can be very 
liberating for both parties. It has also pro-
ven to be an exciting opportunity for parents 
and the local community to get involved and 
support the schools. 

Some of the directors have never done thea-
tre before, while others have years of expe-
rience and many shows under their belt. 
Through the workshops and online groups 
on social media the teachers/directors create 
a strong supportive network of colleagues 
which in some cases has extended beyond 
the project itself. This has been an unfore-
seen and positive side-effect of Þjóðleikur. 

Learning the lines – and more. For the 
young actors, the process of learning the 
often demanding dialogue by heart can 
certainly be a challenge. The texts often 
extend far beyond the young people’s cur-
rent vocabulary and language style, but the 
process of rehearsing and physicalizing the 

text through character provides them with 
an educational experience which I dare say 
would be hard to match by any other means.  

A teacher/director from the Eastfjords who 
has taken part in Þjóðleikur four times, said 
when asked how participation in Þjóðleikur 
affects her students: 

“Their confidence gets a boost, 
the relationships within the group 
strengthen, their artistic courage 
grows and their general understan-
ding of life becomes greater. They 
gain a better grasp of the Icelandic 
language and become more confi-
dent to speak in public.”

The festivals. The regional festivals held in 
the spring provide teenagers from different 
communities (in some cases very remote vil-
lages) with an opportunity to connect, share 
and socialise. For many participants this so-
cial interaction is in fact the most important 
part of the project. 

Each festival typically has somewhere bet-
ween 6 and 12 companies performing their 
version of one of the three plays on offer. 
Each group performs their piece twice at 
the festival.  100-200 teenagers stay for the 
weekend, share and compare each others 
work, eat together and party together. 

Although Þjóðleikur is not a competition, 
a healthy competitive atmosphere reigns 
at the festivals. Everyone wants to do well. 
Since the groups are all performing one of 
the three plays on offer, there will always be 
at least a few groups performing each play at 
the festival. Through watching each others 
performances the teenagers learn not just 
important lessons about quality in theatre 
but also how different perspectives and ways 
of working can affect the outcome and how 
the text in theatre serves first and foremost 
as a springboard for interpretation and ar-
tistic expression. 

Often I have witnessed young people exit the 
auditorium delighted, but at the same time 
bewildered, after being surprised by an ori-
ginal performance of a play they themselves 
also staged. The initial response might be la-
ced with a hint of jealousy if the performan-
ce was good, but because there is no official 

competition or prizes, this soon dissolves 
into a deeper appreciation of the art, as these 
quotes from participants in 2015 manifest:

 ‘I could never ever have imagined 
that ‘my’ character could be played 
that way. And it worked!’
 ‘It’s exactly the same play - but still 
a very different play.’

Although the young participants might 
not always be aware of it, the festivals in 
fact serve an important educational role.  
Through performing for peers and revi-
ewing each others’ work the young people 
inevitably become more theatre literate. By 
seeing three, four or even more disparate 
productions of the same play over the co-
urse of only one weekend, everyone invol-
ved (let’s not forget this also includes the 
directors, playwrights, administrators and 
guests at the festival) gets a unique opp-
ortunity to compare and contrast artistic 
choices made, and learn to recognize and 
appreciate quality when they see it.     ◆

OFFICIAL AIMS OF 
ÞJÓÐLEIKUR: 

To increase young people’s 

interest in the performing arts. 

To build bridges between the 

National Theatre and the rural 

parts of Iceland and thus make 

the theatre accessible to a 

wider audience.

To strengthen artistic 

know-how, in schools and 

amateur theatres around 

the country. 

To support Icelandic 

playwriting.  
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OVER:  Their confidence gets a boost, the relationships within the group strengthen, their artistic courage grows and their general understanding of life becomes greater.
UNDER: They gain a better grasp of the Icelandic language and become more confident to speak in public.
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Tidsskriftet DRAMA møter Eirik Nilssen 
Brøyn for en samtale om hva DUS (Den 
Unge Scenen) er og hvor veien eventuelt går 
videre. Brøyn har vært leder for DUS siden 
begynnelsen. Ideen om at forbindelser skal 
knyttes mellom de profesjonelle teatermil-
jøene og amatørteatergrupper for ungdom 
i hele landet har befestet seg. Brøyn peker 
på at regionteatrene (12 i alt pr i dag) nå 
betrakter de regionale DUS-prosjektene og 
den regionale festivalen som en del av sitt 
faste program og bidrar med midler og kom-
petanse overfor gruppene.

– Kulturrådet ønsker ikke å bygge nye insti-
tusjoner. Blir da DUS satt litt i skvis med hen-
hold til å bevare en vellykket modell og det å 
svare på et ønske om fornying for eksempel 
fra Kulturrådet?

Brøyn svarer for så vidt bekreftende på dette. 
Men han tror at DUS egentlig hele veien har 
vært veldig åpne for å finne nye veier å gå, 
innenfor rammene av hovedkonseptet som
 er å framskaffe ny dramatikk for ungdom, 
heve nivået på ungdomsteater i Norge og å 

skape gode forbindelser mellom ungdom og 
de teatrene som finnes rundt omkring. For 
eksempel dramatikk-konkurranse for ung-
dom, som nå er ute for fjerde gang. I konkur-
ranserundene som er gjennomført har vin-
nertekstene vært så gode at de de har blitt 
innlemmet i stykkebanken til DUS.

 I tillegg prøver DUS nå ut dette med å ha 
en dramatiker inne som skal samarbeide 
med en gruppe i en innledende fase av sin 
skriveprosess. 

– Slike forfatterprosjekter kan bli noe anner-
ledes for dramatikerne, fordi ungdommene 
er mer involvert. Forfatterne står i dialog 
med ungdommene. Det blir spennende å se 
hvordan dette egentlig blir.

– Hele tiden har DUS lett etter ulike dra-
matikere?
– Vi har ønsket å finne skrivende som har 
forskjellig holdning til det å faktisk skrive 
for teater og til hva de skal skrive. 

– Ulike stemmer? 

– Ulike stemmer, ja. Da får ungdommene 
møte ulike typer tekstprodusenter og ulike 
sjangre. Det er stor bredde, og vi er ikke 
redde for å ha stor bredde.  

Nytt konsept? Denne sesongen (2015-17) 
prøver DUS også ut «devising» som et til-
bud for de gruppene som vil bruke denne 
metoden for stykkeproduksjon. Ideen kom 
opp på et seminar for instruktørene for 
ungdomsgruppene, DUS-ledelse og repre-
sentanter fra Kulturrådet som ble avholdt i 
forbindelse med avviklingen fjorårets nasjo-
nale festival på Det Norske Teatret. 

Noen opplevde dette som at man ønsket å gå 
vekk fra hovedideen, men Brøyn ser ikke på 
dette at de nå prøver ut devising med noen 
grupper som noen trussel. Tvert imot. Men 
Brøyn er opptatt av at man må finne en måte 
å sikre kvalitet på også i de tilfellene hvor 
gruppene selv deviser et stykke.  

– Det har vært en tid nå, da tekstens posi-
sjon i teatret har vært mindre suveren enn 
den var før. Teksten har vært mer likestilt 

TEKST: INGVILD MARGRETE BIRKELAND

DEN UNGE SCENEN 
– DET VELLYKKEDE 
PROSJEKTET
 Eirik Nilssen Brøyn i samtale med Ingvild Margrethe Birkeland
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JULEKVELD: Fra Notodden barne- og ungdomsteaters forestilling "Julekveld" 2015 av Ragnar Hovland - oppført på DUS-festivalen på Det Norske Teatret. 
(foto: Marek Podowski)

INGVILD MARGRETE BIRKELAND ER HØGSKOLELEKTOR VED 
INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNINGSFAG VED HØSKOLEN I TELEMARK. 
HUN ER DAGLIG LEDER FOR NOTODDEN BARNE- OG UNGDOMSTEATER.

EIRIK NILSSEN BRØYN ER REGISSØR OG DRAMATIKER. BRØYN ER 
LEDER FOR DET MULTINORSKE, EN UTDANNING FOR UNGDOMMER 
MED FAMILIEBAKGRUNN UTENFOR EUROPA, ET SAMARBEID MELLOM 
DET NORSKE TEATRET OG HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG. 
EIRIK NILSSEN BRØYN ER PROSJEKTLEDER FOR DUS.
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Utvikler mangfoldet. – DUS-nettverket har 
etablert en solid plattform med feste i region-
teatrene. Er det ikke også viktig at det nettopp 
er Det Norske Teatret som er hovedvertskap 
eller sete for DUS?
– Jo, fordi det gir hele prosjektet et slags lo-
komotiv. 

– Og språklig får vi jo hele bredden, alle dia-
lektene er representert?
– Ikke sant!

Språket som begrensning og mulighet opp-
tar Brøyn. Dette kom for eksempel opp i for-
bindelse med et møte om et nordisk DUS-
samarbeid. 

– Men hva med mangfoldet ellers? Ungdoms-
miljøene som driver med teater er veldig «hvi-
te». Hva kan man gjøre?
– Noen tekster har vel hatt et blikk som har 
vært annerledes. Noen tekster har hatt andre 
perspektiv på problemene. Vi har forsøkt å 
finne forfattere med en annen stemme helt 
fra starten. For eksempel Chenjerai Hoves 
Nytt for reisende og Emire og Lillebrors Sha-
kir som knyttet seg opp mot Shakespeare. 

En kategori som handler om andre etniske 
innfallsvinkler enn den rene, hvite, nor-
ske trygge, men vi hadde også også Haddy 
N´jies tekst Jeg vet hvorfor. Vi har forsøkt 
å lete etter de stemmene som represente-
rer noe annet. Det er ikke så veldig mye av 
det og det er heller ikke så lett å fange det 
opp. Vi har også prøvd å stimulere miljøer 
og grupper til å dyrke en flerkulturalitet i 
gruppene, men det er vanskelig. 

– Kanskje devised theatre kan være en vei inn?
– Kanskje, men kanskje (heller) det å lete et-
ter og utvikle tekster som ikke blir så tekst-
tunge. Vi hadde teksten til Finn Iunker 
Orkhons død, i sin tid, som en gruppe med 
veldig sterke etniske innslag valgte å iden-
tifisere seg med. De hadde ikke all verdens 
av år på baken i bruk av norsk, selv om de 
behersket norsk til en viss grad, men da ble 
tekstmengden veldig mye for dem, en stor 
utfordring. 

– Men da kanskje finne en annen form, eller 
få veiledning til å jobbe med tekst friere, selv 
om tekstgrunnlaget i utgangspunktet er gan-
ske massivt? 

Brøyn nevner et eksempel hvor man hånd-
terte problematikken på en vellykket måte. 
De lokale instruktørene i teatergruppa hadde 
kontakt med en del innvandrerungdom. Det 
endte med at gruppa var med, men de turte 
ikke å garantere for at de fikk til en produk-
sjon. De ble likevel innlemmet i prosjektet. 
Da brukte de teksten Vente på fugl av Sig-
mund Løvåsen. Gruppa brukte teksten som 
noe de kunne identifisere seg med, det var jo 
barn og ungdom i et bomberom i en krigssi-
tuasjon. Teksten ble brukt som en slags øvelse 
i å møte norsk - i en form som både kunne 
ha teatrets lek og andre uttrykksmidler fra 
teatret, sammen med språket. 

– Det var som prosjekt ganske vellykket. Det 
ble en rørende forestilling. Den ble vist på 
den regionale festivalen. Det var en del av 
greia at de skulle få vise det der. 

DUS´ plattform er fremdeles å få fram de 
nye tekstene for ungdom. Som snakker med 
ungdom i samtida direkte - på en eller annen 
måte – sier Brøyn.     ◆

Fra Notodden barne- og ungdomsteaters forestilling "Julekveld" 2015 av Ragnar Hovland - oppført på DUS-festivalen på Det Norske Teatret. (foto: Marek Podowski)
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med andre elementer i forestillingene, og det 
har vært en naturlig og kanskje nødvendig 
utvikling, selv om jeg tror at dette vil endre 
seg igjen. Tradisjonelt var det et hierarki der 
dramatikeren leverte en ferdig tekst med en 
historie som teatret eventuelt valgte å pro-
dusere. Vi skal kanskje ikke helt tilbake dit 
igjen, likevel er det viktig at teatret, selv om 
det er en kollektiv kunstart, blir utfordret 
av tanker som formuleres av forfattere, at 
tekstene i teatret har sitt rom, sin form og 
sin stemme.  
 
– Ja, og gruppen kan alltid gå inn i tekstene 
i tråd med denne nye forståelsen, når de skal 
lage forestillingene sine?

– Ja, ikke sant, så derfor handlet seminaret 
«Blanke ark» for ungdoms-gruppeinstruk-
tørene nå i høst, ikke bare om at vi «nå skal 
vi lage «devised» teater». Egentlig ikke. Det 
var en del av innretningen at vi skulle un-
dersøke akkurat det, men vi ser også at det 
ligger en del verktøy som man kan bruke i 
møte med tekst generelt. Nettopp for å ska-
pe en forbindelse mellom ungdommene/
utøverne og teksten og de som jobber med 
teksten. Dette handler om at du kan bruke 
en del av det metodiske fra devising, sier 
Brøyn videre. 

– Du kan sette opp en del spørsmål, finne en 
del innganger, sammen med ungdommene, 
hvor de kan gjøre sin egen research inn i et 
landskap, som teksten også er en del av. Så 
jeg ser ikke noen motsetning i det egentlig, 

den store motsetningen kommer når man 
sier nei til teksten. Men det er ikke stem-
ningen nå.

Jeg tror at i denne veien vi nå utforsker så 
kan vi ikke bare si at nå skal alle lage sin 
egen forestilling over hva som helst, delvis 
tror jeg da at folk kan tro at de er flinkere til 
å gjøre det enn det de faktisk er. Altså sånn 
at de står midt i en prosess og så har de ikke 
noe likevel. Og så faller det fra hverandre. 
Der er jo teksten en søyle i et arbeid, og i 
det øyeblikk du har prøvd ut ulike veier og 
så tenker du, hva faen er det jeg driver med, 
så kan du stupe inn i teksten igjen og så se 
litt på hva dette er der, og ta et nytt fraspark. 

Utvikle flere arbeidsmåter? – Litt om for-
ventningene til devised–metoden?
– Forventningene til å sette i gang prosjekter 
som «Blanke ark» fra vår side er rett og slett 
å utøve et mot til å gjøre noe vi ikke har gjort 
før og kanskje kan det dukke opp en måte 
til å forholde seg til et fysisk uttrykk i rom-
met som man ikke helt klarer å kombinere 
når man skal jobbe med en tekst, at det kan 
dukke opp andre typer romlige konseptløs-
ninger som man kanskje ikke klarer å berøre 
helt når man graver seg inn i en tekst.

– At det er en inngang til forestillingen gjen-
nom det romlige?
– Rett og slett. Og det at man jobber devised 
betyr jo ikke at man ikke skal bruke tekst. 
Hvis man heller klarer å utnytte de andre 
virkemidlene i teatret bedre fordi man ikke 

har en tekst som utgangspunkt, men en ide 
som utgangspunkt, og at man kan finne mer 
brokker av tekst og utdrag av tekst som kan 
passe inn i det, så kan det være spennende 
å se om det faktisk skjer. Eller om det som 
skjer er at man står med jævlig mye dårligere 
tekst da, enn det man kunne gjort hvis den 
var skrevet av en forfatter. Det siste vil kan-
skje bli en erkjennelse da, at det kanskje vil 
bli en utfordring som vi kanskje kan utfor-
ske videre, på en eller annen måte. 

– Dette kan kanskje brukes seinere da, i in-
struktørseminarer eller ungdoms-veiledning? 
I den grad man klarer å fange opp noe nytt 
i denne prosessen, er det fint om dette kan 
komme inn i hele DUS-tankegangen?  
– Det skal bli spennende å se. 

Teksten har fremdeles en betydning. Det 
har hele tiden ligget et tekstforelegg der som 
skal være retta mot ungdom, sier Brøyn. 
Forfatterne må tenke at de skriver for ung-
dom og det er ungdom som skal spille det. 

– Men hele tiden har fokuset vært at vi har 
valgt dramatikere og forfattere som vi har 
bedt om skal bruke sin egen stemme i møtet 
med ungdommene, ikke begynne å snakke 
som ungdom, det er bare tull. De må bruke 
sin egen stemme og gi ungdommene en ut-
fordring i det møtet. Det er jo også «con-
nections», møtet mellom de som skriver og 
ungdommene.

“
Ideen om at forbindelser skal

knyttes mellom de profesjonelle teatermiljøene
og amatørteatergrupper for ungdom

i hele landet har befestet seg

ˮ
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TEKST: ANNE BJØRKVIK 

DUS – ET LØFT FOR 
UNGDOMSGRUPPA
Det er stort å bli tatt på alvor av et profesjonelt apparat

ANNE BJØRKVIK, LEDER AV LILLESAND 
BARNE- OG UNGDOMSTEATER. 

DEN UNGE SCENEN (DUS) 

DUS er et landsdekkende 

ungdomsteaterprosjekt.

Har eksistert siden 2004. 

Bestiller og utvikler nye drama-

tiske tekster skrevet for ungdom 

som skal fremføres av ungdom. 

Målet er å stimulere produksjo-

nen av ungdomsteater.

Inspirert av og har tett kontakt 

med det engelske «Connections» 

Arrangerer dramatiker-

konkurranse for ungdom.

Arrangerer samarbeid mellom 

ungdom og dramatiker om 

utvikling av tekst

Vurderer å prøve ut 

devising-metoder i produksjon 

av forestillinger
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I 2012 ble Agder med i DUS–Den Unge 
Scene. Lillesand Barne- og Ungdomsteater 
(LBUT) hadde eksistert i to år, og hadde en 
oppegående ungdomsgruppe – selv om de 
fleste bare så vidt var blitt tenåringer. De fire 
guttene var 13, åtte jenter var 13 eller 14 år. 
Det var selvsagt stor stas Da Ingrid Forthun, 
daværende teatersjef ved Agder Teater, invi-
terte oss inn i DUS. 

Men nokså nifst også. Vi hadde så langt spilt 
nokså tradisjonelt, juleforestillinger og vår 
egen vri på En Midtsommernattsdrøm, men 
hadde ikke erfaring med vanskelige tekster. 
Nå fikk vi valget mellom seks tekster som 
verken var tradisjonelle eller enkle. 

Vi valgte i fellesskap. Noen tekster ble ned-
stemt fordi de var for dystre eller groteske. 
Andre passet ikke til gruppas størrelse, alle 
skulle jo være med. Til slutt ble det Den 
Mørke Skya av Kristin Auestad Danielsen, 
et stykke som kanskje handler om å måtte 
slutte å være barn. Men teksten kan leses 
på mange måter, og forfatteren som jeg fikk 
møte på seminar i Stavanger høsten 2012, 
var åpen for alle slags tolkninger.

En stor utfordring for ungdomsgruppa var 
å ta ord i sin munn som de aldri hadde sagt 
høyt i offentlige rom før. I teksten får én et-
ter én menstruasjon, det er blod og det er 
kjønnshår, bind og tamponger. Minniselen 
(i gruppas oversettelse fra nynorsk): ….. 
”men det jeg mener om menstruasjon, er 
at det liksom ikke passer helt inn. Det pas-
ser ikke inn noe sted. Det er som å helle saft 
utover hele bordet, og så skal du ikke tørke 
opp, du skal bare passe på at det ikke renner 
utover kanten”.

I starten av prøveperioden ble de vanske-
lige ordene hvisket fram. Det ble mye fni-
sing, mange lange pauser og mye slit. Til jul 
tok vi pause og tok opp et stykke vi hadde 
spilt før, bare for å få lufta vettet. Så gikk det 
lettere utover våren. Vi fant fram til humo-
ren i stykket, og eventyrfigurene - Marilyn 
Monroe, Pamela Anderson, Justin Bieber. Vi 
valgte å spille helt uten rekvisitter og uten 
annen scenografi enn svart inndekning. På 
den måten fikk vi fram et lekent uttrykk, 
hvor scenene gikk over i hverandre uten 
stopp, og hvor nesten alle var på scenen hele 
tida. Som når barn leker sammen.

Del 2

INGRID LANGGRIND &
MARGIT BIRKELAND AGLEN

– Hva er erfaringene deres med DUS?

Begge: – Det var veldig, veldig bra!

Ingrid: – Vi satte opp Julekveld av 

Ragnar Hovland. 

Vi lærte veldig mye av å se hvordan 

andre ungdommer hadde satt opp sine 

stykker.

– Dere er jo inne i et samarbeid med en 

forfatter nå? Det er jo en annen måte å 

jobbe på, hva synes dere om det?

Margit: – Kult. Da får vi være med og 

forstår litt mer av hvorfor forfattere 

velger å gjøre det de gjør, kanskje. Får 

vært med på mer av prosessen som 

handler om å lage en forestilling.

Ingrid: – Enda mer gøy å se 

forestillingen da. 

Margit: – Men det er jo ikke sikkert vi 

velger akkurat den teksten. Men likevel 

gøy å få se noe som vi på en måte har 

inspirert forfatteren til å skrive da. 

MARIA HAUGAN LIBJÅ

– Hva er erfaringene deres med DUS?

– Vi fikk først lese/høre litt av tekstene 

som instruktørene hadde plukket ut, ca. 

5-7 stk. kanskje. Etter det fikk vi si hva 

vi mente om hver tekst og påvirke til 

hvilken tekst som ble valgt tilslutt. Når 

vi hadde funnet en tekst å jobbe med 

fikk vi komme med ideer om hvordan 

vi kunne gjøre og vise forskjellige ting i 

teksten, og det var gøy.  

– Hva synes du om DUS-tekstene?

– Tekstene er bra skrevet og noen av de 

er ganske forskjellige, det er bra.

– Synes du at instruktørene burde invol-

vert dere mer i utvelgelse av tekst?

– Det er fint at vi får høre noen av de 

forskjellige tekstene, og påvirke hvilket 

stykke vi får tilslutt. Det hadde kanskje 

vært litt vanskelig hvis vi skulle få lese 

alle stykkene, så jeg synes involvering-

en er bra.

 

EVA HEGGENES &
HANNAH FLITTIG AARDALEN

– Hva liker dere best med DUS?

Eva: – DUS skiller seg ut fordi vi ble 

utfordra, det var gøy, fikk se sider ved 

teatret som du ikke hadde vært borti 

før. Veldig annerledes tekster enn det 

du var vant til.

Hannah: – Jeg føler at DUS har lært 

meg ting om meg selv, på en måte, at 

jeg kan utvikle meg når det gjelder å 

være skuespiller. 

Det er spesielt at tekstene ofte er veldig 

dystre, men veldig morsomme også, 

svart humor, og det er litt gøy.

– Et råd til DUS? 

Hannah: – Da må jeg virkelig tenke meg 

om! Jeg synes det er et veldig bra kon-

sept. Med nyskrevne stykker. Alle spiller 

noe av det samme, du får se andre løs-

ninger, hva andre folk gjør. Det er veldig 

gøy og spennende!

Eva: – Det var en veldig god følelse å 

komme og få spille i Oslo, men du følte 

ikke at du vant over de andre. Det var 

bare kult at du fikk lov til å være med 

på noe mer med et stykke som du had-

de jobba så veldig mye med. 

Enquete
 Liten intervjurunde med noen aktører 
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I N G R I D MARGIT MARIA HANNAH EVA
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Overraskende ble replikkene mindre far-
lige fordi deltakerne var så unge. I teksten 
er det en scene mellom to gutter, der den 
ene spiller homofil («…jomfru dessver-
re!»), mens den andre  gestalter en litt el-
dre håndballtrener. Scenen avsluttes med 
denne replikken fra treneren: «… å hjerte, 
hvorfor pumper hjertet? Skitne mørke vesle 
hjerte, hvorfor pumper du så sterkt?».  Sagt 
av en voksen mann ville denne replikken 
lett fått et incestiøst preg. I munnen på en 
trettenåring ble det ikke slik, men nærmest 
for humor å regne. 

Vi hadde med oss en musiker, en ung gitarist 
som hadde komponert musikk og laget lyd-
kulisser. Han var med i scenebildet hele tida. 

I fellesskap skapte gruppa en liten forestil-
ling som viste seg å fungere godt. Men det 
var fast enighet om på at dette ikke for noen 
pris skulle spilles hjemme i Lillesand, ikke 
for foreldre, ikke for venner. Det var alt for 
mye skummelt som skulle sies og vises. Så 
da vi kom til den regionale festivalen på 
Kilden i mai 2013 hadde vi ikke vist fore-
stillingen for andre enn oss selv. Bortsett 
fra for Jørn Bjørn Fuller-Gee, som kom fra 
Agder Teater for å gi verdifull hjelp i slutt-
fasen. Først da han ga oss tilbakemelding 
tror jeg det gikk opp for oss at vi kunne 
senke skuldrene.

Selv torde jeg ikke være i salen da forestil-
lingen gikk i gang på den lokale festivalen 
i Kilden i Kristiansand. Men så hørte jeg 
teatersjefens latter, og skjønte at dette kom 
til å gå bra. Og så gikk det mer enn bra. 
Vi kom videre til nasjonal festival ved Det 
Norske Teatret i Oslo. Her ble vi, som på 
Kilden, møtt av et profesjonelt apparat og 
ble godt ivaretatt. 

For skuespillerne betydde denne proses-
sen svært mye. Jeg tror de vokste minst en 

meter i alle usynlige retninger. Både ble de 
tryggere på seg selv og på hverandre, og de 
opplevde å ha fått til noe som satte spor hos 
andre enn dem selv. Etterpå kunne vi vise 
forestilling både i Lillesand og andre steder.

Høsten etter skulle vi etter gruppas eget 
ønske spille noe som var enklere og mindre 
farlig. Men det ble ikke det samme. Vi 
hadde prøvd oss på noe som lå over vårt 
kompetansenivå, og det hadde vi vokst på. 
Så dermed så vi fram til neste DUS-runde, 
og til nye utfordringer. 

Neste gang valgte vi Vinden av Lars Mæhle, 
også dette en tekst med mange utfordrin-
ger. Skuespillerne nå var to år eldre; med 
litt utskiftninger og tilskudd var det nå 
fem gutter og sju jenter, alle på 15/16 år. Vi 
valgte som sist en enkel sceneløsning med 
de fleste på scenen hele tida. Han som spilte 
Vinden var musiker - med kontrabass midt 
på scenen, ellers få rekvisitter bortsett fra 
bokser som kulisser, et «AG3»-gevær og litt 
innspilt voice-over.

Vinden er et dystert stykke, om hva som 
kan skje med ungdommer under press og i 
ruspåvirket tilstand. Det ender ikke godt. 
Vi valgte å beholde en åpen løsning, et ge-
vær som ennå ikke har gått av når scenen 
går i svart - men det gis ikke mye håp for 
han som holder i geværet. Og heller ikke for 
mange av de andre.

For gruppa i Lillesand har DUS betydd 
svært mye. Å spille ungdomsteater her 
betyr å drive med noe helt annerledes. Da 
kommer det nesten ingen på forestillinge-
ne heller – fordi ingen snakker om at de er 
med på noe som er så irrelevant i ungdoms-
miljøet. Men det å få være med på festival, 
å spille for stappfulle hus og treffe andre 
med samme interesse, er en fabelaktig opp-
levelse. Like stort er det å bli tatt på alvor av 

et profesjonelt apparat. Det kan jeg si både 
som leder av gruppa og som instruktør. I 
Lillesand gleder vi oss til neste DUS-runde, 
og vi takker for muligheten det gir oss til 
å vokse og strekke oss lengre enn vi tror vi 
kan klare.    ◆

DUS Finansieres av midler fra 

Norsk Kulturfond. I tillegg gir 

alle regionale partnere et 

betydelig bidrag. Det Norske 

teatret holder administrasjonen 

for prosjektet og er vertskap for 

den nasjonale festivalen som 

gjennomføres annethvert år. 

Ungdom i alderen 13 til 19 år 

framfører tekstene som er 

spesialskrevet for ungdom. 

De profesjonelle teatrene er 

vertskap for regionale festivaler 

over hele landet og bistår med 

veiledning og råd for gruppene 

i innstuderingsfasen.

DUS skaper stadig nye forbin-

delser. Mellom dramatikere og 

ungdom, mellom ungdomsgrup-

pene og teatrene og mellom 

teaterinteressert ungdom.

Tilsvarende eller lignende 

organisasjoner i Norden:

Danmark:  DramatikVærket

Finland: Nuori Näyttämö

/Den Unga Scenen

Sverige: Länk

Mer informasjon om DUS:

http://www.dus.as/

“
En stor utfordring for ungdomsgruppa 

var å ta ord i sin munn som de aldri hadde 
sagt høyt i offentlige rom før

ˮ
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For skuespillerne betydde denne prosessen svært mye. Jeg tror de vokste minst en meter i alle usynlige retninger. Bade ble de tryggere på seg selv og på hverandre, og de 
opplevde å ha fått til noe som satte spor hos andre enn dem selv, skriver Anne Bjørkvik
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Når Kong Arthur, mit seneste skuespil i 
skoven, spiller til ende, har dette forløb på 
fem skuespil underholdt hen ved 150 aftener 
med en publikumskapacitet på 3800 sæder 
per forestilling. Den eneste grund til, at Det 
Kongelige Teater IKKE opfører dramaer i 
Ulvedalene hvert år er Skov- og Natursty-
relsens regulativer om skovfred. 
 Lige siden 1908 har dette bakkede terræn 
midt inde i Dyrehaven været brugt som tea-
terrum. En af bakkerne kaldes Publikums-
bakken, over for denne ligger kælkebakken 
Kamelryggen, og i dalen imellem bakkerne 
spiller vi teater med et broget hold af heste, 
stuntmen, statister og skuespillere fra Det 
Kongelige Teaters ensemble. 

Gamle matinéforestillinger. Jeg nævnte 
ovenfor at jeg har skrevet alle de fem sene-
ste skuespil i Ulvedalene. Det passer ikke 
helt. I 2002 blev jeg kaldt ind på Det Kon-
gelige Teater og tilbudt medforfatterskab på 
den dramatisering af Walter Scott-romanen 
Ivanhoe, som dramaturgiatet baksede med 
at få færdigt i samarbejde med den dertil 

hyrede filmmanuskriptforfatter. Ud over at 
være ung og ambitiøs kan jeg huske, at jeg 
i løbet af krisemødet havde en sikker for-
nemmelse i maven omkring, hvordan ma-
nuskriptet burde tage sig ud. Om end jeg al-
drig havde bedrevet udendørsteater, om end 
jeg aldrig havde besøgt Ulvedalene i andre 
ærinder end at kælke, ja, om end jeg ugen 
før mødet om Ivanhoe havde sat det sidste 
punktum i Pinocchios Aske og stadig havde 
hovedet sprængfyldt med Dommer Wolff, 
kunstforbud, Fritz Lang og retssalsdrama-
tik, så var det som om, jeg på forhånd vid-
ste, hvordan hele dette actiondrama skulle 
tage sig ud. Det var derfor jeg sagde ja til 
at skrive en ny Ivanhoe til dem på under 2 
uger. Gamle matinéforestillinger i Triangel 
Bio kaldte på mig, som blæst ned ad lange 
gader, tilbage til min barndom.

De 5 skuespil. Ivanhoe. Thor. De 3 Muske-
terer. Robin Hood. Kong Arthur. Ivanhoe 
er det eneste af de fem skuespil med et gi-
vende romanforlæg. Hvorimod De 3 Mu-
sketerers narrative rodebutik (og mangel 

på hovedperson!) snarere modarbejdede 
min dramatisering end hjalp den af sted. 
Men den virkelige udfordring har været 
Thor, Robin Hood og Kong Arthur, radioak-
tive mytologier uden kerne, uden urtekst; 
som labyrinter af fortolkninger, versioner 
og ikke mindst, publikums forventninger 
om at skulle se ”den rigtige” Robin Hood. 
Den ”rigtige” Thor. Uden at denne findes. 
Hvor forskellige disse fem skuespil end er 
i deres historik, har de dog dette til fæl-
les: De placerer sig alle i forlængelse af to 
grundstrømninger i dramatikkens historie, 
nemlig kongedramaet og genfortællingen af 
fælles mytologi. 

Nero. Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle 
blive den traditionsbundne ridder-spilsdra-
matiker i Danmark. Og dog burde jeg have 
forudset det. Da jeg studerede teaterviden-
skab, var teaterhistorie mit yndlingsfag. Jeg 
fandt mere tilfredsstillelse i det parisiske 
boulevardteater og i middelalderens simul-
tansceneteater end jeg nogensinde har fun-
det i Beckett eller Volksbühne. I 1990 érne 

TEKST: JOKUM ROHDE

MAN SER DA 
HESTEOPERA, 
GØR MAN IKKE?
I årene 2003-2016 har Det kongelige Teater opført fem nyskrevne dramaer 
i Ulvedalene nord for København. Jeg har skrevet dem alle. 

2 2

JOKUM ROHDE ER DRAMATIKER. HAR BLANDT ANNET SKREVET NERO, DARWINS 
TESTAMENTE, MANSON OG PINOCCHIOS ASKE. HAN HAR LAVET BEARBEJDNINGER 
AF LOUIS-FERDINAND CÉLINES SKUESPIL KIRKEN, SAMT AF AISCHYLOS MED 
FORESTILLINGEN RØD ORESTI. ROHDE ER HUSDRAMATIKER PÅ DET 
KONGELIGE TEATER 2010-2016.
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Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle blive den traditionsbundne ridderspilsdramatiker i Danmark (foto: Miklos Szabo)
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Ziggy Stardust. Jeg kiggede på coveret af 
The rise and fall of Ziggy Stardust and the 
Spiders from Mars. Oven over David Bowie i 
Londongaden hænger et marskandiserskilt 
hvorpå der står ”K. West”, hvilket udtales … 
quest. Hvilket selvfølgelig betyder, at Ziggy 
Stardust er en nutidens Arthur. Det vid-
ste vi godt. Men jeg tænkte også, at skiltet 
”K. West” betød, at arthuriadens kontem-
porære genrespejling er den amerikanske 
western. Jeg ledte nu efter westerns, hvor 
noget lignende parret Lancelot og Arthur 
er på færde. Det ledte mig til det umage par 
Wyatt Earp og Doc Holliday i John Fords 
My darling Clementine. I den film huserer 
en fuld skuespiller rundt og citerer Hamlet. 
Wyatt Earp, der kan sin Shakespeare, hjæl-
per skuespilleren på vej når han i fuldskab 
har glemt sine replikker. Der er en mærkelig 
forbindelse mellem skuespilleren og sherif-
fen. En forbindelse udgjort af Hamlet. Hvad 
nu hvis min Merlin var en beruset skue-
spiller, der havde glemt, at han var verdens 
stærkeste magiker? Så ville Kong Arthur 
være alene.

Løgnen. Jeg gik nu efter at isolere Kong 
Arthur. Gøre ham forladt og venneløs. Jeg 
huskede kvadet Bjovulf og tog monsteret 

Grendel, der hos mig er dragen Belvarg. 
Kong Arthur hævder at have dræbt dra-
gen, men det er en løgn. Da Arthur gik 
ned i dens hule, var dragen borte. Arthur 
erklærede den for dræbt. Et bedrag. I vir-
keligheden havde den taget bolig i hans 
søster, troldkvinden Morgana Le Fey. Dra-
gen, i skikkelse af Morgana, spandt nu et 
komplot omkring Arthur og hans løgn, 
med udgangspunkt i skikkelsen Mordred. 
Hvorfor Mordred? 

Det skete inde i Den sorte Diamant, under 
et foredrag af Zizek om overvågning: Det 
slog mig pludselig, at i alle de arthuriader 
jeg kendte, var Mordred den mest varierede 
karakter. Mordred måtte være nøglen. Nok 
endte Mordred altid med at dræbe Arthur. 
Men hans slægtsskab med Arthur var usta-
bilt. Han kunne være nevø. Han kunne være 
uægte barn af Arthur. Og i visse tilfælde, et 
udkomme af et forbudt og fortrængt sam-
leje mellem Arthur og hans søster. Og i alle 
udgaver af denne variation, vidste Arthur 
ikke besked om, hvad der var foregået. Han 
vidste ikke Mordred var hans søn eller i min 
udgave, en søn af Arthur - og dragen.

Mordred, halv menneske, halv drage, bor 
i Camelot. Mordred er den personifice-
rede undergang for Kong Arthur i form af 
magi, incest og afsløringen af en statsløgn. 
Igen karakterer, der bærer hinandens øde-
læggelse.

Som i en drøm. Associationsrækker som 
disse er per definition nonlineære og tilfæl-
dige. Ethvert drama, der omhandler men-
nesker skal have et stærkt lag af association, 
det modsatte af lineær planlægning. På et 
tidspunkt, når associationernes labyrint 
forvandler sig til en rebus, bliver karakte-
rernes handlinger mere og mere konkrete, 
og enkelte dramatiske formationer opstår, 
som klipper. Handlinger bliver uomgænge-
lige. Et narrativ viser sig. Kong Arthur dri-
ves til vanvid af dragen. Han tror en stub i 
skoven er Det runde Bord. 

Selv Ulvedalsdramaerne, på trods af deres 
banalitet, patos og popularitet, skal bygges 
lag på lag oven på det ufattelige og det til-
fældige, med det særlige kaos, man finder i 
en drøm. Det har Nero fortalt mig, en anden 
gal konge.     ◆
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var jeg den mystiske dramatiker i teaterin-
struktøren Katrine Wiedemanns spind af 
noir og drøm, og mit gennembrudsdrama 
Nero på Det Kongelige i 1998 tales der sta-
dig om som det mørkeste teater i Køben-
havn nogensinde. Men oplevelsen bag Nero 
har ledt mig til Ulvedalenes hesteopera. 

Jeg havde på kort tid i juli 1997 sammen-
stykket en række inkompatible scener 
sammen omkring en gammel heroin-nar-
koman Nero, der dør i 4. scene, genopstår i 
6. scene og i sidste ende erklæres død hele 
vejen gennem stykket: vi har oplevet hans 
magiske spøgelse igennem den unge mand 
Johnny, der i hedebølgen i København 
hele tiden kredser omkring den lejlighed 
på Nørrebro, hvor Nero selv ligger død.

Kongedramaet. For så vidt var og er skue-
spillet Nero uforståeligt, måske endog uspil-
leligt. Men oppe i prøvelokale B skete der 
noget. Vores største karakterskuespiller, 
Henning Jensen, begyndte at gøre Nero til 
det han egentligt var: en karakterrolle. Om 
end Nero var min nonlineære apoteose, ha-
lede Henning Jensen Nero over i en anden 
tradition. Og hvor usammenhængende sce-
nerne og replikkerne end var, gjorde Hen-
ning Jensen rollen Nero til en psykologisk 
tilstedeværelse der transcenderede tid og 
rum. Igennem skuespil alene blev Nero en 
del af kongedramahistorikken, den gale 
despot, den døende konge, sort genfærds-
energi, psykisk magt som ingen nonlineær 
dramaturgi kan vælte. Denne oplevelse har 
skolet mig. 

Siamesiske tvillinger. Når jeg planlægger 
karakterrollen Arthur, gør jeg det ud fra 
Nero: kongedramaet handler om ét men-
neske. Dette menneske skal forandres, så-
ledes at det menneske, du ser i begyndel-
sen ikke er det menneske du ser til sidst. 
Over en komprimeret periode af drama-

tisk tid skal så få enkeltstående hændelser 
som muligt have størst mulig dramatisk 
konsekvens for karakteren. Disse enkelt-
stående hændelser skal indebæres af an-
dre dramatiske karakterer. Min dramatik 
arbejder ud fra en dekadent utopi, hvor 
mennesker har maksimal indvirkning på 
hinanden. De er hinandens undergang. 
De er hinandens frelse. De bærer hinandens 
inderste sandhed, som har de engang været 
siamesiske tvillinger med fælles bevidsthed, 
nu adskilte. Det er min erfaring, at denne 
siamesiske forbindelse bærer scenisk energi. 

En utopi. Nyere tids dramatisk realisme 
opererer i opposition til denne utopi; her 
vil dramatiske karakterer stå over for si-
tuationer og således illustrere individets 
problematiske position over for for eksem-
pel politiske tematikker. Karaktererne vil 
ikke være hinandens situation. De vil være 
placeret over for en situation. Dette er nød-
vendiggjort af den rolle som samfundsrev-
sende skødehund, som demokratiet har til-
delt kunsten, hos hvilken den forudbestilte 
statskritik hele tiden frikender individet for 
ansvar og i stedet tildeler det apati. Derfor 
finder vi i det sene 20. århundredes dra-
matik næsten ingen titelrolledramaer. Ja, 
det mest kendte skuespil vi har i nyere tid, 
hvori et navn indgår, er Vi venter på Godot. 
Ansvarsløse roller, der apatisk afventer en 
situation, der ikke kommer. Teater og de-
mokrati. Mit Ulvedals utopi er derfor et an-
derledes voldsomt Rom, hvori karaktererne 
ikke er placeret over situationer,men overfor 
hinanden med det drama det nu indebærer.
  
Orestien. Hvor mine Ulvedalsdramaer på 
den måde er genfærd fra kongedramaets 
forsvundne æra, hjemhører de også i for-
tiden på en anden måde, igennem brugen 
af mytologi. Fra Aischylos til Shakespeare 
er grundstoffet den fælles mytologi. Den-
ne mytologi bliver altid genfortalt med et 

samtidigt budskab for øje. Dette har at gøre 
med den for fortidens naturlige situation af 
agtpågivenhed, et andet ord for kunstne-
risk virke under censur, altså at man som 
fortæller opererer med flere lag: overflade, 
underbygning, budskab. Tilsyneladende 
underholdt dramatikeren publikum med 
noget de i forvejen kendte. I tilfældet Ore-
stien har Aischylos dog ændret mytologien 
så meget, at Orestien i grunden intet har at 
gøre med Trojakrigen, der fandt sted man-
ge hundrede år før Orestien spillede - men 
udelukkende om den samtid, der omgav 
Orestien i Athen.

Superhelte. Den eneste populærudgave vi 
i vor tid har af dette kompleks af mytologi 
er superheltene fra 2. verdenskrig, der til-
syneladende er de samme, om end de hele 
tiden forandres: Superman, Kaptajn Ame-
rika, Batman osv. Det er ikke noget tilfæl-
de, at denne mytologi nu ejer Hollywood. 
For kun igennem det allerede kendte, kan 
du kommunikere, hvad der er essentielt 
for vores tid. Det er igennem genkendelse 
og fremmedgørelse, hvad enten det er via 
genre eller mytologi, at dramatikeren kan 
illustrere det, der er teatrets centrale væsen: 
forvandlingen. 

Om Arthuriaden. Arthuriaden var mig en 
gåde som mytologi. Jo flere udgaver jeg læ-
ste, jo mere desorienteret blev jeg. Som ud-
gangspunkt havde jeg læst Le mort d Árthur 
af Malory med dens tilsyneladende lsd-på-
virkede riddere og skøndamer i deres ridt 
mod afgrunden i et kaos af skønhed, digt 
og vold. Hvordan skulle jeg få gralen, Lan-
celot-Guinnevere-Arthur, Excalibur, Mor-
gana le Fey, Mordred, Merlin og hundrede 
andre elementer med i én fortælling med 
max spilletid på 2 timer? Hvordan skulle 
jeg knække koden, når den bærende drift i 
samtlige arthuriader ikke engang findes på 
dansk? Ordet Quest.

“
Selv Ulvedalsdramaerne, på trods af deres 

banalitet, patos og popularitet, skal bygges lag på lag 
oven på det ufattelige og det tilfældige, med det 

særlige kaos, man finder i en drøm

ˮ

Lige siden 1908 har dette bakkede terræn midt inde i Dyrehaven været brugt som teaterrum (foto: Miklos Szabo)
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I etterkant kan deltagerne velge å gi henne 
tekstene sine. Prosjektet har samlet inn over 
tusen tekster. 

Individet og dets stemme. En utfordring 
Liabø hele tiden jobber med, er å nullstille 
seg før møte med en ny gruppe.
– Jeg vil unngå å sette folk i bås. Derfor øn-
sker jeg å forholde meg til min opplevelse 
av individene i øyeblikket, og ikke hva jeg 
har fått av bakgrunnsinformasjon, sier hun.

I et klasserom er det utopisk for henne at 
alle de forskjellige menneskene skal jobbe 
sammen og komme gjennom akkurat det 
samme. Her blir drama redningen:
– Drama er et fantastisk verktøy for å jobbe 
med hvert enkelt individ og samtidig med 
fellesskapet i klassen. Dramafaget og peda-
gogikken styrker felleskapet ved å få alle til 
å føle at de er deltagere. 

Selv kunne ikke Liabø tenkt seg å undervise 
uten drama, og hevder at hun hadde brukte 
det også om hun var mattelærer. 

Det store prosjektet Snakk for deg sjøl har 
pågått siden 2012. Tematikken er frafall i 
videregående skole. Målet er å fremme elev-
enes refleksjoner og meninger rundt skole 
og ungdomstid.

– Mange av dem som går på skolen, sliter 
med å føle at deres stemme er viktig. De 
fortjener å bli hørt, sier hun. Prosjektet in-
viterer til direkte retorikk: «De må snakke 
for seg sjøl». 

På skriveverkstedene ønsker Liabø at de skal 
skrive personlig. Ungdommene oppfordres 
til å skrive korte og ærlige dialoger.

– Er du redd for å nærme deg det terapeutiske 
i arbeid med personlige tekster?
– Rulleramp er ikke ment å være terapi. Det 
jobbes aktivt med det litterære og tekstene 
blir alltid lest opp med en litterær avstand. 
Dermed spiller det ingen rolle om det er 
selvopplevd eller fiksjon. Heller enn å bruke 
fiksjon tror jeg på å forkle gjennom estetikk.  
Jeg ønsker å skape et rått, avkledd og ærlig 

rom. Følelser er jeg ikke redd for. Jeg kan 
være et menneske, som møter andre men-
nesker, som blir lei seg eller glad, men ar-
beider ikke terapeutisk.

Tekstene fra Snakk for deg sjøl har vært en 
del av materialet i to forestillinger. Tekstene 
er ikke omskrevet til å passe dramatikken, 
men leses i sin helhet i løpet av stykket. Det 
lages profesjonelle rammer med profesjo-
nelle skuespillere, og så leses tekstene i disse 
rammene. Forestillingene handler om skole 
der ungdommenes stemmer blir en viktig 
kommentar i forestillingen. I 2015 ble tea-
terforestillingen Snakk for deg sjøl satt opp 
på Hålogaland teater, nå skal den på turné. 

Drama- og teaterdebatten. For Liabø er 
det et tydelig skille mellom drama og teater. 
Drama er en læringsmetode som hun bru-
ker på skriveverkstedene, som et verktøy for 
å lære noe nytt om seg selv og om andre. 
Hun forteller at hun på lærerskolen savnet å 
lære om barnekultur, og om utvikling med 
drama som metodikk. 

Rebekka Brox Liabø er personen bak pro-
sjektet Rulleramp. Hennes fagdidaktiske 
bakgrunn fra den praktisk-estetiske læ-
rerutdanningen og det toårige forfatter-
studiet ved Universitetet i Tromsø danner 
grunnlaget for hennes spesialkompetanse 
i å anvende dramapedagogikk i møte med 
tekstkomposisjon. 

Rulleramp tilbyr flere ulike skriveverksted. 
Formålet er å motivere ulike målgrupper 
til å uttrykke seg skriftlig. I samarbeid med 
forskere fra UiT har Rebekka Brox Liabø 
utviklet en metode der hun bruker øvelser 
fra teater, drama og kreativ skriving for at 
deltagerne på skriveverkstedet skal finne 
sin måte å utrykke seg på. Rulleramp har 
blant annet verksted for eldre, lærere, elev-
er, mennesker med rusrelaterte problem og 
for næringslivet.

På elevenes premisser. Utgangspunktet for 
Rulleramp er alltid en koffert med skrive-
saker, nærmere bestemt magiske blyanter. 
Det helhetlige estetiske uttrykket er viktig 
for Liabø.

– Jeg bruker kvalitetspapir i fine materialer, 
farger som gir kraft, bøker og ulike gjen-
stander som bidrar til å igangsette tanke-
prosesser hos elevene. Estetikken er en stor 
del av formidlingen, og har derfor mye å si 
når jeg skal lære bort noe. Alle på kursene 
mine skriver for hånd, det gjør det mer 
kroppslig. Du kan ligge hvor du vil i rom-
met og skrive, og du husker bedre når du 
skriver for hånd, sier Liabø. Den helhetlige 
estetikken går også igjen i det håndskrevne 
uttrykket på prosjektets nettside (www.rul-
leramp.no). 

Ikke bare estetikken er viktig i skrive-
verkstedene, men også dramaturgien.
– Hvis jeg ikke har fått med meg alle 
deltagerne, evaluerer jeg årsaken i etter-
kant av kurset og veldig ofte skyldes det 
at jeg har bygget opp kursets forløp dra-
maturgisk feil. Jeg starter der deltagerne 
er. Hvis det er på skolen, så tilpasser jeg 
opplegget etter klassen. Pultene flyttes til 
siden, og det lages en ring, et fellesskap i 
det eksisterende rommet. Jeg arbeider in-
tuitivt, så de opprinnelige planene endres 
gjerne etter møtet med deltagergruppen. 

Ønsket med verkstedene er at elevene over-
vinner en frykt gjennom skrivingen og 
fremfører noe de ikke trodde de kom til å 
tørre, før de går ut igjen i sine hverdagsliv 
med noe nytt tilført i løpet av disse timene i 
klasserommet, forteller hun. 

Rulleramps verksteder er bygd opp slik at 
de starter med drama som metode. Øvel-
ser som inkorporerer hele gruppen, før de 
samarbeider i par. Arbeidet baseres gjerne 
på muntlige øvelser, som så glir over i indi-
viduelle skriveøvelser. 

– Det fine med dramaøvelser er at elevene 
får sett seg selv og hverandre på nye måter, 
og dette vil påvirke arbeidet når de går i 
gang med skrivingen, sier Liabø.

Fordi tekstene blir farget av tillitsforholdet 
i gruppen, er det viktig for henne å skape 
et trygt rom. Også fordi tekstene skal deles 
med hverandre er det viktig med tillit.
– Jeg skaper et rom i klasserommet der det er 
greit at vi deler med hverandre. Det er viktig 
at vi klarer å være mottagere for hverandres 
tekster, sier hun.

TEKST: MARIANNE EK HAGEN
INTERVJU UTFØRT AV ELISE MARIA IRGENS

RULLERAMP: EN 
PRAKTISK–ESTETISK 
KULTURVIRKSOMHET
 Hvordan kan kreativ skriving kombinert med estetikk og drama anvendes i 
personlighetsutvikling? 

MARIANNE EK HAGEN 
MASTERSTUDENT I ESTETISKE FAG VED HIOA. 
FORTELLER OG DAGLIG LEDER AV ØYATEATRET
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PR AKSIS INTE RVJ U ET
I hver utgave av DRAMA observerer en 
dramapedagog en annen pedagogs 
undervisningsopplegg, og intervjuer 
hen om dette i etterkant.

Felles for alle er at de opplever det som meningsfylt å dele tekster de har skrevet (Foto: Ingun A. Mæhlum)
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“
Jeg brenner for å anvende drama som metode i skolen,

men ikke som et eget fag. Teater derimot, kunne vært et eget fag, 
hvor man arbeider med å lage teaterstykker

ˮ
– At drama ikke har blitt et eget fag i skolen, 
skjønner jeg veldig godt. Man kan ikke ha 
et fag i skolen der man har drama for dra-
ma sin egen del. Jeg brenner for å anvende 
drama som metode i skolen, men ikke som 
et eget fag. Teater derimot, kunne vært et 
eget fag, hvor man arbeider med å lage tea-
terstykker, sier Liabø.

Prosjektet Rulleramp befinner seg i grense-
land mellom pedagogikk og kunst. Da hun 
begynte å arbeide med Rulleramp var det 
utfordrende å arbeide i dette grenselandet. 
Kunstnere ville ikke definere seg selv som 
pedagoger og pedagoger ville ikke definere 
seg som kunstnere. Dette har endret seg og 
her har Kunstløftet gjort en viktig jobb for 
at det er blitt stuerent å arbeide i begge felt. 
Liabø synes ikke det er problematisk å ha på 
seg to hatter: 
– Jeg kan godt være i et kunstnermiljø og si 
at jeg også er pedagog. 

Etter den praktisk-estetiske lærerutdannin-
gen bestemte Liabø seg raskt for ikke å bli 
lærer. Det var viktig for henne med friheten 
til å skape egne ting, der hun kunne kom-
binere pedagogikk, drama og skrivekunst. 
– Jeg brenner for læreryrket, men ønsker en 
mer kreativ undervisning.

Hun skryter av den offentlige skolens evne 
til å samle mange ulike mennesker som vi 
kan lære noe av.
– Når vi har valgt å gjøre det, så må vi jo 
klare å ta vare på mangfoldet. Jeg er enig 
med Ann Bamford som sier det er skamme-
lig at vi tillater oss å undervise så kjedelig at 
elevene sovner, men jeg vil understreke at 
det ikke er skolekritikk som i Pink Floyds 
We don’t need no education. Det har skjedd 
utrolig mye bra i skolen, sier hun og undrer 
seg over at kunstnere ikke er mer interessert 
i skolen som institusjon. 

Bare mennesker igjen. Liabø har prosjekter 
for mange målgrupper, deriblant i skolen, i 
fengsel, for demente og for Kirkens Bymi-
sjon. Det blir mer og mer tydelig for henne 
at vi bare er mennesker alle sammen. – Så nå 
er det ikke noen målgrupper lenger, bare et 
verksted hvor vi er i dialog.

Felles for alle er at de opplever det som me-
ningsfylt å dele tekster de har skrevet, sier 
hun. Spesielt forteller Liabø om en situasjon 
fra kurset Rampunger hos Bymisjonen. En 
profesjonell skuespiller, og tidligere kursdel-
tager, var der og leste høyt. Hun forteller:
– Etter den opplesningen så hadde han for 
første gang på så lenge han kunne huske, 
gått gjennom gaten med hevet hode. Da var 
han en del av verden. Folk hadde ledd av tek-
stene, de hadde grått og klappet. Han hadde 
en stemme. 

Rulleramp har et iboende ønske om at alle skal 
bli hørt og litteraturen ungdommene skaper 
sees på med et annet blikk enn norsklæreren 
gjør. Der læreren er ute etter dramaturgisk 
forståelse og velartikulerte skildringer leter 
Liabø etter alternative uttrykksformer, enten 
det er litterært skildret eller fysisk, typogra-
fisk fremstilt. Det sitter kanskje en elev på 
skolen som bare skriver «Faen faen faen faen 
faen.» Hun forstår at det ikke kan gis noen 
god karakter, men i hennes verksted kan det 
utgjøre et kunstverk. 
– Hadde en skuespiller lest teksten kunne 
det blitt en performance. Selv om formen 
ikke tilfredsstiller skolens forventninger, er 
det viktig for meg at de ikke slutter å skrive, 
sier Liabø.

Det skremmende ordet. Liabø holder flere 
kurs for lærerstudenter, der hun leter etter 
måter å forklare dramabegrepet på. Både 
bruksområdet og metodikken. Det er man-
ge fordommer knyttet til ordet drama. Hun 

forteller om redselen for å bli eksponert for 
noe rart i dramaundervisningen. 
– Ordet kommunikasjon kunne vært min-
dre skremmende enn drama. Jeg anvender 
en retorikk som snakker faget opp, og som 
gir et mer helhetlig bilde av definisjonen enn 
hva jeg opplever folk har i dag. Det viktigste 
er at vi får studentene til å reise seg fra sto-
lene og tenke: Nå skal vi lære bort noe på en 
annen måte.

Hun poengterer kulturpedagogiske utfor-
dringer som hele tiden må løses. Blant an-
net å ivareta det store alvoret i dramafaget, 
uten at leken ødelegger for det. Leken er der 
av en grunn. I det alvoret ligger også bekled-
ning, hun forteller at hun passer på å kle seg 
nøytralt som kursholder. Stadig er Liabø på 
leting etter nye måter å fremme faget på.

Forskere fra Universitetet i Tromsø har fulgt 
Rulleramp lenge. Gjennom dem ønsker hun 
å være i dialog med verden rundt på en an-
nen måte og forskerne er viktige diskusjons-
partnere i utvikling av nye prosjekter. 

– Føler du at du får støtte fra fagfeltet?
– Ja, det føler jeg at jeg gjør. Spesielt med 
Snakk for deg sjøl har jeg truffet godt. Tema-
tikken er aktuell og engasjerer. Det å frem-
me ungdommens stemme er mitt bidrag til 
frafallsproblematikken. Dokumentasjonen 
vi finner i media, hjelper ikke på frafallssta-
testikken, sier dramatikeren og pedagogen. 
Kanskje kan Rulleramps skriveverksteder 
utgjøre en forskjell?     ◆

OVER:  Ikke bare estetikken er viktig i skriveverkstedene, men også dramaturgien.(Foto: Ingun A. Mæhlum)
UNDER: Arbeidet baseres gjerne på muntlige øvelser, som så glir over i individuelle skriveøvelser (Foto: Ingun A. Mæhlum)



Mellom monumentale betongpalasser og 
nedslitte bygårder fra forrige århundreskifte 
strekker Carol den første-avenyen seg i øst-
lig retning. Vi har passert det nyoppussede 
nasjonalteateret og landemerket Hotell In-
tercontinental. Carol het egentlig Karl Eitel 
Friedrich Zephyrinus Ludwig av adelsslek-
ten Hohenzollern-Sigmaringen. Han regnes 
som landsfader og grunnla kongehuset som 
hersket i Romania frem til republikkens 
inntog i 1947. 

Den søte, krydrete duften av røkelse ønsker 
meg velkommen inn i forsetet. Ortodokse 
ikoner og kors hengende fra speilet akkom-
pagneres av energisk popmusikk i bilen som 
kjører oss denne morgenen. Vi svinger opp 
mot byens nye stolthet, det 72,000 kvadrat-
meter store Mega Mal som ligger i krysset der 
vi møter Pantilimon gaten. Kjøpesenterets 
nye, hvite fasade med kjente varemerker 
som Carrefour og H&M skinner i morgen-
solen. Bygget står i kontrast til de brungrå 
15-etasjers boligblokkene som flankerer den 
endeløse rekken av biler. En sårt etterlengtet 
trikkelinje bygges i midtfeltet der flere bilister 
nå prøver å stikke av fra køen. ”Hvorfor følge 
regler når ingen andre gjør det”, sier sjåføren. 
Jeg nikker bekreftende for å spille med. Flere 
og flere biler tar nå i bruk dette ingenmanns-
landet som skiller de to veibanene. Min tolk 

Alexandra beklager seg over at trikkelinjen 
ennå ikke er ferdig, at det tar evigheter å få 
bygget noe i dette landet. At arbeidet på mys-
tisk vis stopper opp fordi pengene tar slutt. 

Ut av byen. Vi skal bort fra byen, over broen 
som markerer skillet mellom Bukarest og Il-
lfov, fylket som omslutter hovedstaden. Forbi 
industriparkene og avkjørselen til munkek-
lostret Cernica på en vei som nå blir smalere, 
humpete og slitt etter årevis med forfall. 
Snart dukker den første bonden opp på veien 
i en vogn trukket av en hest. Halvferdige hus 
i betong og murstein er spredt utover det 
fruktbare slettelandskapet. Siste etappe av 
veien snirkler seg gjennom tett skog før det 
åpenbarer seg et skilt i veikanten. Velkom-
men til Branesti!

Landsbyen er skolesenter, og ordføreren 
styrer over landområder som strekker seg 
helt vestover mot Cernica og nordover til 
Pasarea der et kloster for nonner ligger. Få 
land bygger flere kirker enn Romania. Selv 
om de fleste kirkene er små og intime, plan-
legges det nå et byggverk som visstnok skal 
utfordre selveste folkepalasset som lenge har 
vært Bukarests største attraksjon. Gamle 
kulturskatter utstyres med dobbeltvindu og 
varmepumper. Nedslitte fresker males over 
med glossy finish. Kirken er en selvstendig 

institusjon og vender det døve øret til pro-
tester fra kunsthistorikere når de legger ny 
sement på gamle kirkemurer. ”Its a church, 
not a museum”, sier en prest jeg snakket med. 

Et gammelt fruktbarhetsritual. Den årlige 
festivalen ”Ziua Cucilor” eller ”Gjøkens dag” 
holdes i begynnelsen av mars. Her møtes en-
tusiaster fra hele landet for å kle seg ut i dette 
gamle fruktbarhetsritualet. Veiene i Bran-
esti fylles opp av tilreisende fra mange om-
råder i Romania, fra Maramures til Calarasi. 

Det er menn med store bjeller festet i beltet 
som dominerer opptoget. Gruppene skiller seg 
ut med å ha forseggjorte kostymer og masker. 
Det marsjerende toget av machotroll inne-
holder også menn forkledd som eldre kvin-
ner. Disse kan minne om bilder jeg har sett 
av julebukk-tradisjonen vi hadde tidligere. De 
flotteste kostymene belønnes med priser.  Det 
selges håndmalt keramikk og vevde tepper. 
Om kvelden underholdes vi av sigøynersang 
på restauranten med utsikt mot Pasarea.

I Branesti er tempoet vanligvis lavere enn i 
storbyen. Små hus i tradisjonell stil er ram-
met inn av gjerder. Jeg skimter en gås, noen 
høns i flere av hagene. Mange jobber på den 
store Makita-fabrikken som er anlagt rett 
utenfor landsbyen, andre pendler til en jobb 

TEKST: MORTEN BRUUN

GJØKENS DAG 
I BRANESTI 
I en rumensk landsby møtes et gammelt fruktbarhetsritual 
og et dramakurs for lærere. 
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inne i Bukarest. Selv om landsbyen sett med 
norske øyne kan virke som et fattig nabolag, 
er dette et ettertraktet område for folk som 
ønsker å unnslippe storbyen. 

Teaterkurs i en rumensk landsby. Kurset 
mitt skal holdes i lærerforeningens lokaler 
som ligger rett ved en idrettsplass der noen 
gutter erter hverandre. Inne i foajeen er en 
premiert tegning hengt opp.  Den forestiller 
to venninner som tar farvel med hverandre, 
en av jentene er kledd i stripete fangeuniform 
og i bakgrunnen ser vi Auschwitz. Store teg-
neserietårer strømmer fra øynene deres. Vi 
ser den kjente porten og en bil lastet med lik. 
Den naive og barnslige tegningen som por-
tretterer utryddelsesleirens brutalitet forvir-
rer meg. Jeg fasineres av hvordan et barn kan 
fremkalle en så dyp sentimentalitet i møtet 
med grusomheten. 

Jeg spør om de har rukket å lese tekstene jeg 
sendte over på forhånd. Jeg får uklare svar.  
Alexandra rister på hodet over meg, jeg vet 
hun synes jeg er for vag og følsom. Når vi 
snakker sammen kan hun si ting som: «Husk 
at disse menneskene ikke er vant til å tenke 
selvstendig, du må gi de klare oppgaver». Selv 
om jeg har gitt tydelig beskjed om at de bare 
kan ha på seg vanlige klær som de kan bev-
ege seg i, stiller de kvinnelige lærerne opp i 
drakter og med oppsatt hår. Et par mannlige 
kolleger klamrer seg til veggen og signaliserer 
med kroppsspråket at de ikke har noen in-
tensjon om å delta ”på gulvet”. 

Vi har snakket om Paulo Freire og hans på-
stand om at utdannelse enten fostrer kon-

formitet til et system eller en kritisk bevis-
sthet til det bestående. Selv om de fleste vil 
assosiere seg med det siste, er de enige om 
at skolen heller oppfordrer til konformitet. 
Ikke ulikt de mange resultatkrav vi har fått 
i den norske skolen, har elevene her en sti-
gende kurve utsilinger i vente. Mange skal 
bli få. Jeg har forelest om hvordan drama kan 
skape andre rom for samtaler, gi deltakerne 
muligheten til å utforske nye perspektiver 
på virkeligheten. Jeg trekker frem Jacob L. 
Moreno som grunnla psykodrama og Adam 
Blatner som har utviklet en mengde teorier 
om verdien av lek og improvisasjon. Til slutt 
har jeg snakket om Augusto Boals teater. Jeg 
kjenner på følelsen av å være privilegert, at 
jeg får lov til å fortelle om disse ideene. Jeg 
understreker at dette ikke er mine tanker, at 
jeg bare er en formidler av dette materialet. 
Jeg kjenner på frykten for at noen skal fare 
opp og spørre meg hva jeg egentlig vet om 
situasjonen til en lærer i en rumensk landsby. 
Men jeg trenger ikke å frykte noe, de er alt 
for høflige her. Alt for vant til å stille motta 
beskjeder uten å protestere.

Aktivisering av deltakerne. Jeg forsøker å 
snakke så tydelig som jeg kan, med så enkel 
engelsk som mulig. Tolken bjeffer noe som 
høres mer ut som ordrer enn de antydninger 
jeg ønsket å formidle. Jeg må ta affære, jeg 
kan ikke risikere å miste dem, roen og tilliten 
i rommet er i fare. Jeg vil aktivisere deltak-
erne, få dem til selv å oppleve friheten i rol-
lespillet. Etter samtaler i pausen kommer det 
frem at de fleste forstår engelsk ganske bra, 
men at frykten for å ta plass er stor.  Kan-
skje vi kan klare oss uten Alexandra som nå 

begynner å miste tålmodigheten med meg?  
Det slår meg at det nettopp er dette Boal me-
ner når han snakker om ”Cops in the head», 
det er selvsensurering. Frykten for å si noe 
galt, tabbe seg ut for kolleger, er selve under-
trykkeren her. Frykten må bekjempes!

Vi begynner med en enkel øvelse: de to kort-
veggene i rommet representerer ytterpunk-
tene. De som føler at de er svakest i engelsk 
står ved den høyre veggen, mens de som har 
mer trygghet i dette sprer seg utover gulvet i 
retning den venstre kortveggen. Gruppen for-
deler seg jevnt utover rommet. Plutselig blir 
noe de tror og føler synlig, vi går fra abstrakt 
til konkret. Kan vi hjelpe hverandre? Ta hver-
andre i hendene og sammen gå mot målet, den 
venstre veggen? Vi legger på musikk, lager en 
dans, en prosesjon. Det skjematiske scenebil-
det har nå fått poesi og bevegelse. Så lager vi 
en felles drøm for framtiden. Vi iscenesetter en 
internasjonal lærerkonferanse der alle må opp 
på podiet for å snakke på engelsk. Vi klapper 
for hverandre, og jeg ser i øyekroken at Alex-
andra har tilgitt meg. Jeg signerer diplomene 
som ledelsen insisterer på at alle deltakerne må 
ha selv om det føles pretensiøst. Bak ordene 
skjedde noe som vi ikke helt kan beskrive eller 
oppsummere på en attest. 

Det er stille i bilen når vi kjører hjemover til 
hotellet. På Pantillimon har ettermiddags-
rushet satt inn. Vi kryper fremover i snegle-
fart helt til sjåføren mister tålmodigheten, 
kjører inn i midtfeltet og utløser et skred av 
Dacia-biler som følger oss nedover de brede 
gatene, Pantilimon og Carol den første.     ◆

MORTEN BRUUN ER UTDANNET VED EAST ACTING SCHOOL I LONDON. PPU FRA DRAMA 
OG TEATER-KOMMUNIKASJON VED HIOA. UNDERVIST PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE OG PÅ 
FOLKEHØGSKOLE. INSPIRERT AV AUGUSTO BOAL HAR HAN FORSØKT Å UTVIKLE SIN 
EGEN METODIKK I PROSJEKTER MED BLANT ANDRE TIDLIGERE RUSMISBRUKERE. 
I 2014-2015 HAR HAN SAMARBEIDET MED LOKALMYNDIGHETENE I LANDSBYEN BRANESTI 
UTENFOR BUKAREST, ROMANIA. PROSJEKTET HAR VÆRT STØTTET AV EØS-MIDLER.
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EN INTERAKTIV 
FABELFAKTISK 
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Fargelegging med lyd og bilder i teaterkonserten Gullfrosken
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LENE HELLAND RØNNINGEN
HOVEDFAG I DRAMA/TEATER FRA NTNU. HAR ARBEIDET SOM UNIVERSITETSLEKTOR 
I DRAMA/TEATER VED NTNU OG SOM HØYSKOLEKTOR I DRAMA VED DRONNING MAUDS 
MINNE HØYSKOLE. FAGLIG FORSKINGS- OG UTVIKLINGSFELT ER DRAMAPEDAGIGIKK, 
TEATER FOR OG MED BARN OG UNGE, SAMT INTERAKTIVE KUNSTPEDAGOGISKE 
STRATEGIER I ARBEID MED BARN. KUNSTNERISK LEDER FABULARIUM PRODUKSJONER.

GLAD ELLER SINNA? I fortellingen om Gullfrosken får  barna velge hvilken farge på fjærpennen gullfrosken skal få, og det avgjør hvilken følelse  han får. 
Velger de den grønne glade penna? (foto: Theodor With)

1: Forestillingen Gullfrosken- en interaktiv teaterkonsert for barn ble produsert av Fabularium Produksjonser.  Forestillingen ble skapt i en devised prosess der alle var involvert i å skape det 
helhetlige produktet. Produsent var Nina Bjørklund. Regi, konsept og ide: Lene Helland Rønningen. Skuespiller: Andreas Medbøe Thoresen. Musikere: Tone Åse/Kirsti Huke (vokal, alter-
nerer), Bergmund Waal Skaslien/Adrian Waade (bratsj, alternerer). Komponister: Åse, Skaslien, Huke. Scenografi/video: Gunnar Fretheim. Kostymedesign: Berit Haltvik With. Tekster av 
Rønningen, Huke og Jones. Regiassistent/2.produsent: Emma Jones.   2: Forestillingen Tungvekterne ble produsert av «Prosjekt Tungvekterne» i en devised prosess der alle var involvert i å 
skape det helhetlige produktet. Ide, konsept, regi: Lene Helland Rønningen, Sang, rim og regler: Marte Huke, komposisjon: Kirsti Huke. Produsent: Ane Wennevold. Skapende skuespillere: 
Ingvild Meland, Janne Brit Rustad, Elizabeth Piro Volan.                  

Hvordan skaper man en interaktiv 
teaterfortelling for barn?  Med utgangspunkt 
i barneteaterkonserten Gullfrosken1 (2014)  
skal vi nærmere på utviklingen av det jeg 
kaller en fabelfaktisk interaktiv fortelling. 
I artikkelen skal vi se hvordan den 
fabelfaktiske fortelling i seg selv legger til 
rette for interaktive refleksjonsrom. Som 
dramaturgisk grep i Gullfrosken valgte vi en 
interaktiv strategi der barna fikk være med 
på å fargelegge fortellingen ved å gå inn i 
ulike stemninger underveis. Artikkelen 
undersøker hvordan en auditiv og visuell 
fargelegging kan være en strategi for å 
skape en helhetlig interaktiv fortelling for et 
barnepublikum.  Her vil vi gå nærmere inn 
på hvilke metoder som var sentrale i arbeidet, 
og vi skal se hvordan den dramapedagogiske 
kompetanse var avgjørende for å utvikle et 
slikt teaterspråk. 

Fabelfaktiske fortellinger og interaktive 
ref leksjonsrom. Det finnes mange 
ulike strategier for å skape interaktive 
teaterfortellinger for barn. I mitt arbeid 
som scenekunstner og dramapedagog har 
jeg selv undersøkt flere ulike innganger til 
dette. I barneforestillingen Tungvekterne2  
(2011) utviklet vi en form jeg har kalt «den 
fabelfaktiske fortellingen». Dette er en 
form for fortelling der fakta blandes med 
fabler. Barn i førskole- og tidlig skolealder 
er ofte svært opptatt av fakta om dyr og 
natur, og utforsking av naturvitenskapelige 
fakta vekker nysgjerrighet hos barna. I den 
fabelfaktiske formen tar vi dette på alvor 
og bygger fortellingen ved å sette sammen 
slike fakta med kulturens fortellinger om de 
samme fenomenene. Slik kan natur og kultur 
komme i dialog, og vi kan legge til rette for en 
videre fabulering som åpner nye betydninger 
for barna (Rønningen, 2015, s. 89).  

I forestillingen Tungvekterne skapte 
jeg også interaktive rom med barn som 
medskapende publikum. Her fikk barna 
være deltagende på mange måter i historien 
om Afrikas tre største pattdyr på land. Her 
ble deltagelsessekvenser inkorporert på 
viktige punkter i forestillingens narrativ. 
Barna fikk for eksempel være på en reise 
inne i fortellingen ved at de fikk hoppe 
på steiner (puter) i vannet. De fikk også 
mulighet til å stille spørsmål til neshornet 
Ninni. Vi så at medvirkningen skapte 
dybde i forestillingens tematiske rom for 
barna, og at de skapte nye betydninger i 
krysningspunktet mellom fakta og fiksjon. 
Neshornet fremstilles i vår kultur ofte 
som farlig og slemt, og dette preger våre 
forforståelser om dyret. Men gjennom 
et møte med et neshorn i fortellingen 
kunne barna selv utforske hva og hvem 
neshornet i denne fortellingen egentlig var.▷ 

Da vi forsket på dette så vi hvordan barna 
innenfor fiksjonsrammen brakte frem 
spørsmål om det å være annerledes, og 
barna skapte selv egne betydninger om 
hvordan vi best inkluderer de som står 
utenfor en gruppe. Samtidig lærte de også 
faktakunnskap om neshornet i den samme 
sekvensen (Rønningen, 2015, s. 108). 

Gullfrosken er også en fabelfaktisk fortelling. 
I vår fortelling møter vi en konge som 
hogger ned regnskogen på sin jakt etter gull. 
Gullfrosken Gullet får et ærefullt oppdrag; han 
må stanse kongen, slik at dyrene får skogen sin 
tilbake, men hvordan skal han klare det?

Lille gullfrosk så god og fin, 
bitte lille ungen min. 
Nå er det viktig å stå sammen, 
du er den modigste av alle her i dammen. 
Du tror det kanskje ikke selv, 
men du er helt spesiell

 
Gullfrosk er en ekte art fra Panama. Denne 
frosken er utryddet på grunn av natur-
ødeleggelser og finnes nå kun i fangenskap. 

I vår histore om gullfrosken blandes disse 
fakta med eventyr om frosker. Fortellingen 
setter fokus på frosken som en viktig aktør 
i verdens økosystemer, og som et eksempel 
på en truet dyreart som er i ferd med å 
forsvinne. Tematisk reises miljøspørsmål 
ved å se på frosken som en overgangsfigur 
mellom naturen og en menneskeskapt 
verden av overflod. I overgangen mellom 
disse to verdener kan magiske ting skje. Ved 
å hente frem ulike fortellinger om frosken, 
både fra naturen og kulturen gir vi barn 
mulighet til å se motsetningene som finnes i 
fortellinger om frosken.

I mitt filosofiske grunnsyn, som blant 
annet er bygd på den franske filosofen Paul 
Ricoeur, vil det å løfte frem motsetninger 
som finnes i kulturen være helt avgjørende 
for å danne nye betydninger. De 
handlingsmønster vi møter rundt oss går 
ikke alltid opp i en høyere harmoni, det er 
snarere slik at mange ulike forståelsesformer 
er tilgengelig for oss samtidig (Kvalsvik, 
1992, 32). I en fabelfaktisk fortelling har vi 
mulighet til å hente frem ulike forståelser 

og fortellinger om et fenomen, slik at dette 
blir et rom av motsetninger og perspektiver 
der barnepublikummet kan skape egen 
betydning. Slik blir den fabelfaktiske 
fortelling i seg et interaktivt refleksjonsrom 
fordi barna presenteres for ulike måter å se et 
fenomen på, og de må derfor selv ta stilling 
til hvordan de oppfatter virkeligheten. De 
skaper sin egen forståelse av neshornet og 
av frosken gjennom disse fortellingene vi 
presenterer for dem.  

Gullfrosken - fargelegging av fortellingen 
som interaktiv strategi. I Gullfrosken 
ønsket vi at interaksjonen med barna skulle 
gjøre det mulig å gå enda mer i dybden i 
fortellingens tematiske rom. Derfor valgte vi 
å gjøre dette til en egen strategi: visjonen var 
å skape en forestilling der barna opplevde 
på sensorisk og emosjonelt nivå, men der 
deres refleksjoner skulle inkluderes og bli 
en faktisk del av fortellingen. Vi ønsket å 
komme i dialog med deres erfaringsverden, 
og la barna få delta i det vi kalte en 
fargelegging av forestillingens stemninger, 
følelser og tema.
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Vi ønsket med andre ord at barna skulle 
få ta aktivt del i fortellingen, men der 
deres deltagelse ikke hadde betydning for 
narrativets fremdrift. Vi ønsket snarere å se 
på hvilke tematiske og følelsesmessige rom 
i en fast fortelling som kunne åpnes opp og 
utforskes sammen med barna. Vi så for oss 
at vi hadde tegnet fortellingen ferdig, men 
at de fikk lov til å fargelegge den underveis. 
Slik kunne vi åpne opp for deres tolkninger 
innenfor fortellingen; hvilke stemninger 
ønsket de å utforske? Ønsket de å gå inn i det 
triste, komiske eller aggresive som lå latent? 
Og hvordan ville en slik fargelegging endre 
forestillingens uttrykk?  Med en slik strategi 
tok vi et dramaturgisk valg for de interaktive 
delenes funksjon i fortellingen, som vi 
kunne bygge en interaktiv fortelling rundt. 
Gullfrosken ble en interaktiv teaterkonsert der 
vi valgte å la barna få delta gjennom auditiv 
fargelegging og interaktive valg knyttet til 
forstillingens stemninger, følelser og tema.   

Slik kunne barnas refleksjoner bli en del av 
selve verket; de inviteres med opp på scenen 
for å ta valg som påvirket forestillingens 
stemning. I fortellingen gjorde vi dette ved 
å knytte farger til følelser. I forestillingen 
betydde rød sint, grønn betydde glad, 
mens lilla sto for trist. På ulike punkter 
i forestillingen fikk barna være med på å 
velge hvilket objekt en karakter skulle få, og 
gjennom dette valgte de hvilken følelse vi 
skulle utdype i fortellingen. Ett eksempel er 
på et punkt i forestillingen der frosken mister 
troen på at han kan klare oppdraget han har 
fått. Han har akkurat mislyktes i sitt forsøk 
på å bli venn med kongens datter, prinsessen. 
Dette var hans eneste plan for å kunne møte 
kongen og snakke han til fornuft. Han setter 
seg trett ned for å skrive et brev hjem til mor. 
Her får barna velge mellom en fjærpenn i tre 
ulike farger. Velger de å gi frosken en glad, 

sint eller trist penn?  Den pennen barna velger 
får betydning for stemningen som utforskes 
i den neste scenen. Skriver frosken et trist 
brev hjem, eller er han sint  for den motstand 
han får på vegen? Gjennom dette valget ser 
barna at det finnes flere måter å se historien 
på, og at de kan utforske historien på mange 
vis. Deres refleksjon er knyttet til hvordan 
de ser historien og dette blir avgjørende 
for deres valg. Valgene de tar påvirker hele 
stemningen ved at scenografien skifter farge 
og lydbildet skifter valør. I de tilfeller de for 
eksempel velger  å utforske en trist gullfrosk 
spiller musikerne trist musikk som tonesetter 
gullfroskens monologiske klagesang. Også 
scenebildet, som er animasjoner projisert på 
et silketeppe, skifter farge3.  I dette tilfellet blir 
bildet av skogen lilla. Velger barna derimot 
en sint gullfrosk blir skogen lysende rød og 
musikken kraftigere og mer aggresiv. Valgene 
barna gjør har betydning for stemningen, 
og således for hva som utforskes tematisk i 
akkurat dette punktet i forestillingen.   

Sint frosk, glad frosk eller trist frosk? I 
tillegg til disse valgene får barna være med 
på å bestemme hvordan de ulike følelsene 
skal høres ut.  I begynnelsen av forestillingen 
får barna være med  på å skape de tre ulike 
lydbildene som blir en del av fortellingen. 
Når musikerne skal skape det sinte lydbildet 
får barna komme med forslag til sinte lyder. 
Noen barn foreslår for eksempel å trampe i 
bakken, mens andre barn roper sinte lyder. 
Musikerne gjør så en tolkning av barnas 
forslag, vokalisten hermer trampelyder 
eller sinte rop i sin mikrofon, og dette 
settes sammen med det sinte musikalske 
tema som bratsjisten spiller samtidig. Slik 
inkluderes barna i formdannelsen, deres 
forslag blir speilet av musikerne og blir en 
del av komposisjonen. Barnas refleksjoner 
og forslag knyttet til de ulike følelsene blir 

en del av verket. Hver forestilling blir unik, 
og speiler hva publikum vil utdype akkurat 
den dagen. En dag kunne barnagruppa skape 
sinte lyder gjennom å foreslå de voldsomste 
ulveskrik man kunne tenke seg, mens en 
annen dag kunne lyden av sinnet heller være 
lyden av en mild irritasjon.

I en annen del av forestillingen blir 
barnas refleksjoner en enda større del av 
fortellingen. Når barna velger en penn 
gullfrosken skal skrive med, får de også 
spørsmål om hva de tror Gullfrosken tenker 
nå som han er så ... trist? ( dersom det er trist 
de har valgt å utforske).  Her uttrykker barna 
sine refleksjoner på akkurat det punktet 
i forestillingen. Hvordan kan jeg som er så 
liten klare et slikt oppdrag? sier et barn. Jeg 
savner deg mamma, jeg er så alene, sier et 
annen tilskuer. Disse utsagnene fra barna 
blir senere en del av en «tanketunnel». I 
en scene der gullfrosken etter nederlaget 
vandrer gjennom skogen for seg selv spilles 
live musikk på hans vandring. Her får 
barna høre igjen sine egne refleksjoner, 
men i en annen form.  Musikerne tolker 
barnas utsagn og bruker dem i en musikalsk 
improvisasjon. Vokalisten og bratjsisten4   
skapte her lydlandskapene live på scenen, 
og improviserte frem stemninger basert 
på barnas forslag. I et trist lydlanskap kan 
vokalisten for eksempel synge setningen 
Hvordan skal jeg som er så liten klare 
dette?og setningen Jeg savner deg, mamma, 
kan spilles som et ekko. På en annen 
forestillingsdag kunne barna velge en glad 
følelse, og utsagn om den spennende reisen 
var mest fremtredende.  Vokalisten tolket da 
innspillene og sang lykkelig om å være på en 
spennende reise. Tanketunnelen ble skapt av 
barnas egne refleksjoner, men ble tolket av 
musikerne og ble endel av en tanketunnel for 
karakteren gullfrosken på hans reise. 

 Arbeidsform og metoder for en interaktiv 
fargelagt fortelling. Forestillingen ble 
utviklet i en «devised» prosess.  En 1. klasse 
ved Singsaker skole var vår referansegruppe, 
som vi testet deler av forestillingen på 
underveis i prosessen.  I dialog med barnas 
erfaring så vi tydelig hva som ikke fungerte 
i fortellingen og hvordan de interaktive 
delene fungerte.  

I arbeidet med å skape en integrert interaktiv 
fortelling var vi opptatt av at barnas 
refleksjoner ble en del av verket, at deres 
innspill ble speilet og synliggjort. En måte 
å reflektere på er gjennom formdannelsen, 
og dette syspunktet har bakgrunn i en 
dramapedagogisk forståelse. Vi skal se at 
metoder og forståelser herfra var avgjørende 
for å kunne skape en interaktiv fortelling 
med fargelegging som sentral strategi. 

I dramapedagogisk arbeid, for eksempel 
innenfor sjangeren dramaforløp, inviteres 
barna inn som deltagere i en fiksjon. I et 

dramaforløp arbeider vi med erkjennelse 
og innsikt i et tema gjennom å bruke ulike 
dramameetoder (Larsen, 1993, s. 29). Det 
er viktig at dramametodene blir en del av 
et forløp, og at de ikke står alene. Det er 
sammensetningen, struktureringen av 
metodene for utforskingen i temaet, som 
er dramaforløpet (Rønningen, 2015, s. 92). 
I dramaforløpet har vi den fordelen at vi 
sammen med deltagerne kan forske «på 
tvers» i fortellingen, vi kan gå inn i ulike 
stemninger og tema gjennom mange ulike 
øvelser. I øvelsen  Hot seat  kan barna for 
eksempel bli bedre kjent med en karakter og 
bakgrunnen for hans handlinger gjennom 
å få lov til å intervjue han. Slik kommer 
barna på innsiden av  karakteren og hans 
valg med utgangspunkt i sin egen forståelse.  
I en annen øvelse kan barna reflektere over 
en konflikt mellom to av karakterene i 
narrativet ved å lage en tanketunnel. Barna 
lager en tunnel av tanker gjennom å fremsi 
karakterens tanker som om det var her og 
nå.  I dramaforløpets ulike øvelser forsker 

vi altså i narrativet på kryss og tvers, det blir 
en aktiv undersøkelsesprosess der vi bringer 
frem ulike perspektiver for å finne ut mer 
om menneskelig erfaring (Needlands & 
Goode, 2000, s. 105f). 

Formdannelsesarbeid. I dramaforløpet 
får deltagerne reflektere gjennom form-
dannelsesarbeidet de er med på. Min tanke 
var at dette også burde få betydning for 
interaktivt teater for barn. Jeg ønsket derfor å 
finne måter å inkludere barna i forestillingen 
på gjennom å skape åpninger for at noe av 
formdannelsen kunne skje sammen med 
barna. Slik  kunne barnas deltagelse være 
knyttet til å utdype tema eller stemninger 
i fortellingen. Selv om forestillingen skulle 
ha et stramt narrativ, ønsket jeg ikke at 
interaktiviteten skulle ha en narrativ 
funksjon i forestillingen. Barnas deltagelse 
skulle heller fokusere på å utforske noen av 
narrativets stemninger og følelser, og det var 
dette vi knyttet til begrepet fargelegging. 
Barna kunne gi farger til vår blyanttegnede 

“
Lille gullfrosk så god og fin, 

bitte lille ungen min. 
Nå er det viktig å stå sammen, 

du er den modigste av alle her i dammen. 
Du tror det kanskje ikke selv, 

men du er helt spesiell

ˮ

Musikerne lager lydbilder til handlingen live på scenen. Her Kirsti Huke og Adrian Waade og skuespiller Andreas M. Thoresen.
(foto: Adresseavisen ved Vegard Eggen)  

3:   Scenografien er ved Gunnar Fretheim   4:   Vokalist Kirsti Huke og Tone Åse alternerte på vokal, Bergumd Waal Skaslien og Adrian Waade alternerte på bratsj. 
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fortelling. Gjennom å velge mellom tirste, 
sinte og glade farger fikk barna sette sitt 
preg på fortellingen. Hver forestilling skulle 
således bli et unikt avtrykk av akkurat dette 
publikummets fargelegging. 

I prosessen med forestillingen var det svært 
utfordrende å knekke koden for hvordan 
den auditive fargeleggingen skulle foregå. 
Det var vanskelig å se for seg hvordan barna 
kunne påvirke en stemningsendring i en 
karakter uten at dette skulle ha betydning 
for fortellingens utvikling, for eksempel.  
Vi måtte finne punkter i forestillingen der 
utforskingen var en utdyping i en mulighet, 
snarere enn et spor man skulle følge. Og 
for å løse denne utfordringen var det fra 
dramapedagogikken jeg innså  at jeg måtte 
hente inspirasjon. På et tidspunkt i prosessen 
da vi strevde som verst, kom jeg på hvordan 
man innenfor dramaforløpet legger til rette 
for at barna er med på å skape en stemning 
innenfor narrativet, men  uten at dette får 
betydning for fortellingen videre.

I metoder som role on the wall og defining 
space (kollektiv tegning) bidrar barna i 
formdannelsen gjennom sine fantasiforslag 
til å skape fiksjonen. En svær tegning av 
omrisset på en konge henger på veggen. 
Læreren sier: «Vi skal bli kjent med en konge. 
Men hvordan ser denne kongen ut? Hvilke 
egenskaper har han? Hvor gammel er han?» 
Barna bidrar aktivt til å skape karakteren 
slik de ser han for seg gjennom å komme 
med forslag. Læreren tegner opp og skriver 
ned. Slik kobles barna på fiksjonen og de 
bidrar med utgangspunkt i egne interesser. 
I noen klasser vil barna utforske en sint og 
streng konge, mens i andre klasser vil de 
heller utforske en klovnete figur. Deretter går 
man inn i fortellingen med utgangspunkt i 
den kongen man har skapt sammen. Også i 
øvelsen kollektiv tegning kan man gjøre noe 
lignende, vi kan sammen skape kongeriket. 
Hvordan ser det ut der? Hvilken stemning 
har skogen utenfor? I disse øvelsene ser 
man at det skapes en nærhet  til deltagerne 
fordi man bygger en bro mellom deres 
erfaringsverden og fantasiforslag og det som 

fortelles. Ny mening kan oppstå, og kunsten 
kan bli virkelig dialogisk. 

Auditiv medskaping. Slik ble altså kjente 
dramapedagogiske øvelser bakgrunnen for 
at vi knakk koden for hvordan den auditive 
medskapingen skulle skje i Gullfrosken.  
Vi fant tre punkter i forestillingen der 
det kunne være interessant å utdype en 
stemning eller en følelse knyttet dette til tre 
grunnleggende følelser og farger som barna 
kunne velge mellom. (Sint, glad, trist). Vi 
har sett at barna på et punkt kunne velge 
hvilken penn gullfrosken skulle skrive med, 
og at valget de tok fikk betydning for hva 
vi utforsket. Hvis barna valgte en rød penn 
ble både lydbildet sintere og himmelen i 
skogen ble helt rødglødende.  Vi fikk se 
hvordan gullfrosken ble rasende over å møte 
motstand. Her kunne det å være bortskjemt 
være tolkninger som lå latent hos noen 
tilskuere. Dersom de valgte den triste penna 
fikk de heller gå inn i følelser som savn og 
å være alene. Vi ser at dramapedagogisk 
tenkning knyttet til å utforske fortellingens 

ulike tematiske rom ble avgjørende for å 
skape en interaktiv fortelling.  

I tillegg til denne formen for interaktivitet 
har vi sett at barna fikk være med på selve 
formdannelsen av de ulike lydbildene i 
forestillingen. Her fikk alle barna som 
ønsket det delta aktivt. I begynnelsen 
fortryllet vi de fargede objektene med de 
tre følelsene, og barna fikk forslå hvordan 
de ulike følelsene skulle høres ut. Dette ble 
inkorporert  og en del av musikernes tre 
ulike musikalske tema i forestillingen. Her 
ble hver forestillings lydbilder et uttrykk for 
akkurat den publikumsgruppens innspill. 
Vi så også hvordan dette hadde stor 
betydning for mange barn, og at de faktisk 
utforsket følelsene gjennom å foreslå lyder.  
De tolket følelsene gjennom valg av lyder, 
og det  kunne kanskje oppleves sterkt for 
mange barn å stadig møte igjen sin egen 
tolkning av for eksempel den triste følelsen. 
Også denne formen for interaktivitet var 
direkte inspirert av dramapedagogikken; 
integrering av barnas fantasiforslag i enkelte 
dramametoder ble her til en konkret strategi 
for inkludering av auditiv fargelegging som 
en del av fortellingen. 

Vi hadde også et siste, noe mer avansert nivå av 
den auditive interaktiviteten, som var direkte 
inspirert av dramaøvelsene tanketunnel.  Vi 
har sett at barna fikk uttrykke sin forståelse 
av en følelse og at denne senere ble tolket i en 
tanketunnel av musikerne. 

Kunst + pedagogikk = et mulighetsrom. 
I denne artikkelen har vi sett hvordan 
man kan skape en interaktiv fortelling for 
barn gjennom auditiv fargelegging. Vi har 
også sett at dramapedagogikken har gitt 
viktige bidrag til forståelsen av hvordan 
man kan utdype et tema innenfor et fastlagt 
narrativ. Det var kunnskapen herfra som 
gjorde at vi forsto hvordan en auditiv 
fargelegging i fortellingen knne foregå. I 
tillegg så vi også hvordan enkelte øvelser 
ga direkte inspirasjon til metoder innenfor 
forestillingsuniverset, for eksempel bidro 

øvelsene tanketunnel til at vi utviklet en 
auditiv tanketunnel som forsinket speiling.
 
Dersom man lar kunsten og pedagogikken 
utfylle hverandre kan det bli et mulighets-
rom for å skape nye former for kunstneriske 
uttrykk. Dette betyr ikke at vi tar peda-
gogikken «slik den er» og «putter den inn» 
i kunsten. I denne artikkelen har vi sett at 
det snarere innebærer at pedagogikkens syn 
på deltagelse kan inspirere utviklingen av en 
interaktiv fortellingsform i kunsten. Nyere 
teoretikere peker også på denne sammen-
hengen som viktig for utviklingen av feltet 
videre. Nagel og Hovik fremhever hvordan 
det deltagende medskapende barnet hører 
hjemme i en dramapedagogisk tradisjon og i 
en samtidskunstpraksis som undersøker so-
siale relasjoner (Hovik &Nagel, 2014). Også 
Sidsel Pape fremhever hvordan kvaliteten i 
interaktivt barneteater ofte henger sammen 
med kjennskap  til denne dobbeltheten 
(Pape, 2014).  

I en tidligere artikkel har også jeg løftet 
frem likheten mellom en nyere interaktiv 
teaterpraksis og en dramapedagogisk 
metode. Den anerkjente engelske teater-
gruppe Punchdrunks «immersive theatre» 
ligner Gunilla Lindqvist lekpedagogiske 
lekverden.  I Gunilla Lindqvists lekverdener 
omskapes rom med utgangspunkt i litterære 
verk (Lindquist, 1997). På samme måte som 
i Punchdrunks samtidskunst skaper hun 
romlige installasjoner der man kan leke, se 
på historier som spilles ut, eller bare være. 
Punchdrunks arbeider gjeninnskriver på 
mange måter relasjonen til publikum, og gjør 
det til en del av verket (Rønningen, 2014).  Selv 
om Punchdrunks arbeider i utgangspunktet 
ikke er inspirert av dramapedagogisk praksis 
ser vi interessante likheter når det gjelder 
synet på deltagelsen og publikum. Det åpner 
også for at vi kan lære, og la oss inspirere av, 
dramapedagogikkens metoder. Dersom vi i 
kunsten lar oss inspirere av pedagogikkens 
forståelse og syn på deltagelse kan vi legge 
til rette for å skape mange nye interaktive 
former for fortellinger.     ◆
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“
Dersom man lar kunsten og pedagogikken 

utfylle hverandre kan det bli et mulighetsrom for å skape 
nye former for kunstneriske uttrykk.

ˮ
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Svein Ove Kirkhorn er billedkunstner og 
kunsthåndverker med utdanning fra Kun-
sthøgskolen i Bergen. Gjennom mange år 
har han markert seg som en grenseover-
skridende kleskunstner. Hans kostymer i 
gummi og klær av egenproduserte tekstiler i 
stofftrykk har bidratt til å utfordre og utvide 
begrepet klær. Den kunstneriske aktiviteten 
spenner fra klær til kostymer, scenografi, 
foto, utsmykninger og mange workshops og 
performancer i flere ulike fora.

I noen år nå har han besøkt skoler, gjerne 
i regi av Den kulturelle skolesekken, der 
han med elever i 5. klasse har gjennomført 
et kunstprosjekt der elevene selv deltar i 
kunstuttrykket. (I forbindelse med Den 
kulturelle skolesekken kan det være greit å 
minne om boka til Arne Marius Samuelsen: 
Formidling av kunst til barn og unge. Univer-
sitetsforlaget 2003)

Prosjektet kaller han Kameleon. Dette med 
tanke på hvor ofte han kunne ha tenkt seg å 
være «flue på veggen», være usynlig tilstede, 
og slik gi elevene en håndsrekning i sitt hem-

melige ønske om av og til å være usynlig for 
læreren, usynlig for verden.

Det er umulig å bli usynlig, men i Kirkhorns 
prosjekt deltar elevene på en slik måte at det 
føles som man forsvinner litt i «kunstbil-
det» – «kunstbildet som de alle deltar i, og 
som de andre elevene ved skolen eller også 
de voksne kan betrakte. Dette skjer ved hjelp 
av kamuflasje.

Prosjektet tar som regel en skoledag. Klas-
sen starter med å få en bred orientering 
av Kirkhorn (se bilde 1). Deretter blir de 
delt i tre grupper, som er litt styrt av klas-
sens hovedlærer som kjenner elevene. 1: 
rolig: Stripegruppa, (se bilde 4), 2: medi-
um: Sebragruppa, (se bilde 5), og 3: maks: 
Akrobatikk/dansegruppa, (se bilde 6). 
(De mest aktive er på akrobatikkgruppa).

Så tar de på seg kostymer og sminker hveran-
dre og seg selv i ansikt og på hender.  Farger 
og mønstre er likt det som er på de store tø-
ystykkene som på forhånd er hengt opp på 

store veggpartier på tre forskjellige steder i 
skolegården.
Gruppene får øve seg litt på forhånd (se bilde 
2): Den første gruppa skal sitte på den ene 
siden av et langbord der de skal tegne streker 
og mønstre i små notisbøker i samme farger 
som draktene, duken og bakgrunnsstoffet, 
de skal ha en aktiv periode og en hvileper-
iode der de kan legge seg nedpå med hodet 
og liksom sove litt. Disse periodene er helt 
individuelle.

 Den andre gruppa skal være sebraer, med 
små sebrafigurer i hånden skal de lage en lit-
en ringdans inne i sin «scenografi». De skal 
også ha en aktiv periode og en hvileperiode.

Den siste gruppa øver på enkle akrobatiske 
leker som å slå hjul, hoppe bukk over hveran-
dre, stå på hodet, og lage en pyramide der de 
står oppå hverandre, etc. Også disse elevene 
har aktive- og hvileperioder.

Alle gruppene får akkompagnement med 
forskjellig musikk fra cd- spillere som står 
skjult bakom bakteppet.

TEKST: CARL JACOB HAFNOR

EN PRESENTASJON AV 
SVEIN OVE KIRKHORNS KUNSTPROSJEKT: 

KAMELEON
Kan et kunstprosjekt gi elever i skolen større vilje og evne til å «være 
seg selv», til å tørre å improvisere over estetiske uttrykk, til å skape 
større glede i skolehverdagen? 
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CARL JACOB HAFNOR, HØGSKOLEKTOR I DRAMA/TEATER 
VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD I 22 ÅR. NÅ PENSJONERT.

BILDENE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
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Med bakgrunnsteppe og «gulvteppe» og i 
sine kostymer og sminke i de samme farg-
er og mønstre, forsvinner den enkelte elev i 
dette «teppemiljøet» av farger og mønstre. 
De blir usynlige – både for oss som ser på, og 
de føler seg også selv usynlige. Derfor vil også 
kroppsuttrykkene de utfører etter hvert bli ut-
vunget og usjenert og de finner stadig på nye 
måter å bevege seg på (eller uttrykke seg på).

I skolens store-fri toger alle gruppene til 
plassene sine der stoffene er hengt opp, til 
sin arena med sin scenografi. (Se bilde 3 - 
her toget elevene fra Bø Skule gjennom Bø 
sentrum til Gullbring kulturanlegg der per-
formancene fant sted.) 

Skolens øvrige elever og lærere står fritt til 
å gå omkring og betrakte opptrinnene. Når 
tiden tillater det kan også gruppene etter tur 
bevege seg rundt og se på hverandres grup-
per, (se bilde 7)

Etter visningen er det «debriefing» og oppry-
dding i klasserommet, men mye tid brukes på 
barnas egne reaksjoner og tilbakemeldinger. 
De tegner og skriver men også samtaler om 
aktiviteten.

Kirkhorn har under hele visningen gått 
rundt og fotografert. Bildene blir i etterkant 
gitt til elevene eller sendt skolens/klassens 
hjemmeside. Elevene får et eieforhold til det 
som de har gjort, og med bildene vil også 
minnene om prosjektet virke over lang tid 
og kanskje feste seg som en uvanlig skoled-
ag som i hovedsak har vært gøy å være med 
på. De har opplevd kunst og selv vært med 
å skape kunst.
 
Svein Ove Kirkhorns prosjekt er unikt som 
et kunstprosjekt. Men i formen kan det lett 
assosieres til fenomenet «karneval». Dette er 
jo en veldig gammel europeisk skikk utviklet 
fra fruktbarhetsritualer, til folkefester med 
erotiske, og eller politiske undertoner, og 
ikke minst med estetiske virkemidler som 
masker/kostymer, faner, dekorerte vogner 
og gjerne med sang og musikalsk akkom-
pagnement, i større eller mindre opptog, 
prosesjoner eller parader. (Se for eksempel 
karnevalet i Venezia, eller i Rio.)

I Norge var det tilløp til slike «syd-euro-
peiske tilstander» på 80-tallet, men det døde 
raskt ut.  Rester av dette finner vi imidlertid 
fortsatt som noe som barnehager, skoler eller 

frivillige lag og foreninger stadig organiserer 
– for barna sine først og fremst.

På 70-tallet dukket det opp i London en «all-
art-bevegelse» kalt Inter-Action Trust, med 
etter hvert 40 ansatte i Camden Town, initi-
ert og ledet av Ed Burman. (Se for eksempel 
Drama nr.3 og 4 1972 med artikler av Nils 
Braanaas og Kjell Baardseth.)

Dramamiljøet i Oslo den gang inviterte 
Ed Burman til å holde et kurs (i regi av 
Landslaget Drama i skolen og Nordisk 
Amatørteaterråd). Mange barn, ungdom 
og voksne ble invitert til å delta, og den 
viktigste begivenheten var nettopp det store 
opptoget – gateteater om en vil, der lek og 
improvisasjon var en stor del av innholdet. 
(Blant annet hadde deltakerne t-skjorter 
med store bokstaver påtrykket, en på hver 
skjorte, og så grupperte man seg sammen 
for å danne ulike ord og eller setninger som 
kunne være utgangspunkt for videre lek, 
rollespillsituasjoner, tablåer, skulpturer, 
og eller improvisasjoner rundt temaer som 
dukket opp med ordkonstellasjonene.) 
(Dette er redegjort for i Drama nr.3 1973 av 
Runo Hellvin og Helge Reistad (foto)).

Denne «karnevalsleken» avstedkom sikkert 
mange liknende «happeninger» mange steder 
i landet i tiden som fulgte.

Selv prøvde jeg det ved noen anledninger 
som dramalærer for førskolelærerstudenter 
ved Bodø lærerhøgskole. Studentene ledet 
opptog med barn, utkledning og lekeaktiv-
iteter etc., musikk/sang, rytme, dans, ko-
stymer, sminke, lek og moro, både i oppto-
get/paraden og samværet etterpå, gjerne med 
vafler eller annet å bite i.

Inter-Action Trust kalte det en «all-art-move-
ment». Sikkert er det at deltakerne både op-
plevde og uttrykte seg estetisk innen mange 
kunstarter.

Svein Ove Kirkhorn, som selv er bildende 
kunstner, skaper med sitt prosjekt et kunstut-
trykk der barn deltar. På en måte er prosjektet 
godt planlagt, og gjennomstrukturert. Det er 
lite rom for å endre de ytre rammene. Men 
når barna får på seg draktene sine og smink-
en etc., og blir instruert (får litt veiledning 
om hvordan de skal «spille» sine karakterer 
(rollefigurer)); finner barna stadig nye måter 
å gjøre dette på, særlig gruppene som er 
«sebraer» og «akrobater».

Allerede mens de fortsatt er i klasserommet 
er de ivrige i å prøve ut ulike kroppsuttrykk 
(se bilde 2).

Prosjektet er utvilsomt et «kunstprosjekt». 
Selv om barna ikke er kunstnere, er de et 
redskap for kunstneren i å utføre sitt «verk», 
en «performance».

Performancekunst betegner 
performative uttrykk som ligger i 
skjæringspunktet mellom teater, 
bildende kunst og musikk. Det er et 
uttrykk som er preget av «direkte» 
tilstedeværelse, eller virkelig tid/
sanntidseffekten (real time)
ARNTZEN 2007 S. 92.

Knut Ove Arntzen viser i sin bok «Det 
marginale teater» 2007, til den historiske 
bakgrunnen via Michael Kirby sin bok 
«Happenings» (New York 1966). 

Happeningen baner vei for «en 
tverrkunstnerisk kopling mellom 
aksjon, handling og personlige 
uttrykk i rom og tid» 
ARNTZEN 2007 S. 92.

Det er gjerne bildende kunstnere snarere 
enn profesjonelle skuespillere som har ut-
ført performancer, og i Norge representert 
av blant andre Hilmar Fredriksen (Oslo) 
og Kurt Johannesen (Bergen), fra rundt 
1990-tallet. Kunstformen kunne utøves 
nesten hvor som helst og «demonstrerer 
situasjoner, tilstander og bruker materiale 
av konseptuell eller personlig karakter» 
(Arntzen s. 95) Tilskuerne skal ikke leve 
seg inn i noen handling, men se på perfor-
mancekunsten som en demonstrasjon.

Arntzen diskuterer teateruttrykket gjennom 
slike grupper som dukket opp både i Norge 
og andre europeiske land på 1970-2000-tal-
let. Ved å sette prosjektet til Kirkhorn inn i 
en slik teaterestetisk sammenheng er det lett 
å se likhetstrekk med flere teatergruppers 
eksperimenterende forestillinger. Men Kirk-
horns prosjekt er i første rekke et bildende 
kunst-prosjekt og benytter seg av barn som 
er til stede og uttrykker selve kunstverket. 
(Eller det vil si: Barna er usynlig tilstede.)

En legitimering for Kirkhorns prosjekt 
kan jeg i tillegg til overnevnte finne i 
dramapedagogikkens grunnholdning : 
dialogpedagogikken (se Drama nr.3, 1970, 
nr2 1973 – artikler av John Lilletvedt og 
Tor Valen, samt nr.3 2012 der Nils Braanaas 
omtaler pionertiden), Nils Christies bok 
fra 1971: Hvis skolen ikke fantes og tilslutt 
peke på den franske filosofen Jacques 
Rancière (f.1940) som i den senere tiden har 
fordypet seg i kunst- og estetikkfilosofien, 
(se litteraturlisten), uten at jeg ellers  går inn 
i dette stoffet her.

De elevene som har vært med på Kirkhorns 
prosjekt har i tegninger og ord etterpå 
uttrykt seg først og fremst positivt. Noen 
er flaue over å være med, riktignok, særlig i 
starten. Men moro har det vært å se de andre 
(se bilde nr.7)  Kirkhorn har etter hvert en 
omfattende samling av slike tegninger og 
reaksjoner fra alle de deltakende elevene. 
Har dette så vært noe mer enn et utvidet 
friminutt? Har dette gitt verdifulle 
opplevelser-estetisk, kunstmessig? Har dette 
gitt verdifulle muligheter til å uttrykke seg, 
være handlende, (være «kunstnere» in spe?) 
Har dette i etterkant gitt muligheter til å 
reflektere og uttrykke verdifulle tanker?

Elevene deltar kun én gang i Kirkhorns 
prosjekt. Men dersom skolene utfører 
intensjonene i Den kulturelle skolesekken, 
vil de i løpet av skoletiden sin kanskje ha fått en 

rekke impulser om kunst og kultur som gjør 
dem bedre i stand til å møte hverdagen i yrke 
og fritid. Derfor kan jeg vel med stor sikkerhet 
besvare spørsmålene over med et ja.     ◆
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Bilde 7 : Men moro har det vært å se de andre (foto: Svein Ove Kirkhorn)
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Jeg blir så lei meg når det virker som 
politikere av i dag kaster bort milliarder av 
kroner på «sekundærlæring», men glemmer 
den grunnleggende «primærlæringen»; det 
å la barn få bevege seg variert og uttrykke 
seg; lære elever å sette ord på sine konkrete 
erfaringer og følelser, begrepliggjøre verden; 
utnytte hjernens speilnevroner og evne 
til imitasjon og skaperkraft. Det skjønte 
Aristoteles for flere tusen år siden da han 
skrev om «Mimesis» (etterligningens 
kunst), men ikke alle politikere skjønner at 
det, og nysgjerrighet/lekenhet, er det som 
motiverer til utprøving og læring; til å lese, 
skrive og regne.

Bakgrunn. I 1972 begynte jeg som time-
lærer ved Barnevernsakademiet i Oslo i 
faget drama (nå: Barnehagelærerutdanning, 
HiOA). Jeg forstod raskt at rektor Eva Balke 
var spesielt opptatt av at studentene hennes 
skulle lære å uttrykke seg kunstnerisk og 
samtidig forstå betydningen av sansene, 
den frie leken og kunstens betydning 
for barnehagebarn. Hun ansatte derfor 
praktiserende kunstnere, helst med barne-

pedagogisk erfaring, som kunne lede 
studentene gjennom kunstneriske 
prosjekter. I tillegg kom den fagspesifikke 
kunnskapen innen hvert kunstfag, og 
hvordan den kunne komme til nytte i arbeid 
med barn. 

Ved Barnevernsakademiet var det vanlig 
at praktisk-utøvende fag «verkstedsfagene» 
foregikk i ½ klasse, det vil si grupper på 15 
studenter, som kunne bli inndelt i mindre 
arbeidsgrupper for mer aktiv og skapende 
studentdeltagelse. Metodikklærerne var 
garvede førskolelærere som underviste i 
praksismetoder hvor kunstfagene skulle 
inngå når studentene hadde pedagogisk 
praksis i barnehager.

Metodisk struktur. For å fremme at 
studentene lærte seg å sette ord på den 
kunstneriske praksis hadde en over år 
utviklet en metodisk struktur ved sceniske 
framføringer av selvlagede gruppeframlegg, 
som kort fortalt var slik: Etter framlegget 
spør «ordstyrer» resten av klassen som er 
«publikum»:

1:  Hva har dere sett? (Det å sette ord på den 
konkrete handlingen, fargen, lyden etc., 
uten verdivurderinger som «god», «dårlig», 
«fint», «spennende»).

2: Hva opplevde dere? (Følelsesreaksjon. Ble 
dere engasjert, grepet, var det morsomt, 
kjedelig, trist?)

3: Hva tror dere denne gruppen ønsket å 
formidle til oss? (Tolkning. Hva har vi forstått, 
hva tror vi (publikum) formidlingsgruppen 
ønsket at vi skulle oppleve/tenke).

Etter denne avklaringen spør ordstyrer 
formidlingsgruppen:

1: Har publikum skjønt noe av hva dere 
ønsket å formidle? (Hva har gruppen klart/
ikke klart å formidle?)

2: Oppsummerende samtale: Hva har vi 
erfart? Hva har vi lært? 

3: Forbedringspunkter? 

TEKST: HELGE REISTAD

FRA EVA
TIL ALBERT 
Om erfart kunnskap og begrepsdanning. 
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Dette metodiske eksemplet viser en måte 
hvor både formidlere og publikum blir trent 
i å sette ord på den kunstneriske praksis. 
Spørreordene: Hva, Hvem, Hvor, Hvordan, 
og Hvorfor danner grunnlaget for diskursen 
mellom studentene og fagpedagoger i norsk/
barnelitteratur, drama/teater, forming/
visuell kunst, dans/ballett, sang og musikk 
hvor alle kan bli kjent med hverandres 
begrepsbruk. På innholdssiden kan også 
fag som naturfag, sosialfag, pedagogisk 
teori- og praksis være med og bidra. 
Flerfaglige temaer som Kommunikasjon, 
Foreldresamarbeid, Lek, Barnets tegne- 
og språkutvikling, Gruppesamarbeid, 
Ledelse, Formidling av barnelitteratur 
og så videre. kan være eksempler på slike 
samarbeidsprosjekter.

Erfart- og fagspesifikk kunnskap. Jeg er 
enig med kunstforskeren Malcolm Ross 
som sier at «først sanser/føler vi, så tenker 
vi», derfor er «følelse-tanke» (refleksjon) 
en så viktig del av all oppdragelse, fra 
barnehage til universitet. Det er interessant 
hvordan konkret sanselig kroppserfaring 
gir seg språklige avtrykk, slik som «å 
gripe» (konkret handling), «å bli grepet» 
(følelses-inntrykk) og det å «begripe» noe 
(forstå noe/tanke-prosesser). I ytterste 
konsekvens er det et spørsmål om hva som 
er «begripelig» gjennom språket og hva som 
er «ubegripelig».

De fleste begreper innen kunstfagene er 
knyttet til ord som henger sammen med 
konkret sansing og handling, men som 
skifter innhold fra kunstart til kunstart. Ordet 
«tekstil» betydde på gresk «sammenveving 
av tråder», det vil si tekstil i formingsfag. En 
avledning av grunnbegrepet er «litterær tekst», 
det vil si sammenveving av nedskrevede ord, 
eller «reklametekst»; sammenveving av tegn, 
symboler og ord med mer. Ordet brukes også i 
«tekstur», og i materialkunsten er det slik som 
skulptør Ola Enstad så treffende sa det: «Tekstur 
er overflaten i tre dimensjoner». Vi bruker også 

ordet i musikken hvor det er tettheten av lyd, 
klanger, harmonier, disharmonier som kan bli 
beskrevet som «tett» eller «løs» tekstur. Noe 
av den samme betydningen brukes også om 
teaterforestillingens tekstur, hvor bevegelse, 
handling, replikker, tegn, forflytning/
koreografi og scenografi også inngår.

Det en må merke seg er at de ulike kunst-
fagene ofte bruker de samme ordene, 
slik som i ordet «tekst», men at de betyr 
noe forskjellig i de ulike kunstneriske 
fagene og kunstartene. En norsklærer vil 
vel tradisjonelt tenke på «tekst» som en 
«litterær tekst», men tekstilkunstnerne 
«eier» grunnbegrepet dersom vi ser på det 
semantiske opphavet. Dette blir klarere 
for studentene om man jobber «flerfaglig» 
i lærerutdanningen, og har respekt for 
hverandres fagspesifikke begreper og 
spesialkompetanser.

Autonomi og samspill. Mange har positiv 
erfaring med flerfaglige prosjekter når 
studenter og lærere har blitt kjent med de 
forskjellige uttrykksfagenes særegenheter 
og muligheter i pedagogisk arbeid med barn. 
Ved å støtte og hjelpe barn med å sette ord 
på opplevde sanseerfaringer i de forskjellige 
fagene og legge til rette for et gestisk ordløst 
uttrykk gjennom bevegelse og aktivitet, så 
vil følelse og tanke lettere bli integrert og 
koblet sammen. Både det estetiske og det 
meningsbærende uttrykket vil bli rikere, og 
kunne gi barn og unge en trygg personlig 
identitet og en økt evne til symboltenkning. 
Får vi ikke hjernen/speilnevronene til å 
speile «oss selv» i «den andre» i bevegelser, 
emosjoner og uttrykk, vil vi ha problemer 
med å utvikle medfølelse/empati. Autisme, 
Asberger-syndrom og a-sosial oppførsel kan 
bli resultatet, antyder moderne forskning. 
«Estetisk oppdragelse» får plutselig en ny 
betydning fordi hele vår eksistens bygger 
på at kunstfagene kan være av betydning 
for at samspillet mellom kropp, følelse og 
tanke kan fungere optimalt. Barns hjerne 

må utvikles så mye som mulig så tidlig som 
mulig i de formative årene.

Målet må være å få barna og studentene til 
å uttrykke sine egne erfaringer med lyd, 
bevegelse, tegn/gester, og hjelpe dem med å 
begrepliggjøre sanset/erfart kunnskap.

Vi må ta i bruk den fagspesifikke erfarings-
kunnskapen som ligger i kunstarter som 
teater, poesi/litteratur, dans, bildekunst 
og sang/musikk. De er forskjellige, men 
komplementære.

I 1995 skrev jeg (Gjengitt i Forskerforum 5-96 
og DRAMA 1/97): «Kunstnerisk Forsknings- 
og utviklingsarbeid er i hovedsak 
erfaringsbasert, med grunnlaget i den 
estetiske praksis og den håndverksmessige 
kunnen. Det er med andre ord forskerens 
kunstneriske bakgrunn som angir nivå, 
og som er grunnlaget for kvaliteten på et 
eventuelt forskningsprosjekt.»

Vi lærer ved å bevege oss og sanse, og uten 
følelser: ingen tanke. Vi må lære å bli sinte og 
engasjerte, og uttrykke oss klart og tydelig. 
Det er viktig. Derfor er kunstfagene viktige. 
Men skolens lærere er blitt pålagt å holde 
på med helt andre ting; de må teste, måle 
og rapportere om faktakunnskap. Og 
imens forvitrer lærerutdanningen, hvor 
praksis og teori ofte ikke henger sammen, 
og hvor det av og til serveres «sannheter» 
som verken bygger på egne erfaringer eller 
vitenskap. Men ennå finnes det gode lærere; 
finn dem og bruk dem, stol på dem, la dem 
gjøre jobben sin. De gode lærerne er flinke 
til å kommunisere, er glade i barn og gir 
dem trygghet, men også nye erfaringer og 
utfordringer å vokse på. 

Albert Einstein sa det slik: All kunnskap om 
virkeligheten begynner og slutter i erfaringen.    
Oversatt fra Albert Einstein: 
Philosophica-Scientist.     ◆

“
Det er interessant hvordan konkret sanselig 

kroppserfaring gir seg språklige avtrykk, slik som «å gripe» 
(konkret handling), «å bli grepet» (følelses-inntrykk) og det 

å «begripe» noe (forstå noe/tanke-prosesser)

ˮ

HELGE REISTAD TIDLIGERE LEDER FOR MUSIK/TEATERLINJA VED 
ROMERIKE FOLKEHØGSKOLE. STIFTER AV TEATERGRUPPEN MUSIDRA. VAR MED 
PÅ Å STIFTE OG LEDE LANDSLAGET LÆRERSKOLETEATRET, LANDSLAGET TEATER (DRAMA) 
I SKOLEN, NORSK TEATERSENTRUM OG NORSK AMATØRTEATERRÅD. 
SE: WWW.HELGEREISTAD.COM WWW.TEATER.AS
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Hun er presis. Det er hun alltid. Hun er til-
stede. Hundre prosent. Vinden uler og reg-
net pisker mot vinduet på kontoret mitt på 
Universitetet i Stavanger. Klassisk vinter på 
Vestlandet. Jeg må huske å gratulere henne 
med 70-års dagen, men det glemmer jeg. Når 
hun kommer inn døra er hun så glad og i full 
fart. Før jeg rekker å spørre om hun vil ha 
en kaffekopp er hun allerede fire meter foran 
meg til kaffemaskinen. Hun vet veldig godt 
hvor den kaffemaskinen er. Det er ikke rart. 
Disse lokalene har vært hennes arbeidsbase 
siden starten av 80-tallet, da hun begynte 
som timelærer for Stavanger Lærerhøgskole, 
nå Universitetet i Stavanger.   

Blomstene. Aud Berggraf Sæbø vil ikke slutte 
å skape. Hun har ikke skrevet seg ferdig.  Hun 
er nå Emirita og har fått plass i det hun kal-
ler «pensjonistbrakka» på Universitetet i Sta-
vanger. Hun deltar i flere internasjonale og 
nasjonale forskningsprosjekter, holder kurs 
og skriver forskningsartikler. Det hun kan-
skje liker best med pensjonisttilværelsen er 
at hun nå kan styre sin egen hverdag, forske 
og samtidig være kreativ på andre arenaer. 

– Jeg synes det er herlig å være pensjonist. 
Å kunne fortsette å arbeide aktivt i drama-
miljøet, men samtidig nyte pensjonisttilvæ-
relsen er fantastisk. Rolige morgener med en 
god kopp kaffe og avis i senga. Dra på hytta 
akkurat når jeg vil. Sitte der å skrive. Være 
sammen med barnebarn. Dra på turer. Ta 
opp igjen gamle hobbyer. Jeg har blitt gart-
ner. Jeg jobber mye i hagen. Det er så fint 
med blomster man må ta vare på. De steller 
seg ikke selv. Georginer må ikke fryse, så jeg 
tar dem opp med rota og børster bort jorda. 
Dette er en metafor for alle elevene. Du må 
putte dem i jorda, vanne, stelle og trimme – 
de blir de nydeligste blomstene. Et tre som 
bare står der. Det er vakkert, men jeg har jo 
ikke bidratt. Derfor liker jeg georginer. De 
er jo totalt avhengig av meg. Det er en herlig 
følelse. Se at det vokser og gror. 

Ville tidlig blir lærer. Aud bodde på Stor-
haug i Stavanger frem til hun var seks år. 
Deretter flyttet de til Buøy, der hun bodde 
fra hun gikk i 1.klasse til hun var ferdig med 
lærerutdanninga i 1967. Da mannen til Aud 
hadde fullført ingeniørutdannelsen, giftet de 

seg og flyttet til Klepp og så til Ganddal, hvor 
hun fortsatt bor. Bestefaren til Aud var opp-
finner og Stavangers glemte geni, ifølge Aud 
selv. Det var han som fant opp ekkoloddet. 
Oppfinnertrangen og kreativiteten pulserer 
og virker videre gjennom Aud den dag i dag. 
Med en herlig «Pippiholdning» er kreati-
viten og leken bensinen som driver henne 
fremover. 

– Jeg har et enormt behov for å være lekende. 
Samtidig har jeg et enormt behov for å forstå 
ting og gjøre ting: «Hvordan kan man lage 
det? Så prøver jeg!» Faren min røykte og 
brukte røyken som symbol. Han sa: «Du Aud, 
du brenner i begge ender du». 

Aud sier selv at hun elsker å lære. Hun hø-
rer nok til de som undrer seg over verden. 
Allerede i 3. klasse undret hun seg over hva 
som er læring. Hvordan lærer vi best? Hun 
forteller at hun var en dyktig elev, men hun 
fikk så vondt av de elevene som ble hersa med. 
De som ikke var så gode til å lese, måtte sitte 
foran å lese. Da tenkte hun: «Det må gå an å 
gjøre dette på en annen måte?» ▷

TEKST: STINE N. ELLINGGARD

DEN STØRSTE 
VERDIEN ER DRAMA 
SOM LÆRINGSFORM 
– Er det noe vi trenger – så er det dramafaget, 
sier dramanestor Aud Berggraf Sæbø
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STINE N. ELLINGGARD, UNIVERSITETSLEKTOR VED 
UNIVERSITETET I STAVANGER. MASTER I DRAMA OG 
TEATERKOMMUNIKASJON, ESTETISKE FAG, HIOA.
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LEKENDE. Jeg har et enormt behov for å være lekende. Samtidig har jeg et enormt behov for å forstå ting og gjøre ting. (Foto : Kate Hærum, Barbro Vågen og Terje Sæbø)



Hjertebarnet – drama. Ja, det går an å gjøre 
det på en annen måte. Gjennom hele Auds 
karriere som lærer og forsker, har hun vært 
engasjert i prosessdrama og drama som læ-
ringsmetode. Helt fra hun jobbet som lærer 
og spesialpedagog i Sandnes kommune (1968 
– 1982) til i dag, har dramafaget vært hennes 
hjertebarn. Jeg har lyst til å se om hun kan 
brenne i begge ender, og spør om vi egentlig 
trenger dramafaget? Faget er jo nedleggings-
truet på flere lærerutdanninger over hele lan-
det. Det begynner å ryke i begge ender, men 
det er en kjærlighetsrøyk. 

– Kjære vene! Er det noe vi trenger – så er 
det dramafaget. Det er sørgelig at faget er så 
misforstått. Mange tror drama er teater. At 
det handler om å lære et manus og sette opp 
en forestilling. Sånn gammeldags dramati-
sering. På 70-tallet hadde drama medvind. 
Da var det mange dramakurs inspirert fra 
den engelske dramapedagogikken. Men det 
var veldig mye «ta-på-og-oppleve-øvelser». 
Mange har vært utsatt for kurs hvor de bare 
skulle gå rundt å være kyr og breke uten at 
det ble satt inn i en sammenheng. 

Drama er det kunstfaget som sliter mest 
med å bli akseptert som et fag. Grunnen til 
at det sliter er fordi det er det faget som lig-
ger nærmest mennesket. Vi spiller roller. Vi 
leker og vi agerer. Vi er født til å spille roller. 
Vi lærer det av hverandre. Det handler om 
kropp, følelse, stemme, tanke. Men fordi det 
er så nært så tror mange at det bare er å spille. 
Det er en misforståelse. Dramafaget er fag, et 
komplekst og mangfoldig fag med sine egne 
teknikker, metoder og sjangre. 

– Hva skal vi gjøre for å endre disse fordom-
mene? 

– Du kan så si. Det eneste som nytter er å få 
drama inn i skolen! Men vi kan ikke vente 

på lærere som kan dette. Vi kan få det inn 
i lærerutdanninga så lærerne kan begynne 
å bruke det. Så sier de: «nei, du får det ikke 
inn i lærerutdanninga for det er ikke et fag i 
skolen.» Det betyr at vi må få det inn i skolen 
før vi får det inn i lærerutdanninga. Drama 
er et valgfag nå på ungdomsskolen. Men 
med et valgfag kan det fort bli kun forestil-
linger. Jeg elsker teater og forestillinger. Men 
hvis det er kun det, blir det feil. Den største 
verdien er drama som læringsform. Hvis vi 
ser på prosessdrama hvor vi virkelig kan gå i 
dybden, og hvor elevene skaper og bruker og 
gir noe av seg selv i læringsprosessen – kan 
det kvadrere effekten av læring. 

Gjennom karrieren har hun lest mye, men 
det er Newcastleskolen og det moderne pro-
sessdramaet som ligger hennes hjerte nær-
mest. Hun forteller om inspirerende møter 
med Dorothy Heathcote og Gavin Bolton. 

Vilje og innsats. Auds røde forsknings- og 
undervisningstråd sentreres rundt drama 
som læringsform i skolen.  Hun gir seg ikke, 
selv om hun ofte føler vi kan forske oss både 
blå og gule, uten å få gehør. Jeg leser over 
CV’en til Aud. Hun er en handlingens kvin-
ne. Ifølge hennes kollegaer har hun «hatt 
uvurderlig betydning for dramastudenter, 
fagmiljøet og forskning – en pioner i det 
norske dramafagmiljøet». 

Alle lange reiser begynner med et lite 
skritt, og for Aud var det første viktige 
skrittet når rektoren ved Lærerskolen i 
Stavanger sendte henne til Trondheim 
for å ta hovedfag i drama på begynnel-
sen av 80-tallet. Her møtte hun en av 
sine store teoretiske forbilder Nils Braa-
naas. Han var et fyrverkeri av en foreleser. 
Etter hovedfaget fikk hun flere ting opp å stå 
på lærerskolen i Stavanger. 

– Jeg kom fort inn i ulike styreverv, dis-
kuterte og sa i 1985: «Vi må lage et eget 
dramakurs for allmennlærere». Da lærte 
jeg hvordan man kan få gjennomslag for 
ting gjennom styrer – jeg lagde et sakspa-
pir til høgskolerådet for lærerutdanningen 
der jeg analyserte hva det stod i læreplanen 
om drama. Så skrev jeg et saksdokument 
hvor jeg la frem at vi kunne ikke forvente 
at øvingslærere kunne dette. Så jeg foreslo 
at de kunne ta et 15 timers dramakurs. Jeg 
fikk blank ja! Det var fantastisk. 

Det gav tydelig mersmak, for siden 80-tallet 
har Aud hatt mange styreverv og blant an-
net vært styreleder av Høgskoleråd, Fakul-
tetsstyret, Landslaget for Drama i Skolen og 
styremedlem i Fellesrådet for kunstfagene i 
skolen. 

Vi går videre til neste viktige skritt. Aud 
forteller om da hun fikk støtte til sitt før-
ste forskningsprosjekt fra forskningsrådet 
i 2001. Det var knallhard konkurranse og 
hun har i alt fått støtte til fire forskningspro-
sjekter fra forskningsrådet. Parallelt er Aud 
engasjert i internasjonale prosjekter som for 
eksempel «International Network for Re-
search in Arts Education» – INRAE. Hun 
har også hatt viktige verv i «International 
Drama and Education Association» – IDEA 
siden 2003. For Aud var det en milepæl å 
jobbe internasjonalt og oppdage at vi er på 
samme nivå som dem.  

– Jeg tenkte: «lille meg fra Norge? Kan jeg 
det da?» Så oppdager jeg at det er de samme 
utfordringene og tankene. Det er de samme 
tingene vi gjør. 

Vi må ikke gi oss. I 2009 publiserte Aud 
doktoravhandlingen Drama og elevaktiv 
læring – En studie av hvordan drama svarer 

på undervisnings- og læringsprosessens di-
daktiske utfordringer.

– Hvordan var det? 
– Det var strevsomt underveis. Men det var 
viktig for meg. Jeg følte jeg skyldte midlene 
og miljøet det. Men jeg opplever at vi fortsatt 
sliter med tanker fra opplysningstiden – det 
er bare det som kan verifiseres, observeres 
og telles som høres – «Disse kunstfolkene 
kan vi ikke stole på. Kunst er ikke noe vi kan 
lære av. Kunst er bare underholdning og for 
moro». Det interessante er jo hva som skjer 
i klasserommet. For cirka ti år siden, sa den 
pedagogiske forskningen at vi må inn i klas-
serommet og se på prosessene i klasserom-
met hvis vi skal forstå hvordan vi kan utvikle 
skolen. Det er jo det vi ser på i drama. Gjør 
pedagogene det, får de gjennomslag og blir 
hørt, men med engang det er noe med drama 
så er det som en vegg. 

Aud snakker videre om verifiserings-utfor-
dringene vi står ovenfor. Det er tydelig at 
hun får en ide.        
– Jeg må begynne å skrive om det der. Hvor-
for er det sånn? Det er viktig at vi profilerer 
oss og er forbilder, at vi står frem og gjør noe. 
Jeg har jo vært lenge i høgskole og univer-
sitetssystem. Da synes jeg det er viktig at vi 
oppdrar oss selv til å bli inspiratorer. Ikke at 
vi skal idealisere faget, men at vi skal stå på. 
Ikke gi oss! Det er nettopp derfor jeg vil ha 
drama inn i skolen. Ungene blir totalt un-
dervurdert. Elevene sliter med all teorien og 
forstår ikke. De kan lære i søkk og kav hvis 
de bare blir motiverte ved å bruke følelser og 
det kroppslige. Plutselig har de som før skrev 
en setning, skrevet en side. Vi trenger mest-
ringsfølelsen og vi trenger hjelp til å oppleve 
den. Men også oppleve at det er okey å gå på 
trynet også. 

Våg. Vi nærmer oss slutten av intervjuet. 
Jeg må benytte meg av muligheten, nå som 
jeg sitter sammen med selveste Aud Berg-
graf Sæbø. 

– Har du noen råd til fremtidens dramape-
dagoger Aud? 
– Ja! Våg å prøv ting! Våg å gjøre noe som 
virker spennende selv om det virker litt nifst. 
Våg å være ærlig ovenfor elevene på forhånd. 
Si at nå skal vi prøve noe nytt – jeg er ikke 
sikker på om det går. Det er ikke verre enn 
at du sier: «Stopp». Men, begynn i det små. 
Ikke ta et stort dramaforløp som var fantas-
tisk når du studerte. Det var i en helt annen 
setting. Begynn forsiktig med noe. Har du en 
novelle, en roman eller et mattestykke. Finn 
en aktualisering eller opplevelse som bare 
varer i fem minutter. Så lykkes du og gjør litt 
mer neste gang. Gå på lærerrommet og fortell 
hvor vellykka det var. Vi må ikke gjemme oss, 
men fortelle om det vi gjør. Klipp og lim! Alle 
gode dramalærere plukker som ville – fra folk 
rundt omkring i verden. 

Det er ingen tvil om at vi kommer til å høre 
mer fra Aud fremover. Hagen spirer og gror. 
Forskningsartiklene blomstrer. Aud har en 
drøm for fremtiden. En drøm som bringer 
tårene til overflaten. 

– Min drøm er at barnebarna mine skal 
kunne fått oppleve dramafaget i skolen når 
de kommer til ungdomsskolen eller VGS. Det 
er så sterkt for meg. Kanskje drømmen må 
være at deres barn får oppleve drama. 

Da har vi grått sammen Aud. Det var godt. 
Gratulerer med dagen!     ◆

AUD BERGGRAF SÆBØ

Alder: 70 

Nylig utgitt: «Drama – an 

inclusive form of teaching and 

learning» Research in New 

Zealand Performing Arts 2015 

«Drama as a Creative Aesthetic 

Learning Process to Improve 

Reading Competence» I: Drama 

and Theatre with Children. 

International Perspectives. 

Routledge 2015. 

«Drama for a Democratic 

Learning Community» 

I: International Yearbook for 

Research in Arts Education. 

The Wisdom of the Many –

Key Issues in Arts Education. 

Volume 3 (2015). Waxmann Verlag 

I arbeid: Lærebok for drama som 

læringsform – for grunnskole-

lærerutdanningen. 

(kommer til høsten) 

Redaktør for International 

Research In Arts Education 2016 

Yearbook 

Det nasjonale prosjektet "Drama 

– teater – demokrati", leder for 

klusteren "skole og undervisning" 

og medredaktør for to artikkel-

samlinger.

Utdanning: Doktorgrad 2009, 

NTNU, Trondheim

Avhandling: Drama og elev-

aktiv læring. En studie av 

hvordan drama svarer på under-

visnings- og læringsprosessens 

didaktiske utfordringer

Spesialfelt: Drama som lærings-

form og estetiske læreprosesser

“
De kan lære i søkk og kav hvis de bare blir motiverte 

ved å bruke følelser og det kroppslige. Plutselig har de som før 
skrev en setning, skrevet en side. Vi trenger mestringsfølelsen 

og vi trenger hjelp til å oppleve den.»

ˮ

“
Det eneste som nytter er å få drama inn i skolen! 

Men vi kan ikke vente på lærere som kan dette. Vi kan 
få det inn i lærerutdanninga så lærerne kan 

begynne å bruke det

ˮ
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I innledningen sier Stene selv kort på side 10 
at “boka er skrevet i en bestemt tid og fra en 
bestemt posisjon”. Men hva dette innebærer 
mer konkret blir aldri gjort rede for. Teksten 
ruller av gårde i en slags objektiv historiefor-
skende stil, hvor kartlegging av endringer av 
feltet i et epokalt perspektiv er hovedgrepet. 

Stene undersøker den performative kon-
trakten mellom skuespiller og publikum 
gjennom tidene. For å konkretisere dette 
er mennesket, skuespiller, rolle og karakter 
perspektivet, og fokus ligger på “å vise fram 
tekster, øyeblikk, steder og personer som 
har etterlatt seg noe som har endret måten 
vi tenker om eller jobber med skuespill på”. 
Han har gjennom skriftlige kilder, og fra 
egen erfaring med ulike workshops og un-
dervisningsarbeid, satt seg inn i et impone-
rende antall hendelser og fenomener, og ut-
valget følger her den angloamerikanske ka-
non i teatervitenskapen. Boka er på samme 
tid et innføringsverk i skuespiller-kunstens 
historie og en pamflett om skuespillerpeda-
gogikk i dag som stiller det sentrale spørs-
målet: Hvordan utdanne skuespillere i en tid 
hvor alle er skuespillere? 

En litt konvensjonell start. I bokas første 
del tar Stene oss i hånda og loser oss gjen-
nom perioden fra sjamanens rituelle praksis 
til melodramaets skuespillerkonvensjoner. I 
overenstemmelse med teaterhistoriske verk 
gjøres her nedslag i antikkens tragedier, re-
nessansens teatralitet, commedia dell'arte, 
det elisabetanske teatret og Shakespeare 
fram til opplysningstiden, de første teorier 
om skuespillerkunstens paradoks, roman-
tikk og nyklassisisme fram til melodramaets 
effekter og instruktører. Her finner vi ikke 
så mye nytt. Men på bakgrunn av både filo-
sofiske og politiske strømninger, hvor ulike 
kunstpraksiser blir referert til, lykkes forfat-
teren med det som er hans prosjekt: Å løfte 
fram skuespillerens funksjon og teknikk i en 
historisk kontekst. For det er ingen tvil om 
at Stene, befriende nok, har et tydelig pro-
sjekt, og bokas omgang med skuespilleren 
i tidligere epoker, som en mer eller mindre 
selvstendig autør, med full check på egne 
produksjonsmidler, kan opplagt betraktes 
som en måte å søke å gjøre historien gyldig 
som inspirasjon for dagens teaterstudenter. 
Så går det litt over stokk og stein noen ste-
der. Med en så stor stoffmengde som det her 
er snakk om må vi se stort på mer generelle 

og upresise transportetapper, som det fins en 
del av. Verre er det med steder hvor påstan-
dene er direkte feilaktige. Med Stenes pro-
sjekt i mente er det kanskje naturlig at boka 
har en litt anti-litterær slagside. De shake-
spearske blankvers står ikke særlig høyt i 
kurs, og jamben er ikke tung-lett som Stene 
påstår, men lett-tung. Videre burde et skille 
mellom tragediene som tekstlig forlegg og 
oppføringspraksis vært undersøkt litt nøy-
ere. Med Medea som eksempel refereres her 
til den utbredte misforståelse at tragediens 
helter alltid blir straffet for sitt overmot. Det 
er slik ettertiden, gjennom ulike oppførings-
praksiser, har tolket det. Men det litterære 
forelegget åpner også for andre mulige tolk-
ninger. Det burde vært nevnt. 

Helhetlig og konkret om Stanislavski. 
Det er perioden fra Stanislavski og frem til 
i dag som er bokas hovedanliggende. Med 
et nedslag i følelsenes plass hos skuespil-
leren trekkes det tråder fra naturalismens 
framvekst til Antoine, Craig, Copeau og 
Stanislavski. I sin lesning av Antoine eta-
blerer Stene det som blir et viktig premiss 
i resten av hans fortelling om motsetnin-
gene mellom det mimetiske og performa-

Med boka Skuespillerkunsten har Øystein Stene 
levert et svært ambisiøst pionerarbeid. Han 
har skrevet sin versjon av skuespillerkun-
stens historie, som starter hos urtidens sja-
maner og ender med refleksjon om hvordan 
vi kan utdanne skuespillere i vår tid. Med 
fokus på de endringene skuespillerkunsten 
har gjennomlevd i et metodisk og kulturelt 
perspektiv lykkes Stene med å inspirere, ku-
rere historieløshet og å åpne for nye dialoger 
i spennet mellom rent metodiske beskrivel-
ser og kunstneriske og teaterpedagogiske 
visjoner for feltet. Det er en bragd. 

Et praksisnært prosjekt. Motet og nysgjerrig-
heten springer ut av forfatterens eget behov for 
å forstå et fagområde han som førstelektor ved 
Teaterhøgskolen i Oslo ble satt til å undervise 
i. Boka speiler forfatterens egen forsknings-
reise som teaterpedagog og teaterviter, i en 
kontekst hvor behovet for en slik bok har vært 
åpenbar. Like mye som å lære bort, sier Stene 
i forordet at han “har lært av dem”, altså skue-
spillerstudentene. Denne dype inneforstått-
heten med praksis, samt et ønske om å ville 
dele denne oppdagelsesreisen, preger boka. 

Den er skrevet med et stort formidlingsta-
lent; en unik evne til å brette ut kronglete 
tekster fra skuespillerkunstens guruer for 
ferske, både teater- og filmstudenter, i et 
fagfelt hvor en slik sammenhengende fram-
stilling ikke finnes, ihvertfall ikke på norsk. 
Og hvor framstillingen, også i noen av de 
antologiene forfatteren refererer til som kil-
der, er preget av å være rimelig lukket rundt 
sin egen praksis. 

Ulike performative kontrakter gjennom ti-
dene. Stene refererer selv som sine primære 
kilder historiske oversiktsverk og autoriserte 
antologier om skuespillerkunst fra nyere tid, 
og bokas kildetilfang er på flere områder svært 
grundig. Men bare i løpet av de siste årene er 
det for eksempel skrevet ikke mindre fem 
PhD-avhandlinger innenfor dette temaet på 
svensk, og Stene nevner ikke en eneste av dem, 
mens en er oppført i litteraturlisten. Prosjek-
tet har altså ikke handlet om å være “on the 
edge” av feltets siste forskningsresultater i en 
nordisk kontekst. En enda tydeligere avgrens-
ning vis-á-vis utformingen av eget forsknings-
felt og valg av kilder ville derfor gjort seg. 

ANMELDT AV: BARBRO RØNNING

AKTUELT OG 
VISJONÆRT OM 
SKUESPILLERKUNSTEN 

ØYSTEIN STENE

Skuespillerkunsten
Universitetsforlaget | 2015
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tive fram til i dag: Det naturalistiske fjerde-
veggen teatret. 

De grundige kapitlene om Stanislavskis liv 
og lære er basert på lesing av Stanislavskis 
egne verker og bøker av de som har utviklet 
tradisjonen videre. Her er det heller ikke 
mye nytt i den amerikanske delen av histo-
rien. Men med sin filmkompetanse, som det 
hele tiden refereres til, og et nøyaktig arbeid 
med også systemets utvikling i Russland, får 
framstillingen av Stanislavskisystemets ut-
vikling og aktualitet innenfor teater og film 
i dag et helhetlig preg som har vært savnet. 
Og omtalene er fargerike og nyanserte i dia-
log med de kulturelle og politiske omsten-
dighet som har bidratt til å skape historien. 

Levd erfaring versus skriftlige kilder- en 
utfordring. Der hvor det inn i Stanislavski-
systemets praksis er en tendens til kanskje å 
lese en større rigiditet enn hva Stanislavski 
selv opplagt ville satt pris på, understrekes 
det i omtalen av Brechts og Meyerholds me-
toder en åpenhet og frihet for skuespilleren 
til å finne sin egen praksis. Dette er inspirerte 
og konkrete kapitler som gjør arbeidsmeto-
dene levende og tilgjengelige i dag. Det er 
helt fritt for de tidvis mer dogmatiske og au-
toritære sidene ved Brechts scenekunstprak-
sis, ikke minst kjent gjennom måten tradi-
sjonen ble forvaltet på ved Berliner-ensemble 
etter hans død. Og det peker på en stor ut-
fordring ved denne typen historieskriving. 
Vi har levd med både Stanislavski og Brecht 
gjennom scenekunstpraksiser og forskning 
i mange år, og de har forandret seg med oss. 
Guruenes egne skrifter, og et utvalg av for-
tolkninger av disse, er ikke helt tilstrekkelig 
for å svare på hvordan de skuespillermeto-
diske systemene var, er og ikke minst hva de 
har av framtidig relevans i ulike kontekster i 

dag. Og det kan synes som Stene her og der 
forenkler en smule for å få prosjektet sitt til 
å gå opp. I nyere forskning rundt Stanislav-
ski, fra et kroppslig perspektiv, understrekes 
ofte systemets forandring fra den tidlige til 
den senere fasen, hvor de fysiske handlingers 
metode tok over for innlevelsen som det vik-
tigste premisset hos Stanislavski. Og et eget 
forskningsfelt er undersøkelsen av hvilke 
negative virkninger feiloversettelser av Sta-
nislavkis verker har skapt i Vesten. Hos Stene 
gjøres ikke dette til noe stort poeng, og han 
fastholder som en dominerende holdning 
at Brecht og Stanislavskisystemene uteluk-
ker hverandre, mer enn de utfyller hveran-
dre. Stene skal dog ha stor cred for å være 
den første norske teaterforskeren som i vår 
tid aktualiserer denne diskusjonen pånytt i 
en egen presentasjon av Penka-metoden og 
Hochschule Ernst Busch i Berlin. 

Et bredt utvalg. Stene er relativt bredt ori-
entert i sitt utvalg. Her er presise framstil-
linger av både Keith Johnstone og Viola 
Spolins metoder med fokus på improvisa-
sjon, spontanitet og kropp. I et eget kapitel 
om spiritualistene får Rudolf Steiners eu-
rytmi en poengtert presentasjon sammen 
med Gurdjieff og Michael Tsjekov. Når han 
først breier ut perspektivet kunne det kan-
skje være en idé å nevne leken som et aktuelt 
spor i dagens forskning på skuespillerkunst. 
Og ikke minst Evreinovs teorier om leken 
som skuespillerkunsten opphav? Som må 
sies å ligge tett opp til både Johnstones og 
Spolins poetikk. 

Spennende koblinger i et godt språk . Når vi 
nærmer oss vår tid i den siste delen av boka 
blir omtalen enda mer fargerik, nyansert og 
opplevd. Her merker vi at Stene er på hjem-
mebane. Han er konkret og poengtert i sin 

framstilling av postmodernismens påvirk-
ning på skuespillerkunsten gjennom dan-
sen, billedkunsten og akademia i kapitlene: 
“Kunstartene ekspanderer”, “Performance 
og skuespill” og “Publikumsdeltakelse og 
karakterens død”, med et fokus på hvordan 
nye performative kontrakter dannes og utø-
ves i et større kulturelt og politisk felt. Mer 
enn tidligere i boka blir dette overordnede 
omdreiningspunktet i analysen tydelig fo-
kusert og fruktbart. 

Et sentralt tema er å vise hvordan den post-
moderne iscenesettelsen av selvet og identi-
tet, og de store framskrittfortellingenes død, 
innebærer at en total identifikasjon med en 
karakter ikke lenger er mulig fordi “virkelig-
heten ikke lenger er virkelig”. Alt er et spill. 

Her er presise og innsiktsfulle beskrivelser 
av hvordan skuespillerprofesjonen må hente 
næring fra andre impulser enn teksten, som 
rom, kropp, musikk, objekter og hvordan 
det grunnleggende spørsmålet om autentisi-
tet igjen får vind i seilene. Her bruker Stene, 
for alt det er verdt, muligheten til en siste 
omdreining i sin motstand mot den fjerde 
veggens forutsigbare sceniske uttrykk. Sta-
nislavskisystemets fokus på karakter, ekthet 
og troverdighet, scenisk sannhet, må avkles 
og avvikles i møtet med vår oppsplittete og 
iscenesatte “virkeligheter”. Teaterfeltet sees 
her i sammenheng med fortolkning av andre 
kunstfelter, og det er her en fin perspektive-
rende bruk av både Ranciere, Baudrillard 
og Bourriauds begrep om den relasjonelle 
estetikken. Stene mener dette handler om 
“holdningen til publikum, hvordan man ten-
ker om dem, hva premissene for relasjonene 
er, å ikke innta en misjonerende og bedrevi-
tende posisjon. Skuespilleren blir en fasili-
tator, en vert, en som muliggjør erfaringer”. 

Med dette som det sentrale perspektivet er 
det nesten litt underlig at de teaterformene 
i nyere tid, som folketeatret, det politiske 
teatret, og gruppeteatret, som gjennom flere 
tiår hadde relasjonen til publikum som sitt 
primære estetiske og politiske omdreinings-
punkt, ikke får en litt mer grundig behand-
ling, og at en skuespiller, politisk forteller og 
dramatiker som Dario Fo, kun er nevnt, helt 
kort, to ganger. 

En bachelorstudent som ikke tidligere har 
fått med seg hva det postmoderne og post-
dramatiske handler om vil gjennom å lese 
Stenes utlegning kunne få en presis faglig 
forståelse av disse sentrale temaene. Og det 
er en av bokas mange gode sider at en slik 
refleksjon fra teaterfeltet nå er tilgjengelig i 
norsk språkdrakt. 

Et tema boka ikke drøfter er hvor marginale 
disse bevegelsene er, eller rettere sagt har 
vært, i teaterfeltet i for eksempel norsk sam-
menheng etter krigen og til utpå 2000-tallet. 
Boka har et internasjonalt perspektiv. Men 
den er skrevet på norsk, og det er slik at en 
av og til lengter etter litt mer kortreiste re-
feranser. En norsk teaterstudent som leser 
boka kan muligens få inntrykk av at norsk 
teater fra 60-tallet av har vært en sydende 
eksperimentell happening – noe som langt 
fra er tilfellet. 

Et mangfold av performative kontrakter 
Mot slutten av boka fokuseres det ytterligere 
på det store spørsmålet: Hvordan utdanne 
skuespillere i en tid hvor alle spiller? 

Her forlater Stene i stor grad den tradisjonel-
le skuespilleren og fokuserer mye på ensem-
bler eller prosjekter hvor autentisitet i ulike 
former kommer i spill, som The Yes Men, Fix 

og Foxy, Laurent Chetouane, Rimini Proto-
koll, Gob Squad og Gianluca Iumentu, som 
er ansvarlig for skuespillerutdanningen på 
Teaterhøgskolen i dag. Dette er ensembler 
som har turnert i norsk sammenheng, og 
referansene kan slik sett sees på som kort-
reiste. De gir langt fra et fullstendig bilde av 
endringsprosesser i dagens postdramatiske 
teater, men på slutten av en bok på 350 sider 
kan en ikke få med alt, og eksemplene er re-
presentative for den autentiske trenden Stene 
ønsker å beskrive. Det refereres også til Shan-
non Jacksons beskrivelse av nye former for 
skuespillerarbeid, der sosiale og miljømessige 
virkninger av produksjonen er vel så viktig, 
endog viktigere enn det “rent” kunstneriske. 
Og Guillermo Gómez-Penas performative 
former for aktivisme, som Stene påstår har 
hatt stor innflytelse på en ny generasjon sce-
nekunstnere. Her spenner han opp et stort 
lerret hvor mange mulige performative kon-
trakter vil leve side om side i framtidas teater, 
selv om det fortsatt ligger store utfordringer 
i feltet mellom det mimetiske og performa-
tive. I sine konklusjoner virker det som Stene 
ikke lenger ser den store motsetningen i å 
beherske grundigheten innenfra i et Stanisl-
avskipreget rollearbeid, og skuespilleren som 
fasilitator og vert for en felles hendelse eller 
refleksjonsrom. Det kan synes som forfatte-
ren selv innser at han i den historiske fram-
stillingen kanskje har gjort enkelte forenklin-
ger, eller stilt opp litt for skarpe motsigelser, 
på et litt for tynt grunnlag. Et publikum som 
gjennom år har opplevd de ulike formene for 
realistisk teater, dialektisk realisme, sosial-
realisme, psykologisk realisme med mer, har 
da vel ikke vært totalt passive og hatt mindre-
verdige opplevelser? Og det har da heller aldri 
vært nok for en skuespiller som framstiller en 
psykologisk karakter å gjemme seg bak den 
fjerde veggen og gå på autopilot. 

Framtidas menneske og skuespiller. I en 
hver forestilling kommer skuespilleren med 
et forslag til hva et menneske er, sier Stene. 
Men hva skjer med skuespillerens metode 
når synet forandres på hvordan samspil-
let mellom kropp og sinn fungerer, og den 
vestlige dualismen oppløses av den nevro-
vitenskapelige og kognitive psykologiske 
forskningen? 

Med fokus på speilnevroner gjør Stene på 
slutten en visitt inn i et av hjerneforsknin-
gens mange funn. Det refereres til Dama-
sio, apeforsøket og oppdagelsen av hva em-
pati, innlevelse og medfølelse er. Vi er ikke 
passive enten vi vil eller ei. Vi er forbundet 
på måter vi ikke kontrollerer, og våre speil-
nevroner fyrer i møte med ekte handling 
og virkelige følelser. Her refereres det til, 
i kjølvannet av denne forskningen, at det 
har oppstått nye ideer om skuespillertre-
ning og -teknikker som befinner seg i sin 
spede begynnelse. Men så langt rakk ikke 
Stenes prosjekt fram. Det er synd, for her, 
for eksempel i Rick Kemps bok Embodied 
Acting fra 2012, fins det tentative skisser 
til en ny forståelse av skuespillerkunsten, 
fra Garrick og Diderots tid via Stanislavski 
og Brecht, gjennom fysiske og psykofysiske 
tilnærminger opp til i dag, og som oppløser 
mye av den polaritet mellom det fysiske og 
psykofysiske som har preget feltet, og som 
konkret svarer på det store spørsmålet som 
Stene stiller om hvordan en kan utdanne 
skuespillere i dag. 

Det kan med andre ord trekkes linjer i skue-
spillerkunstens historie som Stene ikke gjør. 
Men et stort pionerarbeid er levert. Og for 
teatervitenskapen er det bare å håpe på at 
Stene fortsetter sin vitale utforskning og de-
ler sine funn.      ◆
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“
Med fokus på de endringene skuespillerkunsten har 

gjennomlevd i et metodisk og kulturelt perspektiv lykkes Stene 
med å inspirere, kurere historieløshet og å åpne for nye dialoger i 

spennet mellom rent metodiske beskrivelser og kunstneriske 
og teaterpedagogiske visjoner for feltet.

ˮ

“
Hvordan utdanne skuespillere

i en tid hvor alle spiller?

ˮ

A N M E L D E L S E A N M E L D E L S E
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I det tredje kapitlet kopplas lärande ihop 
med drama och teater. Begrepp som lär-
stilar och estetiska lärprocesser lyfts. Vad 
som skapar en estetiskt kvalité beskrivs och 
diskuteras. Författaren knyter an till Lars 
Erling Dales resonemang om god undervis-
ning som liknas vid en föreställning med 
en ”pedagogisk dramaturgi”, välregisserad 
och välrepeterad. Det handlar i slutändan 
om att kommunicera på ett språk där de in-
volverade förstår varandra. Strukturen i ett 
dramaförlopp beskrivs och de teaterverktyg 
pedagogen arbetar med, att värma kroppen 
och göra den uppmärksam både på sig själv 
men också andra är en komponent. 

I kapitlen fyra till elva undersöks de kom-
petenser som utvecklas. Vilken betydelse 

har undervisning i drama/teater för kog-
nition, språk, känslor, den sociala kompe-
tensen, kroppskinestetiska kompetenser? 
Musik och drama/teater har ett omfattan-
de kapitel. Fantasi och kreativitet ett mer 
kortfattat. De tre sista kapitlen uppehåller 
sig vid dramametoder och teatertekniker, 
teaterns olika former i skolan listas. Boken 
avslutas med olika vägar att arbete med en 
berättelse, här Peter Pan.       

Reflektioner kring innehållet. Texten är 
aningen kompakt, men kan förutom att 
vara metodbok och diskussionsbok också 
fungera som uppslagsbok. Att ha med il-
lustrationer hade kunnat lätta upp texten. 
Boken ger läsaren ett hum om de mesta 
inom teater i skolan och det är en poäng 

med att hitta teori, motiv och lämpliga öv-
ningar i samma avsnitt. Många av övning-
arna som presenteras vänder sig till äldre 
barn och ungdomar.  Boken ger en påmin-
nelse om alla de möjliga teatertekniker och 
dramametoder som finns. Det är gott att 
finna argument för nyttan av drama/teater 
i skolan samlade på detta vis.  Att sätta bo-
ken i handen på politiker vore en god idé. 
Kompetenser som behövs i vardagslivet, ef-
terfrågas i samhället och leder till lärande 
tränas väl genom drama/teater. Att sedan 
konst, innefattande teater och drama, har 
ett värde i sig utöver nyttan, vet verksamma 
inom området men det är en annan bok.   

Den som vill hitta argument för varför 
drama och teater hör ihop med lärande 
har allt att vinna på att läsa Jette Baks bok 
Drama og teater for børn og unge. Boken 
är en grundlig genomgång av det som sker 
inom individen och även i gruppen när man 
arbetar med drama och teater. Vilka kom-
petenser är det som tränas i arbetet med 
dramametoder och teatertekniker? Vilken 
är kopplingen till lärande och hur kan man 
gå tillväga? En rad konkreta övningar be-
skrivs parallellt med pedagogiska och psy-
kologiska teorier. Boken är i detta avseende 
en guldgruva och en systematisk sådan. 
Mot slutet av boken ligger fokus på olika 
sätt att arbeta med teaterföreställningar i 
skolkontext. Det breda upplägget av boken 
har förmodligen att göra med författarens 
erfarenhet och utbildningsbakgrund, lära-
re, specialpedagog, drama/teaterlärare med 
psykologisk grundutbildning. Intresset för 
elevers teaterskapande och vad en elev kan 
vinna genom att stå på scen, finns som ett 
genomgående tydligt anslag i boken. Öv-

ningar som ges är tänkta för alla åldrar men 
tonvikten läggs på äldre elever. 

Bokens upplägg. Boken innehåller femton 
kapitel. Det första kapitlet ger en samman-
fattning av svaren på den frågeställningen 
som finns i bokens titel. I kapitlet slås också 
fast att drama/teater är både en undervis-
ningsform och en arbetsform. Läraren un-
dervisar genom drama och eleven arbetar 
med och lär sig genom drama/teater. Drama 
och teater leder till ett stärkande av indivi-
den såväl som gruppen menar författaren. 

I det andra kapitlet lyfter författaren samhälls-
perspektivet. Erving Goffmans rollspelsteori 
beskrivs och ger hjälp till förståelse av vardags-
livet och möjligheter att få kontroll över intryck 
vi förmedlar medvetet eller omedvetet. En kort 
tillbakablick på drama/teater i relation till peda-
gogik följer. Författaren stannar upp vid Come-
nius, Dewey och reformpedagogiken, övergår 
sedan att diskutera dramapedagogikens roll i 
dagens ”projektsamhälle”. 

ANMELDT  AV: BIRGITTA SILFVER

DRAMA OCH TEATER
FÖR BARN OCH UNGA  

JETTE BAK

Drama og teater for børn og unge 
Forlaget Drama 2013

A N M E L D E L S E A N M E L D E L S E
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(Foto: Wikimedia Commons)

– varför leder det till lärande?
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I mange år har jeg samlet på øvelser som 
lett kan brukes i klasserommet uten for mye 
omorganisering av rommet. Jeg leter etter 
dramaøvelser som kan integreres i annen 
undervisning og bli en naturlig del av det 
som skjer i klasserommet og hverdagen 
der. Veldig mange av disse øvelsene går ut 
på at jeg tar tiden på noe de skal utføre. En 
av yndlingsøvelsene mine er Snakk uten 
stopp. En lett, men virkningsfull øvelse som 
også er fin å bruke i begynnelsen av et for-
løp hvis deltagerne ikke har arbeidet så mye 
med drama tidligere. Øvelsen får opp tem-
po, bra for samarbeid og det er morsomt.

SLIK GJØR DU:

Min  

REBEKKA BROX LIABØ
TEATERFAGLIG SKRIVEPEDAGOG OG DRAMATIKER

To og to går sammen og setter stolene 
mot hverandre. Pedagogen gir deltagerne 
et tema som den ene av dem skal snakke 
om og de velger hvem som skal snakke og 
hvem som skal lytte. Tema kan være noe 
de skal arbeide med i timen som kommer, 
et tema som kan gjøre at elevene blir nær-
mere kjent med hverandre, et ord eller et 
mer abstrakt tema. Målet er å snakke fort 
og uten å stoppe opp for å tenke. Pedago-
gen tar tiden og klar, ferdig, gå så skal de 
snakke så fort de kan om tema som de har 
fått. Pedagogen roper stopp etter 1.mi-
nutt. Så får neste elev prøve å snakke uten 
stopp. Etter hvert kan de gå inn i roller og 
for eksempel være selgere eller oppfinnere 
som på et minutt skal overbevise den an-
dre om at dette er en god oppfinnelse og 
et godt kjøp. 

Elevene sitter bak pultene sine og ser frem 
mot tavla. Jeg kommer inn i klasserommet. 
Jeg smiler ikke til dem fordi jeg vil ikke at 
de skal tenke at jeg er for ivrig eller påtren-
gende. Vi skal ha skriveverksted sammen 
hele dagen. Jeg ser på dem. Jeg prøver å se på 
dem uten å sette dem i bås, jeg prøver å se på 
dem og tenke at jeg ikke vet noe om dem. Jeg 
ser på gutten som sitter bakerst i klasserom-
met, jeg har lyst til å tenke at han sikkert ikke 
liker å skrive, men jeg leter etter nullpunktet. 
Nullpunktet der jeg ikke vet noe om ham el-
ler de andre. Jeg vil gi dem muligheten til å 
reforhandle den de er i klasserommet, den 
de er i mot andre og den de er i mot seg 
selv. Jeg starter med å reforhandle fysiske 
posisjoner i klasserommet. Jeg ber dem 
flytte på stolene, dra pultene ut til veggene.  
Vi setter oss i en ring. Alvorlige ansikt.▷ 

Jeg snakker, jeg spør, jeg får vite navnene de-
res, vi klapper i ringen, vi teller til tre sammen. 
Alt er ufarlig, litt alvorlig og ingen vet hva 
som kommer til å skje. Så kommer yndlings-
øvelsen. De må arbeide sammen med noen 
de ikke har arbeidet sammen med så mange 
ganger tidligere, en de ikke er så mye sammen 
med.  De skjønner ikke helt oppgaven.

- Hva skal vi gjøre? - Jeg skjønner ikke. - Jeg 
kommer ikke til å klare det. -Ingen problem 
for meg å snakke uten stopp. - Hvem skal be-
gynne? - Får vi et tema?

Så er vi i gang. De snakker og reforhandler 
seg selv og de ser hverandre på nye måter og 
de ser seg selv på nye måter og den som aldri 
bruker å si noe snakker, de snakker og de ler 
og så etter en stund kan vi begynne å skrive. 

MIN FAVORITTØVELSE: SNAKK UTEN STOPP 

– EN EN K EL M U NTLIG O PPVAR M I N GSØ VEL S E

FAVORITTØVELSE:
SNAKK UTEN STOPP!

FAST S PA L TE  : FAVOR I T T ØV E L S E FAST S PA L TE  : FAVOR I T T ØV E L S E

HVORFOR ER DU SÅ GLAD I 
DENNE ØVELSEN?

SLIK GJØR DU: ANEKDOTEN: 

– en enkel muntlig oppvarmingsøvelse.
 

“
Jeg leter etter dramaøvelser 

som kan integreres i annen undervisning 
og bli en naturlig del av det som skjer i 

klasserommet og hverdagen der.

ˮ

Øvelsen får opp tempo, den er bra for å øve på samarbeid og den er morsom, skriver Rebekka Brox Liabø  (Foto: Ingun A. Mahlum)
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Siemke er førsteamanuensis i teater ved 
Universitetet i Agder (UiA) i Kristiansand, 
Norge. Hun har sin grunnutdannelse 
fra Tyskland hvor hun i 1989 fullførte 
diplomstudiet i kulturpedagogikk med 
hovedfag i teater, film og litteratur ved 
Universität Hildesheim. Etter studietiden 
og en første periode som universitetslektor 
jobbet Siemke i noen år som freelancer 
innen teaterpedagogikk, kreativ skriving og 
kulturadministrasjon, før hun ble daglig leder 
i et kvinnekulturhus i Hamburg-Harburg 
(Tyskland).

Til Norge kom hun i 2000, hvor hun de 
første årene arbeidet som teaterlærer ved to 
folkehøgskoler, først på Finnsnes i Nord-Norge 
og så i Drammen ved Danvik folkehøgskole. 
I 2002 ble hun ansatt ved UiA som den gang 
het Høgskolen i Agder.

– Det var spennende å komme hit som 
innvandrer. Det ga en del nye perspektiver, for 
meg selv og kanskje også for mine kollegaer 
og studenter.

Hun har vært med på å bygge opp 
faglærerutdanningen i teater ved UiA, Norges 
eneste i sitt slag. I tillegg underviser hun på 
Master i kunstfag som er en tverrestetisk 
masterutdanning for teater, visuell kunst og 
musikk. Og i det siste har hun hatt ansvar 
for å utvikle en PhD-spesialisering i Kunst i 
kontekst, også den blir tverrestetisk.

Mens hun var ansatt som stipendiat ved 
Høgskolen i Agder tok hun sin doktorgrad 
ved Aarhus Universitet i Danmark. I Aarhus 
var hun tilknyttet Afdeling for dramaturgi 
hvor hun i 2010 forsvarte sin PhD-avhandling 
Feedbacksløyfer i teater for svært unge 
tilskuere. Et bidrag til en performativ teori og 
analyse. Hennes forskning i skjæringsfeltet 
mellom teatervitenskap, barnekultur og 

anvendt teater gir et viktig bidrag innen teater 
for de aller minste. Samtidig har Siemke lenge 
vært interessert i forskningsmetodiske og 
teaterteoretiske spørsmål.

– Når jeg opplever samtidsteater er jeg ofte 
opptatt av spørsmålene hva teatret ”gjør”, 
”kan” og ”vil” i dagens samfunn. De siste årene 
har jeg forsket på teater etter terrorangrepet 
22. juli – et felt preget av mange sterke 
følelser og meninger. Jeg pleier å jobbe med 
nærlesninger av forestillinger som samtidig 
gir anledning til å drøfte mer overordnede 
spørsmålet, både om samfunnet generelt og 
om teater som medium og kunstform.

Hennes aktuelle forskning om teater og 
dissens er del av en større tverrestetisk 
forskningssatsning ved Universitetet i 
Agder, nemlig forskningsplattformen 
Kunst i kontekst (KiK). Siemke har hatt 
hovedansvar for å utvikle denne satsingen 
ved UiA de tre siste årene og leder nå en av 
KiK-forskningsgruppene med temaet ”Kunst 
og konflikt”.

– Vi ønsker å undersøke hvordan teater og 
andre kunstformer kan være arena for gode 
uenighetsfellesskap. Jeg tror dissenserfaringer 
er undervurdert – kanskje spesielt i de 
nordiske landene hvor en konsensustenkning 
tradisjonelt har stått sterkt. 

Redaksjonen i DRAMA er svært glad for å 
ha fått Siemke Böhnisch med på laget. Vi ser 
fram mot å arbeide sammen med henne med 
å skape nye faglig godt funderte, engasjerende 
og inspirerende nummer av tidsskriftet.

SIEMKE BÖHNISCH 
FR A OG MED DENNE UTGAVEN AV DR AMA ER 
SIEMK E BÖHNISCH NYTT R EDAKSJONSMEDLEM.

REDAKSJONSMEDLEM

NYTT REDAKSJONSMEDLEM PLAYBACKTEATER

 tel. (+ 47) 45 08 14 23 (Jan) 41 38 18 04 (Synne) ,  playbackteater@platander.no

Kurs  våren og sommeren 2016 

in aff i l iat ion with Centre for Playback Theatre in New York

PRØVE PÅ - 
WORKSHOP 
30. april i Oslo

GRUNNKURS 
16.-19. juni i Stockholm

Maria Danielsson & Pontus Holmgren
 30. juni - 3. juli i Norge

Jan & Synne Platander 
På våre grunnkurs får du lære deg de grunnleggende strukturer som brukes  

for å speile personlige fortellinger fra scenen i playbackteater. Samtidig som du 
lærer deg en teaterteknikk, får du  en rik egen opplevelse av fortellinger,  

kreativitet, samspill og improvisasjon. Ingen forkunnskaper kreves.  
For deg som vil utvikle deg videre, tilbyr vi i sommer to fordypningskurs  

med Tim Van Ness fra USA som gjestelærer:  

Skandinavisk Playbackteater Studio

Sommeren er her snart -  
og dermed nye muligheter  

for inspirasjon og faglig påfyll.  
Bli kjent med playbackteater som 

dialogverktøy og kunstform!  
Vi tilbyr kurs for nybegynnere  

og viderekomne.  

www.playbackteater.no

FORDYPNINGSKURS 
”The Art of Conducting” 
27. - 3o. juli i Norge
Tim Van Ness & Synne Platander
 
”The Power of Music in PT” 

1.-4. august i Norge

Tim Van Ness & Jan Platander

ARTXCHANGE

Vi gir barn og ungdom verktøy til å fortelle,
skrive og uttrykke sine egne fortellinger.

I samspill med profesjonelle scenekunstnere, arbeider de
unge med å utvikle sin egen stemme, sitt eget uttrykk.

Ønsker du TekstLab Ung i skolen din
eller ved fritids- og ungdomsklubben ?

Ta kontakt på:
post@tekstlab.com

Mer informasjon:
www.tekstlab.com

Foto: Frédéric Boudin

TekstLab Ung tilbyr workshops

K J Ø P  DTP–NE T TE T
VED KJØP AV ET NETT HOS DTP ER DU MED 
PÅ Å MARKEDSFØRE ORGANISASJONEN VÅR, 
VÅRT NYE NAVN OG LOGO! … OG SELVSAGT 
FREMME DRAMA- OG TEATERFAGET.

BOMULLSNETT MED L ANG HANK. 
K VALITET: BOMULL 105 G/M². 
STØRRELSE: 420×380 MM. 
PRIS KR. 50,- + PORTO. 
SE: http://dramaogteater.no/bestilling-dtp-nett/

FARGER:
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Jeg kom tilbake i jobb i januar etter å ha 
vært ute i foreldrepermisjon. Takk til vikar 
Hege Knarvik Sande som holdt i alle tråde-
ne her i Drama- og teaterpedagogene mens 
jeg var borte! 

I februar var lærere fra 18 videregående sko-
ler over hele landet samlet på Lillestrøm for 
å diskutere utviklingen av programområdet 
drama. Årets kurssamling ble arrangert av 
Drama- og teaterpedagogene i samarbeid 
med dramaseksjonen på Lillestrøm vgs. 
Med Ludvigsen-utvalgets Fremtidens skole 
og en rapport om læreplaner og struktur for 
studieområdet Musikk, dans, drama som er 
under utarbeidelse fra Utdanningsdirek-
toratet som utgangspunkt, ble program-
området drama satt under lupen. I løpet 
av tre dager hadde vi gruppediskusjoner, 
paneldebatt med tidligere elever i panelet 
og tre workshoper.  Workshopene utforsket 
skapende prosesser med vekt på hvordan 
få elevene til å bruke sine egne stemmer i 
en scenisk tekst med Rebekka Brox Liabø, 
hvordan gi elevene en personlig forank-
ring til det sceniske uttrykket med Merete 
Brustad og hvordan undervise i drama- og 
teaterfaget på teaterets premisser med Lars 
Øyno. Drama- og teaterpedagogene arran-
gerer en kurssamling for dramalærerne i 
videregående skole en gang i året. Har du 
ønsker om hva som skal stå på programmet 
neste gang – så ta kontakt. 

I forkant av kurssamlingen gjorde vi en 
spørreundersøkelse om struktur og lære-
planer på programområdet drama i vgs. 
En av konklusjonene er at det er flertall 
for å bytte navn fra drama til teater på pro-
gramområdet! Hele rapporten finner du på 
www.dramaogteater.no 

Arbeidet med å lage en læreplan i drama/
teater for Fremtidens skole er godt i gang. 
Læreplanen skal synliggjøre hva slags kom-
petanse vårt fagområde vil kunne gi frem-
tidens elever. Læreplangruppen ledes av 
professor i drama Rikke Gürgens Gjærum. 
Hvis du har et innspill til læreplangruppen 
kan du ta kontakt med meg. Læreplangrup-
pen tar innspillene med seg i arbeidet med 
å ferdigstille en læreplanskisse for drama/
teater i grunnskolen før sommeren. 

Det blir årsmøte og fylkeslagstreff lørdag 21. 
mai. Se annonse på neste side for mer info. 
Alle medlemmer er hjertelig velkomne!

Kari
KARI STRAND
DAGLIG LEDER I DR AMA- OG TEATERPEDAGOGENE
K A R I . S T R A N D @DR A M AO G T E AT E R . N O

KONTORET
PÅ PULSEN

FAS T S PA L TE  : KON T OR E T PÅ PU L S E N

“
Arbeidet med å 

lage en læreplan i drama/
teater for Fremtidens 
skole er godt i gang.

Læreplanen skal synliggjøre 
hva slags kompetanse

vårt fagområde vil kunne 
gi fremtidens elever

ˮ

NÅR: Lørdag 21. mai kl 11-15 (årsmøte) og kl 15.30-16.30 (fylkeslagstreff). Enkel lunsj.  
HVOR:  Drama- og teaterpedagogene, Trondheimsveien 2, bygg J, 6. etasje, Grünerløkka, Oslo. 

Årsmøtefest: Fra kl 16.30 på den store takterrassen eller i fellesarealet ved Drama- og 
teaterpedagogenes kontor. Ta med drikke og gjerne gitar. Det blir enkel servering. 

STEMMEREGLER på årsmøtet: Alle medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett. 
Styret i DTP sentralt og fylkeslagenes delegater har stemmerett. DTP har fylkeslag i Hordaland, 

Rogaland, Oslo-Akershus og Nord-Norge (fylkene Nordland, Troms og Finmark). 
Medlemmer fra fylker uten fylkeslag samles fylkesvis på 

årsmøtet og har én stemme per fylke. 

PÅ MELDING: Mail til kari.strand@dramaogteater.no (for matbestilling). 
Arrangementet er gratis! ALLE medlemmer er hjertelig velkomne! 

A N N O N S E

DTP ÅRSMØTE OG 
FYLKESLAGSTREFF 

2016
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RETURADRESSE:
DRAMA- OG TEATERPEDAGOGENE
POSTBOKS 4727 SOFIENBERG, 0506 OSLO

– HVOR ER TEKSTEN I DRAMAARBEIDET? 
– HVEM SKAPER SCENETEKST FOR BARN OG UNGE? 

– HVORDAN SKAPES TEKSTEN?

Vil du abonnere på DRAMA?
Se: dramaogteater.no

B


