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Min pappa Toni Erdmann hvordan innføringen av den fiktive karakteren Toni gir en
far og datter mulighet til å handle på andre
måter enn den vante relasjonen deres tillater.
Dette åpner for løsrivelse fra noen ufruktbare samspillsmønstre.
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DEL I: FIKSJONALITET I FILM

08: Tine Skjold: DET ENKLESTE ER PARYKK (Om filmen Min pappa Toni Erdmann)
14: Bjørn Rasmussen: MANNEN PÅ MÅNEN (Fagfellevurdert artikkel)
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(Portrettintervju med Anna-Lena Østern)
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62: Rannveig Þorkelsdóttir og Ólafur Gudmundsson: TIME FOR DRAMA?
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70: Stig S. Eriksson: FØRST I NORDEN

(Om dramafaget ved Høgskolen i Bergen gjennom 45 år)
78: Rikke Gürgens Gjærum: DRAMA I SKOLEN – INGEN UTOPI
82: Stine Ellinggard: FRA GRUNNSKOLEN TIL STORTINGET

(Intervju med Åshild Vethal)
84: Anna-Lena Østern: DEN RAFFINERTE LEKEN

(Bokanmeldelse av Barnekulturens iscenesettelser I og II)
86: Tove Ilsaas: HVORDAN BLI «VERDENS BESTE LÆRER »?

(Bokanmeldelse av Læreren som regissør)

MEDLEM AV NORSK TIDSKRIFTFORENING
OG FAGPRESSEN

2

D R A M A N R . 0 2+ 0 3 _ 2 017

ANSVARLIG REDAKTØR
HEDDA.FREDLY@DRAMAOGTEATER.NO

FIKSJONALITET I FILM:

Man snakker ofte i dramafaget om at «fiksjonen beskytter». De mest dominerende
retningene innen dramapedagogikken
«/…/ legger stor vekt på at kunstpedagogen
og deltakeren kan og bør skille tydelig når
man er i fiksjon og ikke. Det er i vekselvirkningen mellom å være i rolle og ute av rolle
at det pedagogiske erkjennelsespotensialet
påstås å være særlig tilstede» skriver Bjørn
Rasmussen i dette temanummeret. Men
hva om den avklarte og definerte fiksjonen
beskytter for godt og blir et hinder for all
den gode viljen drama- og teaterpedagogene bringer til torgs?
Første del av dette nummeret av DRAMA
tar blant annet for seg filmer der hovedpersonene spiller ut rollefigurer i «det virkelige
liv» (filmuniverset). I disse filmene er omgivelsene usikre på hvorvidt personene spiller
eller ikke, eller hvor på «fiksjon-virkelighetskalaen» de opererer. Blant annet viser Tine
Skjold i sin analyse av fjorårets filmsuksess

Bjørn Rasmussens artikkel Mannen på månen handler om Milos Formans Man on the
Moon om performancekunstneren og komikeren Andy Kaufman. Ifølge Rasmussen kan
filmen kaste lys over en form for teatral selvfremstilling som både angår aktørens danning og skaper en egen performancesjanger.
I historien om Kaufmans liv og kunst er tilsløringen av fiksjon og virkelighet satt i system - lik den vi ofte finner i barns lek. «Når
man arbeider i det estetiske rommet med
små barn er det nemlig ikke lett, og kanskje
hverken mulig eller ønskelig, å tvinge frem
et tydelig skille mellom fiksjon og virkelighet. Barnet danner sin identitet gjennom den
dramatiske leken og tester personlige og sosiale egenskaper og holdninger i det estetiske
rommet.» skriver Rasmussen videre.
Dokumentarfilmen om innspillingen av
Man on the Moon - Jim & Andy: The Great
Beyond ble nettopp sluppet på Netflix. Her
får vi se hvordan avdøde Andy Kaufman (og
hans alter ego Tony Clifton) formelig overtok
skuespilleren Jim Carrey under hele innspillingsperioden. Dette skapte kaos på filmsettet, forløste frustrasjon og ny kreativitet hos
de involverte, og for Carrey åpnet det for
spørsmål om hvem han egentlig var og er alt presentert i en svimlende mangefasettert
fortelling i Jim & Andy.
Alle artiklene i temadelen viser potensialet i
å tilsløre eller komplisere de forskjellige fiksjonslagene. Kanskje på tide å gi slipp på dikotomien fiksjon/virkelighet også i dramapedagogisk arbeid?
D R A M A FAG E T I N O R D E N :

Vi i DRAMAs nordiske redaksjon oppdaget
at vi har helt forskjellige utgangspunkt når
vi snakker om faget. «For at få en bedre forståelse af den diversitet som ligger i opfat-

telsen af dramafaget, forsøger vi i denne temadel at synliggøre de ligheder og forskelle
som opererer på tværs af landegrænserne i
Norden.” skriver vi i innledningen til den
andre hoveddelen i dobbeltnummeret.
Forhåpentligvis vil artiklene gi oss mer
inngående kjennskap om ståstedet til våre
nordiske kollegaer, og slik legge grunnlag
for fortsatt fruktbare faglige diskusjoner og
utvekslinger. Blant annet kommer Rannveig Thorkelsdóttir og Anna-Lena Østern
gjennom en kartlegging av og dypdykk i
historien om drama-/teaterfagets posisjon
i de nordiske læreplanene med noen potensielle frampek for fagets videre utvikling.
Professor Anna-Lena Østern er portrettintervjuet i denne temadelen. «De nye mediers
forhold til fiktion, fiktionalisering og fiktionalitet må ind i dramafaget. Der må være
noget som skaber en virkelighedsanknytning, og her tror jeg at dramafaget kommer
til at have en crossover funktion. En funktion, hvor man skaber performance, hvor man
bruger teatrale udtryk også auto-biografisk,
men sammen med digitale udtryk» sier hun.
Slik understreker også hun problemstillingen i film-temadelen.
Ny forskning i feltet tar for seg hvordan forholdet til fiksjonaliserings-strategier i sosiale
medier kan anvendes i dramapedagogisk arbeid. Dette skal vi komme nærmere inn på i
kommende temanumre.

Kristian Nødtvedt Knudsen har bistått meg
med redaktørgjerningen til dette dobbeltnummeret – med et spesielt ansvar for Norden-delen. Jeg vil gjerne takke ham for et godt
samarbeid!
Fra og med neste nummer utgis DRAMA på
Universitetsforlaget, dermed får vi nye designere og nytt trykkeri. Jeg vil derfor gjerne også
få takke Anette og Anna-Julia i Blunderbuss
og Tone på Hamtrykk for et fantastisk godt
samarbeid i en årrekke!
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DTP LEDER

STOLT SOM EN HANE
Fagpolitisk arbeid nytter – det er ingen tvil
om det. Dramafaget går en svært spennende tid i møte. Jeg har erfart at systematisk,
målstyrt lobbyarbeid og samspill mellom
forskning, pedagogikk og politikk fungerer
hvis man vil nå frem fagpolitisk. Som nyvalgt
styreleder for DTP, leder for læreplangruppen og forskningsleder for «Drama/teater og
demokrati»-prosjektet har jeg arbeidet aktivt
fagpolitisk med drama som læringsform og
fag siden 2012. Mange har deltatt – så vi har
dratt dette lasset sammen.

R I K K E G Ü R G E N S GJÆ R U M
PROFESSOR DR.ART.
STYRELEDER FOR DRAMA– OG TEATERPEDAGOGENE
TLF: 911 83 337
E-MAIL: rikke.gurgens@hioa-no

“
Vi har jobbet politisk

etter både «bottom-up»
og «top down»-prinsippet
ved å påvirke lokal og
regional opinion samtidig
som vi har arbeidet på
toppnivå politisk.

ˮ
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Jeg har de siste årene deltatt i ti hovedhandlinger for å styrke drama-/teaterfaget utdanningspolitisk. Vi har etablert og gjennomført
et massivt nasjonalt forskningsprosjekt, Drama, teater og demokrati (2013-17), for å samle
fagmiljøet, vi har skrevet en læreplan for drama som skolefag fra 1.-10. klasse (2016), vi har
produsert en rapport om drama i grunnskolen (2016), og lansert en nasjonal statusrapport om drama i lærerutdanning (2017). Foruten om det har vi hatt én aksjon med drama
som læringsform i 70 klasserom i grunnskolen (2016) og én aksjon for drama i lærerutdanningen i landets største byer (2017).
Knyttet til aksjonene hadde vi en kronikksyklus gående blant enkelte av DTP-medlemmene. Vi har i denne syklusen produsert en
mengde kronikker for å spre budskapet vårt
i flest mulig aviser i hele landet, som så ble
spredt gjennom sosiale medier. Vi har også
laget tre korte kampanjefilmer om drama på
småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet som er delt svært mange ganger i sosiale
medier i perioden mellom skolestart og valget. Og det hele kulminerte altså i demonstrasjonen rett før valget i høst på Stortinget
(les mer om dette på side…)
Vi har jobbet politisk etter både «bottom-up»
og «top down»-prinsippet ved å påvirke lokal
og regional opinion samtidig som vi har arbeidet på toppnivå politisk. Vi har vært i tett
politisk dialog og hatt møter med medlemmene av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (KUF) og regionenes stortingspo-

litikere ved behandling av St.meld.nr. 28 og
den nye generelle delen av læreplanen. Og vi
arbeider i disse dager med oppfølging av Stortingets krav til regjeringen om å lage en plan
for de praktiske og estetiske fagene i skolen.
I den forbindelse møtte vi fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim til et times
langt møte den 21. november. «Takk for sist!»
sa Asheim da jeg hilste på ham. Slik satte
han tonen for et positivt og lydhørt møte
med DTP. Vi diskuterte mulighetene for mer
drama i lærerutdanningen og aktiv bruk av
drama som læringsform i grunnskolen. Ministeren vil gjerne se mer bruk av drama i
opplæring av unge mennesker, så her har vi
en jobb å gjøre. Dagens regjering vil gi utdanningsinstitusjoner mer autonomi, dermed
ligger jobben hos oss. Vi må tilby, konkretisere og spre læringsformer som funker for
lærere og elever. Brett ermene opp og ta tak
der du er, for regjeringen støtter vår læringsstrategi, men de vil ikke detaljstyre skolene.
Mitt uformelle metaforiske motto som nyvalgt styreleder i Drama- og teaterpedagogene er derfor: «Modig som en ørn, stolt som
en hane og sterk som en bjørn». Med dette litt
lekne mottoet skal DTP i løpet av de neste to
årene klare å få mer drama, mer praktiskeog estetiske læringsformer og mer samarbeid
inn i en fagoverskridende grunnskole. For det
handler om at vi må være modige og tørre å
stille de kritiske spørsmålene i norsk utdanningspolitikk på steder der vi ses og høres. Og
vi må være stolte av faget vårt, de tradisjoner
vi bærer med oss av praktisk arbeid på «gulvet», den forskningsporteføljen vi internasjonalt har klart å skape og den kraften som
ligger i fagets natur.
I tiden fremover handler det også om å være
sterk, klar og positiv i en konstruktiv dialog
for en bedre skole og et mer bærekraftig samfunn. Et samfunn som tar eleven på alvor og
driver bærekraftig undervisning som ikke
sløser med elevenes ressurser, men som bringer dem aktivt inn i et handlende og reflekterende læringsrom.

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.

Medlemsinfo

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.

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 i drama/teater
og arbeider med drama/teater.
Kontingent
Ordinære medlemmer 420.Studenter/pensjonister 290.Høgskoler og universiteter, 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.

Abonnement er inkludert i medlemskontingenten.
DTP selger også enkeltnumre og klassesett av tidsskriftet.

Kontakt DTP
Daglig leder i DTP :
Kari Strand (jobber i 60%-stilling)
Mail: kari.strand@dramaogteater.no
Tlf: + 47 978 99 515
Medlemsservice:
Rita Ivarrud (vikar, jobber i 40 %-stilling)
Mail: medlem@dramaogteater.no
Tlf: +47 922 24 803
Ansvarlig redaktør for tidsskriftet DRAMA:
Hedda Fredly (jobber i 50%-stilling)
Mail: hedda.fredly@dramaogteater.no
Tlf: +47 976 66 361

NESTE
DRAMA

N O 1 | 2018: IMPROVISASJON

N O1 | 2018 KOMMER I MAI

N O2 | 2018: DRAMA/TEATER

REDAKSJONELL DEADLINE: 1. MARS 2018

OG

NYE MEDIER

N O3 | 2018: J U B I LEU M S N U M M ER .
MAS H U P.

ANNONSEMATERIELL: 10. MARS 2018

Har du ideer eller innspill til tidsskriftet,
eller har du lyst til å skrive selv? Ta kontakt
med redaktør Hedda Fredly på hedda.
fredly@dramaogteater.no eller med et
redaksjonsmedlem (se kontaktinfo på side 2)
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DEL I
F I K SJONA L I T ET I F I L M :

Kan filmer som viser lek med ulike fiksjonsnivåer
"i det virkelige liv" gi noen nye retninger for dramapedagogikken
– og for kunstens politiske potensial?

Min6 pappa
ToniA Erdmann
(Maren Ade. Foto: Sony Pictures Classics)
DR AM A
N
NR
R ..0032+
_ 20016
3 _ 2 017
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T E M A : Fiksjonalitet i film

TINE ERIKSEN SKJOLD
FREEELANCE DRAMA- OG TEATERPEDAGOG.
UTDANNET LEKTOR I DRAMA OG TEATER
FRA HØGSKOLEN I OSLO.

DET ENKLESTE
ER PARYKK
Hva gjør vi når våre virkelige selv ikke lenger duger? I fjorårets mest forrykende
kinofilm blir en fiktiv tredjeperson løsningen på en far/datter-relasjon i fritt fall.

TEKST: TINE ERIKSEN SKJOLD

Min pappa Toni Erdmann
Tysk/østerisk film fra 2016.
Regi: Maren Ade
Manus: Maren Ade
Skuespillere: Peter Simonischek,
Sandra Hüller, Michael
Wittenborn, Thomas Loibl,
Trystan Pütter, Hadewych Minis,
Lucy Russell, Ingrid Bisu, Vlad
Ivanov, Victoria Cocias
Produsent: Bruno Wagner,
Antonin Svoboda, Maren Ade,
Jonas Dornbach, Ben von
Dobeneck, Janine Jackowski
Foto: Patrick Orth
Musikk: Patrick Veigel
En fiktiv fortelling om Winfred
og Ines, en far og datter, som
gjennom bruk av rollespill lærer
å kjenne hverandre på nytt. Et
av Maren Ades mål med filmen
var å utforske det absurde
innenfor realismens rammer.
Bruk av rollespill i skildringen av
en «virkelig» relasjon er ett av
grepene hun gjør for å utforske
dette. Filmen har gjerne blitt
beskrevet som en komedie, men
er også en vond skildring av en
far og en datters brutte relasjon
og kamp for å finne tilbake til
hverandre igjen.

8
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Hva skjer dersom vi tar med oss teaterets og
dramapedagogikkens fiktive roller ut i det
virkelige liv? Hvis vi ikke lar dem bli værende igjen i teatersalen eller i klasserommet, men benytter rollene som verktøy for
å utforske virkeligheten på nye måter? Det
er dette den tyske regissøren Maren Ade
utforsker med sin film Min Pappa Toni Erdmann, og det er hennes blikk på rollespillets muligheter for det virkelige liv som skal
diskuteres her.
Å utforske en annen virkelighet
Noe av det som gjør teater og film så viktig
er at vi kan leve oss inn i en annen virkelighet fra utsiden. Vi gis mulighet til å kjenne
oss igjen i situasjoner og relasjoner, trekke
paralleller til egne liv og erkjenne noe som
kan endre måten vi tenker om livet, relasjonene, samfunnet og verden vi er en del av på.
Det er denne dynamikken dramapedagoger
lar seg inspirere av og som de tar med seg
inn i klasserommet, dramasalen, fengselet
og flyktningmottaket, men da for at alle
skal få utforske en annen virkelighet fra
innsiden. Dramapedagogene legger til rette
for at det skal være mulig for oss alle, ikke
bare for skuespillerne, å tre inn i, skape og
utforske aspekter ved virkeligheten gjennom fiksjon – i andre roller og perspektiv
enn våre egne, opprinnelige. Dette er altså

kjernen i mye dramapedagogisk arbeid
(Sæbø, 2016) – en kjerne som også kan forstås som beveggrunnlaget til Maren Ades
hovedkarakter Winfred i Min pappa Toni
Erdmann.
Hvem er Toni?
«Hva synes du det er verdt å leve for?!» spør
Ines sint til sin far, Winfred, midtveis i filmen om deres hverdag og relasjon. Spørsmålet er et svar på Winfreds kritikk av livsstilen hennes, hvor han antyder at måten
hun lever på ikke kan gjøre henne lykkelig.
Winfred har reist på overraskelsesbesøk til
Ines i Romania, hvor hun jobber som konsulent i et stort firma. Ines er ambisiøs og
hardtarbeidende, og overraskelsesbesøket
tas ikke så varmt imot. Man kan forstå at
Winfred forstyrrer henne i jobben, og at
dette er problematisk for en som ønsker å
komme seg opp og frem. I sitt dagligliv har
jo Ines tross alt tatt et valg om å være alene,
uten familie, fritatt fra å måtte ta del i og
bruke tid på personlige relasjoner. Det er
hardt, men hennes valg ville kanskje aldri
blitt stilt spørsmål ved dersom hun var en
mann – og kjønnsrolleproblematikken er
også en viktig del av filmen.
Særlig gjør den seg gjeldende i skildringen
av Ines’ kamp for å bli sett og anerkjent som

"BUSINESSMANN": Winfried (Peter Simonischek) forsøker å oppnå kontakt med sin datter utkledt som karakteren Toni Erdmann i Min pappa Toni Erdmann.
(Foto: Arthaus)
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T E M A : Fiksjonalitet i film

“
Rollespillet skaper mulighet for en meta-refleksjon
hvor man kontinuerlig observerer og reflekterer
over seg selv og den andre som seg selv, i rolle.

ˮ

yrkeskvinne i et mannsdominert miljø – en
kamp som ikke nødvendigvis gjør henne
lykkelig, men som likevel bør være verdt
noe, også for en kvinne. Så når Winfred
stiller spørsmål ved verdivalget Ines har
tatt for sitt liv, kan man forstå at hun blir
sint og at hun distanserer seg ytterligere fra
det familiære og nære. Hvis ikke engang faren har tro på henne, er det kanskje best å
leve som hun først hadde tenkt: alene. Hun
bestiller en taxi, og sender sin far med fly
tilbake til Tyskland.
Men Winfred reiser ikke hjem. Han vender
tilbake – denne gangen forkledd som forretningsmannen Toni Erdmann.
Tonis muligheter
Forkledningen består av en litt sliten dress,
en brun langhåret parykk og et sett med
løstenner kjøpt i en kostymeforretning.
Den er på ingen måte ugjennomskuelig,
men Winfred er insisterende, og når han
introduserer seg for Ines og hennes kollegaer som forretningsmannen Toni Erdmann,
gjør han det med pondus og humor. Han
selger seg inn som en med tilknytning til en
kunde som Ines og hennes selskap er svært
interessert i. Med Toni skaper Winfred dermed en rolle som har relevans og nytteverdi
for Ines, og han skaper en tilhørighet til sin
datter han som far ikke har.
Ines mottar først forslaget noe motvillig,
men begynner etter hvert å spille med. Hun
inkluderer Toni i samtaler, på fester og introduserer ham til og med som en kollega
på en forretningsreise i distriktet. Winfreds
plan om å komme nærmere sin datter ser ut
til å fungere.
Toni Erdmann gir Winfred mulighet til å
kommunisere med datteren sin på et nytt
språk, og de to går inn i et dramatisk spill
hvor de begge ser hverandre fra nye perspektiv: Ines gis rom til å kunne betrakte og
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kommunisere med sin far i en ønsket, distansert rolle, Winfred går inn i en rolle som
kan akseptere at Ines forholder seg til ham
på nettopp den måten.
Nye oppdagelser
Ifølge Aud Sæbø bygger det dramatiske
spillet på menneskets evne til å bytte perspektiv. Vi kan skape en som-om-rolle i
en som-om-situasjon, og med dette utforske verden med nye øyne. Det dramatiske
spillet skaper slik en plattform for kreativ
utforskning og nye erkjennelsesmuligheter
(Sæbø, 2016, s. 47). Samtidig vil man i et
postmodernistisk teaterperspektiv kunne
hevde at man i rolle aldri helt gir slipp på
seg selv: «(…) theatreal bodies don’t rest
safely in a classic fiction contract. Instead,
they are propelled by the tension or oscillation between a real presence and a fictitious
framing” (C. Fogh & J. Fogt, 2009, s. 1918).
Rollespillet skaper dermed mulighet for en
meta-refleksjon, hvor man kontinuerlig observerer og reflekterer over seg selv og den
andre som seg selv. Ens handlinger i rolle
styres altså ikke av rollen, men av personen
som spiller den og skaper sådan en aktiv
plattform hvor man kontinuerlig kan tenke
og reflektere over handlingene sine som seg
selv. Samtidig gir rollen muligheter for å
kunne handle på en annen måte enn man
selv ville gjort.
I Min pappa Toni Erdmann synliggjøres
dette gjennom Winfreds etablering av rollen Toni, som skapes ut fra Winfreds behov
for å komme nærmere sin datter. Gjennom
Toni skaper Ines og Winfred en ny relasjon
i fiksjon som gjør det mulig for dem begge å
oppleve hverandre på nye måter, i nye situasjoner. I lys av teorien om fiksjonens metaperspektiv gir rollene dem med dette mulighet til å handle på andre måter enn det den
vante far-/datter-relasjonen kanskje tillater,
samtidig som de bak de nye rollene konti-

nuerlig kan betrakte hverandre som seg selv.
De kan altså spille ut situasjoner og utføre
handlinger som de vanligvis ikke ville ha
gjort, samtidig som de kan reflektere over
alle disse situasjonene og handlingene som
seg selv. Erfaringene gir de dermed nye erkjennelser om hverandre som øyeblikkelig
lar seg overføre til deres «sanne» relasjon,
og leder til at denne sakte, men sikkert kan
løsrives fra gamle forventninger om hva
den skal bestå av og være.
Det unike med bruk av rolle i denne sammenhengen er altså at relasjonen utforskes
og utfordres fortløpende i aksjon. Som
«forretningspartnere» trenger ikke Ines og
Toni/Winfred lenger å ta hensyn til hverandres private eller personlige preferanser,
og de kan kreve ting av hverandre som de
kanskje ikke hadde våget å kreve som far
og datter. På et besøk hos en forretningsfrue ønsker eksempelvis Winfred å takke
for gjestfriheten med en liten sangopptreden med Ines i hovedrollen. Fordi Winfred
har introdusert seg selv som ambassadør
ved den tyske ambassaden, og Ines som
sin sekretær, har hun intet annet valg enn
å lystre. Han er jo tross alt sjefen hennes, og
motvillig synger hun derfor av full hals.
Deres nye relasjon som forretningspartnere skaper dermed en situasjon hvor Toni/
Winfred kan kreve at Ines må tre ut av sin
vante, distanserte rolle på en annen måte
enn man tidligere i filmen kan se at han kan
gjøre som far. Rollene gir dermed Winfred
og Ines mulighet til kontinuerlig å kunne
gjøre forhandlinger om hva de ønsker at relasjonen skal være, samtidig som de handler. Fordi Toni Erdmann er fiktiv kan Winfred og Ines hele tiden omskape seg selv,
og de kan tilpasse seg hverandre utfra de
oppdagelsene de gjør i fiksjon. Dette står i
motsetning til forhandlingsprosessene de
har før Toni Erdmann introduseres, hvor
de diskuterer sitt far-/datter-forhold som

EKSTREMT PÅKLEDD/ EKSTREMT AVKLEDD: Ines (Sandra Hüller) møte med en hårete figur.

seg selv og stagnerer i gamle forventninger
til hvordan de begge skal være og te seg, og
til hvordan deres forventninger til far- og
datter-rollene skal være. Gjennom Toni kan
de bryte gamle mønstre, i den forstand at
de ikke lenger trenger å behandle hverandre
som forventet – på godt og ondt.
Å leve et dobbeltliv
For det er jo ikke sånn at Toni Erdmann
automatisk åpner opp for det gode og nære.
Oftest så er Ines og Winfred/Toni i krig - de
krangler, er uenige og sårer hverandre. Forhandlingsprosessen er altså på ingen måte
smertefri, og kanskje er det nettopp Toni
som gjør det mulig for dem å slippe sine
styggere sider til. Alt er jo egentlig «bare»
på liksom, eller?
Konstantin Stanislavskij beskriver skuespillerens levendegjøring av en rolle som
en tilstand hvor skuespilleren lever et dobbeltliv: «(…) When I am acting, (…) I laugh
and I weep and at the same time analyse my
laughter and tears, so that they can touch
the hearts of those I wish to move more deeply» (Stanislavskij, 2010).

Selv om Toni gir Winfred en anledning til
å tilnærme seg sin datter med et utgangspunkt som er et annet enn hans opprinnelige eget, gir rollen dem begge makt til å
påvirke den andre med rollen som medium.
De kan gjemme seg bak den, og bruke den
som en slags beskyttelse for å gjøre og si
ting de vanligvis ikke ville gjort eller sagt.
Rollen gir dem en distanse til sin velkjente
far/datter-relasjon, og de kan tillate seg
å vise sider ved seg selv som far/datterrelasjonen vanligvis ikke tillater. Mest er
dette gjeldende for Ines som eksempelvis
sniffer kokain foran Winfred på fest, men
også Winfred bruker Toni som middel til
å presse Ines ut av komfortsonen på måter
han nok ikke kunne ha gjort som far. Paradokset som oppstår er dog at hendelsene
de utsetter hverandre for er og forblir høyst
reelle, selv om Toni ikke er det. Og skillet
mellom hva som er fiksjon og virkelighet
begynner også etter hvert å virke svært
uklart for dem begge.
Flytende mening
Som betraktere av en teatral hendelse er vi

på utsiden, vi titter inn, ser og opplever på
avstand – vel vitende om at det vi ser foran
oss er fiksjon: «We watch the mask of appearance, but we are aware of the reality
behind it. We know the tension between
the inside and the outside of the situation.
We search for meaning in the appearances
before us» (O`Neill, 1995, s. 83). På mange
måter skaper dermed vissheten om at alt er
på liksom, en egen dimensjon – en distanse
som gjør at vi automatisk ønsker å lete etter
og finne mening i det vi ser.
På lignende måte leter Ines etter svar på
hvorfor Winfred har gått i rolle som Toni.
Hun vet at det hele er på liksom, og prøver
å finne frem til hvorfor det er sånn. Etter
hvert blir det derimot stadig mer utydelig
om Winfred vandrer rundt med parykk
som Toni, eller om Winfred bare vandrer
rundt med parykk som seg selv. Svaret på
hvorfor Toni eksisterer blir mer og mer
utydelig, og søken etter meningen med
det dramatiske spillet blir vanskeligere. Et
spørsmål man kan stille seg er hvorvidt de
egentlig kan være i stand til å forstå dette
spillet i det hele tatt?
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Winfred avklarte aldri rammene for fiksjonen på forhånd. Han bare tok på seg en
parykk, og introduserte seg selv som Toni.
I rollespillet mellom Winfred og Ines finnes
ingen scene eller sal, ingen fiksjonskontrakt
som omfatter noen innledende ord om hva
man skal gjøre (Heggstad, 2012, s. 67). Det
eksisterer dermed ingen rammer eller regler for det dramatiske spillet. Spesielt tydelig blir dette når Winfred sier at han vil
avslutte rollespillet, mens Ines fortsetter
med å insistere på å tiltale ham som Toni.
Spørsmålet om når det dramatiske spillet slutter, er altså ikke avklart, og det kan
virke som om de er på vei inn i en vanskelig tilstand hvor vissheten om hva som er på
liksom og hva som er ekte, er i ferd med å
forsvinne. Finnes det da en plattform som
gjør det mulig for dem å kunne finne mening i det dramatiske spillet?
Det uforutsigbare gode
I et performanceteoretisk perspektiv ville
man nok ikke tenkt det. Det er et poeng for
performanceteateret at det ikke er kunstneren alene som skal tillegge verket mening,
og postdramatiske teaterformer kjennetegnes blant annet av at man tar et oppgjør
med dramatikken som det meningsbærende elementet i teateret (Lehman, 2006). Mening skal oppstå i nuet, i kommunikasjon
med publikum (Fischer-Lichte, 2008). Hva
Winfred, Ines eller vi som publikummere
forstår som meningen med rollespillet, kan
dermed forstås som relativt i et performanceteoretisk perspektiv, og kanskje er det
nettopp et poeng at man ikke skal søke etter en bestemt mening med det hele. Livet er
jo noen ganger slik. Vi kan ikke alltid forstå
hvorfor vi tenker og handler som vi gjør, ei
heller hvilke motivasjoner som driver oss.
Livet er som regel for rotete satt sammen til
at man kan trekke en lang, rød tråd, og det
slår meg nå at det nok har vært feil å benytte betegnelsen dramatisk om spillet til
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de Winfred og Ines. Dramatisk refererer
gjerne til en form hvor spillet og karakterene har en gjennomgående helhetlig reise
og oppbygning (Szatkowski, 1989), og fullendt er nok ikke reisen til noen av dem når
filmen avsluttes.
Likevel svarer Winfred til sist på spørsmålet om hva som er meningen med livet: Det
er å ta vare på de små øyeblikkene. Og kanskje er det nettopp dette Ines og Winfred
gjør når de trer inn i nye roller, inn i leken.
De våger å være i øyeblikket, i uforutsigbarheten som rollene gir mulighet til. De lener
seg ikke lenger på det vante, men er til stede
i nuet for å se og forstå hverandre på nytt.
Så hvem vet, kanskje er det nettopp å våge
å tre inn i andre roller vi alle bør gjøre når
vi i våre nære relasjoner ikke lenger duger?
Kanskje kan dette lede til at vi oppdager og
blir kjent med hverandre på nytt? Ikke vet
jeg, men plutselig hører du meg i neste familiemiddag rope: «Kom igjen, let’s play!»
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Artikkelen er vurdert og kvalitetssikret
av anonyme fagfeller

BJØRN RASMUSSEN
PROFESSOR I DR AMA/TEATER, NTNU

ELLER KUNSTEN Å REISE DIT?
Man on the Moon om komiker Andy Kaufman viser potensialet i
å insistere på at teatrale handlinger er virkelighet.
TEKST: BJØRN R ASMUSSEN

Man on the Moon
Amerikansk film fra 1999.
Regi: Milos Forman
Produsenter: Danny DeVito,
Michael Shamberg, Stacey Sher
Manus: Scott Alexander and
Larry Karaszewski
Skuespillere: Jim Carrey, Danny
DeVito, Courtney Love, Paul
Giarnatti, Jerry Lawler m.fl.
Musikk: R.E.M.
Biografisk komediedrama
om underholdningsartisten
Andy Kaufmans liv fra
barndom til voksen. Blant
annet fra opptredenene
hans i amerikanske
underholdningsshow som Late
Night with David Letterman, hvor
han havnet i håndgemeng med
skuespilleren og produsenten
Jerry Lawler, som spiller seg selv.

Vi antar at teater og skuespillkunst kan
virke dannende på publikum. Men i dramaog teaterpedagogikken er oppmerksomheten like ofte rettet mot aktøren som selv
agerer gjennom dramatisk lek, rollespill og
scenisk fremføring. I en slik sammenheng
faller man gjerne tilbake på et sosial-realistisk rollespill eller psykologisk-realistisk
skuespilleri, som om det ikke fantes andre
fremføringsmodi som også er både dannende og kunstnerisk potente.
En gammel film med ny aktualitet kan gi en
inngang til å kaste lys på en form for teatral
selvfremstilling som rekker ut over den autobiografiske fremføringen. Milos Formans
film Man on the Moon fra 1999 handler
om livet og karrieren til den amerikanske
komikeren og performance-artisten Andy
Kaufman (1949-1984). Jim Carreys representasjon av Kaufman er i utgangspunktet
et tradisjonelt rollearbeid innen «method
acting» og psykologisk realisme. Skuespilleren Jim personifiserer en gitt, dokumentarisk karakter, Andy.
Det mer interessante eller oppsiktsvekkende
«skuespilleriet» eller fremføringsmoduset
finner vi i første omgang hos Andy Kaufman
selv. Hans opptreden gjorde det nærmest
umulig å vite om han alltid spilte en rolle,
eller om han aldri spilte en rolle. Hans tilslø-
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ring av fiksjon og virkelighet var nemlig ikke
begrenset til et estetisk grep på scenen, men
også til et grep for deler av hans sosiale atferd
på livets scene (Zehme, 2000).
Identitetsprosjekt
Allerede som barn konstruerte Andy rollen
«Dhrupick» til sin doble personlighet, og
som var god å ty til for eksempel når han
ikke ville utsette Andy for ubehageligheter.
Han fikk blant annet en kimono av sin far
som han hadde på seg på skolen, som Dhrupick. Andy var hjemme den dagen. På tross
av psykologer som ville venne Andy av med
sin doble personlighet i oppveksten, støttet
faren Andys fantasier og realiseringer av
dem, samt hangen til opptreden og påfunn.
Det kan være en av grunnene til at Andy
fortsatte sin praksis inn i voksenlivet og
konstruerte sine figurer som er og ikke er
Andy både på og av scenen.
Biografien om Kaufman (Zehmne, 2000)
viser at Andys identitetsprosjekt i lekens
«potensielle rom» i barndom og ungdom
(Winnicott, 1991) videreutvikles til en
kunstnerisk fremføringssjanger. Det innebærer karakterdanninger og iscenesettelser
hvor det bygges inn en bevisst tilsløring på
minst to områder: en tilsløring av formaliserte og planlagte forløp på og av scenen og
de mer improviserte og uventede påfunn,

WE'RE JUST FLOATING IN SPACE: Andy Kaufmans opptreden gjorde det nærmest umulig å vite om han alltid spilte en rolle, eller om han aldri spilte en rolle.
(Fotomontasje: Anette L'orange/Blunderbuss)
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Drama– og teaterpedagogens erfaringer med barn gir tilgang
til spillforståelse som nyanserer dominerende og enkle
oppfatninger av representerende rollespill.
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samt en tilsløring av fiksjon og ikke-fiksjon.
Kaufman opptrer i tydelige fiksjonsroller,
men vil insistere på at rollen er en virkelig person (som med hans Tony Cliftonkarakter, som jeg vil komme tilbake til senere). Samtidig opptrer han som seg selv i
iscenesatte, ikke-hverdagslige handlinger.
Brytekamper med kvinner var ett påfunn.
Hans atferd rammes inn som komikeratferd, men også denne rammesettingen vil
Kaufman tilsløre. Gjennom hele hans korte
karriere skinner en teatral selvfremstilling
gjennom, som ligner selvfremstillingen i
tidlig ekspresjonisme og futurisme 60 år
tidligere (Berghaus, 2010).

RABALDER (over): Andy Kaufman inntok ofte rollen som den ufyselige Tony Clifton. Her gestaltet av Jim Carrey i Man on the Moon.

Andy ønsket ikke å være morsom, han ville
bare være noe, han ville oppnå berømmelse
og status som blant annet de TV-stjernene
han så opp til. Da han så selv ble TV-stjerne
og drømmen ble oppfylt, ble det ikke mindre komisk når han agerte som en aparte,
ofte mislykket karakter som ikke syntes noe
var komisk eller et «spill». Det sies at kun
hans nærmeste visste når Andy spilte og
når han ikke spilte, og ikke engang de trodde først helt på ham da han fortalte at han
hadde fått kreft. Lenge hersket det usikkerhet om hans sykdom og død i 1984, 35 år
gammel. Så sent som i 2013 ble den niende
årlige «Andy Kaufman Awards» arrangert
på New York City’s Gotham Comedy Club
og hvor myten om den levende Kaufman
fortsatt holdes i live av hans slektninger og
enkelte artistvenner1 .
Jim & Andy
I neste omgang er det også noe oppsiktsvekkende Jim Carrey gjør utover å spille Kaufman i filmen. Jim Carrey «var» Kaufman
både på og av filmsettet, til noens forlystelse
og andres ergrelse. I Jim & Andy – en nyredigert film (2017) om The Man on the Moonproduksjonen2, basert på nåtidens intervju
med Carrey og bevarte dokumentaropptak
som Carrey gjorde selv under produksjonen, får vi et innblikk i Carreys lek med rollen på, før og etter filmopptakene. Når den-
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ne dokumentaren ble lagt på is og frigjøres
først nå, nærmere 20 år etter innspillingen,
handler dette om kommersielle hensyn og
hensynet til Carreys omdømme3. Vi merker
også i nåtidens intervju at Carrey spiller ut
en teatral versjon av seg selv og slik gjentar
Kaufmans tilsløringsgrep 30 år senere. Det
sies om Carrey i filmen om filmen:
At first, his recollection of his early career
is lucid, but when he starts giving rich, psychoanalytical readings of his 90s comedies,
and discussing how an artist has to live “up
here” at all times, it’s clear that he’s gone a
little off the rails. Unless he just wants us to
think that. 2
Dikotomien slår sprekker
Hvordan er nå dette relevant for drama- og
teaterpedagogen? I utgangspunktet synes
rollens tilsløring lite relevant. Tvert om,
de dominerende kildene innen den angloamerikanske dramapedagogiske tradisjonen, for eksempel O’ Toole (2015), legger
stor vekt på at kunstpedagogen og deltakeren kan og bør skille tydelig når man er
i fiksjon og ikke. Det er i vekselvirkningen mellom å være i rolle og ute av rolle
at det pedagogiske erkjennelsespotensialet
påstås å særlig være tilstede. Dessuten: Å
arbeide med «fremmede» rollekarakterer i
spill kan gi viktige sosiale innsikter samt
nye perspektiver til aktørens eget liv. Videre angår det ikke minst et etisk prinsipp
om at lekens fiktive rom beskytter oss, gir
oss trygghet og tillatelse til å prøve ut det
vi ikke spiller ut i hverdagens sosiale rom.
Slik er det vanskelig å ikke respektere fiksjonskontrakten i drama- og teaterpedagogens arbeid. Målet er jo nettopp å oppøve
fiksjonskvalitet for skuespilleren eller en
personlig kvalitet hos den sosiale aktøren
som gjennom prosessen med spill/ikkespill blir tryggere på hva som er sanne
innsikter for han/henne. Slik ivaretas et
tydelig skille mellom fiksjon og virkelighet
i vår kultur, både i mainstream teater og i
drama- og teaterpedagogens virke.

Likevel er det kanskje akkurat hos dramaog teaterpedagogen at spill/virkelighet-dikotomien, eller det performanceteoretikeren Richard Schechner (1993) kaller vestlig,
positivistisk forståelse av spill, også slår
sprekker. Det gjør den når vi befatter oss
med barn og unges lek og improvisasjon,
ikke minst når vi behandler selvfremstillingen i sosiale medier (Knudsen, 2017). Det
sier seg selv at tilsløringen av hva som er
spill og hva som er virkelig i det sosiale livet
er et problem for Kaufman og for alle oss
andre som vil bli tatt på alvor og fungere i et
trygt og forutsigbart fellesskap. Det finnes
diagnoser for det vi kaller virkelighetsbrist.
Men når man arbeider i det estetiske rommet med for eksempel små barn er det nemlig ikke lett, og kanskje hverken mulig eller
ønskelig, å tvinge frem et tydelig skille mellom fiksjon og virkelighet. Barnet danner
sin identitet gjennom den dramatiske leken
og tester personlige og sosiale egenskaper
og holdninger i det estetiske rommet. Dette finner vi godt beskrevet for eksempel i
Faith Guss’ banebrytende forskning (Guss,
2000). Her finner vi også sannsynliggjort at
den dramatiske leken bærer en kime av det
som kan videreutvikles til ulike former for
teaterkunst og agering. Dette poenget tydeliggjøres svært konkret i Andy Kaufmans
tilfelle, hvor sosial lekatferd formes til en
performancesjanger hos ham selv. Hvilket
åpner for den innsikt at drama- og teaterpedagogens erfaringer med barn gir tilgang til
spillforståelse som nyanserer dominerende
og enkle oppfatninger av representerende
rollespill. Jeg påstår at alle instruktører og
pedagoger som har arbeidet med improvisasjon og rollespill i mindre bundet form
vil erfare, om de lytter: Nettopp i rammen
av leken vil deltakere i alle aldre blande inn,
prøve ut og repetere egne kroppslige og
mentale erfaringer og forestillinger.
Politisk realisering
Den teatraliteten som utvider jegets rammer kroppslig, emosjonelt og kognitivt
må forstås langt fra en romantisk forestil-
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fiksjonen med en avtalt imitasjon av manus, men fordi man i uvitenhet
tror at improvisert spill er enkle imitative representasjoner.
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ling om positiv vekst og uttrykk for ekte og
opprinnelige natur, en slik vekst dramapedagogen historisk sett har vært beskyldt
for å fremme. Om vi fortsatt er inspirert
av Vygotskis «proksimal sone» bør vi like
gjerne forstå begrepet som en estetisk, autonom sone hvor lek og teatrale handlinger
overgår pedagogiske målsettinger og mål
om det gode eller om det onde for den saks
skyld. Vi kan ha ulike målsettinger for å
teste ut emosjonelle, kroppslige og sosiale
handlinger som ikke er hverdagslige for oss,
men slike handlinger kan like fullt oppleves
som virkelig for aktør og medaktør. I det estetiske rommet, eller «sonen», kan vi prøve
ut og finne den rollen, de egenskaper og de
ideer vi ikke har tilgang til utenfor sonen.
En av Kaufmans alter egoer, Tony Clifton,
gir for Kaufman fiksjonsrammen til å uttrykke den særdeles usympatiske, brautende og mislykkede Elvis-imitatoren og smørsangeren4. Kaufman som barn beskrives
som svært sjenert, og, og på ett nivå utvider
Clifton-rollen Kaufmans personlighet både
på og av scenen. Vi kan fortolke Kaufmansspill som at han representerer en oppdiktet
fiktiv rolle, men vi kan også fortolke det
som en politisk realisering av Kaufman selv.
Hos Kaufman finner vi en teatral og selvrefererende praksis i rammen av tydelige
fiksjonsroller eller også i alternative Kaufman-roller, alt satt i scene i en kunstnerisk
ramme som benekter seg selv. Vi kan som
publikum definere den fiktive rammen når
Kaufman er på scenen, men denne bryter
sammen når Kaufman fortsetter å opptre
med samme rolle også utenfor settet/scenen. Kaufman kalte seg for øvrig en «song
and dance man» hvor det som skjedde nok
ofte var avtalt – men skulle virke improvisert, andre ganger tilsynelatende improvisert ut over avtalene (Zehme, 2000).
Avantgardens spillpraksis
Det er med andre ord ikke slik at fiksjonen bare gis av stoff utenfor en selv i form
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av manus, rollesjablonger og rollemodeller.
Det er heller ikke slik at «sann virkelighet»
kun er å forstå som sosiale hverdagshandlinger i kjente roller. Det finnes en form for
teatral selvfremstilling som henter det teatrale fra fantasien, fra selvets utprøving, og
som kan oppleves som potensielt virkelig
for aktør og omgivelser; som potensiell ny
selvrepresentasjon. Det er dette Kaufman
spiller på og som plasserer ham tett på avantgardens spillpraksis.
Det er i første rekke i den tidlige ekspresjonismen, futurismen og dadaismen at
aktøren kan veksle mellom å opptre i definerte fiktive karakter og å iscenesette seg
selv mer eller mindre teatralt som formidler
av et personlig, sosialt eller politisk budskap
(Berghaus, 2010). Vi vet også at variasjonen
i spillestil og åpninger i dramaturgien for
«nonmatrixed representasjon» (Auslander,
1997) videreføres i sen-avantgarden; i amerikansk gruppeteater og i performancekunst,
i Fluxusbevegelse og happenings. Kaufman
tilhørte nok ikke den politiske avantgarde,
men han omtales som representant for den
senere amerikanske dadaisme (Nailor, 2015).
På tross av drama- og teaterpedagogens
fleksible erfaringer med spill og agering
kan likevel Carreys og Kaufmans tilsløringer virke oppsiktsvekkende og uvant.
Skyldes det kanskje at teaterindustrien ikke
har stimulert særlig annet enn tradisjonelt
rollespill på scenen? Når vi for eksempel
forfølger ekspresjonismen inn på de norske
teaterscener mellom 1930 og 50 er det det
skrevne drama som inspirerer, samt scenografiske og scenetekniske elementer fra
avantgarden. Spillestilen er gjerne fortsatt
den psykologisk-realistiske i god Ibsentradisjon. Eller, har vi i kunstpedagogikken
lent oss for mye og lenge på gammel samfunnsvitenskapelig lekteori som også fremmer enkel imitasjonsforståelse? Om dette
er tilfelle skal vi minne om at drama- og
teaterpedagogisk forskning lenge har pekt
på at kunstpedagogisk praksis står i gjeld

til eller er beslektet med performancetradisjonen og avantgarde. Forbindelsen mellom
dramapedagogikken og performancetradisjonen ble tidlig sett, for eksempel gjennom
Krøgholts arbeider (1999).
Uetisk?
Når avantgardistiske former for agering har
overlevd i kunstpedagogisk praksis synes
det å skje en forflating som svekker det estetiske og politiske potensialet. Det kommer
tydelig til uttrykk gjennom Jacob Morenos
overføring av ekspresjonismens improviserte spillformer til det pedagogiske rollespillet i USA i perioden 1925-1970. I samfunnsvitenskapens rammer skjer det fort en
endring når rollespill blir behaviouristiske
øvelser i sosial-realistisk representasjon og
måling av årsak-virkning (Rasmussen and
Kristoffersen, 2011). Filmene, både de dokumentariske og fiktive5, om det såkalte
Stanford Prison-eksperimentet i 1971 beskriver på mange måter sluttpunktet for en
selvfremstillende spilltradisjon som blant
annet Moreno innførte til USA. Disse filmene dokumenterer for all verden hva som
skjer når man tror at improvisert spill skal
representere gitte holdninger, som i et sosialt laboratorium for å teste og måle sosial
atferd. Det som i Stanford-eksperimentet
skjedde med «innsatte» og «fangevoktere» i
fri utfoldelse var jo nettopp at aktørene eksponerte seg selv og sine ikke-hverdagslige
holdninger i retning sadisme, underkastelse
og aggressivitet, langt ut over gitte instruksjoner, og hvor denne teatrale fremstillingen
oppleves virkelig av aktører og medaktører.

OVER: Jim Carrey som Andy Kaufman i Man on the Moon
UNDER: Andy Kaufman som..?

Når slike forsøk er og var dypt uetiske er det
ikke fordi man ikke trygger fiksjonen med
en avtalt imitasjon av manus, men nettopp
fordi man i uvitenhet tror at improvisert
spill er enkle imitative representasjoner og
fordi man manglet kunstnerisk-estetisk
kompetanse til å forme og eventuelt begrense
teatral selvrepresentasjon. Hos Kaufman og
Carrey kan fremstillingen ufarliggjøres ved
å definere opplevelsen av en provoserende og
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“
Andy Kaufmans opptreden gjorde det nærmest
umulig å vite om han alltid spilte en rolle,
eller om han aldri spilte en rolle.

ˮ

ubehagelig atferd som komedie. Bunnlinjen
i den avantgardistiske konteksten er likevel
at mennesket gjennom ikke-hverdagslig agering har politisk potensial til å endre seg selv
og sine omgivelser dersom uttrykket ikke
bare er fiksjon, men likevel estetisk innrammet for å tillate og trygge transformasjonen.

JIM ELLER ANDY?: I den nye filmen Jim & Andy: The Great Beyond får vi se tidligere uutgitte scener om hvordan Jim Carrey formelig ble forvandlet til Andy Kaufman
(og hans alter-ego Tony Clifton) under hele innspillingsperioden av Man on the Moon. Carrey reflekterer i filmen også om hvordan denne forvandlingen kan ses i sammenheng
med hans spirituelle reise gjennom hele karrieren (foto under: Netflix)

Performativitet som livspraksis
Andy Kaufman demonstrerte at teatrale
handlinger som insisterer på å være virkelighet åpner et potensial for å endre sin egen
og omgivelsenes oppfatning av sannhet. Det
finnes noen etiske forholdsregler i dette som
Stanford-eksperimentet og kanskje Kaufman tidvis overtrådte. Men når fiksjonen
tilsløres får fremtreden et sterkere sosialt og
politisk potensial. Det er dette også filosofen Rancière (2004) berører når han mener
at kunsten må risikere seg selv for å bli politisk, nærmere bestemt for å komme unna
illusjonsstemplet, eller ikke-virkelighet, som
konstituerer kunsten som kunst. Dikotomien fiksjon/virkelighet er et politisk grep for
å isolere kunsten fra dens politiske potensial - samtidig som den estetiske autonomi
(og proksimale sone) er forutsetningen for
samme potensial. Det er rollespillets konstruktive, transformerende og politiske potensial som Stanford-eksperimentet og den
pedagogisk-psykologisk
rollespillpraksis
aldri fattet. Vi finner i så måte avantgardens
aksjonsfilosofiske tankegods sterkere ivaretatt i aksjonsforskningen (Lewin, 1946), men
her lukes også teatrale fremstillinger fort ut.
Det er mulig å forstå Kaufmans liv og arbeid innenfor Rancières «estetiske regime»
(2004). Drama- og teaterpedagogen kan
følgelig forstå den teatrale selvfremstillingen ikke bare som et pedagogisk-psykologisk-eksistensielt fenomen for spesielt
dramaterapeutisk interesserte, men som en
kunstpedagogisk spillform innen definerte
estetiske rammer.
Filmen Man on the Moon kan ikke være
en modell for et avantgardistisk fremfø-
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ringsmodus som her er kalt teatral selvfremstilling. Til det er Carreys filmrolle
for tradisjonelt representerende. Den siste
dokumentaren om filmen er i så måte kanskje mer interessant.6 Til sammen er dette
materialet høyst anbefalelsesverdig for drama- og teaterpedagogen som arbeider med
dagens mange unge song and dance men og
women som nettopp i dag utnytter den teatrale selvfremstillingen – ikke minst i sosiale medier. I kunstpedagogisk forstand bør
dette gripes tak i. I rammen av det estetisk
autonome og det etisk trygge kan deltakeren
lære om sin egen performativitet, som livspraksis og som bearbeidet scenisk form, og
gjennom tilrettelagt praksis utvikle seg som
kunstner og som medmenneske – samtidig.

SLU TT NOTER

http://www.eonline.com/news/481128/andykaufman-is-alive-young-woman-claiming-to-behis-daughter-says-comic-faked-his-death.
1

2
https://www.theguardian.com/film/2017/sep/13/
jim-and-andy-the-great-beyond-review-kaufmancarrey-toronto-film-festival-tiff?CMP=twt_gu.
3
Jim and Andy: The Great Beyond review – a
delirious peek behind the Carrey-Kaufman
curtain (2017) https://www.vanityfair.com/
hollywood/2017/10/jim-carrey-andy-kaufmandocumentary-trailer.
4
With millions of dollars tied up in the success of
Man on the Moon, they decided to lock his footage
away in their equivalent of the Disney vault “so
people don’t think you’re an asshole,” as Carrey
recounts their decision. http://www.slashfilm.com/
man-on-the-moon-documentary-jim-and-andythe-great-beyond-review-tiff-2017/.
5
Det var viktig for Kaufman å etablere Clifton
som «sann», gjennom blant annet at Clifton og
Kaufman opptrådte samtidig i samme rom (hvor så
en annen spilte og maskerte seg som Clifton). Tony
Clifton har for øvrig hatt show helt frem til 2009lenge etter Kaufmans «angivelige» død. 6 Quiet
Rage : The Stanford Prison Experiment. Philip
Zimbardo (1992) Das Experiment (2001) Oliver
Hirschbiegel. The Stanford Prison Experiment
(2015) Ezra Miller Thriller Movie.
6
Det lyktes dessverre ikke artikkelforfatter og
redaktør å få tilgang til dokumentaren Jim & Andy:
The Great Beyond før artikkelen gikk i trykken.
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BIRGER LANGKJÆR,
LEKTOR I FILMVIDENSKAB,
KØBENHAVNS UNIVERSITET

NÅR VIRKELIGHEDEN
KOPULERER FIKTIONERNE
Lars von Triers Idioterne blander komedie, alvor, spil og virkelighed til forvirringen
er komplet. Skal vi grine, græde, protestere eller føle skyld?
TEKST: BIRGER LANGKJÆR

Idioterne
Dansk film fra 1998.
Instruktion og manus: Lars von Trier
Produktionsselskab: Zentropa
Centrale roller: Bodil Jørgensen,
Jens Albinus, Anne Louise Hassing,
Troels Lyby, Nikolaj Lie Kaas, Louise
Mieritz, Henrik Prip, Luis Mesonero,
Knud Romer Jørgensen, Trine Michelsen og Anne-Grethe Bjarup Riis.
Med et gammelt hus som base bestemmer en gruppe unge mennesker
sig for at udforske «idiotien». De søger
udfordringer og selvindsigt ved at
lade som om de er udviklingshæmmede, og de afprøver stadig grænserne
for, hvor langt de kan gå i deres eksperimenter over for andre mennesker.
Ved en tilfældighed træffer Karen tre
medlemmer af gruppen og bliver involveret i deres spil.
Idioterne var en av filmene som
sprang ut af Lars von Trier og Thomas Vinterbergs Dogme 95. Triers
film var dogmefilm no. 2. (efter
Thomas Vinterbergs Festen), og den
lykkedes med både at provokere og
engagere kritikere og publikum.
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Idioterne fra 1998 er på mange måder den
mest kompromisløse af de i alt ti danske
Dogme 95-film, der fik premiere mellem
1998 og 20041. Dette kan ikke overraske, da
instruktøren Lars von Trier også var hovedmanden bag det manifest samt de ti regler,
der satte ord på Dogme 95 som kunstnerisk
koncept. Særligt filmens leg med karakterer, happening-lignende rollespil og lag på
lag af fiktioner og virkelighed gør Idioterne
til en både komisk og til tider ganske ubehagelig film, som demonstrerer en drilsk
drejning af Dogme 95-manifestets krav
om mere virkelighed i filmkunsten. Denne
artikel vil afdække nogle centrale træk ved
filmens både komiske og udfordrende udforskning af idioten som motiv og overskridelsen som tema og oplevelsesform.
Lars von Trier og stenen i skoen
I hele sin karriere har Lars von Trier ikke
blot lavet opsigtsvækkende og æstetisk markante film, som på forskellig vis har båret
hans signatur som instruktør. Han har også
benyttet forskellige greb, der har gjort den
enkelte film til andet og mere end blot en enkeltstående film. For eksempel har han oftest
arbejdet med trilogier og særligt tidligt i sin
karriere benyttet manifestet som udtryk.2
Denne filmkunstneriske bydeform har undertiden også fundet vej til filmene selv.
Således instruerede og skrev Lars von

Trier (sammen med Niels Vørsel) filmen
Epidemic (1987), hvori han spiller sig selv,
Lars von Trier, som er ved at skrive manuskriptet til en film, der pudsigt nok hedder
Epidemic. Med denne metakonstruktion
skulle det være klart, at filmen ikke mindst
handler om film. I en scene under arbejdet
proklamerer Trier, at «en film bør være som
en sten i skoen.» Med andre ord skal hans
film ikke være en fornøjelsestur, men føles
lidt ubehagelige og ikke være uden omkostninger for tilskueren.

GRUPPEKNALD! (over): Nøgenscener og gruppesex mellem Idioternes fiktive personer rætter våres oppmerksomhed mot det dokumentariske ved skuespillernes fysiske nærvær.
LURING (under): Lars von Trier under optagalserne. Screen shot fra dokumentarfilmen De ydmygede (1998, Jesper Jargil), der fulgte tilblivelsen af Idioterne.

Hvis Dogme 95-manifestet var en del af
en happening3, kan Idioterne ses som den
af filmene, der mest selvbevidst indoptager dette publikumsudfordrende element i
sin form. Det sker ikke kun i kraft af den
lidt amatøragtige stil med brug af det forhåndenværende lys, et bevægeligt kamera,
skæve billedkompositioner og springende
klipning af billeder som lyd, som blev en
stilsignatur for Dogme 95. Det opstår også
særligt igennem filmens leg med komik og
roller samt i dens flertydige inddragelse af
dokumentartræk i fiktionsuniverset.
«Spasseriet» som rolle og happening
Det meste af filmen udspiller sig i og omkring et slags kollektiv i Søllerød i Nordsjælland, hvor en række unge mennesker
bor. I kollektivet diskuterer de idioten som
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“
Von Trier ønsker at hans film ikke skal være

fornøjelsesture, men føles lidt ubehagelige og
ikke være uden omkostninger for tilskueren.

ˮ

figur, en outsider og en prygelknabe, der
blev slået ihjel i stenalderen, og som i dag
spærres inde. Selv betragter de «idioten»
som et positivt udtryk for ægthed.

FILM I FILMEN (over): Et synlig filmcrew gør at tilskueren både ser den færdige film og dens tilblivelse. Her Stoffer (Jens Albinus) og Axel (Knud Romer Jørgensen).
ALVOR (under): Overspil møder naturalisme da Karen (Bodil Jørgensen) ’spasser’ foran sin familie. T.h. Karens søster Britta (Lotte Munk).

Sammen tager de derfor ud blandt andre
mennesker, hvor de udgiver sig for at være
udviklingshæmmede. Med deres egne ord,
så «spasser» de. Ud fra denne filosofi udfordrer de almindelige mennesker ved at optræde som «idioter»: De tager på rundvisning på en Rockwoolfabrik, hvor de lader
som om, de bliver bange for maskinerne og
ikke kan svare på simple (idiotiske) spørgsmål; de sælger ubehjælpsomt lavede juledekorationer midt om sommeren ved at ringe
på folks døre, og de «spasser» i en offentlig
svømmehal. Således ser filmens tilskuer
personerne henholdsvis som sig selv back
stage i kollektivet og i en påtaget rolle i det
offentlige rum. Heraf opstår en række pinlige og komiske situationer, der i sin intenderede udlevering af andre kan minde om
skjult kamera (dog her som fiktion).
For filmens centrale personer (og publikum) ved at de spiller en rolle, mens dem,
det går ud over, er uafvidende. Ved at spille
udviklingshæmmede appellerer de til andres omsorg, ligesom de kan tillade sig at
gøre normoverskridende handlinger, der
accepteres af andre, fordi de «ikke kan
gøre for det». Den spillede rolle bruges altså bevidst til at overskride andres grænser
med deres egen accept.4 Dette kan lade sig
gøre, idet rollen spilles i hverdagens rum
frem for en scene og uden andre markeringer af, at der spilles. Det ironiske med
hensyn til hele filmens tematisering af det
autentiske er dog, at ægtheden, idiotien,
skal spilles frem.
Andre gange udfordres filmens hovedpersoner. Det sker for eksempel ved at en af
dem spiller rollen som plejepersonale, der
kan forklare «idioternes» opførsel overfor
fremmede eller bede folk om hjælp. Således
beder den idealistiske Kristoffer (Jens Albi-
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nus) – i rollen som plejepersonale – tre store, tatoverede motorcykelfyre og en kvinde
på et værtshus, om de kort vil passe Jeppe
(Nikolai Lie Kaas), der er i rollen som «spasser», for ham. Senere hjælper to af dem Jeppe på toilettet, hvor den ene knapper hans
busker op og holder hans tissemand for
ham, alt imens Jeppe forsøger at lade vandet og kæmper med at forblive i rollen for
ikke at få tæv, hvis han tages i snyd. Senere
må en anden af kollektivets beboere, der
er reklamemand (Knud Romer Jørgensen),
afbryde «spasseriet» og tage på arbejde, da
han har fået besked om, at der kommer en
vigtig kunde. Kunden viser sig dog at være
Katrine (Anne-Grethe Bjarup Riis) fra kollektivet, der «spasser» i rollen som vigtig
kunde, og reklamemanden tvinges nu til at
spille rollen som sit professionelle selv over
for sine kolleger, for ikke at afsløre sig selv.
Happening-formens rollespil i det offentlige rum kan derved skabe spændingsfyldte
uoverensstemmelser mellem rolle, egentligt
eller professionelt selv og social situation,
også for de optrædende.
Naturalisme møder dokumentar
Disse to fiktionslag giver anledning til
komik og pinlighed gennem social overskridelse, ligesom de specifikt illustrerer
filmens idiot-motiv og tematisering af det
socialt normative. Komikken er dog anderledes, mere tå-krummende og mindre befriende, end det er tilfældet i en typisk komedie. I en typisk komedie vil personerne
overvejende være fremstillet på karikeret
vis. Overspillet er en del af komediens dobbeltkommunikation, hvorved den fortæller,
at selvom personen for eksempel er ked af
det, så kan vi godt grine.5 Når en person i en
komedie bliver ked af det, vises følelserne
på overtydelig vis, hvorved personen fremstår som en parodi på en, der er ulykkelig.
Derfor tilskyndes publikum ikke så meget
til at føle med personen, men ler i stedet ad
denne. Komediens overspil tillader tilskueren at le, og latteren er befriende.6

I Idioterne er det særligt kollektivets «spasseri», som er overgjort, mens dem, som rollespillet går ud over, spiller naturalistisk, det
vil sige underspillet på måder, der angiver,
at de tager de andre alvorligt7. I den forstand
mødes naturalistisk underspil og komisk
overspil i samme rum, hvilket gør, at publikum ikke kan le omkostningsfrit. Selvom
latteren kan opstå spontant i Idioterne, bliver den aldrig befriende, og ofte giver den
anledning til skyldfølelse.8 Sidst i filmen er
komedien helt væk, da Karen (Bodil Jørgensen) vender tilbage til sin familie og siddende på sofaen i stuen «spasser» med flødeskumskagen ud i hele ansigtet og kaffe ned
ad hagen, alt sammen udført med en egen,
stilfærdig og samtidig insisterende alvor.
Således overskrider rollespillet og samtidigheden af de to spillestile komediens
konventioner og skaber en ubestemmelighed omkring receptionen: hvordan skal
publikum forholde sig til filmens personer
og hændelser? Skal de le, græde eller føle
det pinligt og skamfuldt? Denne til tider
ubehagelige flertydighed forstærkes yderligere af, at filmen også inddrager elementer,
som sidestiller fiktion og dokumentarisme
i samme handlingsrum. Det sker i det små
ved, at vi undertiden ser en mikrofon i billedet, eller, som det sker under rundvisningen på Rockwoolfabrikken, ser filmfolk
med kamera og boomstang i gang med at
optage rundvisningen. Her ser vi ikke blot
filmen, men også filmen blive til, resultat og
tilblivelse i ét moment.
At spille sig selv
Dette uformidlede sammenstød af fiktion
og bag-om-kameraet dokumentarisme
varsler et i filmen gennemgående træk, da
en række af interviews jævnligt afbryder
handlingen (i alt ti gange i løbet af filmen).
Her stiller Lars von Trier spørgsmål til filmens personer. Spørgsmålene er i datid og
indikerer således, at interviewets tid/rum
befinder sig på afstand af optagelsen af filmens øvrige handlinger, hvilket også marD R ADMRAA M
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A.N
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keres ved, at skuespillerne ser anderledes
ud: Henrik (Troels Lyby) har ikke længere
skæg, og Louise (Anne Louise Hassing) har
skiftet hårfarve. Endeligt optræder Trier
udelukkende her og – fristes man til at sige
– i rollen som sig selv, mens han er fraværende på filmens handlingsplan.9 Trier ses
dog ikke, hans meget karakteristiske stemme høres, idet han stiller spørgsmål.
Dette mimer som nævnt en velkendt bagom-kameraet-form, dog med den markante
forskel at interview-sekvensens realitetsstatus er uklar. For Trier spørger i tredje
person, det vil sige til, hvad en given person
i filmen følte og tænkte på det og det tidspunkt. Spørgsmålet fra den virkelige Lars
von Trier angår altså en fiktiv person. Ligeledes benytter benyttes også kun de fiktive
personers navne, som når filmens Henrik
og virkelighedens Troels Lyby udtaler, at
«Karen var enorm sød, men jeg tror sgu
hun var gået med i hvad som helst.»
Men hvem er det helt præcist, Trier stiller spørgsmålet til? Er det a) skuespilleren,
der spillede rollen, eller er det b) den fiktive person i filmen, karakteren? Da det
er filmens virkelige instruktør, der stiller
spørgsmål, indikeres det, at det er skuespilleren, der spørges til om sin rolle af
filmens instruktør. Samtidig spørges der
dog, som om den rolle, som skuespilleren
spiller på filmens primære handlingsplan,
er en virkelig person, ligesom flere af skuespillerne synes emotionelt involverede
(særligt Anne-Grethe Bjarup Riis), som
om det er deres egne primærerfaringer, de
beskriver og genoplever. Hermed udviskes
forskellen på skuespiller og rolle. Ikke blot
er interview-sekvensernes relation til fiktionen uklar, de er også i sig selv flertydige.
Filmens dele passer ikke sammen, fiktion
og (delvis) dokumentarisme blandes på
forstyrrende måder.
Etiske konflikter
Dette sker på tilsvarende vis i mange af filmens nøgenscener og særligt i den lange
scene med gruppesex i kollektivet. Her ses
filmens personer nøgne, mens de rører ved
hinandens kroppe og egne kønsorganer,
ligesom der optræder to indstillinger med
egentlig kopulation.10 Selvom vi på fiktionens niveau ser filmens personer have gruppesex, ja så ser vi samtidig filmens skuespillere have gruppesex. I en vis forstand er
enhver film, også fiktionsfilm, langt hen
ad vejen dokumentarfilm, fordi de (CGI og
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post-dubbing og visse andre ting undtaget)
viser, hvad skuespilleren gjorde, hvilket tøj
de havde på etc. på en given location eller
scene. Denne fiktionens indbyggede dokumentarisme bliver pludselig meget tydelig,
når nøgenhed og sex fremstilles på måder,
som det sker i Idioterne. Skuespillerne kan
ikke længere gøre sig selv usynlige ved at
blive ét med rollen: skuespilleren fremstiller
godt nok en fiktiv karakter, men samtidig er
det også skuespilleren selv, der er nøgen, berører sig selv og andre samt kopulerer.
På denne måde kopulerer Trier med fiktioner og virkelighed. Han opløser dem
ikke som kategorier, men fastholder dem i
forskellige typer af spændingsforhold. Det
sker også i scenen, hvor kollektivet får besøg af en gruppe, der alle har Downs syndrom. Spørgsmålet er i hvilken udstrækning de besøgende er klar over, at de ikke
interagerer med de personer, som de umiddelbart står over for, men med skuespillere,
der spiller en rolle? På et tidspunkt slår
Kristoffer koppen hårdt i bordet, det vil sige
skuespilleren Jens Albinus spiller den fiktive person Kristoffer, som er sur, og en af de
besøgende giver et ryk og ser forskrækket
ud. I sig selv er sådanne affekter af det autonome nervesystem, såsom forskrækkelse,
svære at spille for en trænet skuespiller, så
det ser autentisk ud, og det virker usandsynligt, at en med Downs syndrom ville
kunne spille denne affekt. Det sandsynlige
er, at de uafvidende er blevet sat i en situation, hvor de reagerer autentisk, det vil sige
spontant, på spillede emotioner.
Herved tilføjes et twist til filmens gennemgående dobbeltbogholderi med roller, hvor
filmens personer har et autentisk selv og et
spillet selv («spasseriet»), der begge hører
fiktionen til. I modsætning hertil er det i
denne scene uklart, om ikke skuespillerne,
filmen og filmens instruktør driver gæk
med virkelige udviklingshæmmede – tilmed nogle som kollektivet i fiktionen hævder, at de vil forsvare. Hermed skaber filmen
en etisk konflikt mellem, hvad dens fiktion
tematiserer, og hvad dens blanding af fiktion og dokumentarisme underminerer.
Film, dagbog, dokumentar
Idioterne stod ikke alene. Som bekendt er
den en del af Dogme 95, der igennem Dogme 95-manifestet søgte at skabe en mere
ægte filmkunst. Med sin udfordrende leg
med komedie og alvor, ægte selv og spillede
roller, samt uformidlet sammenkædning

af fiktion og dokumentarisme er Idioterne
i sin tematik og udformning legemliggørelsen af hele projektet. Tilmed optog
Lars von Trier en dagbog på diktafon under optagelserne, som senere blev udgivet
i bogform sammen med manuskriptet til
filmen.11 Dagbogen har bekendelsens form,
jf. idéen om det ægte, og beskriver blandt
andet hans begejstring og frustrationer,
hans forelskelse i en af de kvindelige skuespillere, og hans temmelig lunefulde tilgang
til instruktørhvervet. Samtidig indgår diktafonoptagelserne med Trier som voice over
i Jesper Jargils dokumentarfilm De ydmygede (1998), der omhandler optagelserne af
filmen Idioterne.12 Muligvis er det i øvrigt
optagelsen af dokumentarfilmen De ydmygede om filmen Idioterne, der er synlig i den
færdige film Idioterne (en slags uendelig og
cirkulær selv-henvisning: den film, der er
om filmen, er også del af og i filmen).
Med andre ord: ligesom filmen Idioterne
hele tiden kontaminerer sig selv som fiktion
ved at fordoble fiktionen gennem rollespil
og ved at skabe en spændingsfyldt tvetydighed mellem fakta og fiktion, omgiver
filmen sig også med en serie dokumenter i
form af et manifest (Dogme 95), en blanding af en arbejdsrapport og et stykke bekendelseslitteratur (Manuskript og Dagbog)
samt en bag-om-kameraet-film (De ydmygede), der med instruktørens selvbevidste
udlevering af egen utilstrækkelighed på
lydsporet og klip fra filmen skaber en slags
dialogisk netværk. Samlet set kan dette betragtes som en art kunstnerisk happening.
Ligesom i øvrigt selve proklamationen af
Dogme 95 fra podiet i Paris i 1995 var det.
Den uregerlige film
Man mere end aner den historiske avantgardes drøm om at blande kunst og hverdag samt gennem form og materialevalg at
nedbryde kunstens autonomi, og det gør
Idioterne til en mere vild og utæmmet film
end Triers mere monomentale melodramer.
Samtidig adskiller den sig i sin tvetydige komik og pludselige alvor fra den satire, som
Trier ellers med held har dyrket i Epidemic,
Riget (1994, 1998) og Direktøren for det hele
(2006). På disse måder fremstår Idioterne
stadig, knap 20 år efter, som en af Lars von
Triers mest uregerlige film.
Jeg udgav i 1999 en artikel om Idioterne, se
Birger Langkjær, «Fiktioner og virkelighed i
Lars von Triers Idioterne», Kosmorama no.
224, Vinter (1999): 107-120. I tråd med Lars

META: Hvem svarer i dette i filmen innskutte intervju - skuespilleren Anne-Grethe Bjarup Riis eller karakteren Katrine?

von Triers ofte ironiske tilgang til i interviews
og egne film kan det nævnes, at nærværende
artikel skylder den oprindelige artikel og dens
forfatter mange af sine ideer. Dog er særligt delen om komediens form og rolle ny, ligesom en
række pointer forhåbentlig fremstår tydeligere.

SLU TT NOTER

For en samlet fremstilling af Dogme 95 og analyser af alle filmene, se Ove Christensen (red.), Nøgne
billeder – De danske dogmefilm, (Holte: Forlaget
Medusa, 2004).
1

2
De optræder typisk i pressematerialet til filmene.
De tidlige er samlet i Troels Degn Johansson og
Lars Bo Kimergård (red.), Lars von Trier, Sekvens
91 (København: Institut for Film, TV & Kommunikation, 1991): 157-162
3
Manifestet blev læst op af Trier og i trykt form
kastet ud til publikummet under et symposium
i anledning af filmemediets 100 års jubilæum i
Odéon – Théatre de l’Europe i Paris d. 20. marts
1995, se Peter Schepelern, Lars von Triers film.
Tvang og befrielse (København: Rosinante, 2000).
4
Sociologen Erwin Goffman har beskæftiget
sig med hverdagens sociale roller, herunder
hvordan hverdagens forskellige ’scener’ kræver
forskellige typer af adfærd, se Erwin Goffman,

The Presentation of Selv in Everyday Life, (New
York: Doubleday, 1959). I Idioterne påtvinger
idiot-kollektivet andre mennesker særlige sociale
handlings-scripts, som de accepterer, fordi de tror
på rollens ægthed.

University of California Press, 1990). Naremore
beskæftiger sig ikke med komedien, men her vil
skuespillet netop gå den modsatte vej og gøre jeger-ulykkelig signalerne så overdrevne, at publikum i stedet ler ad dem.

5
Clayton beskriver Chaplins måde at kommunikere en komisk modus til publikum på som ’a
comic twinkle’, hvilket signalerer til publikum at
’jeg-ved-I-ved-at-jeg-ved’, se Alex Clayton, ”PlayActing”, Aaron Taylor (red.), Theorizing Film
Acting (London: Routledge, 2012): 47-61. Pointen
er, at en komisk spillestil vil være sig bevidst, at
den dobbeltkommunikerer. På den ene side kan en
skuespiller i karakter udtrykke forfærdelse, sorg
eller andet over for andre personer i fiktionen, på
den anden side overgøres udtrykket så publikum
er klar over, at alvoren ikke er så alvorlig endda.

8
McGraw og Warren peger på komedie som en
venlig overskridelse – i modsætning til f.eks. horrors uhyggelige grænseoverskridelse, se A Peter
McGraw & Caleb Warren, ”Benign Violations:
Making Immoral Behavior Funny”, Psychological
Science, 21 (8) (2010): 1141-114. Filmen Idioterne
blander venlig og ubehagelig overskridelse, heraf
får latteren en mere ambivalent karakter.

6
Såkaldte ’relief-teorier’ om latteren beskriver den
som befriende, se f.eks. Torben Grodal, Moving
Pictures (Oxford: Oxford University Press, 1997):
185-208, og Dirk Eitzen, ”The Emotional Basis of
Comedy”, i Carl Plantinga & Greg M. Smith, Passionate Views (Baltimore: The Jon Hopkins University Press, 1999): 84-99. Ideen er beslægtet med
Freuds forestilling om vitsen som en slags ventil
for det ubevidste, se Sigmund Freud, Vitsen og
dens forhold til det ubevidste (København: Det lille
forlag, 1994, opr. på tysk 1905).

10
Ifølge Trier selv er der tale om optagelser af pornoskuespillere, der indgår i gruppesexscenen, se Trier
1998, ibid. De er dog ikke optaget isoleret og siden
indsat, men optræder som en del af det samlede, og
temmelig nøgne, skuespillerholds, performance.
Med andre ord optræder simuleret og egentlig kopulation i samme rum, og i praksis er dette delvise
autenticitetssnyd svært at se som tilskuer.

James Naremore 1990 peger på, at naturalisme
i skuespillet er et spørgsmål om at angive store
følelser gennem små antydninger, f.eks. at bide
sig i læben som udtryk for indre uligevægt, se
James Naremore, Acting in the Cinema, Berkeley:
7

9
Disse interviews var ikke en del af det oprindelige
manuskript, se Lars von Trier, Idioterne. Manuskript. Dagbog (København: Gyldendal, 1998).

11

Ibid

12
For en længere diskussion af dette, se Anne
Jerslev, ”Dogma 95, Lars von Trier’s The Idiots
and the ’Idiot Project’”, Anne Jerslev (ed.) Realism
and ’Reality’ in Film and Media, Northern Lights,
Film and Media Studies Yearbook (Copenhagen:
Museum Tusculanum Press, 2002).
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ANDREAS RØST
FULLFØRTE MASTER I KUNSTFAG VED UNIVERSITETET I AGDER VÅREN 2017.
JOBBER SOM KOORDINATOR/FORMIDLER VED KRISTIANSAND KUNSTHALL OG
FRILANS SCENEKUNSTNER. TEKSTEN NEDENFOR TAR UTGANGSPUNKT I HANS
MASTEROPPGAVE SCENISK ETYDE #1-5: HJEMMEVIDEO SOM IGANGSETTER
AV INTERMEDIALE SCENISKE FORLØP (2017).

ISCENESATT
HJEMMEVIDEO
Kan en død person spille teater? En hjemmevideo fra kunstnerens egen familie ble
startskuddet for etisk og kunstnerisk utforskning i prosjektet Scenisk etyde #1-5.
TEKST: ANDREAS RØST

Hjemmevideo er et velkjent fenomen. Når
vi hører dette begrepet tenker kanskje noen
på en stereotypisk pappa-skikkelse med et
håndholdt kamera som filmer familiens
aktiviteter. Andre får kanskje assosiasjoner til Americas Funniest Home Videos eller visninger av tantes sydenferie. I boken
Mining the Home Movie blir hjemmevideo
omtalt slik:
The home movie is a subset of the amateur
film movement located within individual
and/or familial practices of visual recording
of intimate events and rituals and intended
for private usage and exhibition. (Zimmermann, 2008, s.8)
Hjemmevideo har utviklet seg fra pappas
Super-8 kamera til Vlog på internett. De
fleste av oss går rundt med et videokamera
til enhver tid, og vi filmer hendelser over
en lav sko. Hvor mye av «hjemmevideoen»
vi filmer i dag blir faktisk tatt vare på som
minner, som tidskapsler? Visningssituasjonen hvor vi samlet oss rundt en tv eller
projektor for å oppleve familiens minner
eksisterer ikke på samme måte lenger. Kategoriseringen og arkiveringen av VHS og
DV-kassetter, eller noe annen form for fysisk media, er ikke lenger allmenn praksis.
Den absolutte motpolen til dette kan vi se i
«Snapchat»-applikasjonen, hvor selve poen-
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get er at videoene skal slettes etter at de blir
sendt. Jeg har en interesse i, og ser en verdi
i, å arbeide med denne utdaterte sjangeren.
I 2015 ble jeg oppmerksom på at det eksisterte en mengde hjemmevideoer av min
familie fra 1970-tallet. Filmene avbildet alt
fra en sjøreise mellom Tromsø og Grønland
til et russetog med hundrevis av politisk
engasjert ungdom. Men det var ett minutt
med video som, overraskende for meg selv,
fanget interessen min mer enn noe annet.
Videoen avbildet min oldemors arbeidsdag
på familiegården. I løpet av de neste par
årene ble dette videoklippet tett knyttet til
min masteroppgave og scenekunstpraksis.
Igangsetter i et intermedialt prosjekt
En igangsetter er et objekt som setter i
gang genereringen av scenisk materiale
(Kobbernagel, 2011, s.18). Dette er et begrep lånt fra Lene Kobbernagels tekst
Kompositorisk metode:
At generere er at fremavle masser af væsensforskellige sceniske versioner. Man genererer
enten ud fra spilleregler, ud fra en opgave,
ud fra en respons, ud fra et ord eller et tema.
Der er altid noget der sætter genereringen i
gang, som vi kalder Det Igangsættende (Kobbernagel, 2011, s.18).

Selv anvendte jeg ikke den kompositoriske
metoden i mitt prosjekt, men jeg mener begrepet «igangsetter» fungerer godt for å indikere videoens rolle i intermedialt arbeid.
Under en intermedial forestilling vil videoen ha en større innvirkning enn for eksempel som et scenografisk bakteppe. Når
jeg skriver om intermedialitet, henviser jeg
til prosesser og forestillinger hvor en større
interaksjon mellom aktørene og forskjellige
media forvandler vår oppfatning av karakter og skuespill (Giesekam, 2007, s.8). Hvor
hverken «live»-materialet eller det innspilte
materialet ville «fungert» på samme måte
uten hverandre (s.st).

VIDEO (over): Den ett minutt lange hjemmevideoen følger Andreas Røsts oldemor gjennom naturen og kulturen hun var en del av.
GEST (under): En hånd som plukker et multebær, eller et kjærtegn? Kunstnerisk bearbeidelse skapte et flertydig lag i arkivmaterialet.

Jeg synes det er vanskelig å sette ord på
hvorfor eldre medium generelt og filmsjangeren «hjemmevideo» spesielt fascinerer
meg. Dersom jeg skal prøve å formulere noe
om det, vil jeg si det har med henvisningen
til en virkelig hendelse å gjøre. Her refererer jeg til dokumentets indeksikalske verdi,
altså dens indikasjon om at noe har funnet
sted (Reinelt, 2011, s.10). Jeg har for vane
å se fiksjonsfilm, både nyere og eldre, med
den påtatte «oppgaven» som immediacy
medfører. Immediacy henviser til medium
hvis oppgave er å fjerne seg selv fra situasjonen, sånn at kun innholdet «gjenstår»
(Bolter & Grusin, 2000, s.5-6). Når jeg ser
fiksjonsfilm prøver jeg å glemme min ver-
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“
En større interaksjon mellom aktørene og forskjellige

media forvandler vår oppfatning av karakter og skuespill.

ˮ

den, og forsvinne inn i en ny. Men video
som fungerer som dokument, for eksempel hjemmevideo, opplever jeg som hypermediale – de henviser kontinuerlig til sin
«oppgave» som et medium og dermed som
dokument (Bolter og Grusin, 2000, s.34).
En intermedial karakter
Mitt mastergradsprosjekt Scenisk Etyde
#1-5 bestod av fem ukelange produksjoner
hvor målet var å arbeide med utprøvinger,
eller «etyder», som ble vist for en utvalgt
publikumsgruppe. Hver prosess tok utgangspunkt i hjemmevideoen av min oldemor i tillegg til en dramaturgisk inngang.
De fem inngangene var «tilstedeværelse»,
«karakter», «rom», «publikum» og «handling». Denne utvelgelsen var impulsiv, og
skulle være basert på hva jeg personlig
syntes var interessante undersøkelsesområder innenfor kunstformen teater. I det
følgende ønsker jeg å trekke frem Etyde #2,
hvor jeg undersøkte sammenhengene mellom hjemmevideomaterialet og konseptet
«karakter».
I forkant av mastergradsprosjektet gjennomførte jeg et pilotprosjekt hvor jeg laget
forestillingen Invitasjon, også basert på
samme hjemmevideomateriale. I forestillingens fiksjon ble videoen presentert som
video – altså fantes det to mennesker på
scenen som fortalte publikum at de skulle
se en film. I etterkant av denne forestillingen fikk jeg en interessant tilbakemelding
fra en i publikum. Han oppfattet nemlig
tre karakterer på scenen; to spilt av levende
mennesker, mens den siste ble spilt av mennesket i videoen. Han anså altså personen i
hjemmevideoen som et iscenesatt menneske, på lik linje med en skuespiller. Denne
kommentaren gjorde meg nysgjerrig, og jeg
valgte å undersøke dette videre som en del
av mastergraden min.
Etyde #2 tok utgangspunkt i et spørsmål:
Hvordan kan en person, representert gjen-
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nom video, spille en karakter i en teaterforestilling, med tillagte karaktertrekk som
ikke blir presentert i videoen? Ikke «A spiller B for C», heller: «A, som spiller B, forteller C at D spiller E». Dette spørsmålet
lå ovenfor et annet underliggende og ganske svevende spørsmål: «Hvordan kan en
person spille i en teaterforestilling selv om
han/hun har vært død i 25 år?».
Prosessen begynte med at jeg lette etter en
slags sammenheng mellom konseptet «karakter» og «video i teateret». Jeg vurderte
forskjellen mellom å ha en video som representasjon for en karakter, sammenlignet med en person på en video som spilte
en karakter. Personen på videoen kan ikke
gå ut fra bildet, derfor ville muligens den
projiserte videoen, selve lyset filmen består
av, ha en innvirkning på karaktertrekkene.
I denne sammenheng var poenget at personen i videoen skulle spille en karakter, ikke
nødvendigvis selve videoen og lyset som
kom ut av projektoren. Jeg ønsket å gi publikum «oppgaven» immediacy medfører,
og ville heller at de skulle oppfatte personen på videoen, i stedet for mediet personen
kom fra. Jeg brukte begrepet «intermedial
karakter» for å beskrive denne ideen.
Å arbeide med en intermedial karakter
I forkant av den sceniske undersøkelsen hadde jeg samlet inn forskjellige projeksjonsoverflater jeg ville projisere videoen på. Da
jeg skulle henge opp de forskjellige tøystykkene, brukte jeg nylontau som jeg festet mellom veggene og klesklyper for å henge opp
tøyet. Måten tøystykkene ble hengt opp på ga
en assosiasjon til klesvask og husarbeid, en
impuls jeg fulgte videre senere i prosessen.
Etter å ha prøvd ut noen forskjellige projeksjonsoverflater, fant jeg ut at et stykke gjennomsiktig plast på størrelse med et dynetrekk gjorde noe med videoen som åpnet for
interessante tolkningsrom. Videoen som ble
fanget opp av plasten, viste et klart og tydelig bilde, samtidig som lyset skinte gjennom

og projiserte en litt forvrengt versjon av videoen på veggen. Dersom personen på videoen kan spille en karakter, hvilke konkrete
elementer kan innvirke på fremstillingen av
den karakteren? Min tanke var at selve projeksjonsoverflaten kunne hjelpe med å definere en karakter. Denne plasten, som både
viste et tydelig og et forvrengt bilde, tolket
jeg som en slags todelt person. Et menneske
som føler seg ukomplett eller ødelagt. Dette,
kombinert med husarbeid-anelsen, gjorde at
etydens produkt beveget seg mot fortellingen om en splittet og kanskje skadet familiesituasjon.
En annen interessant, prosessrelatert motpol mellom en «intermedial karakter» og en
reell skuespiller, var bevegelse. Et ekte menneske vil ha muligheten til å fremstille visse
karakteristikker gjennom bevegelse. Men
personen på videoen, min oldemor, hadde
allerede en fast bevegelsessekvens som ikke
kunne forandres. Her måtte jeg i så fall tolke visse karakteristikker og potensielt meningsbærende handlinger som hadde funnet sted for 40 år siden. Videoen varte som
nevnt ca. ett minutt og bestod av 14 forskjellige klipp. I disse forflytter oldemoren
min og kameramannen seg fra familiegården, opp gjennom en skog hvor hun plukker multer, til toppen av et fjell, før de går
ned igjen for å gjete kyrne inn i fjøset. Av
totalt 14 klipp er oldemoren min avbildet i
ni av dem. Jeg tok avgjørelsen om å fjerne
de resterende fem klippene, og fokusere på
hvordan min oldemors bevegelsessekvens
gjennom ni klipp, cirka 40 sekunder, kunne
spille en karakter i en teaterforestilling. Jeg
arbeidet i hovedsak med å tolke kroppsspråk gjennom forskjellige kontekster, i
tillegg til en forvrenging av tydelige bevegelser, til noe annet. Et eksempel var et nærbilde av hånden til min oldemor som plukket opp et multebær. I forestillingen valgte
jeg å bruke dette klippet for å signalisere et
kjærtegn mellom en ekte skuespiller og den
intermediale karakteren.

TYDELIG OG FORVRENGT: I verket blir kunstnerens oldemor til en intermedial karakter, som fikk tolkningsrom gjennom projisering av hjemmevideoen på plast.

Fiksjon og/eller dokument
Det finnes mange flere eksempler på hvordan jeg anvendte tanken om den intermediale karakteren i de resterende utprøvingene. Men til syvende og sist kommer
alle eksemplene tilbake til samme tanke
– ideen om å «trekke» en karakter ut av en
hjemmevideo, et dokument som fremstiller en ekte person. I løpet av prosessen satte
jeg spørsmålstegn ved viktigheten omkring
videoens status som dokument. I hvor stor
grad har hjemmevideostatusen en innvirkning på tolkningen av den intermediale karakteren? Denne videoen representerer og
avbilder et menneske, men kunne jeg erstattet hjemmevideoen med noe helt annet
og oppnå samme virkning? Kunne videoen
ha vært erstattet med en lyspære som blinket med varierende intensitet?
I etterkant av visningen hadde jeg muligheten til å stille publikum noen av spørsmålene i avsnittet ovenfor. En av tilskuerne
mente at tilstedeværelsen av et menneske
hadde en innvirkning. Han tolket det ikke
som en robot, et spøkelse eller noe annet.
Det var en person, som i dette forløpet

«levde» gjennom et videomateriale. Men
mennesket på hjemmevideoen kunne ha
vært en skuespiller, så spørsmålet blir da
om dokumentstatusen hadde en innvirkning? Denne publikummeren hadde fått en
innføring i prosjektet mitt, og visste hvem
videoen viste i virkeligheten. Han mente at
den viten om at dette videomateriale var
hjemmevideo, og at det avbildet min oldemor, ikke hadde en større innvirkning på
hans tolkning av karakteren. Slik han så
det var hjemmevideoens inkludering i dette forløpet, i prinsippet, like iscenesatt som
for eksempel en skuespiller. Dette syntes
jeg var interessant. Publikum frembragte
denne karakteren gjennom videoen, og
bildene av min oldemor hadde en innvirkning på tolkningen av karakteren. Men det
faktum at det var en hjemmevideo, og at
personen i bildet tilsynelatende ikke spilte
en karakter, var ikke like relevant.
Hjemmevideo som igangsetter
I løpet av prosjektet oppdaget jeg mange
muligheter og begrensninger i det å arbeide
med et dokument som igangsetter. Hverken
i prosjektet eller i denne teksten er jeg ute et-

ter et avgrenset svar, men er mer opptatt av
det spekteret av uttrykk som oppstår idet en
arbeider intermedialt med hjemmevideo.
I prosessen opplevde jeg noen utfordringer
idet jeg tok dokumentets indeksikalske verdi i betraktning. I og med at hjemmevideoen viste noen jeg hadde en relasjon til, ga
det meg tydelige begrensninger i hvordan
jeg brukte mennesket i videoen som karakter. Som igangsetter skal dette materialet ha
muligheten til å starte prosesser uten grenser, og gi meg muligheten til å utforske de
kreative sidegatene. Men når igangsetteren
er et dokument som fremstiller et familiemedlem legger det føringer for hva jeg vil
«utsette» videoen for. Her mener jeg å ha
møtt en slags nærhet eller frykt for respektløshet som er spesielt fremtredende i arbeidet med et dokument. Dette mener jeg er en
egen kvalitet med et slikt dokumentarisk
materiale, som ble tydelig når jeg arbeidet
med å skape en karakter basert på mennesket i videoen. Man blir på et tidspunkt nødt
til å konfrontere den ubehagelige virkeligheten videoen henviser til.
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KARSTEN MEINICH
FILMKLIPPER OG REDAKTØR FOR
FILMNETTSTEDET MONTAGES

TAKELANDSKAP
Iscenesettelse og forfalskning ligger lag på lag i det iranske
mesterverket Close-up, men filmens fiksjon baner vei for realisering
av ekte drømmer og kjærlighet.

TEKST: KARSTEN MEINICH

Close-up (Nema-ye Nazdik)
Iransk film fra 1990
Regi: Abbas Kiarostami
Manus: Abbas Kiarostami
Skuespillere: Abolfazl
Ahankhah, Haj Ali Reza Ahmadi,
Hossain Farazmand, Hossain
Sabzian, Mahrokh Ahankhah,
Mehrdad Ahankhah, Mohsen
Makhmalbaf, Monoochehr
Ahankhah, Nayer Mohseni
Zonoozi
Foto: Ali Reza Zarrindast
Klipp:Abbas Kiarostami

32

DR AM A
AN
NR
R ..0032+
_ 20016
3 _ 2 017

Hva er virkelig? Jeg tror bakgrunnen for
enhver fiksjonsfilm må være noe virkelig.
Dokumentarfilm eksisterer ikke. Idet man
har gjort én enkelt bevegelse med kameraet,
eller utført et klipp, da har regissøren gjort et
valg – uansett hvilket det er. En filmskaper
må være seg sitt ansvar bevisst. Jeg ønsker
alltid å minne publikum på at de ser en film.
Det er nemlig svært farlig å gjøre publikum
mer emosjonelt engasjert enn de trenger å
være. I kinomørket er folk veldig uskyldige.
Det får dem til å føle at alt er nærmere og
sterkere. Derfor bør vi ikke gjøre dem enda
mer emosjonelle: Folk trenger å tenke når de
ser filmer, ikke bli frarøvet fornuften.

istedenfor gitt publikum synligere fortellere, i enkelte filmer mer tydelig enn andre.
Her skal jeg ta for meg Kiarostamis Closeup (1990), som i min øyne er både hans aller
beste og mest interessante film. Men også i
for eksempel Gullpalme-vinneren Smaken
av kirsebær (1997) og Shirin (2008) forsker
regissøren i relasjonen mellom publikum
og filmskaper.

– Abbas Kiarostami (Fra et intervju med undertegnede, oktober 2006, Morgenbladet.)

I Close-up er Kiarostami selv til stede som
aktør, i samhandling med hovedpersonen
Sabzian, som har havnet i fengsel for å gi
seg ut for å være filmskaperen Mohsen
Makhmalbaf. (At selve historien handler
om en mann som gir seg ut for å være en
kjent regissør, gir realismeleken ytterligere
klangbunn.)

Den nye iranske filmens store mester, Abbas
Kiarostami, har gjennom de siste to tiårene
utviklet seg til en betydelig form- og stilskaper i det tåkelandskapet av filmkunsten
som befinner seg mellom dokumentar og
fiksjon. (Ifølge ham selv eksisterer dog ikke
et slikt tåkelandskap.) I løpet av sin filmografi har Kiarostami brutt ned sin egen rolle
som den usynlige magiker bak teppet, og

Smaken av kirsebær er langt mer identifiserbar som fiksjonsfilm, men i løpet av filmens
avsluttende scener blir publikum så bevisst
filmskaperens rolle at vi må tenke om hele
filmen igjen. Og i Shirin, etter å ha utforsket
filmmediets nyvunne digitale verktøy gjennom en rekke eksperimentelle verk i løpet
av 00-tallet, tar Kiarostami forholdet mellom publikum og filmen helt ut.

SYMPATISK SKURK: Sabzians glødende kjærlighet til film gjør at han gir seg ut for å være en kjent iransk regissør i Close-up og i virkeligheten.

Shirin viser i sin helhet avbildninger av ansiktene til et kvinnelig publikum i en kinosal. Kvinnene ser en film vi aldri selv får
se (bare høre). Ved kun å vise publikums
reaksjoner, argumenterer Kiarostami for
filmskaperens nødvendige fravær, samtidig som han har større kontroll enn noensinne. Og som kommentar til Shirin klinger også mesterens definisjon av egen
filmkunst desto bedre: «Jeg lager halve
filmer. De blir komplette først i møtet med
hver enkelt tilskuer.»
Og underlig nok oppnår disse tre filmene større fiksjonell mystisisme enn
hans mer skrevne dramaer, nettopp gjennom denne synliggjøringen av fortelleren.
Med Close-up som eksempel, spør jeg:
Hvordan har Kiarostami funnet uttrykk
for denne egenartede middelveien mellom
dokumentar og fiksjon?
Close-up er på mange måter den idiosynkratiske Kiarostami-film, der alle hans

særtrekk og fremste fortellerevner kommer til syne. Filmen gjengir den virkelige
historien om Hossein Sabzian, en mann
fra fattige kår som gir seg ut for å være den
kjente iranske regissøren Mohsen Makhmalbaf. Han innynder seg hos den borgerlige familien Ahankhah, og foreslår at han
skal lage en film om dem. Men han blir avslørt og fengsles.
Abbas Kiarostami, som er på vei til sin egen
produksjon av en annen film, leser en artikkel om saken og finner Sabzians historie mye mer spennende enn det han selv er
på vei til å lage film om. Han overtaler sin
produsent til å snu 180 grader, og plutselig
er de i gang med det som skal bli Close-up.
Kiarostami gjør et intervju med Sabzian i
fengselet, og følger hele rettssaken. Men
i tillegg iscenesetter han historien om da
Sabzian lurte familien – med de virkelige
personene instruert som aktører i rollene
som seg selv. Dokumentar? Fiksjon? Noe
helt annet – poesi.

Visker ut skillene
Der en lyrisk fortellerform i film hos
mindre talentfulle regissører kan smyge
over i pretensiøs selvbekreftelse, bruker
Kiarostami i Close-up sin visuelle teft til
å la poesien oppstå hos tilskueren. For eksempel starter filmen med at vi følger en
journalist, i det han er på vei til familien
Ahankhahs hus i en taxi for å skrive om
pågripelsen. Kameraet er tilstedeværende
som i en dokumentarfilm, men når vi er
fremme og arrestasjonen av Sabzian skal
skje, blir vi igjen utenfor huset sammen
med taxisjåføren. Senere i filmen får vi se
forløpet fra innsiden av huset, i Kiarostamis iscenesettelse med Sabzian i rollen
som seg selv. Ved hjelp av flere fortellerplan, og en ukronologisk rekkefølge av
sekvenser, skapes en fri følelse av tid, som
visker ut skillene mellom det iscenesatte
og dokumenterte. Hva vil Sabzian? Hva
leter Kiarostami etter? I disse spørsmålene ligger filmens poesi.
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“
Ved hjelp av flere fortellerplan, og en ukronologisk rekkefølge,
skapes en fri følelse av tid, som visker ut skillene mellom
det iscenesatte og dokumenterte

ˮ

Sentralt i Close-up, og i Kiarostamis virke
som filmskaper, ligger en omfattende kjærlighet for menneskelige karakterer. Eller karakteristiske mennesker. Dette var tydelig
allerede i regissørens gjennombruddsfilm,
den nydelige barnefortellingen Hvor er min
venns hus? (1987). Skildringen av Sabzian
i Close-up er for meg et av de mest rørende karakterportretter noensinne begått på
film, med all den sårbarhet og empati som
ligger i forholdet mellom en filmskaper og
hans nakne, naive subjekt.
For oss cinefile er dessuten Sabzian en
inderlig representant for et menneske
som elsker film. Han har forgudet Makhmalbaf fordi regissøren har evnet å lage
film om emosjoner Sabzian selv kjenner
så altfor godt. Makhmalbafs film Syklisten (1987) har alt en filmhistorie skal ha
ifølge Sabzian, som i løpet av rettssaken
forklarer så godt han kan hvorfor han ikke
mente å skade familien Ahankhah med sitt
lureri. Han lovet å lage en film om dem, og
med deltagelsen i Close-up hjelper Kiarostami Sabzian med å gjøre denne løgnen til
sannhet. Veien til virkeliggjøringen av en
drøm gikk gjennom en fiksjon.
Dualitet
Filmspråket i Close-up har formlikhet med
observerende dokumentarfilm, overstyrt
av billedpoesien som dikteren Kiarostami
aldri vil kunne unngå. Det ligger dessuten
en liten visuell uenighet og dirrer mellom
de scenene vi merker at er gjenskapt, og de
som er virkelig dokumentariske. Ønsker
Kiarostami å peke dem ut for oss, med sine
små vink? Som i en av filmens første scener, når taxisjåføren venter på journalisten,
der vi følger en tom sprayboks som ruller
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ned gaten. Viser Kiarostami oss at de akkurat rakk å fange noe vakkert, eller var det
nøye planlagt?
Hele filmen har denne dualiteten over seg,
som tilfører historiens tematikk (iscenesettelse, forfalskneri) et visuelt fortellerpanel
utenpå. I en nydelig scene mot slutten bruker Kiarostami til og med et tilsynelatende
ødelagt lydopptak akkurat slik det er – og
oppnår å begå stor kunst med det publikum med sikkerhet skal oppleve som en
feiltagelse. Eller var det hele nøye planlagt?
Scenen ville uansett aldri vært den samme
med dialoglyd, og her inntreffer passende
nok også filmens første bruk av musikk, til
sublim effekt – hentet fra fiksjonsfilmens
utvidede verktøykasse.

LEKEN: Abbas Kiarostami så på skillet mellom fiksjon og dokumentar som irrelevant. Mesterregissøren døde i fjor sommer.

Og her finner vi også det mesterlige i Kiarostamis utsøkte film. Han forsøker aldri
i Close-up å lage enten «en slik film», eller
«en slik film». Regissøren uttalte til det britiske filmtidsskriftet Sight & Sound i 1993 at
han så veldig lite film selv, og således ikke
anså seg selv som spesielt inspirert av andre
filmskapere. Og slik kan det også føles med
formdefinisjonene «dokumentar» og «fiksjon». De eksisterer ikke hos Kiarostami.
Det er virkeligheten til menneskene foran
kameraet som får styre filmene dit de skal.
I Close-up balanserer han dette gjennom å
la flere fortellerplan ta seg av det som må
bli sagt, samtidig som han aldri sier alt om
noe. Dermed kan publikum få lage den
halve filmen han ikke lager, og for meg betyr det at hva som blir sagt mellom Sabzian
og Makhmalbaf er noe bare jeg vet. Og det
gjør Close-up til en film vi heldigvis aldri vil
kunne bli helt ferdig med.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i
Filmtidsskriftet Z, Nr. 2/2010.
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ERIK EXE CHRISTOFFERSEN
LEKTOR VED AFDELING FOR DRAMATURGI
OG MUSIKVIDENSKAB, AARHUS UNIVERSITET.

Viljens triumf
og tilskuerne
Teatergruppen Fix & Foxys udgave af Viljens Triumf viser frem filmens manipulasjon
på flere niveau. Kan det oppleves sjovt at medvirke i en film der forherliger nazisme?
TEKST: ERIK EXE CHRISTOFFERSEN

FØLG LEDEREN I : Skuespiller Anders Mossling spillede Adolf Hitler i sceneversionen af Viljens Triumf, men fungerede også som instruktør og guide for publikum, der medvirkede.
FØLG LEDEREN II (under) : Adolf Hitler og nazistpartiets ævne til manipulasjon er sentralt i oppsætningen.

Fix & Foxy (Jeppe Kristensen og Tue Biering) har lavet en række forestillinger, som
på forskellige måde gentænker teatermediet
ved at benytte ikke-professionelle aktører
og inddrage tilskuerne i forestillingen både
som deltagende og som tilskuere. Tilskuerne får en dobbeltrolle som medspiller og
som iagttager til et spil som er rammesat i
en given kontekst: en film eller tv-serie. Det
skaber forskellige virkelighedsrelationer i
og med at forestillingerne både udviser en
form for virkelighed og samtidig skaber en
teatral fiktion. Tilskuerne bevidner både
fiktionen og tilblivelsen af denne. Det skaber det vi kan kalde en subjektiveret metafiktionel optik.

rolle, til en pris svarende til den prostitueredes normale timeløn, mens den professionelle skuespiller Anders Mossling spillede
Richard Geres rolle. Forestillingen skabte
en produktiv tvivl om forholdet mellem fiktion og virkelighed og det planlagt iscenesatte eller tilfældige.

Fra Pretty Woman til Twin Peaks
Spendet i det Fix & Foxy har gjort, er stort.
Her følger en rask oversikt over deres arbeid
som springer ud af film – de har også arbeidet med verker som Ibsens Et dukkehjem og
Wagners opera Parsifal.

Guldfeber (2010) havde en spastisk, ordblind, muslimsk andengenerations indvandrer i hovedrollen som vagabonden i Klondykes bjerge fra Charlie Chaplins film. Mod
alle odds ender han med guldet og pigen.

Pretty Woman a/s (2008) var en remediering af Hollywoodfilmen Pretty Woman.
Til hver forestilling blev en gadeprostitueret betalt for i en time at spille Julia Roberts
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Dollars (fo) (2009) var et remake af 7 episoder af tv-serien Dollars. Den blev indspillet på Færøerne på 14 dage, 7 forskellige steder i landet.
Friends (2010). Her medvirkede en gruppe
asylansøgere fra asyllejre omkring København i rollerne som tv-seriens seks venner.

Viljens Triumf (2012). Filmen om Nazisterne kongres i Nürnberg 1934 genindspilles
med publikum i rollerne som det tyske folk.
Det store ædegilde. 2015. En gruppe kontanthjælpsmodtagere afprøver og kom-

menterer overklasselivet som det skildres i
filmen La grande Bouffe af Marco Ferreri.
Velkommen til Twin Peaks 2016. Forestillingen, som var inspireret af det sære univers
i David Lynchs TV-serie fra 1990, dog uden
forbrydelse, blev opført i Odsherred med lokale som medvirkende.
Viljens Triumf: Folket og føreren
Viljens Triumf 2012 genskabte Leni Riefenstahls film fra 1935, Triumph des Willens. Med publikum som deltagende, videofilmes scenerne en efter en og vises
løbende for tilskuerne. De ser sig selv som
iscenesat og scene for scene projiceret op
på en storskærm.
Triumph des Willens blev lavet på opfordring fra Adolf Hitler om nazipartiets fem
dage lange kongres i Nürnberg i 1934. Det
er en sort-hvid propagandafilm, som kun
til en vis grad er dokumentarisk. Filmen
begynder med, at man ser en flyvemaskine
på himlen og følger den hen over skyerne
ind over byen. Det er som at se frelseren
der kommer til jorden og således følger vi
ham i en monumental iscenesættelse. Fil-
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“
Virkningen af forestillingen opstår igennem tilskuerens perception
af den nazistiske kulturarv – og i interaktioner på ulige niveau.

ˮ

og skal vi som tilskuere tage afstand fra
projektet? Kan man stole på den mand, der
spiller Hitler?
Tilskuerne er statister både i faglig betydning i filmen men også metaforisk og overfor hovedrollen som bestemmer. Tvetydigheden ligger og lurer. Tilskuerne oplever sig
selv i rummet og samtidig som medieret i
denne kontekst. Er man gidsel i et projekt?

INTERAKTION: At publikum kontinuerlig kan følge tilblivelsen af filmen, de selv medvirker i, skaber ett af mange niveau at interaktion i forestillingen.

men viser «folkets» indkvartering i telte,
livet omkring lejrbålet og masseopstillingen. Med klare religiøse undertoner drages
tilskuerne ind i en form for transformation, som ender med den totale overgivelse
til Førerens vilje og triumf.
Filmen er gennemført pompøs og dyrker
forholdet mellem Føreren og masserne og
massernes storslåedes disciplin og evne
til formation. Masserne er som et æstetisk
sanseligt subjekt: individuel og dog en anonym masse. Filmen er original i forhold til
brug af kameravinkler, klipning og iscenesættelse gennem lyssætning og en grafisk
brug af rum og menneskemasserne.
Remake: Et redigeret folk
I Fix & Foxys forestilling baseret på filmen,
har tilskuerne i en vis forstand en dobbelt
optik. De sidder på træbænke, og i den ene
ende af teaterrummet er der bygget en modelby i miniatyr, en lille teltlejr og andre
kulisser, som videofilmes. Publikum spiller
rollen som «folket» i filmen, og en skuespiller (Anders Mossling) fremstiller filmens
centrale figur: Adolf Hitler. Det er også
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ham, der er en slags instruktør og fortæller, og som venligt beder publikum om at
medvirke til genindspilningen af denne efter
hans udsagn fantastiske film. Han dirigerer
publikum rundt i rummet, så de kan optages med video. Tilskuerne er således dels tilskuere til en film, hvor de selv er statister og
«spiller» de 700.000 nazister, som var samlet
til kongres. Samtidig er de tilskuere til Anders Mosslings solooptræden som Hitler.
Forestillingen indleder med at Anders
Mossling, bekender at han ikke er nazist,
men at filmen er smuk og fascinerende bort
set fra at der også er enkelte dårlige scener.
Han glæder sig til lave denne genindspilning, og bekymrer sig på intet tidspunkt
om filmens tegn og betydninger. Mossling
er klædt i brun kedeldragt og får tilskuerne
til at medvirke: vi skal vinke til ham som
Hitler, når han stiger ud af Flyet. Vi skal gå
ned på knæ og vinke og smile. Senere er vi i
lejren, hvor vi vasker os, leger, spiser suppe
og vasker op. Vi bærer spader og faner og
deltager i ceremonier. Og vi lærer at marchere i gummistøvler og udføre den nazistiske hilsen.

Det er en kreativ udfordring at ville genindspille denne film i et teaterrum, hvor publikum på omkring 50 skal spille 700.000
nazister. Hvordan får man tilskuerne til at
flytte sig rundt i rummet, så filmen kan optages scene for scene?
Kamerapositioner er stramt fastlagt og tilskuerne beordres venligt men bestemt fra
den ene side af rummet til den anden og udfører enkle handlinger. «Det er ikke farligt,
I skal ikke spille, blot gøre sådan og sådan!»
siger Mossling, men der opstår et misforhold mellem det, der sker i rummet og det
redigerede materiale man ser på skærmen.
Undervejs er der en næsten munter stemning blandt publikum i kraft af fællesskabet og opgaven. Der er nogle som nægter at
medvirke, og det er helt i orden, siger skuespilleren. Der er ingen tvang, og nægterne
sætter sig lidt ud til siden. De fleste vil gerne
lave film og medvirke, men vil vi medvirke
i denne film? Det er forestillingens provokatoriske pointe. Bliver vi manipuleret til at
medvirke i noget, man ikke bør være med
i? Er det tabubelagt at mene at nazismen
udviklede visse fascinationsformer? Kan

Det interaktive
Selve virkningen af Fix & Foxys forestilling
opstår igennem tilskuerens sansemæssige
og intellektuelle perception af den nazistiske kulturarv – og i interaktioner på ulige
niveau. Mossling henvender sig til og interagerer med publikum. Publikum interagerer med hinanden i rummet, hvor de filmes
og redigeres ind i en filmens kontekst. Der
er en interaktion mellem den oprindelige
film, som vi enten kender eller forestiller os,
og genindspilningen – som af gode grunde
kun kan være en fattig rekonstruktion, som
dog alligevel forbavser ved at ligne. Endelig er der en interaktion mellem rummet og
den filmiske flade.
Forestillingens virkning ligger i dette rum
mellem film og teater. Det vil sige mellem
den kreative genindspilning i det konkrete
rum med publikum som statister og filmen
med dens æstetiske og politiske kontekst. I
dette mellemrum bliver tilskuerne spaltet
mellem at være deltagende og betragtende.
Det er en modstilling mellem det personlige og rollen hvor nogle vil opleve det positivt og spændende at være sammen om en
filmoptagelse, mens andre måske vil opleve
at iscenesættelses-grebet i forhold til rollen
er så stramt, at det grænser til manipulation. Under alle omstændigheder er der
tale om et kreativt kunstlaboratorium, hvor
præcision i optagelserne og redigeringen i
Riefenstahls film skabte et affektivt fællesskab med nazismens masseoptrin.

Tilskuerne er i rollen som statister, hvor den
«personlige krop» medieres ved at videooptages. Viljens Triumf skaber en dobbelthed.
Der er både tale om teatrets transparente effekt som skaber nærhed, idet man glemmer
mediet – samtidig som mediet synliggøres
som konstrueret igennem optagelses- og
klippeteknikker.
At få være med på indsiden
Tilskuerne blev som nævnt inviteret til
at deltage i en produktion som er meget
stramt tilrettelagt. De får klare instruktioner, kameraholdet ved hele tiden præcist
hvor og hvordan der skal filmes, hvert enkelt skud er fastlagt med hensyn til kamerapositioner og -vinkel, beskæring, afstand,
format, belysning, forhold mellem forgrund
og baggrund etc. Den instruktion, som skal
til for at få en produktion til at fungere, er
normalt skjult i en færdig film. Her er indstuderingen imidlertid synlig, og tilskuerne
ser de tricks og effekter, som skaber det filmiske resultat.
Samtidig er tilskuerne «inde» i teatrets forestillingsrum, hvor de ikke skal «spille», men
hvor optagelsen udnytter deres autenticitet.
Filmen udnytter publikums lyst til at være
med i en film. I kraft af produktionens velforberedthed, ser man resultatet næsten
samtidig med at der optages og nogle gange
forskydes visningen. Tilskuerne synes det
er sjovt at se sig selv i en film, og reagerer
umiddelbart med et smil, retter ryggen og
bliver en anelse teatral. Deres teatralitet er
en umiddelbar reaktion der etablerer en
slags feedbacksløjfe mellem tilskueren og
optagelsen af tilskueren. Dette produktionsæstetiske greb skaber værkets særlige
udsigelse som en relation mellem film og
teater. Tilskuerforholde er ikke udenfor
værket, men en del af og i værket. Det er
tydeligt og eksplicit udnyttet – med en ganske minimal forskydelse i tid fra optagelsen til tilskueren ser sig selv på skærmen.

Deltagelsen er en effekt i værkets udsigelse,
hvor både skuespilleren og kamerafolkene
er «stemmer» i instruktionen, som udnytter denne uforudsigelighed i forhold til om
publikum vil spiller med, udføre partiturer
eller smile hvis de ser sig selv.
Forestillingen har altså en række forskellige
dramaturgier:
Den oprindelige film, som
remedieres og vises på bagvægen.

1.1

Tilskuernes deltagelse som
statister og som tilskuer-gruppe til
forestillingen.

2.2

Produktionsteamets handlinger i
form af teknik, rollespil i forhold til
filmen, instruktion af tilskuerne.
4.4
Interaktionen mellem tilskuerne,
produktionsteamet og konceptet/
filmoptagelsen.
3.3

Forestillingens virkning ligger i samspillet
mellem disse forskellige niveauer, hvor nogle tilskuere går meget ind og deltager aktivt,
mens andre er lidt mere passive og få bliver
rene iagttagere.
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Hvilke likheter og forskjeller i status, anvendelse og begreper for
drama/teaterfaget uttrykkes i de nordiske landene?
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ROBERT SÖDERSTRAND
STYREMEDLEM I DANMARKS DRAMALÆRERFORENING

DRAMAFAGET i
DE NORDISKE
LANDE
– En statusoppdatering.

TEKST: REDAKSJONEN

Medlemmerne i DRAMAs nordiske redaktion
opdagede, at vi havde helt forskellige udgangspunkter, når vi snakkede om dramafaget. Afhængigt af hvilket land i Norden
vi kommer fra, varierer fagets position,
status og begrebernes betydning. For at få
en bedre forståelse af den diversitet som ligger i opfattelsen af dramafaget, forsøger vi
i denne temadel at synliggøre de ligheder
og forskelle som opererer på tværs af landegrænserne.
Med udgangspunkt i en række spørgsmål
har vi bedt centrale aktører i feltet fra henholdsvis Danmark, Finland, Island, Sverige
og Norge om at skrive en kort tekst. Spørgsmålene vi stillede var følgende:
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1. Hvad er forskellene, overlapningerne og sammenhængene mellem ”dramapædagogik”, ”teaterfaget” og ”anvendt
teater” i dit land? Har der været en udvikling de seneste 5-10 år?
2. Hvad er vigtigt for at udvikle
fagfeltet i Norden? Hvilke arenaer og
institutionelle strukturer er vigtige i den
forbindelse?
3. Hvordan oplever du interaktionen
mellem teaterinstitutioner, det frie felt,
privatteatrene, amatørteatrene, akademia og dramapædagogik i dit land?
Hvordan har dette sammenspil forandret
sig de sidste 5-10 år? Kan du nævne et
konkret samarbejdsprojekt som du synes
har vært specielt nyskabende?
4. Hvilke tanker har du om forholdet
mellem drama og de andre kunstfag i
skolesystemet i dit land?
5. Hvad præger den aktuelle samfundsdebat om kunstfagene i dit land? Hvem er vigtige protagonister/antagonister i debatten?
6. Kan der spores en udvikling mod en
større grad af tværfaglighed i dramafaget
i en højere uddannelseskontekst og, hvis
ja, hvad tænker du om denne udvikling?
7. Hvilke ønsker har du for fremtidens
drama/teaterfag?

På de følgende sider, kan du læse aktørenes
svar. Ligeledes vil du finde faktabokse som
indeholder nogle nøgletal med tanke på
dramafagets status og position i en skole- og
uddannelseskontekst. Vi fandt tidligt ud af,
at denne type undersøgelse indeholder en
række udfordringer, for eksempel i forhold
til hvad der skal regnes med som en bachelor i dramafaget. Eller, hvorvidt uddannelser ved teater- og skuespillerskoler skal
medregnes. Både faktaboksene og aktørenes tekster skal derfor ikke opfattes som endegyldige eller absolutte svar. Men samlet
set, tegner de i et billede af dramafagets position, ligheder og forskelle i hele Norden.
God læselyst!

Danmark

Fakta om dramafaget i Danmark:

– Er drama på læreplanene
i grunnskolen? – Drama er
formelt valgfag i 7.-9. klasse,
men oprettes reelt kun få steder.
– Er drama et eget fag i
videregående/gymnasiestadiet?
– Dramatik er valgfag i gymnasiet og findes på langt de
fleste gymnasier, men efter
Gymnasiereformens krav om
fagkombinationer er antallet af
dramatikhold på B-niveau blevet
reduceret noget.
– Er drama et eget fag i lærerutdanningene? – Nej.
– Antall høgskoler/universiteter
med fordypning i drama?
– Dramapædagogik er ikke
længere et selvstændigt fag på
Dramaturgi i Aarhus men indgår i Teaterpraksis 1 og 2 samt
Produktionsprojekt på BAniveau og kan efter en studerendes eget ønske indgå i Dramaturgisk praksis og Dramaturgisk
ledelse på KA-niveau.
Dramapædagogiske elementer
indgår i en række fag på BAniveau og Drama- og teaterpædagogik er et modul på
Kandidatstudiets 3. semester på
Teater- og Performancestudier i
København.
– Antal doktorgrader? – Ingen
Dr. Phil.-afhandlinger, og vist kun
1 Ph.D-afhandling de seneste par
år (Besvart af Merete Sørensen)

Som en indikation på udviklingen af den retning dramapædagogikken tager i den danske
grundskoleuddannelse, sammenlignes nogle
aspekter af det nuværende faghæfte ”Fælles
mål for faget dansk”1 med det forrige faghæfte fra 2009.2
Den største ændring mellem de to er
udskiftningen af Slutmål (Det talte sprog,
Det skrevne sprog, mfl.) til opstillingen af 4
kompetenceområder (Læsning, Fortolkning,
Fremstilling og Kommunikation). Disse kompetenceområder opdeles yderligere i fem til
seks Færdigheds- og vidensområder, hvor, under Kommunikation, den ene hedder ”Krop
og Drama”. Hensigten med ”Krop og Drama”
er blandt andet at bevidstgøre eleverne om,
hvordan kropssproget udsender forskellige
signaler og dermed udtrykker identitet.
Dramarelaterede aktiviteter nævnes kun et
par gange i de øvrige kompetenceområder. Under ”Fortolkning” i 2. trinforløb nævnes dramatisering af tekster, og under ”Fremstilling”
i 3. trinforløb, nævnes det at undervisningen
skal give eleverne erfaring med udarbejdelse
af dramatiske produkter, fx scener i et teaterstykke eller dokumentariske produkter.
De få dramapædagogiske virkemidler som
bliver nævnt i ”Krop og Drama” synes hovedsageligt rettet mod elevernes kropssprogsbevidsthed, og kroppens udtrykspotentiale, og
fremstår derved som instrumentelle måder
at udvikle elevernes fremstillings- og formidlingsfærdigheder på, frem for at udvikle drama
som udtryksform, eller som en måde at undersøge personlige og samfundsmæssige problemstillinger på.
I Vejledning for faget dansk, er hele afsnittet om Litteraturarbejde overført direkte fra
det tidligere faghæfte (2009). Her beskrives
Dramaforløb, hvor eleverne arbejder videre ud
fra en udvalgt episode, som en oplagt mulighed
i litteraturarbejdet. Der henvises også til brug
af den varme stol som en måde at undersøge
karakterernes tanker og følelser på, som kan
inspirere lærere til at bruge den og lignende
aktiviteter. Men, et andet inspirerende afsnit

fra det forrige hæfte er udgået, nemlig Teater
og Drama, hvor værdien af dramapædagogik
fremlægges således; Det specielle ved den dramatiske fiktion er at spille en rolle – dette at
være en anden end sig selv, en figur, inden for en
særlig virkelighed, hvis rammer er et fiktivt rum
og et fiktivt forløb. I hæftet henvises der også til
lærer-i-rolle, som en måde at løse vejlederopgaven og facilitere undervisningen på. Sådan en
invitation til at undersøge og udvikle forskellige dramakonventioner savnes i de nuværende
faghæfter, hvor for eksempel begreber som improvisation slet ikke nævnes.
Begrebet «Dramatisering» er reduceret fra
tidligere 24 henvisninger til kun 12 i det nuværende. Rollespil, som nævntes 5 gange, forekommer nu én gang i læseplanen og én gang i
et vejledningsafsnit om Non-verbale kommunikation, hvor det igen bruges som en måde at
øge elevernes bevidsthed om kropssprog. Begrebet ”roller” i relation til dramapædagogiske
aktiviteter nævnes også en enkelt gang.
Reduktionen af de forskellige fagterne
indikerer den retning dramapædagogiken
bevæger sig imod. Videre foreslås det i vejledningsafsnittet ”Mundtlighed og Drama”
at: ”Motivet fra Klods Hans kan overføres på
en moderne dramatisering af programmet
X-Factor, hvor eleverne både kan indgå i
roller som solister, konferencier, dommere og
publikum, ligesom andre realityprogrammer
kan inddrages i undervisningen”.
Samlet set tyder udviklingen på et øget
fokus på produkt-orienteret dramaaktivitet i
undervisning. Tendensen illustreres også i omdøbning af det Pædagogiske Diplom i Drama,
som er et af de få muligheder i Danmark man
som lærer har for at fordybe sig i dramapædagogiske metoder. Diplomuddannelsen hedder
nu Pædagogisk Diplom i Scenekunst.
SLU TT NOTER

https://www.emu.dk/modul/dansk-f%C3%A6llesm%C3%A5l-l%C3%A6seplan-og-vejledning.
Som et samlet hæft, https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/faelles-maal/historisk/
historiske-faelles-maal-2009.
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SILJE BIRGITTE FOLKEDAL
NESTLEDER I DTP
KARI MJAALAND HEGGSTAD
DOSENT EMERITA I DRAMAPEDAGOGIKK

SOLHILD LINGE
STYREMEDLEM I DTP

Norge

Fakta om dramafaget i Norge:
– Er drama på læreplanene i grunnskolen? – Drama er ikke eget fag i
grunnskolen, men har noen få kompetansemål i norskfagets læreplan.
Ungdomsskoler kan velge å ha “Sal og
scene” som valgfag. Det er et populært
valgfag og mange skoler tilbyr dette.
Læreplanen i Sal og scene favner bredt,
og det er opp til den enkelte lærer/
skole om valgfaget skal omfatte dramaog teaterundervisning.
– Er drama et eget fag i videregående/
gymnasiestadiet?
– Elever kan velge å søke plass på utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama i
videregående skole, med programområde
drama. Det er 27 videregående skoler med
programområde drama i Norge. Omfang:
1. år: Totalt 12 timer (Musikk,dans,drama,
5 t., Teaterensemble 5 timer, Bevegelse 2
timer) 2. år: Totalt 17 timer (Teaterproduksjon 5 timer, Teaterproduksjon fordypning
5 timer, Teater i perspektiv 5 timer,Teater
og bevegelse, 2 timer) og 3. år: Totalt 22
timer (Teaterproduksjon 5 timer, Teaterproduksjon fordypning 5 timer, Teater i
perspektiv 5 timer, Drama samfunn 5
timer,Teater og bevegelse 2 timer).
– Er drama et eget fag i lærerutdanningene? – Lærerutdanningene skal gi
undervisning i estetiske læreprosesser.
Det er opp til den enkelte lærerutdanning å bestemme innhold og omfang.
Resultatet er at det er store forskjeller
mellom de ulike lærerutdanningene, og
studentene får fra 0-90 timer dramaundervisning i løpet av utdanningen.
Antall høgskoler/universiteter med
fordypning i drama:
Årsstudium:6
Bachelor: 6
MA: 6
– Antall doktorgrader?
– 18
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Tradisjonelt sett har teaterfaget og dramapedagogikk operert som to ulike sjangre
der miljøene har hatt «hevd» på begrepene.
For store deler av det institusjonelle teaterNorge og delvis også amatørfeltet er dramapedagogikk fremmedartet som form og
fagområde. Begrepet «anvendt teater» har
kommet inn de siste fem årene og blir i akademisk sammenheng brukt som en teaterform som har et annet type samfunnsmandat enn skole og undervisning.

åpne for andre måter å organisere skoledagen på. Større åpenhet og samarbeidsklima
hadde gjort fagene sterkere samlet, tenker vi.
Det er nok mange som er redde for sitt fags
plass dersom de begynner å åpne dørene for
andre fag. Samtidig ønskes det mer tverrfaglighet fra administrativt hold – som nok etter
hvert tvinger miljøene til å samarbeide mer.
Med ulike tradisjoner og ståsted blir det litt
for ofte basert på personlige initiativer mer
enn formelle samarbeid.

På videregående skole finner vi programområdet Drama med fordypning i teaterfag
og noe drama. Fagbetegnelsene sier tydelig hvor fokus ligger. I 1. og 2. klasse dominerer begrepet teater. Tredje og siste år har
nøyaktig de samme teaterfokuserte fag som
det andre året, men med tillegg av et fag som
har Drama-betegnelsen i seg, og som dermed
signaliserer tydelig det skillet læreplaner og
undervisning ønsker: Drama– samfunn. Det
var diskutert da læreplanen ble laget i 2006
om faget skulle hete Anvendt teater. Det ble
dog Drama-samfunn fordi man ønsket å ha
fokus på dramaprosessene, og en bevisstgjøring på begrepene og innholdet i teater og i
drama. Fagets tre hovedområder er: Dramapedagogisk forståelse, Fortellerkunst og
Dramapedagogisk praksis.

Fokus på realfag og «de trygge» utdanningene har skapt uro og lavere elev- og studenttall for dramafagene mange steder i Norge
de siste årene. Vi tenker det er en tosidig
utvikling som vi må bygge videre på: (1)
Styrking av dramafagets plass i skolen, fagplaner for faktisk å bli et fag i grunnskolen.
Ideelt sett gjennom hele utdanningsforløpet, men realistisk sett skal vi være glad efor
alt vi kan få inn av faglige begreper og timer.
Dette vil påvirke fagets plass i lærerutdanningen og øke mulighetene for fordypning.
(2) Fortsette med å styrke dramafaget inn
mot det anvendte feltet, kulturskoler og
andre samfunnsareaner, som helse og samfunnsbygging - og på sikt tenke faget inn i
flere utdanningsløp enn de pedagogiske og
kunstneriske. Å gjøre oss synlige og aktuelle overfor bevilgende og bestemmende
myndigheter er jo noe dramafaget har vært
god til i 40 år, og der gjøres også i disse dager store og viktige grep fagpolitisk. Vi må
fortsette å levere glimrende undervisning
på alle nivåer for å øke bevisstheten til barn
og unge om hva faget kan åpne for, og ikke
minst i utdanning av fremtidens lærere.

Vi har i Norge to kunstfag som er gjennomgående i skoleløpet, fra grunnskole til og med
videregående skole. Det er musikk og kunst
og håndverk. Det er kun gjennomgående fag
for de videregående skoler som har musikklinjer og kunst og håndverk. 50 skoler av mer
enn 500 tilbyr programområdet musikk, 28
skoler tilbyr programområdet Drama, 25
tilbyr dans og drama og dans eksisterer ikke
som egne fag i den 10-årige grunnskolen. Av
kunstfagtimene i norsk grunnskole har
musikk 37%, kunst og håndverk har 63 %.
Dramafaget ønsker å gjøre skolefagene
sterke sammen. DTP har i hele den fagpolitiske diskussjonen vært tydelige på at vi ikke
ønsker å «ta» timer fra andre fag, men heller

DTP har det siste året tatt i bruk kanaler som når mer ut til de unge. Vi må
melde oss på skoledebatter og synliggjøre
vår rettmessige plass gjennom hele utdanningsforløpet og fortsette å fremme
forskning, resultater og formidle fagets
kvaliteter på en forståelig måte for pedagogene, foreldrene, barna og politikerne. . .

Dramafaget rommer en mengde ulike
praksiser i spennet mellom improvisatoriske former og produksjonsformer. Teaterfaget er tilstede i alt fiksjonsarbeid og
mer eksplisitt i innøving og presentasjoner.
Samtidig bidrar dramapedagogiske strategier i teaterproduksjonsarbeid. Barnehage,
skole og kulturskole har lenge vært fagfeltets hovedarenaer. I de senere årene har
vi også rettet blikket mot grupper utenfor
utdanningsfeltet; voksne med ulike funksjonshemminger, arbeidsledige, asylsøkere,
innvandrergrupper, innsatte, rusavhengige,
eldre, pasienter og mennesker med demens.
Alternative samfunnsarenaer er relevante i
utdanningene på bachelor- og masternivå.
Gode prosjekter er det som kan skape behov ved institusjoner som tidligere ikke
har prioritert drama/teater. Drama og teater innebærer ikke lenger motsetninger og
fronter. Begrepet «anvendt teater» er en del
av den norske fagterminologien. Sekkebetegnelsen omfatter sjangre og former som
TIU, forumteater, dokumentarteater - i det
hele tatt produksjoner som er basert på devisingstrategier utviklet for eller med spesifikke grupper.
Det frie teaterfeltet er i fortsatt vekst takket være Norsk kulturråds støtteordning
for Fri Scenekunst og ordninger som Den
kulturelle skolesekken og Den kulturelle
spaserstokken. Dramautdannere / forskere
ved høgskoler og universiteter har blant annet hatt betydning for utviklingen av teater
for de aller yngste og hvordan dette har ført
til scenekunst som samspiller med publikum på nye måter. Senteret Seanse1 ønsker
å utvikle samarbeidet mellom kunstfeltet,
barnehage og skole.
Samarbeidsplattformen www.scenefolk.no
arbeider for scenekunst blant amatører og
profesjonelle. Regionale teatersentre har
betydning for det frie profesjonelle miljøet
og amatørteaterarbeid og har tatt et sær-

lig ansvar for barn og unge, for eksempel
Vestlandske Teatersenter og Oslo Teatersenter. Samarbeid mellom institusjonsteatre og dramautdannere ved høgskoler og
universiteter har pågått lenge. Det utvikles
materiale som kan forberede skoleelever
til møter med utvalgte teaterforestillinger.
Fagmiljøet etterlyser ansettelser av drama/
teaterpedagoger ved alle norske institusjonsteatre, slik det er vanlig i en rekke
andre land.
Videregående skole tilbyr drama/teater på
linje med dans og musikk, og drama står
relativt sterkt i høyere utdanning, selv om
antall timer stadig blir redusert. Etter at
Kunnskapsdepartementet definerte drama
som skolerelevant fag har ikke grunnskolelærerstudenter lenger mulighet for å velge
et studieår (60sp) med fordypning i drama/
teater. Det obligatoriske dramafaget i barnehagelærerutdanningen er også noe redusert. Drama-kampen for å bli anerkjent
som skolefag i grunnskolen er stadig i gang.
Fagmiljøet står kraftig på i forbindelse
med reformarbeidet og har på eget initiativ laget fagplan for drama i grunnskolen!
Drama- og teaterpedagogene (DTP) sine
fantastiske ildsjeler står på. De lager konferanser, demonstrasjoner, deltar i høringer,
skriver kronikker og leserinnlegg og gjør
seg så synlige de kan i media. Dramafagets
protagonister er regjeringen, kunnskapsministeren og et tradisjonelt syn på hva
som skal til for å skape god undervisning
for elevene. Derfor kan det være naturlig å
samarbeide med andre fagfolk om prosjekter. Jeg ser positivt på flerfaglig, likeverdig
prosjektsamarbeid for eksempel på bachelor- og masternivå. Men når studenter skal
innføres i et nytt fagfelt, må de først få et
solid grunnlag i drama/teater. I barnehagelærerutdanningen finner vi eksempler på
krav om tverrfaglig samarbeid i små obligatoriske studieemner. Slike føringer er jeg
sterkt imot.

Min ønskeliste for fremtiden:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Faget får fast plass i grunnskolen.
Faget blir definert som skolefag og
lærerstudenter kan igjen få velge
60sp i faget.
Faget får større obligatorisk plass i
barnehageutdanningen.
Alle institusjonsteatrene oppretter
drama-/teaterpedagogstillinger.
Andre arenaer ser behovet for
drama-/teaterkompetanse.
Kunnskapsdepartementet tar
drama/teater på alvor og reduserer
f ikke aget til ”en metode for læring
i andre fag”, sitat Kunnskapsministeren (valgkampen 2017).
Fagfeltet utdanner dyktige
drama-/teaterpedagoger for
fremtidens behov.
Kunstfaglig/kunstnerisk forskning
får mer anerkjennelse!

SLU TT NOTER
1

www.seanse.hivolda.no
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Sverige

Fakta om dramafaget i Sverige:
– Finns drama i läroplanen i
grundskolan?
– Nei, men nämns på ett fåtal
ställen i den inledande delen.
Undantag är “DRAMA och
Rörelse” - ett obligatoriskt
ämne (som ersätter musik) i

grundskolans läroplan för döva
och hörselskadade. Drama kan
finnas som profilämne i vissa
fristående och kommunala
grundskolor.
– Är drama ett eget ämne i
lärarutbildning?
– Nei, men Teater är ett
ämne i lärarutbildning för
gymnasielärare. Från hösten
2018 kan man bli behörig lärare i
drama och teater för högstadiet
och gymnasiet om man har
ämneskunskaper och bygger
på med en kortare pedagogisk
utbildning.
– Antal högskolor/universitet
med fördjupning i drama?
– Beror på vad man menar med
fördjupning!? Tänker spontant
på Stockholm, Malmö och Gävle,
varav endast Stockholm har
utbildning på avancerad nivå
– Antal doktorer?
– 6 personer har graden PhD,
3 er pensionäret og 11 er igang
med at ta graden.
(Svarat av Eva Österlind)

Drama som ämne i skolan är en fråga som
intresserar många kollegor inom högre
utbildning i de nordiska länderna. Här
skulle vi kunna samverka för att driva
frågan politiskt. Jag ser det som otroligt
viktigt att vi inom dramaämnet samverkar över fler arenor än det obligatoriska
skolsystemet. Här tänker jag främst på
kulturskolan. Regeringen har nu anslagit
medel i senaste budgetpropositionen för
att tillgodose behovet av fler lärare i kulturskolan samt forskning och utveckling
inom fältet. Här passar det nystartade
kandidatprogrammet i Estetiska ämnens
didaktik – drama/teater på Stockholms
Universitet väl in eftersom det främst vänder sig till de som vill arbeta med barn
och unga på deras fritid. Programmet är
framtaget i dialog med Sveriges Kulturskoleråd och är det enda i sitt slag i Sverige.
Forskning om drama/teater i kulturskolan i
Sverige är i princip obefintlig. Fram för allt
behövs en kartläggning av hur ämnet ser ut
både i innehåll och form. Förhoppningsvis
kan den nya regeringssatsningen bidra till

att uppfylla detta behov. Stockholms Universitet har i samverkan med Stockholms
Musikpedagogiska institut (SMI) samlat
forskare som intresserar sig för kulturskolan. Här medverkar även dramaforskare.
Som jag uppfattar det har Norge kommit
längre i dessa frågor än vad Sverige har och
vi har mycket att lära. Jag är också övertygad om att det finns mycket att vinna på
samverkan inom forskning och utveckling
på kulturskoleområdet.
Som forskare med särskilt intresse för
mötet mellan konst, kultur och skola ser
jag hur intresset för drama ökar på institutionsteatrarna. Det är vanligt att ha en
dramapedagog anställd för att möta barn
och unga i för- och efterarbete men det
börjar också bli vanligt att dramapedagogiska perspektiv och arbetssätt genomsyrar
hela den konstnärliga processen, inklusive
själva föreställningens framförande. Dramapedagogen får en viktig och mångfacetterad roll i den professionella konsten.

“
Jag ser det som otroligt viktigt att vi inom

dramaämnet samverkar över fler arenor än det
obligatoriska skolsystemet. Här tänker jag
främst på kulturskolan.

ˮ
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Island

Fakta om dramafaget i Island:
Er drama på læreplanene i
grunnskolen? – Yes, drama
is a subject in the
curriculum and should
be taught for all students in
compulsory education.
Er drama et eget
fag i videregående/
gymnasiestadiet? No
but, three/four (out of 35)
upper secondary schools offer
extensive courses in drama/
theatre.
Er drama et eget fag i
lærerutdanningene? Yes. At the
School of Education, University
of Iceland, it is possible to study
drama as part of the education
to become a teacher, and the
Iceland Academy of the Arts has
graduated actors as qualified
drama teachers since 2009.
Antall høgskoler/
universiteter med fordypning i
drama: Both the Arts Academy
of Iceland and Icelandic Film
School graduate students in
drama/theatre.
Antall med dr.grad: 1

According to the curriculum in Iceland‘s
compulsory school, education in drama includes training students in the methods of the
art form, as well as in dramatic literacy in the
widest sense, to enrich students’ understanding of themselves, human nature and society.
Although the creative process in drama is
no less important than the final product, it is
essential that there is opportunity to celebrate
the outcome of the work in presentations or
performances on a regular basis. Drama has
found its way into the curriculum, but
applied drama is not widely practiced in
Iceland. However, it is sometimes applied
when working with immigrants, social service recipients or in in mental health care.
Since drama has its roots in the theatre,
and since drama education draws upon the
aesthetic of this art form, building the students’ knowledge and skills in the art of theatre
is important when teaching drama. In teacher’s education, the focus should be on drama
as an art form. This will strengthen drama
students’ knowledge of the art of drama and
enable then to better develop and build the
subject in schools as well as in communities,
as stipulated in the main curriculum.
Nowadays there is not much collaboration going on between schools and theaters.
Fifteen to twenty years ago, it was common
for independent theater groups to tour different schools with performances tailor-made
for specific age groups. These visits stopped
after the government stopped funding them.
However, some schools occasionally visit a
theater themselves, and institutional theaters have educational departments to oversee
these visits. Also, The National Theatre of
Iceland (í. Þjóðleikhúsið) has lately managed
a nation-wide project in which writers are
recruited to write plays that are subsequently perform by teenagers with the assistance
of professional directors (see DRAMA nr.
01/2016). High schools also often offer field
trips for their students to attend professional
theater performances.This is especially com-

mon in literature or drama classes. This fall,
a report from the Icelandic Statistics office on
the status of arts and crafts education in compulsory education, presented by the Ministry
of Education, reveals that the time set aside for
teaching Icelandic students in these subjects
does not meet with the requirements of the
curriculum. The Icelandic Teachers‘ Union
has demanded that the state and the municipalities co-operate better to take steps to improve the situation. Another problem relating
especially to drama is a shortage of qualified
teachers in the field. It has been revealed that
many students who graduate in drama from
The University of Iceland or obtain teaching
certificates from the Iceland Academy of the
arts do not go on to become drama teachers in
schools, or they go on to other positions after
only a few years of teaching (See Thorkelsdóttir, 2016).
In the future, our society will be in demand of individuals with good collaborative,
creative, and intuititive skills, as well as the
ability to obtain information and critically
process it. Drama is one way to cater to these
requirements, as it affords students with an
opportunity to put themselves in the place of
others and experiment with different forms of
expression, behavior, and solutions in a secure
school environment. It is our belief that every
student should have an equal right and access
to drama in education. To meet this goal, one
most devote sufficient time to drama, and
allow financing and resources to maintain
proper teaching facilities in schools. Already,
a pilot study on drama is under way to rethink
teaching strategies at university levels for the
benefit of drama. We also need to make sure
that the schools have qualified teachers, and
that teachers in all subjects receive basic training in the use of drama in the classroom.
Thorkelsdóttir, R. B. (2016). Understanding drama
teaching in compulsory education in Iceland. A micro-ethnographic study of the practices of two drama
teachers. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology. (Diss.).
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Finland

Fakta om dramafaget i Island:
Er drama på læreplanen i
grunnskolen?
– Drama er ikke eget fag i
grunnskolen. I den nye læreplanen fra
2016 nevnes dog drama eksplisitt som
arbeidsform 70 ganger (i ulike fag).
Er drama et eget fag i
videregående/gymnasiestadiet?
– Gymnaset i Finland er kursbundet.
Man kan velge teaterkunst som kurs,
og noen skoler har opptil 10 kurs i
teater (36 timer pr. kurs). Hvis en elev
har valgt minst to kurs, kan han eller
hun avlegge diplom i teater.
Er drama et eget fag i
lærerutdanningene?
– Drama er ikke et obligatorisk eget
fag i lærerutdanningene. Ved noen
universiteter tar alle masterstudenter
ved lærerutdanning for 1. til 6.
årskull noen studiepoeng i drama
(for eksempel 2,5 ved utdanningen
i Helsinki). Noen steder kan man
velge drama som biemne, 25 eller 60
studiepoeng.
Antall høgskoler/universiteter med
fordypning i drama:
– Ved Universitetet i Jyväskylä
universitets åpne universitetsstudier
tilbys 25 og 60 studiepoeng i
drama. Universitets omfattende
virksomhet har utdannet minst
600 lærere med drama som
biemne. Ved Teaterhøgskolen i
Helsinki (del av Konstuniversitetet)
kan man ta masterutdanneing i
teaterpedagogikk og bli teaterlærer.
Per dags dato er det rundt 70
personer med en slik eksamen.
– Antall med doktorgrad:
– 48
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Over the last ten years, the impact of drama/
theatre on various forms of education in
Finland has increased. In an academic context, strategies from performance theatre
and applied drama/theatre have found more
common ground and stimulated new ways
of working with drama/theatre in education. Furthermore, theatres have increased
their interaction with citizens. Strategies like
audience development have been implemented in cities and towns around Finland and
has contributed greatly to bringing theatre
closer to people. The biggest theatres have
their own educators who cooperate with
drama educators.
There seems to be a positive tone between
Finnish art educators in Finland, which becomes particularly striking in current debates about the significance of art in society. In
practice, questios of funding and resources
become an obstacle, However, educators in
drama and other art forms have been able to
collaborate on conducting valuable and impressive drama projects with a broad specter
of participants, from kindergarten to senior
citizens. These projects depend on positive
relations between educators and the personnel of these institutions, such as theatres,
kindergartens, schools, prisons, mental institutions and retirement homes, as well as
with youth workers, social workers, and immigration workers, Several foundations have
granted funding to such projects. The increased social emphasis on the wellbeing of the
individuals and communities is particularly
visible in the funding of drama projects for
mental and physical health care institutions.
The existing Nordic cooperation is both valuable and necessary for developing the field
of drama/theatre in education. Drama Boreale is one of the best opportunities for creating new relations and co-operations. This
conference should further develop its potential as an arena for new, young, enthusiastic

ANNA-LENA ØSTERN
PROFESSOR EMERITA I KUNSTFAGDIDAKTIKK, NTNU

drama educators to nurture and develop relations across the Nordic countries.
The future seems bright for drama education
in Finland, thanks to the tireless work of all
the people who are engaged in different aspects of drama. Drama education seems to
be firmly established as a field of academic
research, although the competition for funding is fierce. In addition, although drama
is still not a major discipline at universities,
education schemes to qualify teachers in the
field of drama has been in continuous demand for 20 years and is offered widely and
successfully in the universities. Furthermore,
that the new curriculum for comprehensive
schools (basic education for 7-16 –yearsold) from 2016 mentions drama as a tool in
most of the subjects, is a giant leap forward.
The curriculum puts emphasis on so-called
“phenomena-based learning”, a more comprehensive approach to learning that contrasts with a more narrow subject-based approach. This offers great opportunities for
using drama in teaching. In the curriculum,
drama is viewed as “strengthening the functional, experiential, memorable and aesthetic character” of the taught subject.
In sum, I support the thought that drama is
the source of greater wellbeing. I think that
making drama/theatre an intrinsic part of
our education (in a broad sense), as well as
of our daily lives, will be an important step
towards deeper understanding of each other,
our lifeworld with its local and global challenges – and our hopes.

LIKHETER
FORSKJELLER
OG

Et norsk-finsk perspektiv på kampen for drama/teater som fag
i lærerutdanningen de siste 50 årene, og samtidig et blikk på
læreplanene i drama og teater i hele Norden.
TEKST: R ANNVEIG BJÖRK ÞORKELSDÓTTIR

OG

Sammendrag:
Denne artikkelen er et sammendrag
av følgende to artikler:
Østern, A.-L., Toivanen,
T. & Viirret, T.L. (2017).
Drama boreale – perspectives on
drama education in Finland and
Norway. Struggling for a Place
in the Educational System. I E.
Kimonen & R. Nevalainen (Red.),
Reforming Teaching and Teacher
Education: Bright Prospects
for Active Schools, 169-192.
Rotterdam: Sense Publishers.
Österlind, E., Østern, A-L-,
& Thorkelsdóttir, R. (2016).
Drama and theatre in a Nordic
curriculum perspective- a
challenged art subject used as
learning medium in compulsory
education. RIDE Research in
Drama Education 2016 ;Volum 21.
(1) s. 42-56.

ANNA-LENA ØSTERN

Vi gjør i denne teksten et sammendrag av to
artikler om drama i nordisk kontekst som
er publisert internasjonalt (se faktaboksen).
I den første artikkelen har Anna-Lena Østern, Tapio Toivanen og Tuija Leena Viirret
(2017) undersøkt hvordan kampen for å få
drama inn som fag i skolen og i lærerutdanningen har bølget frem og tilbake i både Finland og i Norge de seneste 40-50 årene. Vi
føyer også til noe av det som har skjedd etter
vi publiserte artikkelen. I den andre artikkelen, skrevet av Eva Österlind, Anna-Lena
Østern og Rannveig Thorkelsdóttir (2016)
har vi tatt for oss læreplaner og fagplaner for
drama og teater i de fem nordiske landene.
Drøfting om drama/teater i barnehage, skole
og utdanning er en i hovedsak vesterlandsk,
internasjonal forekomst, noe som også har
gitt ekko i nordisk kontekst. Det har i mer
enn et århundre handlet om navn både på
et fag og en arbeidsform i skolen, men også
om faget som læringsfag i skole og lærerutdanning. Vi konstaterer i artikkelen Drama
boreale – perspectives on drama education in
Finland and Norway (2017) at landskapet er
i bevegelse og forandring. Men: så langt er
det kun tre land hvor drama er plassert som
et fag innenfor «the key learning area of the

arts» - eller læringsområdet kunstfag. Det
gjelder hele kontinentet Australia, og det
gjelder Taiwan og Island. Selvfølgelig finnes
drama mange andre steder på timeplanen
både i lærerutdanning, i barnehage og skole,
men da er det avhengig av ledelsens valg på
hvert enkelt studiested.
Med bakgrunn i de to artiklene ønsker vi
her å tegne et bilde av drama-/teaterfagets
posisjon i Norden, samt peke på noen av fagets utfordringer i dag.
DEL 1:
Insistering. Dramafaget i Norge og Finland
I artikkelen Drama boreale - perspectives
on drama education in Finland and Norway
(2017) beskriver og analyserer vi paralleller
mellom Norge og Finland. Det iøynefallende, trass en del ulikheter, er hvor langvarig,
og på grensen til å lykkes de faglig-politiske
anstrengelsene har vært i begge land. Ph.d.student Sanni Swahn ved Eastern Finland
University har i et pågående forskningsprosjekt undersøkt hvordan drama som læringsform (ikke som eget fag) er sterkt fremme i den nye finske nasjonale Grunderna för
den nationella läroplanen för grundskolan
fra 2016 gjennom at ordet drama nevnes
over 70 ganger1.

D R A M A N R . 0 2+ 0 3 _ 2 017

49

T E M A : Dramafaget i Norden

T E M A : Dramafaget i Norden

“
Det er iøynefallende hvor langvarige, og på grensen til å lykkes, de

“
I programfaget drama på videregående skole er Norge i front

ˮ

ˮ

fagpolitiske anstrengelsene har vært både i Finland og Norge.

I Norge har interesseorganisasjonen Drama- og teaterpedagogene det siste året aksjonert for en plass for drama i skolen, og
i skrivende stund arbeides det med et høringsutkast for kjerneelementer i fagene i
den norske skolen. Drama er ikke et eget
fag, så arbeidsformer i drama må få plass i
andre fags kjerneelementer. Dette er en tydelig parallell til den nye finske nasjonale
grunnlaget for læreplan fra 2016, men det er
lite sannsynlig at drama blir nevnt 70 ganger i den norske fornyede læreplanen – slik
det er tilfelle i Finland. Høringsrundene om
kjerneelementer i fag har i november 2017 i
utgangspunktet ikke nevnt drama som arbeidsform i noe større utstrekning. Men,
høringssvaret hvor Drama- og teaterpedagogene i Norge har engasjert seg kan få betydning i en positiv retning.
Betydningen av foreninger og tidsskrift
I Norge og Finland oppsto den første interesseorganisasjon for drama i skolen i henholdsvis 1963 og 1972. Organisasjonene i
Finland og i Norge har skiftet navn flere
ganger. I Norge har man lykkes med å samle
Drama- og teaterpedagogene i samme organisasjon, som i dag har over tusen medlemmer. I Finland har man ikke lykkes med
å samle hele feltet slik, og Förbundet för
drama- och teaterundervisning i Finland
FIDEA2 har i dag litt over 200 medlemmer. I stedet fins organisasjonen TEME for
mennesker som arbeider innenfor teater og
media3, en organsisasjon for grundundervisning i konst (TPO)4, en forening for playbackteater5, med flere.
I Norge har det nordiske tidsskriftet Drama ca 1250 abonnenter/medlemmer, mens
det finske tidsskriftet Fidea har rundt 200
abonnenter. Det som allikevel er bemerkelsesverdig er at den lille finske organisasjonen har konfrontert Utbildningsstyrelse og
Undervisnings- och kulturministerium, og
bidratt inn i arbeidsgrupper for å kunne definere og beskrive fagets plass. På lignende
måte har Drama- og teaterpedagogene kon-
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frontert Kunnskapsdepartementet og Stortinget i Norge.
Fag, studier, masterstudier og forskning
I det følgende gjør vi rede for fagets posisjon
i Finland og Norges utdannelsessektorer. Vi
presenterer først Finland, deretter Norge.
I 1982 ble valgfaget Expressive Skills innført
på videregående skoler i Finland. Faget fikk
en læreplan og lærere kunne få kompetanse
innen expressive skills eller «ilmaisutaidon
opettaja» (som fag 2, dvs. ikke som det fag
man har master i, men som et tilleggsfag på
mellomfagsnivå) ved Jyväskylä universitets
lærerutdanning. Fra denne utdanningen har
dramastudiene ved Jyväskylä blitt utviklet
under en intensiv periode fra 1990 fram til
og med 2004. Under perioden fikk man også
innrettet en professorat i dramapedagogikk.
Denne positive utviklingen var avhengig av
sentrale personer som Erkki Laakso, Jaakko
Lehtonen, Anna-Lena Østern og Hannu
Heikkinen. Når disse forsvant fra Jyväskylä
universitet ble ansvaret for faget drama som
universitetsfag flyttet til det åpne universitetet i 2009, hvor i dag Tuija Leena Viirret,
Jarmo Lehtonen og Mika Terävä leder en
omfattende utlokalisert utdanning i drama
opp til 60 studiepoeng, i samarbeid med et
stort antall partnerinstitusjoner.
Fram til 2016 har omtrent 600 studenter
kvalifisert seg som dramalærere ved Jyväskylä universitet. Ved Jyväskylä universitets lærerutdanning har over 100 studenter
skrevet sin masteroppgave med et dramadidaktisk tema. Drama som støttefag i master
for primary school tilbys ved Lapplands (Lapin yliopisto) universitet, Uleåborgs (Olulun
yliopisto) universitet, Tammerfors (Tampereen yliopisto), Ost-Finlands universitet,
Åbo Akademi, Jyväskylä universitet og Helsingfors universitet.
Ved lærerutdanningen i Helsingfors fins nå
et dosentur i dramapedagogikk, med Tapio
Toivanen som innehaver. Han er en støtte-

spiller i utviklingen av drama som akademisk
disiplin og veileder masterstudenter og doktorgradsstudenter med dramafaglige temaer.
Ved University of the Arts i Helsinki tilbys
en master i teaterpedagogikk, inkludert
også pedagogiske studier (PPU), og fram til
høsten 2016 har 73 teaterlærere blitt ferdige
med sin master her. I Finland fins også to yrkeshøgskoler som tilbyr en fireårig praktisk
høgskolebachelor i teater. Denne kvalifiserer
studentene til instruktører i teateruttrykk
(fi. teatteri-ilmaisun ohjaaja), og de får kompetanse for å undervise faget teaterkunst i
grundundervisningen i konst (tilsvarende
norsk kulturskole).
Ved ulike universiteter i Finland har det i
perioden 1995-2017 blitt produsert i alle fall
48 doktorgradsavhandlinger med dramaog teaterpedagogiske temaer.
I Norge har nettverk og dramaseksjoner ved
mange høgskoler gjort et omfattende arbeid
for å få inn drama i skole og lærerutdanning.
I 1985 ble faget nesten inkludert i læreplanene, og i 1997 ble drama inkludert som en læringsform i norsk. Mønsterplanen fra 1987
nevnte drama som metode. Dette resulterte
mellom annet i en omfattende videreutdanning av lærere for å kunne undervise i drama
som metode. En «seier» var da at fram til
2003 var det obligatorisk at alle grunnskolelærerstudenter hadde 30 timer drama i sin
lærerutdanning. Rammeplan for lærerutdanningene fra 2003 inkluderte ikke lenger
kunstfagsomnødvendigeienlærerutdanning.

med over 1000 timer drama/teater fordelt over tre år.

ren i drama og teater, Viveka Hagnell. Hun
ble utnevnt i 1978. I 2000 fikk også Bjørn
Rasmussen utnevnelse som professor i drama og teater ved NTNU. Ved Høgskolen i
Bergen ble drama et fag fra 1971, og fra 2000
tilbys en toårig master i dramapedagogikk.
Det tilbys nå en rekke masterprogrammer
innenfor feltet, med litt varierende navn
(ved Høgskolen i Oslo Akershus, NTNU
både ved humanistisk fakultet og ved fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
og ved Institutt for lærerutdanning, DMMH
for barnehagelærerutdanning, Høgskolen
på Vestlandet i Bergen og på Stord, og Universitetet i Agder). Enda flere institusjoner
tilbyr utdanning på bachelornivå eller har
årsenheter i drama (Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø, Høgskulen i
Volda). Det fins nå en håndfull professorer
eller dosenter innenfor fagfeltet, og mange
med førsteamanuensis-kompetanse. Det er
mulig å ta doktorgrad, og i Drama og teaterpedagogenes liste over ph.d.-avhandlinger
fins i 2017 13 avhandlinger produsert av
norske ph.d.-kandidater.
Sammenfattende kan vi konstatere at faget
drama/teater ikke inngår som fag i grunnskolen hverken i Norge eller Finland. Begge
landene har en klar profil for faget drama/
teater som et kunstfag. Studier på universitetsnivå tilbys i begge landene og mange har
tatt master i faget, og ganske mange en doktorgrad. I begge landene har betydningen av
nøkkelpersoner vært enorm.

Fra 2012 fins valgfaget Sal og scene for ungdomsskolen med 57 timer på årsbasis. I Norge er det dramalinjer ved mange videregående skoler (minst én i alle fylker), og derfor er
det produsert en imponerende mengde lærebøker for denne valgfrie studieretningen.

Som en overgang til sammenfatningen av
vår andre artikkel, om nordiske læreplaner
i drama/teater, kan vi si at det er fortsatt er
debatt om dramafagets plass i utdannelsessystemet. Det som iallfall er gjort tydelig i
teksten ovenfor er at det trengs en fagspesifikk kompetanse for å undervise i drama.

Studier på universitetsnivå i drama, teater og
film ble et tilbud ved universitetet i Trondheim i 1974. NTNU fikk den første professo-

DEL 2:
Nordiske læreplaner i drama og teater
I artikkelen som er publisert i RIDE (2016)

undersøker forfatterne følgende spørsmål
om drama og teater i et nordisk læreplansperspektiv: Hvordan er drama/teater presentert og posisjonert i nasjonale læreplaner
i de nordiske landene? Hva karakteriserer
læreplanene i drama og teater i de nordiske
landene?
Forfatterne ser på læreplaner for barnehage,
grunnskole, videregående skole og kulturskole i de fem landene Danmark, Finland,
Island, Norge og Sverige. Analysene bygger i
hovedsak på søk på internettet. Vi har laget
matriser med detaljerte oversikter for grunnskole, videregående skole og for kulturskole. Her i sammendraget beskriver vi kun
oversiktlig situasjonen i de ulike landene.
Danmark
I Danmark er barnehagens undervisning
fokusert på lek og andre utviklende aktiviteter. Drama nevnes spesifikt, med mål for
kunnskap og kompetanser.
Drama kan være et medium for læring i
barneskolen og mellomtrinnet for alle elever. Drama kan velges som valgfag av elever
i 7., 8. og/eller 9. trinn. Målet med faget er
at elevene skal bli kjent med dramatisk uttrykk. Faget «dramatik» er tilbudt i noen
programmer i videregående skole. Studentene forventes å ha noen grunnkunnskaper
i drama fra mellomtrinnet når de velger
«dramatik» i gymnaset.
Videre tilbyr musikk- og kulturskoler en
bred vifte av teaterkurs. I Danmark tilbyr
også noen folkehøgskoler omfattende program i drama og teater. I lærerutdanningen
kan man spesialisere seg i dramafaget, og det
er tre høgskoler som tilbyr diplom i drama.
Det finnes flere masterprogrammer i drama,
teaterpedagogikk og dramaturgi og teaterstudier ved Aarhus universitet, Danmarks
Pædagogiske Universitet, Københavns universitet og ved Metropolia høgskole. Det
er mulig å ta en ph.d. fokusert på drama
og teater, dramaturgi eller teaterstudier.

Finland
Drama og teater er som før nevnt ikke obligatorisk som fag for noen utdanningsstadier
i Finland, men som et valgfag tilbys en rekke
kurs. I barnehagens rammeplan nevnes betydningen av fantasi, forestillingsevne og
lek. I barneskolen og på mellomstadiet er
kreative medier og drama inkludert som en
del av læreplan i morsmål og litteratur (finsk,
svensk, samisk, romani og tegnspråk).
I Grunderna för den nationella läroplanen
för grundskolan fra 2016 er drama som læringsform nevnt i mange fagplaner, og multilitterasitet (litterasitet/tekstkompetanse
i alle fag) er betont. Grunnskoler kan tilby
valgfrie kurs. På gymnas-stadiet kan teaterkunst velges som en spesiell kursportfolio
som leder til et diplom i teaterkunst. I yrkesfaglig studieretning på gymnasnivå er
sirkuskunst en valgmulighet.
I «grundundervisning i konst» tilbys omfattende kurs i teaterkunst. Disse studiene kan
arrangeres av forskjellige tilbydere som vokseninstitutt, kommunale musikkskoler og
folkehøgskoler. Kurs i amatørteater, drama
og teater kan tilbys av voksenopplæringen,
Den frie folkbildningen og ved folkehøgskoler. Vi har tidligere i dette sammendraget
nevnt muligheter for akademiske studier i
drama og teater.
Island
I Islands nasjonale læreplansgrunn fra 2011
nevnes seks søyler som all utdanning bygger
på: leseferdighet, bærekraft, helse og velferd,
demokrati og meneskerettigheter, likestilling - og kreativitet. I førskolen er lek en sentral aktivitet, og dans og språk er nevnt som
dramatiske uttrykksformer. I læreplan med
fagområder (fra 2013) for grunnskolen trinn
1-10 er «arts and crafts» delt inn i performing arts (dance and dramatic arts), visuell
kunst og musikk, og crafts (huslig økonomi,
design og sløyd). Hver enkelt skole kan bestemme om fagområdene skal undervises
separat eller integrert. Drama omfatter å
trene elevene i kunstformens metoder og i
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“
Drama og teater som programfag på gymnaset kan ses som
en positiv tendens i alle de nordiske landene.

Søk master
i drama og teater ved NTNU
Velg mellom en praktisk-teoretisk eller en teoretisk master, som garantert
vil ta deg et steg videre!

ˮ

«dramatic literacy». Faget støtter elevene i å
uttrykke, forme og presentere sine ideer og
følelser. Dette skjer gjennom lek og skapende virksomhet.
På gymnasnivå kan et enkelt gymnas velge
å ha en spesialisering i teater. Det er tre av
35 videregående skoler som tilbyr omfattende kurs i teater. Det fins tilbud i drama
og teater som fritidsaktivitet, men det finnes
ikke noen nasjonale planer for kulturskoler.
Det er mulig å spesialisere seg i drama ved
School of Education, Islands universitet. Ved
kunstakademiet tilbys også studier i teater.
Norge
I Norge finnes det mange lærere som har
kompetanse i drama og teater, men som vi
har nevnt tidligere er ikke drama og teater
obligatorisk fag noen steder på grunnskole- eller gymnasnivå. I barnehagen anses
«dramalek» som en del av kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet. I barneskolen og ungdomsskolen kan enkelte skoler
ha drama på timeplanen, og fra 2012 tilbys
valgfaget Sal og scene i ungdomsskolen; et
fag som kan brukes for musikalproduksjon,
ensemblespill, utstillinger, kor, filmproduksjon, med videre.
På videregående nivå må hvert fylke tilby
Musikk, dans, drama som programfag ved
minst én skole. I dette programfaget er Norge i front med over 1000 timer drama/teater
fordelt over tre år. Kulturskolene i Norge
tilbyr omfattende kurs i teater, både på
grunn-nivå og på et mer krevende «talentnivå». Hver kommune må enten alene eller i
samarbeid med andre kommuner ha et kulturskoletilbud. Mange av de norske folkehøgskolene tilbyr spesialisering i teaterfag.
Vi har tidligere i sammendraget beskrevet
høyere utdanning innenfor fagfeltet i Norge.
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Sverige
Drama og teater er ikke obligatorisk innenfor noe utdanningsstadium i Sverige, men
drama og teater tilbys på forskjellige måter likevel. I Rammeplan for förskolan er
drama nevnt i et av rammeplansmålene. I
den nasjonale læreplanen for grunnskolen (trinn 1-9) er drama nevnt som en læringsform generelt, og spesifikt i svensk og
engelsk. Drama kan også være et eget fag,
som kan velges av eleven ved skoler som har
valgt å ha drama som en del av skolens profil, under alle ni grunnskole-årene. På Steinerskolene kan elevene skape forestillinger
under alle de ni eller tolv år de går i skolen.
På gymnaset kan teater velges på den estetiske linjen. Da kan teater omfatte omtrent
50% av timetallet, eller bortimot 1100 timer. Det estetiske programmet tilbys ikke
av alle gymnas, og antallet som tilbyr synker. I kulturskolen er teater det nest største
faget etter musikk. Nesten alle kommuner
har et kulturskoletilbud.
På universitetsnivå har antall dramakurs
for blivende lærere minket drastisk, eller
helt blitt fjernet. Det tilbys dramapedagogutdanning ved én folkehøgskole og én høgskole. Noen folkehøgskoler og ett universitet tilbyr utdanning for teaterpedagoger. Ett
universitet tilbyr en lærerutdanning i teater
som er kvalifiserende for gymnasundervisning. Den første professoren i dramapedagogikk ble utnevnt i 2015 ved Stockholms
universitet.

inkludere noe kunstfag. I Sverige er situasjonen slik at lærere for trinn 1-3 ikke kan ha
kunstfag i sin lærerutdanning. I alle nordiske land er kunstfagene i grunnskolen sammenklemt til små timetall (eller ingen timer
for drama og dans). En grunn kan være at
man «lener seg på» valgfagene, og på kulturskoletilbud. Et mer positivt eksempel på
utvikling for mer drama i læreplanene finner vi på Island, og i relasjon til drama som
arbeidsform er Finland ledende gjennom å
koble drama til mange fag.
Sammendragene av artiklene viser også at
drama og teater som programfag på gymnaset kan ses som en positiv tendens. Norge
har også gode lærebøker for denne undervisningen. Videre har Norge mange kompetente drama- og teaterlærere, og mange
vitenskapelig ansatte.
Hvis drama og teater noen gang blir inkludert i de obligatoriske læreplanene møter
faget nye utfordringer som hører sammen
med skolen i digital forvandling, men også
med de krav på vurderingskriterier og karakterer som hører sammen med å ha status
som fag i skolen.

SLU TTNOTER

http://www.oph.fi/ops2016/perusteet
https://fideafinland.weebly.com/
3
https://www.teme.fi/),
4
www.artsedu.fi/fi/tpo-liitto
5
tarinateatteri.net/tarinateatteri/),
1
2

OPPSUMMERING: Drama- og teaterfagets posisjon i nordiske læreplaner
De valgbare tilbudene i Finland, Norge og
Sverige er meget gode, især med hensyn til
teaterfag. Likevel fins det mange utfordringer. Én er at man i grunnskolelæreutdanningen i Norge siden 2004 kan velge å ikke

www.ntnu.no/studier/mdt
Søk master i drama og teater ved NTNU. Velg mellom en praktisk-teoretisk eller en teoretisk master, som garantert vil ta deg et steg videre!

Din drama - og teaterframtid finner du hos oss!
Ved Institutt for estetiske fag kan du selv skape din egen bachelor i drama og teater.
Her får du mulighet til å sette sammen unike og faglige emner du ikke finner andre steder i Norge.
Vi tilbyr emner som dramaturgi, figurteater, fortellerkunst, maskespill, regi og teater i undervisningen.
I tillegg kan du ta PPU (heltid og deltid) og master i estetiske fag. For mer info: www.hioa.no
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KRISTIAN NØDTVEDT KNUDSEN
PHD I DRAMA/TEATER FAGDIDAKTIK VED
NTNU - PROGRAM FOR LÆRERUTDANNING.

Anna-Lena Østerns ydmyghed og nysgerrige tilgang til emnet har været med
på at dra dramafaget ind i det enogtyvende århundrede.
DRAMAPEDAGOGISK NOMADETILVÆRELSE: – Jeg synes det er fint, at jeg ikke har fået lov til kun at være inde i min egen lille boble,
men måtte åbne og se, hvad findes der her?, sier Anna-Lena Østern (foto: Kristian Nødtvedt Knudsen)

TEKST: KRISTIAN NØDTVEDT KNUDSEN

Navn: Maria Anna-Lena Viola Østern
Aktuell med: Etablering af
forskningstisskriftet Jased – Journal
of Arts and Sports in Education
Alder: 71
Utdanning: Dr.grad
Tittel: Professor Emerita og
læreruddanner
Teaterspesialitet: Devising

– Og, det har hele tiden været en kamp, en
fagpolitisk kamp om at få faget ind i læreruddannelse, siger Anna-Lena Østern med
en dramatisk klang i stemmen og et medfølgende ryst på hovedet. Det er torsdag formiddag på Institut for lærerutdanning ved
NTNU og interviewets hovedperson sidder
med et smil om munden.
– Man må lave sine egne bølger. Det er
noget jeg har taget med mig gennem min
karriere. På den måde var Åbo Akademi
vældig tilladende. Jeg fik lov til at skabe
både grundfag i drama, mellemfag i drama
og et fordybende studie i pædagogik med
indretning mod dramapædagogik. Og det
var fantastisk.
Mængden af papirer på skrivebordet og
opslagene på væggen om Call For Papers
til fremtidige konferencer viser at kontoret
huser en person, som fremdeles har noget
at bidrage med. En søgning på forskningsdatabasen Cristin vidner om, at AnnaLena har flere hundrede publikationer bag
sig, herunder en række bogudgivelser og
utallige artikler. Østern er i en alder af 71
år fremdeles aktiv som underviser i ph.d.kurser, hun er redaktionsmedlem i tidskriftet JASED og vejleder af ph.d.-stipendiater.
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Hun kan se tilbage på en lang karriere indenfor drama og læreruddannelse. En karriere som begyndte ved Rønningen Folkehøgskole i Oslo i 1969.
Begær efter viden
Vi sætter os ned ved et lille rundt bord i den
ene ende af kontoret, som ikke er overbebyrdet af papirark.
– Jeg kom til Norge på grund af, at jeg
giftede mig med en nordmand, begynder
Østern. Hun sidder roligt på stolen imens
hun fortæller.
– Da jeg blev ansat som lektor ved Rønningen skulle jeg blandt andet undervise i
drama, selvom jeg kun havde erfaring fra
forskellige amatørteaterforestillinger i Finland. Jeg havde altså ingen uddannelse i
drama, men begyndte at tage kurser i blandt
andet mime- og pantomime ved Eik lærerskole året før jeg begynte på Rønningen.
Østern var også aktiv i Landslaget Drama i
Skolen og har på mange måder været deltagende publikum til drama- og teaterfagets
gryende start i 1970’erne og videre udvikling. En periode, hvor faget gør sit indtog
i forskellige uddannelseskontekster. Vejen
lægges mens man går den, noget som også

vækker genklang i Østerns beskrivelse af
det første studie i drama/teater og film i
Trondheim i 1974.
– Jeg troede, at jeg skulle få alt serveret.
Men, der var ingenting som blev serveret.
Alt var jo nyt. Blandt andet fik vi innovative forelæsninger ved Nils Braanaas. Disse
forelæsningerne blev siden til hans bok
Dramapedagogisk historie og teori. Jon Nygaards teaterforelesninger for os ble siden
også bok, siger hun.
– Samtidig var der utrolige kampe mellem et ”rødt” syn og et lidt mere borgerligt
syn blandt studenterne. Man fik skærpet
sine argumenter.
Østerns videreuddannelse sker ved siden
af arbejdet som folkehøjskolelektor, først i
Norge og senere i Finland. Men, efter 15 år
begynder hun at mærke, at hun har lyst til
at få mere faglig fordybning.
– Ellers ville jeg blive en evig folkehøjskolelære og det ønskede jeg ikke, siger
Østern og ansigtet bliver mere alvorligt.
– Jeg begyndte at undersøge, hvad jeg
kunne gøre for at blive aktuel for en stilling
som lektor i mundtlig kommunikation ved
Åbo akademi.

Efter videre studier indenfor både pædagogik, drama og logopædi kommer stillingen
hun har sigtet sig ind på til sidst, og hun
vender tilbage til Finland, hvor hun begynder som lektor i mundtlig kommunikation
ved Åbo Akademi i Vasa i 1984.
– Hvad var det egentlig som skete ved Åbo
akademi?
– Der begyndte jeg jo at arbejde med
drama. Jeg blev også spurgt om at forske og
blev taget op på forskersstudier i drama og
teater i Trondheim i 1987.
I 1991 bliver hun den første kvinde, som
disputerer ved Åbo Akademis pedagogiske
fakultet, med en afhandling om tosproglige
børns lingvistiske bevidsthed. Østern videreudvikler senere arbejdet med doktorafhandlingen, hvilket resulterer i flere lærerbøger på svensk knyttet til forståelse for et
utvidet tekstbegrep i skolen.
– Hvad lærte det at skrive en doktorgradsafhandling dig?
– Masse!, udbryder hun, hvorefter hun
bliver stille en stund.
– Min hovedinteresse gennem hele mit
forskningsforløb har vel altid været relation
og kommunikation. Jeg følte stærkere og

stærkere, at i kunstfagene og drama, som
jo er mit fag, åbnes der op for at bearbejde
disse to områder på en dyb måde.
Hendes ansigt lyser pludselig op og hun
fortsætter:
– Jeg husker, at jeg blev ringet op af min assistent, som transskriberede interviews (for
doktorgradsarbeidet) med deltagerne.
Kroppen læner sig fremover, imens
Anna-Lena i rolle som assistenten, på klingende svensk, siger:
– «Vet du hva, man kan jo ligsom förstå
hva barn tänker og gjør, for å skape mening».
Østern ler, men ender hurtigt i en eftertænksom mine.
– Det tænker jeg er noget af det som
hænger ved efter doktorgradsprojektet, som
muligvis er det allerstærkeste, at hvert individ prøver at skabe mening i sit liv.
– Hvad er forskning for dig?
– Forskning drives af en nysgerrighed, at man vil vide. Det drives også af,
at hvis man for eksempel skal forandre
syn på, hvad der skal kunne regnes som
læring eller kundskab, så må man forske
på det. Og forskningens opgave syntes
jeg handler om at artikulere. Men, det er
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“
De som tror, at man bare kan tage et ugeskursus og efterfølgende
ved hvordan man kan bruge drama som en pædagogisk metode,
de reducerer det til noget meget småt.

ˮ

også etik. Forskning er vel først og fremmest noget etisk. Noget som gør, at man
ikke kan lade være, hvis man ser, at der
kan skabes kundskab, en forpligtelse.
At Østern har følt sig forpligtet er der
ingen tvivl om. Åbo Akademi er hendes
hjemstavn i størstedelen af hendes karriere,
men hun har hele tiden været på jagt efter
steder, eller rum, hvor der kunne skabes
kundskab.
– Efter jeg disputerede tænkte jeg, at jeg
må gøre noget med den der drømmen om at
have drama som mit specialområde. Så jeg
rejste til Trondheim og skrev min hovedfagsopgave fra 1992 til 1994. Hun rejser sig
og går på jagt i bogreolerne.
– Det var en fantastisk tid, hele 1990-tallet. Vi havde jo mange nordplus netværkssamlinger1 ved Åbo Akademi, som var med
på at give dramafaget ved akademiet en
vitamininnsprøytning. Via nordplus blev
dramastudierne ved Åbo Akademi kvalificeret ved, at Bjørn Rasmussen (NTNU)
kom på besøg, Stig Eriksson (tidligere HiB)
kom på besøg, Kari Heggstad (tidligere
HiB) kom på besøg, Arne Engelstad (HSN)
kom på besøg, mange af mine nordiske kollegaer indenfor drama og teater, kom på
besøg for at holde kurser. Ved Jyväskylä
Universität havde vi besøk af for eksempel
Cecily O’Neill, John O'Toole, Alan Owens
og John Somers.
– Vyläskyla, siger jeg usikkert og kigger
spørgende på Østern.
– Jyväskyla, retter Østern og sætter sig ned
med resultatet af hendes hovedfagsopgave
fra Trondheim. Opgaven blev bearbeidet og
utgitt som en akademisk tekst for læreruddannelsen i Finland.
– Jeg blev spurgt om at søge en dosentur ved Jyväskyla universitet. Et dosentur er
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egentlig ligesom en professor 2 stilling i Finland. Man bliver evalueret og jeg fik kompetence som docent i dramapædagogik.
Jeg prøver at få et overblik over tidsperspektivet, imens Østern fortæller, men hun
har været så mange steder på samme tid og
hvordan skal jeg kunne gøre dette forståeligt
for en læser - tænker jeg, når hun supplerer.
– Ja, og så var jeg jo også professor 2 ved
Høgskolen i Bergen fra 2000-2002. Men da
havde jeg permission fra Åbo Akademi.
Østern smiler overbærende og fortæller mig, at jeg nok skal få hendes CV. Mine
skuldrer sænker sig og jeg ånder lettet ud.
I 2007 ansættes Østern som professor i
Kunsfagdidaktik ved NTNU - Program for
lærerutdanning i Trondheim. Efter virket
som faglig leder og igangsætter af den Nationale forskerskole for lærerutdanning (NAFOL), tiltrådte hun som Professor Emerita
fra efteråret 2016.
Brobyggeren
– Når du ser tilbage på dit arbejdsliv, er der
noget af det du har gjort, som står dit hjerte
særligt nært?
– Det er at åbne nogle rum, som muligvis
ikke var blevet åbnet op, hvis jeg ikke havde
været der. Særligt at være med til at skabe
forståelsen af et udvidet tekstbegreb, hvor
meningsskabelse ses som noget der sker via
mange forskellige udtryksformer. Det at se
på tekstbegrebet og viden, som noget mere
end tavs kundskab eller noget som er praksisbaseret, men faktisk noget som kan artikuleres. Så er jeg også stolt over at have bidraget til forståelsen af drama som et kunstfag.
Det som gør drama vigtig, det er netop, at
man bruger kunstfaglig kompetence for at
undersøge meningsskabende aktivitet. Og
de som tror, at man bare kan tage et uges-

kursus og efterfølgende ved hvordan man
kan bruge drama som en pædagogisk metode, de reducerer det til noget meget småt.
Hun ryster opgivet på hovedet og fortsætter.
– De kunstneriske indgange handler
om at producere kundskab og de indeholder et utrolig stærkt læringspotentiale.
Derfor er det så sørgeligt, at drama ikke får
nogen plads i skolen. For drama har noget
at tilbyde, som kan gøre skolen mere meningsfuld og som ruster børn og unge til at
stå i en verden som er så fuld af usikkerhed.
– Hvorfor tror du, at drama ikke har plads
i skolen?
– Jeg skrev en artikel med to finske kollegaer om 50 år med forsøg på at få drama
ind i skolen i Finland og i Norge. Og der er
flere årsager til at det ikke er det, men i Finland kan man helt tydeligt se, at musik og
billedkunst har været ”gatekeepere”. Så tror
jeg også at der ligger en sådan forståelse af,
at drama ikke er så vigtigt, for det er jo bare
tull og tøys.
Hun ser på mig og folder hænderne i skødet.
– Men jeg tror, der kommer en tid, når
skolen må forandre sig, fordi nu kan man
lære sig så meget andre steder, på sociale
medier, internettet. Man kan ikke sidde og
kede sig i skolen. Det er vældig vigtigt, det
som sker i skolen. Jeg mener ikke, at kundskabssamfundet ikke skal findes, for det skal
findes. Men det er jo det der med, er vi på vej
mod et ikke-humant skolesystem. Dans og
drama som de kropslige orienterede udtryk
mangler. Så jeg tror, at det som Finland gør
nu, hvor drama skrives ind som læringsform i næsten alle fag og er nævnt 60 gange
i den nye læreplan er den rigtige vej at gå.

OVER: Kurs i "skapende bevegelse" under mellomfagsstudier i drama og teater 1974-75. Anna-Lena til høyre i rød Rønningen-genser.
UNDER: To bøker fra en lang rekke publikasjoner. Didaktikkboken Svenska med Sting! Handledning i modersmål, litteratur och drama (2001)
og Tutkiva draamaopettaja (Den forskende dramalærer) (2003).

– Du beskrev tidligere din forskningsinteresse
som værende rettet mod relation og kommu-
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“
Uden den der sårbarhed, kunne jeg aldrig have gjort
nogle af de ting jeg har gjort.

ˮ

FORESTILLING: Anna-Lena var dramalærer ved Rønningen folkehøgskole fra 1969 til 1979.
Her fra oppsetningen af Skapelsen med studenter i 1970'erne (foto: Ragnar Sæbø)

nikation. Og, når man ser på de forskningsområder du har beskæftiget dig med og det nordiske netværksarbejde ved Åbo Akademi, kan
man så ikke beskrive dig som en brobygger?
– Jo, muligvis.
Hun fæster blikket ned i bordet.
– Når jeg ser tilbage, så synes jeg det er
fint, at jeg ikke har fået lov til kun at være
inde i min egen lille boble, men måtte åbne
og se, hvad findes der her? Hvad er det som
kan være meningsfuldt og vigtigt at beskæftige sig med? Der har altid været kollegaer som har sagt, ja ja, det du beskæftiger
dig med er ikke så vigtigt.
Hun ryster opgivende på hovedet og et ungpigeagtigt fnis undslipper Østern.
Har du haft et mantra eller styrende princip
i dit liv?
Ansigtet bliver mere alvorligt og hun ser ned
på sine hænder som ligger i hendes skød.
– I touch the future, I teach.
Hun ser op og begynder at forklare.
– Det at få lov til at være lærer, eller at
være i en læreruddannelse, da får man mu-
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lighed for at påvirke generationer fremover.
På en konstruktiv måde. Og da tænker jeg,
at det at kunne bidrage til at sige, hvad der
skal til for at skolen og læreruddannelse
skal være meningsskabende.
Hun læner sig lidt tilbage og ser undrende op i luften.
– Og personligt, så har det været et styrende princip at få mulighed for at være en
del af kunstneriske, skabende processer.
Det har givet mig stor glæde.
At lede efter kimen til vækst
Nuværende og tidligere kollegaer beskriver
Østern som værende generøs og samtidig
utrolig produktiv og målrettet. Som en person der er professionel til fingerspidserne
og samtidig følsom i henhold til sig selv og
andre. Beskrivelserne virker som at være i
et spændingsforhold. Eller, de forudsætter
en vis balanceringsevne.
– Det har været en udfordring for mig
hele mit liv, at jeg ikke kan verge mig. Og
derfor har jeg været sårbar. Men samtidig
er der jo noget konstruktivt med dette også.
For, uden den der sårbarhed, så kunne jeg

aldrig have gjort nogle af de ting jeg har
gjort. Sårbarheden er jo nødvendig.
Hænderne stryger op og ned af benene og
kroppen er spændt.
Selvom det er tydeligt at se, at den rosende omtale fra andre kollegaer gør hende
forlegen, spørger jeg alligevel ind til hendes
evne til at finde positive egenskaber i andre mennesker. En egenskab som nævnes
af tidligere ph.d.-stipendiater, som har haft
hendes som vejleder.
– Hvis man skal være lærer, så må man
jo se på mulighederne, ellers skulle jeg
være blevet psykoterapeut. Der må man
også se på mulighederne, men da ved man,
at man møder skadede mennesker. Det
kan man jo også som lærer, men når vi
ikke er terapeuter, så må vi jo prøve at lede
efter de kimer som kan skabe vækst, hvor
noget kan udvikles.
Kundskab for fremtiden
Østern har vejledet for intet mindre end
28 doktorgradsprojekter, og har vært opponent for mange fagpersoner som har

sat sit præg på drama- og teaterfaget i hele
Norden. Blandt andre Arne Engelstad, Heli
Aaltonen, Stig Eriksson, Birgitta Silfver,
Rannveig Thorkelsdóttir, Elin Thoresen,
Tor Helge Allern, Vigdis Aune, Merete Sørensen, Aud Berggraf Sæbø, Rikke Gürgens
Gjærum, Tapio Toivanen og Faith Gabrielle
Guss. Med kendskab til så mange faglige
indspil, typer indsigt og kundskab er det
nærliggende at spørge:
– Hvordan ser drama- og teaterfaget ser
ud om 10 år?
– Dramafaget skal fornyes. De nye mediers forhold til fiktion, fiktionalisering og
fiktionalitet må ind i dramafaget. Det har
filosofer været optaget af, for eksempel Paul
Ricoeur. Der må være noget som skaber en
virkelighedsanknytning, og her tror jeg at
dramafaget kommer til at have en crossover
funktion. En funktion, hvor man skaber
performance, hvor man bruger teatrale
udtryk også auto-biografisk, men sammen
med digitale udtryk. Der tror jeg, at faget
kommer til at være et brobyggerfag.
Hun holder en kort pause og fortsætter entusiastisk.
– Hvis vi ikke får lærere som kan det,
da kommer andre fag til at spise det op.
Fordi det er jo allerede en del af norskfaget,
mediefaget og alle kommer til at ville have
en bid. Drama er dog særegnet, da faget allerede har alle de kunstformer i sig, som vi
kan finde i de nye medier.
Det lille runde bord, som ved interviewets begyndelse var ryddet, er blevet fyldt
op med fagbøger, dokumenter og billeder.
Alt sammen udtryk og fragmenter som til
sammen er med til at tegne et billede af en
lang karriere.

– Hvad med fremtidens skole ud, hvordan
ser den ud?
Hun sidder fremdeles roligt på sin stol
og ser eftertænksomt ud i luften.
– Det ved vi jo ikke, siger hun smilende.
– Men det vi ved er, at vi er i et kundskabssamfund. Så kundskab kommer til at
være centralt.
Øjnene knibes let sammen og hun fortsætter: – Men, jeg tror at skolen må tage synet på forskellige kundskabsformer alvorligt. Hvilke kundskabsformer er det som er
vigtig for at gøre barn og unge rustet til at
gå ind i fremtiden? Og der holder jeg mig
til Dewey, som sagde for over 100 år siden,
at den vigtigste opgave for skolen, det er at
give børn billeder af en fremtid, som de har
lyst til at blive voksne i.
Hun folder armene og fortsætter med et
let smil på læberne.
– Mit liv skulle ha været meget fattigere,
hvis jeg ikke havde haft de her skabende oplevelser i mit liv. Når jeg nu sidder her og ser
tilbage, så jeg syntes jeg har haft et fantastisk liv. Hittils.

ØSTERN SVARER:
Siste kulturopplevelse:
Ingvar! – en musikalsk
möbelsaga
Faglig/fagpolitisk arbeid:
Drama/teater og demokratiprojektet. Forelæsninger
om æstetiske fag i
læreruddannelse
Ønsker for fremtiden:
Fred i verden
Hva gjør deg sint?
Når vi tror, at vi er bedre end
mennesker som er på flugt
Hva drømmer du om?
At få lov til at være med i
nogle meningsskabende
sammenhænger nogle år til.
At få mulighed for at skabe
noget sammen med andre,
helt til det er slut.

SLU TT NOTE

Nordplus er et uddannelsesprogram initieret
af nordisk ministerråd for de nordiske og
baltiske lande.
1
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“
Vi ser hela Drama Boreale 2018 som en form av dramabaserad

ÅSE ELIASON BJURSTRÖM
PROJEKTLEDARE THE OPEN ENSEMBLE - DRAMA BOREALE 18

aktionsforskning. Vår ambition är att arrangera en konferens
som ger lust att samverka över nations- och språkgränser.

ˮ

form av dramabaserad aktionsforskning.
Vår ambition är att arrangera en konferens
som ger lust att samverka över nations och
språkgränser även efter den 10 augusti. Kanske fortsatta kollaborativa eller enskilda arbeten/projekt i form av vetenskapliga artiklar, dramaworkshops, föreställningar etc.

Dramapedagogikens relationella form sätter ramen för nästa års
Drama Boreale-konferens.

TEKST: ÅSE ELIASON BJURSTRÖM

Drama Boreale
Nordisk konferens för drama,
teater och utbildning som
arrangeras vart tredje år i de
olika nordiska länderna.
Neste års Drama Boreale äger
rum i Göteborg mellan 6 och
10 augusti.
Planeringsgruppen består
av representanter från
institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap, högskolan för
scen och musik, institutionen
för vårdvetenskap och hälsa
vid Göteborgs universitet,
samt Blekinge och Västerbergs
folkhögskolor.
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Andra veckan i augusti 2018 är det dags
att åka till Göteborg och ta sig upp bakom
havsguden Poseidon vid Götaplatsen. För
där i Högskolan för Scen och Musiks lokaler utspelas Drama Boreale 2018.
Konferensens upplägg och ramar bestäms
av det nordiska land som står som ansvarig. Detta faktum såväl skrämde samt ingav lust i den svenska gruppen som mottog
stafettpinnen på Drama Boreale i Silkeborg
Danmark 2015. Vi påbörjade en diskussion
om hur Drama Boreale 2018 skulle kunna
gestaltas. Här kommer nu en presentation
av vårt upplägg, Den Öppna Ensemblen eller The Open Ensemble.
Samma fokus, men i annan form
Den nionde Drama Boreale konferensen
kommer även denna gång att fokusera på
de förväntade 150 deltagarna; utbytet mellan oss nordiska dramapedagoger i syfte att
stimulera en nordiska dramapedagogisk
professionsutveckling. Sökljuset är fortsatt
riktat mot frågan om vad nordisk dramapedagogik kan tänkas handla om; var kommer vi ifrån, var står vi nu och vilka möjliga
framtidsscenarion ser vi?

Skillnaden från tidigare konferenser består
i vår form, konferensens upplägg; dess hur.
Vad händer om vi lägger upp Drama Boreale 18 utifrån en dramapedagogisk princip i? Då dramapedagogiken har en så pass
tydlig relationell form vill vi därför undersöka hur vi kan arbeta mer konsekvent med
relationella former även i detta konferenssammanhang. Vilka konsekvenser får det
för professionsutveckling, samverkan och
forskning? På vilka sätt kan vi sedan arbeta
vidare, tolka och omtolka oss själva och vår
praktik, baserat på det som vi alla har gemensamt - drama/teaterprocessen i sig?
Istället för presentationer i form av papers,
workshops, keynotes eller posters så vill
vi nu med en dramapedagogisk relationell
principlogik utgå från det som uppstår i
vårt samspel. Konferensens två första dagar
kommer därför att fokusera på en kollaborativ process på temat nordisk dramapedagogik och där just det som uppstår är det
centrala. Delar av denna process kommer
att dokumenteras och sedan bli ett gemensamt ägt material som vi alla kommer att
kunna ha tillgång till även efter konferensen. Vi ser hela Drama Boreale 18 som en

Efter de tre inledande workshopparna
kommer vi att jobba vidare i nya konstellationer, med frågeställningar som uppstått
under vägs gång. Alla som kommer till
konferensen kommer även att ges möjlighet att presentera sin verksamhet/forskning, dels via en posterpresentation och
dels i tematiska grupper.
En mångstämmig kör
Den nordiska dramapedagogikens signum
anser vi vara dess bredd, våra vitt skilda
verksamheter med olika fokus och metoder.
Vi arbetar med alla åldrar, i formella såväl
som informella sammanhang, inom teater
och kulturlivet i etablerade institutioner
såväl som fria aktörer, utbildning från förskola till universitet, vård, näringsliv, föreningsliv etc.
När vi i planeringsgruppen listar var vi varit verksamma blir listan lång, tillsammans
har vi erfarenheter från imponerande stora
delar av samhället. Detta ger oss en potentiell möjlighet inför Drama Boreale 18. Hur
kan vi undersöka de olika röster vår yrkeskår har, den täta väv av olika möjliga tolkningar av vad nordisk dramapedagogik har
varit, är och kan bli?
The Open Ensemble kan kopplas till potentialen i det kollektiva lärandet inom drama/
teater i relation till demokrati. Det diskuteras även inom lärande för hållbar utveckling där denna form av lärande liknas vid
den improviserande jazzensemblens med
dess fokus på relation och öppenhet för det

ännu oformulerade. Med tillägget öppen
vill vi betona rum för mångfald. Rum för
en mångstämmig kör.
The Open Ensemble kan även beskrivas
som en perfomativ process med dess fokus
på det som emergerar. Eller ett rhizom, en
term hämtad från biologin som kan ses som
en metafor för en icke-hierarkisk form av
lärande, ett chaosmos som bygger på mångfald och oordning snarare än ordning. Ett
rhizomatiskt lärande fokuserar på det som
tar form och rhizomet kan hjälpa oss att
förstå mångfald och komplexitet, här finns
inte ett upp eller ner, ingen början eller slut.
Vi vill under den nionde Drama Borealekonferensen undersöka vilka olika röster
en nordisk dramaensemble innehåller. Vi
är övertygade om att vår kör innehåller
tillräckligt med variation för att vi skall får
fram en intressant ljudbild; harmoniska såväl som dissonanser.
Nordisk drama i en global kontext
Delar av det material vi gemensamt genererar utifrån en dåtida, nutida samt framtida
nordisk dramapedagogik under konferensens tre inledande dagar, kommer olika dramaforskargrupper runt om i världen att ta
del av, analysera för att sedan låta det ta form
av gestaltande speglingar som vi kommer
att få ta del av under konferensens sista dag.

uppföljningsseminarium där vi dels fokuserar på vad som tog form, samt presenterar trådar, idéer som uppstått i samverkan under konferensen. Detta seminarium
kommer att vara öppet för alla intresserade samt vara möjligt att följa via websändningar. världen över på temat lärande för
hållbar utveckling, där intresset är stort
för nya former av samverkan.
På plats i Göteborg kommer du även att
kunna ta del av mer traditionella Drama
Boreale inslag som utflykter, konferensmiddag och övrigt socialt program. Mer information kommer du att få på konferensens
hemsida som just nu nås på socav.gu.se/
forskning/drama-boreale-2018 Här kommer du redan innan konferensen att kunna
presentera dig och ta del av filmer och poddar som relaterar till konferensen. I mars
öppnas hemsidan upp för early bird anmälningar men redan nu kan du skriva upp dig
på en vill bli uppdaterad lista.
Avslutningsvis vill vi rikta ett stort, varmt
och innerligt välkommen till er alla. Vi håller alla tummar att vi ses i Göteborg i augusti nästa år.

Res lätt
Så sammanfattningsvis ber vi er att resa till
Göteborg med lätt bagage. Lämna gärna
ryggsäcken halvfull, med utrymme för att
stuva om. Efter den 10 augusti 2018 hoppas
vi att ni alla åker tillbaks till er hemmaplan
igen men med nya uppslag. Då är det dags
att koppla vidare, kanske bidra till den antologi som planeras, som kommer att relatera till vad som uppstått under konferensen.
Den 24 oktober så arrangerar vi även ett
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DR. RANNVEIG BJÖRK ÞORKELSDÓTTIR
ASSISTANT LECTURER IN DRAMA AND CURRICULUM THEORY,
SCHOOL OF EDUCATION, UNIVERSITY OF ICELAND
ÓLAFUR GUÐMUNDSSON
ACTOR, MA, APPLIED DRAMA.
DRAMA TEACHER AT HAMRAHLÍÐ COLLEGE, REYKJAVÍK ICELAND

Time

for

drama?

The development of drama as a subject in the Icelandic school system.
Past, present and future.

TEKST: DR. R ANNVEIG BJÖRK ÞORKELSDÓTTIR AND ÓLAFUR GUÐMUNDSSON

OUTDOORS: 50 students in 6th grade performing the play Ronia the Robber's daugther in the forest (a green area close to the school) in Reykjavík
(photo: Rannveig Björk Þorkelsdóttir)

Drama as a subject in Iceland
1976: Drama was introduced
into the national curriculum
in compulsory education of
Iceland.
1999: Drama in education
established in the curriculum
and drama defined as a subject
to bring other subjects together
in performances.
2013: Drama defined as a
subject like other art subjects
in the national curriculum.

A short historical overview.
In Iceland drama, was first introduced into
the national curriculum of compulsory education in 1976. At that time teachers were
encouraged to use the methods of drama in
Icelandic and social studies. In the curriculum from 1999, drama was further established and given the status of 'drama in education', a method that could be used when
teaching other subjects. Furthermore, it was
defined as a subject that could bring together
the school community in performances.
Even though this change did not mean increased financial support directly for drama
activities in the school system, it enhanced
awareness of the subject and the effect it
could have on upbringing and learning. As a
direct consequence, interest in drama in the
school system greatly increased. Not only
were schools using drama in education, but
some schools also took up drama as a subject
among other art subjects.
Even though this achievement should have
meant a secure status for drama in education it did in fact not secure its place. Kristín
Ólafsdóttir (2007) reviewed this in her mas-
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ter’s thesis The Development of Using Drama
in Icelandic Compulsory Education. The aim
of her study was to clarify the course of the
underlying ideology for drama in the school
system, the methods used, as well as its principal aims. An important part of the study
was to find out what enabled its development
and what may have hindered it. The findings
stated that even though drama in education
(í. leikræn tjáning) had found its way into
the curriculum, this did not secure its use in
schools. Ólafsdóttir concluded that implementing new methods of teaching demands
a variety of actions, with teachers' education,
co-operation and the support of the principals being the vital factors (Ólafsdóttir, 2007).
Teachers in the field became interested in developing the subject of drama further and created FLÍSS, The Icelandic Drama and Theater in Education Association in 2005. One of
its aims from the beginning was to establish
drama as a subject in the curriculum. At the
same time awareness increased in the teachers' education about the importance of drama in education and ways of using it. At the
University of Iceland, School of Education, a
specialization in the field of drama in educa-

tion was established. At the Iceland Academy of the Arts, specialization in the field of
drama teaching was made possible for professionals with a background performance.
In the preparation of a new curriculum,
meant to be published in 2011, teachers in
the field of drama emphasized their view:
that drama would not gain a secure place in
the school system unless it was given the status of a subject in its own right. To secure this
view, the editor of the arts and crafts subject
guide in the National curriculum came from
the Iceland Academy of the Arts, where the
emphasis from the beginning of its establishment was on drama as an art form. Also,
responsibility for the drama section was distributed among a number of drama teachers
with acting and theatre background, and
among other groups throughout the educational structure. This paved the way for the
subject of drama to become a part of the
next curriculum.
Present situation of the subject of drama
In the new national curriculum presented in

2013, drama was defined as a subject in its
own right for the very first time. The objective of the new subject was to train students
in the methods of the art, but also to provide
drama as a teaching method, founded in the
art form (Ministry of Education, Science
and Culture, 2014). Drama was allotted time
on the timetable alongside the other arts and
craft subjects. In this new timetable the arts
and the crafts should be taught 900 minutes per week in grades 1- 4, 840 minutes
per week in grades 5-7 and 340 minutes per
week in grades 8-10 divided equally between
the arts and the crafts (The Ministry of Education, 2014, p. 50).
This leaves the arts with an average of 7.8 %
(1040 minutes), again divided into three categories: performing arts (dance and drama),
visual arts and music. Each of these categories should make up 2,6% of weekly classed
in all grades, with drama being only on part
in this equation. (see Table 1).
Timetable for arts and crafts in
Icelandic national curriculum, (2014):

ARTS

CRAFTS

Performing Arts
Dance / Drama

Home
Economics

Visual Art

Design & Craft

Music

Textiles

However, no decision is made as to how
much time is allotted for each subject each
week. Schools organize their teaching within
the framework, and it is entirely in the hands
of school principals to choose if the subjects
are to be taught separately or integrated with
other subjects (Thorkelsdóttir, 2016); in separate short-term courses that are allocated
more hours in the timetable for a certain period of time; or continuously throughout the
school year (Österlind et.al., 2016).
This change was a big step and has since
greatly increased the opportunities of drama
in the school system. Now drama is on the
same level as the other arts and crafts subjects, and drama teachers have a greater pos-
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“
We need to make the profession of drama teaching appealing both to
drama teachers already working in the field of education,
as well as for novice teachers.

ˮ

for professional development regarding the
drama teacher, and for a reconceptualization
of how a drama teacher’s learning trajectory
could be designed in order to support, both
novice teachers and more experienced ones
(Thorkelsdóttir, 2016).

INDOORS/OUTDOORS: Various drama activities in primary schools in Reykjavík, Iceland (photo: Rannveig Björk Þorkelsdóttir)

sibility to work full time in their field. A new
and postitve situation has surfaced, but still
there are some major issues of concern: even
though drama did find its way into the curriculum it does not mean it is being taught.
In a recent survey done by FLISS among
its members, only 15 teachers out of 34 answering the survey were teaching drama in
compulsory schools over the school year
2014-2015. According to FLÍSS that number has diminished over the past two years
(Jónsdóttir, 2017). These numbers have led
to speculation on what might be the underlying factors of the slow implementation of
the subject into the school system.
Enabling and constraining aspects of drama
In her Ph.D. study, Rannveig Björk Thorkelsdóttir (2016) looked at how drama as a subject is implemented in Icelandic compulsory
education. The study was carried out in two
compulsory schools in Reykjavík by observing two drama teachers in their work over
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one school year, from 2013-2014. It shows
both enabling and constraining aspects of
drama teaching practices. For example, what
can be considered a constraining aspect is
the lack of qualified drama teachers. Obviously it is of great importance to have teachers with specialization to teach the subject
of drama, but there are not enough teachers
with the right qualifications to teach the subject (Thorkelsdóttir, 2016).
Another constraining factor that can be
considered is large student groups. Since drama is a whole class activity, the principals
of the schools can prioritize the subject in
their schools. This fact (i.e. teaching drama as a whole class activity) however often
leaves the drama teacher with variably sized
groups and may result in several groups
being combined together, for example, in
a performance. This can leave the drama
teacher teaching up to 50 students at a time
(Thorkelsdóttir, 2016).

Believing in the importance of the subject is yet antoher factor enabling the drama teaching practice. It is important for all
subjects that the teachers consider their
subject to be of importance, but as drama
in general does not have a strong standing
in the school community, it is worth noting
that the drama teachers in Thorkelsdottir‘s
study consider their passion for the subject
to be a driving force in their teaching. They
find they still need „something more“, and
that seems to be connected to their artistry
(Thorkeldóttir, 2016).
Both teachers in the study talk about the
need for communication with other teachers,
and the lack of such communication gives
them a feeling of isolation. If a drama teacher does not have a fruitful relationship and
dialogue with other teachers, for example
in the arts, it can mean that teaching drama
can become a lonesome practice. Therefore,
the study calls for changes in opportunities

Future ideas
For the future of the subject of drama we
not only believe that it’s important to focus
on the teachers’ education, but also, on further implementation of the subject itself in
schools. In other countries, where drama
and theatre have become part of the curriculum, the subject has often struggled to maintain its existing place, and in some cases lost
ground. For example, in the United Kingdom where drama once was a powerhouse,
there seems to have been a concerted political effort to systematically remove it from
classrooms (Anderson & Dunn, 2013, p. 6).
In Thorkelsdóttir's (2016) study of two drama teachers in primary education, she found
out that both teachers were hired by their
principals to teach drama due to knowledge
of the subject, both teachers were specialists
with a foundation in the arts. What is interesting is that both the teachers seemed to
have a need for artistic work in drama and
theatre outside of schoolwork. In fact, they
both came into the school with a double
competence, as teaching actors, but they did
not seem to develop the artistic side of themselves enough in school, and both left their
teaching position (Thorkelsdóttir, 2016). It
is therefore important to be on the alert, so
that what we have gained is not lost due to
difficult work conditions and lack of believes
on behalf of administrators. The education
of drama teachers is a vital factor in this case.
Even though drama has an established position in the national curriculum in Iceland, it still represents a challenge for the
educational system. One of the fundaments
of making the curriculum work in practice
is teachers’ competence. In schools that

already have drama on their timetable,
we have to ask ourselves what needs to be
changed in order to make drama teachers
qualified for the challenge of implementing
a new subject, and what makes them want
to stay in their jobs. The answer could lie in
the education of teachers and the training
of qualified drama teachers.
Our view is that we need to make the profession of drama teaching appealing both
to drama teachers already working in the
field of education and to novice teachers.
Collaboration between institutions in the
field of teachers‘ education (e.g. Univeristy
of Iceland, School of Education) and others in the field of art (e.g. Arts Academy of
Iceland and Icelandic Film School) could
make a difference. On one hand it could
bring students closer to the professional
skills needed to teach the subject of drama.
And on the other hand, those already with
professional training in performance would
gain a better understanding of the teaching
profession. This could lead to a more coherent understanding of the art of drama
and performance, and provide the skills
needed to use its methods in all education.
Necessary professional practice would be
implemented in schools that have drama
on their timetable, which in turn would inspire all drama activities within the schools.
Not only do we believe that these ideas
would strengthen the professional skills of
drama teachers. If would also contribute
to making drama an integral part of every
teachers' repertoire. In fact, our view is that
every student teacher should become familiar with the practice of drama in the school
environment, know what it is about, what is
needed to practice it, and where he/she can
reach for assistance, collaboration and support within the school environment.
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METTE BØE LYNGSTAD
FØRSTELEKTOR I DRAMA VED HVL
ANNA S. SONGE-MØLLER
DOSENT I DRAMA VED UIS

Et skapende møte

Nettverket NORDNET har som mål å skape nye ambassadører for
dramafaget i Palestina, og for norsk-palestinsk utveksling av lærere
og studenter. Her er en berettelse fra et startpunkt.
TEKST: ANNA S. SONGE-MØLLER OG METTE BØE LYNGSTAD

Seks ansatte fra tre ulike norske universiteter og høgskoler møttes i høst i Nablus, Palestina for å holde teaterworkshop i lag, for
aller første gang. Arbeidet skulle resultere i
en forestilling som skulle vises i teatersalen
på An-Naja National University. Aktørene
er 50 studenter som aldri har spilt teater før.
Dekanen for lærerutdanningen ved An-Najah University ønsker at drama blir et nytt fag
i lærerutdanningen. Grunnet den langvarige
okkupasjonen av Palestina, mener hun det er
viktig at lærere som utdannes ikke bare har
faglig kompetanse, men at de har sosial- og
emosjonell kompetanse slik at de kan møte
et mangfold av elever med ulik livserfaring.
Ønsket er at skoleelever i Palestina skal få
oppleve drama som undervisningsmetode
og som kunstfag og at vi sammen skal utvikle en dramautdanning som en del av lærerutdanningen på An-Najah. Lærerutveksling
og palestinsk studentmobilitet er oppstarten på NORDRANET. Vi er klare til å ta
imot 12 studenter som skal studere drama
i Stavanger, Bergen og Halden, våren 2018.
Første møte
En søndag i september er vitenskapelig
og administrativt ansatte fra universitetet
An-Najah, 70 palestinske studenter og vår
norske delegasjon bestående av seks norske
drama-, teater- og dansepedagoger, samlet i
et stort auditorium på universitet i Nablus.
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Studentene har ventet lenge, siden vårt formelle møte med toppledelsen på An-Najah
ble lengre enn antatt. Fjorårets utvekslingsstudenter ved Universitetet i Stavanger entrer scenen og forteller om sitt utvekslingsopphold i Norge. Det er helt stille i salen
når studentene snakker om betydningen av
deres utvekslingsopphold, om deres erfaringer med dramafaget, deres nye vennskap
og deres personlige vekst.
Like etter dette starter vi en tre dagers teaterworkshop med studentene som satt i salen. Disse studentene har ingen teaterbakgrunn, men skal sammen med oss lærere i
løpet av tre dager skape en forestilling. Er
det mulig?
Vi som leder prosessen er i alt seks pedagoger/kunstnere fra tre ulike høgskoler
i Norge: Anna S. Songe-Møller, leder for
Norwegian Mobility Consortium for Drama
and Theatre (NORDRANET) og Grethe Mo
(UiS), Liv Anne Fossbråten og Gunhild
Brænne Bjørnstad (HiØf) og Karen Sofie
Foss og Mette Bøe Lyngstad (HVL) er spente og klare for nye utfordringer.
Vi får tildelt et rom med en scene som er alt
for liten for praktisk arbeid med så mange
deltakere. Vi har ikke jobbet sammen som
gruppe før, og forventningene til arbeidsprosessen er store. Studentene er aktive og

nysgjerrige både på oss, institusjonene vi
kommer fra, faget og landet vårt. De virker
svært klare til å delta på teaterworkshopen,
som skal introdusere dem for ulike dramaog teaterøvelser som både setter fokus på
følelser og på deres bruk av kropp, blikk og
mimikk. De viser både gjennom sin tilstedeværelse, sin innsats og sine spørsmål at
de er interesserte i å lære.

GJENSYN: (F.v) Tayma Meri, Fatima Hashem, Dalia Qasrawi, Zeina Jaber, Maàlii Hamzeh og Lana Abu Odeh har alle vært utvekslingsstudenter i drama ved Unversitetet i
Stavanger. Her møter de lærer Anna S. Songe-Møller (i midten) igjen, denne gangen ved An-Naja universitetet i Palestina. (Under: Oversikt over Campus ved universitetet)

Utfordringer
Vi har planlagt et utførlig opplegg for den
første dagen, men det lille rommet krever
en helt annen tilrettelegging. «Her må vi
bare legge til side alt vi planla og improvisere», sier Anna Songe-Møller til oss idet
hun entrer scenen og introduserer første
oppgave. Vi trer så frem på scenen og leder en etter en, og slik fortsetter resten av
workshopen. Vi har et sterkt ønske om å få
til sømløse overganger hvor de ulike drama-, teater- og dansepedagogene hele tiden
veksler på å introdusere oppgaver, ta del i
de andres oppgaver og eller er medhjelpere
i rommet. Studentene er svært aktive og latteren sitter løst.
Til å begynne med jobber studentene mest
med de likekjønnede som de kjenner, med
etter hvert endrer konstellasjonene seg
gradvis og de jobber på tvers av kjønn og
bekjentskap. Drama- og teateroppgavene
krever aktiv bruk av kropp og stemme. Vi
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bruker noen av Augusto Boals øvelser for å
trene på “To look at what you see”, “To listen to what you hear” og “To feel what you
touch”. Aktørene veksler på å se og bli sett,
lytte og formidle, de arbeider individuelt,
i par og i storgrupper. Første dag avsluttes
med at de ulike gruppene har tablåvisning
fra scenen for fullsatt klasserom.
Vi ønsker at forestillingen som lages skal
vises i teatersalen på universitetet, fordi den
har profesjonelt lys- og lydanlegg. Det kan
se ut til at denne salen er vanskelig å få tilgang til, men Anna er tydelig i møte med
ledelsen av universitet at det er der vi må
jobbe de to siste dagene. Slik blir det.
Ulikhet som styrke
Etter første workshop har vi seks et møte
hvor vi utveksler erfaringer, samler gode
teatrale øyeblikk fra dagens workshop, og
legger videre planer for de resterende dagene. Forestillingene er langt fra planlagt,
og vi har liten tid, men blir beroliget over
Anna og Gunhild sin lovnad om at dette vil
gå bra. De har vært her nede tidligere år, og
jobbet med andre studenter. Da var riktignok studentgruppen ikke så stor, men så var
de heller ikke så mange til å lede prosessen.
I vårt samarbeid fokuserer vi på hverandres styrker, og hvordan våre ulikheter
kan tilføre arbeidet nye dimensjoner. Det
kommer tidlig frem at vi har felles kjerneverdier i vårt arbeid: tillit, ydmykhet
og raushet. Alle er klare til å bidra på best
mulig måte, vi prøver å være lydhøre og
slippe hverandre til.
Dag 2 skal dansepedagogen Karen Sofie
Foss lede hele gruppen i et felles nummer.
Det er nå i alt 50 studenter i aksjon. Både
de kvinnelige og de mannlige studentene
er med og danser. Ikke alle tar instruksjonen like lett, men det er noen studenter
som markerer seg og som er med på å inspirere og lede de andre. Når det er pause
øver mange studenter videre på dansen på
scenen, i gangen eller ute.

YDMYKHET OG HARDT ARBEID: På kun tre dager lagde de 50 palestinske studentene og de seks norske drama- og dansepedagogene forestillingen Dignity III sammen.
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Både dag 2 og dag 3 jobbes det videre med
enkle dramaøvelser som speiling i par,
skyggearbeid i grupper og andre teaterformer fra De undertryktes teater (Boal).
Det skjer noe i disse møtene, i blikkene og
i kroppene deres. Gjennom bildeteater formidler studentene følelser og erfaringer til
publikum, som i ettertid understreker at de
opplevde dem som sterke og sanne.

Studentene får gruppevis i oppgave å lage
små fabler ved bruk av tablåer. De jobber ut
fra temaer som glede, sorg, frihet, osv. Tablåene vokser frem gjennom deres arbeid,
og de setter selv sammen tablåene i en rekkefølge som viser ulike fabler. Mens noen
starter med et tablå som uttrykker sorg og
ender i glede, går noen av gruppene motsatt
vei. Studentene imponerer oss, de fleste har
aldri stått på en scene før og nå jobber de intenst for å skape en forestilling. Studentene
er uttrykksmessig sterkt til stede, de kommer med svært interessante innspill underveis når de reflekterer over betydningen av
øvelsene. De mener arbeidet fører blant annet til bevissthet, engasjement, samhold og
åpner opp for erkjennelse.
Visning
Sammen med studentene avtaler vi på slutten av andre dag at på forestillingsdagen,
neste dag, skal alle kle seg i sort, rødt eller
begge deler. Det er klær alle kan skaffe til
neste dag samtidig som det er to symbolske farger som er kontrastfulle og står godt
til hverandre. Rekkefølgen på scenene bestemmes av oss for å få en dramaturgi som
ivaretar tematikk, formuttrykk og som er
funksjonell for skuespillerne.
På forestillingsdagen repeteres og presiseres
alle scenene. Lyset settes slik at de enkelte
tablåene kommer tydelig frem. I åpningsnummeret er scenen mørklagt, alle studentene står i mørke, en lyskjegle blir tent. På
scenen sitter en palestinsk student med sin
cello og spiller sin egen versjon av en norsk
voggevise. Forestillingen Dignity III tar
form. Til skyggearbeid i grupper bruker vi
norske Kari Bremnes og arabiske Ya Lel Ma
Atwalak sin versjon av sangen Du endeløse
natt. Forestillingen gror sakte fram og blir
helhetlig. To kulturer møtes.
Avslutningsbildet i forestillingen blir et
«frihetsbilde». Studentene har gjennom en
felles dans beveget seg bakerst på scenen,
og fra denne posisjon stormer 50 studenter
fram mot scenekanten og danner et felles
tablå samtidig som de formidler forestillingens eneste tekst «Freedom» som et kor.
Like før premieren fylles salen med studenter, lærere, samt ledere på An-Najah. En
representant fra den norske ambassaden
kommer fra Jerusalem og en delegasjon
fra Stavanger med medlemmer fra styret i
Nablus-foreningen, lærere og noen elever
fra ulike skoler, er der også.

Vi opplever at forestillingen berører, vi ser
noen gråter, andre smiler og klapper begeistret. Skuespillerne responderer spontant. Musikken settes på igjen og skuespillerne starter å danse. Sammen med oss
lærerne danser de ned i salen og mellom
benkerekkene. Noen i salen blir med og
danser, de andre fortsetter å klappe eller
filmer med mobilene. Nye minner er skapt,
og foreviget.
Nå
Dagen etter forestillingen sitter vi seks drama-, teater- og dansepedagogene med 45
motivasjons- og søknadsskjemaer som skal
leses, analyseres og kategoriseres. 12 studenter skal utvelges til å motta et Erasmus+
dramastipend, 6 studenter til UiS, 3 til HVL
og 3 til HiØf. Vurderingsarbeidet må gjøres
før vi skilles. Vi er alle uendelig takknemlige for disse dagene, hvor vi har fått være
skapende sammen med gode kolleger og
palestinske studenter, lærere og ledere som
har vist oss sin takknemlighet til prosjektet. Og vi er visse på at de palestinske studentene kommer til å tilføre våre norske
dramastudenter viktige perspektiver i sitt
utvekslingsopphold i Norge.
Et av våre forskningsspørsmål blir å undersøke hvilke kvaliteter drama/teater faget
innehar som fremmer eller hemmer integrasjon. Vi har en spennende tid i vente.
Ideen om et nytt palestinsk-norsk dramanettverk kommer opp når de tidligere utvekslingsstudentene inviterer alle de norske
drama- og danselærerne på lunsj i parken i
Nablus etter forestillingen. Der får vi høre
mer om hvordan de i dag innlemmer sine
dramaerfaringer fra UiS i sine liv og hvilke
råd de har til oss som mottakere av nye utvekslingsstudenter. De forteller om verdien
av faglig støtte og forståelse og om andre
opplevelser og frustrasjoner. Å være nye
dramaambassadører i eget land, er ikke enkelt, men like fullt en viktig jobb.
Mette Bøe tok initiativ til å lage en facebook-gruppe for dette nye nettverket. Her
har vi nå invitert inn alle som har vært
på utveksling, og gruppen vil øke i takt
med at nye studenter reiser på utveksling.
Nettverket er ment som en møteplass og
en læringsplattform der vi kan hente faglig inspirasjon og utveksle erfaringer. Og
kanskje er det nettopp disse palestinske
studentene som innfører drama i skolene
i Nablus?

D R A M A N R . 0 2+ 0 3 _ 2 017

69

HISTORISK

HISTORISK

STIG A. ERIKSSON
PROFESSOR EMERITUS VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET (HVL),
CAMPUS KRONSTAD (TIDLIGERE HØGSKOLEN I BERGEN), HVOR HAN HAR
VÆRT ANSATT SIDEN HØSTEN 1978. DRAMAPEDAGOGISK HISTORIE OG
UTDANNINGSPOLITIKK TILHØRER HANS INTERESSEOMRÅDER.

Først
i Norden
Norge har hatt dramalærerutdanning i 45 år. Hvordan kan man forstå
utviklingen av dramafaget nasjonalt sett i lys av oppbyggingen
av faget ved Høgskolen i Bergen?
STARTEN: Glimt fra undervisningssituasjoner i det første dramarommet på Bergen lærerhøgskole, som opprinnelig var laget som et spesialrom for dans. Dans har vært en fast
modul på årsenheten i drama ved HiB.

TEKST: STIG A. ERIKSSON

Våren 2017 er det 45 år siden det første kullet dramalærere i Norge (og Norden) ble uteksaminert med ett-årig fulltids spesialutdanning i drama og dramapedagogikk – fra
daværende Bergen lærerskole. Denne artikkelen har som ambisjon å fange øyeblikk
fra fagfeltet drama/teater sin utvikling med
virksomheten ved dramaseksjonen i Bergen
som eksempel. Intensjonen er at fokuset på
bergensmiljøets aktivitet samtidig vil formidle noe om viktige skole- og utdanningspolitiske hendelser for dramafaget generelt.
Motivasjonen er synspunktet at det er viktig for et fagmiljø å ha en historikk - en referanseramme som kan bidra til fagmiljøets
selvforståelse - og dermed til videreutvikling og endring.
Men for ordens skyld: Historikken er farget
av forfatterens egne opplevde erfaringer. Jeg
har strukturert fremstillingen tiårs-vis, fra
1970-tallet til i dag.
Etablering og oppstart. 1970-tallet
Fra høsten 1971 etableres det første ett-årige spesialiseringskurs i drama som også er
kompetansegivende. Med dette vil lærerkandidatene få en solid bakgrunn for å bruke
drama som arbeidsmåte i undervisningen i
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grunnskolen. Kurset gir også utdanning til
undervisning i drama som valgfag i ungdomsskole, samt til å lede fritidsaktiviteter
(Forsøksnytt 1971: 21).
Slik omtaler Forsøksrådet for skoleverket
oppstarten av «dramalinjen» ved Bergen
offentlige lærerskole. Oppstarten er et resultat av målbevisst arbeid av Landslaget Teater i Skolen, men også fra lærerskolen selv,
som gjennom sin søknad til Forsøksrådet
vinteren 1968 får myndighetene med på at
dette vil være en tidsmessig utdanning for
lærere i grunnskolen: «Vi klarte å formulere
et utdanningstilbud som fikk myndighetenes bevågenhet og som samtidig syntes å
kanalisere Landslagets interesser», forteller
dramalinjens initiativtaker og første hovedlærer, John Lilletvedt, i et intervju for
tidsskriftet Drama (1971: 4). Initiativet er et
innovativt utspill, og samtidig fundert i en
progressiv pedagogisk filosofi som viser seg å
bli en viktig bærebjelke i læreplansreformen
som Mønsterplanen av 1974 (M-74) representerer, hvor «skapende aktivitet må være et
framtredende trekk ved skolens dagligliv».
Lærerutdanningen i Bergen er med sine
fordypningsstudier i estetiske fag tidlig på

banen i forhold til begrepet profilering. Det
er nok et resultat av at skolens daværende
rektor, Ivar Benum, har en visjon om at
de estetiske fagene gir lærerutdanningen
et attraktivt særpreg og oppfyller et viktig samfunnsansvar hvor læreren er både
kunnskapsformidler og kulturarbeider. Lilletvedt er klar på at Bergen lærerskole har
de beste forutsetninger for det nye dramastudiet i Norge: «Når vi har påtatt oss dramautdanningen er det fordi vi – og myndighetene! – har ment at Bergen lærerskole har
miljø, arbeidsforhold og lærerkrefter som er
relativt bra egnet for den utdanningen våre
planer forutsetter» (ibid.).
Med bakgrunn blant annet i norsk litteratur, legger Lilletvedt fra første stund opp til
samarbeid med alle de estetiske fagmiljøene
på huset, samt progressive krefter innenfor
pedagogikkfaget. Den første fagplanen tar
sikte på: «Å gi en allsidig faglig og pedagogisk utdanning som kvalifiserer studentene
til å bruke drama som arbeidsform i skolens
vanlige undervisning, å undervise i drama
som fag i grunnskolen, å lede dramatiske fritidsaktiviteter på barne- og ungdomsskoletrinnet» (Drama 1971: 6). Studiet skal altså
kvalifisere både til å undervise i drama som

Målet er at faget vil bidra til å være en fornyende kraft i skole og utdanning, for Lilletvedt har en ambisjon om å realisere prinsippene fra 1970-tallets dialogpedagogikk
i dramastudiet. Dramahistorikeren Nils
Braanaas sier om Lilletvedt at «han brukte
sitt våkne intellekt og sine gode formuleringsevner til å utforme en pedagogiskfilosofisk basis for det nye faget som svarte
til tanker i tiden» (Braanaas 1985: 105).
Braanaas viser at Lilletvedt ikke bare stimulerer den teoretiske debatten om dramafagets utvikling, men at han også påvirker
idegrunnlaget for førskolelærerutdanning,
særlig i Sverige (op.cit.: 106).

innstilling som definerer drama som «benevnelsen på en rekke aktivitetsformer som
har det til felles at de på en eller annen måte
impliserer agering» og at ageringsbegrepet
inkluderer «opptreden» og anvendelse av
ulike former for «dramatiske uttrykksmidler» (Kvalifikasjonskrav for lærere i drama
1975: 5 og 11). Kvalifikasjonskravet for å
være dramalærer i grunnskolen settes til
«minst 1 års dramautdanning eller erfaringsbakgrunn av tilsvarende omfang» og
at en dramalærer i den videregående skolen
skal ha «dramautdanning på mellomfagsnivå, minimum 1,5 års utdanning» (op.cit.:
33). I grunnskolen er kvalifikasjonskravet
knyttet til dramafagets plass som både
valgfag og såkalt ikke-obligatorisk emne,
samt fagets horisontale plass på tvers av
fagene i M-74.

Samtidig er Lilletvedt pådriver for å gi fagområdet en plass i M-74, og som en naturlig
følge av det en styrket plass i lærerutdanningen. Han oppnevnes av Lærerutdanningsrådet til å lede et utvalg for å vurdere
utdanningskrav for lærere i drama, hvor
kjente navn fra feltet som Runo Hellvin,
Reidar Skagestad og Jon Nygaard er med.
I januar 1975 leverer Lilletvedt-utvalget en

Gjennom et tragisk dødsfall får Lilletvedts
karriere en brå slutt høsten 1977. På kort
varsel tar Torunn Kjølner over som hovedlærer. Hun har nettopp fullført en treårig
teaterutdanning i Glasgow. Stig A. Eriksson, som har fungert som praksislærer for
dramalinjens studenter og som på dette
tidspunktet tar en mastergrad i dramapedagogikk ved universitetet i Calgary, Ca-

fag og som arbeidsform på tvers av læreplanens fag, med både undervisningssektoren
og fritidssektoren som samfunnsarenaer.

nada, blir også forespurt. Fra høsten 1978
er Kjølner og Eriksson de nye hovedlærerne
på dramalinjen.
Videreutvikling. 1980-tallet
Nye ambisjoner for dramaseksjonens virksomhet preger utviklingen på 1980-tallet.
Seksjonen engasjerer seg i et av tidens viktige temaområder i undervisningen: ANT
(Alkohol, narkotika, tobakk). Kjølner og
Eriksson lager en serie etterutdanningskurs for lærere i Bergen og Hordaland med
drama som arbeids- og uttrykksform relatert til ANT. Oppdragsgiverne er Bergen
skolestyre og Skoledirektøren i Bjørgvin,
med delfinansiering fra Sentralrådet for
narkotikaproblem. Etterutdanningskurset
«Innsikt gjennom spel» (1982-1983) bruker
3 ulike dramapedagogiske innfallsvinkler:
Sosioanalyse (Magnér), bilde- og forumteater (Boal) og klasseromsdrama (Bolton/
Heathcote). Tre lærerhefter, to FOU-rapporter og flere artikler blir publisert. Prosjektet avsluttes med teaterforestillingen
Rus – en fryd og forbannelse…? som vises
både på høgskolen og på turné.
På 1980-tallet bygges også grunnlaget for
dramaseksjonens nasjonale og internasjo-
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“
Daværende rektor mente at de estetiske fagene ga lærerutdanningen
et attraktivt særpreg og oppfyller et viktig samfunnsansvar.

ˮ

Seksjonen er meget aktiv og deltar på oppdrag fra Grunnskolerådet i et nasjonalt utredningsarbeid for å realisere drama som
fag i den nye mønsterplanen. Eriksson får
med seg seksjonens energiske praksislærer,
Kari Mjaaland Heggstad, og sammen med
kollega Roger Avenstrup fra Elverum lærerhøgskole, arbeides frem et debatthefte
som avdekker prinsipielle sider ved faget og
som forsøker å gi det en oversiktlig struktur
(Grunnskolerådet 1984: 3). Heftet skal inngå i Grunnskolerådets læreplandebattserie
«for fagene kroppsøving, heimkunnskap,
forming og drama» (ibid.) og være utgangspunkt for et eget veiledningshefte for å undervise i drama etter M-87.3
MONOLOG: Et av masterstudiet ved HiB/HVL sinde mest vellykkede moduler har vært monologarbeid. Studentene tar utgangspunkt i ideer og tanker hos en
filosof, vitenskapsteoretiker eller kunstner. (Foto: Mauricio Esteban Pavez Ramirez, HVL)

nale nettverk. Eriksson går i 1979 inn i redaksjonen for tidsskriftet Drama, som nå er
blitt et nordisk dramapedagogisk tidsskrift.
Det skapes dermed nye kontaktflater. Kjølner og Eriksson deltar fra nå av regelmessig
på feltets første internasjonale konferanser;
de viktigste i regi av den internasjonale amatørteaterorganisasjonen IATA/AITA, som i
perioden arrangerer en serie dramapedagogiske konferanser i den østeriske småbyen
Villach. Her knyttes god kontakt med sentrale tenkere og utøvere på feltet, som Augusto Boal (Brasil), Gavin Bolton og Chris
Vine (Storbritannia) og Wolfgang Nickel
(Tyskland). På samme måte oppstår kontakt
med sentrale nordiske dramapedagoger, for
eksempel Janek Szatkowski (DK) og Lennart
Wiechel (S), i fora arrangert av Foreningen
Norden. Szatkowski gjester seksjonen i 3
måneder i 1984. Slik knyttes sterke bånd til
instituttet for dramaturgi ved Universitetet
i Århus. Oppholdet resulterer i en artikkel
(Szatkowski 1985), som fortsatt har en viktig
plass i faglitteraturen på feltet.
Skole- og utdanningspolitiske utfordringer
har også på 80-tallet en viktig plass i seksjo-
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nens arbeid. I 1979 inviteres høgskolen inn i
et nytt utvalg nedsatt av Lærerutdanningsrådet: Lærerbehov og utdanningstilbud i
drama (1980). Kjølner er dramaseksjonens
representant, sammen med andre kjente
navn fra feltet som Nils Braanaas, Karel
Hlavaty og Helge Reistad. Bakgrunnen for
arbeidet er behovet for å nedsette faglige
og organisatoriske rammer for fagområdet
drama, som nå er i vekst, og behovet for
økning i utdanningskapasiteten for dramalærere. Mandatet understreker at de estetiske fagene «har en meget viktig funksjon
i dagens skole» og at «drama må ha en plass
på linje med de andre praktisk-estetiske fagene (musikk, forming, kroppsøving)1 i allmennlærerutdanningen» (op.cit.: 13).
Utvalget forholder seg til dramalærerbehovet
fra barnehage og grunnskole, via folkehøgskole og videregående skole, og trekker opp
retningslinjer for behov, rammer og omfang
av utdanningen relatert til pedagogiske høgskoler, men også til universiteter, distriktshøgskoler, sosialhøgskoler og vernepleierutdanning/ergoterapi. I utvalgets konklusjoner
foreslås følgende prioriteringsrekkefølge:

1. Etablering av hovedfagstilbud ved
én eller flere pedagogiske høgskoler.
Samordning med universitetene.
2. Utvikling og samordning av nye
videreutdanningstilbud i utdanning
til lærer, adjunkt, og adjunkt med
opprykk (1/2-årsenheter, 1-årsenheter,
1,5-årsenhet, 2-årsenheter).
3. Oppbygging av 3-årig
faglærerutdanning i drama ved
pedagogisk høgskole (1980: 78).
Samtidig foreslås at «drama gis status innen
allmennlærerstudiet på linje med de øvrige
praktisk-estetiske fag – musikk, forming og
kroppsøving»2. Dramaseksjonen i Bergen
må imidlertid vente til 1992 før 2. årsenheten
blir realisert, til 2000 før hovedfaget starter,
og til 2016 for faglærerutdanning/bachelor.
En viktig utfordring i perioden er å styrke
fagets plass i skolen. Selv om drama er godt
synlig i M-74, er det ennå ikke et grunnskolefag. Nå blir fagets plass i den nye mønsterplanen, M-87, en viktig kamparena.

I forhold til definisjonen av drama som
Lilletvedt-utvalget lanserte i 1975, vektlegges nå estetisk erkjennelse som en kjerne i
faget og dette knyttes til det å strukturere
dramatisk spill:
I drama arbeider vi med spill og
strukturering av spill, som innebærer
en aktiv identifisering med tenkte
figurer og/eller situasjoner. Det er en
estetisk erkjennelsesform hvor følelser
og intellekt er refleksjonsmidler og
kropp og stemme er uttrykksmidler
(Grunnskolerådet 1988: 10).
1980-tallets fokus på fagets estetiske dimensjon reflekteres i arbeidet med studentene og i pensumlitteraturen. Det
forsøkes også realisert i et stort nasjonalt
etterutdanningskurs for dramalærere som
dramaseksjonen arrangerer på oppdrag
av Grunnskolerådet i 1987. Modellen er å
kurse en nasjonal kjernegruppe på ca. 15
personer. Disse fører så kurset videre på
fem regionale samlinger for lokale kursholdere (Vest, Midt-Norge, Nord, Sør og Øst),
hver samling med 25 deltakere. Modellen
etterutdanner slik 140 dramalærere i den
nasjonale og regionale delen. Disse blir i sin
tur kursholdere lokalt i regionen; ringvirkningene er potensielt betydelige.

Kjølner slutter i seksjonen i 1987 og Heggstad kommer inn. Under hennes ledelse
utvikles et nytt studietilbud: Fjernundervisning i drama (3,3 vekttall) – som del av
høgskolens deltidsstudier for førskolelærere. Jeg vil hevde at dette kurset kunne anses
som en innovasjon, basert på satellittoverføringer, brevkurs og konkrete samlinger4.
Fire kull med studenter fra Bergen/Hordaland gjennomfører.
Ny vekst. 1990-tallet
Ved starten på 1990-tallet får drama først et
skolepolitisk tilbakeslag i grunnskolesammenheng, men mot slutten av tiåret også en
styrking i lærerutdanningssammenheng.
Grunnskolerådets anbefaling om å gi drama
fagstatus i grunnskolen stanses i siste øyeblikk i departementet – uten forklaring. Derimot blir innføring i drama obligatorisk i allmennlærerutdanningen nasjonalt, fra 1994.
I startfasen er tilbudet en del av norskfaget.
Fra 1998 blir “Drama som metode” en egen
enhet - et 30 timers kurs (1,5 vekttall). Dette
obligatoriske kurset bortfaller ved innføringen av GLU-reformen i 2009. Ordningen
implementeres nå lokalt5. 1992 er oppstart
for «storfag» i drama, det vil si en ettårig
fordypningsenhet som kan tas som påbygging til årskurset. Storfaget skaper grunnlag for å arbeide med TIU-sjangeren (Teater
i undervisningen), som bidrar til kontakt
med skoleverket utover studentenes vanlige
praksis i skolen. I førskolelærerutdanningen utvikles parallelt et nytt studietilbud
som tilbys fra 1995 med 10 vekttalls fordypning i drama på tredjeåret.
1990-tallet blir for øvrig starten på et fruktbart samarbeid med Den Nationale Scene
(DNS) om «ny teaterformidling», som med
ulike intervaller har fortsatt helt frem til
i dag. Vår teaterformidlingsvariant «Fra
Tekst til Teater» innebærer å utvikle praktiske workshops for skoleelever knyttet
til teaterbesøk. Ambisjonen er å bidra til
teaterinteresse og -forståelse hos de unge

gjennom at de selv får arbeide med stykkets
form og tematikk i sine egne klasserom.
Samtidig prøver vi ut metodikken med allmennlærerstudentene, får dem med oss i
teatret og gir dem konkrete erfaringer med
hva det kan bety å se lærerrollen også som
en kulturformidlerrolle.
Tidlig på 1990-tallet inviteres seksjonen inn
i enda et utredningsarbeid i regi av Grunnskolerådet, men denne gangen også med
Kulturrådet som oppdragsgiver. Oppdraget
er å lage en handlingsplan for å styrke de
estetiske fagene i skolen. Mange var misfornøyde med at kunstfagene fikk en noe svekket stilling i M87. Utvalgets mandat er «å gi et
målrettet bidrag til å styrke de estetiske fagenes plass i opplæringen av barn og unge» og
å gi «et utvidet perspektiv på kvalitetsutviklingen i norsk skole». Eriksson er med som
representant for høgskolemiljøene i Norge.
Utvalget leverer sin innstilling 1991: Handlingsplan for styrking av de estetiske fagene i
skolen. Inntrykk, uttrykk, avtrykk. Innstillingen våger å definere det estetiske fagfeltet som bestående av fem fag: Musikk, forming, dans, drama og norsk, og det foreslår
at begrepet kunstfag bør bli den formelle
samlebetegnelsen for de estetiske fagene i
skoleverket (Grunnskolerådet og Norsk kulturråd 1991: 14). For øvrig anbefales at dans
og drama får fagstatus med angitt minstetimetall i grunnskolen og at mediefagets status må vurderes med sikte på det samme (s.
21). For lærerutdanningen foreslås at «drama og dans bør … bli valgbare estetiske fag
på linje med forming og musikk», samt at
«allmennlærerutdanningen bør sikre at
alle studenter i tillegg til norsk har minst
ett estetisk fag i sin utdanning» (s. 22).
I tillegg gir utvalget råd om forskning på
feltet, utvikling av læremidler, samarbeidsformer mellom skole, utdanning og kulturliv, samt evaluering. Dette er et meget
konkret utformet handlingsplandokument,
som jeg fortsatt i dag betrakter som svært
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“
Masterstudiet endrer navn til Dramapedagogikk og anvendt teater,
noe som reflekterer interessen for faglig virksomhet også på andre
samfunnsarenaer enn bare i barnehage og skole.

ˮ

progressivt. Kanskje handlingsplanen var
forut for sin tid? Den ble nemlig lagt i en
skuff av oppdragsgiverne. I stedet opprettet
departementene (KD og KUF) kort tid etter en annen ekspertgruppe til å lage en ny
handlingsplan. Den kom i 1995 med tittelen: Broen og den blå hesten. Handlingsplan
for styrking av dei estetiske faga og kulturdimensjonen i grunnskolen. Denne er en
mye mer «forsiktig» plan (Eriksson 1996).
Planen våger i liten grad å anbefale tiltak
for å oppgradere hele det estetiske fagfeltet
i skolen; det kunstpedagogiske FOU-arbeidet over mange år har ikke planen fått med
seg; planens begrepsbruk er uklar; lærernes
rolle er sterkt neddempet; men kunstnernes rolle er løftet frem og planen ser først
og fremst skolen som en kulturarena for
profesjonelle kunstnerbesøk. Det er rimelig å betrakte planen som et kulturpolitisk
grunnlagsdokument for det tiltaket som
et tiår senere etableres som Den kulturelle
skulesekken (2006).
Ved lanseringen av tiårets nye læreplan for
grunnskolen - L-97 - ser man ingen av anbefalingene i handlingsplanen av 1991 lansert;
tvert imot er L-97 en læreplan som bygger
ned kunstfagenes plass og funksjon som fag
og arbeidsformer i skole og utdanning.
Men på Bergen lærerhøgskole blir fagets
kunstfaglige forankring sterkere markert
i denne perioden, og prosjekter som sikter
mot brobygging mellom skole/utdanning
og kulturlivet aksentueres. Når Høgskolen
i Bergen opprettes i 1994, får lærerutdanningen en egen kunstfagavdeling: Kunstfag
og kommunikasjon (AKK). Den blir et faglig løft for kunstfagene og oppleves som en
naturlig konsekvens av lærerutdanningens
fortsatt sterke kunstfaglige miljø på Landås. AKK skulle imidlertid ikke få leve lenge.
I samråd med KUF anbefaler HiB-ledelsen
overfor høgskolestyret å gå inn for bare
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én avdeling for lærerutdanning. Mot det
kunstfaglige miljøets vilje blir AKK nedlagt fra 1. august 1997. Det er nok et uttrykk
for plaster på såret at HiB-ledelsen i 2007
gir grønt lys til å realisere et eget senter for
kunstfagene på HiB: SEKKK (Senter for
kunstfag, kultur og kommunikasjon).
I oktober 1998 oppnår dramaseksjonen
og musikkseksjonen, begge etter søknad
til KUF, nasjonal knutepunktfunksjon for
henholdsvis drama og musikk i lærerutdanning. I dramaseksjonen blir dette ansvaret tatt vare på gjennom koordinering av
nasjonalt nettverksarbeid, arrangering av
FOU-konferanser og seminarer, høringsbidrag og regelmessig informasjon om kurs
og begivenheter til de nasjonale fagmiljøene. Denne koordineringsvirksomheten
ivaretar seksjonen fortsatt.
Økt internasjonalisering, nye studie–
tilbud, mer forskning, 2000 – 2017
Stikkordsmessig om virksomheten på 2000tallet frem til i dag kan sies at det fortsatt fins
interesse for dramapedagogikken i skolen,
tross politisk nedprioritering av faget fra
myndighetene. Inntrykket er at studentene
har fått jobb, både i skoleverket og i kultursektoren. Dramaseksjonen har stabilt god
søkning til studietilbudene frem til 2014,
men fra 2015 merkes en klar tilbakegang i
søknadsmassen. Det skyldes nok at drama
som fordypning i lærerutdanningen begrenses til 30 stp. etter Grunnskolelærerreformen
(GLU) av 2009. Effekten av dette slår nå inn.
Feltet nasjonalt opplever stor økning i bokproduksjon og publisering ute og hjemme.
Forskningen er i vekst. Polariseringen mellom drama og teater har minsket. Et nytt
perspektiv har åpnet seg for drama som kultur-estetisk praksis «i mellomrommet» mellom kunst og pedagogikk. Men læreplanen
Kunnskapsløftet 2006 gir verken løft eller

løfte når det gjelder dramatilbud til norske
skoleelever. Anvendt drama og teater på supplerende samfunnsarenaer er det nye som
vokser frem i kjølvannet av myndighetenes
nedbygging av drama i lærerutdanningene.
Idea. Det største prosjektet seksjonen gjennomfører tidlig i denne perioden er verdenskongressen IDEA 2001 Bergen. IDEA
er treffpunktet for det internasjonale nettverket drama/teater og utdanning. Prosjektet viser seg imidlertid å bli særdeles
arbeidskrevende og trekker store veksler på
alle i seksjonen; ikke bare det siste året før
kongressen, men også i tiden etterpå. Eriksson er prosjektleder, men samtlige seksjonsmedlemmer har sentrale verv og ansvarsområder i hovedkomiteen6. IDEA 2001 blir
en suksess. Under kongressmotivet «Playing Betwixt and Between», kommer 1000
deltakere fra 67 land til Bergen. Seksjonen
er med på å publisere tre bøker med FOUprofil7, en kongressvideo og en CD-ROM.
IDEA bidrar i stor grad til å videreutvikle
internasjonale utvekslingsavtaler.
Blant disse avtalene må utvekslingen med
Shanghai Theatre Academy (STA) nevnes
særlig. I 2004 besøkes STA for første gang.
Første avtale om utveksling formaliseres i
2005. Siden 2011, da seksjonen oppretter en
egen engelskspråklig modul på årskurset, har
21 kinesiske studenter vært på utveksling til
Bergen. Siden 2009 er det tatt opp 6 heltidsstudenter på mastergradsstudiet. Representanter fra seksjonen har flere ganger undervist på STA; man har vært med å arrangere
et Jon Fosse-seminar der, deltatt på et Ibsenseminar og et Bjørnsonseminar, og bidratt
til at STA har opprettet et eget årsstudium i
Educational Theatre. Ved utgangen av 2017
får seksjonen tilsagn fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) om midler
til å videreføre samarbeidet med STA gjennom partnership-programmet UTFORSK.

Oppstarten av hovedfag i dramapedagogikk år 2000 - det første i høgskolesektoren - er en milepel i seksjonens historie. Et
målbevisst arbeid for å realisere seksjonen
som en forskningsbasert utdanningsenhet
har lykkes. Masterstudiet endrer navn til
Dramapedagogikk og anvendt teater i 2013,
noe som reflekterer interessen for faglig
virksomhet også på andre samfunnsarenaer enn bare i barnehage og skole.
I førskolelærerutdanningen startes i 2004
Kunstfaglig linje som nytt studietilbud; her
inngår 30 stp. i drama. Studiet er et samarbeid mellom seksjonene drama, kunst &
håndverk, musikk og utgjør til sammen 95
stp. Kunstfaglig linje mottar HiBs læringsmiljøpris i 2010. Departementets innføring
av ny barnehagelærerutdanning i 2013 setter imidlertid en stopper for Kunstfaglig
linje. For øvrig har seksjonen siden 2004
arbeidet jevnt og trutt med utviklingen av
en 3-årig bachelorgrad. HiBs styre vedtar
i 2015 at dette studietilbudet skal starte
høsten 2016. Nå har seksjonen «full portefølje» på fagfeltet, fra innføringskurs i lærerutdanningene (barnehage og skole), til
fordypningsstudier på halvårs-, bachelor og
masternivå, til mulighet for Ph.D.studium

i drama. Høsten 2015 starter HiBs første
doktorgradsprogram «Danning og didaktiske praksiser».
Forskning
Tre større FOU-prosjekter må nevnes:
1. DICE (Drama Improves Lisbon Key
Competences in Education). Dette er et
EU-finansiert forskningsprosjekt hvor
dramaseksjonen, som eneste norske
institusjon, samarbeider med 11 land
(2008-2010). Prosjektet undersøker
fem av de åtte nøkkelkompetansene
for livslang læring som EU har satt
som mål mot 2020: a. kommunikasjon
i morsmål, b. å lære å lære, c.
mellommenneske-, flerkulturell-,
sosial- og medborgerkompetanse,
d. entreprenørskap, e. kulturelt
uttrykk. Med et datagrunnlag fra
ca. 4500 elever, viser forskningen at
elever som har deltatt i drama- og
teaterundervisning scorer høyere i
de fleste kompetansene enn elevene i
kontrollgruppen (DICE Consortium/
Heggstad 2010).

2. Teater som danning (20112013). Med støtte i kunstfagdidaktikkprogrammet på
HiB involveres seksjonen i et
forskningsprosjekt som undersøker
estetisk danning gjennom arbeid med
drama og teater. Prosjektet munner
ut i en artikkelsamling hvor alle
seksjonsmedlemmene er representert:
Teater som danning (2013).
3. DTD (Drama-Teater-Demokrati,
2014-2017) er et forskningsprosjekt
som også involverer flere i personalet,
men her er prosjektet del av et større
nasjonalt paraplyprosjekt knyttet til
den overbyggende problemstillingen:
«Hvordan bidrar drama og teater til å
danne det demokratiske mennesket,
i møtet mellom verk, hendelse og
arbeidsform?» Prosjektet utgir 2
antologier á 16 artikler og arrangerer en
sluttkonferanse i Oslo i juni 2017 med
faglige og kunstneriske innslag8.
Tidsskifte
Dramaseksjonen har siden 1971 utdannet
ca. 1100 dramalærere med 60 stp. og siden
2000 ca. 60 dramalærere med hovedfag/
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mastergrad. 1. januar 2017 fusjonerte HiB
med Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskolen i Sogn og Fjordane, og er blitt til
Høgskulen på Vestlandet (HVL).
Den mest aktuelle utfordringen er nå: Hva
skjer med fagene i grunnskolen i kjølvannet av Ludvigsenutvalgets innstillinger og
St.meld. 28, 2016: Fag – Fordypning – Forståelse? Etter initiativ fra Nettverket for
drama og teaterfag og Drama- og teaterpedagogene9 har det norske fagmiljøet samlet
seg om å utforme et rammeplanutkast for et
dramafag for fremtidens grunnskole. To fra
seksjonen har medvirket i dette arbeidet.
Det ligger i tiden en forventning om at
pendelen nå skal snu – at de former for
integrert kunnskap som kreves i fremtiden ikke kan frikoples fra kunst og estetiske læreprosesser (Allern 2017). Fagfeltet
drama/teater er gjennom forskning og studietilbud bedre rustet enn noen gang til å
bidra til realisering av fremtidens skole og
lærerutdanning.

SLU TT NOTER
1

Se neste note.

2
Etter innføringen av M87 endres denne
faggruppebetegnelsen til: Praktiske og estetiske
fag (hvor kroppsøving og heimkunnskap er de
praktiske fagene og forming, litteratur og musikk
er de estetiske fagene).

Veiledningsheftet, forfattet av Avenstrup/
Eriksson/Heggstad, blir utgitt av Grunnskolerådet
på Universitetsforlaget i 1988: Veiledning til
Mønsterplan for grunnskolen 1987. Drama.
3

4
Her legges grunnlaget for Heggstads grunnbok i
dramapedagogikk for lærere i barnehage og skole:
7 veier til drama (1998/2012).
5
Ved HiB får GLU-studentene nå 24 uv.timer
innføring i drama.
6
I tillegg involveres flere sentrale kolleger fra det
norske og nordiske nettverket i hovedkomiteens
arbeid, bl.a. Aud Berggraf Sæbø fra Høgskolen
i Stavanger som kongressdirektør og Bjørn
Rasmussen fra NTNU som forskningsleder.
7
Viktigst er artikkelsamlingen Playing Betwixt and
Between. The IDEA Dialogues 2001 (2002), redigert
av Bjørn Rasmussen og Anna Lena Østern. Boken
inneholder 33 fagfellevurderte essays.
8

http://prosjekt.hib.no/drama/

9
Landslaget Drama i Skolen (LDS) skifter i 2014
navn til: Drama- og teaterpedagogene (DTP).

76

DR A M A N R .0
012+
_ 20 016
3 _ 2 017

SIEMKE BÖHNISCH har sin doktorgrad
fra Aarhus universitet, Institut for Æstetiske Fag, afdeling for Dramaturgi. Hun leverte sin Ph.d.-avhandling Feedbacksløyfer
i teater for svært unge tilskuere. Et bidrag til
en performativ teori og analyse i 2010. Böhnisch har sin master i Kulturpedädagogik
fra Universität Hildesheim i Tyskland.

Litteratur
Allern, Tor-Helge (2017). «Drama, bærekraft og ny femårig
lærerutdanning». Helgelands
Blad, 26.04.17
Braanaas, Nils (1985). Dramapedagogisk historie og teori.
Trondheim: Tapir forlag.
[Ny utgave 2008]
DICE Consortium/Heggstad,
Kari Mjaaland (2010). DICE-terningen er kastet. Forskningsresultater og anbefalinger for drama
og teater i undervisning. Bergen:
DICE Consortium og HiB.
Drama v/ redaksjonen (1971).
«Denne gangen svinger vi lua for
Bergen off. lærerskole og ønsker lykke til med Norges første
dramalinje for lærere fra høsten
1971». Intervju med John Lilletvedt, 1, 1971. (Utgitt av Landslaget Teater i Skolen).
Eriksson, Stig A. (1996). «Gode
broer trenger mange pilarer. Om
‘Broen og den blå hesten’ og kulturdimensjonen i grunnskolen». I
Musikk og skole, 1, 1996.
Forsøksnytt v/ redaksjonen
(1971). «Dramaundervisning i
ungdomsskolen». Særtrykk fra
Forsøksnytt, 6, 1971. (Utgitt av
Forsøksrådets informasjonsserie).
Grunnskolerådet (1984). Drama.
Innstilling fra en arbeidsgruppe.
Oslo, desember.

Grunnskolerådet (1988). Veiled
ning til Mønsterplan for grunnskolen 1987. Drama. Oslo: Universitetsforlaget.
Grunnskolerådet og Norsk kulturråd (1991). Handlingsplan for
styrking av de estetiske fagene i
skolen. Inntrykk, uttrykk, avtrykk.
Oslo, april.
Heggstad, Kari Mjaaland (1998).
7 veier til drama. Grunnbok i
dramapedagogikk for lærere i
barnehage og skole, Bergen: Fagbokforlaget. [Ny utgave 2012]
Heggstad, Kari Mjaaland; Eriksson, Stig A.; Rasmussen, Bjørn
(2013). Teater som danning.
Bergen: Fagbokforlaget.
Kvalifikasjonskrav for lærere i
drama (1975). Innstilling fra Utvalg til å vurdere utdanningskrav
for lærere i drama. John Lilletvedt til Lærerutdanningsrådet,
Oslo, 28. januar.
Lærerutdanningsrådet (1980).
Lærerbehov og utdanningsbehov
i drama. Oslo, juni.
Szatkowski, Janek (1985). «Når
kunst kan bruges…». I Janek
Szatkowski og Chr. B. M. Jensen.
Dramapædagogik i nordisk perspektiv. Artikkelsamling 2, Gråsten: Teaterforlaget Drama.

SI E M K E B ÖH N I S C H

Böhnisch har en solid forskningsportefølje
med vitenskapelige bidrag og har vist interesse for og kunnskap om betydningen
av forskningsformidling. Hun har i særlig
grad analysert og problematisert norsk,
tysk og dansk samtidsteater. Böhnisch har
bidratt til å utvikle et nytt forskningsspor
innen drama-/teatervitenskapen de senere
årene, noe som kommer til uttrykk i en lang
rekke artikler og andre publikasjoner.
Siemke Böhnisch har et etterspurt kompetansegrunnlag, ikke minst gjennom sin
kunstpedagogiske forsking i forhold til profesjonelle teaterproduksjoner i sammenheng
med flere forsknings- og kunstpedagogiske
utviklingsprosjekter. Hun har et nasjonalt og
internasjonalt nettverk, bred undervisningserfaring fra sektoren og erfaring fra både nasjonalt og internasjonalt kulturliv.

JEPPE KRISTENSEN har master i dramaturgi fra Aarhus Universitet fra 1998-2004,
og har i tillegg til arbeidet med kompaniet
Fix & Foxy´s produksjoner også egne drama-/teaterfaglige forskningsbidrag. Kristensens kunstneriske virke er sentralt og anerkjent både i Danmark og utenfor. Duoen Fix
& Foxy er en dansk teatergruppe hvor Jeppe
Kristensen og Tue Biering har samarbeidet
om utvikling av nyskapende teater presentert for et internasjonalt publikum på en
mengde ulike teaterplattformer. Kristensen
står i det hele tatt for en undersøkende og
eksperimenterende tilnærming til teater.

De kunstneriske prosjektene til Jeppe Kristensen er omfattende og har stor bredde og
dybde. De representerer dekonstruksjon av
klassikere så vel som arbeid med «site-specific» og «person-specific» filmatiseringer.
Kristensens arbeider er nyskapende med
tanke på publikums rolle og han har utviklet
nye teknikker i teateret.
Jeppe Kristensen er opptatt av hva de historier vi forteller hverandre betyr i den postmoderne tid, og ønsker derfor å lage et åpent
refleksjonsrom for tilskuerne. Han har en
omfattende erfaring fra profesjonelt teaterliv
i rollen som dramatiker, dramaturg, oversetter i egne prosjekter og som konsulent for
andre, og har med andre ord en sterk erfaring med kunstnerisk forskning.

/Knut-Ove Arntzen,
på vegne av innstillingsutvalget
J E P P E K R I ST E N SE N
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RIKKE GÜRGENS GJÆRUM
STYRELEDER I DRAMA- OG TEATERPEDAGOGENE (DTP).

DRAMA i SKOLEN
– INGEN UTOPI
Vi har markert oss midt i maktens sentrum. Dramafaget er satt på kartet,
også for de utenfor «menigheten».
TEKST: RIKKE GÜRGENS GJÆRUM

«Dramafag i skolen! Dramafag i skolen!
Dramafag i skolen!» Ropene runget nedover Karl Johan en høstdag uken før Stortingsvalget. Barna gikk i front og etter toget
studenter, forskere og drama- og teaterpedagoger. Stolte, glade, ivrige - og spente på
hva politikerne ville si.
Et vendepunkt
Arbeidet med å fremme drama i skolen har
tatt mange fasonger. Den siste i høst var et
stort demonstrasjonstog fra Nationaltheatret
til Stortinget 5. september. Det vil bli en dag
vi husker, lenge. For akkurat den dagen opplevde vi at fagpolitisk arbeid nytter. Alle timene i møter, dagene foran tastaturet, telefonene til redaksjonene, mailene til politikerne,
frustrasjonen i kroppen og tankene i toppen.
Alt dette fikk en ende på en hjemmesnekra
sceneplatting på Eidsvolls plass 5. september. Midt i maktens sentrum, der markerte
vi oss. Vår sak ble hørt, og den ble kringkastet i Dagsnytt og Kulturnytt på NRK.
Faktisk oppnådde vi en tverrpolitisk enighet den dagen, om at praktiske og estetiske
fag må styrkes i skolen og drama bør mer
inn i skolestua.
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Henrik Asheim fra Høyre sa følgende fra
talestolen:
– Jeg har fått lov til, fra 15. september, å
være vikar for kunnskapsministeren. Da
skal vi blant annet legge frem en helt ny
plan for det som man kaller for praktiske og
estetiske fag. Det er av de tingene som jeg
gleder meg til å jobbe sammen med Dramaog teaterpedagogene, sammen med skolen,
og sammen med dere om. Hvordan vi også
kan sørge for at drama blir brukt i skolen på
en mye bedre måte enn i dag. Så stå på!
Og Audun Lysbakken fra SV fulgte opp:
– Hvis vi skaper en mer praktisk og variert
skoledag med mer tid til praktisk læring,
da blir det også mulig å oppfylle det dere
demonstrerer for i dag. En mer praktisk og
variert skoledag vil gjøre at vi kan ta i bruk
drama i ulike fag, det vil gjøre at vi kan få
på plass flere timer til praktisk og estetiske
fag, kultur og kreativitet. Og det vil SV ha.
Flere timer. Og det gjør også at vi vil kunne
vurdere drama som et fag.
Dette var uken før Stortingsvalget. Nå er
valget tatt, stemmene talt opp og dommen
felt. Og vi i DTP har brettet opp ermene og

fortsatt kampen for drama i skolen. Vi har
holdt kontakten med alle partiene og fulgt
opp fungerende kunnskapsminister Henrik
Asheim i et møte 21. november for å bidra
til å styrke dramafag i grunnskolen og få
drama inn i lærerutdanningene i hele Norge. En kort- og langsiktig plan for estetiske
fag forfattes av regjeringen i disse dager og
skal behandles av Stortinget til våren. Da
starter en ny runde. DTP må da overbevise
opposisjonen i møte etter møte, med de enkelte partiene, om å støtte våre forslag til
endringer av planen, og vi må nok en gang
gjøre et grundig og godt lobbyarbeid. Her
kan alle DTP-medlemmer faktisk bidra i
debatten med kronikker i lokale, regionale
eller nasjonale aviser, møter med lokalpolitikere og dermed presse skolepolitikken fra
grunnvollene og opp til Løvebakken.

OPPTOG (over): Barn og drama- og teaterpedagoger gikk sammen i demonstrasjonstog til Stortinget for å fremme drama som fag på noen trinn i skolen.
AKSJON (under): Fra fjorårets aksjon Det spiller en rolle hvor drama- og teaterpedagoger tok over undervisningen i 70 klasserom over hele landet for å vise hva faget har å by på.

Scan kodene og se opptak fra demonstrasjoneneller lytt til reportasjen i Kulturnytt.
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“
Det er altså et forskningsbasert fag og ikke et
fiffig påfunn vi forslår inn i skolen.

ˮ
Vi har klart å nå igjennom lydmuren, fått
statsråden i tale, blitt lyttet og lagt merke til
gjennom gode medieoppslag, solide aksjoner i grunnskolen og i lærerutdanningen,
og ikke minst vi har gjennomført en vellykket demonstrasjon foran Stortinget. Dette
har pågått i snart 1,5 år. Selv om slaget ikke
er vunnet, må vil også kunne tillate oss å
feire en delseier: Dramafaget er satt på kartet, også for de utenfor «menigheten».
Hva vil vi oppnå?
Drama- og teaterpedagogene vil ha en
endring i norsk skole. Vi ønsker primært
dramafaget inn på enkelte trinn, for eksempel på 1., 4. og 8. trinn, sekundært å knytte
drama som læringsform særlig til noen
fag som for eksempel norsk og samfunnsfag. Her finnes flere mulige modeller vi
har fremmet for politikerne. Dagens elever
trenger en mindre teoritung skole som legger til rette for nysgjerrig utprøving fremfor
pugging og testing. Vi trenger en skole for
fremtida. Det har lenge blitt slått alarm om
at det er for lite kreative fag og metoder og
for mye stillesitting i den norske skolen. Likevel foregår mesteparten av undervisningen i stillesittende modus, og kunstfagene
betraktes ennå kun som pynt på kaka til
jul- og sommeravslutning.

RESULTATER: Vi har klart å nå igjennom lydmuren, fått statsråden i tale, blitt lyttet og lagt merke til gjennom gode medieoppslag, solide aksjoner i grunnskolen
og i lærerutdanningen, og ikke minst vi har gjennomført en vellykket demonstrasjon foran Stortinget, skriver styreleder i DTP, Rikke Gürgens Gjærum.
(Demonstrasjonen foran Stortinget med appeller av blant andre Audun Lysbakken (SV, øverst til venstre) og Henrik Asheim (H, midten til venstre).)
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Det er jo et paradoks at samtidig som man
snakker om omstilling og innovasjon i hver
krok av Norge, går politikerne inn for et skolesystem som er så lite innovativt og kreativitetsorientert. Det er et skrikende behov
for forandring i en test-opphengt skole, der
mange elever blir sittende på benken. Kostnadene ved unge som sliter psykisk og ikke
klarer overgangen til arbeidslivet er enorme,
sammenlignet med hva et løft for å forandre
dagens skole vil koste.

Det snakkes om tidlig innsats, og det er
bra. Men for at innsatsen skal funke må vi
satse rett – slik at vi treffer alle barna der
de er. For barn lærer gjennom lek og gjennom å være handlende og reflekterende.
Derfor trenger vi å løfte frem at estetisk arbeid også er læringsprosesser som rekker
ut over kunstneriske ferdigheter og profesjonsopplæring.
Det snakkes også om metodefrihet for lærerne. Det er en floskel. «Metodefrihet»
høres bra ut i taler og dokumenter, men det
funker ikke i virkeligheten. For skal lærerne virkelig ha metodefrihet og kunne bruke
drama i læring, så må de jo ha lært det. De
må altså ha hatt undervisning i det på lærerskolen – og det har de ikke i dag. Det er
et stort sprik i antall timer med dramaundervisning mellom de ulike lærestedene i
landet. Myndighetene må tørre å slå fast at
fremtidens lærer skal læres opp i dramafaget på alle landets lærerutdanninger.
Skolen trenger dramafaget, ikke først og
fremst for å stimulere talenter, men for å
utdanne og danne tenkende selvstendige
individer, som tør å ikke bare gå i flokk og
adlyde og vente på neste «bra-kort», men
som tør å skape et fremtidig samfunn.

– der alle sanser brukes og der man jobber i team. Drama er lagspill. Alle temaer
og alle skolefag kan bruke isenesettelser og
spill som inngang til læring. For drama betyr handling, og handling gir en bevegelse
i læringsprosesser.
Dramafaget er del av en familie av estetiske læreformer som skaper engasjement og
motivasjon hos elevene og gir dem mulighet
for å utforske utfordringer og temaer som
er en del av dagens senmoderne samfunn.
Det er på tide vi får et mer likeverdig forhold mellom alle kunstfagene i Norge. Vi
ser i skolen i dag at en sterk faglig proteksjonisme og uforenlige læringssyn fører til
at noen fag kalles «basisfag» og får forrang.
Andre fag marginaliseres og sendes ut på
gangen. Norge er gammeldags og holder seg
fast i skolebenken. Det er på tide å våkne!
Skolen trenger drama fordi forskning viser
at: 1. Faget gjør undervisningen levende. 2.
Faget gir lærelyst og bedre skolemiljø som
kan forebygge frafall i skolen. 3. Faget bidrar til å bygge selvtillit og gi tryggere elever. 4. Faget bidrar til å bygge det demokratiske mennesket som vårt multikulturelle
samfunn trenger.

Drama i samtiden // Drama i tiden
// Drama for samtiden
Drama/teaterfaget er et solid og etablert
tradisjonsrikt fag med røtter helt tilbake til
antikken. Det er altså et forskningsbasert
fag og ikke et fiffig påfunn vi forslår inn i
skolen. Faget benyttes i barnehage, i videregående skole, i høgskole og på universitet
og kulturskole. Men ikke i grunnskolen,
der er et hull vi mener politikerne må fylle.
Faget behandler dilemmaer i ulike nyanser
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“
Da jeg underviste i dramapedagogikk på høgskolen

STINE ELLINGGARD
HØGSKOLELEKTOR I DRAMA- OG TEATERKOMMUNIKASJON, HIOA.

la jeg alltid vekt på at studentene måtte ligge unna
rare ting. Folk ble jo vettskremte av dramakursene
hvor man måtte gå i blinde å ta og føle på.

ˮ
– At barna blir skoletrøtte, er alvorlig!, sier nylig avgåtte styreleder Åshild Vethal.
Til å motarbeide dette mener hun interesseorganisasjonen
Drama- og teaterpedagogene har en viktig funksjon.
TEKST: STINE ELLINGGARD

Etter fem år som styreleder i Drama- og teaterpedagogene (DTP), går Åshild Vethal av
for andre gang. Hun var også leder for daværende Landslaget drama i skolen (LDS) på
90-tallet. Med lang og tro tjeneste i styret har
hun blant annet vært engasjert i fagpolitiske
saker og vært med på å drive lobbyvirksomhet på Stortinget. Læreplanutvikling har
også vært en av hennes interessefelt. Åshild
er didaktiker, og brenner for å få drama som
eget fag og arbeidsform i skolen.
– Selv om jeg jobber som instituttleder ved
Høgskolen i Oslo og Akershus, er mitt hjertebarn grunnskolen og arbeidet med å få
dramafaget inn her. Interesseorganisasjoner er spennende og vi er jo med fordi vi
er opptatt av dramafaget. Å være med på å
videreutvikle faget er viktig og spennende.
For å forstå Åshild sitt engasjement må en
lang historie gjøres kort. Fra 1974 – 1992
underviste hun på Ila skole i Oslo. Her
anvendte hun drama som arbeidsform i
norskfaget. Skolen hadde også drama som
eget fag på alle trinn. På 90-tallet sluttet
rektoren som var opptatt av dramafaget, og
bare etter seks år var nesten all dramafaglig
aktivitet borte fra skolen.
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– Det har opplagt noe med lærerutdanninga å gjøre. Når man som lærer har lite
kunnskaper og ferdigheter innenfor kreative arbeidsformer blir hovedarbeidsformen i
skolen lese, skrive, spørsmål og svar. De blir
skoletrøtte. Barnebarnet mitt på åtte år er
allerede lei av skolen. Det er alvorlig!
Åshild henviser til Sæbøs doktoravhandling
Drama og elevaktiv læring. Her påpekes det
at elevenes nysgjerrighet og læretrang kveles av «teoretisk fellesundervisning, ensidig
individuelt arbeid og en overfladisk aktivitetspedagogikk» (Sæbø, 2009, s. 172). Et av
funnene i Sæbøs undersøkelse viser derimot at elevenes engasjement og deltagelse
øker når drama som metode blir brukt i undervisningen. I dag er det svært tilfeldig hva
en lærerstudent har av metodekunnskap etter endt utdanning. En kartlegging gjort av
DTP viser at lærerstudenter får svært ulikt
antall timer dramaundervisning, alt etter
hvilket universitet eller høgskole vedkommende studerer ved. Kartleggingen gjort av
DTP (2016/2017) viste en differanse på 0 til
90 timer i løpet av lærerutdanninga.

I de fem årene Åshild har sittet som styreleder i DTP har det vært «trøkk» både innad i
organisasjonen og fagpolitisk.
– Når du tar på deg et styreverv regner du
med at det vil komme noen eposter en sjelden gang. I denne perioden har det imidlertid vært intenst – både i innboksen og
i møtevirksomheten. Fagpolitisk har det
vært en turbulent periode. Det begynte
med Ludvigsen-utvalgets vurderingsarbeid
av grunnskolens fag. Spørsmålet var hvilken kompetanse fremtidens samfunn vil
trenge. Det har vært mange aksjoner, stortingsmeldinger å lese, høringer, møter og
konferanser. For å ikke snakke om lobbyvirksomheten i Stortinget. Slikt arbeid tar
mye tid. Den store utfordringen har vært å
få politikerne til å forstå hvilke muligheter
som ligger i dramafaget.
Hvordan bedriver man egentlig klok lobbyvirksomhet?
– Kari Strand, daglig leder for DTP har tatt
tak i dette. Det ble leid inn et firma som var
kompetente i hvordan drive lobbing. Det er
fint å bli skolert i hvordan vi skal snakke

med politikere. Vi lærte blant annet at det
viktigste du gjør overfor politikere er å få i
gang pressen. Pressen er de nemlig livredde
for! Etter gode oppslag i media er det også
lettere å få politikerne i tale.
Å leie inn et utenforstående firma, har
ifølge Åshild hjulpet organisasjonen med å
vite hva de bør fokusere på i møte med stortingsrepresentanter. Hennes største oppdagelse var viktigheten av å kartlegge stortingsrepresentantenes ståsted med tanke på
skole og dramafaget. Hun forteller om at
hun etter første møte i Stortinget snakket
med en representant fra FrP. Åshild glemte
å spørre om hvilket forhold representanten hadde til grunnskolen og dramafaget.
Åshild hadde heller ikke googlet henne. På
slutten av samtalen fortalte representanten
at hun i en årrekke hadde vært lærer i videregående skole og brukt drama som arbeidsform. Hun fortalte om hvordan hun
hadde kledd seg ut i kostymer og ligget som
Kleopatra oppe på kateteret. Hadde hun
visst dette innledningsvis hadde samtalen
fått et helt annet preg.
I møte med mennesker utenfor fagfeltet
kan man møte fordommer mot dramafaget. Slike fordommer mener Åshild at vi må
bekjempe. Men hvor kommer egentlig disse
fordommene fra?
– Jeg tror de stammer helt tilbake til 70-tallet. For vi gjorde jo mye rart. Da jeg under-

viste i dramapedagogikk på Høgskolen i
Oslo på 90-tallet la jeg alltid vekt på at studentene måtte ligge unna rare ting. Folk ble
jo vettskremt av dramakursene hvor man
måtte gå i blinde å ta og føle på. Jeg skulle
holde et kurs i forbindelse med mitt Norskverk i 1993. Initiativtakeren i kommunen
mente at det ville bli få påmeldte til kurset
dersom drama som læringsform ble nevnt
i utlysningsteksten. Derfor bestemte vi oss
for å ikke nevne noe om drama. Det kom
veldig mange på kurset, og de storkoste
seg med utprøving av drama som metode.
Mitt mål var å ta i bruk enkle dramapedagogiske metoder. Ved å gjøre det ønsket jeg
at kursdeltagerne skulle oppleve mestring
og at det var mulig å overføre arbeidet til
egen undervisning, også for disse med liten
dramaerfaring. Det handler om å bli trygg i
en uvant situasjon – for så å oppleve mulighetene dramafaget kan gi.
Åshild uttrykker at bakgrunnen for mange
av fordommene mot dramafaget også bunner i at mange ufaglærte har tatt i bruk
drama som arbeidsform. Hun henviser til
Anne Bamford som hevder at: «dårlig undervisning i estetiske fag er verre enn ingen undervisning i estetiske fag». Bamford
(2010/2011) ledet arbeidet med rapporten
«Arts and Cultural Education in Norway».
Her kartla hun situasjonen for kunst og
kultur i opplæringen i Norge i dag. Et av
funnene i rapporten var blant annet mangelen av kreative ferdigheter hos lærere.

Åshild har også blitt opptatt av hvordan
interesseorganisasjoner er bygd opp:
– Fellesrådet for kunstfagene i skolen (FKS)
ble etablert som en paraplybetegnelse, men
har de siste årene bare bestått av tre interesseorganisasjoner: DTP, DIS og MP. Vi
besluttet derfor at det ikke lenger var nødvendig med en daglig leder i 100% stilling.
Vi reduserte stillingen til det halve og overførte de frigjorte midlene til de tre lagene
fordi vi mente at et fellesråd ikke klarer å
framsnakke alle fag like godt.
Etter fem år som styreleder i DTP, har du
noen gode råd for hva organisasjonen bør
fokusere på fremover?
– Det viktigste er å fortsette å synliggjøre
dramafaget i alle de fora man kjenner til,
det være seg i lærerutdanningen, i media eller ovenfor politikere. Å hente kunnskaper
utenfra har løftet organisasjonens fagpolitiske arbeid. Lag en organisasjon som det
er lett å forstå. Jeg mener at en interesseorganisasjon bør ha åremålsstillinger. Dette
handler om å være oppdatert, nyskapende
og i utvikling. Det er viktig for meg.
Det er tydelig at Åshild har hatt et innebygd
kompass når hun har lobbet på Stortinget.
Kompasset viser nå nye veier.
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“
Guss formidler innsiktsfullt hvordan voksne kan lære seg å se
verdien av barns lekedrama, og dermed også hvordan
de kan lede devisingprosesser med barn.

ˮ

DEN
RAFFINERTE
LEKEN
ANMELDT AV ANNA-LENA ØSTERN

Guss, F. G. 2015
Barnekulturens iscenesettelser I.
Lekens dynamiske verden.
Oslo: Cappelen Damm
Akademisk.

Guss, F. G. 2017
Barnekulturens iscenesettelser II.
Dramaturgiske spiraler.
Oslo: Cappelen Damm
Akademisk.

Faith Gabrielle Guss har valgt å samle sitt
livsverk i to fagbøker med barnehagelærerutdanningen som primær målgruppe.
Men her finnes det mye å bli inspirert av
også for lærere og kunstnere langt utover
barnehagefeltet.
Den første av to de bøkene, Barnekulturens
iscenesettelser I - Lekens dynamiske verden
fra 2015, har som primært budskap at barns
kreative og dynamiske kommunikasjon i
leken består av intuitive uttrykksformer
som er i slekt med teaterkunsten. I den andre boken Barnekulturens iscenesettelser II
- Dramaturgiske spiraler fra 2017 fullfører
Guss på en elegant og kunnskapsrik måte
tanken om at barns lekedrama inneholder
mange elementer av teaterkunst innenfor
tradisjoner som devising og performance.
I denne boken viser hun hvordan barns
lekedrama kan beskrives i dramaturgiske
termer og forstås som performance.
I begge bøkene inngår omfattende analyser
av lekedramaet Ulven skal vi fange. I den
første boken inngår nærstudier som viser
kompleksiteten i barns lekeuttrykk, og leseren gis innsikt i hvordan leken er et medium der barn uttrykker sine personlige tan-
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ker og følelser. I fantasileken Ulven skal vi
fange følger vi Tessas og Hildes lekende omskaping og transformasjon av deres eventyropplevelser. Guss tolker disse både som
kritisk etterligning og som subjektbygging.
I bøkene viser Guss hvor avansert lek er
gjennom å følge kulturelle spor fra den greske tanken om opprinnelsene til drama og
den religiøse riten dromenon, som i antikken var en spilt samlende religiøs handling.
Videre går hun gjennom gjennom tenkning
fra lekefilosofer som Gadamer, Huizinga og
Åm helt fram til Schechners performanceteori og mot feedbacksløyfer i samtidens
performanceteater - med Fischer-Lichte,
Böhnisch og Hovik som eksempler.
I 2000 var Jonathan Neelands og undertegnede opponenter ved Guss’ forsvar av
ph.d-avhandlingen Drama Performance in
Children’s Play-culture. The possibilities and
significance of form. Allerede i denne avhandlingen er Ulven skal vi fange analysert
og det er en tillempning, popularisering og
videreutvikling av forskningsresultatene
fra 2000 som leseren møter i de to bøkene
av 2015 og 2017. Selvsagt er det mye som er
kommet til, men grunntankene fins i av-

handlingen. I 2000 var det en tankevekker
at barns egen lek fremstod som så rik, og
dermed ble spørsmålet hva voksne gjør som
ledere av sosiodramatisk lek aktualisert.
Smilanskys pedagogiske lekeforskning
vektlegger å kommunisere i rolle, å tenke
seg et innbilt sted, å bruke gjenstander
symbolsk, å regissere en situasjon; kort sagt
de pedagogiske mulighetene til å trene opp
barns lekeevne. Burde man som voksen
ikke blande seg i det hele tatt, fordi barn har
kompetanse til å utvikle leken på sine egne
premisser? Guss formidler et motsatt syn i
sine bøker; en meget innsiktsfull beskrivelse av hvordan voksne kan lære seg å se verdien av barns lekedrama, og dermed også
hvordan voksne kan lede devisingprosesser
med barn. Hun gir eksempler på hvordan
en voksen kan delta i leken for å bli kjent
med barna på deres premisser og for å være
formspråksmodeller for hverandre: Hvordan de kan lære å kjenne noen av barnas
indre forestillinger, symbolske transformasjonsgrep og sosiale ensembledynamikk.
Jeg vil løfte fram to temaer fra bøkene som
jeg finner spesielt interessante. I den første
boken gjelder det analysen av estetikkbegrepet, i den andre boken utviklingen av
dramaturgisk komposisjon.
Estetikkbegrepet – cognitio sensitiva
Baumgartens (1794/1983) tanker om to
likestilte grener i studiet av kunnskap er
utgangspunkt for Guss’ forståelse av estetikk. Baumgarten skiller mellom kunnskap
erfart gjennom sanselig erfaring paret med
emosjon, og kunnskap ervervet gjennom
rasjonelt begrepsmessige, logiske og abstrakte ideer. Baumgarten betrakter begge
som veier til sannhetserfaring, og som likverdige tenkningsformer. Baumgarten
kalte den estetiske erkjennelsen cognitio
sensitiva – sanselig kognisjon.

Guss videreutvikler tankene om estetisk
erkjennelse i dialog. Gadamers tanker om
lekens frem-og-tilbakebevegelse - at det er
leken som leker barnet, det vil si barnet blir
lekt - vises tydelig i hennes dramaturgiske
modeller. Huizingas tanker om alvoret i leken syns som en vektlegging av hengivenheten, oppsluktheten i leken, men også som
en subversiv aspekt i leken som fremstår
som kritikk. I den betydningsfulle boken
På jakt etter barneperspektivet ((1989) skrev
den norske antropologen Åm om lekens
ekstase, og det er en lekforståelse som man
kan kjenne igjen for eksempel i jazzimprovisasjon hos voksne. Leken er belønnende
fordi man ikke vet hva den andre finner
på. Denne belønningen er så sterk at man
lengter etter å være med om møtet igjen og
igjen. Videre ser Guss også den frodige, respektløse fortellerkunsten i Dario Fos teater
som en parallell til barns iscenesettelser.
Gjennom boken tar Guss med livskameraten
og barnekulturforskeren Flemming Mouritsen inn i den faglige dialogen om barnekulturen. Også en lekeforsker som SuttonSmith inngår i dialogen om barns lek. Hun
konkluderer med å beskrive lek og drama
som former for kreativ, kulturell og estetisk tenkning. Guss konstaterer, igjen med
utgangspunkt i Ulven skal vi fange, at leken
produserer form, men at den også kan produsere sosial uorden, en anti-struktur til den
normativt sosiale strukturen utenfor leken.
Dramaturgisk komposisjon
I den andre boken retter Guss fokus mot
dramaturgisk komposisjon og mulighet
for berikende spiralvirkninger mellom lek,
teaterkunst og annen dramapraksis for og
med barn. Hun henter inspirasjon til sine
analyser fra samtidens performanceteater
og en ikke-lineær, fragmentert fortellerstruktur. Hun sammenfatter den største
forskjellen mellom den kulturestetiske

produksjonen i lekedrama og performanceteater i at profesjonelle kunstnere til slutt
kan stå utenfor og vurdere og raffinere det
de har skapt i valgte estetiske retninger. Et
lekedrama er derimot ferdigprodusert den
ene gangen det lekes. Barn perfeksjonerer
uttrykksferdighetene over tid mens de produserer det ene lekedramaet etter det andre.
Lekens sirkulære dramaturgi vises i mange
varianter i visualiseringer gjennom ulike
figurer i boken, hvor man ser leken som
dramaturgiske spiraler. Leseren har mye å
glede seg over her.
Å gripes av formen
– og meningene i lek og devising
Bøkene har en dramaturgisk oppbygning
lag på lag med pekere dels gjennom mange
Qr-koder som viser til digitale ressurser, dels
også gjennom pekere til vedlegg med analyseskjemaer for observasjon til bruk i utdanning. Tydelige innholdsfortegnelser knyttet
til hvert enkelt kapittel gjør det mulig å lese
bøkene ikke-lineært, men heller fokusert
på de stedene materialet gløder for leseren.
Meget omfattende litteraturlister viser at
Guss har gjort grundig research for sitt arbeid. Litteraturlistene viser også at Guss har
bearbeidet denne tematikken i mange tekster
før denne oppsamlende teksten er produsert.
Alt i alt er Faith Gabrielle Guss’ to bøker et
imponerende gestaltningsarbeid. Et vektig
bidrag til revitalisering av forståelsen av
hvordan lekedrama utgjør et sentralt element i barnehagen - og i skolen og mer uformelle kontekster der barn og voksne møtes.

D R A M A N R . 0 2+ 0 3 _ 2 017

85

ANMELDELSE

ANMELDELSE

“
Pedagogisk og kunstnerisk arbeid har det til felles at det gjerne
handler om kollektive prosesser som bygger på tillit.

HVORDAN BLI
«VERDENS BESTE
LÆRER»?
ANMELDT AV TOVE ILSAAS

Kristin Helstad
og Per Arne Øiestad 2017
Læreren som regissør
– Verktøy for ledelse i
klasserommet.
Cappelen Damm AS, (186 sider).

Omslaget til Læreren som regissør – Verktøy
for ledelse i klasserommet viser en lett stilisert og naiv tegning av en ung kvinne (eller en mann?) med hestehale som står med
ryggen til oss og skuer utover et rom (inne?
– ute?) som er befolket med et mangfold av
unge skikkelser. Noen står sammen, andre
er på vei til eller fra en gruppe, noen iakttar
interessert, men holder avstand, noen vinker
til verdenen utenfor, noen virker å være holdt
«uttafor»… Fargene sjokkrosa, sort, grått og
hvitt gir et visst «pushwagnersk» preg. På
kolofonsiden oppgir forlaget at «Dette er en
fagfellevurdert, vitenskapelig monografi».
Hos meg vekker denne kombinasjonen av
akademisk tyngde og ungdommelig lekenhet leselyst og nysgjerrighet.
Boka starter med å sitere et leserbrev fra
Si;D-spalten i Aftenposten. En 16-åring sier
takk til sine lærere for å ha «…(hjulpet oss)
fremover i livet… gjennom å sette ord på og
dele innsikter og kunnskaper…(slik at vi)
blir samfunnsengasjert og tar vare på jorden og blir bevisst på egne opplevelser, erfaringer og refleksjoner…og i stand til å ytre
(oss)…». Med et slikt perspektiv gir forfatterne et klart signal om hensikten med boka:
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Å gi et bidrag til hvordan man kan forstå
lærerarbeidet i klasserommet i et ledelsesperspektiv, og koble det til forholdet mellom
lærerens undervisning og elevenes læring.
Inntil for få år siden ble det forsket lite på
klasseledelse, i hvert fall i et kulturperspektiv
(det vil si teorier om hvordan utøve ledelse
i den hensikt å legge til rette for en kultur
for læring), i motsetning til i et strukturperspektiv (det vil si teorier om hvordan utøve
ledelse i den hensikt å holde disiplin, ro og
orden). Denne boka går videre, og drøfter et
læringsorientert perspektiv på ledelse, der læreren får de lærende med på å utforske kunnskap gjennom utforskende arbeidsmåter.
Med utgangspunkt i hva vi i dag vet om
hva som er kjernen i lærerarbeidet, nemlig
«relasjonen til de lærende, altså elevene» (s.
11), beretter Kristin Helstad og Per Arne
Øiestad om egen og andres praksis. Vi får
servert interessante konkretiseringer av
det forfatterne kaller undervisningsdesign –
det vil si måter å utforme undervisning på
– som kan fanges opp av elevenes læringsdesign. I praksis vil det si: Hvordan man
som lærer blir seg bevisst hensiktsmessige
verktøy når man vil undersøke og reflek-

ˮ

tere over og virkeliggjøre fagets didaktikk
sammen med elevene sine.
Begrepet regissør i bokas tittel har forfatterne lånt fra teaterkunsten. Det å regissere
en teaterforestilling innebærer å tilrettelegge
og samordne skapende handlinger som kan
bidra til utviklingen av et kunstnerisk produkt. I to av bokas ti kapitler utforsker forfatterne spesielt sammenhenger mellom regi
i teatret og lærerens repertoar og verktøykasse for ledelse og læring i klasserommet.
Kapittel 4 – Læreren som ensemblebygger
tar opp ulike rolleforståelser og rollearbeid.
De viser hvordan skuespillertrening i teatret gir noen sentrale prinsipper for kommunikasjon som kan hjelpe alle de medvirkende i et klassefellesskap, læreren så vel
som elevene, med å ta i bruk viktige verktøy
vi alle har for hånden, men som mange er
skammelig lite bevisste på: stemme, mimikk
(spesielt blikket!), kroppsspråket og bruk av
rommet. Vi blir altså minnet om at det er
nok en funksjon læreren må fylle, nemlig
som klasserommets scenograf. Klasserommet er en arena, der undervisning finner
sted. Derfor må læreren kunne lese og bruke rommet, klasseromstorget, til formålet som er elevenes læring. I et slikt perspektiv
er elevene i en viss forstand lærerens publikum, når læreren formidler kunnskap som
skal spilles ut i klasserommet. For å fylle
denne rollen, må læreren ha et fyldig repertoar av tekster og handlinger, altså roller å
spille på Hun kan også gjøre bruk av det
forfatterne kaller ritualer; handlingsforløp
skapt av læreren og elevene sammen for å
ramme inn eller skape variasjon og mentale
pauser i læringsarbeidet.

Spesielt i kapittel 9 – Regissøren og læreren
utforsker forfatterne sammenhenger mellom regi i teatret og lærerens repertoar og
verktøykasse for ledelse og læring. Det er
spesielt her at deres tese om at pedagogisk
og kunstnerisk arbeid har det til felles at de
er kollektive prosesser som bygger på tillit,
får troverdighet. Vi presenteres for sju faser
i en teaterregissørs kreative prosess. Lærerens tilrettelegging av elevers arbeidsprosesser blir så på fiffig vis sammenlignet med
en regissørs arbeid i teatret. Som i teatret
kan undervisningen i kortere eller lengre
perioder gå gjennom ulike faser. Første fase
i denne prosessen kalles møte med ensemblet, og dreier seg om å møte og etablere
kontakt med de viktigste aktørene, som i
skolen er elevene. Den neste fasen benevnes kontraktinngåelse, og her skriver forfatterne innsiktsfullt om verktøy man kan ta
i bruk for å etablere et mest mulig knirkefritt samspill mellom lærer og klassen. Særlig interessant og viktig er det å komme til
enighet om så komplekse forhold som vurderingskriterier og rammer for ansvarsfordeling og deltaking.

tiver kaster lys over de viktigste temaene
igjen og igjen, men fra ulike vinkler - lik avanserte strobelys. Dette fører riktignok til
at teksten her og der gjentar seg selv. Men
dette er vanskelig å unngå når man ønsker
å gjøre et kompleks mønster oversiktlig – og
vakkert! Budskapet om at kjernen i alt lærerarbeid er relasjonen til de som skal lære,
og at læring skjer når dette samspillet ledes
og struktureres ved hjelp av varierte verktøy, trer klart og tydelig fram.
Læreren som regissør – Verkøy for ledelse i
klasserommet vil opplagt kunne være et stimulerende og lærerikt grunnlagsdokument
når lærere vil utforske egne og hverandres
klasserom og reflektere kritisk sammen
over egen praksis og utviklingsmuligheter
på egen skole. Det er også opplagt at boka
bør bli obligatorisk lesning i alle typer lærerutdanning.

Et annet spennende verktøy er betydningen av god dramaturgi og lærerens evne til
å forstå sin undervisning som virksomme
handlinger som fører til læring. I kapittel
7 – Språk, tekster og samtaler får leseren
konkretisert en bred definisjon av literacybegrepet gjennom spennende drøftinger
av verktøy som repetisjon og modellering
og den krevende klassesamtalen, likeledes
skrivefase og responsfase.
Boka er finurlig bygd opp og er etter min
mening lett og klar å lese. Ulike perspek-
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DAGLIG LEDER I DRAMA– OG TEATERPEDAGOGENE
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NEKROLOG

For en bra høst det har vært! En stor takk
til alle dere medlemmer som på ulike måter har vært med på fagpolitisk arbeid for
å få mer dramaundervisning inn i grunnskolen og lærerutdanningen. Mange har
spredd kampanjefilmer i sosiale medier, og
vi var over to hundre som gikk i demonstrasjonstog fra Nationaltheatret, gjennom
valgbodsområdet og ned til Eidsvolls plass
foran Stortinget. «Dramafag i skolen!» ble
det ropt, og stemmene nådde langt ut over
Eidsvolls plass - via sosiale medier og radioreportasjer på NRK Dagsnytt. Henrik Asheim (H), som bare ti dager senere skulle settes inn som fungerende kunnskapsminister,
var en av seks politikere som holdt appell.
«Jeg gleder meg til å jobbe sammen med
Drama- og teaterpedagogene om hvordan
vi også kan sørge for at drama blir brukt i
skolen på en mye bedre måte enn i dag»,
sa han. Et par måneder senere satt vi rundt
statsrådens møtebord, en delegasjon på fire
fra Drama- og teaterpedagogene, og diskuterte nettopp dette.
På møtet med kunnskapsministeren la
vi frem hva dramafaget kan bidra med i
grunnskolen, om fagets posisjon i dag, om
omfanget av studietilbud og om den nasjonale kartleggingen av dramaundervisning
i grunnskolelærerutdanningene, vi viste til
omfattende forskning på drama og læring
og det nylig avsluttede Drama, teater og
demokrati-prosjektet. Deretter diskuterte
vi konkrete forslag som å innføre minimum
50 timer dramaundervisning på alle grunnskolelærerutdanningene, at norsk og samfunnsfag bør få et spesielt ansvar for drama
som læringsform i grunnskolen, og at drama kan inngå som et delemne som bidrar
til arbeid med de nye tverrfaglige temaene
i grunnskolen. Vi tok også opp et høringsinnspill vi har kommet med under fagfornyelsen som er på gang om at det må inn
mer komplekse og varierte dramafaglige læringsmål i norskfaget enn «dramatisering».
Nå er det opp til oss alle å få til endringer
som fungerer i grunnskolen og på lærerutdanningene. Aksjonene vi har hatt de siste
årene og kampanjen denne høsten gjør at vi
har et helt annet utgangspunkt for dette. Vi
har gått nye veier i det fagpolitiske arbeidet.
Vi hadde inne et lite, idealistisk kommunikasjonsbyrå på et strategimøte da vi skulle
nå ut med den nye læreplanen i 2016. Noen
generelle råd om lobbyarbeid fikk vi og
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“Det må inn mer

GOGO BAKKE

Gogo døde 4. mai, 94 år gammel. Hun fikk
et liv preget av drama utenfor og på scenen.

komplekse og varierte
dramafaglige læringsmål
enn «dramatisering».

Hun ble født Sara Tomsinsky i Oslo og vokste opp på Grünerløkka med to eldre søstre
og en yngre bror. Foreldrene var jødiske
innvandrere fra tsar-Russland. Faren Salomon kom fra Vitebsk i nåværende Hviterussland, mens moren Fanny kom fra Riga.

ˮ

senere samarbeidet vi med dem om å lage
tre kampanjefilmsnutter, men de konkrete
ideene om aksjoner og måten vi har kommunisert dramafaget på – ja, det er det vi i
fagmiljøet som har stått for. Det er helt fantastisk å se på alt vi får til sammen! Kjempegodt lagspill og så mange som bidrar med
frivillig innsats.

Foto: Sondre Vego

Gogo elsket skolen, men navneoppropene
likte hun ikke. Tomsinsky lød fremmedartet
blant alle de norske navnene. Hun var populær blant guttene, noe som bekymret den
strengt ortodokse faren. Fra hun var ganske
liten elsket hun teateret, røde lakksko og
mørket i salen før scenelyset kom på. Familien var sammensveiset, men arrestasjonene av norske jøder høsten 1942 rammet
også dem. Faren Salomon ble arrestert og
deportert. Gogo og resten av familien kom
til Sverige med den illegale gruppen Carl
Fredriksens Transport samme dag som faren ble drept i Auschwitz 1. desember 1942.

Gogo giftet seg i Sverige, men savnet etter resten av familien ble for sterkt, og hun
brøt opp og flyttet tilbake til Oslo etter at
krigen. Noen år senere fant hun sin livsledsager Ernst. Søsteren Rachel døde tidlig, og Gogo ble som en mor og bestemor
for hennes barn og barnebarn. I mange år
drev hun konfeksjonsbutikk sammen med
søsteren Tullikk, men teater og pedagogutdannelse ledet frem til nye oppgaver. Hun
har blitt regnet som en pioner innen dramaundervisningen i Norge. I 2005 fikk hun
Huldaprisen av Noregs Ungdomslag for
dette arbeidet.
Gogo ga oss en dyp innsikt i de psykologiske aspektene rundt flukt og eksil, og ikke
minst hvordan ettervirkningene av krig farger resten av livet. Gogo valgte blant annet
å ikke få egne barn fordi hun fryktet at det
samme kunne skje igjen.
/ Mats Tangestuen
Faglig leder, Jødisk Museum i Oslo

Denne innsatsen er vi helt avhengige av i
en organisasjon med lite økonomiske ressurser. Kjenner du at det kribler etter å bli
enda mer aktiv i det fagpolitiske arbeidet?
Ta gjerne kontakt om du vil settes på liste
over aktuelle for styreverv. Hvert år finner
valgkomiteen frem til nye styremedlemmer,
og det er valg på årsmøtet om våren. Men
valgkomiteen har så klart ikke oversikt over
alle dere der ute, så ta gjerne kontakt om du
er interessert.
Etter flere år i kanskje-kan-det-skje-boksen
er Drama- og teaterpedagogene nå en del av
det nyopprettede Seilet - Huset for kunst og
kultur i skolen. Sammen med andre organisasjoner for kunst- og kulturfag i skolen har
vi nå et eget hus like ved Kunsthøgskolen
(KHiO) på Grünerløkka i Oslo. På loftet i
mursteinsbygget vårt har vi store lokaler for
arrangementer. Seilet åpner formelt i 2018,
etter planen blir det i mars. Følg med på medlemsmail og Facebook-siden vår om hva som
kommer på programmet. Velkommen til åpningen, og ikke minst velkommen til kurs,
seminarer og andre aktiviteter her på Seilet!
Kari Strand
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Lyst å ta et årsstudium i drama?
«Noen øyeblikk er så gode at alt man ønsker er å fryse de for alltid. Slike ble det
mange av på dette studiet. Jeg liker å stå på scenen, og jeg har blitt mye tryggere på meg selv som person av å ha gått drama og kommunikasjon ved UiS»
Zeina Jaber, utvekslingsstudent fra Palestina

BACHELOR

MASTER I

Grunnstudium - 180 studiepoeng - 3 år

120 studiepoeng - 2 år

Med faglærerutdanning i teater får du kompetanse
og erfaring som aktør, idéutvikler, scenekunstner,
instruktør, akademiker og prosjektleder, i tillegg er
lærerutdanning med praksis inkludert.

På masterstudiet i Kunstfag kan du fordype deg
i fagområdene musikk, teater, visuell kunst eller
kombinasjoner av disse.

FAGLÆRER I TEATER

Sentralt i studiet er å inngå i et ensemble i
skapende prosesser, samt det å lede og produsere.

Søk innen 15. april!

KUNSTFAG

www.uis.no/drama

Sentralt i studiet står utviklingen av din egen
kunstfaglige praksis og passer godt for deg som har
ambisjon om å drive egen utøvende kunstnerisk
virksomhet eller har ønske om å arbeide med
undervisning og kunstformidling.

Bachelor i drama og anvendt teater
Faglærerstudium rettet mot undervisnings- og kultursektoren.
Utdanningen kvalifiserer for arbeid med drama og teater med barn
og unge i barnehage, grunnskole og kulturskole eller på andre
samfunnsarenaer.
Studiet inneholder emnene
> Inn i drama
> Muntlig fortelling og formidling
> Drama, teater og danning
> Mellom sal og scene
> Dans

> Litteratur
> Teater-i-undervisning (TIU) og
anvendt teater (internasjonalt emne)
> Regi og eget anvendt teaterprosjekt
> Bacheloroppgave

Dramadidaktikk og praksis inngår alle tre studieår. Obligatorisk studietur til
utlandet. Variert praksis i skole og på andre samfunnsarenaer. Mulighet for
internasjonal utveksling andre studieår.

Kontaktperson
Førstelektor Mette Bøe Lyngstad, +47 980 17 161, mette.lyngstad@hvl.no

SØKNADSFRIST: 15. APRIL 2018

uia.no/kunst

Opptakskontoret
Tel. + 47 55 58 58 50
opptak@hvl.no

B
RETURADRESSE:
DRAMA- OG TEATERPEDAGOGENE
POSTBOKS 2127 GRÜNERLØKKA, 0505 OSLO

D E L 1 – F I KS JON AL ITE T I FIL M:

Kan filmer som viser lek med ulike fiksjonsnivåer «i det
virkelige liv» gi noen nye retninger for dramapedagogikken
– og for kunstens politiske potensial?
D E L 2 – D R A M A -/ T E AT E R FAGE T I N OR DE N :

Hvilke likheter og forskjeller i status, anvendelse og begreper
for drama/teaterfaget uttrykkes i de nordiske landene?

Vil du abonnere på DRAMA?
Se: dramaogteater.no
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