
 

   

 Inviterer til kurs om  
 SKAPENDE KOMMUNIKASJON OG  
 KREATIVT SAMSPILL i barnehagen     
 Med kurs Mandag 21. november og 
 Ev. DRAMAFLASH  fredag 25.11 
        For å feire vårt 40 års jubileum og 
              Rogaland den internasjonale dramadagen 27.11 
 
Dramaflash © Aud Berggraf Sæbø 2022 
Skjer når mange lærere/ledere samtidig gjennomfører den samme dramaaktiviteten på omtrent 

samme tid med en gruppe/klasse hvor som helst i verden og dette dokumenteres med bilder.  

 

Kursinnhold mandag 21.november, UiS kl. 15 - 18: 

Kl. 15:00 – 15:30 Velkommen  

Foredrag om skapende samspill og   

ved professor emerita Aud Berggraf Sæbø 

Kl. 15:45 – 17:45 Praktisk arbeid med skapende kommunikasjon og kreativt samspill ut 

ifra den voksnes og ut ifra barnets rolle i samspillet.  

Kl. 17:45 – 18:00  Samtale rundt opplegget og en eventuell gjennomføring av 

DRAMAFLASH i deltakernes barnehager i løpet av uke 47 og 

fortrinnsvis fredag 25.11 Et foto av en aktivitet (uten at noe ansikt 

viser) ønskes og sendes til Aud B. Sæbø – blir et stort flashfoto, ang. 

den internasjonale dramadagen og som deltakerne får tilsendt etterpå.  

Målgruppe: For alle interesserte som jobber i barnehage   

Tid og sted: 21. november, kl. 15-18, Universitetet i Stavanger, U004 i HL-hus, det 

vil si kjelleren i det «gamle» lærerutdanningsbygget. 

Kursholdere:  Aud Berggraf Sæbø og Anne Karin Fotland 

 

Påmelding til Aud Berggraf Sæbø. Aud.b.sebo@uis.no innen 17. november. 

Gratis for medlemmer DTP. kr.100 for andre/ ikke medlemmer.  

PS: Du kan samtidig bli gratis medlem av DTP for resten av året hvis du deltar på kurset.  

Vi ønsker at en av samspillsaktivitetene fra kurset gjennomføres med en barnegruppe 

fredag 25 november, helst mellom ca. 11:30 – 13:00, eller en annen dag i denne uka. 

Vårt forslag er at du selv velger en hermelek/øvelse eller en speilingsaktivitet, uansett 

aldersgruppe. Men her får du også forslag til aktivitet fra oss på siste side. 

Vennligst ta et bilde fra aktiviteten som IKKE viser deltakernes ansikter, og send oss 

umiddelbart etterpå til Aud.b.sebo@uis.no så lager vi et felles dokumentasjonsbilde. 

 

En hermelek kan selvsagt gjennomføres når som helst og uten at du deltar på kurset, 

dersom du vil være med i Dramaflashen. Meld din interesse til Aud B. Sæbø.   

DRAMA- og  
TEATER –  

PEDAGOGENE 
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Om kursholderne: 

 

Professor Emerita i drama Aud Berggraf Sæbø 

           

Aud Berggraf Sæbø er professor emerita ved Universitetet i Stavanger, hvor hun i mange år 

underviste i drama ved førskolelærer- og grunnskolelærerutdanningen. Aud er en aktiv 

foredrags- og kursholder for barnehager og skoler. Hun har bl.a. skrevet boka «Drama i 

barnehagen», Aschehoug, 3 utg. 2010 og vært redaktør for boka «Kunst, kultur og kreativitet i 

barnehagen», Fagbokforlaget, 2 utg. 2017.  

 

Universitetslektor Anne Karin Fotland 

 

Universitetslektor Anne Karin Fotland har mange års erfaring med dramaundervisning for 

barnehagelærere ved UiS. Hun har skrevet artikler og bokkapitler om arbeid med små barn / 

toddlerne i barnehagen. Anne Karin har en særlig interesse for den dramapedagogiske 

tradisjon etablert i England på 70-tallet av Brian Way gjennom hans bok: Utvikling gjennom 

drama. Hun har også engasjert seg i Barne- og Ungdomsteateret ved Rogaland teater, hvor 

hun arbeider med å utvikle Brian Way sine dramametoder for barn.  

 

  



Aud Berggraf Sæbø:   

Herming, speiling og miming av kroppsuttrykk, lyder og bevegelser er en skapende 

aktivitet for både den voksne og barnet og som utvikler evnen til kreativt samspill.  

➢ Den som starter og lager/skaper et kroppsuttrykk, en bevegelse eller en lyd er selvsagt 

skapende og det kan være både den voksne og barnet.  

➢ De som hermer må være kreative, fordi herming, speiling og miming forutsetter at 

aktiviteten gjenskapes, den rekonstrueres, det vil si den skapes på ny av den som 

hermer, speiler eller mimer etter andre – enten det er den voksne eller barnet.  

 

Et par forslag til imitasjon- og hermeleker 

DE ALLER YNGSTE 

For de aller yngste kan og bør en starte kun med en voksen og et barn: 

Barnet og du sitter f.eks. ved et bord. Du gjentar og imiterer lyder og bevegelser som barnet 

lager. Ditt samspill gjennom øyenkontakt, smil, forundring, latter osv., er viktig for å få barnet 

til å imitere dine lyder eller bevegelser igjen. Resultatet kan bli en herlig imitasjons- og 

hermelek der du og barnet skifter på å lage lyder og bevegelser. Barnet vil oppleve at dets 

egne aksjoner fører til reaksjoner fra deg. Dette samspillet skaper glede hos barnet og styrker 

dets selvfølelse, fordi barnet får noe til å hende.  

 

FOR MELLOMSTORE OG ELDSTE  

For 2-3åringer kan det være greit å bare ha tre til fem barn i gruppen en leker med og så 

øke til hele barnegruppen for 3-5åringene.  

Det er absolutt enklest for barna hvis du ta utgangspunkt i en (kort) fortelling som inneholder 

et variert utvalg av hverdagsaktiviteter som barna kjenner til eller et (kort) eventyr, en 

billedbok som du har fortalt eller lest. Den voksne forteller og skaper/gjør aktiviteten først, og 

barna hermer/gjenskaper etter beste evne, som f.eks. å leke/mime at:  

➢ Tur i skogen hvor vi leker på liksom at: Vi kler på oss utedress og støvler, går til 

skogen, hører og lager lyder fra fugler som kvitrer, en ugle som uler, en mus som 

piper, vinden som suser, blader som rasler, regn som drypper, lynglimt som blinker, 

torden som skraller, pøsregn som dundrer ned, men blir svakere og svakere, til regnet 

har stoppet helt. Støvler som plasker gjennom dammer i skogen, barn som fryder og 

vil hjem til barnehagen, som går fortere og fortere og til slutt spinger inn porten og 

roper: Vi er hjemme igjen, Hurra. Tar av støvlene og utedressen, går inn i 

kosekroken og setter oss tett sammen OG den voksne finner en billed- eller faktabok 

om naturen som passer og vi ser vi på bildene og leser den – på ordentlig.  

 

➢ Andre ideer: På båttur for å fiske. En tur ut i verdensrommet. En tur til dyrehagen. 

Du kan finne mange forslag og ideer til imitasjonslek i boka  

Aud Berggraf Sæbø: Drama i Barnehagen (Universitetsforlaget 2010).   


