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LumparLab Teaterförening rf  

 

 

Rapport Seminarium och workshop;  

Möte i Mellanrummet – med kreativa estetiska processer mot lärande 

Moderator: 

Catherine Frisk Grönberg, Åland Sångpedagog och sångerska. Ordförande i föreningen 

Sällskapet Bel Canto Alandia rf, sångpedagog vid Mälardalens Högskola i Västerås, arbetar 

med utbildning av blivande förskolelärare och lärare i estetiska läroprocesserna i bl.a. Nacka 

förskolelärarutbildning. 

Catherine Frisk Grönberg var moderator under seminariet och i egenskap av att vara sångare 

och sångpedagog med en fot i konstvärlden, en i musikutbildningen samt en i utbildningen av 

nya förskolelärare och grundskolelärare i ämnet sång och musik, var det viktigt att hon också 

höll en inledning till seminariet. 

Här har vi nu samlats, konstnärer, pedagoger, lärare och många andra intresserade av 

dagens tema och vi hoppas detta ska bli ett möte där vi alla är öppna för frågor och kan ha 

ett öppet samtal tillsammans.  

Catherine (jag) kom till Åland i mitten av 90-talet då det behövdes en sångpedagog och hon 

fick genast mycket att göra. Åren på Åland har varit rika och varierade med många 

”mellanrum”; Uppdragen har varit många alltifrån uppdrag som sångsolist, sångpedagog vid 

Ålands Musikinstitut, musiklärare vid Ålands Lyceum men också uppdrag som coach för 

många körer och som grundare av musikföreningen Bel Canto. 

Före jag kom till Åland jobbade jag som musiklärare i den svenska grundskolan och var också 

med om hur ämnet musik successivt monterades ned med början under 1990-talet. Större 

elevgrupper – från halvklass till helklass och färre timmar för skolämnet musik i elevernas 

scheman. Det kändes tråkigt att musikämnet reducerades till något underhållande för 

stunden och tydligt fick stämpeln att detta är ett  ämne som inte är så viktigt och saknar 
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någon djupare mening.  För det är ju så att ämnet musik tillsammans med övriga praktiskt 

estetiska ämnen har fått stämpeln som ämnen i skolan som inte är ”lika viktiga”. Det finns 

viktiga ämnen i skolan och andra som inte är lika viktiga. De ”oviktiga ämnena”  finns kvar i 

scheman – lite grann – fast de får mindre och mindre plats, ibland finns de inte alls... De 

viktiga ämnena ges mer och mer tid och månas om för att vi ska klara av att leva i det 

moderna samhället, skapa medborgare som är språkkunniga och kan kommunicera med 

omvärlden, bidra till forskning och den allmänna samhällsutveckling men och det är 

naturligtvis odiskutabelt mycket viktigt. Men behöver de ske på bekostnad av de 

praktisktestetiska ämnena? Ämnen som är lika viktiga för den demokratiska processen, för att 

vi ska bli hela människor, hitta oss själva och få färdigheter att kommunicera med andra inte 

minst i de konstnärliga uttrycksformerna och processerna. Men det ges allt mindre tid, mindre 

resurser, utrymme för detta i dagens skola som styrs av nya läroplaner och politiska mål. 

Varför har vi fått denna utvecklingen? Det är viktigt att ställa frågan. Kanske har det blivit så 

att det som genererar pengar också är det som tilldelas större resurser? Hur kan vi synliggöra 

att det finns andra värden som är minst lika viktiga i individens utveckling.  

 Catherine reflekterar över sitt eget val att bli sångerska och sångpedagog, varifrån kom 

näring och inspiration till det? Jo, genom skolan, genom sin musiklärare Birger Oldermark 

som vid Lärarseminariet i Uppsala under 1960-talet utbildade blivande grundskolelärare i 

ämnet musik. Med sitt musikaliska kunnande och sin pedagogiska skicklighet fångade han 

barnen. Han befann sig i mellanrummet, var konstnär och pedagog och knöt ihop sång- och 

musikglädje med praktiska- och teoretiska kunskaper i ämnet musik. Man blev helt tänd som 

7-åring. Vi barn fick lära oss att sjunga, komponera, improvisera och skapa tillsammans 

under musiklektionerna som varje vecka aldrig var färre än 2! Vi fick också lära känna musik 

som var helt ny för de flesta av oss genom musiklyssning i bla den klassiska genren.  Där 

startade min utbildning till musiker, sångerska och mina insikter om att detta var värdefullt. 

Mina föräldrar förstod och stöttade med att köpa grammofon och piano. Det var startpunkten 

till ett stort musikintresse. I den kulturellt medvetna staden Uppsala delades det också ut 

gratisbiljetter för teater- och konsertbesök till alla intresserade elever på högstadium och 

gymnasium. Vi gick på Uppsala Stadsteater och såg alla klassisker och massor av andra 

skådespel. Akademiska kapellets konsertsäsong var något man också lärde sig att besöka 

regelbundet. Efter studier på Musikvetenskapliga institutionen i Uppsala fortsattes sedan 

musikutbildningen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm där jag utbildades till sångerska 

men också till musiklärare i grundskola/gymnasium samt som sångpedagog. Jag fick en 

massa mellanrum, många ingångar som har gjort att ett liv som musiker och musikpedagog 

varit en självklarhet och gett mig en beredskap som gjort det möjligt att möta olika 

situationer och inte heller behövt känt mig främmande för något. Med en god grund och 

regelbunden fortbildning har jag känt mig trygg i min yrkesroll och känt att jag kunnat räcka 

till genom åren.  Från Musikhögskolans sida berättades det att näst efter fallskärmsjägarna 
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var vi den dyraste utbildningen i Sverige under 1980-talet. Under min utbildning hade jag bl. 

a. tre individuella sånglektioner varje vecka, talträning med talpedagog, individuella 

pianolektioner med både jazzpianist och klassiskpianist och mycket mera! Det kostade pengar 

att utbilda oss. Sånt här har man inte råd med i dag. Den utbildning jag fick vid Kungliga 

musikhögskolan finns inte i dag. Idag får man ytterst få sånglektioner under sin utbildning 

när man ska bli musiklärare. Faktum är att sångpedagog- och instrumentallärarutbildningarna 

är borttagna. Man kan utbilda sig till musiker eller musiklärare på grundskolan och 

musikdelen i musiklärarutbildningen har krympt ner till en bråkdel.  Kanske blir det lite 

svårare att möta upp i alla mellanrum för morgondagens pedagoger? När man inte har det 

faktiska kunnandet, när man inte fått de djupare kunskaperna i att hantera sin röst, kunna 

spela piano, musikaliskt hantverk mm. Det händer någonting i samhället och vad är det som 

händer? Politik förstås, synen på vad kunskap är, och vilken kunskap som anses viktig. 

Sedan ett drygt år tillbaka ingår jag i ett arbetsteam som utbildar förskollärare och F-3 lärare 

vid en högskola i Sverige.  Det var en chock för mig att upptäcka hur lite utbildning de 

blivande lärarna får i de praktisktestetiska ämnena. Under en dag ska jag vägleda 

studenterna i ämnet musik och sång. Under en enda dag, några få timmar ska de blivande 

lärarna få möta musik, träna sång och tal. De grundläggande kunskaperna för dessa 

studenter skiftar mycket. Några har sjungit i skolkör, några har spelat instrument på någon 

musik/kulturskola men för de flesta är detta att sjunga själv, göra musik och tala med kraft 

och stöd helt ovant och något de sällan gör eller i vissa fall aldrig gjort.  Kunskaper i rösten 

och användandet av den är inget som finns med i lärarutbildningen på ett tillräckligt sätt, 

bukandning och stöd är närmast okända begrepp. Många studenter brummar (kan inte 

sjunga på en bestämd tonhöjd i en melodi utan sjunger lågt och entonigt som en egen 

stämma) när de försöker sjunga och många känner t o m  stark olust att tala inför andra och 

ta plats; de är inte vana att tala inför andra eller en större grupp helt enkelt. Blivande lärare 

har konstigt nog inte verktyget rösten med sig. Något som jag tycker borde vara viktigt och 

rätt centralt i en lärarutbildning! Varken i sång eller tal är min erfarenhet.   Högskolan har nu 

satsat på en förskolelärarutbildning med en dans-, musik- och teaterprofil. Det är spännande 

och lovvärt men nu i starten har det inte funnits någon övergripande plan hur det ska 

genomföras. Därför blev starten lite seg då det saknades adekvat utrustning och de 

undervisande pedagogerna har många gånger fått ”trolla med knäna” för att kunna 

genomföra sina kurser.  I den estetiska profilutbildningen har nya grepp provats såsom att 

koppla ihop musik med andra ämnen såsom matematik, naturkunskap och språk. Det har 

slagit mycket väl ut så nu ska det även provas i de ”vanliga” förskolelärarutbildningarna vid 

högskolan. Det är också ett häftigt mellanrum att fylla. Hur sång/musik, dans och teater kan 

ge liv och nya pedagogiska ingångar i ”vanliga” skolämnen. Det går att se vinster direkt och 

vi rör oss helt klart i ett gränsland som behövs utforskas mera!  Det är viktigt i demokratiska 

processer, det är viktigt för att barn och andra ska lära känna sig själva, sina möjligheter osv.  
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Catherine berättar att hon påbörjade arbetet med förskolutbildningen lite motvilligt men har 

blivit mer taggad och fortsätter utforskningen. Idag pågår en del forskning i hur de estetiska 

ämnena stärker och utvecklar lärandet i andra ämnen. Det är bra att de estetiska ämnenas 

status på detta sätt kan stärkas och försvaras men visst är det lite sorgligt att ämnet musik 

inte har ett eget värde utan i första hand får finnas med som ett ämne som lyfter andra 

ämnen. Får ett större värde genom att det stärker andra ”viktigare” ämnen.  

Rösten har numera en egen dag på vårkanten. Man uppmärksammar forskning om rösten 

och belyser olika röstliga frågor under en och samma dag på hela jorden -  Voice Day . På 

Vetenskapsakademin i april 2013 ordnades denna dag föredömligt med flera intressanta 

föredrag i ämnet och där nämndes bl a  att 30% av de verksamma lämnarna vill lämna sitt 

yrke, först och främst kvinnor, då rösten rent fysiskt inte håller . Det märkliga är att man från 

utbildningshåll är medveten problematiken men man anser att det är den enskilde 

individen/studenten som själv får ta ansvaret att träna sin röst så den håller i yrket. Tidigare 

ingick det i lärarutbildningen men togs bort för ett antal år sedan. Man frågar sig varför 

denna praktiska kunskap i dag halkat så långt ner i utbildningens prioritering. Varför finns det 

ingen tillräcklig röstträning för blivande lärare? Ansvariga säger att det handlar om eget 

ansvar. Men rösten är ju som ett själens avtryck och när man bottnar i sin röst bottnar man i 

sig själv, då är det lättare att nå ut, att hållas som människa.  

 

Föreläsare: 

Elisabet Malmström, Sverige. Konstnär och universitetslektor i pedagogik, Högskolan i 

Kristianstad. ”Jag arbetar som lärare och forskare. I botten är jag utbildad konstnär, 

beteendevetare, förskollärare och folkhögskollärare. …Mitt huvudintresse är frågor kring 

kunskapsområdet estetisk kunskap (kulturella uttrycksformer och estetiska lärprocesser.” 

http://www.elisabet.malmstrom.se 

talade vid seminariet om estetiska processer utifrån sin roll som universitetslektor i pedagogik 

vid högskolan i Kristianstad. Hon konstaterar att vår kultur inte i egentlig mening accepterat 

att människan la ̈r genom fler/andra spra ̊k a ̈n det verbala och genom fler/andra a ̈mnen a ̈n 

spra ̊k och matte.  

Hon menar att nya utmanande uppgifter för högskolan är att undervisa i matte genom bild, 

pedagogiskt drama och musik och att samtidigt undervisa om de estetiska ämnenas 

modalitet, dvs ämnenas sa ̈tt att skapa betydelse.  

Malmström listar den postmoderna synen på lärande: 

 

! Det finns inget absolut sant, utan uppfattningar bygger pa ̊ meningsskapande.  

!  Mening i tankeutveckling skapas i interaktion och samarbete med andra. 
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!  Oordning a ̈r tilla ̊ten.  

!  Barnet ses som kompetent och ges sto ̈d i en interaktion och meningsskapande 

relation till den verklighet som det har eller vill ha.  

!  Hur vill barnet vara och hur vill det utvecklas?  

 

Hon menar att estetiska la ̈rprocesser kan: 

 

! synliggo ̈ra eleverna som menings-uppta ̈ckare.  

! lyfta fram anva ̈ndandet av material fo ̈r kommunikation och la ̈rande.  

! fokusera pa ̊ processer snarare a ̈n resultat.  

! synliggo ̈ra samtalets betydelse i att upptäcka.  

 

Elisabet Malmström menar att pragmatismen, la ̈ran om handlingars funktioner, banar va ̈g 

mot estetiska la ̈rprocesser.  

Genom att ta spra ̊ket i vid mening (det utvidgade språket) pa ̊ allvar, ba ̊de logiskt, socialt och 

ka ̈nsloma ̈ssigt skapas delaktighet och erka ̈nnande. Regler fo ̈r hur man kopplar en text till en 

fysisk verklighet a ̈r i sja ̈lva verket ta ̈mligen komplicerade och att la ̈ra sig detta a ̈r en va ̈sentlig 

del av vad framtidens utbildning handlar om.  

Barn ta ̈nker med och genom intellektuella redskap.  Genom att uppleva och sedan kunna 

bygga pa ̊ de gamla kunskaperna med ny erfarenhet skapas ny kunskap som bildas i samspel 

med andra barn eller vuxna: materialen har agens, barns produktioner och barn undervisar 

varandra. Barnens sja ̈lv skapas i de mo ̈jlighetsvillkor som miljo ̈n och situationernas 

ha ̈ndelseutveckling utgo ̈r, av ett flo ̈de av aktiviteter, material och relationer där barnen 

konstitueras i och genom materialen. Estetiska språk gör det möjligt för barnen att lära på ett 

meningsfullt sätt genom meningsfull kommunikation. En bra fråga är hur vi kan skapa 

kriterier för vad som kan menas med meningsfull kommunikation i relation till (olika) estetiska 

språk.  

 

 

 

Sara Topsøe-Jensen, Danmark. Utbildat performer och scenkonstnär från Nordisk 

Teaterskole i Århus. Startade kompaniet Carte Blanche i 2000; ett länsteater i Viborg 

kommun i Danmark. 

En gutt på 8 år foreslo for sin mor under en samtale om skolen at; vi kunne vel, læreren 

også, gjøre noe som ingen kan – bare en dag i uken.  
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Sara Topsøe Jensen er scenekunstner og leder regionteatret  Carte Blanche 

http://www.cblanche.dk/. Hun fortalte at hennes drivkraft og ønske ligger i å skape rom og 

atmosfærer der mennesker kan møtes og stille spørsmål. Rom der mennesker finner tid og ro 

til å møte det de ikke kjenner til, men undrer over.  

 

Er kunstneren forpligtet til at give læring videre?  

I sine refleksjoner over undring og tvil refererer hun til Aristoteles begrep Aporia  og Sokrates 

– ”Det eneste jeg vet, er at jeg vet ingenting”. Dette å ikke vite blir en drivkraft i hennes 

kunstneriske arbeide, en måte å forholde seg til verden på og en erfaring hun vil dele med 

andre. Hennes undring handler også om hvordan vi mennesker, voksne og barn, skaper 

forståelse sammen, i en samhandling. Når hun starter opp et forestillingsarbeid begynner 

hunn alltid med noe som interesserer henne, noe hun vil utforske og jobber aldri med å 

tilpasse sine forestillinger til en aldersgruppe, sosialgruppe el. Det er det som skjer mellom 

publikum og forestillingen som er det vesentlige og det tilsier at uten et publikum finnes det 

ingen forestilling  

 

Tenk en gang at du sitter her nå her på jordens overflate. Over ditt hode og til alle sider 

finnes det et uendelig verdensrom…  

Hun viste en 3 minutters video fra sin siste forestilling som hun skapte sammen med Nullo 

Facchini fra Contabile 2. De ville med dette prosjektet skape en forestilling i form av et 

filosofisk eksperiment, et laboratorium der mennesker i alle aldre kunne møtes for å 

undersøke hva det vil si å være menneske. Under arbeidet med forestillingen undersøkte de 

ulike estetiske leker, leker som muliggjør involvering at i eksistensielle spørsmålsstillinger. 

Undersøkelsen blir mulig utfra hvilken posisjon scenekunstnerne inntar i sin relasjon til 

publikum og gjennom at publikum utgjør en aktiv del av forestillingen. I denne forestillingen 

fungerer scenekunstnerne mer som guider enn skuespillere. Publikum beveger seg fritt i 

rommet og sammen med guidene bygger de små landsbyer. Under arbeidet med 

forestillingen undersøkte de ulike estetiske leker, leker som muliggjør at alle kan være 

involvert i en eksistensielle spørsmålsstillinger. 

 

Sara var forøvrig mer interessert i en grunnleggende diskusjon omkring kunstnernes plass i 

skolen; kunstneren, skolen, læringsprosesser og hvordan ulike yrkesgrupper kan lære av 

hverandre enn å fortelle om sitt eget arbeid og sitt forhold til publikum. Det ene uteslutter 

ikke det andre og hennes kreative forslag til debatten åpnet for en levende debatt. 

Hun startet med å be alle om å lukke øyene og tenke tilbake på hvilken person og situasjon 

som hadde gjort inntrykk på oss i barndommen og som hadde etterlatt seg sterke spor i oss. 

For de fleste viste det seg på være en lærer, deretter en forelder og det var kun en som 
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nevnte en kunstner. Da vi med et ord skulle fortelle hvorfor personen hadde hatt betydning 

handlet det overveiende om;  entusiasme, styrke, lyttende, vidsynt, generøs, inspirerende, 

improvisatorisk, positiv, tydelig, konkret, humoristisk, interessert, klok, nærværende osv – 

positive kreative benevnelser. 

 

Hun ville med dette sette spørsmålstegn ved forutfattede meninger om kunstnere og lærere, 

om kreativitet og kunst; om hva de er og om deres betydning i skolen. Hun åpnet for 

spørsmålet om det er et mål i seg å få inn drama og musikk i skolen eller om målet er en helt 

annen innstilling til selve læringsprosessen; om hvordan vi vil være som mennesker og 

hvordan vi møter andre. Når vi tenker tilbake på mennesker som har hatt betydning for oss 

handler det ofte om kvaliteten i selve møtet og ikke om hvem de var og hva de gjorde.  

 

Er en kunstner forpliktet til å undervise i skolen? Finnes det noe som sier at en kunstner er 

pedagogisk? Slik spørsmål har ofte ført til låste ufruktbare posisjoner mellom kunstnere, 

lærere og for eksempel dramapedagoger. ”Læreren vil gifte seg  med kunstneren, men 

kunstneren vil ikke…”. For å komme ut av situasjonen foreslo hun at vi skulle se nærmere på 

to grunnleggende begrep, som vanligvis forbindes med ulike former for kjærlighet. 

 

Eros       Agape 

Kjærlighet til det som er mulig    Kjærlighet til det som allerede er 

Erobre       Beskytte 

Inspirasjon      Håndverk 

Å skape det nye     Stabilisere, inkludere, forsterke 

Å undersøke      Dyktiggjøre 

Jeg vil selv lære noe     Jeg vil lære andre noe 

Møtes på mine premisser    Jeg møter deg der du er 

Søker usikkerhet     Søker trygghet 

Veien er ukjent      Veien er kjent 

Rammesprengende     Rammesettende 

Den sterke/beste (idé) vinner    Alle skal med 

Diktatorisk      Demokratisk 

Ensporet      Omfavnende 

Skaper konflikt      Løser/unngår konflikter 

Søker motstand/konfrontasjon    Søker enighet/samhold 

Oppslukt av seg selv     Omsorg for andre 

Selvutfoldelse      Veileder for andres utvikling 

Å ville       Å kunne 

Avhengig av kaos     Skaper orden i kaos 
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Hvis vi betrakter disse som to ulike måter å forholde seg til verden og til andre mennesker 

på, kan vi se at de til tross for at de er hverandres motsetning ikke kan atskilles for at vi skal 

bli rike velutviklede mennesker. I alle kreative og skapende prosesser må vi forholde oss til 

dem.  

 

Vi kan se på begrepene og plassere kunstnere og menn i Eros og lærere og kvinner i Agape. 

Men det uteslutter en forståelse av mennesket som helhet. Det vi kan se er at skolen trenger 

mer Eros, mer frihet til å lære å forholde seg til det en ikke vet, til utforskning, til prøving og 

feiling. Det skolen kan lære av en kunstner er at han/hun har et tilholdssted i Eros, men for å 

kunne virkeliggjøre sine ideer må gå til Agape, fordi det er der håndverket finnes. Men 

håndverket er i seg ikke interessant uten det material som finnes i Eros. For å skape noe nytt, 

skape nye forbindelser kan vi ikke bare oppholde oss i det kjente og trygge. Mennesket er i 

behov av ubalanse for å kunne skape og se på verden med nye øyne. 

 

Utfra Saras erfaringer er det viktigere at hun fortsetter sine utforskninger, sammen med 

andre mennesker i rom hun har skapt. Og istedenfor å tilpasse seg skolens normer fortsetter 

hun å utvikle seg som leke-leder i kreative, kunstneriske situasjoner på andre arenaer. 

Skolen og lærerne må se på seg selv med andre øyne, se på hvilke kvaliteter de løfter fram, 

hvilke rammer de setter for læringsprosesser, opplevelser og erfaringer i tid og rom. Og i 

blant la barna bryte rammene for troen på at konsentrasjonen bare kan opprettholdes i 45 

minutter. Målet må være å skape en bedre balanse mellom Eros og Agape, en balanse som er 

en forutsetning for kreative sunne mennesker. Hvert rom krever sin tid, vi kan bare være et 

sted ad gangen, men vi kan bevege oss mellom rommene.  

 

 

Jarl Flaaten Bjørk, Norge är utbildad scenkonstnär från Akademi for Scenekunst 

(Høgskolen i Østfold),  konstnärlig ledare för Flaatenbjørk kompani. Sedan 2007 har 

kompaniet turnerat runt om i Norge med fem olika föreställningar skapat på uppdrag från 

Den kulturelle skolesekken. Representerar SceSam under seminariet. 

 

Han konsentrerte sin forelesning omkring sitt forhold til publikum og hvordan han fokuserer 

på og lytter til publikum, både i produksjonsprosessen og forestillingsperioden. Med 

utgangspunkt i forestillingen Uten genser fortalte Jarl snakke om hvordan prosessen ble mer 

levende, og samtidig mer uforutsigbar, av det å arbeide tett med publikums tilbakemeldinger 

underveis i en produksjonsprosess. 

 

Kompaniet har produsert fem forestillinger for ungdom og har turnert på skoler i hele Norge. 
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For tiden er Flaatenbjørk kompani i gang med produksjonen Gåkke an!?, som er en 

forestilling for barn fra seks til åtte år. Mer informasjon: www.flaatenbjork.no 

 

Det som først og fremst opptar ham er relasjonen til og interaksjonen med publikum. Når han 

klarer å forholde seg kreativt til publikum går forestillingen av seg selv.  

 

Det er stor forskjell på å skape og spille en forestilling for voksne i en teatersal der en utgår 

fra bestemte  konvensjoner og det å spille forestillinger på en skole, i en gymsal.  I skolen må 

en inngå en ny kontrakt hver gang. Ungdommer aksepterer ikke nødvendigvis 

teaterkonvensjonen og derfor må en som utøver ta ansvaret for å etablere 

fiksjonskontrakten. Noen av forestillingene utvikles sammen med ungdommene. 

 

Han ønsker ikke å gi endelige svar, men å stille publikum, i dette tilfelle ungdommer, overfor 

en ulike perspektiv  og valgsituasjoner på tema som i en av forestillingene er; hva er en 

seksuell handling. Det kompaniet ønsker er å skape et reelt møte med publikum og klare 

kontrakter. Fiksjonen må med andre ord inkludere publikum. Det som skjer på scenen og det 

som skjer i salen kommer ikke i veien for hverandre. Han sikter på å komme direkte inn på 

tema uten omveier. 

 

Publikumsituasjonen sees som utgangspunktet for dramaet, for konflikten. En måte å gjøre 

dette på er å sette publikum i en ustabil situasjon. Han jobber også med ulike fiksjonslag og 

kan gå direkte inn i forestillingen og regissere i selve forestillingen. Ustabiliteten gjelder da 

både scene og sal. 

 

Scenekunstneren setter seg selv i en posisjon der fallhøyden kan være stor når publikum 

inkluderes på denne måten i forestillingen. Skuespillerne må være trenet til å kunne bære og 

drive forestillingen, de kan aldri helt forutse hva som kommer til å skje.  

 

Kompaniet prøvde ut to ulike fortellermåter i en forestilling og møtte publikum tidlig i 

prosessen og snakket med dem om de ulike dramaturgiske oppleggene/måtene å forholde 

seg på. De tok tilbakemeldingene fra publikum på alvor og droppet den narrative delen i 

forestillingen. 

 

Kompaniet jobber med dramaturgiske former der drama utspilles mellom skuespillerne og 

publikum i salen på et språk som gjør det mulig for tilskuerne å kjenne seg igjen og svare på 

utspillene. Jarl snakker om å skape drama i selve publikumssituasjonen. Målet er å skape 

levende prosesser i rom og tid og ikke presentere et ferdig verk, ikke bare være resultat 

orientert. 
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Jarl har skapt seg noen måter å forholde seg, et sett av verktøy. Han inkluderer alltid 

ungdommene når de kommer inn; hilser på dem, spiller musikk som er kjent for dem, tuller 

med dem, står litt på hendene osv. Han etablerer en kontrakt som handler om en form for 

rollespill og relasjonsbygging som er en del av ungdommenes hverdag. Får han kontakt med 

Alfagutten er det også lettere å få de andre til å spille på lag.  

 

I forestillingene har han arbeidet med ulike former for dramaturgi og ulike måter å skape 

kontakt og interaksjon med publikum på. Hvis noe uforutsett skjer i salen under en s.k. 

tradisjonell forestillingen vil dette kunne komme i veien for  fiksjonen. Jarl har i sine 

forestillinger vært opptatt av var å skape en fiksjon der publikum er med og da er det 

uforutsette ingen trussel mot det som skjer på scenen.  

 

I en forestilling som handler om seksuell identitet, spiller den utadrettede handling ”å hilse 

på” en sentral rolle. Han kombinerer performance og historiefortelling, skaper en situasjon 

med en aktør og en tekniker og utav situasjonen oppstår historier og dramatiske øyeblikk.  

”Under seksuell empati vol2-identiteter håndhilser jeg ikke på publikum. Der ligger jeg inne i 

en svart bag idet publikum kommer inn. Tekniker Kristjan som står på scenen, iført svar 

blazer og ønsker velkommen. Deretter kler han av seg blazer og hvit skjorte og blir stående 

igjen i svart singlet med maglight og leatherman i beltet. Deretter går han av scenen mens 

jeg kommer ut av den svarte bagen. Da ser man først noen lange ben, iført rosa trikot. Etter 

at bena har kommet til syne ruller jeg rundt (fortsatt med bagen over meg, slik at den dekker 

overkroppen) reiser meg, og stående foran publikum kaster jeg baggen av meg og blir 

stående i rosa ballerinadrakt midt på forscenen. Slik tematiseres (seksuell) identitet allerede i 

anslaget.”  forteller Jarl. 

 

Heller enn å skape en dramatisk situasjon, hvor to dramatiske karakterer skaper en fortelling 

som bringer fram et tema, fokuserer han på at tema oppstår fra situasjonen uten å gå 

omveien med å skape en fiksjon.  

 

I et annet prosjekt bruker han publikumskontakten som utgangspunkt for dramaet og 

konflikten og utfra det bygges en. Ved å la  publikum oppleve den følelsen av ustabilitet som 

en ung gutt opplever i oppveksten sammen med sin mano-depressive far, framtrer tema på 

flere nivåer og publikum blir inndratt i det. Ved å sette publikum i en ustabil posisjon, 

opplever de ikke følelsen via karakterer, men snarere her og nå. Det krever at situasjonen 

som skapes er såpass ”ekte” at ungdommene tror på den . Grepet han benytter seg av er at 

han både spiller gutten, spiller opp situasjoner ved hjelp av to andre, for deretter å gå inn og 

regissere og endre fremstillingen av den egne virkeligheten. 
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Det er fordeler og ulemper med å skape denne formen for drama som utspiller seg på scenen 

og  i salen her og nå. Mange ungdommer tror ikke at det er fiksjon og da mister de 

distansen. Å fortelle dem at det er en form for meta-teater er en mulighet, men ingen 

løsning. En annen fallhøyde er at skuespillerne må være tilstede hele tiden og hvis de ikke er 

det faller forestillingen. Dette er ting de arbeider med og finsliper. Og han har alltid mulighet 

til å fortsette å utvikle forestillingene og gjøre endringer. 

 

Jarl  bruker publikum aktivt i prøve prosessen og går tidlig ut med testvisninger. I og med at 

de er så mye på turné snakker de mye med ungdommer og bedriver research. 

 

I en forestilling valgte de å starte opp med en performativ og en dramatisk/narrativ del. 

Tilbakemeldingene viste at den performative delen var den som sterkest kommuniserte til et 

ungdomspublikum. Alfagutten sa ”Beste forestillingen om grensesetting – ever”. De bestemte 

seg for å gå videre med den delen og det har blitt en forestilling som mange voksne stiller 

seg skeptiske til, selv har han sine tvil, men den går hjem blant ungdommene. De jobber i 

stor grad med provokasjon og uthaling  og dette fortsetter inntil publikum begynner å ta til 

motmæle.  

 

Sara: Hva tog de unge med seg? Jarl: De begynte å reflektere over hvor de kommuniserer 

med hverandre i hverdagen, det språket og de ordene de bruker.  

 

Lotte Faarup, Danmark. Instruktör, försöksledare, dramatiker och skådespelare. Konstnärlig 

ledare för teatern Det Olske Orkester och Forsøgsstationen, en verkstad för scenkonstnärliga 

experminent. Har lång erfarenhet inom barn- och gruppteatertradition i Danmark. 

Hun er regissør, dramatiker og forsøksleder og i sitt foredrag forteller hun om forsøket: 

”Totalteater for børn” (Forsøgsstationen) og en barneteaterforestilling hun nylig har regissert. 

Det handler om forsøk på å fysisk frigjøre barna i teaterrummet.  Et teater der skuespiller og 

publikum deler samme rom og har fri bevegelighet. Hun fortalt om hvordan barna forvaltet 

sin frihet, hvordan formen påvirker dem individuelt og som gruppe,  og om  hvordan denne 

formen virker tilbake på forestillingen gjennom å kunstnerisk styrke den innholdsmessig og 

utvide den formmessig. 

 

Læs mere: 

www.forsoegsstationen.dk (forsøg 12/13, forsøgsrapporten for ”Totalteater for børn”) 

www.detolskeorkester.dk (om mit kunstneriske arbejde) 

 

Hennes fokus ligger på møtet mellom teatret og publikum, på hvordan publikum kan komme 
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nærmere kunsten, hvordan kunsten kan integreres i skolen gjennom estetiske- og 

læreprosesser. Hun vektlegger verdien av at publikum kan nærme seg kunsten på mange 

ulike måter. I hennes forsøk handler det om å skape et teaterrom som tillater kaos og frihet i 

møtet mellom scenen og publikum. 

 

Etter 20 år innenfor barne- og ungdomsteatret i Danmark åpnet Lotte sammen med sin 

kollega Forsøgsstationen på Vesterbro i København og et prosjektteater der hun skriver og 

regisserer. På Forsøgsstationen legges det vekt på å skape møter, på prosesser, eksperiment, 

på forsøk, på utprøving, trening og workshops. De gjør også prosjekter der for eksempel 

kunst og akademia kan møtes, noe som Lottes nevnte prosjekt er et eksempel på. 

Virksomheten bygger på en lyst til å eksperimentere og få rom for prosesser som danner 

grunnlaget for en videre utvikling. Innenfor scenekunsten, liksom de fleste andre områder i 

samfunnet, stilles det store krav på produktivitet og det er ikke den beste situasjonen for 

fornyelse og annerledes tenkning. 

 

Lotte forteller om hvordan hun selv opplevde det som spennende å være med på 

forestillinger der hun kunne bevege seg fritt, velge sin posisjon som publikum, vandre med i 

forestillingens gang, som et utgangspunkt for sin egen utforskning. Dette utelukker selvsagt 

ikke gleden og opplevelsen av å sitte stille og se en forestilling, men tema er hva som skjer 

når jeg får en større fysisk frihet i møte med en forestilling?  Så hvordan kunne hun 

undersøke publikums fysiske frihet? 

 

Prosjektet var et samarbeide mellom en kunstner og  en akademiker. De gjorde et grundig 

forarbeid og satt opp en fire ukers periode for undersøkelsen; hva gjør barna når vi fristiller 

dem i teaterrommet?  Sammen med tre skuespiller skapte hun en forestilling i løpet av fire 

dager. De jobbet med en belgisk fortelling om reven som er så slu at han lurer alle. En 

voldelig, tøff, merkelig og enkel fortelling. Forestillingen ble vist 8 ganger for barn i alderen 7 

-8 år i grupper på 20 – 40 og lærere. Den siste uken diskuterte de videomaterialet og de 

erfaringene de hadde gjort i rommet. (se henvisning til Rapport). De hadde skapt et 

kunstnerisk forestilling og dokumentert det de hadde gjort. Hva skjedde i prosessen, hva lært 

de selv og hvilken glede kan andre ha av det? De søkte etter en forståelse for hvordan de 

kunne skape en fysisk frihet for barna i rommet, uten å styre dem der og da, ingen synlige 

eller uttalte barrierer. De ønsket å skape en forestilling som i seg selv inviterte inn, på en klar 

måte, både fysiske og verbale reaksjoner fra barna uten å fortelle dem det. Reglene måtte 

være implisitte i selve forestillingen. Det eneste de gjorde var å fortelle lærerne at de ikke 

skulle bekymre seg, slapp av, kose seg. De tok selv ansvaret for forestillingen. Det kan 

oppstå feil, men la det skje, bland dere ikke inn og be ikke barna om å oppføre seg, fordi vi 

undersøker en helt annen oppførsel  enn den konvensjonelle i teatret. 
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Forestillingen hadde en enkel scenografi, få rekvisitter, et podium og 3 skuespillere. De 

forandret spillestedet i rommet i hver forestilling for å se  om det førte til forandringer i 

hvordan barna brukte rommet. Dette spilte ingen rolle for selve fortellingen annet enn at 

også den prøvde ut rommet. Skuespillerne jobbet med 3 ulike måter å forholde seg til 

publikum og fortellingen på;  de hadde direkte kontakt med publikum, storytelling og reiser i 

rommet og scener mellom skuespillerne. Det var med andre ord mange fysiske rom barna 

kunne bevege seg i, de kunne være i hele rommet.  

 

Lotte fortalte at hun lærte noe helt konkret om speiling, om hvordan vi reflekterer det som 

skjer rundt oss. Det er også litt skremmende å se og oppleve hvor sterk speilingen er. Det 

handler om måten barna forvalter friheten på  og om hvordan vi plasserer våre kropper i 

rommet når du ser en forestilling eller betrakter en hendelse. Det scenekunstnerne  gjorde, 

gjorde også barna. Selvsagt på en annen måte, men likevel likt. Når skuespillerne samlet seg 

i en liten gruppe, gjorde barna det samme selv om vi trodde at vi hadde gitt dem friheten til 

å bruke hele rommet. De tok ikke rommet i bruk før vi gjorde det.  

 

Vi kunne observere andre ting også; to jenter som gjorde alt likt; hvordan de satt, hvordan 

de så. Et barn lyttet intenst til historien og berørte samtidig skuespillerens jakke uten å selv 

være oppmerksom på det. En gutt satt tett inntil en jente – et uttrykk for et fysisk og sanselig 

valg? Mange av deres fysiske valg så ut til å forsterke konsentrasjonen, støttet historien og 

forsterket lyttingen. De så også det motsatte rent fysisk; en jente som med jevne mellomrom 

tok noen dansesteg uten å miste konsentrasjonen på det som skjedde på scenen. Det var 

flere barn som på ulike måter ga uttrykk for sin lytting gjennom bevegelse i rommet.  

Konseptet for forestillingen aksepterte alle disse hendelsene, da rammen handler om en 

kontakt mellom historien og en gruppe mennesker. 

 

I en scene begynte en av skuespillerne å danse  og mange av barna speilet spontant det som 

skjedde, men andre ble sittende eller stående. Det var et vakkert øyeblikk, en reise i rommet 

i ett presist mønster. Han sa ikke noe, men det å se ham gjøre det skapte lysten til å speile 

med. Men en dag så han på noen barn og smilte og ingen speilet ham… Det var som om de 

stilte spørsmålet;  Hva vil du vi skal gjøre? Tidligere hadde invitasjonen ligget i selve 

handlingen og da ble de inspirert til å følge uten tanke på at de ble observert. 

 

Dette er veldig viktige observasjoner å ta med i betraktning når vi snakker om et interaktivt 

teater og om å interagere med sitt publikum.  

 

Lotte presiserte at det var spennende for henne som regissør fordi det også reflekterte 
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tilbake på forestillingen. Det var en enkel forestilling , skapt under 4 dager full av feil og 

uferdige ting. Men i møtet med publikum ble noe reflektert tilbake på scenekunstnerne og på 

historien, den blir rikere, og erfaringene viste dem at barna har mange muligheter til å ta til 

seg møter i teatret . Gjennom undersøkelsen så de toppen av isberget og det gjenstår mange 

spørsmål og problemstillinger og et uendelig antall muligheter.  

Forsøket ble avsluttet med et seminar der de delte med seg av erfaringer i møte med to 

andre scenekunstnere som hadde jobbet med lignede forsøk. (Bla Sara Topsøe Jensen) 

 

Lotte tok et steg videre med sin neste forestilling og la erfaringene til grunn for hvordan hun 

la opp prøveperioden og utviklet konseptet. Denne gangen hadde hun 8 uker til disposisjon. 

Historien handlet om en jente på 12 år og hennes far. Foreldrene er skilt og hun bor en uke  

på hvert sted. Hun har en dårlig relasjon til stemoren. Teaterrommet var  en 9 * 17 m stor 

Black Box  og scenografien forestilte farens leilighet, uten vegger, men alle rommene fantes. 

Publikum bestod av max 60 barn. Under prøveprosessen hadde de utarbeidet muligheter, fått 

erfaringer gjennom prøvevisninger og med hjelp av det strukturert hele forløpet. 

Forestillingen begynner med at Ditte som jenta heter inviterer inn barna i leiligheten som hun 

har omskapt til en utstilling; hun har vendt opp ned på alt. I dette rommet, museet befinner 

barna seg sammen med Ditte og mens musikken spiller får de anledning til å se seg om og 

undersøke. Det ble et fritt øyeblikk som fungerte veldig bra inntil faren kom inn og 

konfronterte Ditte; Hva er dette – hva har du gjort? Det utvikler seg til en trette En mellom 

far og datter. Ditte rydder opp mens de tretter, faren står stille og ungene står stille. De 

havnet midt i tretten, og hvis begge skuespillerne hadde beveget seg hadde det også skapt 

fysisk uro i publikum. I en annen scene stjeler Ditte en mobiltelefon. Hun går gjennom 

rommet for å finne telefonen og barna fulgte de henne.  

Barn tenker nok ikke bevisst at  – jeg er henne – det var snarere energien og historien som 

fikk dem til å gjøre det samme. I en tredje scene der far og datter tretter, avstanden mellom 

dem er 6 – 8 m oppstod det en kanal. Barna gikk til siden slik at de ikke ble tatt inn i tretten.  

 

Nok en scene sier noe om hvordan publikum fysisk forholder seg til det som skjer i rommet 

gjennom sin plassering. Faren lager mat, kutter opp gulerøtter og barna plasserte seg nær 

ham. I slutten av forestillingen åpnet de branndørene som førte ut til et torg. Far og datter 

tok farvel med publikum og bega seg ut til nærmeste grillbar. Barna fulgte etter ut på plassen 

og de voksne forble inne. Lotte hadde ikke forventet seg dette, hadde ikke forventet seg 

hvordan realitet og fiksjon blandet seg i rommet og tok gestalt i hvordan publikum plasserte 

seg i forhold til personer, hendelser, situasjoner. Barn kan være og leve med i fiksjonen uten 

at de mister seg selv eller glemmer hvem de er. De er også i stand til å finne nye veier finner 

inn i fiksjonen og blir del av den på nye og annerledes måter. Dette er interessant og viktig 

for teatret og innebærer en rekke muligheter som vi bare har sett begynnelsen på.  
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Barna hadde anledning til å bevege seg fritt i rommet, de stjal aldri noe, ødela ingenting og 

de gjorde ingenting som på noen måte ødela forestillingen. 

 

Sara: Det du skapte er basert på tillitt. At barna følger. Strukturer i skolen som er bygde fordi 

vi tror at kaos vil overta. Men dette viser oss at hvis du har noe du ønsker og du finner 

interessant så vil vi følge etter. Det er en kvalitet i å åpne rommet for en mangfoldig og 

annerledes av interaksjon. Dette kan være et laboratorium over hva skolen kunne være. 

Skaper ikke kaos, de ødelegger ikke, noe er viktig her. 

 

Lotte: noen av ungene var vildere og mer aktive enn andre, ingen av de 14 forestillingene var 

like, men tendensen var den samme.  

 

 

 

Jonas Sonntag, Finland. Dramapedagog och programansvarig på Yrkeshögskolan Novia, 

Scenkonst 

dramapedagog med klasslärarutbildning och programansvarig/utbildningsansvarig för 

yrkeshögskolan Novia scenkonst i Vasa, Finland, inleder med frågan: ”Varför är drama viktigt? 

Hjärnforskare, teaterfolk och konstnärer vet varför det är viktigt, men beslutsfattare inte har 

det klart för sig.” Beslutsfattarna ställer frågan och säger ”Det är intressant (...med drama)  

men vem ska betala?”.  

 

Skolan, vars uppgift är att fungera både på individnivå och ekonomiskt - bjuder också ett 

stort motstånd mot dramapedagogik eftersom de tycker att de redan jobbar med det som 

drama är så bra på att  träna och utveckla: effektivitet, utveckling av identitet, samarbete, 

organisationsförmåga, m.m.  

 

Slutsatsen Jonas drar är att det är dags att sluta tala till oss själva och börja tala med 

beslutsfattarna: Det är en viktig uppgift att ta tag i, nu! Han konstaterar att vi måste vara 

tydliga, att vi måste undvika de semimissförstånd som samtal kan vara fulla av. Vi tror att vi 

har orden men vi har inte ett tillräckligt övertygande språk när vi talar till 

beslutsfattare.  

 

Därefter går Jonas över till att konkret tala om ”Hur ska vi jobba med drama i skolan?”: 

 

Hjärnan har ingen skillnad på fiktion och verklighet, under förutsättning att fiktionen är 

tillräckligt övertygande. Ett sätt att skapa fiktion är att leka och leken kan vara en förebild för 
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drama i skolan.  

Lek består av: 

strukturer, dvs regler som är förhandlingsbara,  

den är frivillig, 

innehåller spänning/utmaning, 

har ett mål,  

och kräver närvaro. 

 

Stoffet bör koppla till elevens personliga värderingar och både valbarhet/frihet och ramar 

är nödvändiga. Struktur är viktigt men strukturen under en lektion får inte vara förlamande - 

ramarna behövs för att kunna fokusera i valbarheten/friheten där det konstnärliga, det 

oväntade, kan uppstå.  

Jonas håller också fram humor som ett sätt att skapa utrymme att komma närmare, att skapa 

utrymme för, det som vi egentligen är ute efter, det som  kan vara svårt att sätta ord på. 

 

Slutligen ett praktiskt tips till en osäker pedagog: börja med att prova ett nytt grepp under de 

sista fem minuterna av lektionen om du är osäker på vad du gör. 

 

Workshopledare: 

Bengt Larsson Heppling, Sverige. Regissör, manusförfattare och teaterpedagog.  

Har förutom ett femtiotal uppdrag som regissör och manusförfattare varit 

teaterchef/konstnärlig ledare för den regionala teatern Unga Musikteatern i Skåne, 

konstnärlig chef för Kulturhuset Barbacka i Kristianstad samt chef för Berättarstudion inom 

Interactive Institute i Malmö. Har dessutom under en följd av år undervisat på linjen Medier-

Estetik-Pedagogik vid Dramatiska Institutet i Stockholm. 

Anteckningar från Bengts workshop: 

Det gäller att ha en plan och sen förkasta den. Och gör ingenting du inte gillar! Gör ingenting 

du inte gillar! 

”Jag tror att det är inte jag som lär ut något utan kunskapen bildas i var och en av er. Men 

det betyder inte att man inte kan inspireras av varandra: kunskapsbildning är en individuell 

process som alltid sker i samspel med andra, i relation och i situation.” Kunskapen som 

uppstår är beroende på situationen och relationen.  

”Det är viktigt vad andra gör eller säger men det är jag som bildar min egen kunskap. Olika 

för varje individ i samma situation” 
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Övningar man gör med eleverna/studenterna/övriga får gärna vara enkla för samtidigt som vi 

gör dessa övningar för vi en diskussion om andra saker. Det vi tar upp handlar om hållningen 

till arbetet och till andra människor i processen och hur jag väljer att tolka verkligheten. 

 

Ett exempel på en av Bengts övningar är en collageövning för 4-5 personer (för alla åldrar) 

med i sort sett vilket tema som helst, t.ex.: ”vad ger livet mening?”  Till collaget används de 

tidningar man har till hands, materialets begränsningar skapar i sig en framåtrörelse. 

Collagen ska vara gjorda på allvar, men de är inte konst, så det behövs inga pretentioner. 

När collagen är färdiga samlas hela gruppen och samtalar kring dem. För bilder gäller 

nämligen: har man gjort en bild så vill man visa den!  

Regeln för detta samtal är att börja med att titta genom, att beskriva – för att vara överens 

om vad vi ser - och först sen efter det kommer tolkningen. Detta gör att man kommer bort 

ifrån förutfattade meningar typ ”det vet man väl hur alla ålänningar är...". 

 

Collage eller moodboards, är exempel på övningar som kan sätta igång processer och 

demokratiska samtal. Det är ett sätt att komma på speaking terms, men man kan göra vilka 

övningar som helst, bara man tycker det är roligt och intressant - gör det som du brinner för! 

 

Ett annat sätt att föra kreativa samtal är att jobba med värderingsövningar (läs tex Catrin 

Bureus ”Du har huvudrollen i ditt eget liv.”) 

Utgå från (t.ex.) frågan: ”Vad vore det värsta att råka ut för i vänskap?” Välj ståndpunkt 

genom att välja ett hörn i rummet som representerar det alternativ du väljer.  T.ex. kan hörn 

a representera svek, hörn b falska rykten, hörn c att bli utnyttjad, hörn d något annat. 

Välj alltså det hörn som du tycker är mest sant för dig. Diskutera en stund i gruppen som står 

i ditt hörn kring ert val. Om du under diskussionen kommer fram till något nytt så får du 

gärna byta hörn – det här är ett sätt att prova sina tankar. 

De här förslagen på hur man kan initiera samtal är exempel på ett dialogiskt förhållningssätt 

(till skillnad från debatt-): vi är inte i första hand ute efter att uppnå konsensus utan att allas 

röster/åsikter ska får bli hörda – det är ett fint sätt att väcka och utveckla kreativitet och kan 

användas i olika kreativa processer. Vägledande i processer som den här är formuleringen: 

”som om”. Vad skulle vara det värsta för dig, inte vad är det värsta för dig. 

Dialogiskt förhållningssätt till verkligheten handlar om att se både oss själva och våra 

medmänniskor/medarbetare/elever som någon som vi ständigt hjälps åt att sätta i 

rörelse/förändring. 

 

Bengt ger ytterligare ett exempel på att initiera samtal/kreativa processer/berättelser: 

Använd enkla digitalkameror, en till varje grupp (3-5 personer): ta fem bilder som beskriver 

en process om (tex) kärlek och svek, vänskap och svek. Tidsbegränsningen är 20 minuter. 
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Titta sen på bilderna och samtala kring dem, obs att den som gjort den aktuella bildserien 

inte får prata först.  

 

Hela processer utgörs av BESKRIV-TOLKA; denotation-konnotation. 

 

Slutligen ber oss Bengt sätta ord på inte bara vad vi själva, deltagarna, inte är bra på, utan 

även på vad du är bra på. 

Och allra sist konstaterar han: ”Den bästa gåva man kan få är att någon delar sin berättelse 

med en”. 

 

 

Grete Sneltvedt och EvaMaria Mansnerus för LumparLab Teaterförening 
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