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1.0  «Vi leter etter et kjærlighetsbrev!» 

«Og hvis vi møter på noen på veien og de lurer på hva vi gjør, så må vi svare; Vi leter etter et 

kjærlighetsbrev. La oss si det sammen. Jeg teller til tre så sier vi det. En, to, tre; Vi leter etter et 

kjærlighetsbrev!» Barna roper og smiler når Postbudet Petra hopper av glede for at barna skal hjelpe 

henne med å finne kjærlighetsbrevet som er kommet på avveie.  

Sommeren 2021 var jeg med på gatemusikant-prosjektet i Risør med vandreteateret for barn Jakten 

på Kjærlighetsbrevet. Formålet til gatemusikant-prosjektet er å skape stemning i byen og ble vedtatt 

av kommunen i 2020. Vandreteateret Jakten på Kjærlighetsbrevet lagde jeg selv ved å utvikle ideen 

og skrive manuset, og jeg gjennomførte 10 forestillinger i løpet av sommeren.  

Jakten på Kjærlighetsbrevet handler om det forelska postbudet Petra som leverer post i Risør by. 

Hun møter barna på Torvet og trenger barnas hjelp til å finne igjen et kjærlighetsbrev hun har 

skrevet og mistet. Petra tror hun med uhell har lagt kjærlighetsbrevet i feil postkasse. Barna blir 

med på å gå postruta og på veien møter de ulike karakterer som kanskje har sett et kjærlighetsbrev. 

Først møter de apotekeren Anna. Hun finner ikke kjærlighetsbrevet til Petra i postkassen, men hun 

har mottatt et brev fra sin kjære som har vært borte lenge på sjøen og i brevet står det litt om hans 

reise og at han ønsker å møte Anna på Risørflekken. Anna ser at dagen hun skal møte han er i dag, 

hun tar avskjed med barna og løper for å møte mannen sin. Barna leter videre sammen med Petra. 

Så hører Petra noen synge og hun løper for å se om noen i husene er hjemme. Operasangeren 

Othilie dukker opp. Barna spør henne om hun har sett et kjærlighetsbrev, men når Othilie sjekker 

postkassen er det bare regninger og reklame. Barna vandrer videre med Petra helt til de kommer til 

en lekeplass. Petra forteller at Selma pleier å være på lekeplassen, hun geleider barna inn på 

lekeplassen for å spørre Selma om hun har sett kjærlighetsbrevet. Petra og barna roper på Selma 

sammen. Petra leter bak klatrestativet og ut kommer Selma. Hun er en rampete sjørøver og syns 

kjærlighetsbrev er ekkelt, men hun går motvillig til flaskeposten sin for å sjekke om hun har fått et 

kjærlighetsbrev. På veien snubler hun flere ganger i sklia. I flaskeposten er det ikke et 

kjærlighetsbrev, men et brev fra en sjørøver som vil ha med Selma på skattejakt og Selma løper til 

dampskipsbrygga der hun skal møte sjørøveren. Petra møter barna igjen og barna forteller at de ikke 

fant noe kjærlighetsbrev. Petra blir veldig lei seg og river av seg hatten i fortvilelse. Ut av hatten 

ramler et kjærlighetsbrev ned på bakken. Dette ser barna og roper til Petra at de endelig har funnet 
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kjærlighetsbrevet. Petra blir veldig glad, takker og sier adjø til barna og går for å levere 

kjærlighetsbrevet i riktig postkasse.  

Jeg har selv alltid tenkt at det er noe med den levende kommunikasjonen som skjer mellom sal og 

scene som gjør scenekunst til en unik kunstform. To kollektive grupper; utøverne og publikum, 

møtes og opplever noe sammen og samtidig. Alle i rommet er tilstede og kan påvirke hverandre. Jeg 

har valgt å skrive om temaet barneteater fordi jeg har erfart denne kommunikasjonen i møte med 

barn, og jeg ønsker å lære mer om målgruppen som har en annen livserfaring og kunsterfaring enn 

voksne mennesker. Jeg ønsker dette fordi jeg mener barn har rett til å se barneteater der de blir tatt 

som en seriøs målgruppe med sine livserfaringer og at det de opplever inni seg blir tatt på alvor.  

I tillegg til vandreteateret Jakten på Kjærlighetsbrevet var jeg med i et samarbeidsprosjekt med 

Unge Viken Teater og Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning i januar 

2021. I det prosjektet lærte jeg mye om hvordan lage teater for barn i alderen 3-5 år og jeg ble 

nysgjerrig på hvordan man på best mulig måte kan interagere med barn i en historiefortelling. Vi 

jobbet med hvor mye og hvor lite man kan åpne opp for interaksjon og analyserte denne «åpningen» 

med de seks dramaturgiske formene (Hovik & Nagel, 2017).   

Jeg ønsker å belyse viktigheten av å lytte til barnepublikummet og på den måten gi utøvere en større 

bevissthet rundt hvordan man skal lage og spille barneteater. Jeg ønsker at denne bevisstheten kan 

føre til at utøvere utvikler sitt dramapedagogiske perspektiv. Et slikt perspektiv handler om å ha 

kunnskap om målgruppen og kan komme til nytte i alle kunsteriske ledd som trengs for å skape 

teater for barn.  

Min problemstilling er; «Hvordan kan man som utøver styre en dramaturgisk form som er åpen og 

samtidig få barna til å engasjere seg selv i historiefortellingen på sine egne premisser?».  

1.1 Metode og oppgavens oppbygning  

I denne bacheloroppgaven har jeg valgt å bruke min deltagende observasjon fra da jeg lagde, 

utviklet og spilte i vandreteateret Jakten på Kjærlighetsbrevet. Deltagende observasjon er en 

kvalitativ metode, som betyr at man viser fram data man får i form av tekst. Deltakende observasjon 

innebærer også at forsker deltar i den sosiale prosessen de studerer (Grønmo, 2020, SNL). 
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Observasjonene registreres og noteres ned fortløpende i prosessen. Notatene blir studiets data og 

brukes i analysen. Jeg har brukt loggen jeg skreiv etter hver forestilling og refererer til den under 

drøftingen av problemstillingen. Metoden brukes for å få innsikt og forståelse i en sosial aktivitet 

eller i en prosess (Grønmo, 2020, SNL).  

Jeg skal også bruke faglitteratur til å belyse mine funn og observasjoner. Det finnes mye 

faglitteratur om barneteater, og jeg vil også utnytte denne kunnskapen til å drøfte min 

problemstilling. Denne metoden kalles litteraturstudie og er en teoretisk studie der man henter 

informasjon fra skriftlige kilder, man bruker kritisk granskning og sammenligning i et valgt tema. 

Litteraturstudie skapes av en systematisk søking etter informasjon (Forsberg & Wengström, 2008, 

s.14). Måten jeg gikk frem for å finne aktuell litteratur var å bruke faglitteratur jeg hadde fått av 

Høyskolen Kristiania i forbindelse med prosjektet Musikkteater i barnehage i 2021. Jeg brukte 

søkeportalen Oria på Høyskolen Kristiania sin nettside og søkte opp forfattere som hadde skrevet 

tekstene jeg hadde fra før av. På denne måten fant jeg litteratur som har vært til stor nytte for å 

skrive denne bacheloroppgaven. I første del skal jeg gjøre rede for teori som har betydning for 

drøftingen. I drøftingsdel drøfter jeg problemstillingen og oppgaven avsluttes med en 

oppsummering.  

2.0 Å ta barn på alvor  

2.1 Respons-sløyfe   

Helt fra den teokratiske tidsalder og til den kaotiske tidsalder vi befinner oss i dag har teateret 

eksistert i samfunnet (Martens, 2009, s. 11). I dag har vi mange plattformer der kunst uttrykkes og 

formidles. Vi har TV, kino, radio, podkast, billedkunst, kunstutstillinger og ulike installasjoner der 

vi kan oppleve kunst. Uansett hvilken kunstnerisk plattform vi sammenlikner teater med, vil teater 

alltid skille seg ut fra resten og det er på grunn av den levende kommunikasjon mellom mottaker og 

avsender (her: Publikum og utøver) i teateret.   

Heggestad og Eriksson (2013, s. 150) skriver om teater for de minste barna og der leste jeg om 

respons-sløyfe. Respons-sløyfe er et begrep som brukes for å beskrive kommunikasjonen som 

oppstår mellom sal og scene. Denne kommunikasjonen kan være veldig åpen eller ganske lukket 

(Hovik & Nagel, 2017, s. 15). Siemke Böhnisch (2007 & 2009) og Lise Hovik (2011) har utforsket 

Erika Fischer-Lichtes tese om publikums deltakelse i teateret. Denne deltakelsen kan også variere i 
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om den er svært åpen eller lukket, men Fischer-Lichtes poengterer at det uansett finnes en gjensidig 

påvirkning mellom utøver og publikum. Denne påvirkningen er kun mulig om aktører og publikum 

er kroppslig tilstede, noe Fischer-Lichtes betegner som «ko-presens» (Böhnisch, 2011, s. 78). Begge 

parter må ha en slik tilstedeværelse, slik at de har mulighet til å sanse det som skjer i rommet. Ved å 

bruke sansene vil man også reagere på det som skjer i rommet. For eksempel vil tilskuer reagere, 

enten med en sansbar reaksjon eller en reaksjon som foregår i tilskuerens indre. Det finnes altså en 

gjensidig påvirkning og Fischer-Lichtes poengterer dermed at det også oppstår en generell 

uforutsigbarhet. Ingen av partene har fullstendig kontroll over forløpet til akkurat hva som skal skje 

på scenen. Derfor kan en forestilling være ulik fra dag til dag, selv om aktørene formidler den 

samme historien (Böhnisch, 2011, s.79).  

I forestillinger som vandreteateret Jakten på Kjærlighetsbrevet der det ikke er monterte seter rettet 

mot en scene, men publikum kan bevege seg fritt, så vil det være større variasjon i respons-sløyfen. 

Det er fordi man ikke har like mye kontroll over publikum, siden de har friheten til å fysisk bevege 

seg vekk fra forestillingen. Når det er større variasjon i respons-sløyfen vil det bli større 

uforutsigbarhet i forløpet til historien som blir fortalt. Det blir rett og slett vanskeligere for en 

utøver å samle fokuset til publikummet og få dem til å være med på handlingsforløpet.  

Fischer-Lichtes mente at denne uforutsigbarheten gjaldt alle forestillinger og hun presenterer noen 

teaterhistoriske eksempler som fremmer denne tesen. Hun går tilbake til 1700- og 1800-tallet da det 

ble vanlig å mørklegge teatersalen og ulike normer ble innført som spise- og drikkeforbud, 

snakkeforbud og at de stengte dørene for de som kom for sent. Denne disiplineringen var et forsøk 

på å kontrollere respons-sløyfen i større grad ved å «undertrykke» tilskuernes reaksjoner, og gjøre 

de sanselige reaksjonene om til indre reaksjoner. (Böhnisch, 2011, 64). Selv om denne 

disiplineringen ble innført var oppdraget om å få fullstendig kontroll, bare delvis vellykket i følge 

Fischer-Lichtes. Disiplineringen var delvis vellykket fordi Ficher-Lichte mente at selv om 

publikums ytre reaksjoner var undertrykt, så vil de alltid ha en viss reaksjon som vil påvirke 

utøverne på scenen, og da oppstå respons-sløyfen.  

Et annet teaterhistorisk eksempel, som jeg ønsker å bemerke i denne teoridelen, er teateret under 

covid-pandemien 2020-2022. Tidsperioden er ikke lang nok til å kalle det en historisk epoke, men 

selve hendelsen er så verdensomveltende at perioden kan betegnes som historisk. Under pandemien 

var det en periode der ingen teatre i Norge fikk lov til å spille foran et publikum. For å kunne gi 
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samfunnet et teatertilbud valgte noen teatre å «streame» forestillingene live. Utøvere spilte 

forestilling mens de ble filmet og som tilskuere kunne se hjemme på tvén. Et eksempel er 

forestilling «Bienes Historie» som spilte på Det Norske Teatret. Denne forestillingen ble «streamet» 

direkte og jeg så forestillingen sammen med noen venner i stua på TVén hjemme. (Det Norske 

Teatret, 2020). Dette eksemplet er det nærmeste vi kommer til en forestillingen som er tilnærmet 

«planleggbar» og kontrollerbar. Noen ville ha sagt at forestillingen var fullstendig kontrollerbar, 

men siden det er flere utøvere på scenen vil de ha en respons-sløyfe seg imellom og kan påvirke 

hverandre og slik vil forestillingen ikke være helt og fullt kontrollerbar.  

Respons-sløyfen eksisterer i høyeste grad i barneteater. Ved å utnytte respons-sløyfen og «Åpne 

opp» forestillingen for større deltakelse, vil utøverne sanse barnas reaksjoner og tilnærme seg 

kunnskap om målgruppen. Ved å ha kunnskap og forståelse for målgruppen har man et perspektiv 

som kan kalles et dramapedagogisk perspektiv (Hovik & Nagel, 2014). Et slikt perspektiv kan ta tid 

å bygge opp. Ofte utvikles og utvides perspektivet i det praktiske arbeidet med å spille interaktivt 

barneteater. En måte å lage teater for barn er å jobbe devised.  

2.2 Devised theatre  

Devising er samskaping og det betyr at man lager noe nytt helt fra bunnen av og utvikler og lager 

det sammen i et team (Olsen, 2019). Fra ide til forestilling, skapelsesteater og kollektiv skapelse er 

norske oversettelser av begrepet devised theatre. Devised theatre handler altså om hvordan man kan 

skape nytt teater og at man bruker impulser man får til å utvikle forestillingen. Selv om devised 

theatre ofte er assosiert med å lage teater i et ensemble og team, så er det også mulig å jobbe 

devised alene (Day, 2015, s. 50). Selv om man jobber solo så vil det fortsatt være viktig å veksle 

mellom å jobbe intuitivt og jobbe med å systematisere alle ideene man har og bearbeide og vurdere 

dem. En annen del av å jobbe devised er å bruke referansegrupper.  

En referansegruppe er et «prøve-publikum» i riktig målgruppe som får se en uferdig forestilling. I 

den uferdige forestillingen som de viser til referansegruppen er det viktig at den dramaturgiske 

formen er svært åpen (Rønningen & Levin, 2020, s. 10). Da kan utøverne utnytte respons-sløyfen 

og lytte til barnepublikummet og bruke reaksjonene til å videreutvikle forestillingen (Olsen, 2019).  

Om utøverne lager noe barn liker vil barna kunne relatere seg til handlingen og føle seg sett. Da vil 

de også engasjere seg frivillig og slik kan dyp deltakelse i forestillingen skje blant barna (Hovik og 
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Nagel, 2014). Cecilie Haagensen ved NTNU har utviklet en modell som beskriver hvordan 

forholdet mellom aktørens livsverden og barns livsverden i møte med et materiale kan skape noe 

som hun beskriver som et brennpunkt (Rønningen & Levin, 2020, s. 10). Dette brennpunktet er en 

beskrivelse av at aktørens idé flammer opp hos aktøren og at den brenner hos noen andre også (her 

barna). Brennpunktet kan også ses på som en felles fantasiverden. 

2.3 Målgruppen barn 3-5 år  

Barn er sosiale vesner og starter å kommunisere i det sekundet de blir født (Hjermann, 2013, s. 23). 

De tar inn det som skjer rundt dem og de lærer av det, og dette læringsinstinktet er til for at barn 

skal kunne ta plass i samfunnet og bli en del av det. Det betyr at barn er formbare og er lett 

påvirkelige. I de første årene til et barn er personene som oppdrar barnet hovedpersonene og 

hjemmet er arenaen. Barn har ikke fått så mange forskjellige inntrykk annet enn det som er «vanlig» 

for familien. Derfor har alle voksne et ansvar for at barn skal få oppleve ulike og gode 

kulturopplevelser. Barn trenger å oppleve kunst og kultur som de selv ønsker å se på eller delta i på 

sine egne premisser. «Vi som er voksne må tåle at barna tar tid og plass, og vi må være der de er 

sammen med dem, på deres premisser. De trenger oss, og verden er også deres.» (Hjermann, 2013, 

s. 24).  

Ved å leke lærer barn å finne sin plass i en gruppe og samarbeide med andre. Det samme skjer i 

teateret der barna får mulighet til å ta en deltakende rolle. Barna kjenner til lek og inviterer seg selv 

inn på sine egne premisser og aktøren er der for å være sammen med barna i øyeblikket og vise dem 

noe de kanskje ikke kjenner til fra før. På den måten påvirker vi barna og gir dem nye inntrykk de 

kan ta inn over seg og lære av det. For å kunne analysere de ulike formene for barneteater kan vi 

bruke Scesams arbeidsmodell.  

2.4 Scesams arbeidsmodell 

SceSams er et kunstnerisk forskingsprosjekt om interaktive dramaturgier i scenekunst for barn, og i 

dette prosjektet utviklet de en arbeidsmodell i 2017. Denne arbeidsmodellen er skapt for å være et 

utgangspunkt for å kunne analysere interaksjonsformens betydning for en forestilling (Hovik & 

Nagel, 2017). SceSams arbeidsmodell deler den interaktive formen inn i seks ulike dramaturgiske 

former. Fra nummer en som er svært «lukket» til nummer seks som er svært «åpen» i formen. 

SceSams arbeidsmodell viser også de ulike funksjonene de forskjellige dramaturgiske formene kan 
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ha for barna og utøveren. Ved å bruke modellen til å analysere en barneforestilling kan vi som 

utøvere komme et steg nærmere mot å forstå hvilken betydning kunst har for barn. I neste 

delkapittel skal jeg forklare hva som kjennetegner to av de seks dramaturgiske formene. Jeg trekker 

fram de to formene jeg brukte i vandreteateret Jakten på Kjærlighetsbrevet.  

2.5 De to dramaturgiske formene fra Jakten på Kjærlighetsbrevet  

Jeg brukte SceSams arbeidsmodell (Hovik & Nagel, 2017) for å analysere min egen forestilling 

Jakten på Kjærlighetsbrevet. Jeg oppdaget da at jeg i hovedsak brukte to av de seks ulike 

dramaturgiske formene (Hovik & Nagel, 2017). 

Den ene formen jeg brukte i Jakten på Kjærlighetsbrevet heter Åpent deltakende installasjons- eller 

vandreteaterkonsept. Videre i bacheloroppgaven kaller jeg denne formen form fire siden den 

originale betegnelsen er lang. Denne formen kjennetegnes ved at barna inviteres inn i et scenisk 

univers og de blir en del av universet, enten de utfyller en rolle eller gjenstand (Hovik & Nagel, 

2017). Funksjonen til form fire er å gi barna mulighet til å delta i form av at de får fysisk bevege seg 

med teateret. Utøveren får en dirigerende funksjon, der målet er å få barna til å bevege seg med 

teateret. Form fire brukte jeg i de korte strekkene eller "sekvensene" i vandreteateret når Postbudet 

Petra stopper opp og barna får møte andre karakterer. I disse sekvensene åpnet jeg ikke opp for at 

barna kunne delta dialogisk, men karakteren anerkjente at barna var der og snakket direkte til dem. 

Dette gjorde jeg for å drive historiefortellingen videre, siden Jakten på Kjærlighetsbrevet hadde et 

handlingsforløp som var planlagt på forhånd. Selv om vandreteateret hadde et handlingsforløp, 

åpnet jeg ofte opp for dialogisk interaksjon. Da går vi over til en annen dramaturgisk form som 

kalles Åpen, inviterende, dialogisk form. Siden denne betegnelsen også er lang, velger jeg å kalle 

denne formen for form fem.  

Det som kjennetegner form fem er at barna inviteres til dialogiske innspill, samtidig som de er en 

del av det sceniske universet. Form fem er fortsatt styrt av utøverens tydelige ledelse. Denne formen 

krever i større grad at utøver har dramapedagogisk kompetanse og kan improvisere. Utøveren får 

altså en pedagogisk funksjon, der oppgaven blir å lede og støtte barna i spillet. Form fem var den 

dominerende formen i vandreteateret Jakten på Kjærlighetsbrevet og jeg brukte formen i 

sekvensene der Postbudet Petra leder publikum gjennom gatene i Risør by. I disse sekvensene åpnet 

jeg opp for at barna kunne snakke med Petra. Måten jeg viste barna at det var lov for dem å snakke 

med Petra, var å stå på Torvet før teateret startet og snakket med barna som skulle være med. Jeg 
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hendvendte meg til dem på en forsiktig måte og spurte om de var spente eller om de hadde sett et 

teater før osv. Ved å gjøre dette skaper man en forventning blant publikum og barna forstår 

«spillereglene» i forestillingen.   

De to formene er ulike ved at form fem åpner mer opp for aktiv deltakelse blant barna. Det betyr 

ikke at den ene formen er bedre eller mer riktig enn den andre. De to har hver sin funksjon og 

brukes etter hvilket behov man ønsker i forestillingen. De to dramaturgiske formene skaper også 

ulike utfordringer.  For å kunne drøfte hvordan man som utøver kan håndtere en åpen dramaturgisk 

form, er det viktig at utøver er kjent med den målgruppen de skal lage teater for. Derfor skal jeg i 

drøftingsdel starte med å drøfte etiske perspektiver man må forholde seg til når man skal lage 

barneteater. 

3.0 Å drive historiefortellingen fremover    

3.1 Det etiske perspektivet 

For å skape et teater der barn kan få en dyp deltakelse (Hovik & Nagel, 2017) må utøveren være 

bevisst på hva som er viktig for barna i livene deres i dag. Barn ønsker å se på noe som de kan 

kjenne seg igjen i og forstå seg på. Det gjelder ikke bare barneteater, men teater til alle ulike 

målgrupper (Hovik & Nagel, 2017, s. 25).   

Min mening er at aktørens oppgave er å speile samfunnet og gi de som ser på en dypere forståelse 

for andre mennesker.  

I FNs barnekonvensjon står det; «Partene skal respektere og fremme barnets rett til fullt ut å delta i 

det kulturelle og kunsteriske liv og skal oppmuntre tilgangen til egnede og like muligheter for 

kulturelle, kunsteriske, reaksjons- og fritidsaktiviteter.» (FNs barnekonvensjon, 2003, artikkel 31, 

punkt 2). Denne konvensjonen understreker barnets rettighet til tilgang til egnede kunst- og 

kulturtilbud. For å kunne støtte opp dette punktet i FNs barnekonvensjon må utøvere som jobber 

med kunst for barn forstå hva som er aktuelt og viktig for barn i dag.  

Hvordan kan vi voksne vite hva som er aktuelt for barn i dag? Det er de voksne, altså aktørene, som 

velger hva barna skal se på. Ønsker vi at teateret skal være et sted der en stor målgruppe blir 

kontrollert og bestemt over? Eller skal vi lytte til målgruppen og høre hva de selv ønsker å se? Et 
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premiss for at barna skal få en dyp deltagelse i forestillingen er at de involverer seg frivillig og på 

egne premisser (Hovik & Nagel, 27.08.2014). 

3.2 Utfordringer i møte med barn i vandreteateret «Jakten på 

Kjærlighetsbrevet» 

Jeg valgte i vandreteateret Jakten på Kjærlighetsbrevet å kontakte de voksne da jeg sto på Risør 

Torv og ønsket barnefamilier velkommne til vandreteater. Vi må huske på at voksnes kontroll er 

premisset for barns liv i dagens samfunn. Jeg fikk ofte hyggelige svar fra foreldre om at de ikke 

kunne fordi de skulle spise middag eller hadde andre planer. I slike situasjoner kan det oppstå en 

utfordring for en utøver, for da kan det skje uoverensstemmelser innad i familien. Noen barn dro i 

jakkeermet til foreldrene og maste. Hva gjør man da som utøver? Og hva gjør man om foreldrene 

kommer drassende på sinte barn som ikke har lyst til å være med på vandreteater, men blir dratt 

med fordi et søsken har veldig lyst til å se på? Det oppstår mange etiske utfordringer og hvordan 

skal man som utøver reagere? 

Det var en utfordring å drive historien akkurat slik som den er skrevet når det er et stort spillerom 

for publikum i hvordan de henvender seg. La oss se på dette eksempelet fra forstillingen Jakten på 

Kjærlighetsbrevet;  

 «Han hadde fått et kutt i fingeren og fortalte alle karakterene, som barna møter, at han 

hadde fått et kutt i fingeren […] Ved å gi min historie mye oppmerksomhet håpet jeg at gutten ville 

gjøre det samme. […] Ved å bruke taktikken, være tilstede og lytte gikk det veldig fint. Gutten ble 

engasjert og var med på historien.» (Konnestad, 2021) 

Denne problemstillingen tilhører akkurat det Hovik og Nagel beskrev i sin modell over de seks 

dramaturgiske formene. Eksempelet er et dilemma og har uforutsigbarhet omkring hva som skal 

følges opp og ikke. Eksempelet med fingeren viser at jeg brukte mitt dramapedagogiske perspektiv 

og drev historien videre ved å anerkjenne guttens utsagn, men ikke gi han for stor oppmerksomhet 

som kunne ha ført til at forestillingen hadde stoppet helt opp. Derimot ga jeg større fokus på 

forestillingens handligsforløp og brukte spenning som et virkemiddel for å oppnå større 

oppmerksomhet. Dette er i tråd med hva Hovik og Nagel beskriver i boken Deltakelse og 

interaktivitet i scenekunst for barn «Spenning skaper oppmerksomhet. Plutselige endringer i lys og 
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lyd, utbrudd fra karakterer og overraskende entreer skaper raskt fokusert oppmerksomhet hos 

publikum.» (Hovik & Nagel, 2017, s. 90). Et eksempel på dette fra loggen; «Barna var litt mer 

viltre på lekeplassen. Et av barna sklei mye, men de sluttet da Selma kom. Da ble de oppslukte i 

historien.» (Konnestad, 2021).  

Det var ulik mengde engasjement og selvrefleksjon blant publikum og en taktikk som jeg lærte, for 

å få barna til å tenke selv, var å spørre dem konkrete spørsmål som skulle få tankene deres til å 

utfolde seg. Eksempler på slike spørsmål er; «Hvor tror dere kjærlighetsbrevet har blitt av?» og 

«Tror dere at kjærlighetsbrevet kan ha havnet bak de blomsterpottene?». Ved å stille konkrete 

spørsmål til barn begrenser det uforutsigbarheten og man skaffer seg større kontroll, samtidig som 

barna engasjeres i historiefortellingen; «I skriveprosessen tenkte jeg mye på dette, og la inn flere 

konkrete spørsmål som karakterene kunne spørre publikum. Jeg ønsket det skulle være tydelig når 

barna skulle ta en aktiv rolle og når de hadde en lyttende rolle i historien.» (Konnestad, 2021).  

Jeg ble også overrasket over barnas evne til å delta aktiv i historiefortellingen, men mest imponert 

ble jeg av barnas evne til å lytte. En forutsetning for at denne lyttingen kan finne sted er at barna har 

rettet sin oppmerksomhet om handlingsforløpet. Måten jeg som utøver kan observere denne 

lyttingen til barnepublikummet på er at jeg igjen lytter til barnas sanselige reaksjoner. Altså bruke 

respons-sløyfen aktivt.  

 «Første gangen jeg spilte forestillingen, ble jeg overrasket over at barna svarte på et 

spørsmål som jeg tenkte skulle rettes til karakteren selv. «Lekeplassen. Hvorfor heter det 

lekeplassen? Leke skal jo liksom være morsomt…». Da spørsmålet ble sagt var intensjonen at 

karakteren spurte seg selv dette spørsmålet, men fikk svar fra barna.» (Konnestad, 2021)  

Dette eksemplet underbygger at respons-sløyfen er tilstede og man må være bevisst den 

uforutsigbarheten som kommer med.  

Når man åpner opp for en mer improvisert del i forestillingen er det viktig å ha med seg det 

dramapedagogiske perspektivet og godta barnas improviserte og kaotiske lek. Et eksempel er den 

improviserte delen i vandreteateret der postbudet Petra stiller barna et ganske åpent spørsmål. 

Planen var å støtte opp barnas fantasi og godta eller spille videre på deres fantasi og skape en felles 

fantasiverden mellom barna og postbudet. Postbudet stilte barna dette spørsmålet; «Hva tror dere 

det er i pakkene som jeg leverer til apoteket?». Denne delen av forestillingen hadde stor variasjon. 
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Noen barn var raske på å svare, noen barn svarte med logiske svar som; medisiner, piller, plaster 

osv. Noen barn ropte ut; «Sjokolade!» eller «Sommerfugler. Tusen sommerfugler!». I denne 

sekvensen hadde jeg på forhånd forberedt meg på en stor variasjon av svar og hadde bestemt meg 

for å godta alle svar som kom fra barna.  

En problemstilling som jeg ikke hadde forutsett i denne sekvensen var at når et barn får mye 

oppmerksomhet så er det ikke alltid like lett å få de til å slutte i å ha en aktiv deltakende rolle. Noen 

barn fortsatte på sin egen assosiasjons-rekke og svarte med en rekke objekter som kunne befinne 

seg i pakkene som blir sendt til apoteket. Det var også flere barn som spilte videre på hverandres 

assosiasjoner. Dette var veldig bra og helt etter planen, men planen var også å ende denne impro-

sekvensen etter ett minutt med tøysete lek. Hvordan skal man lukke slike impro-sekvenser og vise 

barna at de skal nå ta en mer lyttende rolle enn en aktivt deltakende rolle? Dette skal også gjøres på 

en etisk riktig måte, der barna frivillig lytter og ikke blir tvunget av voksne til å være stille. En slik 

irettesettelse vil kunne kutte den dype deltakelsen til barna.  

Maktbalansen mellom barn og vokse i samfunnet er ofte slik at barna blir kontrollert av de voksne, 

og vi kan oppleve dette også i teatrene. F.eks. ved at foreldre som er med barna, som har en større 

kunsterfaring enn barn, tolker at barnet må settes på plass eller stoppe å snakke. Slike situasjoner 

kan lett oppstå om aktørene ikke er veldig tydelige på hvilken dramaturgisk form som er valgt og 

om de ikke har et dramapedagogisk perspektiv. Jeg ønsket å lage en forestilling der barna kunne 

være seg selv og delta uten at foreldre eller andre voksne skulle irettesette dem. Hvordan kan man 

skape den slags type teater?  

Jeg tror mye handler om å godta barnepublikummet og deres reaksjoner. Godta at forestillingen blir 

annerledes og bruke improvisasjon til å drive historien videre. Når jeg sier å «godta» mener jeg å 

lytte til og respektere alle reaksjonene fra barnepublikummet og ta raske valg i hvordan man skal 

reagere tilbake. Det er viktig å vise tydelig at det er lov at barna reagerer som de gjør slik at 

foreldrene også forstår at det er greit. Ved å møte barna og gi oppmerksomhet til den leken de leker 

vil de også utvikle en sans for lek innenfor visse rammer. Denne leken styres delvis av barna, men 

også av utøver. Denne balansen av hvem som har innvirkning på handlingsforløpet varierer fra 

forestilling til forestilling.   
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I Jakten på Kjærlighetsbrevet valgte jeg å ha det største ansvaret over handlingsforløpet. Jeg 

henvendte meg alltid til publikum og åpnet ofte opp for dialogisk interaksjon, men den 

interaksjonen var ikke alltid direkte knyttet til handlingsforløpet. Et eksempel på dialogisk 

interaksjon som ikke er handlingsdrivende er f.eks. da operasangeren Othilie lærer barna å varme 

opp stemmen med «lepperull». Dette er en gøy liten leke-sekvens der barna prøver seg på øvelsen 

«lepperull», men den er ikke nødvendig for at handlingen skal drives videre. Et eksempel på 

dialogisk interaksjon som er handlingsdrivende er alle de gangene de ulike karakterene spør 

barnepublikummet hva de gjør. Siden denne dialogiske interaksjonen er handlingsdrivende er jeg 

som utøver helt avhengig av at barna svarer. Derfor blir akkurat denne interaksjonen gjentatt flere 

ganger under forestillingen. I tillegg øver hovedpersonen postbudet Petra med barna på å si de 

eksakte ordene barna skal svare. Altså «Vi leter etter et kjærlighetsbrev!».  

Er det hensiktsmessig å bruke virkemiddelet dialogsisk interaksjon når den ikke er 

handlingsdrivende? Dramapedagog Nils Petter Mørland uttalte seg om dette i boken Deltakelse og 

interaktivitet i scenekunst for barn: «Jeg synes det er meningsløs og respektløs bruk av barns tid. 

De svarer naturlig nok villig vekk, men etter min mening fordi de blir presentert på en måte som gir 

inntrykk av reell medskaping, mens de egentlig bare fungerer som virkningsløse dekor.» (Mørland, 

2017, s. 211). Dette utsagnet av Nils Petter Mørland fikk meg til å reflektere over hvorfor jeg valgte 

å bruke virkemiddelet dialogisk interaksjon som ikke er handlingsdrivende. Jeg så på interaksjon 

som et ideal isteden for å bruke virkemidlet der det hadde en reell hensikt for hva jeg ville si med 

forestillingen. Når Lise Hovik og Lisa Nagel beskriver sin arbeidsmodell i SceSam-prosjektet 

starter de med å si dette: «I presentasjonen av arbeidsmodellen var vi nøye med å understreke at 

den åpne formen ikke må forstås som bedre enn den lukkede, men at formen man velger i møte med 

barna, har betydning for kommunikasjonen mellom barna og utøverne.» (Hovik & Nagel, 2017, s. 

16).  

Hva kunne jeg ha gjort annerledes i vandreteatret Jakten på Kjærlighetsbrevet? Jeg kunne ha kuttet 

ut den dialogiske interaksjonen som ikke hadde betydning for handlingen, men hva slags 

kommunikasjon hadde jeg fått med barnepublikummet da? Kanskje det hadde vært vanskeligere for 

barna å engasjere seg i de improviserte og lengre sekvensene der postbudet Petra leder dem 

gatelangs? Kanskje barna ikke hadde svart like engasjert i dialogisk interaksjon som var 

handlingsdrivende? Jeg kommer ikke til å vite eksakt svaret på disse spørsmålene, men jeg kan 

reflektere over at kanskje den dialogiske interaksjonen, som ikke var handlingsdrivende, hadde en 
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funksjon likevel. Det kan hende denne funksjonen kan føre til at barna engasjerer seg i 

historiefortellingen på sine egne premisser.   

 «Andre erfaringer som jeg gjorde etter å ha spilt et par forestillinger var barnas evne til å 

reflektere selv og tenke ut egne løsninger på problemet postbudet sto ovenfor. […]Barna pratet til 

meg og mellom seg om hvordan de skulle finne kjærlighetsbrevet. De lette bak gjerder, spurte folk vi 

passerte om de hadde sett brevet og foreslo for meg ulike taktikker for hvordan vi skulle løse 

problemet sammen. Under en forestillingen var det en jente rundt 5-årsalderen som foreslo at vi 

skulle skille lag og bli spioner. Det er utrolig spennende å observere barn som lever seg inn i 

historien jeg forteller og utvikler historien med egne tanker.» (Konnestad, 2021)  

5.0 Oppsummering  

Det var en veldig lærerik oppgave å improvisere så mye i kommunikasjon med barn. I dette spillet 

fikk jeg ny kunnskap om målgruppen og jeg lærte meg ulike «styringstaktikker» for å skaffe meg 

mer kontroll over kunstformen på en etisk god måte. Jeg utvidet rett og slett mitt dramapedagogiske 

perspektiv (Hovik og Nagel, 2014).  

Hva kreves det av en utøver som ønsker å spille interaktivt teater for barn? I drøftingsdelen 

understrekes viktigheten av å skaffe seg dramapedagogisk perspektiv, være bevisst på maktbalansen 

mellom utøver og barn, ha kunnskap om SceSams-arbeidsmodell og vite at respons-sløyfen alltid er 

tilstede i møte med publikum.  

5.1 Veien videre 

I skriveprosessen til denne bacheloroppgaven har jeg følt at det finnes et potensial til å gå enda 

dypere i drøftingen av problemstillingen. Om jeg skulle ha tatt steget videre og forsket innen dette 

temaet ville jeg ha brukt meg selv som kunstner, skapt barneteater i en devised prosess og brukt 

referansegrupper. Jeg ville ha brukt performativ forestillingsanalyse som metode. Performativ 

forestillingsanalyse er en analyse der utøveren deltar i forestillingen og opptrer som forsker i 

etterkant der man analyserer (Gjærum & Rasmussen, 2012). Det er vanskelig å se på interaksjon 

som et virkemiddel når den ikke er knyttet direkte til en kontekst. Derfor tror jeg det er viktig å 

bruke en praktisk-teoretisk framgangsmåte når man skal forske videre på denne problemstillingen.  
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Grunnen til at vi må forske på dette er fordi barn har den samme rett til å oppleve egnet scenekunst 

av høy kvalitet. Barna er framtiden og de aller første årene formes barn av miljøet de har rundt seg 

og vi voksne har et ansvar og barnas kultur, som jo er improvisasjon, lek og det musiske må få 

prege kunsten. Vi lærer av dem og de av oss. Derfor må vi ta barn på alvor, lytte til dem og la de 

engasjere seg i kunsten på egne premisser.  
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