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Forord
Drama og teater er mitt hjertebarn og nettopp derfor var det naturlig å velge å skrive
bacheloroppgave om drama i steinerskolen. Alle vet at drama har positiv effekt på alle elever i
skolen, men til tross for dette er det alltid drama og de andre kunstfagene som får unngjelde
og blir nedprioritert når andre og ”viktigere” fag skal få mer plass i skolen. Temaet i denne
oppgaven dukker med ujevne mellomrom opp i medias søkelys og blusser opp til en debatt
hvor de fleste sier seg enige i at kunstfagene må tilbake i skolen, men endringene lar vente på
seg. Denne skriveprosessen har vært svært lærerik. Jeg har fått muligheten til å fordype meg i
et gammelt interessefelt med nye briller og lært mye nytt. Jeg vil rette en stor takk til min
veileder Ellen Fjeld Køttker for gode innspill og fin rettledning, og til storesøster Solrun for
retting og hjelp. En stor takk må også rettes til min kjære Thomas for gode samtaler og
diskusjoner, retting og tålmodighet - uten deg hadde det ikke gått!

Kunstneren
I høyere grad enn fornuftige mennesker aner
er kunstnerne folkets nødvendige sanseorganer.
Hvis kunsten ble tatt fra et folk, ble dét som å rane
dets øyne og ører, dets hud, dets nese og gane.
En kropp blir berøvet sitt lys, dens saft vil fortørke,
og blind vil den kave omkring som en robot i mørket.
For kunsten er mer enn et fag, den er mer enn kallet
for utvalgte få - den er formende kraft i oss alle.
Den er alt som er fruktbar uro, en fjær i vårt indre,
en drift som vil skape et større av det som er mindre.
Skulpturen som fremtvinger form av uformelig masse,
er virksom i barnet som leker med sand og i en kasse.
Ta kunstnerens blikk fra et barn, ta formgleden fra det,
og se, det vil trå på sitt spann og vil kaste sin spade.
Og se det vil glemme sin lyst og gå under i skygge,
og broer og byer og skip vil det ingengang bygge.
Driv kunstneren ut: all lek vil du dermed fordrive
og mister du evnen til LEK da mister du LIVET.
Mer nyttig enn alle de dødsens fornuftige "nytter"
er formen som FØLER, er diktet som SER,
er tonen som LYTTER.
André Bjerke
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1

Innledning

Hva er egentlig kunst? Jeg vil i denne oppgaven begynne med å si noe generelle ord om
kunst. Ordet kunst kommer fra det ”å kunne”, noe som gjenspeiler at kunst er en ferdighet
som må øves. Da Rudolf Steiner besøkte Norge i 1923, uttrykte han bekymring på kunstens
vegne, og mente at det var faretruende at kunst bare ble sett på som luksus og underholdning.
Steiner mente at kunsten er en kraft i oss mennesker som må stimuleres for ikke å hemme
menneskehetens utvikling. Kunsten bør, i følge Steiner, gå som en rød tråd gjennom
oppdragelsen, slik at vi ikke mister kontakten med det kunstneriske og fyller livet med døde
substitutter. Komponisten Arnold Schönberg mente at ordet kunst ikke kom fra det ”å kunne”,
men fra ”å måtte”. I Arild Vanges innledning til Rudolf Steiners Antroposofi og kunst trekker
han tråden videre fra det ”å måtte” til det ”å ville”. Kanskje er opplevelsen av kunst en indre
nødvendighet i oss mennesker (Steiner, 1950).
Fagmiljøet for praktisk-estetiske fag i Norge er, i likhet med Steiner, også bekymret for
kunsten og kunstens plass i utdannelsen. Praktisk- estetiske fag blir ofte betegnet som ”nice
but not necessary” (Rasmussen, 2011). Men i steinerskolen står estetiske fag sentralt.
Kunst og kunstnerisk virksomhet gjennomtrenger de fleste aspekter av steinerskolens praksis.
Ideelt sett gjelder dette undervisningen i alle fag, skolens arkitektoniske utforming, lærernes
utdanning, skolens møtekultur og sosiale samværsformer (Steinerskoleforbundet, 2007).

Kunsten og estetikken finnes i alle skoleklasser og i alle ledd i steinerskolen. Ikke bare som
eget fag, men som noe som inngår i enhver aktivitet som foregår på skolen. Steinerskolens
læreplan skal være en ramme for alle kunstneriske aktiviteter på skolen, som maling, tegning,
drama og eurytmi. Fagene er en del av grunnlaget for det kunstneriske i steinerskolen, og de
kunstneriske aktivitetene bidrar til øvelse, synliggjøring og tverrfaglighet. De praktiskestetiske aktivitetene skal underbygge og støtte den faglige undervisningen, i tillegg til at
kunst og håndverk gir erfaringer og opplevelser som bidrar til å utvikle følsomhet og
forståelse for ulike kvalitative uttrykk. Når kunsten integreres i skolens pedagogiske
virksomhet, skapes en frihet som gir både elevene og lærerne muligheten til å øve en kreativ
utfoldelse og en sterkere fordypning i faget. Det praktisk-estetiske er forsøkt integrert i alle
aktiviteter ved en steinerskole slik at det er vanskelig å skille mellom faglig aktivitet og
kunstnerisk aktivitet. Den integrerte kunstneriske undervisningen gjør det utfordrende å
kartlegge hva elevene tilegner seg av kunstnerisk kompetanse i løpet av skoletiden
(Steinerskoleforbundet, 2007).
4
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Drama er en del av den kunstneriske undervisningen i steinerskolen. Jeg opplever at drama
som fag har varierende status på ulike steinerskoler og blant ulike steinerskolelærere. I
steinerskolen har dramafaget i stor grad blitt brukt som undervisningsmetode, hvor læreren
har lagt vekt på dramaelementer i sin muntlige undervisning eller har brukt dramaøvelser som
rollespill og leker for å synliggjøre essensen i faget. ”Det er få ting som virker så belivende i
undervisningen som teater” (Ledsaak & Eriksen, 1975: 1). Gjennom et undervisningsløp over
flere år, tenker jeg at en lærer kan bruke drama som et pedagogisk verktøy for å se utviklingen
hos hver enkelt elev. Lek og drama er viktige uttrykksformer for barn. Barn er lekende
vesener og kanskje mer før, enn nå, var barna ofte i timevis overlatt til leken. Barn leker
bryllup og sykehus, bursdager og begravelser, leker som kan pågå lenge og hvor barna går inn
i roller. Noen trekker det litt lenger og øver inn små spill som de fremfører for foreldre og
søsken og arrangerer små premierer og viser stolt frem det de har lagd. Lek er på mange måter
teater og teater er på mange måter lek, barn vil leke og barn vil teater (Ledsaak, 1960). ”För et
barn är leken lika nödvändig som bröd. När man tittar på barn som leker, ser man at de arbetar
hårdt med sig själva, utan att de vet om det” (Anschütz, 1988:44).

1.1 Begrunnelse for valg av oppgave
Jeg skal i denne oppgaven se på bruken av dramafaget i Steinerskolen. Jeg har alltid vært
begeistret for drama og teater i alle former, fra barns lek med kostymer og roller til
profesjonelle, magiske oppsetninger på teateret. Det er noe ved teater som rører ved noe langt
inne i oss mennesker, enten om vi spiller selv og føler mestringsfølelsen ved å fremføre en
plettfri Strindberg-monolog for et lamslått publikum, om vi har blitt rørt til tårer av barns
tolkning av ”Hans og Grete” eller om vi har ledd godt av ”Lomma foill av stein” på det lokale
teateret. Jeg har gjennom et tidligere studie fått jobbet med ti 14 åringer i en dramaprosess,
hvor målet var å utvikle en forestilling basert på det vi lærte av dem. Dette var en oppvekker
for meg. Aldri før og aldri siden har jeg sett noe fag ta slik plass i mennesker, avkle de og vise
frem den indre personen. Den kule gutten ble liten, den sjenerte ble åpen, den lille fylte hele
rommet, og selv jenta med høyt hårspray-hår og ti lag lip-gloss mistet alle masker og ble ekte
i scenerommet.
Drama er et viktig element i all undervisning og det er et tema og et fag som rommer mange
spennende utfordringer, men ofte føles det vanskelig å finne tid til drama i en skolehverdag
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med planer som skal følges og mål som skal nåes. ”Kvaliteten i teaterarbeidet vårt hviler i
sterk grad på hvor flinke vi er til å planlegge og koordinere de ressursene vi har til
disposisjon” (Mjøen, 2005). Ofte finnes det verken tid eller ressurser til dramaundervisning.
Jeg ønsker i denne oppgaven å se på hvordan dramafaget blir brukt i ulike steinerskoler.
Hovedvekten vil ligge på bruken av drama i barneskolen, men jeg vil også se på
ungdomskolen og videregående trinn. Det finnes lite oppdatert litteratur om drama og teater i
steinerskolene. Jeg vil derfor benytte meg mye av artikler og dramapedagogiske bøker
generelt. For å få et helhetlig bilde av dramafagets rolle i skolene, er det nødvendig å se på
kunstfagenes rolle generelt både i offentlig skole og i steinerskolen. Jeg har valgt å ikke ha et
eget drøftningskapittel i slutten av oppgaven, men har valgt å ta for meg og diskutere de ulike
momentene underveis.
Problemstillingen for oppgaven blir da som følger:
En undersøkelse av drama og teater som gjennomgående fag i Steinerskolens plan og
praksis. Hvordan kan drama og teater bidra til økt læring og mestringsfølelse?
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2

Begrepsavklaring

I denne oppgaven vil jeg benytte meg av ordet kunst i vid forstand. Når jeg senere skriver om
kunst i steinerskolen og i offentlig skole, favner dette om alle kunstneriske fag som maling,
tegning, modellering, drama, håndarbeid og eurytmi. Dramabegrepet favner også bredt.
Under dramabegrepet går både dramaleker, skuespill, teater og rollespill. Også resitasjon og
høytlesning av ulik art faller inn under kategorien drama.

3

Kunstnerisk undervisning

I steinerskolens læreplan Idé og praksis fra 2007 står det at Rudolf Steiner mente at en full
forståelse av virkeligheten ikke var mulig uten en kunstnerisk fordypelse. Steiner delte alle
kunstneriske impulser inn i to hovedgrupper, en plastisk-billedkunstnerisk og en musikalskdikterisk. Disse to retningene beskriver han som uforenelige, to polariteter som kun kan
forenes når det musikalske og det synlige blir en enhet, som foreksempel i eurytmien (Steiner,
2011). Eurytmien som fag kommer jeg tilbake til i kapittel 3.3. I steinerskolen kan selve
pedagogikken betraktes som kunst, og ethvert fag og emne er kunstnerisk utformet.
Kunsten og kunstundervisningen skal ikke bare være en harmoniserende og oppdragende
aktivitet, men også en erkjennelsesmetode der iakttakelse, oppmerksomhet, mental
tilstedeværelse og vurderingsevne øves. Den skal utvikle ferdigheter, stimulere skaperglede og
undring, men også flytte grenser (Steinerskoleforbundet, 2007).

I læreplanen står ikke dramafaget nevnt spesifikt som eget fag, men er en del av den generelle
kunstneriske undervisningen. På den måten får drama en stor plass i undervisningen gjennom
alle klasser på steinerskolen. I tillegg til den integrerte kunstneriske undervisningen har
praktisk-estetiske fag, som musikk, drama, eurytmi, maling og modellering egne, ukentlige
timer avhengig av klassetrinn. På samme måte som teorifagene innehar kunstneriske
elementer, er tanken bak kunst- og håndverksfagene å innarbeide metodiske, tekniske,
historiske og andre teoretiske elementer. Steiner mente at teori og praksis skulle høre
sammen. Det er i følge steinerskolens læreplan et slektskap mellom kunstnerisk virksomhet
og ideen om oppdragelse til frihet. Slik som frihet og ansvar henger sammen vil også
kunstneriske utrykksformer næres av rammene som læreplanen legger for kunstnerisk innhold
i faglig undervisning (Steinerskoleforbundet, 2007).
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Det faglige utgjør materialet for den kunstneriske bearbeidelsen, og kunsten åpner for øvelse,
tverrfaglighet, anskueliggjøring og vekking av kreative evner i sammenheng med faglæringen.
Derfor eksisterer det ingen motsetning mellom faglig læring og kunstneriske arbeidsmåter på
steinerskolen (Steinerskoleforbundet, 2007:7).

Men hva er estetikk? Fra antikken betydde estetikk den kunnskapen vi får gjennom
sanseerfaringer. Platon mente estetikk betydde læren om det skjønne eller læren om kunsten. I
dag kan det kanskje tolkes som læren om kunsten og dens funksjoner i den menneskelige
verden (Sæbø, 2008). Følelsesmessig og estetisk erfaring kommer til syne i en prosess i møtet
mellom elev, lærer og mottaker, slik modellen under viser:
SKAPER
elever/lærer

MOTTAKER
prosessen/ produktet

(KUNST)VERK
elever/lærer

(Sæbø, 2008).
Som denne figuren viser er alle tre aktørene like sentrale for å oppnå en erfaring som er både
følelsesmessig og estetisk. Om en av aktørene uteblir, oppnås ikke samme lærdom.

3.1 Hvorfor kunst i undervisningen
I sin bok Undervisningskunst og kunstnerisk undervisning, skriver Hanne Weisser om
komponisten Béla Bartóks opplevelse av hverdagskunst. Her beskrives den gamle
bondekulturen og om hvordan sang og kunst gikk hånd i hånd med hverdagens slit og arbeid.
I dag er skillet mellom kunst og arbeid større, dette så man allerede på Steiners tid. Rudolf
8
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Steiner valgte å gå i motsatt retning og intensivere kunst som en integrert del av arbeidet i
skolen (Weisser, 1996). Weisser skriver videre i sin bok at arbeidet med kunst i
steinerskolene kan sees på som øvelser i å oppleve, sanse, iaktta og erkjenne. Elevene
arbeider med fargene, formene og lydene og lærer å kjenne lovmessighetene i seg selv og i
verden. Det nære og det fjerne, det kalde og det varme, det lyse og det mørke, det oppreiste og
det sammensunkne. Om man følger en klasse gjennom en undervisningsdag på steinerskolen,
vil man se en kunstnerisk og estetisk bevissthet gjennom alle fagene på ulike måter. I de
lavere klassetrinnene er det for eksempel svært vanlig at hver skoledag starter med en
kunstnerisk aktivitet som for eksempel sang, fløytespill, dans eller resitasjon. På de høyere
trinnene har elevene egne perioder hvor de fordyper seg i ulike kunstformer som modellering,
drama og maling.
UNESCCO, FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, har i
samarbeid med professor Anne Bamford ved The University of arts in London forsket på
hvilken betydning kunstfagene har i skolen. Studien tok for seg mer enn 60 land, deriblant
Norge. Senere utviklet Anne Bambord en rapport spesielt for Norge kalt Arts and Cultural
education in Norway. Rapporten viser til at vi som nordmenn skryter av å være en
kulturnasjon, men forsømmer faget i undervisningen i skolene (Østrem, 2012).
Hvorfor vi skal undervise mer i kunst- og kulturfag? Hvorfor vi skal bruke flere metoder fra
kunst og kultur i undervisningen i alle fag? Fordi elevene, i tillegg til det kunstfaglige
utbyttet, får et mer positivt forhold til skolen, og fordi resultatene i språk og lesing blir 20
prosent bedre i de landene hvor de gjør dette (Utdanningsetaten, u.å).

Elever som har kunstneriske fag og kunstnerisk undervisning på skolen presterer, i følge
undersøkelsen, bedre i alle fag, har styrket gjennomsnittsresultat og økte prestasjoner. Det
fine med de kreative fagene er at de tar i bruk hele mennesket, ikke bare hjernen. Når elevene
gjør kunstneriske aktiviteter settes følelsene og kroppen i sving i tillegg til tenkningen
(Øgaard, 2011). I en artikkel i Dagbladets lørdagsmagasin 14.april, står det en artikkel om en
friskole i England. Grunntanken bak skolen er at all læring skal skje på barnas premisser og at
all lek er læring. Grunnleggeren bak Summerhill friskole var den skotske forfatteren og
rebellen Alexander Sutherland Neill. Han skal ha sagt at:
Mesteparten av skolearbeidet unge folk utfører er bortkastet tid, energi og tålmodighet. Det
frarøver ungdommen retten til å leke, leke og leke, og legger vekten av gamle hoder på unge
skuldrer (Jarlsbo, 2012:24).
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Den amerikanske forfatteren Ken Robinson uttalte på et TV-intervju med Fredrik Skavlan
(11.03.2011) at alle barn har en medfødt kreativitet som skolen systematisk bryter ned. Han sa
at den verdenen vi lever i er en verden som er i konstant forandring, hvor faglig kunnskap
ikke er nok. Han mente at indre bevegelighet og kreativitet, som oppnås gjennom kunstnerisk
undervisning, er basisferdigheter som støtter opp om kunnskapen. Han uttrykte at
hovedfokuset i skolen ikke bør ligge på testing av kunnskap, men på å styrke det skapende
mennesket (Øgaard, 2011). Det er viktig å understreke at kunst i steinerskolen ikke
nødvendigvis er et mål i seg selv, men et virkemiddel. Med læreplanen som ramme kan hver
enkelt lærer bruke sin kunstneriske frihet, noe som fører til variasjon i kunstneriske uttrykk og
et stort mangfold (Wollan, 2011). I følge steinerskolens læreplan bygger steinerpedagogikken
på en tillit til kunst, en tanke om læring som en kunstnerisk prosess (Steinerskoleforbundet,
2007). Det skolesystemet som er mest utbredt i dag, legger stor vekt på ”hodelæring”, en
læring som er nivådelt og som stadig skal settes på prøve. Denne type læring fører til en
isolert læring som kun fokuserer på hjernen, og ikke hele mennesket. ”Forståelsen av det du
lærer, skapes i erfaringen, det vil si at følelser og handlinger er integrert i læreprosessen”
(Fredly, 2011:3). Det er gjennom følelsesmessig engasjement at læring skjer. Når elevene
oppnår følelsesmessig engasjement, øker også læringsutbyttet i faget.
Trenden i de norske skolene er at fagene deles inn i a- og b-fag, hvor teoretiske fag og
basisferdigheter faller inn under a-fag, men all kunstnerisk aktivitet faller inn under b-fag. For
å få plass til nok a-fag i skolen, har kunstfagene stadig fått mindre plass, og ved flere tilfeller
er de helt ute av fagplanen i ungdomskolen, slik at drama og andre praktisk-estetiske fag kun
forekommer på barneskolen (Tessem, 2011). Med stadig økende forventninger og krav både
til elever og lærere, har kunstfagene i de norske skolene gått over til å få en kosetime-status,
eller enda verre en kaostime-status. Lærere uten riktig kompetanse i faget samt uoppnåelige
krav som skal nåes, har ført til kunstfag hvor både seriøsiteten og kvaliteten er vaklende, og
til fag som mangler respekt (Kongsøre, 2006). Min erfaring er at steinerskolen er et fint
motsvar på denne trenden i offentlig skole med nedtrapping av kunstfagene. Selv om
testingskulturen med kompetansemål og undersøkelser også har nådd steinerskolen, har ikke
kunstfagene blitt satt på gangen. I steinerskolen er kunstfagene mer enn bare krydder på
maten, i steinerskolene er kunstfagene selve maten og et grunnleggende fundament i
læreprosessen. Det legges vekt på kunstnerisk undervisning fra første skoledag og helt ut
videregående tinn, en undervisningsform som nærer elevene med kunnskap, fremfor å starte
10
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en kjemisk reaksjon. Poeten og esoterikeren William Butler Yeats skal ha uttalt at
”Utdannelse er ikke å fylle en krukke, men å tenne en ild” (Amrine, 2012:3). Dette utsagnet
har steinerskolen tatt til sitt hjerte og det ga også navnet til steinerskolens læreplan Å tenne en
ild fra 1997. Barn lærer best når undervisningen appellerer til deres forestillingsevne (Amrine,
2012). Når en lærer formidler nytt stoff i undervisningen i steinerskolen appellerer den
muntlige læringsformen til elevens imaginasjonsevne. ”Elevene sitter og lytter - med åpne
munner ”mates” de som sultne fugleunger. De mottar et kunstnerisk produkt fra læreren - en
opplevelse!” (Kongsøre, 2006). Mitt forståelse er at dette er en undervisningsform som tar i
bruk hele mennesket, og ikke bare hjernen.

3.2 Hvorfor drama i undervisningen
Pedagoger har etter hvert innsett de pedagogiske gevinstene som ligger i å la barn spille
teater. Drama er et unikt pedagogisk verktøy som imøtekommer barnet der det er og hjelper
det på veien. Barn som er våkne og flinke kan ta rollen sin fort og lærer tekst og geberder
umiddelbart, mens barn som på ulike måter sitter fast i seg selv trenger tid og tålmodighet før
de våger å gå helt inn i rollen. Når man har brukt tid og krefter på å lokke de fram, kan de få
utløp for innestengte følelser ved å leve seg inn i rollen, for så å stå på scenen og fremføre det
med den største selvfølgelighet (Lindholm & Smit, 1985). Ved å måtte krype ut av seg selv,
og inn i en rolle, kan barnet bli løst fra sin forknytthet. Dette kan gi muligheter av
pedagogisk-terapautisk art (Ledsaak & Eriksen, 1975). Det å være i en rolle, ikle seg kostyme
og være en del av en helhet i et sammenhengende stykke, kan vekke en ubeskrivelig
utfoldelsesglede hos barn og unge. Det er en lærers oppgave å finne rett rolle til rett elev. Ved
å fordele rollene ut ifra hvem som trenger de mest, og ikke hvem som passer dem best, kan
dette føre til positive resultater for skuespillet og elevens utvikling videre (Gording, 1965). De
eldre elevene kan i større grad være delaktige i rollefordelingen. Kanskje kan de komme med
egne forslag eller foreslå roller for hverandre, men også her tror jeg det er fordelaktig om
læreren tørr å skjære igjennom og ta noen upoppulære valg ved å kanskje ikke gi hovedrollen
til den som ønsker den mest, men til den som trenger den mest. Drama og teater kan ta form i
undervisningen på flere måter. Fra en enkel dramatisering av en tekst i et klasserom, til lengre
stykker som fremføres på en scene. I de små klassetrinnene kommer skuespillet av seg selv og
barna har en egen evne til å la seg rive med. Gjennom dramatisering og skuespill vekkes
skapende krefter til live og barna gir liv til alle roller, fra stein til prins, med like stor
innlevelse (Ledsaak u.å.).
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I steinerpedagogikken er prinsippet innpust og utpust sentralt. Innpust er et bilde på
konsentrasjon og fordypning, mens utpust kan være seg kroppslige aktiviteter som tar i bruk
andre deler av kroppen enn bare hjernen og forstandskreftene. Etter å ha hatt en faglig økt,
med mye konsentrasjon og fokus, er det riktig og godt for elevene med et utpust i form av
sang, drama eller annen kunstnerisk utfoldelse (Lindholm & Smit, 1985). Noen barn kan, slik
jeg ser det, være for mye bundet i seg selv. De kan virke lukket og lite frie. Ved hjelp av sang,
drama og historier skapes mentale bilder som er med på å løsrive barnet. Andre barn kan være
rake motsetninger. Disse er drømmende og lever seg kanskje for mye inn i fantasien. Disse
trenger konkreter som språk og matte for å kunne forbinde seg til omverdenen. Jeg mener det
er lærerens rolle å finne en balansegang i undervisningen slik at alle elevene kan forbinde seg
til undervisningsstoffet.
Move, and you excarnate; be still, you incarnate. But the result of movement is that you feel
more incarnated, as for instance after a brisk walk; of being still, that you feel more buoyant
and excarnated as for instance after a period of silent contemplation (Steiner, 2007:13).

I dynamikken mellom det aktive og det stille oppstår magien, og gir et eget rom for læring
som ikke kan oppnåes ved bare å sitte stille og få all lærdom tilført gjennom en sans;
hørselen.
Et stort internasjonalt forskningsprosjekt kalt DICE – Drama Improves Lisbon Key
Competences in Education, et prosjekt støttet av EU, har forsket på virkningen av drama i
undervisningen (Vareberg 2010). Forskningsprosjektet viser at det er mange fordeler med å
ha drama i undervisningen, blant annet blir elevene trygge på å ta ordet i forsamlinger og de
blir bedre konfliktløsere. Forskningsprosjektet har fulgt ungdommer i alderen 13-16 år og
viser at drama i undervisningen utelukkende har positiv effekt. Elementer som trivsel og økt
læringsutbytte står sentralt i tillegg til stressmestring, problemløsing og empati. Empati er en
av dramafagets viktigste effekter på mennesket. Gjennom å leve seg inn i en rolle og være en
annen, kan eleven få innblikk i hvordan en annen person ville opplevd en gitt situasjon.
Gjennom å kunne leve seg inn i en annens situasjon, vekkes forståelsen og behovet for å
hjelpe (Nyheim, Hårberg, u.å). Elever som får dramaundervisning viser seg også å være mer
tolerante ovenfor minoriteter enn elever i samme alder som ikke får dramaundervisning. ”I
tillegg viser DICE at gode dramapedagogiske verktøy kan utvikles for å nå kompetansemål
som vanligvis ikke nås gjennom tradisjonelle skolefag” (Vareberg, 2010). En av de viktigste
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oppgavene læreren har i steinerskolen er å motivere og engasjere elevene. Elevundersøkelser
utført i offentlig skole viser at få elever føler seg motivert til skolearbeid på grunn av en
undervisning som er lite engasjerende og variert (Sæbø, Allern, 2010).
Barn i dag trenger drama mer enn noen gang før. Flere barn i dag
tilbringer mange timer daglig foran tv- og dataskjermer. Jeg tenker at
nyere teknologi, som lesebrett og smarttelefoner, har ført til økt
tilgjengelighet slik at selv bussturen hjem eller handlerunden i
butikken også kan fylles med virtuell underholdning. ”They are
growing up in a wasteland for the soul [...] (Sloan, 2001:7). Denne
utviklingen fører til at flere unge i dag ikke stoler på, eller tar i bruk
sine egne indre bilder. Når media stadig serverer ferdigproduserte
bilder, blir det vanskelig for barn å danne sine egne, indre bilder.
Dette fører til at når de blir bedt om å se for seg og beskrive for eksempel Askeladden, vil nok
de alle fleste se for seg Ivo Caprinos Askeladden (se bilde), fremfor sin egne, indre Askeladd
(Sloan, 2001).
Drama er i følge David Sloan, forfatteren bak Stages of Imagination fra 2001, den mest
sosiale kunstarten. I en verden spekket at virtuelle inntrykk kan drama bidra til å la de indre
bildene komme frem igjen. Barn har ikke helt glemt sin fantasi eller indre imaginasjonskraft,
en kraft de ofte tok i bruk da de var små. Denne imaginasjonen kunne få kjepper til å være
lynraske biler og katten til å bli en skummel fiende. Innledningsvis ble det påpekt at lek og
drama uløselig henger sammen, og at lek er på mange måter er drama og drama er på mange
måter lek (Ledsaak, 1960). Gjennom drama kan barn som for lengst har latt sin indre
imaginasjonskraft sovne, finne tilbake til sine egne indre bilder og den barnlige lekenheten
(Sloan, 2001). Fantasi og kreativitet handler om å se for seg ting som i virkeligheten ikke er
der. Evnen til å tenke kreativt er en egenskap som kan øves. Drama bidrar til å øve
kreativiteten og forestillingsevnen, egenskaper som skolerer barna for å møte fremtidige
utfordringer ved å tenke nytt og kreativt (Nyheim, Hårberg, u.å.).
En elevundersøkelse utført i 2011 viser til urovekkende høye tall når det kommer til mobbing
blant elever. Med stadig økning av digitale media, blir det stadig mer mobbing i de norske
skolene, mener Kristel Bye Johansen ved Høyskolen i Sør-Trøndelag (Lyngstad, Sæbø,
2011). Mer praktisk undervisning med fokus på elevene, kan gi mer motiverte elever og

13

Marie Oust Ledsaak, 3.år lærerlinjen, vår 2012
mindre mobbing. Drama har vist seg å ha svært positiv effekt mot mobbing i skolen. Gjennom
drama kan elever leve seg inn i hverandres roller. Mobberen kan se seg selv utenifra og
kanskje få oppleve hvordan mottakerne for mobbing opplever det. Gjennom å jobbe seg
gjennom ulike dramaforløp opparbeides forståelse og empati og elevene kan være med på å
finne frem til alternative handlingsmuligheter. Aktivt bruk av drama og rollespill vil føre til
mindre mobbing og mer forståelse for hverandre (Lyngstad, Sæbø, 2011). Gjennom rollespill
øver elevene opp sosial kompetanse. De lærer seg å mestre sitt eget sinne og blir hyggeligere
og mer omgjengelige elever viser en nylig utført undersøkelse ved universitetet i Agder
(Stensholt, 2012).
Sosial kompetanse er viktig for å kunne mestre livet sitt. Vi vet at alle får seg en trøkk en
gang, eller et nederlag, og da er det om og gjøre å stå oppreist. Da vet vi at det å ha en høy
sosial kompetanse er viktig (Stensholt, 2012).

I tillegg kan slike dramaøvelser virke positivt på klassens identitet og fellesskap. Andre
problemstillinger og dilemmaer er også fint å bearbeide gjennom drama. Temaer som virker
meningsfulle for elevene virker positivt på samarbeidet, forståelsen og samholdet i en klasse
(Nyheim, Hårberg, u.å). ”Fortid, nåtid og fremtid møtes i det en kan utforske noe som har
skjedd i fortiden, gjennom spill i nåtid for å lære noe for fremtiden” (Lyngstad, Sæbø, 2011).
Sæbø og Lyngstad mener videre at dramafaget gir elever den nødvendige distansen de trenger
for å se en situasjon fra flere sider (2011).

3.3 Drama og eurytmi
Eurytmi er et unikt fag som kun finnes i steinerskolene. Det er et bevegelsesfag som kan deles
inn i tre grupper; scenekunst, pedagogisk kunst og terapi. Eurytmifagets scenekunstneriske
uttrykk kan sees i slektskap med dramafaget, hvor hovedelementene er menneskets sang og
tale og bevegelse med dramatiske uttrykk. Eurytmien er et eget fag i steinerskolene, men taes
ofte i bruk i samspill med andre fag. Rudolf Steiner skal ha kalt det besjelet gymnastikk, et
fag med fokus på muskelbruk og smidighet i samsvar med musikken og språkets
lovmessigheter (Bøhn, 1997). En unik skuespillform for steinerskolen er eurytmiskuespillene.
Her stilles bevegelsen i sentrum og tekst og tale i bakre rekke. Eurytmiskuespillene egner seg
svært godt for småskolen for her billedliggjør barna eventyr ved hjelp av farger, rytmer og
bevegelser. Toner og enkelte utrop bygger opp under historien; nøytrale bevegelser kan
understrekes med heftige utrop, og voldsomme bevegelser kan understrekes med stillhet. Et
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fint eventyr for små ”eurytmister” er for eksempel Pannekaken av Asbjørnsen og Moe
(Lindholm & Smit, 1985). Dette eventyret med mange dyreskikkelser og gjentakelser hvor
mye av fortellingen ligger i bevegelsene og i rollene i tillegg til teksten. Fargene står sentralt i
eurytmien. Fargene taler et universalt språk som formidles godt i samspill med bevegelsene i
eurytmien. Bevegelsesuttrykket understrekes av fargebruken og fargen er med på å
underbygge teamet i musikken eller verset som fremføres (Mathisen, 1987).
I moderne teater får bevegelsesuttrykk en mer og mer sentral rolle og skuespillere læres opp i
akrobatikk, dans og fekting for å bli bevegelige og smidige. Denne bevegelige smidigheten
får elever på steinerskolen gjennom eurytmien noe som gir noe levende til spillet (Mjøen,
2005). ”Eurytmien kan bidra til forfinelse av uttrykket; det som dreier seg om stillhet, varhet,
det usynlige, uhørlige, magiske” (Skaare, 2005:42). Når eurytmi vises i samspill med drama
oppstår på mange måter en ny dimensjon som gir en annen opplevelse enn hver kunstart hver
for seg. Drama er bevegelse og man må røre seg på en scene, ”ellers står man der bare med to
store hender og en kropp” (Ledsaak, 1960:3). I samsvar med eurytmien får spillet og
skuespilleren liv og det kan oppleves som om selve språket kommer til live gjennom
bevegelsen, med rytme, retning og mening. Mitt inntrykk er at nært og godt samarbeid
mellom klasselærer og eurytmilærer kan føre til mange og gode spill av variert art, et
samarbeid som er verdifullt for flere faggrupper og ikke minst for elevene.
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4

Alderstilpasset dramaundervisning

Drama står sentralt gjennom alle trinn på steinerskolen, fra 2.klasse og ut videregående trinn.
Faget har ikke egen plass i timeplanen, men er integrert i den øvrige undervisningen (Bøhn,
1997). Det er en fin erfaring for en klasse å samarbeide om et skuespill. Klassen går sammen
veien fra rollespill og dramaleker til små og store oppsetninger foran publikum. Elevene får
oppleve å resitere samlet som klasse og mot slutten av barneskolen begynner barna å stå fram
som solister og er klare for større roller. Barna lærer at teater ikke bare er lek, men også hardt
arbeid. De hjelper hverandre frem og man kan oppleve at barn som kanskje ikke er så streke
scenespillere, kan gjøre en utmerket jobb som kostymemakere og scenografer. Det er her
lærerens oppgave å gi hver enkelt elev oppdrag og roller som de mestrer, slik at de i
fellesskap kan føle den enorme mestringsgleden det er å lage og fremføre et spill sammen.
”For teateret er jo en liten verden –og i den kan alt forekomme... –alt er mulig. Fantasien får
virkelig lov til å boltre seg” (Lobeck, 1977: 3). Dramaundervisningen er ulik ved ulike trinn
på steinerskolen. Jeg vil i dette kapittelet ta for meg de tre ulike nivåene; barneskolen,
ungdomskolen og videregående og prøve å gi et bilde av hvordan drama blir brukt på de ulike
trinnene.

4.1 Drama i barneskolen
Hvorfor barneteater, spør Elisabeth Gording seg i sin bok Barneteater, en gjøglerlek fra 1965.
Svaret er at barneteateret er for barnesinnets skyld. Hun beskriver drama som lek og som
livsnødvendig for barnesinnet (Gording, 1965:9). I de tidlige barneårene lever elevene seg inn
i rollene når de spiller spill eller leker. De identifiserer seg med rollene og gir de liv. Jeg
opplever at enhver rolle er like viktig i denne alderen. Gording uttrykker at barneteater kan
være en fredet plett, en kunstnerisk ramme, hvor barnet kan ta del i symbolenes frigjorte
verden og få lov til å utfolde seg fritt (Gording, 1965).
Her lærer barna å være en del av scenens helhet, av et levende bilde, hvor farger, ting,
personer og musikk, alt har sin mening og sitt mål. I teaterets verden er intet vilkårlig, intet
tilfeldig eller meningsløst. Det som hvert enkelt skuespill i barneteateret bringer med seg, blir
barnets egen livserfaring. Barneteateret er på denne måten er forspill til livets virkelige lek
under fullt ansvar (Gording, 1965:11).

Den formen for lek, med rollespill og stor innlevelse er oppdragende for barnet. I barneskolen
er teater fremdeles en lek. Gjennom lek med ord og regler, vers og sanger oppstår spillet, som
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en lek med form. Lærerens rolle blir her å forløse fantasien og gi barna en opplevelse de ikke
oppnår helt av seg selv. Kanskje må læreren selv gå inn i en rolle for å forløse elevenes
fantasi. En lærer i rolle kan også være med å styre dramaleken innenifra slik at leken får en
retning og blir meningsfull. Det er ikke noe mål i seg selv at drama i småklassen bare skal
være lek, men lekens grunnbetydning er å bearbeide virkeligheten og lære gjennom handling
(Bøhn, 1997). Det er hensiktsmessig for barna å oppleve at dramaleken har en retning og et
mål, ikke en tilfeldig lek hvor barnet ikke får den ”næringen” det trenger for vekst og
utvikling (Ledsaak, 1965). Det å gjøre drama i barneskolen øver mange sider hos barna.
Gjennom å ta i bruk flere sider av seg selv samtidig, styrkes personligheten. I tillegg krever
drama at man tar i bruk hele sansespektret. Drama øver språk, balanse, bevegelse, hørsel og
samspill, i tillegg øver drama også holdning og kroppsspråk.
Barn er hermende vesener. De ser også opp til de voksne, observerer og hermer. ”Aristoteles
sa at mennesket lærer først gjennom efterligning” (Ledsaak, u.å.). Det å spille en rolle gir
barna muligheten til å sette seg inn i et annet menneskes sted, noe som øver barnets empatiske
sider. I tillegg er drama oppdragende. Den felles anstrengelsen skjerper viljen og er et viktig
sosialt arbeid for klassen. Gleden over å mestre og å gjennomføre noe sammen styrker
samholdet og har i seg selv en oppdragende effekt (Ledsaak,1960). Drama kan hjelpe barna til
å få kontakt med omverdenen. Mange barn greier å beholde den umiddelbare
innlevelsesevnen, men mange barn får i møte med hindringer og konflikter av ulik art,
hemninger som vanskeliggjør den umiddelbare innlevelsen. Elisabeth Gording (1965)
beskriver dette som en mur eller en maske som læreren må igjennom for å komme inn til
barnet. Slike murer kan komme til syne på mange måter. Barnet kan være stille og
tilbaketrukket eller påtatt barsk, noen er utagerende mens andre igjen er apatiske. Gjennom
drama frigjøres disse barna og gradvis kan utfoldelsesevnen og innlevelsen komme tilbake
(Gording, 1965).
I de tidligste skoleårene på steinerskolen foregår mye av dramaarbeidet i det rytmiske
arbeidet. Gjennom resitasjon av vers og regler, gjennom sang og dans og gjennom lærerens
fortellinger. Klassene kan også spille små spill basert på temaet i hovedfagsperiodene eller for
eksempel språkfagene. Hovedelementet er her at klassen spiller sammen som en gruppe slik at
de kan hvile i tryggheten av klassefellesskapet. Utdrag av spill basert på talekor er godt egnet
for alle de lavere klassetrinnene, da elevene står i en halvsirkel på scenen og barna kan spille
mindre roller med helheten og klassefellesskapet som sikkerhetsnett. Det kan være at noen
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elever fremsier noen replikker alene, men målet er ikke en egen tolkning av en rolle, men
gleden av å fremføre noe sammen (Bøhn, 1997). Fokuset er ikke på hver enkelt elev, på denne
måten føler alle samme ære og glede for det arbeidet de har fremført.
Hele vårt samfunn er bygd opp på prinsippet ”flink”, ikke ”flink”, ”galt” - ”riktig”. Ved
barneteater faller disse begrepene til marken og dekker intet som helst. Ingenting er ”riktig”
og ingenting er ”galt” ved teateret. Ingen er ”flinke” og ingen er ”ikke flinke” (Gording,
1965:17).

Når formelle krav og flinkhet er satt litt til side, tror jeg det skapes et eget rom for læring.
Med stadige læringsmål som skal nåes, mener jeg selv elever i barneskolen kan oppleve et
læringspress. Gjennom lek med drama kan alle krav legges til side og det flinke barnet kan få
hvile. Som nevnt i kapittel 3.2 har læreren en viktig rolle ved å gi riktig rolle til riktig elev;
ved å ikke gi de viktigste rollene til de flinkeste elevene, men gi roller og oppgaver basert på
hva barnet trenger og ikke hva barnet tror det trenger (Gording, 1965). ”Dersom prisen for å
finne seg til rette i verden blir å tape den indre verden vil prisen bli høyere enn noen kan
betale” (Witkin, 1974). Dagens samfunn prøver, slik jeg ser det, stadig å tilpasse barnet til den
ytre verden, noe som gir mindre plass til kunstneriske aktiviteter.
Steinerskolene i Norge har en årelang tradisjon på å samle familie, elever og lærere til Kristifødsel-spillet, Hyrde-spillet og Paradis-spillet. Tradisjonene er ulike fra skole til skole. På
noen steinerskoler er det lærerne som fremfører spillene og ved andre skoler er det elevene
som fremfører de. Gjennom skoleårene lærer barna disse stykkene godt å kjenne. Hver advent
fremføres de og mange av elevene deltar selv i spillet eller spillene i løpet av sin skoletid.
Disse stykkende egner seg godt for spill med barn og unge. Spilleformen, med talekor og
scenebesetningen i en halvsirkel på scenen, stammer kanskje fra de greske tragediene, hvor
dramaet skjedde i talekorene, og hvor det etter hvert trådte frem solister, som igjen kunne
vende tilbake til helheten i spillet. Typisk for disse spillene er at de også inneholder elementer
med sang og dans. Det er ikke hensiktsmessig å presse et barn til soloprestasjoner, da dette
kan føre til at barnet blir avstengt eller bedrøvet. De yngste elevene er ikke naturlige solister
(Ledsaak, 1960). Mot slutten av barneskolen er eleven mer i stand til å ta egne roller og noen
kan ha stor glede av å stå frem på en scene alene. Nå kan elevene få erfare at drama ikke bare
er lek, men også arbeid for et felles mål. Fra å ha stått sammen som klasse trår etter hvert flere
enkelt elever frem og fremsier sin rolle. I språkundervisningen er skuespill et fint
virkemiddel, og da er det en fordel at flere har egne roller og tekst de må lære. Ved å spille
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spill med små roller og kanskje små talekor, kan elevene øke ordforrådet sitt og lære språket å
kjenne fra en annen side. Fine språkspill i 5.-7. klasse er for eksempel klassikeren Robin
Hood av Ben Jonson eller det engelske folkeeventyret De tre små griser som har flotte
versjoner på rim.
Gjennom hele barneskolen bør fokuset være på å utvikle og frigjøre barnet, ikke kue det.
Barnets behov og utvikling må stå i sentrum. Slik jeg ser det er det i grunnskolen at
fundamentet for videre kreativitet og lærelyst blir lagt. Ganske tidlig legges grunnlaget for
videre læring, og med varierte arbeidsformer, musikk, lek og drama bidrar vi til å utdanne
”tryggere, gladere, mer kreative og sannsynligvis også smartere elever [...]” (Fredly, 2011:3).

4.2 Drama i ungdomsskolen
Når elevene kommer opp i ungdomsårene, er de på en stadig søken etter seg selv. De prøver
ut nye personligheter og stiler, utforsker en ny talemåte eller et helt nytt ganglag. Her foregår
skuespill daglig og overalt. (Sloan, 2001). Elevene kontrollerer hvordan de fremstiller seg
selv ovenfor andre, hvordan andre skal oppfatte dem, hva de kan, ikke kan og hva de burde
kunne. Det hele er et utstudert spill, med en troverdig dramaturgi og innlevelse i rollen. I
dramaarbeid i ungdomskolen bør man derfor først trenge gjennom det rollespillet elevene
spiller til daglig, før man kan spille mer klassisk skuespill (Goffman,1992). Trangen til å
eksperimentere og stadig teste grenser gjør at det sjelden er vankelig å engasjere ungdommer i
dramaarbeid. Gjennom ulike dramaøvelser og dramaleker kan elevene utfordre seg selv og på
ulike måter lande i seg selv. Mange tenåringer har i dag flere skuespillerforbilder. Gjennom
TV, film og data er favorittskuespilleren bare et tastetrykk unna, og kanskje har mange av
elevene en drøm om å bli en stor stjerne i Hollywood (Sloan, 2001). Til tross for dette er det
mange elever som er redde for å blottstille seg. I dramaarbeid er kroppen instrumentet og
redskapet og på grunn av dette kan det å fremføre et stykke på en scene for publikum få
elevene til å føle seg ubeskyttet og sårbare. Selv når elevene spiller en rolle, kommer mye av
personligheten til syne og uten et instrument å gjemme seg bak er kontakten mellom
skuespiller og publikum veldig nær. I enhver dramaprosess står nøkkelordene samarbeid og
fellesskapsfølelsen sterkt. Samspill, empati og sosial følsomhet er det viktigste elevene kan
lære i en dramaprosess (Lauvstad, 2012).
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Steinerpedagogikken legger stor vekt på helhetstankegang. Teaterundervisningen skal hjelpe
elevene til å se sammenhenger i verden, fordi sammenheng gir mening, og mening skaper
stabilitet og identifikasjon (Lauvstad, 2012:50).

I ungdomsskolen er det vanlig å finne stoff i hovedfagsperiodene som kan dramatiseres.
Historieundervisningen er spesielt egnet for dette. Her kan man finne scener fra
Kongesagaene eller Roms historie som er fine å dramatisere (Ledsaak & Eriksen, 1975).
Shakespeare egner seg godt når man kommer til de høyere klassetrinnene, omlag 8.-9.klasse.
Stykkene inneholder ofte sterke følelser som små barna ikke har lite belegg for å kjenne til
eller forstå. Det er viktig å ikke foregripe barnas utvikling og framprovosere følelser og
forestillinger som de ikke er modne for, da dette etter mitt syn blir å foregripe barns utvikling.
Det kan være hensiktsmessig at læreren skriver om og forkorter enkelte klassiske spill, slik at
skuespillet tilrettelegges for en bestemt aldersgruppe eller klasse.
De klassiske teaterteoretikerne talte om at teateret renset sjelen. Det som sjelen har for meget
eller for lite harmoniseres, og mennesket blir mer likevektig og sundt, sa de. I dag er dette
gjenoppdagede sannheter i enkelte psykologiske og medisinske kretser. Oppdrageren, foreldre
og lærere, kan ofte oppleve hvordan det kan går til at et ungt menneske vokser på en
teaterrolle (Ledsaak, 1960:4).

Ved et nylig besøk på Steinerskolen i Trondheim fikk jeg se en 8.klasse fremføre skuespill.
Før spillet startet forklarte læreren litt om prosessen og tiden før skuespillet. I klassen hadde
det i lengre tid hersket en følelse av leihet. Elevene lå på pultene, trette av fagene, læreren,
vinteren og skolen. Det var tre uker til ferie og læreren tenkte at her måtte noe gjøres og dette
burde være noe kunstnerisk. Læreren stilte seg selv og skolens teatersal til disposisjon.
Elevene ble spurt hva de ville gjøre. De delte seg inn i grupper og la hodene i bløtt. Teater var
uaktuelt. Noe klassisk og tradisjonelt hadde de ikke lyst til å gjøre, og de ville i hvert fall ikke
gjøre noe ”steinersk”, for det var de så leie av! Etter som gruppearbeidet skred fram begynte
elevene å komme fram til hva de ville gjøre. Teater. De ville spille klassisk teater. Og de ville
spille klassisk ”steinersk” teater. De satte opp Shakespeares Romeo og Julie. I fullt alvor og
med varierende grad av innlevelse spilte de historiens mest kjente kjærlighetsdrama for stolte
foreldre og andre spente gjester. Fremføringen bar preg av den dårlige tiden de hadde hatt til
rådighet, men sammen dro de lasset. Med flotte kostymer og lette sceneskift tok de publikum
med inn i en annen verden. Dette viste for meg at elever vil teater. For elever i
ungdomstrinnet er det er godt å tre inn i en rolle og inn i et kostyme og få lov til å oppleve
Shakespeare på sine egne premisser.
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Læreren for klassen fortalte meg at etter spillet var over og skolehverdagen igjen gikk tilbake
til normalt, opplevde hun klassen som mer samlet, som én gjeng. Elevene hadde mer respekt
for hverandre og alle så alle. Elvene uttalte selv at de hadde blitt så gode venner og at de
opplevde at noe hadde blitt forandret etter skuespillperioden de hadde hatt sammen. Før
perioden hadde det vært mye mas i klassen om å slippe lekser og om at det var så mye å gjøre,
dette er nå helt borte og elevene jobbet hardt og målrettet med undervisningsstoffet. Slik jeg
ser det er det noen positive effekter med drama i en klasse som man ikke kan oppnå gjennom
andre pedagogiske hjelpemidler. Å snu en klasse fra skoletretthet og mas, til effektiv jobbing
og arbeidsglede ved hjelp av tre uker med Shakespeare, hvem skulle tro at det var en
vidundermedisin? Gjennom en slik periode utvikler individet noe nytt for seg selv og for
klassen. Sammen flytter de grenser og skaper nye rom for læring.

4.3 Drama på videregående
På videregående er det på tide å ta i bruk all den kunstneriske kunnskapen elevene har
opparbeidet gjennom skoleårene. 12 års skolegang på en steinerskole bør få blomstre i et
avsluttende, stort spill, en tradisjon som er gjennomgående på de fleste steinerskoler. Klassen
er kanskje en mikset klasse, med elever som har gått ”hele livet” på en steinerskole og andre
som har gått på andre skoler fram til videregående. Denne symbiosen av elever fører til
mange ulike impulser og ideer. På videregående får elevene mer enn tidligere oppleve at
drama er ikke bare det som foregår på scenen, men også alt som skjer rundt. For at skuespillet
på scenen skal gå knirkefritt, kreves et sømløst og nøye samarbeid fra hele klassen.
Scenografi, rekvisitter, lys, tekst og selve skuespillet - alt må utarbeides sammen. Det er
hensiktsmessig å la elevene forstå hva som skjer hvis alle jobber med sine ting hver for seg.
Om scenografien utarbeides uten samarbeid med lys og spill vil dette innvirke negativt på
helhetsinntrykket. Alt henger sammen som et finslipt maskineri. Å jobbe sammen på denne
måten er altså oppdragende og en god sosial trening (Sloan, 2001). Kanskje må divaen som
helst vil spille hovedrollen finne seg i å selv svinge hammeren for å få på plass kulissene, og
kanskje må den som helst gjemmer seg i skyggen og styrer lys, ta en utfordrende rolle for å få
rollelisten til å gå opp. Det å ta for seg bokstaver og ord i et manus og gjøre det til fargerikt
språk og levende spill er, slik Sloan beskriver det, en inkarnerende opplevelse og gir hver
enkelt en mulighet til å utvikle sitt potensiale.
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If, as teachers and parents, it is our highest task to help our students and children become
themselves in the fullest and healthiest possible manner, drama can be our most dynamic
means of assisting with this unfolding (Sloan, 2001:12).

Etter å ha gjennomført en stor sceneprodusjon sammen og ha samarbeidet om alt fra kostymer
til rekvisitter, er klassen nå klar for å avslutte 12 års skolegang. Med seg i bagasjen har de
fagmengden de trenger for videre studier samt tryggheten, empatien og lærelyst fra
kunstfagene i steinerskolen.
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5

Pedagogens rolle

I den nåværende læreplanen i norsk, offentlig skole, har dramafaget over tid blitt svært
svekket, selv om planen legger vekt på det skapende mennesket og det kreative barnet. Norsk
skole er og blir preget av det teoretiske fokuset på de sentrale skolefagene som norsk, engelsk
og matematikk (Fredly, 2011). I lærerutdanningen for offentlig skole defineres drama som et
skolerelevant fag, men legger opp til at hver enkelt skole selv kan definere bruken av drama.
Dette har ført til at drama nå er blitt et fag avhengig av hver enkelt lærer, skole, en ildsjel eller
rektor. Manglende fokus på dramafaget i lærerutdanningen har ført til lærere som ikke tør å ta
i bruk drama som metode i skolen, og med metodefrihet, er de heller ikke nødt til å bryne seg
på det (Allern, 2011). For hvem har ansvaret for elevenes dramatiske utfoldelse? Har trenden
gått så langt at all kunstnerisk undervisning hører kulturskolen til? I lærerplanverket del 2 Prinsipp for opplæring står det:
Elevene skal møte kunst og kulturformer som uttrykker både menneskers individualitet og
fellesskap, og som stimulerer deres kreativitet og nyskapende evner. De skal også få mulighet
til å bruke sine skapende evner gjennom ulike aktiviteter og uttrykksformer. Dette kan gi
grunnlag for refleksjon, følelser og spontanitet (Kulturdepartementet, 2008).

Jeg trenger ikke å tenke meg lenge om før jeg kommer på et fag som kan gi elevene disse
mulighetene og erfaringene. Dramafaget har alt som skal til for å gi elevene nyskapende
evner, refleksjon og spontanitet.
Mitt inntrykk er at dramafaget i steinerskolen har varierende status, avhengig av skolen og
lærerne. Til tross for dette legger allikevel steinerskolene opp til en mer kunstnerisk
undervisning med flere dramaelementer i den daglige undervisningen enn den offentlige
skolen. De fleste som jobber med teater i steinerskolene har ikke selv utdanning innen faget,
men anvender enten sin klasselærerkompetanse eller andre fagområder og bruker allikevel
drama i undervisningen. Trygve Mjøen kaller slike lærere i sin artikkel ”Å skue spillet”
(2005) for fuskere i faget. Men hva er viktigst? Lærerens kompetanse eller lærerens interesse?
Jeg opplever at det mest essensielle i en dramaprosess er lysten til å drive med drama og
tryggheten til å prøve seg fram. Pedagogen er i følge Pisaundersøkelsen 2003, den viktigste
enkeltfaktoren for trivsel og læring i skolen (Pisa, 2003). Man trenger ikke å ha en lang,
dramapedagogisk utdannelse bak seg for å gjøre drama med barn. De aller viktigste
egenskapene er å være lyttende, fleksibel og prosessorientert. Skaper læreren en trygg og
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involverende atmosfære, kan dette være nok til å lokke frem viljen til drama i klassen. Det å
være lærer er og blir et kunstnerisk yrke. ”Steiner etterlater ingen tvil om at undervisning og
oppdragelse er en kunstnerisk oppgave” (Wollan, 2011). Kanskje må læreren selv gå inn i en
rolle og ut av seg selv. Gjennom å ta på seg en hatt og et par briller kan læreren plutselig
forvandles til en fremmed. Kanskje har klassen en rollefigur som kommer på besøk i
språkundervisningen, eller kanskje har læreren mange roller som kan taes frem ved behov og
bruker disse til å underbygge emnene i flere fag. Det kreves litt kreativitet og fantasi fra
lærerens side, men det stimulerer elevene til læring (Sæbø, 2003). Drama kan gå hånd i hånd
med faginnholdet. Slik jeg ser det er en av de viktigste oppgavene som pedagog å ha innsikt i
og forståelse for barnets naturlige rollelek samt ha kunnskap om barns utvikling og
oppvekstvilkår. Gjennom dette kan læreren utvikle små rollespill og dramaleker. Slike spill,
med utgangspunkt i barnas egen utvikling kan virke forløsende. Drama kan hjelpe elevene til
å finne løsninger i seg selv og finne fram sine iboende ressurser. For at dette skal skje er det
viktig at rollespillet gir mening, slik at elevene kan forbinde seg til det og la seg engasjere.
Læringen står sentralt, en læring som skal angår barna. En tar utgangspunkt i barnets evner,
søken og behov etter å forstå verden, sine medmennesker og samspillet mennesker i mellom.
Dette skjer i en veksling mellom å agere og å være seg selv (Sæbø, 2003).

Det kan være fint å ha en kurv med enkle, små rekvisitter stående i klasserommet, slik at både
læreren og elevene kjapt ikle seg en hatt eller en stokk og raskt gå inn i en rolle. Med
improvisasjon og små spill i den daglige undervisningen kan spranget opp til større skuespill
og dramaproduksjoner virke mindre skremmende. Det kan virke skremmende å lære en hel
klasse roller, og få alle til å ikle seg kostymer og stille opp og si sin replikk på riktig sted til
riktig tid foran en sal full av spente ansikter, men det er ikke resultatet som er det viktigste. Jo
visst er resultatet er viktig, og det er både oppdragende og samlende for en klasse å oppleve
gleden av å fremføre noe sammen, men min erfaring er at elevene ikke er så kritisk til eget
arbeid som læreren kan være. For elevene handler det mye om gleden med å vise frem det de
har jobbet med. Noen ganger er kanskje er ikke produktet helt ferdig, og stykket ikke like
finslipt som læreren skulle ønske, men like fult kan dette virke positivt inn på motivasjon og
lærelyst i etterkant. Forskning har vist at for at drama i undervisningen skal ha en positiv
virkning så er det hensiktsmessig om det skjer kontinuerlig og at det ikke bærer preg av å
være en gavepakke eller ”happening”. Det er det langsiktige og målrettede arbeidet med
drama som fører til motiverte og engasjerte elever (Nyheim, 2011). Læreren må legge bort de
eventuelle ambisjonene hun har på sine og elevenes vegne og tørre å innse at veien er målet
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og vise frem det uperfekte. Prosessen fram til målet kan være vel så viktig, eller viktigere enn
selve forestillingen.

5.1 Motivasjon, læring og mestringsfølelse
Læringsplakaten er en ellevepunkts liste som ligger som grunnlag for hvordan all opplæring i
skolen skal foregå. Under har jeg plukket ut de punktene som jeg synes vedrører dramafaget i
skolen:
LÆRINGSPLAKATEN
Skolen og lærebedriften skal:
- gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter
individuelt og i samarbeid med andre
−stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet
−stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til
kritisk tenkning
−stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å
utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse
−fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter
(Utdanningsdirektoratet, u.å.)

Det er en utfordring i skolen i dag å imøtekomme alle elevenes og foreldrenes ønsker og
myndighetenes stadige økende krav. Presset er stort, og med kompetansemål og Pisaundersøkelser står skolen ofte i et søkelys de selv ikke ønsker å være i. Det er ikke lett å finne
tid til kunstnerisk aktivitet når presset på de teoretiske fagene stadig øker og samfunnet blir
mer og mer teoretisk orientert. Steinerskolen står som et motsvar til dette, hvor skolen favner
om den kunstneriske aktiviteten. Læringsplakaten pålegger skolene å stimulere til læringslyst,
kritisk tenkning og personlig utvikling i tillegg til muligheten til å utvikle eget talent og
kulturell kompetanse.
Gjennom å integrere drama i undervisningen har skolen og læreren større mulighet til å innfri
flere av punktene i læringsplakaten, og kanskje særlig de om læringsmiljø, lærelyst, varierte
arbeidsmåter og sosial og kulturell kompetanse (Sæbø, 2005).

Slik jeg ser det kan ikke disse punktene på læringsplakaten gjennomføres om kunstfagene
generelt og dramafaget spesielt mister sin plass i skolen. Anne Bamford utviklet, som nevnt i
kaptittel 3.1, i samarbeid med UNESCO et forskningsprosjekt som kartla kunstfagets
betydning i utdannelsen globalt sett. Rapporten fikk navnet WOW-faktoren. I forordet til den
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norske utgaven, som ble utgitt i 2008, uttaler Bamford at hun gjennom sine besøk i Norge og
samtaler med elever, lærer og forskere har fått forståelse for det presset som utdanningen i
Norge er under. Likevel mener hun at kunstfaglig utdannelse med høy kvalitet ikke skal anses
som noe ekstra og tidkrevende i skolehverdagen, men selve kjernen i hele utdannelsen.
Ved hjelp av kulturbasert og kunstfaglig utdanning kan skolene utvikle elever med selvtillit.
Elever med kritisk sans og motivasjon, elever som kan bidra til kulturell rikdom og kreativ
kapital for landet (Bamford, 2008:16).

Bamford viser til at en kunstnerisk undervisning fører til positivt selvbilde og elever som har
eierskap til undervisningen og motivasjon til å lære. I tillegg har kunst i utdannelsen positive
effekter for elevenes helse og velferd. Videre trekker Bamford tråden over til at kunsten på
mange måter har fått en renessanse med tanke på innovasjon og fornying som nå har satt fart i
vår moderne verden. Gjennom kunstnerisk undervisning kan ideene få flyte fritt og gir bieffekter som refleksjon og kritisk tenkning. Dessverre konkluderer WOW-rapporten med at
”Det er en kløft mellom den politiske retorikken om kunstfag og de tiltak som faktisk blir
gjennomført i skolen” (Bamford, 2008:11). Slik er tendensen også i Norge med stadig
overvåkning av utdannelsen med testing og måloppnåelse. Manglende bevis på de positive
effektene ved kunst i undervisningen har ført til at kunstfagene er blitt et b-fag i skolen
(Bamford, 2008). Videre konkluderer rapporten med at det kreves fokus på nøkkelpersonene i
overlevering av kunst i undervisningen. Som nevnt tidligere er mange utdannede lærere ikke
skodd for kunstnerisk undervisning, og kanskje er det heller ikke noe kultur for det på skolen
(Allern, 2011). Jeg mener at om vi vil utdanne elever som er skodd for fremtiden, som er
trygge både sosialt og faglig må vi tørre å bryte våre egne barrierer og ta en utfordring.
Ingen har noen gang sagt at det er noen lettvindt vei til danning, drama er heller ikke noen
”hokus pokus” metode. Likevel, ut i fra de utfordringer skolen står ovenfor er det mine
erfaringer at drama har mer å bidra med enn den vanlige lærer er klar over (Sæbø, 2004:9).

Nå som WOW-rapporten og UNESCO viser til at kunst i undervisningen kun har positive
effekter, ser jeg ingen grunn til å sitte på gjerdet og la kunstfagene ligge i skyggen. Slik jeg
seg det gir drama i undervisningen opplevelser og vekker fantasien hos elevene. Gjennom å gi
plass til rollespill og dramaleker oppnår læreren en skapende og utforskende læreprosess som
utvikler evner som empati og innlevelse (Lauvstad, 2012).
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Jeg mener at drama er det eneste faget i skolen som ivaretar humor og glede, bidrar til
spenning og overraskelser og samtidig øver opp evnen til konsentrasjon, kommunikasjon og
samspill og som i tillegg gir mestringsfølelse og lærelyst. Ingen andre fag tar i bruk hele
kroppen og tar i bruk hele sanseregisteret som drama.
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6

Avsluttende tanker

Slik jeg ser det har norske skoler gått baklengs inn i fremtiden. Mens andre land tar til mot og
setter kunst på timeplanen lider Norge av det Bamford kaller et PISA-hysteri. Andelen
praktiske fag i skolen har de siste årene sunket fra 20 prosent til lave 12.5 prosent - hvor skal
dette ende? PISA undersøkelsene står i følge Bamford som eneste sannhet og skaper et
skolesystem som bevisst velger bort de kulturelle fagene, selv om all forskning sier at det er
nettopp kunstfagene som øker læringseffekten. Noen lærere og rektorer snikinnfører
kunstfagene i timeplanen, men gjør det i all stillhet, i frykt for kjeft fra ledelse, foreldre eller
myndigheter (Østrem, 2012). Som nevnt i innledningen sees kunst i skolen på som ”Nice but
not necessary”, men nå som det har vist seg å være langt mer enn bare fint og koselig, mener
jeg at det er på tide å snu båten, og igjen satse tungt på kunstfagene i skolen. Rektoren ved
Summerhill friskole i england uttalte i Magasinet (14.04.12) at:
Dagens skolesystemer utdanner hodet, ikke hjertet, følelsene eller mentaliteten. Jeg pleier å
sammenligne elevene med duer i fangenskap. Duer kan trenes til å gjøre fantastiske ting. [...]
Alt går bra til den dagen de slippes ut blant andre duer: Da viser det seg at de ikke har lært noe
om det å være due. Den samme feilen gjør vi med barn: Vi underviser og underviser, men
glemmer å lære dem å være mennesker (Jarlsbo, 2012:30).

Jeg sier meg enig. Jeg tror at med all testingen som kommer allerede fra første skoleår, og
med en timeplan som kun prioriterer a-fagene, tror jeg vi går fremtiden i møte med skoletrøtte
barn, matte lærere og skoler som sliter med å motivere elever til læring, noe som fører til at
skoletrette ungdommer faller ut av skolesystemet så snart de får muligheten. Kunstfagene i
skolen dukker med ujevne mellomrom opp i avisartikler og diskusjonsforum på nett og selv
om forsknings viser at kunstfagene øker mestringsfølelse, lærelyst, motivasjon og oppmøte er
det vanskelig å finne tid til det i en allerede full timeplan.
Anne Bamford deltok nylig på en konferanse om kultur i skolen i Norge, og uttrykte
bekymring for den utviklingen vi har i Norge i dag. Hun mener det er en rekke politiske valg
og føringer som har ført den norske skolen på feil spor. Forskningen hennes avdekker at i
stedet for å sette av midler til kunstneriske fag i skolen, går disse til kulturskolene og
prosjektet Den kulturelle skolesekken. Den kulturelle skolesekken er et samarbeid mellom
kultur- og skolesektoren som skal sørge for at elever får møte profesjonell kunst og kultur av
alle slag (Norsk kulturråd, u.å). Hun viser til at kulturskolen bygger opp under skiller i
samfunnet, ved at kun de som har råd til det får oppleve kultur på fritida. ”Kulturskolen kan
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ikke ses isolert fra resten av utdanningsløpet [...] Kulturskolen står i sammenheng med hver
enkelts elev utdannelse og dannelse i det lange løp” (Nyheim, 2011). Den kulturelle
skolesekken omtaler Anne Bamford som en form for speed-dating hvor elevene får oppleve
løsrevne kulturinnslag uten noen form for forarbeid eller bearbeidelse (Østrem, 2012).

Så hva med steinerskolen. Vi har vel tilstrekkelig med kunstfag i skolen, med både maling og
eurytmi på timeplanen? I steinerskolenes læreplan fra 1997, Å tenne en ild, står det at
steinerskolens grunntanke er å utvikle menneskets uendelige muligheter.
Barnet bærer et løfte med seg om å lære, bli mer menneske, realisere noe individuelt og stort,
kort sagt bli skapende. Dette løfte blir bare så altfor ofte ikke innfridd. Omgivelsenes,
samfunnets mange begrensninger danner dessverre sperrer mot virkelig læring (Bøhn, 1997).

Steinerskolen forsøker å nære opp under en læreprosess med varierte undervisningsformer
hvor elevene kan være delaktig og medvirkende og en muntlig undervisningsform som gir
elevene muligheten til å ta i bruk sin egen fantasi (Bøhn, 1997). Min oppfatning er at også
steinerskolene lider av et snev av PISA-hysteri og lar seg stresse av måloppnåelse og
kvalitetssikring. Som en privat skole med offentlig godkjent læreplan opplever steinerskolen
det samme presset for kvalitetssikring som den offentlige skolen i Norge. Noen steinerskoler i
Norge sliter med å få tilstrekkelig med lærere med steinerpedagogisk bakgrunn, noe som fører
at noen skoler og klasser får lærere som ikke har forståelse for grunntanken om en kunstnerisk
undervisning. Også Bamford uttrykte bekymring for de elevene som fikk lærere som ikke
kunne synge og som aldri har danset et steg i hele sitt liv. ”All forskning sier at
læringseffekten blir svekket om denne dimensjonen forsvinner fra skolen” (Østrem, 2012).
Min mening er at steinerskolen må tørre å sette krav til sine ansatte og vokte seg for å bli
smittet av tendensen til at kunstfag blir b-fag som blir satt på timeplanen i smug og innføres
som en kosetime på fredager når alle andre mål er innfridd. De mindre kunstfagene, som for
eksempel drama, som ikke har en egen plass i læreplanen må favnes om og taes inn i varmen
som et unikt pedagogisk verktøy. Vist kan det virke uoverkommelig å temme en vill klasse,
lære dem scenekunst og replikker, ikle de kostymer og fremføre det for kollegaer og foreldre.
Men mitt inntrykk er at lærere som har tatt seg tid og gjort seg bryet med det, ikke angrer.
Bonusen er ivrige og motiverte elever, stolte foreldre og inspirerte kollegaer som eksempelet
fra klassen i Trondheim viste.
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Drama lar barns perspektiver komme til uttrykk, som uttrykksfulle individer som står i et
aktivt samspill med sine omgivelser ut i fra sine egne kommunikasjonsmessige forutsetninger.
Jeg tror at i dagens samfunn er det ekstra viktig at steinerskolen ivaretar og nærer elevenes
eget engasjement og deres interesse og medvirkning. Det er pedagogens rolle å imøtekomme
elevenes perspektiver og opplevelser, derfor er det viktig å gi rom for drama og kunstneriske
fag i undervisningen.

Mister du evnen til lek, da mister du livet.
André Bjerke
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7

Kildeliste

Jeg har valgt å dele opp min kildeliste i tre underkapitler. For meg fremstår dette som mer
oversiktelig og ryddig, da de ulike kildene som bøker, nettsider og artikler har ulik
referansemåte.
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