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Rikke Gürgens, førsteamanuensis dr.art. Seksjon for vernepleie,
Institutt for helse- og sosialfag, Høgskolen i Harstad

Et nytt dukkehjem
- om ungdommens syn på Ibsens Nora og Helmer gjennom
identitetsskapende og spesialpedagogisk teater
Våren 2006 presenterte Kåre Willoch, tidligere statsminister i Norge,
en nyskreven versjon av siste scenen i ”Et dukkehjem” av Henrik
Ibsen. Denne nyskrivingen, skapte massiv debatt i mediene, fordi
Willoch hevdet at Nora burde bli hos sin mann av hensyn til barna.
Teksten og debatten var som en gave fra himmelen for en drama/
teaterpedagog som arbeider med ungdom. For hvem vet hvordan
det er å ha Nora og Helmer som mor og far? Hvem kjenner skilsmisseprosenten på kroppen? Jo – dagens ungdom.

Bakgrunn og definisjoner
Drama/teater er et fag som i sin verktøykasse har brennbare verktøy. Disse
bør brukes med omhu ovenfor barn
og unge. Når verktøyene virker er de
transformerende og engasjerende på
en helt annen måte enn det elevene
opplever gjennom den tradisjonelle
skolepedagogikkens metodeportefølje.
Denne artikkelen har som hensikt å
beskrive og analysere to workshop med
slike brennbare verktøy i en spesialpedagogisk ramme, der Ibsens ”Et dukkehjem” problematiseres for ungdom i
Norge. Disse workshopene er en del av
det anvendte teaterfeltet.
Den britiske betegnelsen ”Applied
drama/theatre” eller på skandinavisk,
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anvendt teater, står for den delen
av drama/teaterfaget som primært
eksisterer utenfor den konvensjonelle
maistreamen av teaterinstitusjoner.
Denne drama/teaternisjen har som
hensikt å utvikle individet, lokalmiljøet og samfunnslivet (Nicholson, 2005:
2). Nisjen er en form for kulturestetisk praksis der sammenhengen mellom kunsten og hverdagslivet er tett
(Rasmussen, Gürgens, 2006).
I mitt anvendte drama/teaterarbeid med barn og unge, har det etter
hvert blitt et mål å inkludere alle
typer mennesker i teatergruppen, fordi
mangfoldet i seg selv primært er en
kunstnerisk utfordring, men også et
spennende spesialpedagogisk arbeide.
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Av den grunn inkluderes mennesker
med en funksjonsnedsettelse på lik
linje med andre såkalte normaltfungerende i gruppen med den største
selvfølge.
Teater med skuespillere som har en
funksjonsnedsettelse blir i den forrige kulturmeldingen i Norge, Kultur
i tiden, ikke definert som tradisjonelt
teaterarbeid med kunstneriske verdier,
men som såkalt ”identitetsskapende
arbeid” (Kulturdepartementet, 1992). I
kulturmeldingen kan vi der lese at:
Ved siden av det tradisjonelle amatørteateret finner man i dag atskillig teaterarbeid rettet mot spesielle
grupper/…/ også spille en viktig rolle
i forhold til identitetsskapende kulturarbeid (KUF, 1992:152).
Vi ser at utviklingshemmede aktører
beskrives som en selvstendig gruppering under samlebetegnelsen ”spesielle
grupper”. Teaterarbeidet med spesielle
grupper sorterte dermed ikke inn under
kategorien ”kunst” av kulturdepartementet i 1992 (Gürgens, 2004). Denne
kategoriseringen er i utgangspunktet
problematisk, slik jeg som teaterforsker, sceneinstruktør og dramapedagog
ser det. For i følge min forskningserfaring kan drama/teaterarbeid innen
feltet ”Applied drama/theatre” både
sortere inn under både mer kunstneriske former for drama/teater og mer
spesialpedagogiske/identitetsskapende
former for drama/teater. Dette feltet
er slett ikke preget av et enten eller
perspektiv, men snarere en sammensmelting av det kunstneriske og det
identitetsskapende perspektiv på teateruttrykket (Nicholson, 2005). Å utelukke enkelte mennesker fra den rene

kunsten, slik kulturdepartementet gjør
i denne kulturmeldingen ovenfor mennesker med en funksjonsnedsettelse, er
å frarøve visse grupperinger av mennesker retten til å skape kunst, forstått som kunst, i samfunnet. At deres
kunstuttrykk kun skal være såkalt
”identitetsskapende arbeid”, og ikke
også kunst, er diskriminerende. I denne
artikkelen ønsker jeg å bruke to ulike
Ibsenworkshop som felteksempler, nettopp for å problematisere denne formen
for kategorisering av ulike former for
teateruttrykk. Dette fordi kategoriseringen av teateruttrykk kan betraktes
som et symbol på en egentlig kategorisering av mennesker.
Retorikken i Kultur i tiden vitner
dessverre om et slags menneskelig
klassifiseringssystem preget av en ”Oss
og Den Andre-forståelse ”av verden,
der noen er mer verdt enn andre (Gran,
2000).
Retorikken i nye kulturmeldingen
Kulturpolitikk fram mot 2014, er bedre
og har beveget seg i rett retning, men
det fremgår likevel at: ”Det er framleis
store sosioøkonomiske skilnader i folket
når det gjeld kulturdeltaking” (Kulturog kirkedepartementet, 2003: 119). På
tross av disse store forskjellene som
påpekes, skisseres ingen klar vei videre
for utviklingshemmede i den siste kulturmeldingen. Departementet opplyser
gjennom seniorrådgiver Tine Broch om
at det pr i dag ikke finansieres noen
teaterprosjekter for utviklingshemmede, verken av integrert eller segregert
art, gjennom statsbudsjettet (Gürgens,
2004). Når vi samtidig vet at statens
mål om full deltakelse og likestilling i
kulturlivet for alle ikke er nådd, delvis
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på grunn av manglende tilgjengelighet
og tilrettelegging, er det merkelig at
Kultur- og kirkedepartementet ikke
følger dette opp med midler og praktiske prosjekter for utviklingshemmede
i større grad. Kulturlivet er ikke lovpålagt i Norge. Det følger ikke i alle
tilfeller med midler når staten legger
føringer for kulturlivets aktiviteter,
noe som i seg selv er svært problematisk. I Kulturpolitikk fram mot 2014
kan vi lese at:
Kulturfeltet skal og være inkluderende for folk med funksjonshemmingar eller utviklingshemmingar av
ulike slag. Det må leggjast til rette
for grupper som aktive deltagarar i
kunstnarleg og kulturelt virke og som
publikummarar (Kultur- og kirkedepartementet, 2003: 120).
Kunnskapen om betydningen av
kulturlivet for funksjonshemmede
gjennomsyrer den nye kulturmeldingen, og visjonene er til stede, retorisk
sett. Dessverre mangler det praktiske
prosjekter og finansiering av reelle
tiltak rettet mot utviklingshemmede i
teaterfeltet i Norge i dag.

Workshopene som casestudier
De to workshopene denne artikkelen
bygger på er ”Inkluderende teaterverk
sted” ved Festspillene i Nord-Norge
2006, og ”Et nytt dukkehjem” fra
Forskningsdagene 2006 ved Høgskolen
i Harstad.
”Inkluderende teaterverksted” er et
tilbud under festpillenes ungdomssatsning i Harstad for alle typer ungdom,
også ungdom med en funksjonsnedsettelse (http://www.festspillnn.no/
nuk/). Teaterverkstedet varer i en
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intens uke under festspillene. Tjue
ungdommer jobber sammen åtte timer
hver dag i en uke i et teaterverksted,
men i samspill med ungdom fra andre
kunstfaglige verksted; nysirkus, film,
media, resirkulasjon/klesdesign, sang,
rock & blues og breakdance. Målet er
ikke en fullskala teaterproduksjon,
kun er arbeidspresentasjon i slutten av
uken der alle verkstedene i løpet av en
helaftens kveldsforestilling presenterer
deler av sitt arbeid.
Den andre workshopen ”Et nytt
dukkehjem” er mindre i skala. Her
jobber tjue ungdommer sammen i en
formiddagsøkt i grupper på to og
to, for å til slutt presentere sin versjon av dukkehjemmet for de andre
i gruppen (http://www.hih.no/index.
asp?nyhetsID=914). Begge workshopene bruker den samme teksten og
de samme metodene i sitt arbeid.
Tidsaspektet er derimot svært ulikt.

Problemstilling og fokus for
artikkelen
Problemstillingen for denne artikkelen
er todelt: Jeg ønsker å se på hvordan
ungdommen opplevde å jobbe med
originalversjonen av Ibsens ”Et dukkehjem” kontra Kåre Willochs nyskriving av teksten. Gjennom analysen av
ungdommens opplevelser ønsker jeg
også å komme inn på kategoriseringen
av teater kun som identitetsskapende
arbeid, kontra teater som ”ren kunst”.
Problemstillingene belyses i artikkelen
gjennom forskerens egne refleksjoner
over observasjoner av ungdommen,
samt analyser av ungdommens egen
skriftlige evaluering av workshopopplevelsen.
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Felterfaringer fra
Ibsenworkshop
Jeg vil nå først beskrive hvordan Ibsenworkshopen var bygget opp metodologisk sett, for dernest å beskrive ungdommenes erfaringer og opplevelser av
å delta i workshopen. Den siste scenen
i ”Et dukkehjem” er utgangspunktet
for teaterarbeidet. Scenen beskriver
den opprivende situasjonen der et
ektepar går fra hverandre på tross av
at de har to barn sammen. Det ferdige
manuskriptet ble sendt til Frederik
Hegel fra Amalfi i Italia den 6. oktober 1879. Da forlot Ibsen Amalfi for å
vende tilbake til München.
Et dukkehjem kom ut 4. desember 1879 på Gyldendalske Boghandels
Forlag (F. Hegel & Søn) i København.
Førsteopplaget var på 8000 eksemplarer, det til da største førsteopplag av
Ibsens verker. Boken ble en sensasjonell
suksess, førsteopplaget var utsolgt på
mindre enn en måned. Et nytt opplag
på 4000 eksemplarer kom ut 4. januar
1880 og et tredje på 2500 eksemplarer
8. mars samme året. Et dukkehjem ble
heftig diskutert på alle hold, både i den
offentlige debatt og i de private sfærer.
Stykket ble Ibsens første internasjonale suksess. Med det skrev han seg
inn i verdenslitteraturen. (http://www.
ibsen.net/index.gan?id=138&subid=0,
lastet ned 24.10.06.)
Da Ibsen publiserte dette manuset i
1879 ser vi av sitatet at det skapte
massiv debatt, fordi Nora var en meget
moderne kvinne, forut for sin tid. Men
det sies at Nora-skikkelsen ble skapt av
Ibsen på bakgrunn av en ekte person
ved navn Laura Anna Sophie Müller

Kieler (1849- 1932). Hun regnes altså
som Henrik Ibsens modell til Nora. I
motsetning til Ibsens Nora, ble Laura
hos barna og forlot ikke sin ektemann
tross sterke ekteskapelige problemer.
Willochs nyskriving ligger altså nærmere Lauras ekte historie enn Ibsens
fiksjon. Willochs versjon er gjengitt
under:
HELMER (tungt): Jeg ser det; jeg
ser det. Det er visselig kommet en
afgrund imellem os. - Å, men, Nora,
skulde den ikke kunne udfyldes?
NORA: Således som jeg nu er, er jeg
ingen hustru for dig.
HELMER: Jeg har kraft til at blive en
anden.
NORA: Måske, - hvis dukken tages
fra dig.
HELMER: At skilles - skilles fra dig!
Nej, nej, Nora, jeg kan ikke fatte den
tanke.
NORA: Din tanke er på villspor. Jeg
taler ikke om å skilles i lovens forstand, om å skilles fra et felles liv i
det ytre. Du burde forstå, som enhver
mor vet fra stunden da hun fikk sitt
første barn i sine armer, at fra sine
barn vil hun aldri, aldri skilles. Om
hun så må dele bord og bolig med
en mann som hun ikke lenger akter,
for å kunne gi sine barn det som for
dem er det viktigste av alt, trygg
heten ved en mor og en far, så må
hun gjøre det. Men det vidunderlige
mellom oss, Helmer, inderligheten
mellom en kvinne og en mann som
elsker hverandre, det ble borte i det
øyeblikk jeg forstod at for deg var
jeg aldri mer enn et leketøy, en pynt,
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en dukke.
HELMER: Men kan vi da ikke bo her
som broder og søster?
NORA: Men Helmer, det er jo nettopp
det jeg sier! Fordi din sjel sviktet
meg da som mest det gjaldt, fordi du
ikke ville ofre noe som var viktig for
din selvrespekt for din hustrus skyld,
kan jeg aldri igjen bli noe mer for
deg enn et medmenneske i ditt hus,
som du må holde deg fra som om hun
var din søster. Med alt det andre er
det slutt! Men for våre barn, for å gi
dem trygghet, må vi begge ofre all
annen realisering av oss selv. Så la
oss samles om det, som tross alt er
den viktigste forpliktelse for modne
mennesker, du min bror!
HELMER: Nora, - kan jeg aldrig blive
mer end en fremmed for dig?
NORA: Ak, Torvald, da måtte det vidunderligste skje.
HELMER: Nævn mig dette vidunderligste!
NORA: Da måtte du forvandle deg
slik at jeg fikk se at for deg er ikke
du selv, og ikke din egen ære, lenger
det viktigste. Jeg måtte få se at du
ville bære savn av noe som menn så
sterkt begjærer, for å kunne forbli
med dine barn, og gi dem alt som de
behøver, sammen med en kvinne som
ikke lenger er din i mer enn lovens
forstand.
HELMER: Ja, Nora, det vil jeg, for det
savn du nevner har jeg fortjent, og
den oppgave du gir, er tross alt den
største et menneske kan få!
NORA: Da vil plikten ta gledens plass
i våre liv. Men kanskje vil vi våkne og
se at nettopp plikten gir den dypere
glede.
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For å gi ungdommene mulighet til å
bearbeide de to tekstene ut fra sin
forståelseshorisont, hadde jeg først
en introduksjon med en påfølgende
diskusjon. Jeg forklarte at Willoch på
”Tvil-konferansen” i Danmark våren
2006, hadde skrevet om Ibsen som et
ledd i sitt konferanseinnlegg. Dette for
å skape debatt om et samfunnsmessig viktig tema. Jeg gjorde det også
klart for ungdommen at mitt mål med
workshopen var å bringe deres syn på
konflikten mellom Nora og Helmer opp
i dagen, og da gjennom konkrete spill.
Jeg ønsket problematikken debattert
scenisk, og dermed teksten tolket
med dagens unge øyne. Etter introduksjonen deltok ungdommen i en
oppvarmingsøvelse der kropp, stemme,
latter og trygghet stod i fokus. Dette
for å gjøre dem i stand til å tørre å ta
tak i teksten og improvisere frem ulike
versjoner. Elevene fikk frie tøyler til å
velge genre, spillestil, språk og dialekt.
Ungdommen ble også oppfordret til
å enten styrke tekst eller skrive ny
tekst, og dermed ikke forholde seg
med ærefrykt til Ibsens store dramatiske verk. Det var lov å jobbe med teksten og endre den etter eget ønske.
Gruppen ble delt i små dialoggrupper bestående av to og to ungdommer,
der én skulle spille Nora og én skulle
spille Helmer. Den ene halvparten av
elevene jobbet med originalversjonen
og den andre halvparten med Willochversjonen. Da alle dialoggruppene
hadde improvisert frem sin Ibsen-versjon viste ungdommen versjonene for
hverandre. Modellen under viser workshopens kronologi:
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Teatererfaringer i homogene
kontra heterogene grupper
De to workshopene hadde begge aktører i ungdomsalder, i den ene workshopen var gruppen homogen. De gikk
alle i samme klasse på ungdomsskolen og var ca 12 år gamle. Alle var
velfungerende ungdom uten særskilte
adferds- eller lærevansker. Gruppen var
helt A-4 med de tradisjonelle typene
ungdom man finner i alle ungdomsmiljø der enkeltelever er en del av den
harde kjernen, andre er skoleflinke og
noen er mer anonyme i gruppen.
I den andre workshopen var gruppen mer heterogen av karakter, den
var satt sammen av ungdom fra hele
Nord-Norge i alderen 13 – 18 år. Flere
av ungdommen som deltok i workshopen hadde en form for funksjonsnedsettelse av psykisk og/eller fysisk
karakter. Gruppen var dermed som en

inkluderende teatergruppe å regne.
Begge gruppene skapte innovative
utgaver av Ibsen. Alt fra komiske
versjoner til versjoner preget av alvor
al á finsk fjernsynsteater, ble spilt til
allmenn latter og begeistring under
visningene. Ungdommen presenterte
Nora og Helmer i et utenfra perspektiv,
der distansen fikk dem til å makte å
betrakte sin egen samtid, uten å bli
for sterkt personlig emosjonelt berørt
av den sterke scenen.
Mange av aktørene i begge workshopene levde i splittede familier, noe
vi snakket om innledningsvis i workshopen. Læreren til 7. klassen underet
seg nettopp derfor over hvordan jeg
kunne ta opp et slikt sensibelt tema
uten å støte noen. Han innrømmet at
skolen og lærerne sjelden snakket om
skilsmisse av frykt for å treffe noen i
en sårbar livssituasjon.

Figur 1:
Workshopens
kronologi
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Fig 2:
Sammenheng
mellom fiksjon
og virkelighet
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Grunnen til at workshopen ikke
virker støtende ligger i teatermediets
iboende distanse, slik jeg ser det.
Teateret speiler virkeligheten, men
likevel oppfattes fiksjonen som noe
annet enn livet vårt, og dermed som
noe relativt ufarlig for oss (Sæbø,
1998). Vi lærer noe i vårt eget virkelige
liv gjennom å leve oss inn i intrigen
i den fiktive verden, denne erfaringen blir av Aristoteles beskrevet som
en ”katarsisopplevelse” (Aristoteles,
1989). Katarsisopplevelsen i Ibsenworkshopen var knyttet til samspillet
mellom det å være i en fiktiv rolle, som
rollefiguren Nora eller Helmer, og det
å være i rollen som seg selv, som den
ungdommen de er i det daglige, f.eks.
Lisa eller Petter. Opplevelsene jentene/
guttene fikk som Nora/Helmer er det
teoretisk sett grunn til å tro at de
vil bringe med seg videre i livet etter
spillsituasjonen (Sæbø, 1998, Gürgens,
2004, Rasmussen, 1992). Dette fordi

den estetiske erfaringen ungdommen
fikk i rolle, er en helhetlig læring der
både kropp, følelser og handlinger var
innvollvert (Gürgens, 2004). Modellen
over viser dette:
Det er min tolkning av elevenes
tilbakemelding i begge workshopene
at ungdommen fikk en opplevelse som
modellen over viser. Ungdommen følte
ikke at deres privatliv ble blottet, men
de fikk likevel bearbeidet egne tanker
og følelser knyttet til skilsmisse og
konflikter i en familie. Dette er i tråd
med slik man innen dramapedagogikken tradisjonelt sett tenker om forebyggende drama/teaterarbeid (Magnér,
1988). Den britiske teaterforskeren
Ellen Nicholson skriver at:
Drama is a good way for people to
extend their horizons of experience,
recognising how their own identities
have been shaped and formulated and,
by playing new roles and inhabiting
different subject positions, finding dif-
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ferent points of identifications with
others (Nicholson, 2005: 24).
Ungdommenes anonyme logg som de
skrev rett etter workshopen, beskriver
deres egen læring og erfaring med
drama/teatermediet. Loggene peker i
samme retning som Nicholsons beskrivelse av betydningen av drama/teaterarbeid for ungdom. Ungdommen selv
bruker følgende begreper om arbeidet;
”artig, lærerikt, utfordrende og inspirerende” (Elevlogg 1, 3, 8, 2006).
Menge syntes det var spennende å lage
sin egen versjon av nasjonalhelligdommen Ibsen. Enkelte kommenterte på at
de følte seg nervøse til å begynne med,
men at dette gikk over etter hvert som
arbeidet tok tak i dem og ble engasjerende. Noen skrev at det var vanskelig,
men ”/…/så kjempegøy at de ville
gjøre det om igjen” (Elevlogg 1, 2006).
Det er jo interessant at et vanskelig
emosjonelt og reelt tema, gjennom
en språklig komplisert og gammeldags
tekst, skulle fenge så mange som 40
norske ungdommer i dag. Det betyr
nok at tekstens kjerne er sterk og
universell, Ibsens kvalitet engasjerer
fremdeles i 2006, i selve Ibsenåret.
Men mye av grunnen til workshopenes engasjement kan også ligge i
at jeg spurte ungdommen om hva de
syntes Helmer og Nora skulle gjøre i
konflikten. Ungdommen ble tatt på
alvor ovenfor et alvorlig tema, de blir
meningsberettiget i sitt eget liv, og
det vet vi psykologisk sett er viktig
for alle mennesker. Det å uttrykke
seg gjennom kunsten gir mennesker
muligheter til å hevde sine meninger
på en måte de kanskje ikke makter
eller får muligheten til i hverdagsli-

vet. Og når læreren i den ene klassen
påpekte at temaet skilsmisse sjelden
debatteres i skolehverdagen, kan man
forstå hvorfor workshopen ble ekstra
virkningsfull. Å la være å problematisere skilsmisse støter nok langt flere,
enn om man faktisk torde å gjøre.
Slike delikate tema må selvsagt
behandles på en respektfull og ydmyk
måte, og det kan man gjøre gjennom
kunsten som virkemiddel og metode.
Som estetikkfilosofen Theodor Adorno
hevder i Estetisk teori, er den kunstneriske friheten, som man også kan erfare
i drama/teaterarbeid, en mulighet for
en dybde utenfor de hverdagslige rammene – en befrielse fra hverdagslivet.
Adorno skriver at:
Kunstverk gir gjenskinn av det
empiriske livet, i den forstand at de
lar det levende her få retten som er
nektet i livet utenfor, og i den grad
dermed er en befrielse fra den medfart
som erfaringen av tingens utvendighet
gir (Adorno, 1998: 17).
Kunstens som kanal for kommunikasjon er en spennende sfære å gå
inn i for ungdommen, som ellers spiller
lite teater i skolehverdagen. Jeg ønsker
derfor nå avslutningsvis i artikkelen å
utdype det kunstneriske aspektet ved
workshopen.

Det kunstneriske aspektet i
dramatiseringene
Den inkluderende teatergruppen skapte flere kunstnerisk interessante vinklinger enn det 7. klassen gjorde. Det
er vanskelig å vitenskaplige påvise
hvorfor i en slikt begrenset artikkel,
uten å gjøre mer grundige studier over
fenomenet. Men jeg skal likevel tillate
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meg å filosofere rundt dette bl.a. på
bakgrunn av min doktorgradsstudie En
usedvanlig estetikk (Gürgens, 2004).
Studien omhandler sammenhengen
mellom betydningen av egenproduserte teatererfaringer og usedvanlighet
i form av funksjonsnedsettelse hos
skuespilleren.
I den workshopen der enkelte ungdom hadde en funksjonsnedsettelse var
det tydelig at funksjonsnedsettelsen
hadde skapt særegne livserfaringer for
enkeltmenneske. Disse ble formidlet
i gruppen og delvis brukt i spillene.
Erfaringene av det å samarbeide med
folk å være ”annerledes” og som har
opplevd å bli stigmatisert, altså hatt
intense livserfaringer i ung alder, ser ut
til å gi en sterk input til dramatisering
av konfliktsituasjoner. Kreativiteten til
ungdommen i den inkluderende gruppen ble muligens av den grunn ekstra
tilspisset og skjerpet, noe som ga interessante kunstneriske tolkninger av
Ibsentekstene, slik jeg oppfattet det.
Det er uten tvil min erfaring at heterogene teatergruppers interne spenning
er livgivende i skapelse av interessant
teater (Gürgens, 2005).
Den britiske teaterinstruktøren
Joan Littlewood, beskrev i “The New
Scientist” på 60-tallet, hvordan hun
i sitt drama/teaterarbeid med utsatte
ungdom fra East End i London ønsket
å skape “a playground of learing”. Hun
opprettet Littlewood´s East 15 Theatre
på 70-tallet, der hun inviterte såkalte
problemungdom med utagerende adferd
inn i “The safe space of Theatre” og
oppmuntret dem til å fortelle sine
historier fra scenen (Nicholson, 2005:
1).
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By working with young people, and
listening to their stories, she enabled
them to find their forms of artistic,
cultural and theoretical expression
(Nicholson, 2005: 2).
Suksessen med teateret overasket
mange, ikke minst de lokale byråkratene som ikke hadde tro på prosjektideen til Littlewood. Denne fortellingen er ikke unik. Littelewood ble
motarbeidet, men beviste til slutt at
utsatte ungdom definitivt kan skape,
være aktive og delta med konstruktive
krefter i samfunns- og kulturlivet. I
2005, 35 år etter Litllewood, hadde
jeg den samme erfaringen i Nord-Norge
da jeg skulle lage en teaterforestilling ved Høgskolen i Harstad med
funksjonshemmede amatørskuespillere
i teatergruppen ”Usedvanlig Teater”
(Gürgens, 2005). Mange publikummere
ble svært overrasket over at skuespillere med kognitiv svikt/en utviklingshemming klarte å være med å skape
interessant kunst på bakgrunn av sine
livserfaringer. Deres kropssliggjøring
av rollen i det fiktive rom var ikke kun
identitetsskapende for dem selv på et
individuelt plan, det var også kunstnerisk interessant og identitetsskapende
på et kollektivt plan for både publikum
og medskuespillerne. Dette fordi deres
usedvanlighet på scenen på mange
måter iscenesatte våre egne fordommer. Vi så hvordan det å være annerledes i vårt A-4 samfunn er emosjonelt
komplisert, og faktisk svært krevende.

Konklusjon
I workshopen ”Inkluderende teaterverksted” så vi at usedvanlige menneskers
erfaringer er med å skape kunstnerisk
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interessante teaterscenarier. Det bringer oss tilbake til artikkelens problemstilling om hvorvidt teatergrupper der
mennesker med en funksjonsnedsettelse spiller, kun skal kategoriseres
som identitetsskapende arbeid, eller
om det også burde blitt definert som
kunst. Min forskningserfaring, pedagogiske erfaring og sceniske erfaring
tilsier at mennesker uansett funksjonsnivå er i stand til å skape interessant teaterkunst, dersom de veiledes
av faglig kompetente mennesker. Den
eneste forskjellen på drama/teaterarbeid i inkluderende teatergrupper,
der også mennesker med en kognitiv
svikt arbeider, og mer tradisjonelle
teatergrupper, er tidsaspektet. Dette
skyldes de språklige implikasjonene en
må huske i arbeid med enkelte mennesker med kognitiv svikt (Gürgens,
2004: 280). Prosessene tar lengre tid,
men man kan bruke de samme drama/
teaterfaglige metodene i arbeid med
funksjonshemmede, som man bruker
ellers i sitt sceniske og spesialpedagogiske virke.
Alle mennesker kan skape for det er
et grunnleggende trekk ved mennesket.
Alle mennesker er like mye verdt, og
kunsten skal slett ikke være forbeholdt
de ”privilegerte”. Stortingsmeldingen
Kultur i tiden ga sterke føringer for
innholdet i kulturlivet i Norge. Disse
føringene førte feil vei i forhold til
forståelsen av teater og funksjonshemmede. Den nye kulturmeldingen
Kulturpolitikk fram mot 2014 viser
en annen og mer postmoderne forståelse av et flerkulturelt samfunn.
Der beskrives funksjonshemmede som
likeverdige kulturelle og kunstneriske

aktører i Norge. Men når forståelsen
begrenser seg til kun en fornyet retorikk og ikke til praktisk handling, blir
dessverre kulturpolitikken ikke for mer
enn luftslott å regne. Dette bør man
i det kulturpolitiske Norge være seg
bevisst og også gjøre noe med, dersom
man ikke ønsker å skape et diskriminerende samfunn.
Avslutningsvis ønsker jeg å sitere
den britiske sceneinstruktøren Tim
Etchells, som uttaler seg vakkert om
teaterkunsten, og med det viser han
oss at teateret ikke er diskriminerende
av natur, snarere tvert om:
: ”/…/Performance is about going
into another world and coming back
with gifts” (Nicholson, 2005: 13).
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