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INDLEDNING 

I det københavnske teatermiljø er der dukket et nyt fænomen op, som man har haft svært ved at rubricere. Derfor 

endte anmelderne med at døbe kunstnersammenslutningen SIGNAs1 forestillinger for den interaktive performance-

installation2. Selvom den, som navnet antyder, indskriver sig i en performancetradition, er der tale om noget nyt. 

Som hhv. performer og publikum i SIGNAs performanceinstallationer har vi erfaret, at der her er tale om en ople-

velse og erkendelse, der adskiller sig fra de andre teaterprocesser og teaterproduktioner, vi hidtil har været involve-

ret i og vidne til. I fascination af den interaktive performanceinstallation, gjorde vi den således til udgangspunkt for 

den intensive workshop vi formede ved Herning Højskole, som led i vores praktikforløb i nærværende fag. Work-

shoppen var i høj grad bygget op med inspiration fra det produktionsprocesforløb Gry var igennem som performer i 

SIGNAs Seven Tales of Misery3. SIGNAs forløb strakte sig imidlertid over seks måneder, hvorimod vores work-

shop varede 2 dage. De to forløb er altså usammenlignelige, og formålene er også forskellige. Vi havde et drama-

pædagogisk sigte hvorimod SIGNA har et kunstnerisk. Vi kaldte vores workshop: At agere i den interaktive per-

formanceinstallation, og målgruppen var primært skuespilleraspiranter, med undtagelse af en enkelt spansk profes-

sionel skuespiller og en uledsaget 18-årig etiopisk flygtningepige. Som facilitatorer af denne proces erfarede vi, at 

involveringen i den interaktive performanceinstallation også på dramapædagogisk niveau nærmest yder en magisk 

kraft på sine deltagere. Der er noget der gør, at folk bare må blive i den fiktion, der etableres. Efter vi havde afslut-

tet vores forløb, bad eleverne således om at få lov til at prøve at spille i 24 timer i træk eller mere. De spurgte ind til 

om vi evt. ville kunne lede sådan en proces, og ellers ville de forsøge at arrangere det selv. Deres entusiasme kan 

læses ud af vore evalueringer4: ”Det kunne være fedt med mere tid … fordi jeg var så vild med projektet … Tusind 

tak for en fantastisk weekend” eller ” … I would love to do a project of this kind” eller ”Det var en super workshop 

hvilket har givet mig lyst til at prøve denne teaterform igen” eller ”Det var virkelig et rush”. Når fiktionen er sat i 

gang skrider tiden, og man kan lege indenfor den i timevis, ja dagevis5. Dette har gjort os nysgerrige på at undersø-

ge det dramapædagogiske potentiale i fænomenet nærmere. Således centreres nærværende synopsis og den forestå-

ende eksamination omkring den interaktive performanceinstallation.  

 

Vores første problemspørgsmål er formet på baggrund af ovenstående betragtning: Hvorfor virker deltagelse i den 

interaktive performanceinstallation så dragende? Vores tese er, at det er fordi virkeligheden og fiktionen flyder 

sammen her. Efter at have undersøgt denne tese, går vi videre og spørger hvordan virkelighed og fiktion flyder 

sammen, og hvilket læringspotentiale, der ligger i det. Endelig overgår vi til det sidste centrale spørgsmål, hvor vi 

spørger, hvordan vi som dramapædagoger kan transformere SIGNAs kunstneriske produktionsproces til en drama-

pædagogisk metode. Til den forestående eksamination har vi bygget vores undervisningsforløb op omkring en to-

dages workshop, som vi har kaldt Frigørelse gennem spil i den interaktive performanceinstallation6. Denne work-

                                                
1 SIGNA består af performancekunstnerne Signa Sørensen og hendes mand Arthur Köstler. 
2 For begrebsafklaring se s. 3. 
3 Se evt. www.seventalesofmisery.com  
4 Se Bilag I: Evalueringer Herning Højskole. 
5 SIGNAs The Black Rose Trick spillede uafbrudt i 10 dage. Således flytter performerne bogstaveligt talt ind i fiktionen. The 
Black Rose Trick var et hotel, og således havde publikum også mulighed for at indkvartere sig og blive så længe de lystede. 
6 Se henholdsvis Bilag II og III: Progressionsmodel for Frigørelse gennem spil i den interaktive performanceinstallation og 
Program for Frigørelse gennem spil i den interaktive performanceinstallation. 
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shop realiserer vi med vores elever forud for vores eksamination. Dette ud fra den betragtning, at vi opererer med 

en ny og til sammenhængen udviklet metode. Vi er ikke nået så langt i vor metodiske udvikling, at vi har redskaber 

til at facilitere et 45-minutters forløb for en flok elever, der ikke har forudgående kendskab til metoden, med min-

dre vi skulle illustrere ren for-læring7. For-læring er en vigtig læringsstrategi i den metode vi har udviklet, men ikke 

så hensigtsmæssig som illustration af os som undervisere, idet dette princip primært består af lukket formidling, der 

har til formål, at skabe en grundlæggende forståelse hos eleverne. Vi har valgt at arbejde med en bred målgruppe, 

og således sammensat elever med forskellige aldre og kulturelle baggrunde. Forløbet ville kunne og skulle tilpasses 

en specifik målgruppe, men fokus i nærværende opgave, er på selve udviklingen af metoden. I sin ”rene form” er 

det vores betragtning, at den er almen gavnlig. I den praktiske arbejdsdemonstration vil vi foretage nedslag de ste-

der i workshopprogrammet, hvor vi mener, at et læringspotentiale træder tydeligt frem, og hvor vi viser os selv i to 

forskellige lærerroller; hhv. lærer som guide og lærer-i-rolle8. Som det ofte sker i udviklingen af det nye, løber vi 

risikoen for at blive rigide i vores forsøg på at indfange det vi ser som den dramapædagogiske essens af den inter-

aktive performanceinstallation. Således må vi tage det forbehold, at der er potentielt læringspotentiale og potentiel-

le læringsstrategier, der ikke tages i betragtning.  

 

Inden vi dykker ned i vores fire problemspørgsmål skitseres det kort, hvad en interaktiv performanceinstallation er 

for en størrelse, ved at se nærmere på SIGNAs arbejde. 

 

HVAD ER EN INTERAKTIV PERFORMANCEINSTALLATION? 9 

I et forsøg på at nærme sig en forståelse af hvad den kunstneriske hybrid af henholdsvis en performance og installa-

tion er, må man se på performancebegrebet fra to forskellige vinkler. På den ene side er en performance et kunstne-

risk værk, der ligger sig op af teatergenren, men alligevel adskiller sig fra det traditionelle teater10. Bl.a. ved ikke at 

fortælle en forudfattet og stramt konstrueret historie der tager udgangspunkt i et skriftligt forlæg, og ved at være 

revet ud af teatersalen og dermed forårsage en ændret publikumsposition. På den anden side dækker performance-

begrebet også over de roller vi spiller for hinanden i hverdagen; den måde vi konstruerer vores identitet på, fordi vi 

ønsker at styrer vores relation til andre mennesker i en bestemt retning. Installationsbegrebet er på sin side kunst 

der er organiseret rumligt, og således skaber en virtuel parallelverden, der nedsænker beskueren i sin konstruerede 

virkelighed. Denne nedsænkning i et andet virkelighedsplan med andre universellove, kræver at den sansende be-

tragter opøver sin evne til at navigere i dette rum. Denne tilnærmelse af den nye virkelighed, vil medfører at betrag-

teren automatisk vil overveje hvordan livet udenfor er konstrueret og hvilken rolle denne spiller i denne konstrukti-

on. I samspillet mellem performance og installation opstår performanceinstallationen. Som installation skaber den 

en fysisk ramme og som performance en social ramme der adskiller sig fra omverdenen. Det medfører et nyt sæt 

                                                
7 Princippet om for-læring behandles senere i nærværende synopsis. 
8 Se Bilag IV: Lærer som guide og lærer-i-rolle. 
9 Nærværende redegørelse af perfomanceinstallationen, tager udgangspunkt i stud. mag., Emil Groth Hansens artikel; Hvad er 
en performanceinstallation? i skolematerialet til Seven Tales of Misery, og i Nedsænkning, en universitetsopgave, som han har 
skrevet v. Moderne kultur og kulturformidling, KU. I sin redegørelse af performancebegrebet trækker han bl.a. på Josette Féral 
og Erwin Goffman, og af installationsbegrebet bl.a. på Michael Fried og Nicolas De Oliveira. Emil Groth Larsen har været 
interaktivt publikum i SIGNAs 57 Beds og The Black Rose Trick, og performer i Seven Tales of Misery. 
10 Med traditionelle teater menes i denne sammenhæng det der har præget scenerne siden naturalismens ”Kukkasse-teater”. 
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sociale spilleregler, der giver både performer og publikum en særegen mulighed for at afprøve andre identitetskon-

struktioner og sociale relationer end dem de indgår i til daglig. Grundet interaktiviteten er publikum med til at defi-

nere værket, og på den måde er det uafklaret fra starten og således åbent for de impulser der måtte opstå.  

 

SIGNA 

Hos SIGNA er teatret et mulighedsrum, hvor både performere og tilskuere kan undersøge og rekonstruere deres 

identitet, og deres relationer til andre mennesker indenfor den givne fiktion. Fiktionen er på den ene side tydeligt 

konstrueret og ekstraordinær og på den anden side er det uigennemskueligt, hvor fiktionen starter og ender. Sidst-

nævnte skyldes i høj grad at SIGNA arbejder med koncepterne site-specificitet og interaktivitet, der er med til at 

gøre fiktionen uigennemtrængelig, intim og autentisk. Ved at arbejde site-specific ændres teatrets præmis fra ”som 

om” til ”er”, hvilket vil sige, at alle scenografiske dele er ”virkelige” og fuldt funktionsdygtige, og at skuespillerne 

lever med hinanden i fiktionen, i højere grad end de spiller for et eksternt publikum. Interaktiviteten medfører end-

videre, at publikum indgår aktivt i fiktionen. De går rundt i installationen og møder performerne på fiktionens 

præmisser, hvilket fordrer en stor autenticitet og intimitet i performernes spil11. Det æstetiske koncept der arbejdes 

med hedder bleak, hvilket forenklet vil sige, at alle scenografiske dele ligner noget forfaldent, østeuropæisk fra ml. 

1940erne og 1960erne12. Stilkonceptet fordrer, at performerne hele tiden tænker på at skabe smukke billeder med 

deres kroppe i rummet. Vi har altså på den ene side kravet om intimitet og autenticitet, og på den anden side en 

meget stilistisk iscenesættelse af billeder og rum. Tematisk kredser SIGNA altid om emner som magt, forførelse, 

begær og sex. Emner, der i den vestlige verden ikke falder indenfor de almene normer og moralsæt. SIGNA giver 

sine performere en fiktionsramme, et karakternavn, en funktion, nogle relationer, et regelsæt og nogle kodeord13. 

Det er performernes, og til dels publikums, ansvar at udfylde disse rammer, og dermed bliver de medskabere i de-

res hengivelse til fiktionen og dennes præmisser. Der sættes begrænsninger op, som deltagerne skal tænkes logisk i 

forhold til, i højere grad end der er tale om en introvert, psykologisk proces, og således kommer performeren også 

udenom det at ville præstere. 

 

FØRSTE PROBLEMSPØRGSMÅL: 

Hvorfor virker deltagelse i den interaktive performanceinstallation så dragende? 

 

GRÆNSELANDET MELLEM FIKTION OG VIRKELIGHED 

Vores tese er, at en stor del af attraktionen ved den interaktive performanceinstallation er, at virkelighed og fiktion 

flyder sammen. Derfor vil vi med udgangspunkt i den franske teaterteoretiker Antonin Artaud (1896 – 1948), og 

historiker Kirsten Drotner, undersøge forholdet mellem samfund og kunst, med det formål at afdække hvor vidt 

fiktionen, herunder kunsten, rummer et potentiale, som der ikke er adgang til i den ”virkelige virkelighed”. 

 

                                                
11 I sin næste performanceinstallation i Turbinehallerne; Nights at the Hospital,  har SIGNA udvidet publikums rolle, således at 
de nu får tildelt en kuvert med en midlertidig identitet. Se Bilag V: Nights at the Hospital. 
12 Se Bilag VI: Illustration af stilkonceptet: Bleak. 
13 Se Bilag VII: Kodeord hos SIGNA. 
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SAMFUND OG KUNST 

”Erkendt eller uerkendt, bevidst eller ubevidst er den poetiske tilstand, en transcendent livsoplevelse, dybest set hvad publikum 

søger gennem kærligheden, forbrydelsen, de euforiserende stoffer, krigen eller opstanden. Grusomhedens Teater er blevet til 

for at genindføre tanken om livet som passioneret og konvulsivisk på teatret … i opposition til den økonomiske, nyttebestemte 

og tekniske udskridning verden befinder sig i, vil (den) bringe de store ængstende spørgsmål og de store elementære lidenska-

ber på mode igen, dem som det moderne teater har dækket under et fernis af forlorent civiliseret menneske … Dette teater 

giver afkald på det psykologiske menneske med dets fast aftegnede karakter og følelsesliv, det er det totale menneske der er 

undergivet love og deformeret af religioner og forskrifter, det henvender sig til.”14 

 

Ovenstående citat er hentet fra Antonin Artauds teatermanifest Det dobbelte teater (på dansk; 1967). Hans ud-
gangspunkt er en skarp kritik af den vestlige civilisation, der har adskilt mennesket fra underbevidstheden gennem 

rationalisering og psykologisering15.  Han mener dog, at der stadigvæk er håb ét sted: på teatret. Men for at teatret 

skal kunne indtage denne position, skal det reformeres, for som det ser ud i dag16 adskilles underbevidstheden fra 
det oplevede. Hos Artaud er der altså i den vestlige civilisation opstået en uhensigtsmæssig dialektik mellem det 
egentlige, som han finder en mulighed for at genfinde i teatret, og den rationaliserede virkelighed.  
 
I forlængelse af Artauds civilisationskritik kan man pege på Kirsten Drotners historiske redegørelse af den proces 
hvormed æstetikken blev isoleret fra det øvrige samfund - bruddet med æstetik som hverdagsintegreret17.  
Med den sociale og økonomiske modernisering, får den økonomiske produktion sit eget område, der, sammen med 
politikken, anses som det rigtige liv. Arbejdslivet giver livet mening, for her gør man sin pligt. Man tænker ratio-
nelt, udskyder sine behov og undertrykker lysterne. Der bliver optegnet et tydeligt modsætningsforhold mellem lyst 
og følelse på den ene side og pligt og tanke på den anden. Denne dualistiske opdeling er ikke ny i den vestlige ver-
den. Det nye er, at pligt og tanke nu står øverst i hierarkiet, og de er ikke centrale i æstetisk produktion, som hver-
ken anses som nyttigt eller rationelt, men handler om sansemæssig erkendelse. Det anbringer på den ene side æste-
tikken nederst i hierarkiet, men på den anden side ligger den øverst, fordi det netop handler om erkendelse, og til-
med en erkendelse, der rækker ud over den rationelle. Dette dilemma løses ved at give det æstetiske område sit helt 
eget hierarki. Æstetikken isoleres fra arbejds- og hverdagslivet som et område, hvor man gør særlige erkendelser. 
Det bliver et reservat hvor lysten, sanserne, fantasien, og alt det andet, der ikke er tilladt i hverdagslivet bliver præ-
sent. Samtidig med udskillelsen følger en indsnævring, idet æstetik nu bliver til kunst, der kun kan udføres af beån-
dede genier, ikke af almindelige mennesker. Herudover bliver æstetisk produktion og reception adskilt. Kunst, der 
nu produceres af beåndede genier, kan endvidere kun nydes af mennesker med smag og dannelse. Aktiveringen af 
lysterne, sanserne og fantasien bliver så at sige for de få, og æstetikken mister sin status som muligt erfarings-, 
oplevelses- og erkendelsespotentiale hos det almindelige menneske. I udskillelsen af kunsten, gives den også et 
udenforstående og ansvarsløst blik. Kunsten kan således blive et område, hvor man søger ud over de grænser hver-
dagens erfaringer sætter, og hvor man får perspektiv på disse erfaringer. Kunsten kan blive et reservoir, hvor fantasi 
og lyst ikke er bundet til noget bestemt formål, og kunsten kan hermed blive en kritik af hverdagen og de normer 
der hersker her18.  
 

                                                
14 Artaud (1967), s. 125 - 126 
15 Ibid., Forord 
16 Opmærksomheden henledes på at Artaud skrev Le Théare et son double i 1964. På dansk; Det dobbelte teater i 1967.  
17I Æstetik: pædagogik eller kunst, in: At skabe sig – selv, Gyldendal, København (2001), s. 119 
18 Drotner (2001), s. 121 - 126 
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Artaud vælger grusomheden som titel på sit reformerede teater19. Grusomheden er en menneskelig drift, der er 

knyttet til den mørke side af livet, uorden og kaos20. Artaud anvender pesten som billede på livets grusomhed21. 

Pestkatastrofen ryster mennesket ud af dets vante orden, og forårsager en tilstand hvor ekstreme kræfter kommer til 

udtryk. Teatret skal som pesten være et middel til at fremprovokere undertrykte drifter og fremvise kaoset i sam-

fundet; det driftsliv der eksisterer under civilisationens polerede overflade. Artauds oplæg til en konkret manifesta-

tion af det grusomme teater består af en række forslag til hvordan man kommer uden om den civiliserede rationali-

tet og ind til det førsproglige22, men han lykkedes ikke med at realisere sin vision i praksis. 

 

DEN INTERAKTIVE PERFORMANCEINSTALLATION - SAMFUND OG KUNST 

Vores virkelighed er ifølge ovenstående defineret ved et hierarki, hvor fornuften og rationalet står øverst. Hvor 

civilisation har amputeret mennesket og samfundet, i sin underkendelse af lyst, sanser og følelser. Kunsten, der 

opererer indenfor sit eget hierarki, har præcedens til at kritisere samfundet, men spiller grundet sin isolation en 

ubetydelig rolle når det kommer til direkte magt. SIGNAs interaktive performanceinstallation bryder med kunstens 

isolation på to væsentlige måder. For det første ved at lade grænsen mellem fiktion og virkelighed skride for den 

enkelte deltager, og for det andet ved at demokratisere adgangen til involveringen i den æstetiske proces. Først-

nævnte sker ved tematisk at ophæve, hvad der er rigtigt og forkert. I dette rum fordres sex, begær, aggression og 

lyst. Men de fremprovokeres indenfor en fiktionsramme, der fremstiller et rationelt og kontrolleret magthierarki 

hvor ”sense of duty” og ”arbeit muss sein” er på dagsordenen. På den måde kan fiktionen forekomme som en paro-

di over den vestlige civilisation, i dens fremstilling af hvilke reaktioner den fremprovokerer hos deltagere, fx ukon-

trolleret aggression og begær – et sygt driftsliv. Gennemlevelsen af lysten er dragende. Og konstruktionen af en 

karakter, der fx er forførende og magtbegærlig, kan virke som en legende let modsætning til den karakter deltage-

ren har konstrueret i den virkelige verden, men aldrig sat spørgsmålstegn ved; fx den gode og fornuftige mor, kære-

ste og kollega. Deltageren i den interaktive performanceinstallation må uundgåeligt stille selv- og samfundsreflek-

sive spørgsmål efterfølgende. Som SIGNA-skuespillerinden Tina Kraft skriver23: 

 

”Når forestillingerne slutter, står jeg altid tilbage med en underlig følelse i maven. Hvad nu? Hvad var det egentligt jeg opleve-

de, og hvad var det min karakter oplevede, og hvilke dele vil jeg tage med mig videre? Egentligt kan man vel sige at det at 

være med i SIGNA-forestilling giver mig en mulighed for at prøve mig selv af i mange unikke situationer. Situationer som jeg 

aldrig selv ville have opsøgt eller være havnet i. Det i sig selv udløser en masse tanker og følelser som jeg synes det er spæn-

dende at udforske, se hvor langt jeg tør gå og få udlevet nogle af de ting jeg ellers bare prøver at ignorere … Alt det vi normalt 

synes er grimt, og som vi ikke rigtigt vil stå ved … Samtidig er jeg også nødt til at foretage en mental rengøring – og det er vel 

egentligt altid meget sundt? Og bestemt ikke noget man bliver skør af”24 

 

                                                
19 Artaud (1967), 81 
20 Ibid., s. 30 
21 Ibid., s. 29 
22 Ibid.: Grusomhedens teater (Første Manifest), s. 91 – 102 og Grusomhedens teater (Andet Manifest), s. 125 - 129 
23 I artiklen: At være skuespiller hos SIGNA. Skolematerialet til Seven Tales of Misery 
24 Ibid., der er ingen sideanvisninger 
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Demokratiseringen af adgangen til involvering i den æstetiske proces, sker ved at lade amatøren være performer og 

ved at give publikum en aktiv rolle i fiktionen. Tanken er, at en blåstemplet skuespiller ikke ville kunne fortælle 

historien bedre end amatøren eller det legelystne publikum. Der kræves ingen særlige evner, ud over den evne at 

kunne hengive sig til legen. Der er flere direkte realisationer af Artauds tanker i den interaktive performanceinstal-

lation: måden at bruge rum og tid på, performerens og tilskuerens katarsis, instruktørens orkestrering25. Det vigtig-

ste i denne sammenhæng er, at kunst er for alle – alle har fundamentalt gavn af at være involveret i æstetiske pro-

cesser. Fiktionen er hos SIGNA et åndehul i en rationaliseret hverdag, og der dykkes ned i lysten, kaoset, det dio-

nysiske - alt det som den æstetiske sfære kan rumme, fordi den er med til at definere det. Som SIGNA selv siger: 

 
”Vi mener ikke, der er et endegyldigt svar på, hvad en ”performance” egentligt er. Dog mener vi at en performance har en 

indforstået ramme for en laden-som-om. Denne indforståethed kan give en frugtbar indgang til erkendelsen af identitetens og 

virkelighedens foranderlighed. For hvad rummer disse begreber: virkelighed og identitet? Dækker begreberne ikke blot over de 

kulturskabte rammer, som værner os mod eksistentielt kaos og gør os i stand til at fortrænge det uforklarlige, uforståelige og 

uudgrundelige, som falder udenfor? Kan man ikke selv definere og omdefinere disse størrelser i en uendelighed? Vi mener, at 

en performance kan give rum til at aktivere en mangfoldighed af mulige væremåder, og lade dem være ufærdige som eksperi-

menter af kød og blod”26  
 

Med ovenstående betragtninger over attraktionen ved deltagelse i den interaktive performanceinstallation går vi 

videre til næste problemspørgsmål. 

 

ANDET PROBLEMSPØRGSMÅL: 

På hvilken måde bevæger den interaktive performanceinstallation sig på grænsen mellem fiktion og virkelighed? 

 
LEG 

Legen er blevet nævnt flere gange ovenfor, og vi vil her dykke ned i den, som et bud på hvordan den interaktive 

performanceinstallation bevæger sig på grænsen mellem fiktion og virkelighed.  

I legen kan man afprøve en mangfoldighed af væremåder uden at det får konsekvenser. Man kan lege med det on-

de, som også børn gør for at lære at navigere i forhold til det. Det er i høj grad den fiktive rammesætning i legen, 

der giver mulighed for dette spillerum. Alligevel er virkeligheden ikke fraværende. Hvordan fiktion og virkelighed 

arbejder sammen i legen har psykolog Ivy Schousboe udarbejdet en illustrativ model for27. Hun pointerer at legens 

psykologiske struktur er kendetegnet ved variabel sameksistens af flere niveauer - eller sfære.  I modellen opererer 

hun med tre sfære: Virkelighedssfæren, fiktionssfæren og regisfæren28. Alle tre sfære er til stede på en gang i legen 

– og træder man ud af en af dem holder legen op. Hvis man f.eks. ikke tager hensyn til gulvets reelle hårdhed når 

man leger og kommer alvorligt til skade stopper legen, for da har man samlet al sin opmærksomhed på fiktionssfæ-

                                                
25 Der henvises til Artauds første og andet manifest for Grusomhedens teater, hhv. s. 91 – 102 og s. 125 – 129 
26 Artiklen: Vores kunstneriske arbejde. Skolematerialet til Seven Tales of Misery 
27 Se Bilag VIII: Ivy Scousboes model over de tre legesfærer. I Psyke og Logos (2003), s. 241 
28 Regisfæren er den sfære, hvor der bliver taget hensyn til de reale personlige egenskaber såsom sprælskhed, alder og hvem 
der vil udføre bestemte roller i legen. Scousboe (2003), s. 240 
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ren, frem for også at være i virkelighedssfæren. Leg giver ifølge Schousboe en excellent platform for eksperiemen-

teren med sociale relationer og social kompleksitet. Under den sociale kompleksitet hører de aggressive eller onde 

handlinger fordi temaet ”Det onde” er centralt, idet forholdet mellem godt og ondt har stor betydning i menneskers 

liv og i høj grad er kulturelt bestemt29. I den vestlige kultur har vi et apollinsk-ideal; det velformede og afklarede. 

Men i antikken var det dionysiske ligeså nærværende i bevidstheden; den ekstatiske, berusende og grænsespræn-

gende livsstil30 - alt det Artaud råber på i sit teatermanifest.  Disse to sider er der mulighed for at eksperimentere 

med i den interaktive performanceinstallation. Det, at fiktionen giver mulighed for virkelighedsafprøvninger, med-

fører på et dybere plan stillingtagen til samfundskonventioner og sætter spørgsmål ved vores civilisation. Endvidere 

synes de tre legesfærer at være nærværende i den interaktive installationsperformance, hvilket vil uddybes i vores 

mundtlige oplæg ved eksaminationen. 

 

I de to ovenstående problemspørgsmål har vores fokus ligget på at skabe en grundlæggende forståelse for den in-

teraktive performanceinstallation og attraktionen ved denne. Under nedenstående problemspørgsmål overgår vi til 

transformationen af den til en dramapædagogisk metode, hvilket indebærer en dechifrering af hhv. læringspotentia-

le og læringsstrategi. 

 

TREDJE PROBLEMSPØRGSMÅL: 

Hvilket læringspotentiale ligger der i det at den interaktive performanceinstallation bevæger sig på grænsen mel-

lem fiktion og virkelighed? 

 
DANNELSESIDEALER 

Kyrstein og Vestergaard har i bogen Undervisning og læring: Grundbog i didaktik opstillet tre dannelsesidealer; 

hhv. et teknisk, et forstående og et frigørende31. Dem har vi ladet os inspirere af i arbejdet med at dechifrere læ-

ringspotentialet i den interaktive performanceinstallation. De er som ordet angiver netop idealer, og skal læses som 

sådan.  

I det tekniske ideal tilpasser man mennesket det, der allerede er i verden, for gennem opdragelse forberedes menne-

sket på at kunne agere i verden. Menneskets handlinger er forudsigelige, idet de er bestemt af arv og miljø. Pæda-

gogisk styrer man mennesket til at foretage rigtige handlinger. De rigtige handlinger er videnskabsbestemte hvilket 

gør at der er enighed om hvad der er rigtigt og forkert. I det forstående ideal er mennesket udgangspunktet. Menne-

sket er i denne forståelse mere end blot natur – det har ånd. Tilpasningen til samfundet sker på et indre plan, hvor 

det i det tekniske ideal var på det ydre plan. Pædagogisk lægges der vægt på frihed og ansvar, fordi man selv har 

valgt sine handlemåder. Man har altså mulighed for at vælge og vurdere. Herved skabes et demokratisk menneske 

for hvem både samtale og dialog er væsentlige kulturelle kommunikationsformer samt en ansvarlighed, der ikke var 

i det første ideal, fordi man der blot kunne sige at handlingerne var årsagsbestemte. Videnskabeligt knytter det sig 

til humanismen. Det frigørende dannelsesideal refererer ikke til en videnskab, men en kritisk teori, hvor mennesket 

                                                
29 Scousboe (2003), s. 228 
30 Encyklopædien: Apollinisk-dionysisk, CD-rom udgave 2004 
31 Kyrstein og Vestergaard (2006), s. 35 ff 
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også betragtes som unikt, men hvor vi gennem tiden har mistet overblikket og dermed muligheden for at adskille 

regelmæssigheder fra lovmæssigheder, og hvor vi er blevet indoktrineret af forskellige dogmer, f.eks. religiøse, 

økonomiske, politiske og sociale. Den kritiske teoris interesse består i at hjælpe mennesket ud af denne undertryk-

kelse som finder sted gennem ”falsk bevidsthed”, og derved få det til at bevidstgøre sig gennem bevidst handling32. 

Det frigørende ideal ser ligesom det forstående ideal også mennesket som åndsvæsen, men adskiller sig ved ikke at 

ville indføre i kulturen, men derimod at ville forholde sig til samfundet og måske ændre det. De frigørende teorier 

ønsker at tage udgangspunkt i mennesket, for herefter at bestemme hvordan samfundet bør være33. Dannelsespoten-

tialet i det frigørende ideal er altså en mulighed for at se verden anderledes. Herunder at få øjnene op for den kultu-

relle, økonomiske og politiske konventionalitet hvormed en stor del af livet leves, for evt. at kunne vælge et andet 

slags liv.  

 

I forlængelse af vores undersøgelse af hvad den interaktive performanceinstallation er, og hvori attraktionen ligger, 

er det således overordnet det frigørende dannelsesideal vi indskriver os i. Vi vil dog henlede opmærksomheden på, 

at vi mener, at spil i den interaktive performanceinstallation rummer andet og mere læringspotentiale end frigørelse 

fra konventionalitet og undertrykkende magtstrukturer. Som nævnt indledningsvis, løber vi i vores forsøg på at få 

en kvalificeret metode ud af en kompliceret kunstneriske arbejdsproces, risikoen for at blive rigide i vores indfang-

ning af læringspotentiale- og strategi. Endvidere har vi i nærværende synopsis ikke den plads til rådighed vi kunne 

ønske os. Derfor har vi placeret en betragtning over hvordan læringspotentialet ved spil i den interaktive perfor-

manceinstallation også synes at være kompleksitetshåndtering og præstationsfokuseringsreduktion i Bilag IX34. 

 

FJERDE PROBLEMSPØRGSMÅL: 

Hvordan transformeres den produktionsorienterede iscenesættelsesstrategi for den interaktive performanceinstal-

lation til en dramapædagogisk metode? Herunder: hvordan faciliterer man som dramalærer denne proces?35 

 
LÆRINGSSTRATEGI – FACILITERINGEN AF DEN INTERAKTIVE PERFORMANCEINSTALLTION SOM 

DRAMAPÆDAGOGISK PROCES 

Kontingens36 i sociologen Niklas Luhmanns systemteori medfører en risikodiskurs; en holdning hvor man hele 

tiden forsøger at beskytte sig selv ved at kalkulere med alle de evt. risicis, der måtte være til stede i omverdenen. 

Heroverfor stilles farediskursen. Den er også bevidst om kontingensen, men besidder ingen intention om at kunne 

kalkulere risici, og derfor indeholder den en accept af livets uforudsigelighed, og fordrer til mere dynamik, ekspe-

rimenteren og spontanitet. Med dette udgangspunkt argumenterer Ida Krøgholt for at farediskursen er den mest 

givtige vej for en dramapædagogisk proces37. Luhmann redegør videre for, hvordan der må være tillid for at over-

                                                
32 Ibid., s. 42 
33 Ibid., s. 43 
34 Se Bilag IX: Kompleksitetshåndtering og præstationsfokuseringreduktion. 
35 Eller i Kyrsteins og Vestergaards terminologi; hvilken didaktisk virksomhed gør vi brug af. 
36 At alt kunne have været anderledes. Se fx Thyssen (1999), s. 87ff 
37I Risiko eller fare. Åbning og lukning af teaterprocesser (2002), s. 6 - 21 
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give sig til farediskursen38. Krøgholt peger på at tillidsstrukturen i en dramaproces fordres af tre overordnede prin-

cipper: involvering i beslutningsprocessen, forklaring af bevæggrunde og klarhed i forventningerne39. Vi har dechi-

freret alle tre principper i SIGNAs kunstneriske produktionsproces og dernæst omskrevet dem til en dramapædago-

gisk metode som danner grundlag for vores forestående eksamination. Denne dechifrering og omskrivning fremgår 

af Bilag IX40. Før læseren evt. henleder sin opmærksomhed mod dette bilag, vil vi pege på, at SIGNA overordnet 

bringer sine performere og sit publikum ind i farediskursen, idet de søges forført til at foretage et eksistentielt fald – 

til at bryde med det omgivende samfunds risikodiskurs dominans. Som vi tidligere har været inde på, er SIGNAs 

fjendebillede selve moralen og den kalkulerede virkeligheds koventionalitet. Således bygges universet, som nævnt, 

op som en slags parodi på virkeligheden, idet dennes konventioner gøres fundamentalistiske i præ-teksten41 og i 

udlevelse af fiktionen. Virkeligheden bliver spejlet i ekstrem grad. Begæret og aggressionen bliver overeksponeret, 

og moralen afsløres i det kunstige og overdrevne billede, som en konvention, der er nyttesløs og deformerer livs-

kraften. Fordi fiktionen står over virkeligheden mens spillet er i gang, og fordi ingen står udenfor fiktionens tematik 

er alle i farezonen, og den potenseres gennem kravet om ”autentisk” handling under fiktionen. Det, at den interakti-

ve performanceinstallation bevæger sig imellem virkelighed og fiktion gennem legen benytter vi sammen med de 

tre tillidsetablerende principper i vores læringsstrategi til at transformere eleverne over i farediskursen.  

 

Udover de ovenstående tre principper, der fordrer tillidsstrukturen i en dramaproces, findes princippet om for-

læring som et konkret dramapædagogisk redskab som en del af vores metode. Det går overordnet ud på, at læreren i 

starten af projektprocessen indtager en position som autoritær leder i sin formidling af lukkede øvelser, eller infor-

mationer, der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved42. Læreren formidler imidlertid kun øvelserne og informationerne 

som autoritær leder, idet læreren i virkeligheden fungerer som facilitator for det videre forløb, hvor eleverne grun-

det deres udvidede forforståelse, sættes fri til at være ubegrænset kreative, indenfor den ramme som læreren har 

skabt43. Fordelen ved for-læring er netop dens evne til at opstille begrænsninger og mane til nødvendighed, idet 

disse virker gunstige for kreativitet.  

 

Med ovenstående er vi nu nået til de foreløbige dispositioner for hhv. vores praktiske demonstration af undervis-

ningsforløb og for vores mundtlige oplæg, samt forslag til eventuelle diskussionsspørgsmål. 

 

 

 

FORELØBIG DISPOSITION TIL PRAKTISK DEMONSTRATION AF UNDERVISNINSFORLØB 

                                                
38 Ibid., s. 68 
39 Ibid., s. 75 - 77 
40 Se Bilag X: Dechifrering og oversættelse af tillidsopbyggende principper i den interaktive performanceinstallation. 
41 Krøgholts terminologi for den forudfattede rammehistorie i rollespil. Krøgholt (2002), s. 22.Lig det vi kalder fiktionsramme.  
42 Vores forståelse af for-læring tager udgangspunkt i Lene Kobbernagels artikel For-læring som princip, i Replik # 26, Under-
tekst (2004) 
43 Kobbernagel (2004), s. 2 -3 
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Til eksamen laver vi nedslag i workshopprogrammet: ”Frigørelse gennem spil i den interaktive performanceinstal-

lation”. Vores nedslag er hhv. ”Improvisationer i karakterer” og ”Fiktionen i spil” 44. Disse nedslag er valgt, fordi 

vi dermed viser forskellige lærerroller; hhv. lærer som guide og lærer-i-rolle, og fordi det er vores forventning at 

begge disse øvelser viser sig at virke frigørende på deltagerne i den interaktive performanceinstallation, og således 

illustrerer det læringspotentiale som vi har argumenteret for er tilstede i denne. 

 

o Kl. 11.10 – 11.15: Kort briefing af eleverne - for-læring. 

o Kl. 11.15 – 11.35: Improvisationer i karakter inkl. sideguiding45. 4 improvisationer i alt. Gry guider to og 

Anna guider to. 5 minutter pr. improvisation. Alternativt laves kun to improvisationer af 10 min. hver. Nye 

funktionsgruppe-konstellationer end dem vi hidtil har arbejdet med46. Lærerrolle: lærer som guide. 

o Kl. 11.35 – 11.55: Hele fiktionen sættes i spil. Lærerrolle: lærer i rolle. 

o Kl. 11.55: Tak til eleverne. For dem der har lyst mødes vi i caféen i bygning 21, Ny Kua, kl. 13.30 til pizza 

og hyggesnak. 

 

Opmærksomheden henledes på at vi underviser på engelsk, da vi har ikke-dansktalende blandt vores elever. Dette 

er et bevidst valg i forhold til sammensætningen af vores brede målgruppe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORELØBIG DISPOSITION TIL MUNDTLIG SAGSFREMSTILLING  

                                                
44 Se Bilag III: Program: Frigørelse gennem spil i den interaktive performanceinstallation. 
45 Eget konstrueret begreb; en kombination af Viola Spolins sidecoaching og lærerrollen; lærer som guide. 
46 Igen henvises til Bilag III: Program: Frigørelse gennem spil i den interaktive performanceinstallation. 
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o Hvad er vores læringspotentiale? 

o Opnåede vi vores læringspotentiale i den praktiske demonstration? 

o Med hvilken læringsstrategi opnåde vi det? 

o Opsummering og perspektivering  

 

 

OPLÆG TIL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL 
o Hvorfor har vi vægtet det frigørende potentiale så højt? 
o På hvilke måde adskiller vores læringsstrategi sig fra andre læringsstrategier der også kunne tænkes at have 

frigørende læringspotentiale? 
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BILAG II: Progressionsmodel: Frigørelses gennem spil i den interaktive performanceinstallation 
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Dette er en progressionsmodel for  
Hele vores dramapædagogiske  
forløb, der er tænkt som en to- 
dages workshop med 10  
timers undervisning  
pr. dag. 
 
 
Målgruppe: 
Kan anvendes på 
alle, og i alle sammenhænge.  
Derfor har vi også sammensat 
en elevgruppe bestående 
af forskellige aldre og kul- 
turelle baggrunde. 
 
 
 
Til eksamen laver vi nedslag 
i henholdsvis ”Improvisation- 
er i karakter” og ”Fiktion 
sættes i spil”. Disse nedslag 
er valgt, fordi vi dermed viser 
forskellige lærer-roller, 
hhv.; lærer som guide og 
lærer-i-rolle, og fordi 
det er vores forventning 
at begge øvelser har en fri- 
gørende effekt på deltager- 
ne i den interaktive perfor- 
manceinstallation. 
 
 
* Vi henviser til redegør- 
elsen for det læringspot- 
entiale, der er indeholdt 
i den interaktive perfor- 
manceinstallation, for 
en uddybende forståel- 
se af hvad vi mener 
med frigørende 
 
 
 
 
 
 
 

BILAG III: Program: Frigørelse gennem spil i den interaktive performanceinstallation 

Praktisk at erfare at kunne håndtere 
interaktivitet 
 

At kunne se at man kan håndtere et 
eksternt blik uden at tænke på præstati-
onen 

Formål: at frigøre* deltagerne 
gennem spil i den interaktive 
performance installation 

  Interview-øvelse 
  

Interviewteknik 
 

Improvisationer i karakter. ”Flaske-
halslegen” kombineret med sandhed 
og konsekvens 
 

Karakteropbygning ud fra en række 
spørgsmål til karakterens forhold til fikti-
onen.  
 

På drømmerejse med deres karakter 
 

Præsentation af fiktionen: rammehistorien, 
regler, karakternavne og -funktioner; ”indviel-
sesritual” 
 

Rummet er iscenesat: lys, musik, mm. Præsentati-
on: af os, inspiration, program. For-læring: ram-
mesætning, introduktion til koncept og nøglebe-
greber som det æstetiske koncept, site-specifik og 
interaktivitet. 
 

Redskab; skabe fortrolighed 

At skabe forståelse for og tryghed ved 
det interaktive princip. 
 

Hengivelse til legen 

Yderligere fortrolighed 
med karakter og fiktion. 
At skabe tryghed i forhold 
til at agere i fiktionen.  
 

At lære karakteren at ken-
de. At gøre eleverne til 
medskabere af fiktionen, 
samt give dem yderligere 
aktionspræmisser. 
 
 

Motivere til deltagelse; 
skabe forståelse og tryg-
hed gennem styring og 
vores overblik, samt 
etablering af tillid til os 

Koncentration og aktivering 
af fantasi. At skabe et indre 
forhold til fiktionen og ka-
rakteren 
 

Etablering af den uigen-
nemtrængelige fiktion. 
Aktionspræmisser, forud-
sætning for spil, gives 
 

Fiktion sættes i spil 
 

Interaktivitetsbegreb og publikums-
positioner introduceres 
 

   
Fiktionen sættes i spil 

 

 Evt. spil med publikum 
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Mandag d. 22.01.07 – at lære at agere/sætte sig i spil i den interaktive performanceinstallation 

19.00 – 20.00: Præsentation: af os, inspiration, program. Introduktion til koncept og nøglebegreber som 

det æstetiske koncept, site-specifik og interaktivitet (For-læring) 

Ti minutters pause 

20.10 – 21.00: Præsentation af fiktionsramme; rammehistorien, regler, karakternavne og -funktioner; 

”indvielsesritual” 

21.00 – 21.30: Drømmerejse med karakteren 

21.30 – 22.00: Karakteropbygning ud fra en række spørgsmål til karakterens forhold til fiktionen.  

22.00 - 22.30: Strukturelle relationer i fiktionen og karakteropbygning gennem improvisationer i fiktio-

nen – inkl. sideguiding47. 

22.30 – 23.00: Hele fiktionen sættes i spil  

23.00 – 23.15: Afrunding på dagen. Evt. evaluering af dagen. 

 

Tirsdag d. 23.01.07 – at forholde sig til publikum i den interaktive performanceinstallation 

19.00 – 19.30: Præsentation af interaktivitetsbegrebet og publikumspositioner 

19.30 – 19.45: Interviewteknik.  

Ti minutters pause 

19.55 – 21.00: Interviewøvelse: holdet deles op i to. Den ene halvdel agerer på skift publikum i fiktionen 

og interviewer de andre ud fra de forskellige publikumspositioner 

Ti minutters pause 

21.00 – 22.00: Hele fiktionen sættes i spil 

22.00 -22.30: Afrunding på dagen. Evaluering af hele forløbet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAG V: Lærer som guide og lærer-i-rolle 
                                                
47 Eget konstrueret begreb; en kombination af Viola Spolins sidecoaching og lærerrollen; lærer som guide. 
 



Anna Lawaetz og Gry Worre Hallberg: Den interaktive performanceinstallation som dramapædagogisk strategi 

 20 

 

Vores forståelse af lærerrollerne baserer sig på forelæsningsnoter fra undervisningen i Dramapædagogik, Teatervi-

denskab, KU, efterår 2006. Lærerrollerne er definerede i forhold til fiktionskontrakten: 

 

Lærer som guide 

Med dette forstår vi den lærer, der står udenfor fiktionen, men guider eleverne på ”scenen” gennem indlevelse i det 

fiktive univers. I en improvisation mellem de fiktive karakterer Mary og Tony kunne en ”guiding” fra læreren fx 

lyde således: ”Mary synes Tony er utrolig sød når han gurgler vand”. 

 

Lærer-i-rolle (eller spilleder)  

Med dette forstår vi den lærer der er lærer og en del af fiktionen med en rolle. Det betyder at læreren selv spiller en 

karakter, og dermed underviser sine elever som en del af det fiktive univers, men samtidig kan reflektere over un-

dervisningsforløbet. Han/hun navigerer altså på to planer. Der er forskellige teoretikere og praktikere, der arbejder 

med denne rolle, herunder Gavin Bolton48, Janek Szatkowski og Ida Krøgholt49. De stiller sig alle en lille smule 

forskelligt til den helt eksakte beskrivelse, men grundlæggende er de enige om hvad en god lærer-i-rolle/spilleder 

skal kunne. Denne grundlæggende enighed kan udtrykkes i et citat af Szatkowski:  

 
”… tilrettelægge en ramme for spillet, der dels tillader at spillerne kommer til at føle at de ejer fiktionen, dels at spillets bevæ-

gelse fra stabile situationer bliver bevæget ud i nogle hændelser, der medfører variationer, hvor det uforudsigelige (overraskel-

sen) kan finde sted, men hvor det også bliver muligt at vælge en ny vej frem (genkendelsen – registrering af nyt mål), der fører 

til en form for stabilisering. Spillederen må altså til enhver tid kunne indføre hændelser, der fremprovokerer variation ud af en 

stabil situation.”50 

 

En læring vi også kunne udlede på baggrund af vores praktikforløb på Herning Højskole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
48 Krøgholt (2001), s. 144 ff. 
49 Krøgholt (2006). s. 175 
50 Szatkowski (2006) s. 162. 
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BILAG V: Nights at the Hospital51 

 

Nights at the Hospital 
a new performance installation series by Signa & Partners 

 
In February 2007 Signa invites to an exclusive 10 hour experience for the brave. Only 25 visitors will be 
signed in each night. 
 
06-02-07: Night at the Hospital I  (If you love me baby won´t you smile?) 
07-02-07: Night at the Hospital II (Let´s go back to the accident) 
13-02-07: Night at the Hospital III (In dreams I walk with you) 
14-02-07: Night at the Hospital IV (Passing glances) 
20-02-07: Night at the Hospital V (Always reminding me we´re apart) 
21-02-07: Night at the Hospital VI (In the silence of my lonely room) 
 
Visitors are expected to stay for the entire night. They will be asked to deposit all clothes and personal 
belongings by the signing in.  
 
The entrance fee of 100 Danish Kroner (14 Euros) includes: 
 

- a bed with clean sheets and a television 
- rent of hospital clothes and underwear 
- food and drink 
- thorough examination and observation 
- extensive group therapy  
- possibility of individual sessions 
- a complete temporary identity 

 
The Night Hospital is staffed with skillful nurses and experts who will do their utmost to make your stay 
as pleasant as possible. However, discomfort may occur in certain individuals. Disorientation and depra-
vation of sleep are to be counted on. 
 
Be signing in you will be given an envelope containing details of your temporary identity. The staff will 
refer to you by this only and will under no circumstances discuss the framework surrounding the Night 
Hospital. 
 
You will be shown a bed, which will be yours during your stay. You will be following the directions of 
the hospital staff until you are singed out the following morning. 
 
BOOKING: 
The Nights at the Hospital are only open to a limited number of visitors. Therefore it is highly recom-
mendable to book a bed in advance. To make a reservation please download the formula here. 
 

 

 

 

 
                                                
51 Kilde: www.signa.dk/hospital 
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BILAG VI: Illustration af stilkonceptet; Bleak 

 

 

“Signa & Arthur II" Photo by Signa Sørensen & Arthur Köstler, www.signa.dk 

 

”Guest at Hotel Starlight” Elevfoto fra workshop på Herning Højskole. 

 

”Gypsy” Pressebillede fra forestillingen Seven Tales of Misery, www.seventalesofmisery.com 
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BILAG VII: Kodeord hos SIGNA 

Hos SIGNA anvendes kodeord som en art sikkerhedsventil mellem skuespillerne i fiktionen.  

Blake betyder: ”stop den aktion du laver lige nu”, og kan anvendes af en skuespiller hvis denne i virke-

ligheden (vs. i karakter) vil have sin medspiller til at stoppe den aktion de er i gang med.  

Crystal betyder: ”Det jeg siger nu mener jeg i virkeligheden”, og kan anvendes af en skuespiller hvis man 

fx vil fortælle at det ikke er ens karakter der græder, men én selv.  

Alexis betyder at man ophæver fiktionen, og anvendes fx når de sidste tilskuere er ude af huset, der bliver 

der råbt Alexis og alle bliver ”sig selv”. 
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BILAG VII: BILAG VIII: Ivy Scousboes model over de tre legesfærer 

 
 
 

Modellen fremhæver sfærernes variable forbundenhed, men kan også læses som en illustration i fire faser 

af et konkret legeforløb: Fra forhandling og ideudveksling til fiktionssfæren – og til nyforhandling og 

endelig medreven leg. De fire faser skal dog ikke forstås som et facit på hvordan leg foregår, men blot 

som et eksempel på hvordan den kunne foregå. 

 
Kilde: Scousboe (2003), s. 241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anna Lawaetz og Gry Worre Hallberg: Den interaktive performanceinstallation som dramapædagogisk strategi 

 25 

BILAG IX:  
 

At kunne reflektere over sammenhænge er en nødvendig kompetence i et hyperkomplekst samfund. Begrebet introduceres af 

Lars Qvortrup52, og henviser til at der ikke længere findes noget privilegeret sted at betragte fra. Qvortrup er stærkt inspireret 

af den tyske sociolog Niklas Luhmann. Verden består ifølge Luhmann af autopoietiske systemer, hvilket vil sige systemer der 

opretholder sig selv, og samtidig opretholder en grænse til omverdenen53. Systemerne består af kommunikation, som opleves 

som positiv når den reducerer kompleksitet54. Kompleksitet reduceres ved at vælge, hvad der fokuseres på, hvilket Luhmann 

forklarer som selektionstvang – tvangen til at vælge. I det moderne samfund er kompleksiteten forøget grundet det stadigt 

voksende antal muligheder. Filosoffen Ole Thyssen peger på, at der er sket en bevægelse fra intuitiv til refleksiv kultur55. Den 

refleksive kultur accepterer at al iagttagelse selv iagttages, og at der ikke findes noget privilegeret punkt at iagttage og håndtere 

helheden fra. Der findes kun subsystemer som forholder sig til hinanden og iagttagere som iagttager hinanden. Det er i denne 

refleksive virkelighed, at det moderne menneske skal lære at begå sig. Det læres gennem evnen til at reflektere og selvreflekte-

re i sådan en grad, at man sættes i stand til at agere i kompleksitet og således foretage tage livsdygtige valg. Gennem sin stil-

lingtagen til virkeligheden som konstrueret gennem konventioner, sætter en refleksionsrække i gang hos deltageren i den inter-

aktive performanceinstallation, og således kan man pege på kompleksitetshåndtering som yderligere læringspotentiale.  

 

Samtidig peger teaterteoretikeren og dramapædagogen Ida Krøgholt i artiklen Når fiktionen spiller hovedrollen56 på at en 

overdreven selvrefleksion kan virke hæmmende og dermed reducere livskompetencen. Hendes argumentation ligger også i 

forlængelse af en opfattelse af samfundet som kontingent. Mange moderne menneskers konstante opmærksomhed på selvet 

medfører en følelse af at være udleveret og udsat, hvorfor et behersket jeg, der giver en fornemmelse af at være beskyttet, op-

øves. Denne strategi forstærker imidlertid blot selviagttagelsen. Krøgholt skelner endvidere overordnet mellem regressive og 

progressive pædagogiske strategier. Med et regressivt udgangspunkt lader man eleverne starte der hvor de selv er, med et pro-

gressivt udgangspunkt vil man fra starten udfordrer dem for at fremprovokere udvikling. I det tiden peger på individets forsatte 

udvikling, er de regressive strategier ikke populære, men alligevel hælder Krøgholt mod dem. Det gør hun netop fordi de imø-

dekommer tidens subjektivform, med en overdreven selvrefleksion. Den regressive dramapædagogiske strategi kan låne fra 

performancegenren, hvor fokus er på fiktion frem for den enkelte karakteropbygning. Performanceteatrets ikke-spil57 kan være 

en givtig regressiv strategi for den overbelastede jeg-perception. Her flyttes fokuset fra selvet til handlingen, fra karakterop-

bygningen til fiktionen, fra den individuelle psykologi til samspillet og interaktionen. I forlængelse heraf peger Krøgholt på, at 

regression også er lyst, nydelse og rekreation – det sted ”hvor appetitten vækkes”, og ikke kun de negative blokeringers sted. 

Gennem regressive pædagogiske strategier frigøres eleven fra sin destruktive selvrefleksion og præstationsfokusering. 

 

Udover at frigøre vores deltagere ved at sætte dem i kontakt med det undertrykte i dem selv; driftslivet, begæret mm. og, såle-

des få dem til at reflektere over den virkelighed de ofte lever i rent ureflekteret og konventionelt, kan vi altså pege på komplek-

sitetshåndtering og præstationsfokuseringsreduktion som læringspotentiale der også er indeholdt i den interaktive performance-

installation.  

 
                                                
52 I Det hyperkomplekse samfund Gyldendal, Kbh., 1998 
53 Luhmann (2000), s. 72ff 
54 Luhmann (2000), s. 60ff 
55 Thyssen (1999), s. 87ff 
56 i Tidsskriftet Udannelse, 2002, nr. 2. Hele nedenstående redegørelse er baseret på denne artikel. Da den er fundet på internet-
tet er der desværre ikke mulighed for mere specifikke sidehenvisninger undervejs i afsnittet.  
57 Her henvises til Michael Kirbys redegørelse for komplekst skuespil overfor simpelt skuespil. Hos ham beskrevet ved begre-
berne acting og non-acting. I artiklen On acting and non-acting, in: Acting (Re)considered, (2002, 1995), s. 43ff 
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BILAG X: Dechifrering og oversættelse af tillidsopbyggende principper i  
den interaktive performanceinstallation 

 
Involvering i beslutningsprocessen: 

Da SIGNA pr. definition er interaktivt, sikres dette princip, i det fokus aldrig er på at selvtilliden skal vækkes i den 

enkelte deltager, men på at tilliden mellem deltagerne skal vækkes. Derfor fokuseres der i ”prøveperioden” på 

teambuilding gennem det arbejde man udfører sammen i rekonstruktionen af den bygning man arbejder i. Det ud-

trykkes at alle har et fælles ansvar for at forstå visionen, og bære og skabe den i deres fremtræden som performere. 

Performerne gives funktioner som spillere, ikke individuelle karakterer. Man tilbydes at kunne tale med Signa Sø-

rensen eller Hobbit58 om udviklingen af sin karakter, men det er ikke det, der er i højsædet. Fokus er på de fælles 

møder, hvor flokken i fællesskab finder frem til forståelsen af visionen og fylder hullerne i præ-teksten ud, så fikti-

onen bliver uigennemtrængelig. Derudover lægges der op til, at man mødes med nogle man evt. har lyst til at ud-

vikle særlige relationer til. I præ-teksten og fiktionen er det også fællesskabet der vægtes. Det er altid historier om 

nogle mennesker som har et meget stærkt (sygeligt stærkt) internt fællesskab. De har skabt en fælles fjendebillede 

og lever i det billede af verden som fiktionens autoritet (Signa Sørensen) har skabt. Således udstilles virkelighedens 

totalitarisme gennem fiktionen, samtidig med at fællesskab etableres blandt medlemmerne. Hos SIGNA sikres in-

volvering endvidere ud fra den overbevisning at det skaber det bedste resultat. Den bedste præstation tænkes såle-

des, at udspringe af den enkelte performers ønsker og drømme. Der opfordres til at udvikle ”drømmerollen” i sin 

karakteropbygning som sker fuldstændigt frit. Og der spørges ind til om man har fået en funktion der ”tænder”.  

 

I faciliteringen af vores dramapædagogiske proces, vil vi sikre os involvering på samme måde. Således har vi ud-

viklet en fiktion, hvor det interne fællesskab vægtes59, og vi har vægtet at eleverne skal skabe deres karakter frit. Vi 

har formuleret en række spørgsmål som de skal besvare i en øvelse på workshoppen60 og forud for at disse spørgs-

mål skal besvares bringer vi dem på en ”drømmerejse”, hvis hensigt er at sætte dem i stand til at besvare spørgsmå-

lene frit i forlængelse af deres egne indre billeder61. Den del, hvor man arbejder på rekonstruktionen af bygningen, 

afhænger af hvor lang tid vi ville have til rådighed til at arbejde med eleverne. På en to dages workshop, som er 

udgangspunktet for vores forestående undervisningsforløb, vil der ikke være tale om en decideret scenografi, og vi 

vil prioritere at ”sætte rummet” fra starten, for at skabe en magisk arena, der illustrere at, i dette rum sænkes man 

ned i en anden virkelighed.   

 

Forklaring af bevæggrunde 

Det andet princip sikres hos SIGNA løbende i det fælles produktionsprocesforløb. Den overordnede bevæggrund er 

her, at lave den bedste og smukkeste forestilling, hvilket er tilfredsstillende for hendes performere. Men for os som 

dramapædagoger er det, som optegnet under problemspørgsmålet om læringspotentiale, at frigøre vores deltagere 

ved at sætte dem i kontakt med den undertrykte side i sig selv; driftslivet, begæret mm., og således få dem til at 
                                                
58 Performer i en række af SIGNAs forestillinger. Fungerer nu også som hendes instruktørassistent. Hans rigtige navn er Frank 
Bätge, han er tysker og uddannet skuespiller. 
59Se Bilag XI: Fiktionsramme: Sisters Hope 
60 Se Bilag XII: Questions for your character 
61 Se Bilag XIII: Manus til drømmerejse 
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reflektere over den virkelighed de ofte lever ureflekteret og konventionelt i. Endvidere virker det at være deltager i 

den interaktive performanceinstallation, som nævnt, præstationsreducerende. I nævnte ligger læringspotentialet og 

formålet med vores forløb, hvilket vi til dels vil tydeliggøre for eleverne. Dette ”til dels” skyldes, at det at være 

deltager i den interaktive performanceinstallation i høj grad er en fænomenologisk proces. Den uigennemtrængelige 

og forførende fiktion nedsænker deltageren i et andet virkelighedselement, hvorfra der kan erkendes fra en anden 

synsvinkel og på et andet sanseligt niveau. Derfor er scenografien og i vores tilfælde det ”satte”, teatrale rum, og 

site-specificiteten, så uhyre vigtig. Det er i dens totalitet, at den parallelle virkelighed, der spejler og forvrænger 

den ”virkelige virkelighed”, opstår. Det er her spørgsmålene om virkelighedens konventionelle konstruktion opstår, 

og refleksionerne hos deltagerne sættes i gang. Vi arbejder site-specific i det omfang vi kan komme til det. Potenti-

alet i at flytte undervisningen ud af dramalokalet i forhold til arbejdet med den interaktive performanceinstallation 

er, at det kan være med til at rive deltagerne ud af deres vante kontekst og dermed forføre dem ind i fiktionen. Del-

tagerne skal, når de skal sætte sig selv i spil, og er i spil, ikke mindes om virkeligheden. De skal overgive sig til 

legen og fiktionen. Fokus flyttes fra ”nu har vi drama”, til legen og den umiddelbare handling indenfor fiktionens 

præmisser og begrænsninger. Derfor sætter vi workshoppen Frigørelse gennem spil i den interaktive performance-

installation på Gl. KUA, der i højere grad end Ny KUA lever op til det æstetiske koncept62, og dermed sætter den 

rette forførende ramme. Vi har således skrevet en rammehistorie (præ-tekst) forud for workshoppen der tager ud-

gangspunkt i skolen som institution. Denne kommer til at danne ramme for den fiktion vi bygger op sammen med 

vores elever63. Det er vores håb, at vi også kan foretage vores praktiske demonstration af undervisningsforløb ved 

eksamen på Gl. KUA.  

 

Afklaring af forventninger 

Det tredje princip fandt hos SIGNA sted ved en ”optagelsessamtale”. Faktisk var det vigtigste kriterium i rekrutte-

ringen af performere, at forventningerne mellem den enkelte performer og SIGNA var afklaret. Således spurgte 

Signa Sørensens bl.a. ind til om man kunne håndtere de tematiske emner64 og om man ville sætte tid af til at arbejde 

på scenografien mm. i huset. Hvordan afklarer man forventningerne i en dramapædagogiks proces? Det er umid-

delbart mest hensigtsmæssigt, at sikre sig forståelse gennem for-læring, og ved at spørge ind til deltagernes for-

ventninger. Man skal passe på med en decideret forventningsafstemning for tidligt, da en sådan let vil kunne kom-

me til at skabe usikkerhed. Idet folk kunne spørge ind til ting, der ikke står til diskussion, eller idet der bliver satses 

for meget på en kognitiv forståelse, når erkendelsespotentialet i den interaktive performanceinstallation som nævnt 

i høj grad drejer sig om sanselig forståelse. 

 

 

 

 

 

                                                
62 Hermed menes det æstetiske koncept; bleak, som vi overtager fra SIGNA 
63 Igen henvises til Bilag XI: Fiktionsramme: Sisters Hope 
64 Tematikken hos SIGNA bevæger sig som nævnt altid om emner som begær, sex, magt og religion 
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BILAG X: Fiktionsramme: Sisters Hope 

Sisters Hope – Catholic school er dannet af søstrene Marié og Mary. Søstrene af født af danske immi-

granter i Lapland, men de lærte aldrig finsk, fordi deres forældre boede isoleret fra omverdenen i ødemar-

ken. Til gengæld lærte forældrene dem engelsk når faderen hver aften læste højt fra den engelske bibel. 

Forældrene døde da søstrene var 12 år gamle. Forældreløse drog de ud i verden med det bedste de havde: 

Deres fars bibel. De begyndte at læse den højt på gader og stræder. I starten havde søstrene ikke noget 

sted at tage hen, men hvor de startede deres oplæsning begyndte folk at stimle sammen for at høre hvad 

disse to søstre havde på hjertet – og de fandt at det var smukt. Da de havde samlet en fast skare omkring 

sig, kunne de se, at det skabte glæde hos mennesker, og de fandt at det skulle systematiseres så alle kunne 

få del i denne glæde. Det var grundstenen til den skole de i dag har startet. Selve auditoriet fik de som en 

gave fra Gud (= besættere). Der er stadig optag på skolen og den er åben for verden udefra fordi søstrene 

finder det er egoistisk ikke at tilbyde denne særlige glæde til alle. Man kan blive optaget som elev hvis 

man elsker vores skole af hele sit hjerte. Når der er besøgende i skolen, er det obligatorisk for eleverne at 

sørge for at de blandes med eleverne, således at der altid vil være en elev, der sidder ved siden af en besø-

gende.Vi har en hel særlig musik, der blev skænket af Gud da vi fik skolen. Det er Gud og hans engle, der 

synger for os. Alle elever er blevet gendøbt efter de har fundet Gud. Derfor har de alle fået et navn fra 

Gud som de bærer på sig i et korsemblem ved hjertet. Hvis man har gjort noget forkert får man navnet 

Judas som straf uanset ens køn. Alle besøgende får et Gudsord når de kommer ind. Der læses dagligt et 

Gudsord op og der er dagligt en times forelæsninger ved siden af alle de øvrige gøremål. 

Eleverne har forskellige funktioner: 

Der er duksen, der sørger for at holde orden. 

Køkkenansvarlige 

 For den hellige mad 

 For aftensmaden. 

Der er de særlig bibelkyndige elever 

Og så er der Aspiranterne, der endnu skal vise at de elsker Gud, skolen og søstrene af hele deres hjerte 

inden de kan optages. Man må bede dem om alt, men søstrene kan ikke lide at man gør forskel. 

Udover funktionerne indgår eleverne også i venskaber, der er bestemt af søstrene. Reproduktion er kun 

tilladt indenfor venskaberne og det skal gøres tyst om natten. Hvis nogen vågner straffes de elskende for 

at have forstyrret den hellige søvn. 

I søstrenes verdensbillede er alle lige. 

Æstetikken i universet er som den er fordi Gud har fortalt søstrene at dette var det smukkeste. 

Søstrenes favorit leg er flaskehalsen-peger-på. Man skal i sine svar være ærlig, men også tro mod Guds 

ord. Søstrene skal altid være med. 
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BILAG XII: Questions for your character 
(Nedenstående spørgsmål bliver udleveret til eleverne på et ark papir og de skal udfyldes på papir) 

Age: 
How old is the character? Has the character been at The Sisters Hope for a long time? 
Special skills: 
What is the character particularly good at? (languages, special knowledge, practical stuff...) 
Position: 
What is the character´s position at The Sisters Hope? Is the character satisfied with this position? 
Family relations: 
Is the character related to any of the other characters?  
Does the character ever think of his or her family in ‘the outside’?  
Did the character give birth to any babies before entering The Sisters Hope?  
Friendship-of-the-ring 
How is the relationship to the other parts in your characters Friendship-group?  
Has the character any feelings towards anyone outside of the Friendship-group?   
Special relationships: 
Does the character have a favorite relationship to anyone?   
Who does the character trust in the most? 
Relation ‘the outside’ 
How does your character feel about ‘the outside’ 
How does your character feel about the audience/the guests that comes as outsiders to see the life at The Sisters Hope? 
Does your character like to go outside or is he/she afraid? 
Life Story 
You may write a short overview of the characters life:  

1. Before meeting the sisters 
2. The meeting with the sisters 
3. When the sisters started the catholic school The Sisters Hope 
4. Life right now – at The Sisters Hope 

Temper 
What is the typical mood of the character? 
Is the character open or shy? 
Does he/she establish contact with the public? – or with the other characters? 
Does your character become angry or sad sometimes? When? 
Mistakes: 
What was the worst moment at The Sisters Hope? (Could be a small thing like spilling coffee or a major fuckup) 
Does some mistake from the character´s former life haunt him/her? 
Golden moment 
When was the happiest moment in the characters life? (at The Sisters Hope or before) 
Secrets: 
Does the character have any secrets. Does anyone know about it? 
Weaknesses 
Illness, fears, vices? 
What does the character do to cope with these? 
What would make the character totally freak out? 
What would make the character shut off? 
Strengths: 
What is the character really good at? 
What is the character proud of? 
Activities: 

What does the character do at work at The Sisters Hope? 
What does the character do in his or her spare time? 
What is the characters favorite duty? 
What is your characters favorite way of enjoying himself? 
Passion  
What is the single state of being that will bring the character to final happiness (approval, respect, control, love, etc.).  
The sisters Mary and Marié: 
Describe why the character believes in sisters. 
Describe why your character thinks sisters are good? 

The best place: 
Does your character ever doubt if The Sisters Hope is the best place in the world? Why? 
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BILAG XIII: Manus til drømmerejse 

Det er vigtigt at I nu prøver at være så åbne så mulige i det følgende. Prøv at dan billeder – og vær ikke bange for at 

være banale eller simple. Det er helt okay, hvis der er spørgsmål I ikke kan svare på og andre I fordyber jer i. I skal 

lytte til hvad det er I har lyst til. Hvis der er noget I synes der er farligt/spændende eller en drøm I bare må leve ud.  

 
Sand intro: Dyb afslapning af hele kroppen. Sand guides til langsomt at fylde kroppen op.  
 
 
(Nedenstående bliver udtalt højt af læreren mens eleverne ligger afspændte på gulvet) 
 
Udseende 
Hvordan ser dit hår ud? 
Hvordan har du det med dit hår? 
Hvordan går du?  
Er der noget ved din krop du er særlig glad for? 
Er der noget du er utilfreds med? 
 
Handlemåder/preferencer 
Er der noget musik du er glad for? 
Hvad er din livret? 
Prøv at dufte til det.  
Fik du det tit da du var lille? 
 
Relationer 
Hvordan så dit barndomshjem ud? 
Prøv at gå rundt der hvor du boede. Se de forskellige rum for dig. Hvordan dufter der? 
Hvordan ser din mor ud? 
Hvordan er dit forhold til hende? 
Hvornår kom du op og skændes med hende første gang? 
Hvorfor? 
Prøv at se din far for dig? 
Hvordan ser han ud? 
Hvad er det bedste du kan huske om ham? 
Hvad er det værste? 
 
Har du haft en kæreste eller har du en kæreste…eller vil du gerne have en kæreste? 
Hvordan ser din kæreste ud? / Vil du gerne have han skulle se ud? 
Tænk på jeres første romantiske tur 
Jeres første skænderi 
 
Historie 
Hvornår og hvor mødte du søstrene første gang? 
Hvorfor tog du med dem? 
Hvad drømmer du om? 
Du har en hemmelighed – noget du skjuler. Hvad er det?  
 
 
 
 
 
 


