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Forfatter Marte Huke varmer opp
tredjeklassingene ved Levanger
videregående skole med skriveøvelser.

Engasjert skrivestund på Ole Vig videregående skole, Stjørdalen.

Med kunst, for arkiv...



VENDEPUNKT er en massiv satsning med utspring i Arkivsenteret på Dora.

Kunstfaglige metoder legges til grunn for arkivformidlingen.

Initiativet til formidlingsprosjektet kommer fra teater pedagog
Lene Helland Rønningen og forfatter Marte Huke. Foruten IKA
Trøndelag, er flere av institusjonene ved Arkivsenteret i
Trondheim med. Statsarkivet i Trondheim er administrativt
ansvarlig, men også Forsvarsmuseet magasin Dora og
Universitetsbiblioteket i Trondheim (UBiT) deltar.
Prosjektet består av tre faser: I fase 1 (2010) utforsker elevene

historiske kilder og sin egen fortid og skaper fortellinger. I fase
2 (2011) tar vi utgangspunkt i elevenes bidrag og bruker dette
for å lage en teaterforestilling. I fase 3 samles elevenes arbeid,
tekster fra kildene og bilder fra produksjonen og settes sam -
men i en bok (2012/2013).
De kulturelle skolesekkene i regionen er samarbeids partnere

gjennom distribusjon av verksted og forestilling.

TEKSTLIG TILNÆRMING

Gjennom kunstfaglige metoder ønsker vi å gi elevene en ny
inngang til historisk materiale. Vi ønsker at elevene skal
utforske historiske hendelser og en annen tid ved å skape
empati og innlevelse. Kreativ skriving og dramapedago giske
metoder gjør det mulig å utforske personlige relasjoner, ladete
øyeblikk og stemninger som oppstår under en viss hendelse. 
Vi ønsker å skape forståelse for at historien skapes av den som
forteller. Historien er satt sammen av mange små faktabiter,
og måten man tolker og setter sammen disse bitene på gir det
totale inntrykket. Den som har makt til å fortelle har makt
over historien.
Innlevelse skapes ved å gå "ned" i stoffet. Skriveøvelsene

går ut på å gå inn i en bestemt situasjon, en stemning eller en

synsvinkel. Dette skaper gjenkjennelse og identifikasjon og
gjør at elevene må investere i arbeidet med sin egen erfaring. 
Et eksempel på en slik oppgave: Vi har med oss en 

plakat som hang på militære anlegg på 50-tallet, under den
kalde krigen. Frykten for spionasje var høy. Teksten på denne
plakaten er: Om det du har hørt og sett - HOLD TETT. 

Plakaten gir bud til en skriveoppgave der elevene skal
assosiere og skape en tekst ut i fra denne oppfordringen. I
hvilke situasjoner er det viktig å holde tett? Minner denne
oppfordringen om noe som har skjedd i deres eget liv? Eller
kan HOLD TETT inspirere på en annen måte, kanskje er det
tittelen på en skjønnlitterær tekst, et dikt eller en kort
fortelling?
Gjennom elevenes tekster får vi et redskap til å forstå

hvordan ungdommene oppfatter seg selv og sin egen tid, 
og hvilket redskap de har til å forstå historiske kilder.

TEATERETS PERSPEKTIVER

Dramaoppgavene går ut på å utdype personer vi kommer i
kontakt med i materialet. Det kan være alt fra bilder, politi -
rapporter, personlige brev, til forfattere av offentlige doku -
menter. Vi kan skape en kontekst og en dybde som ikke finnes
i et offentlig brev eller en avisnotis. Elevene kan bygge ut
relasjoner, skape et fiksjonsrom rundt personer vi finner i
arkivene. Hvem er denne mannen? Hvordan bodde han?
Hadde han venner? Hvor gikk han på skole? Gjennom
dramaøvelser utforsker elevene de ulike relasjonene og
måten historien fortelles på, og hvor vendepunktet i de
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Et svangerskap annonseres. Materiale fra 
Trondheims Redningsmisjon var utgangspunkt 
for tredje klasse ved Levanger videregående.

Folkesnakk om uekte barn. Fra Levanger
videregående skoles behandling av saker
fra Trondheims Redningsmisjon.

Håndgemeng da en sønns befatning med
motstandsbevegelsen røpes for familien. 
Fra Ole Vig videregående skole på Stjørdalen.
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ulike personenes liv oppsto.
Et eksempel på en oppgave kan være: å skape tablåer, også

kalt "frosne øyeblikk", som skal fortelle om vende punktet i en
persons liv. Elevene går i grupper og skaper tre tablåer: Før,
under og etter som beskriver det som leder opp til, det som
utløser og konsekvensen av en hendelse. Elevene må skape
tydelige bilder av de personene som deltar i tablået. Elevene
tolker ofte hendelsene svært ulikt, og denne oppgaven viser
dette visuelt.
De dramapedagogiske øvelsene og skriveøvelsene byg ger ofte

ut hverandre. En kan for eksempel ta en stemning som oppstår i
et tablå og la dette være utgangspunkt for en skriveoppgave.
Og så kan en bruke de nye tekstene som er skapt til å lage nye
situasjoner på golvet, med andre drama oppgaver.
De kunstfaglige metodene vekker spørsmål i forhold til fakta.

Oppgavene øker elevenes nysgjerrighet til å vite mer, fordi de
selv skal bruke stoffet aktivt til å skape.

MÅLSETTINGER FOR PROSJEKTET

Hovedmålet er å aktivisere en ny målgruppe som arkiv brukere:
Ungdom mellom 13 og 19 år er ikke typiske lesesals gjester. De
blir gjennom verkstedet selv formidlere av materi alet til sine
jevnaldrene som ser teater forestil lingen. 
Det er også et stort poeng å arbeide aktivt sammen med

profesjonelle kulturaktører som Huke og Rønningen. Både IKA
Trøndelag, Statsarkivet i Trondheim og UBiT har med personale
«ut i felt». Selv om rollene fortrinnsvis er tilretteleggere og
dokumentører, ønsker vi å lære og ta med oss de kunstneriske
prosessene videre. Om vi ikke umiddelbart omsetter lærdommen
i så ambisiøse prosjekter som Vendepunkt, er det et poeng å
bygge kompetanse på området for institusjonene.
Merkevarebygging blir en sideeffekt for både Arkiv senteret

og de enkelte aktører. På dette området er det opprettet en
arbeidsgruppe i prosjektet som fungerer som en pilot for
senteret. Vi satser aktivt på lokale media og relevante fagtids -
skrifter. Dette kan og sees som en doku mentasjon av prosjek tet.
I tillegg dokumenterer vi selv aktivt i form av foto, video,
lydopptak og notatbasert observasjon. I tillegg kommer en bred
tilstedeværelse på nett.

UTVIKLET I NORD-TRØNDELAG

Verdalsøra ungdomsskole, Levanger videregående skole og Ole
Vig Videregående skole var med i en referansegruppe. Det vil si
at de var med på å utvikle formen på verkstedet og hvilke
arkivsaker som ble tatt med videre.
– Dette var en viktig fase av prosjektet. Vi fikk svar på om

sakene vi selv syntes var interessante eller morsomme fenget

ungdom mene. Hvilke saker og øvelser vi kan bruke på de for -
skjellige aldersklassene kom også fram, sier teater pedagog og
dramaturg Lene Rønningen.
En niendeklasse og to tredjeklasser på videregående inn gikk 

i utviklingsgruppen. Spredningen i alder på referanse gruppene
var viktig, med tanke på videre arbeid. Naturlig nok var det
store for skjeller med hensyn til bakgrunns kunnskapen og
skriftlig frem stillingsevne. Dette gikk likevel mest på å slippe 
seg løs under skrivingen. På videregående stod elevene tydelig
friere i forhold til formen. Noe overraskende var det at lokale
historier ikke nødven dig vis syntes å medføre større engasje- 
ment hos elevene. At Verdalsraset kom «hjem» til en 8. klasse
kan ha spilt inn her.
Fellestrekkene var likevel tydeligst. Jevnaldrendes historier

engasjerte og inspirerte tydelig mer enn «voksenhistorier». 
Her ses et av prosjektets sentrale mål inn: Å skape en identi -
fikasjon mellom dagens unge og deres forgjengere.
Selv om miniturneen i Nord-Trøndelag ble definert som  verk -

sted utvikling, vil materialet tas videre og vurderes på lik linje
med det som produseres under kommende verksteder.

ELEVENES ERFARINGER

Ved siden av selve historieformidlingen ønsker vi at det skal
være lystbetont. En kommentar som falt første dag fra en
åttende klas sings munn, var spesielt inspirerende: «Nesten 
som en fritime jo!». 
Uttalelser fra elevene til Trønderavisa i forbindelse med

Levangerbesøket tyder og på at prosjektet oppleves som
engasjerende:
– Uvant, men artig. Det var litt vanskelig å finne detaljene 

på bakgrunn av det lille vi fikk vite. Kort tid fikk vi også. Men 
alt i alt var det lærerikt, sa en av elevgruppene til journalist 
Per-Magne Midjo. Vekslingen mellom større og mindre
skriveøvelser og aktiviteter for kroppen, gjør at stoffet 
gradvis tilegnes og modnes i løpet av dagen.
En av de viktigste erfaringene fra turen i Nord-Trøndelag, 

var behovet for å presentere noe mer bakgrunnsmateriale.
Dette ble i utviklingsfasen løst med en improvisert muntlig
fremstilling om aktuelt tiår av UBiTs Inger-Johanne Røkke. 
Under kommende verksteder vil denne følges av en lys bildeserie
med interiører, eksteriører og annet relevant billedmateriale.
Tanken er å gi en tidskoloritt og innblikk i hverdagen den gang da.
Så gjenstår det å se om elever på Sverresborg skole og Hitra

videregående skole lar seg rive med gjennom en ukes
verkstedarbeid.

www.arkivsenteret.no/nettutstillinger/vendepunkt/
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