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ABSTRACT
This thesis is based on a case study of C:NTACT's work with reality theater. The focus of the thesis
is to investigate how reality theater can be utilized as social work for vulnerable young people, based
on the research question: How can reality theater be used as social work in relation to vulnerable
young people? We will combine Mikhail Bakhtin's theories of Carnival and dialogue with Paulo
Freire's theories on awareness of oppressed groups and action through dialogue. Allan Holmgren's
well known theory of Narrative Practice will also be integrated with Jerome Bruner's approach to
constructing meanings in developing stories. By adopting a pragmatic approach, the selected theories
will be used to understand reality theater as a creative space with an experimental approach to social
work with vulnerable young people.
The thesis is based on a qualitative research methodology. Interviews with key persons from
C:NTACT are conducted to better explain how reality theater is used to understand the outcomes and
underlying approaches in working with vulnerable youth. The second part of the analysis involves a
participant perspective, analyzing participants' experiences of reality theater and the developmental
aspects that have impacted them. Followed by a discussion of reality theater as social work, pros and
cons are nuanced in conjunction with theories of social work.
According to the result of the analysis, C:NTACT seeks to cover a broad scope through reality theater,
seeking to influence and create change for both the participant and the audience. The experiences of
the youth in reality theater is described as a greater understanding of self and gaining more self-worth
in their life after participating in a theater process.
However, aspects in reality theater can be a useful in a social work approach with
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1.INDLEDNING

Ideen til dette speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde, er opstået ud fra en interesse om
emnet kunst i det sociale arbejde. Gennem vores uddannelse og respektive arbejdsliv som
socialrådgiver og sygeplejerske, har vi stiftet bekendtskab med forskellige perspektiver og teorier om,
hvad socialt arbejde indeholder. Vores erfaring er, at det til tider kan være vanskeligt at få inkorporeret
konkrete indsatser indenfor det sociale arbejdsområde. Dette har ført til en undren over, hvad som
binder det sociale arbejde sammen mellem det enkelte menneske, der har behov for de som skal
udføre dette arbejde.
I efteråret 2017 var vi en aften inde og se en forestilling på teater C:NTACT, hvor tidligere anbragte
børn og unge fortalte deres egne historier og oplevelser, om det at være anbragt. Med blanke øjne,
store smil og massive klapsalver rungende i salen, kiggede vi på hinanden - her havde vi oplevet
noget, der så ud til at kunne gøre en forskel! Det format som C:NTACT opsatte, virkede til at skabe
et rum for dialog mellem de mennesker, som stod på scenen og det publikum som oplevede
forestillingen. Fascinationen af og motivationen for at undersøge teater, som en del af socialt arbejde,
var hermed skabt.
1.1.PROBLEMFELT

Overordnet kan man betragte socialt arbejde som værende karakteriseret ved indsatser som sigter
mod at muliggøre alles deltagelse i samfundet (Skytte 2016: s.11). Ofte er der indenfor den sociale
praksis felt, beskrevet tre diskurser, der har indvirkning på det sociale arbejde i praksis (Healy 2016:
s.26). Disse diskurser, som kendetegner det sociale arbejdes felt, er overordnet set dominerende1 -,
samfundsvidenskabelige2 - og alternative diskurser (Healy 2016: s.26). Ofte indebærer alternative
diskurser en ny måde, hvorpå man kan integrere elementer fra henholdsvis de dominerende diskurser
samt de samfunds - og humanvidenskabelige diskurser (Healy 2016: s.137).

1 Med dominerende diskurser menes biomedicinske, den juridiske, den neoliberale og new public management diskursen (Healy 2016: kap. 3)
2 Med samfundsvidenskabelige diskurser menes psykologiske og sociologiske diskurser (Healy 2016: kap. 4)
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En alternativ tilgang til sociale indsatser bør ofte tages med et vist forbehold og et kritisk blik (Healy
2016: s. 138, Thorsager, Børjesson & Christensen 2007: s. 22). Ikke desto mindre tyder noget på, at
kunstprojekter som alternativ til eksisterende eller traditionelle sociale indsatser er gavnlige for især
unge mennesker (Nielsen & Sørensen 2017: s.144).
Inddragelse af kunstprojekter i socialt arbejde er forholdsvist nyt i Danmark, mens kombinationen
af kunst

og

socialt arbejde

har

været

anerkendt

internationalt

gennem

længere

tid.

Forskningsrapporter som The art and social exclusion, The art and inclusion, og Arts practice as
method konstaterer, at kunst som redskab er velegnet til at udvikle personlige og sociale egenskaber
(Jermyn 2001, Jermyn 2004, Hickey-Moody 2017).
Kunstprojekter som et alternativ til sociale indsatser bliver ligeledes fremhævet i bogen “Når kunst
gør en forskel”, der specifikt fokuserer på konsekvenserne af unges deltagelse i kunstprojekter. Bogen
fastslår, at: ”Mange af de unge oplever deres projektdeltagelse som et vendepunkt, der bidrager til
at ændre deres selvopfattelse, så de i højere grad får blik for egne ressourcer og potentialer” (Nielsen
& Sørensen 2017: s.156). Deltagelse i kunstprojekter kan således have en gavnlig virkning for det
enkelte unge menneskes selvopfattelse, og præge ungdomslivet som sådan.
I ungdomsforskningen ses tendenser på samfundsmæssige og kulturelle forandringer, der peger mod
et ungdomsliv, præget af præstations- og performancekrav. Disse krav kan skabe en ungdomskultur,
hvor unge i dag har sværere ved at se sig selv som en del af samfundet (Nielsen & Sørensen 2017,
Katznelson 2018). Konsekvenserne af at føle, at man ikke er en del af samfundet, afspejles ydermere
i statistikken, hvor blandt andet tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at antallet af unge,
som hverken er under uddannelse eller i arbejde, er støt stigende. I 2016 var 186.000 - svarende til 17
% - unge under 30 år hverken i arbejde eller under uddannelse. Dette er en stigning på 15.000 personer
sammenlignet med 2012 (Phil & Jensen, 2016: s.2). Ydermere viser tal fra den seneste Ungeprofil
foretaget af Statens Institut for Folkesundhed, at antallet af unge, der er nedtrykte, deprimerede eller
ulykkelige, er steget markant de seneste 20 år (Bendtsen, Mikkelsen & Tolstrup 2015: s.5). Derudover
viser en anden rapport om børn og unges mentale sundhed fra Vidensråd for Forebyggelse, en
fordobling af stress og mistrivsel generelt blandt unge de seneste 20 år (Due, Meilstrup, Diderichsen,
Nordentoft, Obel, & Sandbæk, 2014: s.15).
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Disse tendenser i samfundet underbygges yderligere af en holdningsundersøgelse fra 2016, hvor 14
% af de 18-34-årige beskriver, at de ser sig selv som “socialt udsatte” (Rådet for Socialt udsatte 2017).
Dermed er der, ifølge formand for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen: ”En voksende gruppe af
mennesker i vores samfund, som af den ene eller anden grund, føler sig sat uden for fællesskabet. Det
er et stort problem for sammenhængskraften, fællesskabsfølelsen og solidariteten i vores samfund”
(Rådet for Socialt Udsatte 2018).
Fælles for mange unge udsatte er, at de i vid udstrækning er uden varig eller stabil tilknytning til
samfundsmæssige fællesskaber som arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet, og mange har en lang
historik med kontakt til de offentlige sociale indsatser (Katznelson, Jørgensen & Sørensen. 2015: s.
13).
I en undersøgelse foretaget af Socialt Udviklingscenter viser det sig, at de unge brugere under 30 år,
er mindre positive i deres oplevelse af sociale indsatser end andre brugere (Weigelt, Madsen, Rytter
& Anker 2016). Mødet med ’systemet’ bliver ofte af de unge beskrevet som mangelfuldt, og mange
af de unge beskriver sig selv som trætte af det etablerede system, hvorfor kontakten til de sociale
indsatser ofte er ustabil og sporadisk (Katznelson et al. 2015: s.13). Således er det relevant at belyse,
hvorledes alternative indsatser, som eksempelvis kunstprojekter, kan være gavnlige for unge udsatte.
Et incitament for yderligere at belyse alternative sociale indsatser er, at forskning viser, at unge med
psykosociale vanskeligheder, hvis de får tilbudt relevante sociale indsatser, kan udgøre en ressource
for samfundet (Socialstyrelsen 2013: s. 9).
Som beskrevet indledningsvist overværede vi en teaterforestilling af C:NTACT, der er en
organisation, der bevidst bruger kultur, kunst og fortællinger i arbejdet med at gøre unge livsduelige
og robuste (www.contact.dk). C:NTACT “bruger scenekunsten til at sætte fokus på stærkt aktuelle
og menneskelige problemstillinger i det danske samfund og bruger scenekunsten til at skabe levende
og ligevægtige møder mellem mennesker” (www.contact.dk).
Eller som teaterdirektør og kunstnerisk leder af C:NTACT, Henrik Hartmann siger:
Vi laver teater, og så ved jeg selvfølgelig godt at inde bagved, der ligger
en hel masse psykologi og pædagogik, men det er ikke noget jeg
forholder mig til, jeg siger det er ikke nogen sygdom at lave C:NTACT,
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det er at fortælle om os selv, det er noget vi gør allesammen.
(Interview med Henrik)
C:NTACT skaber således en kunstnerisk platform, hvor blandt andet unge kan udtrykke sig på deres
egne præmisser, og hvor publikum kan møde historier og personlige oplevelser, som de ellers kun
har en chance for at opleve tilskåret og forenklet i mediernes daglige dækning (Kulturministeriet
2008). Dermed er det relevant i dette speciale at undersøge hvad og ikke mindst, hvordan det påvirker
socialt udsatte unge mennesker at deltage i C:NTACTs virkelighedsteater (virkelighedsteater vil vi
uddybe yderligere i afsnittet 1.5.)
Denne undren har resulteret i nedenstående problemformulering.
1.2. PROBLEMFORMULERING

Hvorledes kan virkelighedsteater anvendes som socialt arbejde i relation til unge udsatte?

Ovenstående problemformulering vil blive besvaret ved at inddrage et casestudie, nemlig C:NTACTs
brug af virkelighedsteater. Endvidere vil oplevelsen af at have deltaget i virkelighedsteater for unge
blive belyst. Dernæst vil der for at forstå virkelighedsteater som socialt arbejde blive diskuteret
fordele og ulemper ved virkelighedsteater som arbejdsmetode. For at besvare specialets overordnede
problemformulering, tages der udgangspunkt i følgende indeholdte arbejdsspørgsmål, som skal
forstås som en operationalisering af problemformuleringen:
1. Hvordan arbejder C:NTACT med virkelighedsteater?
2. Hvilke oplevelser har tidligere deltagere haft ved at medvirke i et teaterforløb?
3. Hvilke fordele og ulemper kan der være forbundet med virkelighedsteater som socialt
arbejde?
Besvarelsen af 1. og 2. arbejdsspørgsmål vil ske i specialets analysedele og 3. arbejdsspørgsmål vil
danne udgangspunkt for den afsluttende diskussion (se kap. 4 og 5).
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1.3. RELEVANT FORSKNING INDENFOR KUNST OG SOCIALT ARBEJDE

I det følgende afsnit vil vi uddybe ovennævnte forskning, som beskæftiger sig med kunst og socialt
arbejde, og som vi igennem vores litteratursøgning har fundet relevant at inddrage i specialet.
Indledningsvist præsenteres den internationale forskning og dernæst dansk forskning indenfor
området.
Forskning i international kontekst viser, at kombinationen af kunst og socialt arbejde ikke er en ny
tendens. Den har gennem tiden udviklet sig og nyder i dag stor anerkendelse i arbejdet med forskellige
indsatser i socialt arbejde (Carnwath & Brown 2014).
Den australske professor i medier og kommunikation Anna Hickey-Moody har blandt andet i “Arts
practice as method, urban spaces and intra-active faiths” (Hickey-Moody 2017), “Youth Arts and
Education” (Hickey-Moody 2013) samt “Art, pedagogy and cultural resistance” (Hickey-Moody
2015) vist, at kunst udvikler en følelse af tilhørsforhold og selvværd hos børn og unge. Især
fremhæves det, hvordan de ved hjælp af kunst kan tillære sig kompetencer, som gør det lettere for
dem at forstå egne problemer (Hickey-Moody 2017: s.1083).
Kunst- og kulturformidleren Helen Jermyn konkluderer i en forskningsrapport fra 2001 “The art and
social exclusion”, at den sociale effekt af selve kunsten er svær at belyse, dog ses en voksende tendens
i samfundet til at kunst kan have betydning for menneskers sundhed og uddannelse. Hun understreger
behovet for at afdække en tydeligere forbindelse mellem kunstens betydning for social eksklusion
(Jermyn 2001: s.28).
Dette underbygger hun i ”The art of inclusion”, hvor hun fokuserer på at skabe evidens for kunst som
redskab i det sociale arbejde. Der konkluderes, at de målte succesindikatorer og mulige resultater af
kunstdeltagelse kan være sværere at generalisere, da kunstprojekter er forskelligartede og tager
individuelle hensyn (Jermyn 2004: s.86, 90). Endvidere fremhæver hun behovet for at evaluere
deltagelse i kunstprojekter over længere tid (Jermyn 2004: s.90).
De britiske forskere John D. Carnwath & Alan S. Brown har i deres litteraturstudie “Understanding
the value and impact of cultural experiences” berørt, hvordan personer deltager i kulturelle
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programmer og hvilke muligheder, det skaber for kreativitet gennem kunst og andre kulturelle
organisationer for at tilvejebringe effektive indsatser for bedre kulturelle oplevelser. Det påpeges, at
rammer for fremtidig forskning skal søge, at opnå en holistisk forståelse af kulturelle oplevelser for
samfundet, såvel som for det enkelte menneske (Carnwath & Brown 2014: s.25).
Således fremhæves det i ovenstående studier, at kunst kan have en betydning i socialt arbejde.
Desuden er kunst kombineret med socialt arbejde et felt i udvikling, der har behov for at blive
udforsket nærmere. Samtidig understreges det, at der er behov for at se nærmere på hvilke
arbejdsmetoder, der bruges når der arbejdes med kunst for udsatte unge (Jermyn 2004: s.89, Carnwath
& Brown 2014: s.26). Den beskrevne internationale forskningslitteratur er især fokuseret på kunst i
bred forstand, eftersom de forskellige kunstprojekter indebærer alt fra billedkunstprojekter og musik
til scenekunst. Der differentieres således ikke i kunstformer eller i arbejdsmetoder.
Indenfor dansk forskning har blandt andet Center for Ungdomsforskning beskæftiget sig med
kunstens betydning for socialt udsatte unge. I deres rapport “Unge i kunst og kulturprojekter”
konkluderes det at, visse kunst- og kulturformer frembringes gennem kollektive skabelsesprocesser,
andre gennem individuelle skabelsesprocesser (Winther & Sørensen 2014: s.75). Rapporten viser
således, at det enkelte kunstprojekt har afgørende betydning for, hvilken slags fællesskab de unge
opbygger til hinanden.
I en anden rapport “Unges fællesskaber” fremhæves unges behov for et tilhørsforhold, hvor man kan
udfolde sig selv og danne fællesskaber (Bruselius-Jensen & Sørensen 2017: s.63). Ligeledes
understreges det i bogen “Når Kunst gør en forskel”, at de unge oplever en forbedring ved at deltage
i kunstprojekter, og især for unge udsatte har det en gavnlig effekt (Nielsen & Sørensen 2017: s.158).
Et af de projekter, der blandt andet undersøges i bogen, er føromtalte C:NTACT. En af bogens
hovedkonklusioner er, at det er usikkert om de positive forskelle varer ved efter at kunstprojekterne
er afsluttet.
Dette speciale vil derfor omhandle, hvordan tidligere deltagere i virkelighedsteater hos C:NTACT
beskriver deres oplevelser i at have deltaget og om det fortsat har en positiv indvirkning på deres liv.
Specialet vil tage udgangspunkt i C:NTACT og deres arbejdsmetoder med virkelighedsteater.
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Dermed håber vi at kunne skabe et nyt bidrag til, hvordan de positive tendenser som forbindes til
virkelighedsteater som socialt arbejde, fortsat har relevans.
1.4. SØGESTRATEGI

I vores søgen efter relevant litteratur om specialets emneområde, har vores overordnede interesse om
kunst som socialt arbejde været styrende. Vi har som udgangspunkt brugt de søgedatabaser som vi
har adgang til gennem Aalborg Universitet som eksempelvis Ebscohost og Proquest, derudover har
vi brugt Google Scholar.
Endvidere har vi fået hjælp af Aalborg Universitetets bibliotekarer for at få adgang til nogle af de
materialer, som vi har fundet relevante gennem vores søgning. I selve søgningen har vi fokuseret
særligt på teater som socialt arbejde. Dernæst har vi udvidet søgningen til kunst, socialt arbejde og
unge – disse tre søgeord er oversat og brugt i vores søgning efter international forskning og litteratur.
For at udvide søgningen har vi brugt en søgemetode, hvor søgeord kan kombineres med booleske
operatorer som AND, OR, NOT før og efter en sætning, eksempelvis er der søgt på en kobling af to
begreber “Art” and “Social Work” eller “Art AND/OR Social Work”.
Søgningen har frembragt talrige såvel danske som internationale referencer. Blandt disse har vi
udvalgt de mest relevante til at udarbejde specialets problemformulering.
Udvælgelsen har især været baseret på at læse abstracts af forskningsartikler, der belyser en
sammenhæng mellem socialt arbejde og kunst, som ligger indenfor vores interessefelt.
Derimod har specifikke søgninger på “teater” eller “theater” resulteret i uoverskuelige lange lister af
litteratur, som ikke altid har haft relevans for sammenhængen mellem teater og socialt arbejde. Derfor
har vi udbygget søgningen med søgeordene “unge” og “socialt arbejde og kunst” samt
“virkelighedsteater”.
1.5. VIRKELIGHEDSTEATER SOM FÆNOMEN

Den Store Danske Encyklopædi definerer virkelighedsteater som: “Teaterform der iscenesætter
autentiske begivenheder eller lader ikke-skuespillere spille deres egne historier på scenen” (Damm
2018).
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Det ville være en misforståelse at tro, at den type teater, som virkelighedsteater udgør, er et nyt og
unikt begreb. Det er således et historisk fænomen, der bruger dramaturgiske traditioner og tanker om
at ændre publikums rolle fra passiv tilskuer til aktiv deltager. En af de mest markante profiler inden
for virkelighedsteater er den skotske instruktør Jeremy Weller, der gennem organisationen The
Grassmarket Project søger at iscenesætte og portrættere virkelige menneskers virkelige historier. Det
er de ellers oversete historier, tabuer og mennesker på kanten af det etablerede samfund, der indtager
scenen, som for eksempel ungdomskriminelle, psykisk syge, misbrugere, eller unge med anden etnisk
baggrund (Vedel 2003: s. 13-27).
Grundlæggende for virkelighedsteater er, at det opererer i et grænseland mellem virkelighed og
fiktion. Dog eksisterer der, ligesom mange andre fænomener i teaterverdenen, forskellige udgaver af
et givent fænomen. I den ene ende af spektret kan der være tale om skuespillere, der bringer historier
fra deres eget liv med ind i den dramatiske tekst. I den anden ende af spektret, som er den genre af
virkelighedsteater C:NTACT benytter, er virkelighedsteater scenekunst, hvor det er ikke-skuespillere,
som er på scenen (Vedel 2003: s. 27- 28, Damm 2018).
Et af kritikpunkterne ved virkelighedsteater er det etiske aspekt. I teatergenren er dét der sker på
scenen, ikke noget man umiddelbart kan reagere på som publikum. I og med at virkelighedsteater
ikke blot er fiktion, men ofte virkelige historier, skaber det et etisk dilemma, fordi man ikke som
publikum kan reagere direkte på den ægte historie med for eksempel et trøstende ord eller
tilkendegivelse af uenighed (Hare 2008). Samtidig risikerer man at sætte mennesker, der ikke har en
professionel ballast i en penibel situation, hvor meget overlades til den enkelte deltagers personlige
ressourcer.
Samtidig kan det være en ulempe at virkelighedsteater bliver beskrevet som et dynamisk fænomen,
der ændrer indhold og karakter alt afhængig af ydre kulturelle eller samfundsmæssige påvirkninger
(Vedel 2003: s. 8). Eksempelvis er det op til den givne formidler hvilke “virkelighedshistorier”, der
bliver fremført fra scenen.
Sidst men ikke mindst, kan der også opstå betydeligt utilsigtede konsekvenser i forbindelse med
virkelighedsteater. Et eksempel herpå er den svenske teaterforestilling fra 19993, hvor tre nynazister

3 Lars Noréns forestilling Sju/Tre fra 1999 ( http://denstoredanske.dk/Gyldendals_Teaterleksikon/Genrer/virkelighedsteater)
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havde fået udgangstilladelse fra fængslet for at fremføre deres historier på scenen. Den tragiske
konsekvens heraf blev, at en af fangerne flygtede, begik bankrøveri og under flugten dræbte to
politibetjente (Sørensen 2012).
Det groteske i denne situation illustrerer samtidig en af fordelene ved virkelighedsteater - at selv
mennesker, der er fængslede eller med ekstremistiske holdninger kan få mulighed for at fortælle deres
historier. Ydermere kan nævnes, at virkelighedsteater kan være medvirkende til at skabe et unikt
møde mellem kulturer, værdier og holdninger og således skabe nye erkendelser (Hare 2008).
Tilbage i 1984 beskrev socialrådgiver Pia Knudsen og Frank Nielsen, leder af daværende Institut for
Sociale Forhold, kunstprojektet “Teater i Samfundet”, som havde til formål at se på nye veje i det
sociale arbejde. Her beskrives hvordan virkelighedsteater giver borgerne mulighed for indflydelse.
Endvidere understreges det, at teater giver børn mulighed for at danne stærke relationer i legende
processer (Nielsen & Knudsen 1984: s.124). Andre fordele er, at der specifikt arbejdes med
menneskers potentialer og ikke med deres udsathed (Nielsen & Knudsen 1984: s.125).
En anden fordel ved virkelighedsteater beskrives i tidsskriftet Udvikling: Danmarks Globale Magasin
med artiklen “Teater for forandring”, hvor man aktivt bruger virkelighedsteater til at skabe
bevidsthed og forandring for undertrykte mennesker i henholdsvis Indien og Filippinerne. Desuden
beskrives hvordan virkelighedsteater giver mulighed for, at folk kan ændre deres egne livsvilkår
(Malik 2003: s.31-32).
Virkelighedsteater kan således anskues fra mange vinkler og dermed er det relevant at undersøge en
konkret case, der anvender virkelighedsteater i deres arbejde for at belyse specialets
problemformulering.
1.6. BESKRIVELSE AF CASESTUDIET

Dette speciales forskningsdesign er inspireret af et kvalitativt enkelt-casestudie (Flyvbjerg 2015:
s.503-506). Casestudiet kan ifølge Flyvbjerg (2015) defineres som; ”den detaljerede undersøgelse af
et enkelt eksempel” (Flyvbjerg 2015: s. 498). Specialets case kan betragtes som et studie af
fænomenet virkelighedsteater med afsæt i casen C:NTACT. Specialets empiriske materiale er
kvalitative data i form af semistrukturerede interviews med henholdsvis tidligere deltagere, en
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teaterinstruktør samt teaterdirektøren. C:NTACT blev valgt som case, eftersom vi på daværende
tidspunkt ikke kendte til andre organisationer, der bruger virkelighedsteater som socialt arbejde.
Flyvbjerg beskriver, hvordan casestudier giver mulighed for at komme i dybden i en undersøgelse
(Flyvbjerg 2015: s.520). Casestudiet er en empirisk analyse, der undersøger et fænomen i den sociale
kontekst, hvor fænomenet udfolder sig. I dette tilfælde er det konkrete fænomen C:NTACT, eller som
Flyvbjerg skriver: ”Konkret, kontekstbunden viden er derfor mere værdifuld end den nyttesløse søgen
efter forudsigende teorier og universalbegreber.” (Flyvbjerg 2015: s.502). Dermed håber vi, at
tilvalget med en konkret case vil give et værdifuldt og nuanceret indblik i, hvordan man kan bruge
teaterprojekter som et godt alternativ til eksisterende sociale indsatser.
1.6.1. PRÆSENTATION AF CASE: C:NTACT
C:NTACT blev grundlagt i 2005 og var oprindelig et satellitprojekt udsprunget fra Betty Nansen
Teatret, og har til huse på Frederiksberg i Edison teatret. Udover egne teaterproduktioner opererer
C:NTACT også med andre platforme, herunder, film, podcasts og workshops. Det er en
socialøkonomisk virksomhed, der arbejder med samfundsrelevante emner. Visionen er at inddrage
grupper og individer - dem som samfundsdebatten handler om - professionalisere deres historier og
fremvise dem på forskellige medieplatforme.
C:NTACT har desuden internationale forestillinger og workshops, blandt andet i flygtningelejre i
Østeuropa og Mellemøsten. Fælles for disse produktioner er, at den personlige fortælling er i fokus,
målgruppen er bred og emnet skiftende. Overordnet kan man dog sige, at fortællingerne ofte handler
om sociale problemstillinger som for eksempel hjemløshed, social kontrol, misbrug, ensomhed,
anbragte børn og unge etc.
Dermed forsøger C:NTACT, ifølge dem selv, at skabe en platform for de stemmer, der ellers ikke
bliver hørt. De bruger virkelighedsteater i form af scenekunst, dramaturgi og æstetik for at udforske,
belyse og løse de konflikter som er aktuelle i dagens Danmark (se bilag 2).
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1.7. AFGRÆNSNING

For at besvare dette speciales problemformulering, om hvorledes det har betydning for udsatte unge
at fortælle deres egne historier gennem virkelighedsteater, afgrænser vi os fra at fordybe os i
C:NTACTs øvrige produktioner. I stedet fokuseres på C:NTACTs arbejde med længerevarende
teaterprojekter, der strækker sig over minimum en måned. Yderligere belyses specialets
problemformulering i en dansk kontekst, og derfor afgrænser vi os også ift. C:NTACTs internationale
teaterprojekter i eksempelvis flygtningelejre.
For at konkretisere specialets fokusområde yderligere, vil betydningen af virkelighedsteater som
socialt arbejde primært blive belyst ud fra tidligere deltagerperspektiver samt ansatte hos C:NTACT.
Således afgrænser vi os fra at beskæftige os med oplevelsen af virkelighedsteater for publikum.
Derfor afholder vi os også, med vores begrænsede viden indenfor teatergenren og dramaturgien, i at
tage stilling til den eksisterende debat om, om virkelighedsteater skal ses som teaterkunst eller
realitygenre (Vedel 2003: s. 41), eftersom formålet med dette speciale primært er at undersøge
virkelighedsteater i kontekst til socialt arbejde. Ydermere har det, grundet varigheden af
specialeforløbet, desværre ikke været muligt at indsamle ny viden om lignende kunstprojekter4.
1.8. FORSKNINGSDESIGN
Specialets forskningsdesign skal være med til at give et overblik, over hvordan vi gerne vil besvare
vores problemformulering og hvilke fremgangsmåder vi har valgt til dette.
Der har ved projektets begyndelse, været en induktiv tilgang til emnet kunst og socialt arbejde og vi
har med vores forforståelse om virkelighedsteater læst eksisterende forskning på området. Dette har
ført os til at se nærmere på hvilke problemstillinger, der er interessante og kan bidrage til yderligere
viden om emnet. Ved at vi først arbejder med eksisterende viden om emnet og dernæst søger at forstå
virkelighedsteater og dennes tilgang og betydning, har vi en abduktiv fremgangsmåde, som
karakteriseres ved, at der er en vekselvirkning mellem induktiv og deduktiv arbejdsmetode, dette vil
vi beskrive i metodekapitlet (se kapitel 2.3). Med afsæt i en abduktiv tilgang er der i forbindelse med
empiriindsamling til dette speciale og efter gennemgang af eksisterende viden på området, udarbejdet
4 Livsbanen:https://www.livsbanen.dk/om-livsbanen/, Musikteateret: http://www.musikstarter.dk/ommusikstarter/, Opgang 2 ungdomsspor: http://opgang2.dk/Om-opgang2/omopgang2.aspx & Kbh+: http://www.kbhplus.dk/ung
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en interviewguide for nøglepersoner i C:NTACT og tidligere deltagere i teaterforløb. Interviewguiden
har været inddelt efter temaer og dertil hørende åbne spørgsmål, som har inspireret os til at dykke ned
i bestemte teorier om de emner, der blev talt om under interviewene. Teorisøgning og
empiriindsamling er foregået sideløbende og har dannet grundlaget for specialets tre
arbejdsspørgsmål.
1.9. SPECIALETS OPBYGNING
I dette afsnit vil vi beskrive specialets opbygning samt redegøre for, hvorledes vi anvender de
færdigheder og kompetencer, vi har tilegnet os i udarbejdelsen af specialet samt i øvrigt på
Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde.
Specialet er inddelt i seks kapitler:
Første kapitel indeholder en præsentation af feltet, hvor vi demonstrerer den viden, vi har tilegnet
os med henblik på at foretage en dybdegående og avanceret analyse af det afgrænsede område virkelighedsteater som socialt arbejde. Specialets problemformulering og underspørgsmål samt
eksisterende relevant forskning indenfor området præsenteres. Dermed forsøger vi at vise, at vi kan
formidle og formulere socialfaglige problemstillinger, er i stand til at arbejde målrettet og struktureret
samt kombinere flere socialfaglige discipliner og videnskabelige metoder.
Andet kapitel indeholder specialets videnskabsteoretiske og metodiske afsnit. Først vil vi redegøre
for en pragmatisk tilgang til specialets problemformulering, og derefter for de metodiske valg- og
fravalg vi har foretaget. Desuden beskriver vi vores empiriindsamling, herunder hvordan
interviewene forløb samt kodning og transskribering af den indsamlede empiri. Efterfølgende
reflekteres der over de anvendte metoder og etiske overvejelsers betydning for specialets resultater,
herunder dets reliabilitet, validitet og generaliserbarhed. Dermed prøver vi at demonstrere, at vi kan
anvende viden til at analysere og reflektere over metodernes betydning for specialets fokus og for det
sociale arbejde.
Tredje kapitel indeholder en kort præsentation af de valgte teoretikere, Mikhail M. Bakhtin, Paulo
Freire samt narrativ terapi. Dernæst redegøres der for de teoretiske begreber: Karnevalskultur,
bevidstgørelse, dialog med afsæt i Paulo Freire, dialog med afsæt i Mikhail Bakhtin, mening i
fortælling og bevidning fra publikum. Kapitlet afsluttes med en diskussion af de valgte teorier og en
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redegørelse af, hvordan disse anvendes i analysen. Dermed ønsker vi at vise, at vi kan arbejde
selvstændigt med videnskabelig teori, argumentere for en udvælgelse af relevant teori samt anvende
vores viden til at reflektere over teoriers betydning for specialets emne.
Fjerde kapitel er opdelt i to analysedele, for at besvare problemformuleringens første og andet
underspørgsmål. I første analysedel analyseres, hvordan C:NTACT arbejder med virkelighedsteater
og i anden del, hvilke oplevelser deltagerne har ved at medvirke i virkelighedsteater. I begge
analysedele vil vi anvende den valgte teori for at hjælpe os med at besvare problemformuleringens
underspørgsmål. Begge analyser afsluttes med hver deres delkonklusion. Dermed prøver vi at
demonstrere, at vi kan anvende viden til at analysere og arbejde selvstændigt med socialfaglige
løsninger og indsatser.
Femte kapitel belyser specialets tredje underspørgsmål, og lægger dermed op til diskussion af
virkelighedsteater set i forhold til socialt arbejde. Dermed vil vi vise, at vi er i stand til at anvende
den viden, vi har tilegnet os, ved at reflektere over fordele og ulemper ved virkelighedsteater som en
alternativ social indsats. Samtidig viser vi, at vi kan argumentere på et højere niveau for at foretage
en udvælgelse af socialfaglige løsninger.
Sjette kapitel indeholder en besvarelse af specialets problemformulering. Dermed vil vi demonstrere
vores evne til at beskrive, analysere og bearbejde komplekse problemer og problemstillinger indenfor
det sociale arbejdes felt.
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2. VIDENSKABSTEORI OG METODE

I dette afsnit vil vi først redegøre for en pragmatisk tilgang til specialets problemformulering, og
derefter for de metodiske valg- og fravalg vi har truffet. Efterfølgende reflekterer vi over de anvendte
metoder og etiske overvejelsers vi har haft omkring metoden og specialets resultater.
2.1. PRAGMATISK TILGANG TIL SPECIALET
Den pragmatiske metode, der primært er en måde at ende metafysiske diskussioner, blev introduceret
af Charles Peirce i 1878 (James 1998: s.85). Et af hans standpunkter var:
(...) for at opnå fuldstændig klarhed i vores tanker om et objekt, behøver
vi da kun at overveje, hvilke tænkelige konsekvenser af praktisk art
objektet måtte medføre - hvilke påvirkninger vi måtte forvente af det, og
hvilke reaktioner vi må forberede os på. Vores opfattelse af disse
konsekvenser, hvad enten de er direkte eller afledte, udgør for os hele
opfattelsen af objektet, for så vidt at denne opfattelse overhovedet har en
positiv betydning.
(James 1998: s.86)
Med dette pragmatiske princip introducerede Peirce en filosofisk strømning af, hvordan man for at
fange vigtigheden af et forhold må anvende og se på dét i konkrete forhold. Pragmatismen udgør
således en holdning, hvor man retter fokus mod det konkrete og de fyldestgørende elementer, og ikke
søger bestemte resultater, men derimod interesserer sig for hvilken slags metode, der virker (James
1998: s.86-89).
I pragmatisk tænkning er man optaget af hverdagslivet som det grundlæggende, hvor kreativitet får
en særlig betydning. Her er man optaget af de handlinger i hverdagen, som indeholder:
Kommunikation, interaktion og den instrumentelle handlingsproduktion (Gimmler 2005: s.75). Dette
element af kreativitet og eksperimentel tilgang gør sig også gældende set i relation til analysen og
diskussionen af C:NTACTs arbejde, hvor der primært fokuseres på de erfaringer, som
virkelighedsteateret har udviklet på baggrund af en eksperimentel tilgang til hverdagslivets
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handlinger. Dermed ønsker vi at undersøge den kreativitet og nytænkning, der kendetegner
C:NTACTs arbejdsmetoder, med det formål at fremvise et virkningsfuldt alternativ til den
traditionelle forståelse af sociale indsatser.
Tilgangen i specialet er derfor pragmatisk, eftersom vi med afsæt i problemformuleringen ønsker at
forstå, hvordan C:NTACTs arbejde påvirker deltagerne i teaterforestillingerne og hvordan deres
arbejde kan forstås som socialt arbejde. Vi søger derfor at opnå viden om deres arbejde med
udgangspunkt i, hvad der har virket og hvordan det har virket.
De teorier vi har valgt skal ses som instrumenter til at besvare problemstillingen. Dermed skal det
teoretiske fundament vi benytter til at opnå en forståelse af C:NTACTs arbejde ses som:“ (…)
instrumenter, ikke svar på gåder, som man kan falde til ro på” (James 1998: s.89).
Et af de aspekter, der tiltalte os ved den pragmatiske tilgang, er at vi ønsker at tage “ (…) stivheden
ud af vores teorier, gøre dem smidige og sætte dem i arbejde” (James 1998: s.89). Dette kommer til
udtryk i, hvordan vi har valgt teoretikere der kan anvendes til at forklare kreative tilgange til det
sociale arbejde. Samtidig har de teoretikere, som vi har valgt, ikke umiddelbart den største
praksisanvendelighed, men med et pragmatisk afsæt håber vi at kunne forklare C:NTACTs og
deltagernes oplevelser af hverdagsliv og kreativitet med en filosofisk tilgang.
Ønsket med dette speciale er således ikke at opnå signifikante resultater, men nærmere formulere en
holdning til at orientere sig i, hvad der virker og på baggrund af den pragmatiske tilgang drage en
konklusion, der yderligere kan bruges som en metode i det sociale arbejdes praksis.
2.3. INTRODUKTION TIL METODEKAPITEL

Järvinen & Mik-Meyer (2017) understreger, at kvalitative studier ofte tager afsæt i hvad og hvordanspørgsmål (Järvinen & Mik-Meyer 2017: s.10). Således har vi med afsæt problemformuleringen taget
udgangspunkt i et synonym for hvordan nemlig: Hvorledes kan virkelighedsteater anvendes som
socialt arbejde i relation til unge udsatte? Dermed har specialets problemformulering været
retningsgivende for at anvende en kvalitativ tilgang i vores empiriindsamling.
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Ydermere fremhæver Järvinen & Mik-Meyer (2017), at kvalitativ forskning indebærer, dels at
fremvise personer eller gruppers specifikke kendetegn, dels at fortolke og analysere, hvordan disse
kendetegn og handlinger formes og påvirker de undersøgtes liv (Järvinen & Mik-Meyer 2017: s.10).
Set i relation til C:NTACTs arbejde med socialt udsatte unge, er det således især interessant at
anvende kvalitativ forskning, da det giver os mulighed for at undersøge det særegne ved C:NTACTs
arbejde og fortolke betydningen heraf.
En anden pointe er, at kvalitativ forskning oftest er induktiv, hvilket indebærer, at man forsøger at
udvikle begreber, forståelser og eller teori ved at undersøge det empiriske materiale (Järvinen & MikMeyer 2017: s.11).
Vi har, i forbindelse med empiriindsamling, benyttet en induktiv tilgang, idet vi har ønsket at opnå
en forståelse af, hvordan deltagelse i virkelighedsteater og dermed C:NTACTs teaterprojekter opleves
af de unge. Dog skal det nævnes, at vi i kodning og analytisk dataproces af empirien også har valgt
at inddrage begreber fra udvalgte teorier og dermed over tid indtaget en abduktiv tilgang til det
empiriske indsamlede materiale. Denne tilgang vil blive beskrevet i afsnittet “ 2.5.Analyse tilgang”.
I nedenstående afsnit præsenteres vores induktive dataindsamlingsmetode i form af kvalitative
semistrukturerede interviews med ansatte og tidligere unge udsatte, der har deltaget i en eller flere af
C:NTACTs forestillinger. Disse informanter og C:NTACT som case er udvalgt, fordi vi i
overensstemmelse med den kvalitative forskningsmetode, ønsker at undersøge betydningen af
virkelighedsteater. For læsevenlighedens skyld, vil de ansatte hos C:NTACT og de tidligere deltagere,
i det følgende afsnit samlet blive betegnet som informanter.
2.3.1. ADGANG TIL FELTET

Som nævnt i indledningen havde vi i efteråret 2017 stiftet bekendtskab med virkelighedsteater ved at
overvære en af C:NTACTs teaterforestillinger. Med denne oplevelse frisk i erindring kontaktede vi
C:NTACTs kommunikationsansvarlige for at høre, om de kunne have interesse i et samarbejde, der
ville tage udgangspunkt i en undersøgelse af deres arbejde, herunder på C:NTACTs opfordring de
tidligere deltageres oplevelse af at have deltaget i en eller flere forestillinger. Der blev etableret et
møde med den kommunikationsansvarlige, hvor forventningerne blev afstemt og en samarbejdsaftale
indgået (se bilag 3).
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Efterfølgende har vi haft tæt mailkorrespondance samt opfølgende møder med den
kommunikationsansvarlige, som således har fungeret som gatekeeper, idet han har kontaktet og
udvalgt tidligere deltagere ud fra de kriterier vi opstillede for deltagelse i de planlagte interviews.
Gatekeeper er den eller de personer, der har autoritet til at give forskere tilladelse til at udføre
undersøgelser i en organisation (Kristiansen & Krogstrup 1999: s.139).
Man kan dog reflektere over betydningen af gatekeeperens rolle i forløbet (Kristiansen & Krogstrup
1999: s.140). Eftersom C:NTACTs kommunikationsansvarlige i kraft af sin rolle som gatekeeper
bevidst eller ubevidst have haft intentioner om at fremstille C:NTACT som organisation fra en særlig
vinkel. Eksempelvis kan han primært eller udelukkende have taget kontakt til deltagere, der var
positivt stemte overfor C:NTACTs arbejde.

2.3.2. UDVÆLGELSE AF INFORMANTER

Informanterne blev valgt på efter en skønsmæssig udvælgelse, hvor vi opstillede kriterier for at kunne
medvirke som informant. Udvælgelsen af informanterne er også funderet i, hvad der i praksis faktisk
kunne lade sig gøre.
De inklusionskriterier vi opstillede på forhånd, var følgende: Informanterne skulle have deltaget i
minimum et længerevarende teaterforløb, være i alderen 18-30 år og have danskkundskaber til at
gennemføre et længere interview. Da vi, som tidligere nævnt, ønskede en retrospektiv forståelse af
informanternes deltagelse, skulle det være mindst seks måneder siden, de havde deltaget i et
teaterforløb.
Inklusionskriterierne samt formålet med undersøgelsen blev beskrevet i et deltageropslag (se bilag 4)
som blev videreformidlet af gatekeeper til interne Facebookgrupper, nyhedsmail etc. Igen bør
gatekeepers rolle i processen fremhæves, eftersom han som nævnt distribuerede deltageropslaget
selektivt. Således er det ikke os, der har etableret kontakten til deltagerne og dette må medregnes i
specialets validitet.
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I udvælgelsen af informanter, som kunne give os et indblik i C:NTACTs arbejde, valgte vi - i
samarbejde med gatekeeper - relevante medarbejdere, der havde høj anciennitet, stor erfaring og
viden om organisationen.
2.3.3. KVALITATIVE FORSKNINGSINTERVIEWS

I nærværende speciale har vi valgt at anvende kvalitative forskningsinterviews som metode for at
kunne opnå en forståelse af C:NTACTs arbejde, samt indsigt i de tidligere deltageres oplevelse af at
have deltaget i virkelighedsteater.
Ifølge Kvale & Brinkmann (2015) er det kvalitative forskningsinterview velegnet til at forstå og
udfolde betydningen af subjekternes tidligere oplevelser og afdække deres verden forud for teoretiske
forklaringer

(Kvale

&

Brinkmann

2015:

s.19).

Ligeledes

udmærker

det

kvalitative

forskningsinterview sig som metode ved at kunne forstå subjektive meningsforståelser af dem eller
det, som man ønsker at undersøge, ved at spørge dem direkte (Kvale & Brinkmann 2015: s.19). I
relation til dette speciale valgte vi således at se bort fra at undersøge eksempelvis publikums
meningsforståelse af C:NTACTs forestillinger, da dette ikke har været formålet med dette speciale.
2.3.4. SEMISTRUKTUREREDE INDIVIDUELLE FORSKNINGSINTERVIEWS

Med afsæt i Tanggaard og Brinkmann (2015) understreges det, at et kvalificeret, semistruktureret
interview kræver forarbejde (Tanggaard & Brinkmann 2015: s.37). Derfor har vi også i forbindelse
med planlægningen af de semistrukturerede interviews, indsamlet viden om C:NTACT som
organisation og virkelighedsteater samt om ungdomskulturen i dag og herunder kunst som socialt
arbejde. Det kan ligeledes være begrænsende at have for megen forhåndsviden omkring et emne, men
eftersom ingen forskningsinterviews som udgangspunkt er objektive - qua forskerens rolle og hensigt
med undersøgelsen - bliver objektiviteten et relativt begreb (Tanggaard & Brinkmann 2015:s.37).
Dog skal det understreges, at vi gennem hele processen med at indsamle empiriske data, mødte de
interviewede med en åbenhed, som ifølge Tanggaard & Brinkmann tillader informanterne at udtrykke
sig med deres egne ord (Tanggaard & Brinkmann 2015: s.37).
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Valget med at opbygge forskningsinterviewene som semistrukturerede er ligeledes truffet med
henblik på at skabe større sammenhæng i den indsamlede empiri og samtidig give plads til at
informanterne med deres egne ord, kan beskrive deres livsverden (Tanggaard & Brinkmann 2015:
s.38). At foretage de kvalitative semistrukturerede interviews som individuelle interviews er valgt for
at give indblik i den enkelte deltagers oplevelse af at have været en del af en teaterforestilling, hvilket
netop er indenfor specialets interessefelt.
Desuden blev det besluttet - i samarbejde med gatekeeper - at foretage interviewene individuelt, for
at give deltagerne mulighed for at komme med deres subjektive holdninger, og ikke eksempelvis
blive påvirket af andre deltagere ved at have afholdt interviewene som fokusgruppeinterviews.
En anden årsag til at foretage interviewene individuelt var at tilgodese de tidligere deltageres
eventuelle behov for en mere intim sfære, da mange af de tidligere deltagere i kraft af deres udsathed
kan have følelsesladede oplevelser forbundet med teaterforløbet. Fravalget af andre interviewformer
som eksempelvis fokusgruppeinterviews er ydermere foretaget for at give de tidligere deltagere
mulighed for at kritisere det fællesskab og den gruppedannelse, der ofte opstår i forbindelse med
teaterforestillinger. Ved at have benyttet fokusgruppeinterviews ville denne mulighed formentlig ikke
være eksisterende.
Der er yderligere blevet foretaget individuelle interviews med to ansatte hos C:NTACT, nemlig
teaterdirektøren og en teaterinstruktør. Disse interviews er afholdt for at give dem som informanter
mulighed for at give deres subjektive forståelse og beskrivelse af C:NTACT.
2.3.5. INTERVIEWGUIDES

I følgende afsnit, vil der være en beskrivelse af, hvordan specialets interviewguides er udarbejdet,
samt hvilken betydning, det har haft for den viden, vi ønsker at formidle.
Som beskrevet tidligere, har tilgangen til forskningsfeltet været induktiv. Den induktive tilgang
afspejles i de brede tematikker, der er valgt i opbygningen af de semistrukturerede interviewguides.
De anvendte interviewguides er udarbejdet og tilpasset til henholdsvis deltager, instruktør og direktør
(se bilag 5).
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Fælles for alle tre interviewguides har været, at der indledningsvist er stillet faktuelle spørgsmål i
forhold til informantens baggrundsoplysninger og relation til C:NTACT. Formålet med dette var som
udgangspunkt bevidst at indlede samtalen i roligt tempo og give informanterne mulighed for at
præsentere sig selv.
Ydermere er en gennemgående fælles faktor for de tre interviewguides, at vi bestræbte os på, at
spørgsmålene var letforståelige, præcise og beskrivende (Kvale & Brinkmann 2015: s. 185). Ifølge
Tanggaard & Brinkmann (2015) er det hensigtsmæssigt i semistrukturerede interviews at begynde
med hvad-spørgsmål (Tanggaard & Brinkmann 2015: s.39), således er der også i forbindelse med
udarbejdelsen af interviewguides taget udgangspunkt i hvad-spørgsmål, eksempelvis spørgsmål som:
“Hvad var grunden til at du valgte at deltage?”, “Hvad er dine opgaver i organisationen?” eller “Hvad
var grunden til at du startede i C:NTACT?”
Desuden anbefaler Tanggaard & Brinkmann (2015), at man kan opdele interviewguides i
forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål eftersom et relevant forskningsspørgsmål ikke
nødvendigvis, er det samme som et velegnet interviewspørgsmål (Tanggaard & Brinkmann 2015:
s.40). Et eksempel på dette er forskningstemaet, “Hvad bidrager processen op til en forestilling med?”
Hvor vi i stedet i den pågældende situation spurgte: “Prøv at fortælle os om, hvordan du oplever det
at være med på forestilling X?” Eller i udarbejdelsen af interviewguides til henholdsvis
teaterdirektøren og instruktøren, hvor vi spurgte: “Vil du beskrive, hvordan I beslutter hvilke temaer
der bliver taget op i teaterforestillinger?” med afsæt i at forstå formålet med C:NTACTs arbejde.
Ydermere har spørgsmålene, der blev anvendt i de respektive interviewguides, været formuleret som
åbne spørgsmål, hvilket giver informanterne mulighed for at tale frit.
Specifikt kendetegnende for interviewguiden udarbejdet til de tidligere deltagere kan nævnes at fokus
har været på at få den tidligere deltager til retrospektivt at beskrive sin oplevelse af at have deltaget i
et teaterforløb. Ydermere forsøgte vi at få den enkelte deltager til at sætte ord på personlige oplevelser,
som de har haft i forbindelse med deltagelse i et teaterforløb. Et eksempel på dette er spørgsmål som:
“Har du lært noget du ikke kunne før?” eller “ Kan du beskrive dig selv nu og fra før du deltog i en
teaterforestilling?” (se bilag 5).
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Kendetegnende for interviewguiden til teaterdirektøren og teaterinstruktøren har været en nysgerrig
tilgang til indledningsvist at forstå, hvordan deres arbejde med unge forløber og om man bevidst fra
C:NTACTs side bruger teater som en social indsats. Således har temaerne i de to interviewguides
været inspireret af den baggrundsviden, vi har tilegnet os gennem eksempelvis litteratursøgning og
de forforståelser, vi har oparbejdet som tilskuere ved at overvære en af C:NTACTs forestillinger.
I udarbejdelsen af interviewguiden til teaterinstruktøren kan specifikt nævnes, at det fra vores side
som forskere handlede om at få et indblik i det konkrete tekniske arbejde med mennesker i forbindelse
med en teaterforestilling. Eksempelvis spurgte vi: “Hvad er vigtigt at være opmærksom på, når du
arbejder på en forestilling? og “Er der en særlig fremgangsmåde eller tilgang I arbejder efter?”.
2.3.6. PRÆSENTATION AF INFORMANTER

I præsentationen af de udvalgte tidligere deltagere kan man generelt oplyse, at de er mellem 18-30 år,
samt at det er mere end et halvt år siden, de har deltaget i en teaterforestilling. Af de seks tidligere
deltagere er fire kvinder og to mænd. Fem af dem er aktuelt i arbejde eller under videregående
uddannelse. Under forestillingerne var de dog ikke i arbejde, men enkelte var under uddannelse.
I præsentationen af teaterdirektøren kan nævnes, at han - Henrik Hartmann - har været med til at starte
organisationen C:NTACT tilbage i 2006, og aktuelt er fungerende kreativ direktør og kunstnerisk
leder. Tidligere har han været teaterdirektør i den kommercielle teaterverden og har sammenlagt
arbejdet med teater og teaterkunst i mere end 30 år.
I præsentationen af teaterinstruktøren - som ønsker at være anonym - kan nævnes, at han har været
projektansat på C:NTACT siden 2010 og har arbejdet som instruktør, musiker og manuskriptforfatter.
Derudover har han arbejdet med at rekruttere deltagere til C:NTACTs forestillinger, samt gennemført
en længere videregående kandidatuddannelse i statskundskab.
2.3.7. BESKRIVELSE AF INTERVIEWFORLØB

Som nævnt blev samtlige kvalitative interviews foretaget individuelt med en informant og
tilstedeværelse af os enten i rollen som interviewer eller observatør. Dermed fravalgte vi eksempelvis
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tilbud om et telefoninterview med en tidligere deltager, eftersom vi gerne ville have nogle af de
kvaliteter, som for eksempel kropssprog, ironi og impulsivitet, der kun muliggøres ved personlig
tilstedeværelse med i interviewene.
Interviewene med teaterdirektøren og teaterinstruktøren blev afholdt i C:NTACTs mødelokale efter
informanternes ønske. Derved var de fysiske rammer for interviewene velkendte for informanterne,
hvilket forhåbentlig medvirkede til at skabe en naturlig afslappethed omkring selve
interviewsituationen.
Samtlige interviews blev indledt med en kort præsentation af os og vores respektive baggrund.
Desuden blev formålet med interviewet, specialet og ikke mindst hvor specialet vil blive publiceret
repeteret. Introduktionen af os er relevant af etiske årsager, eftersom der i denne situation bliver
udvekslet oplysninger, som giver informanten mulighed for at forstå, hvad de går ind til, og således
på et oplyst grundlag kan beslutte, om de ønsker at medvirke (Kvale & Brinkmann 2015: s.116).
Desuden blev der i introduktionsfasen i begyndelsen af interviewet indhentet mundtligt samtykke til
at anvendelse i specialet (Kvale & Brinkmann 2015: s. 159).
De seks interviews med tidligere deltagere har været kendetegnet ved en høj fleksibilitet for at
tilgodese informanternes ønsker om bekvemmelighed og præferencer for, hvad der passede dem
bedst. Et eksempel på dette var, at en af informanterne ønskede, at vi mødtes på hans arbejdsplads i
frokostpausen. Et andet eksempel var en af deltagerne forstuvede sit haleben, hvorefter interviewet
måtte udskydes. I forbindelse med selve interviewforløbet tilbød vi informanterne kaffe, croissant
eller andet de måtte have lyst til, hvilket lettede stemningen i interviewsituationen.
Kendetegnende for de seks interviews har været, de bar præg af personlige og følsomme emner samt
oplevelser, som krævede en vis føling og vurdering fra interviewerens side om, hvilken drejning
samtalen kunne tage. Som udgangspunkt har informantens oplevelser af teaterforløbet været styrende
og intervieweren har derefter stillet uddybende spørgsmål, for at udfolde deltagernes oplevelser
yderligere.
Et andet kendetegn ved interviewene er, at informanter de fleste tilfælde var følelsesmæssigt
påvirkede af tidligere oplevelser og eventuelle traumer, hvilket medførte en sårbarhed i
interviewsituationerne. Således rundede vi hvert interview af med en mindre small talk, for at sikre
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os, at informanten inden vi tog afsked, var emotionelt afbalanceret. Denne dialog blev helt bevidst
ikke optaget, fordi vi ville skabe en så naturlig og tryg afslutning på interviewet som muligt.
2.3.8. TRANSSKRIBERING

Alle interviews blev efter forudgående accept fra informanterne optaget digitalt og derefter
transskriberet ordret i deres fulde længde. Dog besluttede vi at udelade ”øhh”, ”hmm” og andre
taleord, så længe de kun var fyldord og ikke illustrerede en usikkerhed eller lignende (Kvale &
Brinkmann 2015: s.85). Samtidig er der også blevet rettet uklare sætninger, som for eksempel
sætningen “en kvinde eller pige stå på scene og fortalte sin historie” er blevet rettet til “en kvinde
eller pige stod på scenen og fortalte sin historie”, for at øge læsevenligheden og forståelsen af
pointerne.
Transskriberingen af interviewene er i dette tilfælde en form for dokumentation af interviewets
indhold. Således er det også os som forskere, der har valgt at transskribere den indsamlede empiri,
eftersom vi har været til stede under interviewene og dermed har en større forståelse af selve
interviewet. Ydermere gør selve transskriberingen af vores interviews, det også muligt at få et
overblik over de forskellige oplevelser hos de enkelte deltagere. Desuden gør transskriberingen det
lettere at inddrage eller referere til konkrete citater fra den indsamlede datamængde (Kvale &
Brinkmann 2015: s.236).
Den samlede optagede datamængde varede knap 10 timer. Der er også udarbejdet en
transskriberingsnøgle (se bilag 6) for at sikre sammenhæng i den transskriberede empiri. Efter endt
transskribering er alle de båndede interviews genlyttet og sammenholdt med det transskriberede
materiale for at sikre overensstemmelse og sammenhæng mellem den lyttede empiri og den skrevne
empiri.
2.4. ETISKE OVERVEJELSER

I forbindelse med empiriindsamlingen og metodetilgangen er vi også stødt på etiske problematikker
angående de forhold, der omhandler menneskers personlige liv og erfaringer (Brinkmann 2015: s.
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463). Vi vil her redegøre for vores etiske overvejelser i forbindelse med specialet. Der tages afsæt i
følgende retningslinjer, som Brinkmann opsummerer i fem punkter5:
1. At forskeren skal overveje om forskningsprojektet lever op til god videnskabelig standard.
2. At forskeren skal tage hensyn til de personer og grupper som berøres af
forskningsarbejdet (både de som er genstand for forskningen, og andre som
kan blive påvirket).
3. At forskeren har ansvar for at behandle personidentificerende oplysninger
fortroligt.
4. At forskeren skal indhente samtykke fra dem, der inddrages i forskningen og
skal oplyse de pågældende om, at deltagelse er frivillig.
5. At forskeren skal gøre sine forskningsresultater tilgængelige for offentligheden i
overensstemmelse med almindelige videnskabelige principper.
(Brinkmann 2015: s.466-467)
Ifølge ovenstående punkter bør det fremhæves, at vi i henhold til punkt fire har indhentet mundtligt
samtykke fra samtlige informanter om at vi måtte citere deres udtalelser fra interviewet i specialet. I
henhold til tredje punkt er alle informanter (på nær teaterdirektøren) anonymiseret ved at give dem
opdigtede navne for at beskytte deres ret til privatliv. Denne identitetssløring blev informanterne lovet
inden interviewet blev optaget. Dette blev gjort i håb om, at det ville fremme umiddelbarhed og
ærlighed i de enkelte interviewsituationer, så hverken informanter eller vi skulle bekymre os over,
hvad der blev “gengivet” i specialet.
Desuden besluttede vi forholdsvis tidligt i processen at anonymisere og sløre informanternes etnicitet,
tilhørsforhold og ikke mindst hvilke forestillinger de havde deltaget i. Tidspunktet for deres deltagelse
blev ligeledes skjult, fordi det ellers ville være nemt at spore den enkelte deltager. Disse hensyn til
privatlivets fred har også gjort sig gældende i forbindelse med interviewet af teaterinstruktøren, der
også optræder anonymt.

5 Brinkmanns retningslinjer er en omformulering af “Vejledende retningslinier for Forskningsetik i Samfundsvidenskaberne” udarbejdet af Statens
Samfundsvidenskabelige Forskningsråd.
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Efter samtykke fra C:NTACT har vi valgt ikke at skjule C:NTACT som organisation, da der i
casepræsentationen er inddraget materiale fra deres offentligt tilgængelige hjemmeside. Det blev
ligeledes aftalt med teaterdirektøren Henrik Hartmann ikke at anvende alias for ham, da han som
person og ophavsmand til C:NTACT er uløseligt forbundet med organisationen og således ikke kant
anonymiseres. Det er også vigtigt at pointere, at Henrik Hartmann under interviewet fungerede som
talsmand for C:NTACT, hvilket han selv også understreger.
I henhold til første, andet og femte punkt i Brinkmanns retningslinjer oplevede vi i forbindelse med
et deltagerinterview, at vi undervejs blev usikre på, om informantens oplevelse og gengivelse af
situationen stemte overens med den “sandhed” vi oplevede. Således opstod der et etisk dilemma, hvor
vi som forskere dels havde en forpligtelse over for vores oprigtighed som forskere, og på den anden
side informantens, der ikke umiddelbart har bedt om at få ændret ved sin forståelse af forløbet
(Kvalitative metoder s. 468). I den givne situation besluttede vi os for at beholde informantens
perspektiv gennem interviewforløbet, men valgte senere hen i forløbet at citere mindre fra dette
interview, fordi vi som forskere blev usikre på informantens forståelse af sin egen deltagelse.
En anden etisk overvejelse er måden hvorpå vi citerer og henviser til de informanter, vi inddrager i
analysen. I begrebsafklaringen har vi redegjort for, hvordan vi vælger at referere til medvirkende som
deltagere, men for at give specialet et mere personligt og læsevenligt præg, har vi valgt, i forbindelse
med anvendelsen af citater, at benytte alias som navne, i stedet for eksempelvis deltager 1, 2, 3, 4 etc.
Desuden skal det bemærkes, at vi har haft mange etiske overvejelser om dels vores egen rolle som
forskere og dels C:NTACTs rolle som samarbejdspartner gennem hele processen. Vi oplevede blandt
andet en interviewsituation, hvor informanten spurgte: “Er det, det I gerne vil høre?” I disse tilfælde
var vi ekstra opmærksomme på ikke at foranstalte forandringer i informanternes forståelse og således
understregede vi, at det var informantens oplevelse, der var relevant, - ikke hvad vi gerne ville høre.
C:NTACTs rolle som samarbejdspartner har som nævnt været forbundet med en del etiske
overvejelser. Som eksempel kan nævnes, at nogle af de tidligere deltagere måske har følt det
vanskeligt at afvise deltagelse i interviews, eftersom det var C:NTACT, der spurgte om de ville
detltage (Brinkmann 2015: s.476). Dette har vi forsøgt at imødegå ved at beskrive ulemperne ved
C:NTACTs rolle som samarbejdspartner i afsnittet “Metodediskussion”. Dermed har vi ifølge de
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ovenfor nævnte retningslinjer gjort os umage for at leve op til god videnskabelig standard i specialet
og dets konklusioner.
2.5. ANALYSETILGANG

Som tidligere beskrevet har vi i dataindsamlingsprocessen benyttet os af en induktiv tilgang. Dette
ændrede sig i vores analysetilgang, hvor vi primært benyttede en abduktiv tilgang til vores empiriske
fund. Abduktiv tilgang bruges ifølge Järvinen & Mik-Meyer (2017) oftest som en generel beskrivelse
af en analysetilgang, hvor der veksles mellem empiridrevne fortolkninger og begrebsudvikling
forankret i teori. Analysen udfolder sig som en dialog mellem teori og data, således at empirien
influerer på vores teorivalg, samtidig med at teorien hjælper os til at fortolke og perspektivere de
empiriske fund (Järvinen & Mik- Meyer 2017: s.11). I forbindelse med kodning af de empiriske fund
- se afsnittet nedenfor - benyttede vi også en abduktiv tilgang. I henhold til dette speciales
videnskabsteoretiske ståsted, benyttede vi i analysetilgangen ligeledes en pragmatisk tilgang.
2.6. KODNING

For at foretage en datareduktion i den indsamlede empiri valgte vi at benytte begrebs- eller teoristyret
kodning (Kristiansen 2015: s.485). Kodning er en proces, hvor man identificerer mindre afgrænsede
bidder af data (Kristiansen 2015: s.484), som eksemplificerer det teoretiske grundlag. Konkret
beskrevet indebærer kodning, ifølge Kvale & Brinkmann (2015), at et eller flere nøgleord/begreber
kobles til et transskriberet tekstafsnit. Efterfølgende kan udtalelser fra informanten identificeres
(Kvale & Brinkmann 2015: s.262).
Kodningen, der anvendes i dette speciale, tager afsæt i den læste litteratur og de anvendte teorier.
Kodningen blev udført manuelt, dvs. at der blev udarbejdet et kodetræ på baggrund af den læste og
udvalgte teori (se bilag 7) samt overstregning med forskellige farvekoder. Et eksempel på dette er, at
hvis vi søgte efter citater fra informanterne, der omhandlede begrebet “karnevalskultur” (som ingen
af informanterne eksplicit havde anvendt) kodede vi de udtalelser eller citater, der indeholdt ord som
“nye potentialer”, “rummelighed”, “stå på en scene” etc. Således forsøgte vi at skabe så relevant
sammenhæng mellem teoretiske begreber og de indsamlede tekstdele.
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I forhold til kodningsprocessen viste det sig, at flere tekstdele kunne kodes under to eller flere
begreber, da de, grundet indhold og budskab, kunne have flere betydninger. Et eksempel på dette er
følgende citat:
Ja jeg har lært at man ikke nødvendigvis er alene bare fordi man tror
man er det. Og det kan godt være rigtig svært at gå med noget som man
tænker, det er der ingen andre der kan føle og lige pludselig sidder der
10 mennesker nede blandt publikum og siger det har jeg også prøvet
engang, eller sådan har jeg det også - og så føler man at man gør en
forskel for dem og det giver altså et eller andet boost af selvtillid og
glæde over at man har nogle kompetencer der kan hjælpe andre
mennesker (…).
(Interview med Frida)
Ovenstående citat anvendes to gange i analysekapitlerne, da det kan ses ud fra to teoretiske begreber
- dels bevidning fra publikum og dels som dialog med afsæt i Paulo Freire.
2.7. METODEDISKUSSION

Dette afsnit indeholder en diskussion af begrænsninger ved den induktive tilgang, de anvendte
forskningsmetoder og afslutningsvist vil der være en vurdering af den indsamlede empiris reliabilitet,
validitet samt generaliserbarhed (Kvale & Brinkmann 2015: s.317).
En begrænsning ved den induktive tilgang til empiriindsamling har været uvisheden om, hvad
empirien ville indeholde og dermed hvilke øvrige metoder, der ville have været relevante at anvende
som et supplement til empiriindsamlingen. Et andet valg af metode kunne have været
observationsstudier, hvorved man kunne have fulgt flere deltagere gennem teaterforløb samt
C:NTACTs konkrete arbejdsmetoder. Derfor er det også vigtigt at præcisere, at det kun er, hvorledes
deltagerne, teaterdirektøren og teaterinstruktøren beskriver oplevelsen af teaterforløbene og ikke,
hvordan vi har observeret teaterforløbene i praksis.
Ligeledes må nævnes den bekræftelsestænkning, der kan være kendetegnende for en induktiv tilgang,
hvor man som forskere kan være tilbøjelig til at opdage tendenser, som understøtter vores
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forforståelser af eksempelvis C:NTACT. Således må vi i bagklogskabens lys sande, at vi i forbindelse
med interviewene af deltagerne, spurgte neutralt ind til deres oplevelser - ikke specifikt om disse var
positive eller negative. Dog er vores opfattelse af interviewene, at informanterne uopfordret også
fortalte om negative oplevelser ved at have deltaget i teaterforløb, som for eksempel Frida, der siger:
”Jeg kan huske det var helt vildt hårdt (…)” (Interview med Frida).
Ligeledes må vi, som beskrevet tidligere, fremhæve C:NTACTs rolle som samarbejdspartner og
organisation kan have haft interesse i at fremstå så positivt som muligt. Dermed kan det tænkes, at de
primært har opfordret “tilfredse” deltagere til at melde sig som informanter. Der bør også reflekteres
over kommunikationsmedarbejderens rolle som gatekeeper, som kan have betydning i forhold til
deltagernes motivation for at deltage i interviews.
Samtidig opstod der, som tidligere nævnt, en selektion i udvælgelsen af informanter, der kan have
forhindret os i at få et mere nuanceret indblik i de negative oplevelser i forbindelse med C:NTACTs
arbejde. Vi oplevede, at de deltagere vi interviewede, fremstod robuste. For eksempel var størstedelen
af de interviewede aktuelt i arbejde eller under uddannelse. Validiteten af dette projekt havde været
højere, hvis vi selv havde haft mulighed for at udvælge informanter eller haft større indflydelse på
udvælgelsesprocessen.
En anden selektion, der kunne have været interessant at foretage, ville have været at interviewe
tidligere deltagere, der ikke havde gennemført hele teaterforløbet for at beskrive deres subjektive
oplevelse af at medvirke i virkelighedsteater.
2.8. RELIABILITET

Begrebet reliabilitet skal ses relation til om specialet som helhed kan reproduceres i en anden kontekst
og af andre forskere (Kvale & Brinkmann 2015: s. 318). Det kan diskuteres i hvilket omfang dette
speciales resultater vil kunne reproduceres, eftersom de interviews, der er foretaget er meget
personafhængige, samt at informanternes subjektive holdninger og baggrund er styrende for
interviewene. Det har vi forsøgt at tage højde for i vores fremstilling og diskussion. Uagtet dette må
vi konstatere at specialets reliabilitet har været afhængig og begrænset af de objektive forhold
- herunder antallet af informanter, udvælgelsen samt specialets tidsmæssige rammer - som har været
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en realitet i vores interview og empiriindsamling. Disse forhold har vi forsøgt at imødekomme ved at
vedlægge specialets interviewguides så andre, der gerne vil undersøge emnet, kan drage nytte heraf
og dermed øge specialets reliabilitet.
2.9. VALIDITET

Validitet afhænger af resultaternes gyldighed og dermed er det relevant at se på de metoder, der er
anvendt til at indsamle empiri (Kvale & Brinkmann 2015: s.318). Desuden forklarer Kvale &
Brinkmann (2015), at spørgsmålet om validitet bunder i den håndværksmæssige kvalitet gennem hele
processen. Dette kommer til udtryk ved at argumentationen er velbegrundet, fornuftig, stærk og
overbevisende (Kvale & Brinkmann 2015, s.318). Således har vi forsøgt at føre en argumentation ud
fra ovenstående gennem hele specialet, dog kan validiteten diskuteres i forhold til nedenstående.
Samtlige interviews med tidligere deltagere blev som nævnt foretaget retrospektivt for at forsøge at
få et indblik i deres oplevelser af at have deltaget i et teaterforløb. Derfor kan tidsfaktoren have haft
indflydelse på, hvordan deltagerne erindrede oplevelsen. Den kan erindres som mere “idyllisk” eller
“traumatisk”, end hvis de var blevet spurgt umiddelbart efter forløbet.
Endvidere kan deltagernes nuværende livssituation have betydning for hvordan informanterne aktuelt
forholder sig til tidligere oplevelser. Desuden bør det nævnes, at informanterne kan have haft svært
ved at huske specifikke hændelser. Disse aspekter kan have haft indflydelse på specialets validitet.
En anden interessant metode til at belyse virkelighedsteater som socialt arbejde, kunne have været at
interviewe en gruppe kommende deltagere før og efter teaterforløbet. Dette kunne have resulteret i
flere målbare resultater og dermed havestyrket validiteten af specialet.
2.10.GENERALISERBARHED

Generelt er et kvalitativt enkelt-casestudie som forskningsmetode blevet kritiseret for at være styret
af forskerens subjektive fortolkninger og den kvalitative metode kan medføre en begrænset mulighed
for at finde en systematik, som kan bruges til at generalisere eller sammenligne (Flyvbjerg 2015: s.
512). Flyvbjerg mener dog at:
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Casestudier rummer ofte et betydeligt fortællende element. Gode
fortællinger drejer sig typisk om det virkelige livs kompleksitet,
modsigelser og dilemmaer. Derfor kan gode fortællinger være
vanskeligere eller umulige at reducere til pæne videnskabelige formler
eller sammenfatte i generelle teser og teorier.
(Flyvbjerg 2015: s.515)
Ifølge Flyvbjerg (2015) er casestudier gavnlige til at komme i dybden med et emnes kompleksitet og
dilemmaer. Således har vi udelukkende fokuseret på den gode fortælling, som vi oplevede C:NTACT
udgjorde. Derfor bliver det også svært ifølge Flyvbjerg (2015) at reducere og sammenfatte det gode
eksempel til generaliserbar viden.
Formålet har således heller ikke været at opstille generaliserbare hypoteser, men derimod at bidrage
til at nuancere fænomenet virkelighedsteater i praksis eller som et alternativ til det sociale arbejdes
felt. Dog skal det fremhæves at generaliserbarheden i nærværende speciale kan diskuteres, eftersom
den enkelte deltagers forløb og oplevelser formentlig er forskellige, afhængigt af hvilket tema,
hvilken instruktør og/eller hvilke andre deltagere, der har været udslagsgivende for deres oplevelse
af et forløb.
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3. TEORI

I dette afsnit vil specialets hovedteoretikere kort blive introduceret. Derefter begrundes valget af
netop disse, hvorefter der vil være en kort redegørelse for udvalgte begreber.
Først vil vi redegøre for Mikhail Bakhtins begreber karneval og dialog, dernæst Paulo Freires begreb
dialog. De to opfattelser af begrebet dialog diskuteres i afsnittet “3.5.3.1. Nuancer ved Bakhtins og
Freires begreber om dialog”, derefter redegøres for Paulo Freires begreb bevidstgørelse og
efterfølgende begreberne mening i fortælling samt bevidning af publikum, som stammer fra den
narrative praksis.
I forlængelse af redegørelse for de teoretiske begreber, vil vi diskutere og - i den grad det er muligt lave en kritik af de valgte teorier.
Afslutningsvist skitseres kort, hvordan de centrale begreber i dette speciale vil blive anvendt dels i
samspil med hinanden og dels, hvordan vi anvender dem i efterfølgende analyseafsnit.
3.1. PRÆSENTATION AF MIKHAIL BAKHTIN

Mikhail Bakhthin (1895-1975) var en russisk6 litteraturteoretiker samt sprog- og kulturfilosof. Han
brugte det meste af sit liv i eksil i Kazakhstan, da hans teorier ikke behagede det stalinistiske regime.
Bakhtins første værk “Problems of Dostoevsky's Art” udkom i 1929, hvor han første gang i
Sovjetunionen præsenterede sine tanker om dialogiske relationer. Disse tanker problematiserede
monologer, og enstemmighed i samfundet (Børtnes 2003: s. 100-101).
I disputatsen Rabelais og hans verden fra 1930´erne er den folkelige latterkultur, karnevalet og den
“sokratiske” dialog centrale elementer. Vi benytter i dette speciale et uddrag af Rabelais-værket,
Karneval og Latterkultur7.
6

Vi betegner Bakhtin som russisk litteraturteoretiker, men er opmærksomme på, at han virkede i Sovjetunionen omend
i nogen grad som oppositionel.
7
“Karneval og latterkultur” er første tredjedel af en dansk oversættelse af “Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaja
kul´tura srednevekov´ja i renessansa” / “Francois Rabelais værk og den folkelige kultur i middelalderen og
renæssancen” (Bakhtin 2001).
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I bogen beskriver Bakhtin den folkelige kultur og hvordan mennesker gennem karneval og latter kan
forstå og udvikle en ny måde at se verden på (Bakhtin 2001: s.13). Bakhtins tankesæt er, at den
folkelige latterkultur manifesterer sig i karnevalet, fortællinger og skuespil, komiske værker og i
familiære, vulgære sprogformer.
Derved dannes et rum hvor, der ifølge Bakhtin, er plads til åbenhed, folkelig udvikling og
forandringer (Bakhtin 2001: s.11). Dette står i kontrast til den på daværende tidspunkt, middelalderen,
eksisterende samfundsnorm, hvor den herskende klasses normer var dominerende. Bakhtin mener, at
karnevalskulturen siden begyndelsen af det 20. århundrede, er blevet reduceret til et litterært
fænomen, hvor man i dagligdagen ikke skaber rum til latter og karneval. Hans originale syn på
litteratur såvel som sprog, har efter hans død vundet bred anerkendelse i vestlig postmodernistisk
humanistisk teori.
3.2. PRÆSENTATION AF PAULO FREIRE

Paulo Freire (1921-1997) var en brasiliansk pædagog og filosof, der i 1968 skrev værket “De
undertryktes pædagogik”8. I bogen er han optaget af, hvordan mennesker i undertrykte situationer,
kan ændre deres livsvilkår ved at være aktive og handlende (Hutchinson & Oltedal 2006: s.187).
Freire fastslår, at alle mennesker har ressourcer og potentialer til at tage magt og ansvar for deres liv
og derved indtage en plads i samfundet. Ligeledes fremhæver han, at man gennem øget bevidsthed
bliver ansvarlig for forhold, der vedrører en selv. Denne bevidsthed forbindes i dag med begrebet
empowerment (Hutchinson & Oltedal 2006: s.187).
Under alfabetiseringsarbejde blandt fattige bønder og landarbejdere udviklede Freire og hans
medarbejdere undervisningsprincipper, der senere blev kendte som “frigørende pædagogik” eller “De
undertryktes pædagogik”.
Metodisk tog Freire udgangspunkt i den konkrete virkelighed, som de fattige bønder og landarbejdere
kendte som deres egen. Det skete gennem udvælgelse af særlige ord, der afspejlede deltagernes
8

Bogen “Pedagogia do Oprimido” udkom på portugisisk i 1968
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livssituation. Ordene skulle være af en sådan art, at de gav afsæt til at rejse en diskussion og refleksion
over den sociale og politiske virkelighed, der omgav dem. Ved at lære ordene skulle deltageren tillige
forstå og erkende sin egen sociale situation - den “undertryktes situation”. Brug af dialog var det
pædagogiske princip, der var bestemmende for undervisningsforløbet. Denne undervisningsform
sigtede på at skabe en refleksion hos deltagerne som medførte handlinger, der kunne forandre
deltagernes egen situation (Freire 1997).
En af Freires hovedpointer er at de undertrykte skal forstå de undertrykkende mekanismer i
samfundet, for at bryde med undertrykkelsen. Freires fremgangsmåder bygger på dialog, mobilisering
og bevidstgørelsesprocesser (Hutchinson & Oltedal 2006: s.192). Begrebet empowerment kan derfor
forstås som en reformulering af Freires bevidstgørelsesproces.
3.3. PRÆSENTATION AF NARRATIV TERAPI

Narrativ praksis og terapi er en del af de postmoderne praksisteorier, der opstod i det sociale arbejdes
felt op gennem 1990’erne (Healy 2016: s.301). Den udspringer af den amerikanske
psykologiprofessor Jerome Bruners (1915-2016) filosofiske kulturpsykologi, som er inspireret af
læringsteori og behaviorisme (Bruner 1999a: s.9). Han mener, at: I kraft af deltagelsen i kulturen
bliver meningen offentlig og fælles. Vor kulturelt tilpassede livsform afhænger af fælles meninger og
fælles begreber og afhænger også af fælles samtaleformer til forhandling om forskelle i mening og
fortolkning” (Bruner 1999a: s.28).
Med det menes, at man som menneske oplever sig selv ud fra de fælles forståelser, der eksisterer i
samfundet. En der arbejder med og skriver om narrativ praksis i dansk kontekst er blandt andre
psykolog Allan Holmgren (2010), hvis bidrag om narrativ pædagogik er indeholdt i brugsbogen i
narrativ praksis9.

9

I bogen “Fra terapi til pædagogik - en brugsbog i narrativ praksis” (2010).
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3.4. OVERVEJELSER OM TEORIVALG

For at favne og beskrive hvorledes virkelighedsteater er velegnet, som et alternativ til sociale
indsatser, har vi anvendt en symfoni af ovenstående teoretikere - Mikhail Bakhtin og Paulo Freire samt narrativ terapi set i forhold til Allan Holmgren.
Teoretikerne har været med til at udvide vores horisont og forståelse for virkelighedsteater som socialt
arbejde. Fælles for de tre - de to udvalgte teoretikere og narrativ terapi - kan nævnes, at de alle mener,
at ens selvidentitet blandt andet bliver dannet eller ændret i samspil med andre mennesker.
Indenfor det teoretiske felt, der almindeligvis anvendes til at belyse socialt arbejde, er det de færreste,
der ville inddrage Mikhail Bakhtin som teoretiker. Valget af Bakhtin, som vi tillader os at kalde for
en forholdsvis ukendt filosof i sociologisk sammenhæng, har vi truffet for, især at belyse og forstå,
hvordan virkelighedsteater kan anvendes i socialt arbejde. Dette valg var endnu mere oplagt, da vi i
hans værker stødte på begrebet karnevalskultur, der på en og samme tid favnede teater- og
virkelighedsaspektet på et højere ontologisk plan.
Bakhtin kan især bidrage med perspektiver som kendetegner subjektivt, oplevede virkeligheder og
derved tilskriver enkelte individers mening og holdningsværdier som forklarende for den udvikling
de gennemgår.
Valget af Paulo Freire blev truffet for at beskrive den styrke, som mange af de tidligere deltagere
beskriver i forbindelse med deltagelse i teaterforløb. At handle aktivt på en undertrykkende situation
i fællesskab er, som nævnt en af Freires hovedpointer og med afsæt heri, bliver det interessant at se,
hvad “det at handle” igennem virkelighedsteater kan betyde for den enkelte deltager.
Det forhold, at Bakhtin og Paulo Freire nok levede i samme tidsperiode, men markerede sig i hver
sin geografiske, sociale og politiske kontekst, finder vi indebærer en spændende udfordring, når vi
kobler og modstiller dem.
For at få håndgribelige værktøjer, til dels at forstå C:NTACTs arbejde, og dels den individuelle
betydning på mikroniveau for den enkelte deltager, har vi anvendt begreber fra det narrative praksis´
felt.
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Mikhail Bakhtins begreber, karnevalskultur og dialog samt Paulo Freires begreber, bevidstgørelse og
dialog vil blive anvendt både på et mikro- og mesoniveau, mens begreberne mening i fortælling og
bevidning fra publikum udelukkende anvendes på mikroniveau. Disse begreber vil vi redegøre for i
følgende afsnit og begreberne vil derefter blive anvendt som hovedbegreber i specialets analyseafsnit.
3.5. TEORETISKE BEGREBER

Herunder redegøres der for de begreber vi anvender i 4. kapitel: Analyse

3.5.1. KARNEVAL MED AFSÆT I MIKHAIL BAKHTIN

Bakhtin (2001) mener, at det middelalderlige karneval skal ses som en særlig talegenre, der
forekommer på tværs af forskellige kulturelle steder i en begrænset periode. Bakhtin beskriver
karnevalet som et øjeblik, hvor “alt (undtagen voldelig adfærd) er tilladt”. Det sker på grænsen
mellem kunst og liv og er en slags livsform kendetegnet ved leg (Bakhtin 2001: s.11).
Karnevalet er en form for performance, der ofte forbindes med overskridelser og groteskhed (Bakhtin
2001: s.13). Det skaber et nyt, grænseløst fællesskab mellem kunstnere og publikum, hvor der ikke
er grænser mellem kunstnere og publikum, eller som Bakhtin skriver: Under et karneval er det livet
selv, der optræder og - uden et scenerum, uden nogen forhøjning, uden skuespillere og tilskuere, dvs.
uden nogen form for visuelle dramatiske kendetegn (Bakhtin 2001: s.27).
Karnevalet opererer ikke med en opdeling af tilskuere og udøvere, eller brugen af en scene, der
opfattes som værende i modstrid med karnevalets grundprincipper. Karnevalet er man ikke tilskuer
til - man lever med i det, og alle lever med i det (Bakhtin 2001: s.26). Under karnevalet er social rang
(der ellers var altdominerende i det middelalderlige samfund) afskaffet og alle opfattes som
ligemænd. Det skaber en situation, hvor forskellige stemmer høres og interagerer, nedbryder
konventioner og muliggør det, som Bakhtin refererer til som en særlig form for kommunikation
(Bakhtin 2001: s.31). Det indebærer at gennem ægte dialog, opstår chancen for et nyt perspektiv ved
at vise den relative karakter af alt, der eksisterer.
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Bakhtins teori om det folkelige karneval beskriver ligeledes forskellige måder at udtrykke sig på
såsom fortællinger, skuespil, komiske værker og sprogformer. Disse udtryksformer forenes af
latterens princip, der er en måde at se verden blandt andet gennem fester og frihed. Det kan ses som
en forestilling, hvor mennesker gennem leg og glæde mødes i samhørighed og som ligemænd.
(Bakhtin 2001: s.11).
Set i en kontekstuel sammenhæng, med nutidens sociale arbejde, kan karnevalskulturen ifølge Irving
and Young ses på et metaforisk niveau, hvor Bakhtins komplekse betydninger af karnevalet skal ses
som “...a peculiar sort of heuristic principle making possible the discovery of new and as yet unseen
things” (Irving & Young 2002: s.25).
Med afsæt i en alternativ tilgang til at opnå en ny forståelse, kan man se karnevalet som en vedvarende
protest mod den monologiske dominans, der er kendetegnende for styring og magt i dagens samfund
(Irving & Young 2002: s.25). Ved at overtræde og omdanne hegemoniske forståelser og ved at
ødelægge samfundets undertrykkende struktur, kan man forstå karneval som en ikkevoldelig metode
til at skabe en social transformation (Irving & Young 2002: s.25).
Karnevalet rummer mulighed for, at marginaliserede grupper kan kritisere undertrykkende systemer.
Derudover kan latter og humor bruges til at beskrive realiteterne og paradokserne, som de opleves i
samfundet (Irving & Young 2002: s.25).
Karnevalet er som nævnt et rum, hvor det ifølge Bakhtin er muligt at udarbejde en ny måde at se
mennesker på, når “karnevalet” er overstået. Karnevalet udligner det sociale hierarki, skaber
ligestilling og ikke mindst styrker det følelsen af fællesskab, da det forener mennesker, der tidligere
har været distancerede fra hinanden. Det rum, som karnevalet skaber i form af en kultur, indeholder
ifølge Irving og Young essensen af empowerment, eller som de fastslår “Carnival is the great leveler
since everyone gets an opportunity to dress up and come to the party. Carnival is the ultimate form
of empowerment” (Irving & Young 2002: s.26).
Oplevelsen af, at karnevalet har evne til at samle mennesker, deles af den postmoderne sociolog,
professor Michael Gardiner idet han mener, at Bakhtins beskrivelse af karnevalet bedst kan forstås
som den måde hvorpå, Bakhtin ønskede at afbøde den sociokulturelle verden for at overvinde
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fremmedgørelsen af det moderne samfund, og samtidig opmuntre til en fornyet bevidsthed om det,
som Bakhtin kalder "den daglige brutale virkelighed" (Gardiner 2000: s.67). Ved at fortælle og
fremvise denne “brutale virkelighed” skabes der rum til forståelse gennem dialog (Gardiner 2000:
s.66).
3.5.2. DIALOG MED AFSÆT I MIKHAIL BAKHTIN

Bakhtin skriver: “The very being of man, is a profound communication. To be means to communicate”
(Igland & Dyste 2003: s.111). Dialog er ifølge Bakhtin grundlæggende for al udvikling og forståelse.
Han fremhæver, at dialog også er vigtigt i alt relationelt arbejde. Dermed forstår han dialog som
fundament for etisk filosofi i forhold til selvet (Børtnes 2003: s.99, Igland & Dyste 2003: s.111).
Således anvendes dialog som et begreb, der kan bruges til at forklare nogle af de relationer, som
opstår, når mennesker mødes.
Samtidig dækker dialog over de tanker, meninger og ytringer der skabes, når vi interagerer med
hinanden (Børtnes 2003: s.101). Dialog er ifølge Bakhtin en forudsætning for udvikling i mennesker
og er samtidig med til at definere menneskets erkendelsesverden (Børtnes 2003: s. 103).
Grundlæggende er al kommunikation dialogisk, hvilket vil sige, at den skal ske i samarbejde med
andre - eller de som skriver og de som læser, de som viser og de som ser. Det er gennem dialog vi
som mennesker lærer, skaber meninger og udvikler selvet (Børtnes 2003: s.104).
Ifølge Bakhtin er essensen af dialog, at betydningen af selvet opstår i en jeg-du-relation, og at dialogen
opstår i samspillet mellem mennesker (Børtnes 2003: s.106). I dialogen opstår der processer i
mennesker. Disse er først og fremmest med til at udvikle vores forståelser af os selv, men kan også
ses som dialoger der opstår inde i os selv og bliver formet af den kontekst, vi befinder os i når vi
indgår i relationer (Børtnes 2003: s.107-108).
Bakhtin tillægger desuden begrebet dialog en dimension af forskellige erkendelser, der kan være med
til at udvikle vores bevidsthed:
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Dialogiske relationer er nærmest et universelt fænomen, som
gennemsyrer al menneskelig tale og i det hele taget alle relationer og
manifestationer i menneskeligt liv, hvor bevidstheden begynder - der
begynder dialogen også.
(Børtnes 2003: s. 101)
Ved dialog forstås også de relationer og tanker man gør sig, som en vigtig faktor til at udvikle
menneskers forståelser af sig selv og hinanden.

3.5.3. DIALOG MED AFSÆT I PAULO FREIRE

I Freires terminologi sker der gennem dialog en læring. Freire understreger, at denne læring går begge
veje: “Her lærer én ikke en anden noget, ligesom heller ingen er selvlært. Mennesker lærer hinanden
noget med verden som bindeled, gennem genkendelige objekter (…) (Freire 1997: s.54).
Læring ses også som tilførsel af bevidsthed og dermed evnen til at ændre forhold på forskellige
niveauer (Freire 1997: s.54). Ifølge Freire rummer ordet dialog to dimensioner - handling og
refleksion, hvorigennem man finder essensen i dialog. I Freires (1997) udlægning af refleksion og
handling pointerer han, at begge skal være til stede, før et ord får sin betydning:
Men ordet er mere end bare et instrument der gør dialog muligt;
følgelig må vi søge dets konstituerende element. Vi finder to
dimensioner i ordet, refleksion og handling, i en så fundamental
vekselvirkning, at hvis den ene - bare delvis - ofres, lider den anden
øjeblikkelig (Freire 1997: s.62).
Uden handling vil refleksionen være tom snak og uden refleksion vil handling ses som aktion (Freire
1997: s.62). Freire ser dialogen som et redskab til at sætte ord på tilværelsen gennem mødet mellem
mennesker. Han mener, at dialog er forudsætning for, at vi som mennesker kan nå vores sande
“menneskeværd”. Essensen i dialogen er bygget op omkring kærlighed, ydmyghed og tro på
hinanden, som skal forstås som tillid, og den bekræfter, hvorfor man til stadighed søger fællesskab
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med andre. Altså ikke en individuel proces, men en fælles proces, der vil kollektivets bedste som mål
(Freire 1997: s.66).
3.5.3.1. NUANCER VED BAKHTINS OG FREIRES BEGREBER OM DIALOG

Inden vi går videre til analyseafsnittet, vil vi kort forklare, hvilke betydninger der kendetegner
begrebet dialog ud fra de to ovenfor beskrevne teoretikere, Bakhtin og Freire.
De anskuer begge dialog, som en måde hvorpå erkendelse sker i og gennem relationer, og at det er
fundamentalt for samspillet mennesker imellem.
Freire (1997) fremhæver dialog som et pædagogisk redskab, der danner grundlag for menneskelige
forandringer og frigørelse. Han mener, at særligt refleksion og handling som dialogiske processer i
sammenspil skal give mening for dialogen (Freire 1997: s.62). Freires brug af dialog beskriver den
aktivt handlende dialog. I dette begreb opleves dialog som et redskab, der kan bruges til at opnå
forandring i praksis.
Bakhtin (2001) anskuer dialog som mere filosofisk og flydende, eftersom han beskriver dialog, som
en bevidsthed der skabes. Dialog er ligeledes uundgåeligt. Bakhtins mener, at dialog er mere end
samtale mellem mennesker - det er med til at forme den æstetiske, etiske og mentale forståelse af os
som mennesker og er en essentiel del af menneskets personlighed (Børtnes 2003: s. 98-99).

3.3.4. BEVIDSTGØRELSE MED AFSÆT I PAULO FREIRE

Bevidstgørelse, skal ifølge Freire (1997), ses som: “En proces der kendetegnes ved at man lærer at
erkende sociale, politiske og økonomiske modsigelser og at handle med virkelighedens
undertrykkende elementer (Freire 1997: s.173). Således kan man udlede, at de bevidstgørende
processer, er kendetegnet ved, at bevidsthed skabes eksempelvis gennem fællesskab. Disse processer
er ligeledes et redskab til at ændre ens egen situation:
Når bestræbelserne på at blive mere menneskelig afspores, vil denne
afsporing før eller siden føre de undertrykte til kamp mod
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undertrykkerne. For at denne kamp skal få mening må de undertrykte
ikke - når de søger at genvinde deres menneskelighed (hvilket er en
måde at skabe den på) - på deres side blive undertrykkernes
undertrykkere, men snarere bringe deres menneskelighed tilbage.
(Freire 1997: s.16)
Ifølge citatet sker bevidstgørelse ikke kun for egen opnåelse af frihed, men også for at befri den anden,
som skal forstås på den måde at de i fællesskab skal opnå et få et nyt syn på tilværelsen. Selve
bevidstgørelsesprocesen skal være med til afvikle selvbearbejdelsen af egen situation og det er
herigennem, at man i fællesskab er med til at omformulere tilværelsen. Dermed fastslår Freire at det
er gennem dialog man opnår fælles forståelse.
Freire er igennem hele sit værk særligt optaget af den frigørende pædagogik og de processer som er
forbundet hermed. Det han især fokuserer på, er udvikling af den kritiske bevidsthed, der kendetegner
selve processen med at bevidstgøre mennesket til at tage ansvar for egen situation gennem handling
og opnåelse af kontrol over eget liv (Hutchinson & Oltedal 2006: s.194).
3.3.5. MENING I FORTÆLLING

Narrativer er et engelsk ord som i dansk kontekst kan oversættes med fortællinger eller historier om
en selv (Holmgren 2010: s.17). Et af de centrale begreber i narrativ praksis er mening (Holmgren
2010: s.17). Allan Holmgren tillægger mening stor betydning idet at forholde sig til andre mennesker
og deres fortællinger:
Som narrativ praktiker ønsker man hverken at lave fortolkninger af det,
(…) man ønsker derimod at se og forstå det, som andre mennesker siger,
som det, der kan siges netop nu i dette øjeblik, og at det der kan siges,
kun er en lille del af det, der ydermere kan siges.
(Holmgren 2010: s.18)
Dermed tager man menneskets udsagn og egne oplevelser og gør dem til historier eller fortællinger,
der kan være medvirkende til at skabe en mening i deres egen fortælling (Holmgren 2010: s.18) eller
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som Bruner, der tidligere er blevet introduceret i afsnittet “ 3.3.Præsentation af narrativ terapi”,
skriver:
Der er ikke én enkelt forklaring på mennesket, biologisk eller på anden
måde. Til syvende og sidst giver det end ikke de stærkeste
kausalforklaringer på menneskets tilstand plausibel mening uden at blive
fortolket i lyset af den symbolske verden, som udgør den menneskelige
kultur.
(Bruner 1999a: s.126)
Hermed mener Bruner, at mennesket er et produkt af den kultur, det er en del af, og man ikke kan
forstå mennesket uden kulturel kontekst. Derfor må menneskets fortællinger og ytringer også være
påvirket af den kulturelle kontekst.
En anden vigtig pointe, som Holmgren beskriver, er:
(...)at der i ethvert narrativ ikke blot er tale om en lille uskyldig
fortælling om, hvad man lavede på arbejdet, i skolen eller på
institutionen, men at der i et narrativ er tale om en kraftfuld og magtfuld
fortælling med en morale; narrativet vil os noget. (Holmgren 2010:
s.17)
Enhver fortælling skal ses som en del af en større fortælling. Dette betyder, at man altid er i færd med
at finde en ny mening i sin egen fortælling. Det er en uafsluttet proces, man er altid i færd med at
finde en mening i sin fortælling. Således eksisterer der heller ikke en objektiv sandhed (Holmgren
2010: s.21), eller som Jerome Bruner (1999b) skriver: “Det er først og fremmest gennem vore
fortællinger, vi konstruerer en version af os selv i verden, og det er gennem sine fortællinger, en
kultur giver sine medlemmer modeller for identitet og handling” (Bruner 1999b: s.43).
En af de vigtigste processer, som Bruner beskriver, er det Selv, der konstrueres som et resultat af en
meningskonstruktionsproces. Han gør det klart, at Selvet ikke er en isoleret kerne af bevidsthed, men
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bliver distribueret interpersonelt (Bruner 1999a: s.101). Dette vil sige, at for at ændre Selvet, må det
sættes i relation til andre mennesker.
3.3.6. BEVIDNING AF PUBLIKUM

Et andet begreb, der benyttes i analyseafsnittet, er bevidning fra publikum. Ved at inddrage et
publikum, der bekræfter, lytter og ser individets fortælling, kan der ifølge Holmgren (2010) skabes
processer, der kan ændre noget i menneskers fortællinger. Sagt med andre ord:
(…) når man lytter til andre menneskers historier fra en
publikumsposition, har man samtidig mulighed for at `blive en anden`ligesom når man går i teatret eller i biografen og ser et stykke eller en
film, der sætter noget i gang ift. ens eget liv. Kun det som bliver
bekræftet gennem bevidning får eksistens.
(Holmgren 2010: s.25)
For at frembringe bevidning fra et publikum nævner Holmgren (2010) de eksterne
bevidningsprincipper, der indebærer, at man som publikum blandt andet udtrykker, hvad man som
tilhører har hæftet sig ved eller foreslår en ny tilgang til fortællingen (Holmgren 2010: s.26). Således
inddrager man et nyt perspektiv på en given situation ved at betragte det udefra som publikum. Ved
hjælp af disse eksterne bevidningsprincipper kan der forekomme en bekræftelse eller affirmation,
som Holmgren betegner det. Denne affirmation kan være medvirkende til at styrke livskraften for det
enkelte individ (Holmgren 2010: s.29). Desuden mener Holmgren, at bekræftelse som begreb knytter
an til identitet - at du er den, du selv opfatter, du er (Holmgren 2010: s.30). Denne forståelse af
bevidning fra publikum anvendes til at forstå, hvorfor C:NTACT inddrager et publikum i deres
arbejde. Bevidningen fra publikum vil også blive bruget til at forstå deltagernes oplevelse af
teaterforløbet.
3.6. DISKUSSION AF VALGTE TEORETIKERE

En af ulemperne ved de teoretikere vi har valgt at inddrage til at belyse specialets
problemformulering, er at både Bakhtin (2001) og Freires (1997) teorier er rettet mod den samtid,

45

som de levede og virkede i, men vi finder, at især de indeholdte begreber har været nyttige og
horisontudvidende i vores anvendelse af teorien.
At især Bakhtins forståelse af det middelalderlige karneval begrebsliggøres ud fra en anden kontekst
end, hvad der umiddelbart gør sig gældende på en nutidig teaterscene på Frederiksberg, er åbenlyst.
Divergensen mellem teori og empiri har vi så vidt muligt forsøgt at overkomme ved, ligesom Bakhtin
selv, at forstå karneval som en metafor for det unikke rum der kan opstå mennesker imellem. Dette
viser også en af teoriens fordele, at den kan forklare, hvordan modsætninger kan mødes og i møder
danne nye forståelser af hinanden.
Endvidere kan Bakhtins forståelse af dialog være noget diffus og indebærer en så bred forståelse af
begrebet, at det ikke kan ses i en afgrænset forstand eller definition. Dermed kan det diskuteres,
hvordan Bakhtins forståelse af dialog skal forstås eftersom han ikke selv har udviklet et særskilt
begrebsapparat. Vores forståelse af Bakhtins begreber har derfor taget udgangspunkt i andre
teoretikere, Børtnes, Dysthe og Igland (2003), der gengiver og anvender hans teori i en nutidig
sammenhæng.
Vores valg af teoretikere er begrundet i, at Bakhtins forståelse af dialog kan være med til at forklare
nogle af de ontologiske processer, som gør sig gældende i det relationelle arbejde som C:NTACT
benytter. Derfor har det været spændende at fordybe sig i hans teori og anvende den til at forstå
dialogen i virkelighedsteater som socialt arbejde.
Freires teori om hans arbejde med undertrykte grupper i Brasilien har været velegnet til at forstå
brugen af virkelighedsteater for undertrykte grupper, men samtidig er et af kritikpunkterne af hans
teori - ligesom i tilfældet med Bakhtin - at den er udviklet i en anden politisk og geografisk kontekst
og til en anden tidsperiode, omend mere samtidig end Bakhtin. Det kan derfor diskuteres, hvor
smidigt, der kan arbejdes med teorien, for at bruge den til at analysere C:NTACTS arbejde og unge
udsattes situation. Freires teori indeholder et begrebsapparat, som vi mener er særligt interessant for
at se på virkelighedsteater på et strukturelt niveau og for at forstå deltagerperspektivet.
Med hensyn til valget af at inddrage begreber fra narrativ praksis vil vi fremhæve, at en af teoriens
begrænsninger i praksis er, at man bliver meget subjektorienteret og udelukkende fokuserer på
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individets fortællinger. Narrativ teori er valgt for at forsøge at beskrive det, som C:NTACTs arbejde
er bygget op om - deltagernes egne personlige fortællinger.
Det kan ses som en mangel, at ingen af de præsenterede teorier tager udgangspunkt i sociologiske
teoretikere, men nærmere kan beskrives som filosofisk og psykologisk funderede. Dette mener vi dog
ikke er en begrænsning eftersom vi søger at forstå virkelighedsteater og subjektive oplevelser af
virkelighedsteater som teorierne kan anvendes til at analysere.
Vi er opmærksomme på, at det ville have givet et andet perspektiv på specialets empiri, hvis vi havde
benyttet sociologiske teorier som eksempelvis Erving Goffmanns teori om teatermetaforer eller Axel
Honneths anerkendelsesteori. Ligeledes kunne det have været relevant at anvende andre teoretikere
fra den narrative terapi som socialrådgiveren Michael White og terapeuten David Epston. Desuden
ville det have været interessant at belyse empirien ud fra dramateoretikere som Augosto Boals
forumteater eller Bertolt Brechts didaktiske teater. Det har dog ikke været muligt af dels plads- og
dels tidsmæssige årsager, i forhold de rammer og formelle retningslinjer, der gælder for
specialeudarbejdelsen.
3.7. ANVENDELSE AF TEORI I ANALYSEKAPITLET

I første del vil C:NTACTs arbejde med virkelighedsteater blive analyseret med Bakhtins (2001) teori
om karnevalskultur. Beskrivelsen af det middelalderlige karneval inddrages for at belyse C:NTACTs
arbejde med virkelighedsteater i dag. Karnevalet og dets euforiske karakter anvendes ligeledes i
anden analysedel for at forstå og beskrive de oplevelser, som deltagerne beskriver ved at medvirke i
C:NTACTs teaterforløb.
Freires (1997) begreb bevidstgørelse bruges til at analysere, hvordan C:NTACT inkluderer både
publikum og udsatte unge i deres teaterforløb. Derved belyses bevidstgørelsen af sårbare, tabubelagte
emner.
Desuden vil Freires (1997) begreb dialog blive inddraget til at beskrive, hvordan C:NTACT bruger
dialog som et redskab til at udvikle deltagernes egne fortællinger. I anden del bringes dialog i spil,
for at forstå hvilke betydninger refleksioner har for den enkelte deltager. Endvidere anvendes
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Bakhtins (Børtnes 2003) forståelse af dialog for at beskrive, hvordan C:NTACT ønsker at skabe
dialogiske relationer mellem mennesker. I anden del vil betydningen for deltagerne af disse
menneskelige relationer blive analyseret.
Beslutningen, om at inddrage både Bakhtin og Freires forståelser af begrebet dialog, er truffet for at
give et indblik i nogle af de forskellige dimensioner, som begrebet dialog kan rumme. Freires
anvendelse af dialog bruges som et redskab, medens Bakhtins forståelse af dialog er mere refleksiv
og er velegnet til at forstå det relationelle perspektiv i virkelighedsteater.
Holmgrens (2010) teori om narrativ praksis anvendes i første del til at analysere, hvordan C:NTACT
udvikler de unges personlige historier, så de selv kan finde en mening i deres egen fortælling. I anden
del, vil vi med narrativ teori, analysere deltagernes oplevelser af at udvikle deres egne historier.
Endvidere anvendes begrebet bevidning fra publikum i begge analysedele, for at forstå publikums
relevans og betydning, dels for C:NTACT og dels for deltagerne.

48

4. ANALYSE

Dette kapitel er delt op i analyse del 1 og 2. Som vil tage udgangspunkt i problemformuleringens
første to underspørgsmål.
4.1. ANALYSE 1. DEL

I denne analysedel vil vi med udgangspunkt i specialets første arbejdsspørgsmål analysere: Hvordan
arbejder C:NTACT med virkelighedsteater?
Analysen vil tage udgangspunkt i fænomenet virkelighedsteater, der blev defineret i
indledningsafsnittet, samt de begreber vi præsenterede i teoriafsnittet. Først vil vi med Bakhtins
(2001) begreb om karnevalskultur analysere hvilket rum virkelighedsteater udgør. Dernæst vil vi med
Freires (1997) forståelse af bevidstgørelse undersøge, hvordan C:NTACT arbejder med
bevidstgørelse gennem virkelighedsteater. Efterfølgende analyseres dialog i henhold til
virkelighedsteater og afslutningsvis inddrages begreber fra narrativ praksis teori til at forstå
C:NTACTS arbejde med deltagernes personlige historier, og hvilken betydning publikum har for
dette.
4.1.1. C:NTACTS ARBEJDE SET I LYSET AF KARNEVALET

I dette afsnit belyses, hvordan Bakhtins (2001) begreb karneval kan anvendes til at analysere
C:NTACTs arbejde med virkelighedsteater, dels set ud fra det karnevalsrum som virkelighedsteater
kan skabe, dels ud fra virkelighedsteater som en særlig kommunikation og afslutningsvist analyseres
den underholdningsværdi, der kan associeres med karnevalet.
4.1.1.1. VIRKELIGHEDSTEATERS RUM

Virkelighedsteater kan i C:NTACTs tilfælde opleves som en metaforisk forståelse af Bakhtins (2001)
begreb karnevalet:“ Man har en ventil, hvor ens frustrationer og tanker og glæder kommer ud og ikke
nok med det, der er nogen der fucking gider at lytte til hvad du siger (…)” (Interview med Basim).
Ved at man under karnevalet skaber et rum med plads til groteskhed, humor og følelser, kan det
sammenlignes med det rum som C:NTACT arbejder i for at skabe i deres teaterforestillinger. Dette
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underbygges af teaterdirektøren Henrik, der understreger: “Alle folk siger - jamen det er sådan noget
teatertosseri og sådan noget -, NEJ vi påvirker folk for at forandre samfundet, og vi forandrer
samfundet” (Interview med Henrik). I dette citat nævner Henrik et vigtigt aspekt af virkelighedsteater
- nemlig, at det giver mennesket mulighed for at skabe forandringer for sig selv og i samfundet.
Ifølge Bakhtins (2001) teori er et kendetegn ved karnevalet, at det giver mennesker mulighed at opnå
forandringer (Bakhtin 2001: s.11-13, Irving & Young 2002: s.25).
Disse forandringer fremhæves også i C:NTACTs arbejde med virkelighedsteater, der er karakteriseret
ved, at der skabes et rum, hvor “groteskheder” eller stigmatiserede tabuer i vores samfund, som
eksempelvis hjemløshed, misbrug og radikale holdninger, kan få plads.
Ved at de “udstødte” får mulighed for at italesætte deres oplevelser, fremføre deres historier og
opmuntre til en ny forståelse hos publikum - meget lig det middelalderlige karneval - opstår der en
situation, hvor C:NTACT skaber plads til en aftabuisering og hermed en accept af det ”groteske”.
Dette gør sig gældende i følgende citat, hvor Henrik beskriver vigtigheden af at skabe et “rum,” hvor
menneskers groteske historier kan blive sagt højt:
Tænk hvis alle de tusind millionvis af mennesker som aldrig nogensinde
bliver accepteret, som altid føler sig som tabere eller et eller andet af
mærkelige grunde enten fordi de er tabere, fordi de ikke har nogle
penge og ingen muligheder for at give til deres børn og alt muligt andet,
og bliver nødt til at arbejde et andet sted og sende penge hjem til nogen
børn som forhutler sig igennem livet i andre lande, jamen dét at give
mennesker en ret til at være her og tale om det højt, fortælle andre om
det, dét tror jeg er vigtigt.
(Interview med Henrik)
Dermed kan man udlede, at det rum, der opstår i C:NTACTs virkelighedsteater, kan give mennesker
mulighed for at fremstille deres historier. Fremstillingen vil, ifølge Bakhtins (2001) forståelse af
karnevalet, kunne ses som en måde, hvorpå man kan skabe forandringer (Irving & Young 2002: s.26).
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4.1.1.2. VIRKELIGHEDSTEATER SOM SÆRLIG KOMMUNIKATION

Et andet kendetegn ved karnevalet, der kan ses som del af C:NTACTs arbejde med virkelighedsteater,
indebærer, at der arbejdes med en særlig form for kommunikation, hvor de dels fortæller reelle
historier og dels lader folk optræde, som dem de er. Teaterinstruktøren Basim understreger, at:
I modsætning til alt andet på en scene så handler det ikke om hvor godt
du synger, det handler ikke om hvor godt du bevæger dig, hvor højt du
taler, hvor godt du spiller - det handler om hvor ægte du er, jo mere
ægte du er og jo bedre din historie er sat sammen (...) det er fordi der
sker noget virkeligt på scenen, det er det forestillingerne kan.
(Interview med Basim)
Her italesætter Basim, hvad han oplever som en af C:NTACTs styrker - at de kan vise mennesker
som de er. Dette er meget lig filosofien bag den middelalderlige karnevalskultur, hvor man brugte
humor, ironi og latter til at beskrive realiteterne, som de blev opfattet af de undertrykte selv (Bakhtin
2001: s.31).
Ved at fortælle sine historier gennem virkelighedsteater, kan man set ud fra Bakhtin (2001), opnå de
samme muligheder som opstår under karnevalet - nemlig at udsatte mennesker kan komme i fokus.
Dette indebærer, at man får mulighed for at kritisere undertrykkende systemer, styrke
fællesskabsfølelsen og forene mennesker, der før var distancerede fra hinanden (Irving & young
2002: 25-26). Således kan virkelighedsteater skabe et rum hvor udsatte og marginaliserede grupper
kan komme til orde.
Den måde, som C:NTACT beskriver realiteterne og bruger virkelighedsteater på, har betydning for,
hvordan de arbejder med udsatte og sårbare mennesker. Modsat “konventionelt” teater, ligger der i
fænomenet virkelighedsteater, at man bruger virkelige historier eller virkeligheden (se afsnit 1.5.
Virkelighedsteater som fænomen). Henrik fortæller at: “Det der med at man bruger virkeligheden,
jeg har altid været fascineret af virkeligheden” (interview med Henrik), ligeledes fortæller Basim
at: “Definitionen på teater, det er at det er falskt, altså det er en falsk præmis, det er ikke rigtigt det
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der foregår på scenen, det er ikke DIG, men dét (underforstået virkelighedsteater) her det er dem
selv” (Interview med Basim).
I ovenstående citater fremhæver Henrik og Basim virkelighedsteatrets potentiale til at samle
mennesker og vise dem som de i virkeligheden er. Således kan man udlede, at C:NTACT stræber
efter at portrættere mennesker, som de faktisk er.
4.1.1.3. VIRKELIGHEDSTEATER OG UNDERHOLDNINGSVÆRDI

Teaterdirektøren fremhæver, at en vigtig del af virkelighedsteater er, at det skal være underholdende:
“Jamen det er også at få ting til at virke, for det skal også være underholdende, hvis vi inviterer folk
ind i deres fritid, så skal det eddermame også være underholdende (…)” (Interview med Henrik).
Ved igennem virkelighedsteater at udstille deltagerne for at opnå en underholdningsværdi, kan der
opstå en bizar måde at anskue det groteske på - at mennesker samles om underholdning, der er baseret
på menneskers groteske historier. Dette underbygger Henrik:
Altså det blev faktisk sådan lidt peepshow agtigt, og det var faktisk
interessant, at det virkede så stærkt (...) men så kan man jo filosofere
over hvorfor det er at det er så interessant at se andre som vi ikke
kender - altså det er vi jo i det hele taget, vi er en nation af lurere.
(Interview med Henrik)
Henrik påpeger, at C:NTACTs arbejde kan have en stærk og afgørende virkning på publikum.
Samtidig nævner han flygtigt en af konsekvenserne ved virkelighedsteater - at det kan skabe billeder
af mennesker, hvor deres sårbarhed og nøgenhed bliver brugt uhensigtsmæssigt som underholdning.
Denne fremstilling, der kan forbindes med virkelighedsteater, forsøger C:NTACT, ifølge dem selv,
at mindske ved at samle deltagerne i grupper, som Basim fortæller: “Meget tit er de sammen i en
gruppe, med andre mennesker som har det på samme måde, så de føler sig ikke som nogle der er
alene eller mærkelige - udstillet, men de føler sig anerkendt” (Interview med Basim). Fordi
deltagernes afvigelser og groteskheder vises frem i fællesskab, kan det betyde, at det er nemmere for
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dem at vise deres virkelighed, der så kan være medvirkende til at skabe en ny forståelse hos andre
(Gardiner 2000: s.67).
Ved at disse forskelle på deltagerne og resten af samfundet bliver synliggjorte, bliver de samtidigt
accepteret af samfundet, eller som Henrik fortæller: “Hvis man prøver at gøre ting synligt og mere
almindeligt, så opnår man tit noget, som gør at nårh er dét bare dét” (Interview med Henrik). Således
kan det forstås, at virkelighedsteater indebærer, at man i fællesskab kan synliggøre groteskheder og
dermed gøre dem acceptable for samfundet.
I Bakhtins (2001) teoretiske begrebsdefinition af karnevalet fremhæves det, at karnevalet ikke
indebærer, at man viser livet fra en scene. Her adskiller C:NTACT sig fra den middelalderlige
forestilling af karnevalet, eftersom C:NTACT bruger en scene til at fortælle livshistorier fra. Ikke
desto mindre fremhæver Henrik den dimension, der bliver forstærket ved, at man selv optræder med
sin egen historie:
C:NTACT - der sker der det, at dem der står på scenen, kan du
(publikum) udmærket meget, meget hurtigt aflæse at de er i øjenhøjde,
de fortæller noget i øjenhøjde og det kunne ligeså godt være dig der stod
deroppe - det kunne det ikke hvis du så Ghita Nørby stå deroppe, så ville
du tænke ej det kan ikke være mig, for så ved du godt at Ghita er meget,
meget bedre end dig, men når du ser rigtige mennesker stå deroppe og
(...) de historier er sande fordi de kan relatere sig direkte til dig.
(Interview med Henrik)
I dette citat beskriver Henrik det potentiale, der ligger i at publikum kan relatere til den fortælling der
bliver fremvist på scenen. Her er det fortsat karnevalet, der kan være med til at alle i karnevalets ånd
bliver opfattet som ligemænd og uden social rang (Bakhtin 2001: s.27). Således bruger C:NTACT
scenen til at vise historier, som skal fremme menneskers forståelse af hinanden, og dermed er formålet
med scenen at skabe ligeværdige møder mellem mennesker og lade livet selv optræde.
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4.1.2. VIRKELIGHEDSTEATER OG BEVIDSTGØRELSE

C:NTACT kan med Freires (1997) begreb bevidstgørelse, ses fra følgende vinkler: Bevidstgørelse af
publikum eller samfundet samt bevidstgørelse af deltagerne. I dette afsnit vil det først blive
analyseret, hvordan C:NTACT arbejder med bevidstgørelse af publikum og derefter hvordan
C:NTACT arbejder med bevidstgørelse af deltagerne gennem virkelighedsteater.
4.1.2.1. VIRKELIGHEDSTEATER OG BEVIDSTGØRELSE AF PUBLIKUM

For at skabe samfundsændringer må man ifølge Freire (1997) ændre de strukturelle undertrykkende
tilstande der eksisterer i samfundet. En måde at gøre dette på, er gennem bevidstgørelse (Freire 1997:
s.173). Teaterdirektøren Henrik fremhæver, at han skaber en bevidsthed for samfundet gennem
virkelighedsteater, som han fortæller: “Jeg kigger ud ad vinduet og så ser jeg hvad er der galt og så
prøver jeg at lave noget om. Og det er C:NTACT i virkeligheden et billede af (Interview med Henrik).
I dette citat kan man forstå, at C:NTACT ifølge dem selv, ønsker at bevidstgøre samfundet om de
undertrykkende tilstande, der eksisterer.
C:NTACT giver i virkelighedsteater deltagerne eller “de undertrykte” mulighed for at ændre
samfundets undertrykkende tendenser, ved bevidst at fremvise bredere forståelser af forestillingernes
emner, som Henrik fortæller:
Jeg hader når vi er ensrettede, og kun har én gruppe med, jeg vil så
gerne have at man måske har begge vinkler med, for eksempel den med
skilsmisser, der kæmpede jeg for at jeg ville have voksne med der havde
ladet sig skille sammen med børnene, sådan at man også i forestillingen
fik et billede af at der er nogen der bliver nødt til at lade sig skille for
ellers... altså sådan, så det ikke bare bliver `mmm der er synd for os
agtigt.
(Interview med Henrik)
I ovenstående citat kan det udledes, at Henrik ønsker at skabe flersidige forståelser af undertrykkende
tilstande i samfundet. Dermed adskiller C:NTACT sig fra Freires (1997) forståelse af, hvordan man
ændrer undertrykkende samfundstilstande - hvor Freire opfordrer til en fælles forståelse,
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argumenterer Henrik i ovenstående citat for en bredere forståelse. Således kan man sige, at C:NTACT
arbejder med virkelighedsteater for at skabe en bredere forståelse omkring det pågældende emne eller,
som teaterdirektøren selv påpeger: “Det vi laver skulle gerne nedbryde fordommene” (Interview med
Henrik). Hvorimod Freire formentlig ville mene, at C:NTACT i stedet burde arbejde ud fra en fælles
forståelse for at ændre de undertrykkende tilstande i samfundet.
4.1.2.2. VIRKELIGHEDSTEATRETS BEVIDSTGØRELSE AF DELTAGERNE

Freires (1997) pædagogiske filosofi indebar, at man arbejder ud fra tankesættet om at skabe en fælles
forståelse blandt undertrykte grupper. I C:NTACTs tilfælde kan man hævde, at de nærmere arbejder
mod en individuel bevidstgørelse hos deltagerne gennem virkelighedsteater. Som teaterinstruktøren
Basim fortæller:
Altså forhåbentlig ser de mig som en enabler, en der ligesom gør dem
i stand til at gøre noget som de ikke kunne før, en der ligesom- ja - en
de føler sig tryg ved og det er i kraft af tryghed, en der ligesom giver
nogle redskaber som de kan bruge for at nå op et sted, nå et sted hen
hvor de ikke kunne før.
(Interview med Basim)
Eftersom at Basim - i kraft af sin rolle som instruktør - ønsker at gøre deltagerne bevidste om deres
egen situation, kan man med afsæt i Freires (1997) forståelse af bevidstgørende processer, forstå
citatet som, at Basim, og dermed C:NTACT, forsøger at give deltagerne en bevidstgørelse af deres
individuelle situation. Denne bevidstgørelse kan opleves som første stadie i de bevidstgørende
processer, hvor man bliver bevidst om sin egen situation (Freire 1997: s. 27).
På det andet stadie af de bevidstgørende processer opfordres de undertrykte til gennem deres
bevidsthed at handle på deres situation (Freire 1997: s.27). Ved at C:NTACT opfordrer deltagerne til
at “handle på deres situation” gennem virkelighedsteater og derved ændre publikums - eller
samfundets - oplevelse af dem, kan de skabe forandringer. Som Henrik fortæller:
Det vigtigste synes jeg, det er at skabe forandringer, som verden ser
ud, er den meget fastlåst, og hvis du kan skabe forandringer af
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menneskers opfattelse af hinanden sådan at de bliver bredere og mere
forstående, det tror jeg, er dét jeg vil arbejde på hele mit liv.
(Interview med Henrik)
Ved at C:NTACT vælger at skabe en bevidstgørelse, for den enkelte deltager, om sin egen
situation, håber teaterdirektøren, at han kan være med til samtidig at ændre samfundet. Således kan
man med Freires (1997) terminologi sige, at C:NTACT gennem deres arbejde med virkelighedsteater
ikke kun opnår frihed for den enkelte, men samtidig befrier de andre (Freire 1997: s.16). Dette kan
forstås som, at de i fællesskab får et nyt syn på tilværelsen.
4.1.2.3. VIRKELIGHEDSTEATRETS BEVIDSTGØRELSE AF ALLE

En af C:NTACTs måder at bruge virkelighedsteater på er som tidligere skrevet, ved at give både
deltagere og publikum et nyt syn på tilværelsen. Dermed begrænser de sig i deres arbejde, ikke kun
til at skabe forandringer hos deltagerne eller publikum, men som Henrik fortæller, så kan
virkelighedsteater anvendes til at bevidstgøre alle:
100 unge der er igennem møllen om året, det er fint at skabe
forandringer hos de 100 og det gør vi, men vi skaber eddermame også
forandringer i de 20.000 som er inde og se vores teater og som får en
helt ny fornemmelse af hvad det er de er oppe imod og det er den
vekselvirkning som jeg synes - det er den virkning, som jeg synes er
fantastisk.
(Interview med Henrik)
Ved at arbejde med virkelighedsteater skabes der for C:NTACT en mulighed for at ramme bredere
og nå flere mennesker i deres kamp for at skabe samfundsmæssige forandringer. Dermed kan man
udlede at virkelighedsteater som C:NTACT anvender det, kan bruges til at bevidstgøre og
bevidsthedsudvide alles - både deltagernes og publikums - holdninger til og forståelser af hinanden.
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4.1.3. DEN DIALOGISKE DIMENSION AF VIRKELIGHEDSTEATER

Som nævnt i teoriafsnittet kan dialog som begreb i hvert fald forstås på to måder - dels hvordan dialog
ifølge Freire (1997) kan bruges som et redskab til at ændre menneskers vilkår og dels hvordan Bakhtin
(Børtnes 2003) oplever dialog som noget fundamentalt og allestedsnærværende relationelt. I dette
afsnit ønsker vi først at belyse, hvordan C:NTACT i arbejdet med virkelighedsteater bruger dialog
som redskab, og derefter hvordan C:NTACT gennem dialogiske relationer udvikler nye forståelser
mennesker imellem.
4.1.3.1. DIALOG SOM REDSKAB TIL OPNÅELSE AF HANDLEKRAFT

For at deltagerne kan opnå handlekraft, er det vigtigt, at man ifølge Freires (1997) teori, får skabt en
tillid (Freire 1997: s.66). Teaterinstruktøren Basim forklarer, at det i arbejde med at professionalisere
og skabe mening i deltagernes historier, er vigtigt, han får:
Skabt en tillid og få skabt et bånd, hvis jeg nu skal lave en historie med
jer eller dig, så ville jeg ligesom sidde og interviewe dig nu, som du
sidder og interviewer mig nu og bede dig sige en masse ting som er meget
personlige i virkeligheden, det kræver selvfølgelig, at vi stoler på
hinanden, at vi får etableret et tillidsforhold.
(Interview med Basim)
I dette citat understreger Basim den tillid som ifølge Freire (1997), er en vigtig komponent i
udviklingen af dialog (Freire 1997: s.66). Ydermere fremhæves tillidsbåndet mellem deltagerne og
medarbejderne af teaterdirektøren, der understreger, at medarbejdere i C:NTACT: “Skal kunne skabe
tillid, altså til de mennesker (der deltager i C:NTACTs teaterforløb), tillid og direkte åbenhed skal
man kunne have” (Interview med Henrik). Således kan vi udlede, at C:NTACT vægter tillid i arbejdet
med virkelighedsteater højt, og de ligesom Freire (1997) oplever tillid som det essentielle i
udviklingen af dialog.
Endvidere udvikles dialogen hos C:NTACT ved at, instruktøren bevidst forsøger at styrke den enkelte
deltager, som han her fortæller:
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Du står på scenen fordi DU har noget relevant at fortælle til andre
mennesker - og de fleste af os har et eller andet unikt som vi bærer på,
som kun vi ved, eller kun os og en anden bestemt gruppe har oplevet,
og som vi føler andre bør vide for de kan komme ud for det og hvad
betyder det. Det er lidt ligesom det, der er guleroden i det, du skal stå
oppe på scenen, ikke fordi det er synd for dig - nej fordi du er klog, du
bærer på noget, som er værd at projicere op for andre og det er lidt det
som er drivkraften.
(Interview med Basim)
Udgangspunktet for instruktørens arbejde er at få deltagernes historier til at skabe en mening for dem
selv. Han tror på at deres historier er relevante for andre og ikke mindst for dem selv at fortælle videre
- de står på scenen, fordi de har noget unikt at fortælle. Med denne vinkel på Basims arbejde kan det
udledes, at tillid gennem dialog også tillægges en større betydning for deltagerne, hvor de gennem
tillidsforholdet oplever sig selv som vigtige og betydningsfulde. I Freires (1997) forståelse af dialog,
er det også gennem refleksion og handling, at mennesker opnår et større selvværd.
Dette understøttes af Basim, der fortæller:
Identitetsmæssigt og evnemæssigt, - det kan jeg ikke, jeg kan ikke læse
en uddannelse, jeg kan ikke spille foran 300 mennesker 16 gange, men
det gjorde jeg alligevel på 6 uger lærte jeg dét - altså jeg tror det
udvider ens opfattelse af hvad man er i stand til, det er jeg overbevist
om, jeg har ikke lige empiri på det, men det er mit indtryk.
(Interview med Basim)
I citatet fortæller Basim, hvordan han oplever, at deltagerne opnår en øget handlekraft i forhold til sig
selv. Ved at C:NTACT i arbejdet med virkelighedsteater motiverer deltagerne til at sætte ord på deres
egen situation og samtidig skaber et tillidsbånd til deltagerne, formår C:NTACT, at få deltagerne til
at reflektere over og handle på deres egen situation. Dermed kan man udlede, at C:NTACT gennem
dialog styrker deltagernes handlekraft.
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4.1.3.2. DIALOGISKE RELATIONER

Udover at dialog i C:NTACTs arbejde kan forstås, som et vigtigt redskab til at udvikle tillid og opnå
handlekraft hos deltagerne, så kan dialog set ud fra Bakhtins forståelse (Børtnes 2003) også være med
til at klargøre en særlig dimension af det relationelle og erkendelsesmæssige arbejde som
virkelighedsteater også indeholder (Børtnes 2003:s. 98-99). Hvis man fokuserer på C:NTACTs
arbejde med virkelighedsteater, må man opfatte dialog som noget allestedsnærværende og
fundamentalt. Teaterdirektøren fastslår, at C:NTACT mener, at alle mennesker har noget unikt i sig
og at dette unikke oftere synliggøres gennem en dialogisk relation, eller som han selv siger:
Ethvert menneske er en afgrund, man bliver svimmel, når man kigger
derned og det er den afgrund, man nogle gange skal turde kigge ned i,
men dernede i den, der er nogle ting man kan tage op og så sige, hov
det er interessant.
(Interview med Henrik)
Ifølge Henrik skal alle individer forstås som interessante med historier, som har dybereliggende
meninger og det kan i sig selv kan være overraskende i arbejdet med dialog mellem mennesker.
Bakhtin (Igland & Dysthe 2003) anskuer dialog og menneskelig eksistens med udgangspunkt i,
hvorfor mennesker har brug for at kommunikere og ytre sig. Han beskriver ligeledes, hvordan dialog
skabes i alt, hvad mennesker foretager sig og hvorigennem, man opnår erkendelser og nye
perspektiver (Igland & Dysthe 2003: s.111).
Denne forståelse af dialog kan også forklare C:NTACTs hensigt med at inddrage en scene,
hvorigennem de kan kommunikere bredt. Henrik forklarer i følgende citat, hensigten med
forestillingerne:
Så er det en stor, stor medmenneskelig forståelse og i dén at relatere til
sig selv og kunne opdage alle de ting som man selv har som også er
sårbare og så tro på det, det var det jeg sagde, at hvis de deroppe kan,
så tør jeg også.
(Interview med Henrik)
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Ifølge teaterdirektøren skal publikum opnå en større forståelse af sig selv. I deres arbejde skal
historierne, som vises på scenen, bringe en større forståelse frem mellem deltagerne og publikum.
Henrik påpeger også en ny forståelse hos publikum, hvor de gennem deltagernes personlige historier,
kan se deres egne potentialer og dermed få et nyt syn på sig selv. I kraft af denne erkendelse kan de
tro mere på dem selv.
Dette perspektiv, skal ifølge Bakhtin (Børtnes 2003), forstås som dialog på et erkendelsesniveau, hvor
mennesker gennem det de ser og oplever, gennemgår en dialog med sig selv og derigennem opnår
nye forståelser (Børtnes 2003: s.101). Således kan C:NTACTs arbejde med virkelighedsteater forstås
gennem dialogiske relationer, der bringer deltager og publikum sammen for at udvikle nye forståelser.
Dermed udvikles forståelsen gennem erkendelse af sig selv og den anden.
4.1.4. PERSONLIGE HISTORIER

I C:NTACTs arbejde med virkelige historier om sociale problemstillinger, er det interessant at forstå,
hvordan de sammensætter og udvikler historierne i samarbejde med deltagerne. Teaterinstruktøren
Basim fortæller, at deltagerne selv skal være med til at udvikle deres historier, og at de forstår at:
Du skal fortælle om noget sårbart, og dét er en balance - vi arbejder
altid med det princip, med at du ikke skal fortælle noget der er tæt på
dig, altså hvis du ikke kan have sådan et armslængdeprincip og sige“jeg
kan se det jeg snakker om” uden at det hele fuldstændig vender tilbage
og jeg kan ikke være i dét- så skal du ikke snakke om dét.
(Interview med Basim)
Ifølge citatet skal deltagerne kunne distancere sig fra deres egne historier og de skal kunne finde en
balance i historien, hvor det er deres oplevelser, der arbejdes med. Dette kan med afsæt i Holmgren
(2010) forstås som, at man ”historiegøre” deltagernes oplevelser og erfaringer og dermed arbejder
med at få hændelserne frem i deres originale kontekst uden fortolkninger eller stærke reaktioner
(Holmgren 2010: s.18). I narrativ praksis tilgang er det for mennesker, essentielt at beskrive deres
egne historier. Det er herigennem, man kan forstå den kontekst som man befinder sig i (Holmgren
2010: s.18).
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Dette er også et vigtigt udgangspunkt i C:NTACTs arbejde, som Basim beskriver: “Det er et
grundvilkår, det at kunne beskrive sin virkelighed, man får sat ord på sin virkelighed på en
fyldestgørende måde” (Interview med Basim). Således kan deres arbejde med virkelighedsteater
forstås gennem narrativ teori, hvor det at beskrive sin egen virkelighed anses som grundlæggende og
fundamentalt (Holmgren 2010: s. 19). Samtidig med at deltagerne kan ”historiegøre” deres oplevelser
uden at det bliver for svært, når de skal fremføre dem på scenen.
Basim fortæller, at når han arbejder med at professionalisere deltagernes narrativer, oplever han en
udvikling, som han beskriver således: “Det er mit klare indtryk at folk ligesom finder ud af, at de kan
mere end de troede” (Interview med Basim). Endvidere fortæller teaterdirektøren, at C:NTACT i
deres arbejde søger at fremhæve potentialer for deltagerne i deres egne historier:
Vi tager menneskers personlige historier, professionaliserer dem, og
giver dem tilbage til dem, og i det sker der både noget med dem vi
udvikler historierne hos, de føler sig vigtige, ønskede, deres historier
er noget værd, fordi andre gider lytte til dem.
(Interview med Henrik)
Dermed kan man udlede, at der med udgangspunkt i Bruners (1999b) terminologi opstår
meningskonstruerende processer, når C:NTACT arbejder med deltagerne. Idet udviklingen af
deltagernes narrativer, er medvirkende til at de opnår en ny forståelse af deres kunnen og af sig selv.
Således kan udvikling og professionalisering af historier bidrage til at deltagerne formentlig opnår en
større forståelse af sig selv.

4.1.5. BEVIDNING GENNEM PUBLIKUM

I arbejdet med at udvikle deltagernes historier og skabe meningsfuldhed i disse, er C:NTACTs arbejde
også funderet i, at forestillingerne skal fremføres for et publikum. Under interviewene af C:NTACTs
nøglepersoner stod det klart, at publikumsdimensionen har indflydelse på, hvordan C:NTACT
arbejder med virkelighedsteater.
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Henrik beskriver: “Og så møder de en accept fra salen også - også fordi det gør vi, en af vores ting
er, at man kan tale med dem bagefter” (Interview med Henrik). Formålet med forestillingerne er altså
at skabe kommunikation mellem deltager og publikum. Dette giver publikum mulighed for at
bekræfte deltagernes historier. Dette kan med afsæt i Holmgrens (2010) begreb, eksterne
bevidningsprincipper forstås som, at publikum bidrager til at en affirmation af deltagernes historier.
Henrik beskriver også: ”Du skal stå oppe på scenen, ikke fordi det er synd for dig - nej fordi du er
klog, du bærer på noget, som er værd at projicere op for andre” (Interview med Henrik). Den
projicering, som Henrik beskriver, kan ifølge Holmgrens (2010) bevidning fra et publikum være med
til at forklare C:NTACTs arbejde med virkelighedsteater. C:NTACT faciliterer et møde hvorigennem
deltagerne og publikum kan udvikle nye forståelser af hinanden.
Her vil publikum kunne italesætte det, de oplever og dermed kan affirmation eller bekræftelse af
deltagernes historier forekomme. Således kan deltagerne opleve en større forståelse og accept af deres
historier gennem et publikum.
4.2. DELKONKLUSION

Med afsæt i ovenstående analysedel kan vi udlede at, C:NTACT arbejder med en platform, hvor der
plads til at italesætte tabubelagte emner igennem virkelighedsteater. Her skabes det kreative
karnevalslignende rum for, at historier kan udvikles og fremføres, med det formål at skabe
forandringer og større bevidsthed om sårbare emner.
De rammer som C:NTACT skaber for virkelighedsteater, tager udgangspunkt i at skabe stærke
historier, som de professionaliserer i samarbejde med deltagerne. C:NTACT skaber gennem
virkelighedsteater en alternativ måde, hvor deltagere og publikum kan at mødes som ligeværdige.
Dermed øger de muligheden for at udligne de marginaliserede tendenser, der eksisterer i samfundet.
Ligeledes anvender C:NTACT dialog som et redskab til at udvikle historier og for at opnå en styrket
relation mellem deltagerne og publikum.
C:NTACTs arbejde med virkelighedsteater består således af mange forskellige lag, hvor det primære
formål er at skabe forandring for alle.
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4.3. ANALYSE 2. DEL

Denne del af analysen vil tage udgangspunkt i andet arbejdsspørgsmål: Hvilke oplevelser har tidligere
deltagere haft ved at medvirke i et teaterforløb?
Vi vil analysere deltagernes oplevelser af at medvirke i C:NTACTs virkelighedsteater.
I første afsnit analyseres den tilstand af eufori der er medskabende for det rum eller den kontekst, der
opstår under teaterforløbet ved brug af Bakhtins (2001) teori om karneval. Dernæst, vil der med
anvendelse af narrativ teori (Holmgren 2010), blive belyst, hvordan publikum har haft betydning for
deltagernes personlige udvikling under teaterforestillingerne og ligeledes, deltagernes oplevelse af at
fortælle deres egne historier. Afslutningsvist inddrages begrebet dialog, for at forstå
virkelighedsteater betydning for deltagerne.

4.3.1. VIRKELIGHEDSTEATER OG KARNEVALET

I følgende afsnit beskrives deltagernes oplevelser af at medvirke i C:NTACTs virkelighedsteater dels
som en euforisk tilstand og efterfølgende hvordan deltagerne oplever at skabe nye forståelser hos
publikum ud fra karnevalet.
4.3.1.1. VIRKELIGHEDSTEATER SOM EUFORISK TILSTAND

Som analyseret i første analysedel, skaber C:NTACT et kreativt rum - der kan associeres til Bakhtins
(2001) beskrivelse af karnevalet (se afsnit ”4.1.1. C:NTACTs arbejde set i lyset af karnevalet”).
I interviewene beskriver de tidligere deltagere oplevelser med virkelighedsteater, der kan forbindes
med eufori, glæde og begejstring. Eksempelvis fortæller Anne:
Det er som om du bare kommer ind i en boble hvor det er ok at lege, det
er også ok at føle, det er også ok at skabe noget, som man måske ikke
synes er smukt, det er også okay… du ved der er rigtig mange ting i teatre
som giver en rum til at være - som det ikke gør andre steder, fordi man
som sådan ikke skal passe ind i en boks eller sådan noget.
(Interview med Anne)
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I ovenstående citat beskriver Anne teatret som et rum, hvor ikke alt behøver at være smukt for at være
godt. Det er i dette, hun får mulighed for at definere sig selv i omgivelser, som hun selv er med til at
skabe.
Annes beskrivelse af at være i “boblen”, hvor leg er accepteret, er netop det karnevalsrum som
Bakhtin (2001) beskriver. Det opleves som frigørende, at man gennem latter, groteskheder, ironi,
dans og leg kan overskride samfundets normer for hvad der er tilladt (Bakhtin 2001: s.11). I dette
karnevalsrum kan man være den man ønsker at være, hvorimod der uden for rummet eksisterer et
pres som kan være svært at håndtere.
Som beskrevet i dette speciales problemfelt oplever især unge mennesker at føle sig udsatte i forhold
til samfundet. Denne udsathed kan afspejles i nedenstående citatet af Signe, hvor hun beskriver den
magtesløshed og de frustrationer, som kan være forbundet med at være ung i dag. Derfor oplever man
et behov for at finde et tilhørsforhold - enten i et misbrug eller andre ”alternativer”. For Signe, fastslår
hun, har alternativet været teatret:
Jeg har aldrig taget stoffer eller drukket eller noget før - men jeg kan
godt forstå følelsen af denne magtesløshed man gerne vil nedgrave sig i
en masse ting, og jeg tænker, at hvis teatret ikke havde været der, så ville
jeg have fyldt denne vrede og frustration (…) så ville jeg få det ud på en
helt anden måde enten ved at blive alkoholiker (...) så jeg har bare været
så velsignet at jeg har haft teatret, der har været så sundt.
(Interview med Signe)
Af Anne og Signes beskrivelser af virkelighedsteater kan man udlede, at man især som ung har brug
for et tilhørsforhold, som kan bringe en ud af den følelse af magtesløshed og rodløshed, som
kendetegner ungdomskulturen i dag.
Signe fortæller i ovenstående citat, at virkelighedsteater har givet hende et rum, hvor hun har fået
plads til at give afløb for sine frustrationer. Dette harmonerer med Bakhtins (2001) teori om
karnevalskulturen, hvori der ligeledes skabes et rum, hvor man gennem latter og humor kan beskrive
og udstille realiteter og paradokser, som man selv oplever dem (Irving & Young 2002: s.25).
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I interviewene beskriver de tidligere deltagere ofte tilstande, der kan minde om eufori og glæde.
Eksempler på dette afspejles i følgende citater: “Bare det at få lov til at lave teater var bare en
superskøn ting for mig” (Interview med Martin) og:
Og så var det jo også skidesjovt at spille teater, det har jeg altid synes
var fedt, og jeg kan vildt godt lide at lave noget kreativt, så det med at
få lov til at udtrykke sig selv og selv være med til at skabe noget, det
tændte mig helt vildt.
(Interview med Anne)
Ifølge citaterne forbinder de tidligere deltagere virkelighedsteater med den måde som Bakhtin (2001)
blandt andet anskuer karnevalet på - at man gennem latter kan skabe et rum, hvor det bliver muligt
at udtrykke sig selv og skabe samhørighed mellem mennesker.
Ved at kombinere humor og latter gennem virkelighedsteater, skabes der plads til at mennesker kan
mødes i en fælles forståelse. Som Thor fortæller:
Man kan sige at jeg aldrig havde fået placeret det, jeg havde været til
psykolog før (...) men fordi hun var for insisterende så gjorde jeg jo
modstand, hun var også irriterende og havde en skinger stemme og øh...
irriterende bagklog, men hvor jeg ligesom på C:NTACT selv kunne gøre
det i mit tempo, hvor jeg ligesom selv var kommet hen og skulle fortælle
min

historie

frivilligt

på

en

eller

anden

måde

det

hjalp

mig.
(Interview med Thor)
Thor beskriver i citatet, at det, at gå til psykolog, ikke gav ham de optimale muligheder for at sætte
ord på sine frustrationer. Men i mødet med C:NTACTs virkelighedsteater oplevede han et potentiale
for udtrykke sig på nye måder.
Thor beskriver i det følgende citat, hvordan virkelighedsteatret for ham, bidrog til nye udtryksmåder:
Vi brugte så meget humor, jeg kunne også godt lide at se på rapperne,
og det gik op for mig hvor fedt et medie det var at udtrykke sig ved. I den
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grad at jeg selv sagde, jeg vil egentlig også gerne rappe. Det fik jeg så
lov til, og det synes de alle var skideskægt af en eller anden årsag.
(Interview med Thor)
I citatet ses det, hvordan Thor gennem latter og glæde kommer ind i et rum, hvor han opdager nye
sider af sig selv, hvilket giver ham lyst til at afprøve nye måder at udtrykke sig på. Han beskriver,
hvordan det at rappe medførte en løssluppenhed hos ham og skabte et bånd til de andre deltagere.
Ved at Thor fik mulighed for at rappe sine frustrationer ud, opstod der en interaktion, hvor han mere
følte sig som ligemand. Dette står i kontrast til hans møde med psykologen, hvor han ikke i samme
grad fik nedbrudt den sociale rangorden. Dermed kan man udlede, at virkelighedsteater giver unge
mennesker mulighed, for, ifølge Bakhtin (2001), at nedbryde konventioner og inddrage særlige
kommunikationsformer (Bakhtin 2001: s.31). Derudover oplever de, at virkelighedsteater indeholder
en form for autenticitet, hvor det ligesom i Thors tilfælde, giver dem mulighed for at fremføre deres
reelle historier - eller som Bakhtin (2001) formulerer det “... det er livet selv der optræder” (Bakhtin
2001: s.27).
4.3.1.2. NYE FORSTÅELSER GENNEM KARNEVALET

Et andet gennemgående træk i deltagernes oplevelser var, at de hver især gennem deres egne historier,
følte de skabte en ny forståelse hos publikum. Der opstod gennem humor og latter en ægte dialog,
som nedbrød forudindtagelser og fordomme hos publikum. Som eksempel på dette fortæller Thor:
Den akavede situation, det var ligesom fokus i min historie, hvor folk
tænker hold kæft mand, hvor publikum de griner for det meste fordi det
er så åndsvagt (...) måske kan de også genkende sig selv i det.
(Interview med Thor)
I virkelighedsteater er der mulighed for at vise nye sider af sig selv. Ved at deltagerne fremviser et
nyt perspektiv på sig selv, kan man ifølge Bakhtin (2001) udlede, at man dermed fremfører den
”brutale virkelighed ” eller relative karakter af alt, der eksisterer (Bakhtin 2001: s.31).
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Ved at fremføre en relativ karakter, opnår man nye forståelser af det enkelte menneske. Disse nye
forståelser kan også gøre sig gældende for deltagerne selv. Et eksempel på dette er Signe, der
fortæller:
Teatret har defineret mig (...) mit livssyn blev påvirket af de her
personer som er kommet i det her (C:NTACT underforstået). Gamle
stofmisbrugere eller om det er tidligere racister eller om det er bøsser
eller om det er radikale muslimer eller mennesker med andre meninger
og holdninger, så har jeg bare lært at lytte.
(Interview med Signe)
Ved at møde så mange forskellige mennesker gennem C:NTACT og virkelighedsteater, har Signe
oplevet, at hun qua sin rolle som deltager, er blevet mere tolerant og bedre til at lytte til andre. Således
kan man ifølge Bakhtin (2001) udlede, at Signe gennem virkelighedsteater er blevet bedre til at
transformere sine holdninger - og derigennem udvide sin egen horisont. Dette stemmer overens med
karnevalets grundprincip, hvor man som deltager lever med i karnevalet, og derved får udvidet sin
egen forståelse (Bakhtin 2001: s.26).
I Bakhtins (2001) karneval er deltagelsen mere ubevidst og nuanceret da man ikke er delt op i en
deltager-publikumskonstellation, men alle er deltagende og indgår i et åbent samspil og påvirker
dermed hinanden uden forudgående konstruering. Modsat er C:NTACT som nævnt i 1. analysedel
opdelt i et konstrueret rum mellem publikum og deltagere (se afsnittet 4.1.5. Bevidning gennem et
publikum).
Dette konstruerede rum kan medføre et pres på deltagerne, som karnevalet i sin oprindelige filosofi
ikke indebar.
Dette illustreres i følgende citater: “Det er hårdt at åbne op og dele sine følelser fordi det ofte er
nogle følelser der er meget tabubelagt (...) man er meget blottet når man står på scenen” (Interview
med Frida) og Martin, som fortæller at:
Det jo bare enormt svært og enormt skrøbeligt når man gør det direkte
på sig selv og det bliver lidt nemmere når man putter en eller anden
maske på at gøre det igennem ik, det er også derfor jeg altid godt har
kunne lide at spille skuespil tror jeg, fordi at jeg altid har været meget

67

tilbageholdende tror jeg, ikke været så åben med mine følelser og sådan
nogle ting normalt.
(Interview med Martin)
Citaterne synliggør en væsentlig forskel mellem virkelighedsteater og Bakhtins (2001) beskrivelse af
karnevalet. I karnevalet udvikles forståelser gennem en legende proces, hvor deltagerne ikke er
ophøjede på en scene, men hvor alle er ligemænd (Bakhtin 2001: s.27).
Frida og Martin beskriver, at de har følt, at deltagelsen har været hård, eftersom man i teaterrummet
indbyder til emner, som kan være vanskelige eller traumatiserende at tale om. Martin påpeger, at der
ikke er nogen maske i virkelighedsteater, men det er ens egne følelser, der sættes i spil. Dette gør én
skrøbelig og sårbar. Frida beskriver ligeledes, hvordan hun oplevede sig følelsesmæssigt blottet ved
at stå på scenen.
Dog gør det sig gældende hos C:NTACT, at deltagerne får mulighed for at være sig selv og gennem
brugen af elementer fra karneval, skabes et legende rum, hvor “virkeligheden” er udgangspunktet.
Således kan man udlede, at det betyder meget for deltagerne selv at få
en stemme i samfundet. Martin fortæller:

Det startede som en platform, der skulle give en stemme til dem der ikke
har nogen stemme, og det synes jeg er en rigtig smuk tanke (…) jeg
synes C:NTACT er sindssygt vigtigt format, sindssygt vigtigt
teaterformat, for det viser også hvad teater kan på en anden måde end
det konventionelle kan og viser.
(Interview med Martin)
Martin beskriver det essentielle i virkelighedsteater, nemlig at man skabe rum, hvor det er muligt at
fortælle en virkelig historie om rigtige mennesker og grupper, som ikke normalt bliver hørt.
Dermed kan man udlede, at virkelighedsteater, meget lig det middelalderlige karneval, rummer
mulighed for at kritisere systemet og det eksisterende samfund.
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4.3.2. SCENEN OG PUBLIKUM
I narrativ teori understreger Holmgren (2010), at bevidning fra et publikum kan have signifikant
betydning for mennesker. Bevidning skal særligt forstås som en bekræftelse på det, som deltagerne
optræder med (Holmgren 2010: s. 25). Gennem interviewene med de tidligere deltagere, blev
oplevelsen af publikums respons ofte fremhævet:
Jeg tror det vigtigste har været at stå på scenen, og formidle noget som
var mit, og som jeg har været bange for at snakke højt om og ikke
kunnet finde ud af at sætte ord på, at jeg har sat så klare ord på det.
(Interview med Anne)
Jeg har haft publikum fra 1 til 5.000 mennesker per gang og set deres
reaktion og set deres anerkendelse og set deres blik i øjnene… altså
teatret har bare givet mig denne her kæmpe velsignelse af, at jeg bare
har fået lov til at se menneskers reaktioner på bare at være mig selv.
(Interview med Signe)
Vi står på teatret, det er live, det er mig og mennesker, der er ikke noget
filter, der er ikke noget TV, der er ikke kanaler, der er ikke fjernsyn, der
er ikke ipads imellem os, altså det er mig og mennesker, og jeg får lov
til at fortælle min historie, jeg får bekræftelse, for jeg får også deres
ansigtsmimik tilbage.
(Interview med Signe)
I det første citat understreger Anne, hvad hun oplever som det vigtigste for sit teaterforløb - nemlig
at stå på scenen foran et publikum. Det, at hun kan sætte ord på sin situation, udtrykke sin sårbarhed
og ikke mindst italesætte emner, som hun før har oplevet som tabubelagte, hjælper hende til at få en
ny forståelse af sig selv.
Signe fremhæver ligeledes publikums respons, som betydningsfuld for hendes oplevelse af at deltage
i et teaterforløb. At der var en ægte samhørighed med publikum, gav Signe en oplevelse af, at føle
sig hørt og bekræftet.
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Således nævner de begge det meningsfulde i, at der er et publikum til stede som lytter til dem. Hver
især beskriver de oplevelsen af, at der er nogle mennesker, der ifølge Holmgrens (2010) teori om
narrativ praksis, lytter, bevidner og ser dem (Holmgren 2010: s. 27).
En anden deltager, Thor, fremhæver desuden, at det giver selvtillid at stå foran mange mennesker:
“Det var en oplevelse at stå foran 500 mennesker, og det gav et boost til når man skal søge job (…)”
(Interview med Thor).
Ifølge Thor giver bevidning fra publikum også en fornyet tro på sig selv som han kan benytte sig af,
når han skal møde verden uden et publikum. Således kan deltagernes oplevelser af at blive bekræftet
i deres egne fortællinger ses i lyset af narrativ teori, der fremhæver, at kun det, som bliver bekræftet
gennem bevidning får eksistens (Holmgren 2010: s. 25).
4.3.2.1. PUBLIKUMS FEEDBACK

Et vigtigt element, der kan kædes sammen med bevidningen fra publikum, er de spørgerunder som
C:NTACT afholder efter hver forestilling. Mange af deltagerne understreger netop feedbacken fra
publikum som betydningsfuld:
Så det har været rigtig rigtig vildt at være med til at stå på scenen, igen
og igen og igen og få så meget feedback (...) man bliver også helt vildt
høj af alt det feedback, og al den positive opmærksomhed.
(Interview med Anne)
Og det kan godt være rigtig svært at gå med noget som man tænker, det
er der ingen andre der kan føle og lige pludselig sidder der 10
mennesker nede blandt publikum og siger, det har jeg også prøvet
engang, eller sådan har jeg det også - og så føler man, at man gør en
forskel for dem, og det giver altså et eller andet boost af selvtillid og
glæde over, at man har nogle kompetencer der kan hjælpe andre
mennesker.
(Interview med Frida)
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Ifølge citaterne er feedbacken fra publikum medvirkende til at deltagerne oplever at blive bekræftet
og hørt. Anne beskriver feedbacken som en positiv opmærksomhed, idet publikum udviser en oprigtig
interesse for hendes fortælling. En interesse, som Anne påpeger i citatet, gør hende helt “høj”. Denne
feedback fra publikum, skal ses som en bekræftelse af hende som person, og rummer elementer af
bevidningens principperne fra narrativ praksis (Holmgren 2010: s. 25). Dermed kan det udledes, at
Anne har oplevet at blive bekræftet eller at der er sket en affirmation af den person hun er, gennem
publikums bevidning.
Ligeledes beskriver Frida, hvordan publikums feedback om, at de kan genkende sig selv i hendes
historie medfører, at hun oplever sig yderligere bekræftet. Dermed kan man udlede, at Frida i kraft af
de eksterne bevidningsprincipper oplever at affirmationen, af hende som person, bliver forstærket.
Således kan Holmgrens (2010) eksterne bevidnings principper i form af respons fra publikum - som
tager udgangspunkt i den enkelte deltager og spørger ind til deltagernes specifikke historier - ses som
en bekræftelse af deltageren.
Spørgerunderne efter en forestilling medfører også, at den enkelte deltager oplevede interaktion med
publikum: “Som bonus så har vi så også de her debatter efterfølgende, hvor de(publikum) kan få lov
til at stille en masse spørgsmål, hvor jeg føler jeg kan være i dialog” (Interview med
Signe). Ligeledes fortæller Frida at:
Man får fortolket sine følelser på en anden måde, fordi man lige
pludselig ikke bare skal føle dem, men man skal også reflektere over
dem fra alle mulige forskellige synspunkter og ikke kun fra sit eget,
fordi det skal udleveres til publikum.
(Interview med Frida)
Signe og Frida beskriver begge den interaktion de oplevede gennem den feedback som publikum
bidrog med. Signe oplevede spørgerunderne som givende, eftersom hun kunne opleve publikums
kommentarer og tale med dem efterfølgende.
Frida beskriver feedbacken fra publikum som en måde at få fortolket sine følelser på og få reflekteret
over dem - ikke kun med sin egen forståelse, men også gennem publikums forståelser af hendes
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historie. Således kan man forstå, at interaktionen med publikum betyder, at den enkelte deltager får
en oplevelse af at blive hørt. Dette medfører også at nogle af deltagerne formår at se og reflektere
over deres egen situation på en ny måde – de oplever deres historier på et nyt niveau.
Deltagernes fortælling skal, som udgangspunkt indeholde historier som publikum kan relatere til10.
Dermed oplever man som deltager, at ens historie har en meningsfuld for andre. Et eksempel på dette
er Anne, der fortæller, at det, at publikum kan se sig selv i hendes historie, er med til at bekræfte
hendes historie: “At så spejler andre mennesker sig i det, og finder ud af at for det første er de ikke
helt alene, hvis de står med samme problematikker, men også, at man får opmærksomhed på hvad
det egentlig betyder (…)” og
Der er nogle der kan forstå det, og der er nogle der synes, det er okay,
det betyder virkelig meget for ens accept af, at mine følelser er okay,
og nu har jeg givet udtryk for dem, og nu kan jeg give slip på dem (…).
(Interview med Anne)
Bekræftelsen af ens historie er essentiel for Anne, eftersom hun oplever at forstå sig selv på en ny
måde. Hun har gennem accepten fra publikum, “normaliseret” sin historie gennem fortællinger og er
nu blevet i stand til at give slip på sine personlige traumer.
Dermed kan man med afsæt i Jerome Bruners (1999a) terminologi udlede, at hun er blevet i stand til
at fortælle en inkluderende historie, hvor usædvanlige og oplevede uretfærdigheder er blevet
konventionaliseret og inddæmmet, så den enkelte deltager kan leve med historierne i en form for
meningsfuldhed for den enkelte (Holmgren 2010: s.32).
4.3.3. MENINGSSKABENDE FORTÆLLINGER

Når de tidligere deltagere medvirker i en teaterforestilling, fortæller de alle med deres egne ord om
den betydning, det har haft for dem at fortælle deres narrativer.
Et eksempel på dette er Anne, der fortæller om sin deltagelse i en af C:NTACT´s forestillinger:

10

Se 1. analysedel “4.1.1.3.Virkelighedsteater og underholdningsværdi”
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Udgangspunktet var ligesom at skabe en eller anden fortælling om,
hvad der sker eller sådan fremhæve nogle episoder, der har været
vendepunkter for én (…) så at skabe sådan en rød tråd mellem hvad
grunden er til at man bliver anbragt, og hvad for nogle følelser man
oplever.
(Interview med Anne)
Her kan man med afsæt i den narrative teori forstå, hvordan Anne oplever, at teaterprocessen
medvirker til, at hun bliver i stand til at sætte ord på tidligere hændelser, som hun førhen har oplevet
som svære i sit liv. Ved genfortælling af sin historie, formår hun at skabe en ny mening i egen
fortælling. Dette understreges efterfølgende, hvor hun beskriver, hvordan teaterprocessen samtidig
har ændret hendes personlige opfattelse af sit eget forløb:
Okay nu tager jeg noget af den historie eller de følelser der er forbundet
til det at have en mor der er alkoholiseret ... og Anne hun laver ballade
(den tidligere deltager) ... men i virkeligheden handlede det jo ikke om
mig, det handlede om min mor ikke kunne finde ud af styre sit eget liv
og sit misbrug.
(Interview med Anne)
Førhen følte Anne, at det var hendes skyld, at hun lavede ballade, hvor hun nu har fundet forståelse i
sin historie end tidligere, hvor hun associerede sig selv med sin mors misbrug. Dermed har Annes
fortælling ændret sig fra, at hun mente hun var problemet til at indse, at det ikke var hendes skyld,
men moderens situation, der var den bagvedliggende årsag.
At man opnår en ny mening, i den måde hvorpå ens historie er konstrueret, kan have stor indflydelse
på, hvordan man ser sig selv i forhold til sin egen historie.
Dette understøttes af Frida, der fortæller at: “Jeg havde mistet både min far og min daværende
kæreste, og det hjalp mig bare virkelig meget for det første at sætte ord på…” (Interview med Frida).
Dét, at få sat ord på sine følelser og gengive sin egen fortælling, betyder, at Frida får fortalt om sine
personlige tab.
Thor beskriver ligeledes i følgende citat:
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Jeg havde ikke rigtig fået nogle tilbud fra skolen kan man sige, tilbud
om psykolog og sådan noget, jeg vidste ikke rigtig hvordan (…) og det
hjalp, hvor jeg på C:NTACT selv kunne gøre det i mit tempo, hvor jeg
ligesom var kommet hen og skulle fortælle min historie frivilligt det var
godt.
(Interview med Thor)
Thor har ikke oplevet tilbud, som kunne hjælpe ham med at komme igennem sin sorg, men det, at
han fik hjælp til at udvikle sin personlige fortælling på egne præmisser, blev afgørende for ham i
processen med at mestre sin egen sorg.
Netop virkningerne af selv at få mulighed for at fortælle deres historier betyder meget for deltagerne,
som Martin der fortæller, at efter han fik sat ord på sin egen historie, oplevede han at:
Dét blev en helt anden historie, men altså jeg gjorde det i mit tempo
kan man sige, ja det havde en god effekt hvor jeg ligesom fik snakket
om de her ting og ligesom fik eksternaliseret nogle ting som jeg ikke
vidste jeg havde brug for at eksternalisere, og det er sjovt for der er
mange der spørger, om det har haft en terapeutisk effekt at være med,
og der er mange inklusiv mig selv der siger at det er den bedste terapi.
(Interview med Martin)
Her synliggøres en af de vigtigste sider af, hvordan man i den narrative praksis tager menneskets
udsagn samt deres egne oplevelser og gør dem til historier, der er medvirkende til at skabe en mening
i deres egen fortælling. Disse meninger er nye måder at se sig selv på og udvikle sin egen forståelse
af, hvad man har været igennem.
Som Signe fortæller, skabes der en ny mening jo flere gange, man fortæller sin historie: “Så er det
også sådan lidt terapi for mig at fortælle historien igen og igen og det gør bare at ... min identitet
udviklede sig i takt med jeg så var med” (Interview med Signe). Her kan man se, hvordan deltagernes
eget syn på sig selv kan ændres gennem teaterprocessen.
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Et andet eksempel på dette er Sofie, der fortæller om, hvordan hun er blevet i stand til at fortælle sin
egen historie med en ny mening:
Jeg kan sige én ting i hvert fald, jeg så min historie på en ny måde. Så
jeg begyndte at tænke - Okay slap nu af Sofie, det kan godt være man
bor hjemme et stykke tid, men man kommer jo videre, og man kan godt
flytte hjemmefra, for det troede jeg ikke, jeg kunne. Men det var blevet
en mindre ting på en eller anden måde, det her issue eller hvad det
hedder…
(Interview med Sofie)
I ovenstående citat illustreres det, hvordan Sofie, ved at se og fortælle sin historie på en ny måde,
bliver i stand til at ændre det ”at bo hjemme hos sine forældre” til en mindre betydende faktor for
hendes selv. Ethvert udsagn i deltagernes historier er således en lille del af en større fortælling, der
endnu ikke er færdigformuleret, men skal fortælles i en ny form.
Med fælles forståelse kan man ligeledes identificere sig med andre deltagere gennem deres
fortællinger. Dermed skabes der en større sammenhæng for tidligere deltagere ved at opleve nogle af
de andre deltagere fortælle deres historier. Et eksempel herpå er Frida:
Men at høre nogle af de andre sætte ord på deres sorg, og tænke - hallo
sådan her har jeg ikke hørt det før, men kan godt nikke genkende til,
det gav mig da en eller anden ny måde at se det på.
(Interview med Frida)
Her oplever Frida at en gennemgående fortælling kan forstås på forskellige måder. Det, at høre en
fortælling, der ligner ens egen, kan være med til at give en ny mening i ens personlige fortælling eller
narrativ. Dette ses også i følgende citat, hvor Anne beskriver, hvordan hun oplevede de andre
deltagers fortællinger:
At meget af det de andre siger, har også været gældende i mit liv, så
selvom vi ikke har oplevet præcist det samme, så er mange af de følelser
og oplevelser meget det samme, så det behøver ikke kun at være min
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del der fylder meget, fordi jeg ved jo at noget af det som de andre siger
også har betydning for hvad jeg har oplevet.
(Interview med Anne)
Især oplevelser og følelser, som identificeres gennem andre fortællinger, kan betyde at man forholder
sig refleksivt til sin egen situation/historie og finder ny mening i denne.
4.3.3.1. GENFORTÆLLINGENS BETYDNING

I forbindelse med den indsamlede empiri har vist sig, at betydningen af den enkelte historie ændres i
takt med at den opføres på scenen flere gange. Martin beskriver, hvordan han igennem et teaterforløb
oplevede, at hans historie ændrede sig og til sidst ikke var “hans”, fordi han selv havde ændret sig
som person:
Det var faktisk også derfor i sin tid at jeg begyndte at optræde med
andre historier end den første, var fordi jeg fik det jo bedre mens jeg
var der og jo bedre jeg fik det og jo mindre ærligt følte jeg min historie
pludselig blev, fordi det var jo ikke der jeg var længere... og derfor
begyndte jeg også at snakke med instruktøren til sidst “jeg ved sku ikke
om jeg kan optræde med den fordi på et eller andet punkt har jeg lagt
den fra mig nu, hvilket også er en rigtig god ting…”.
(Interview med Martin)
Ifølge Martins udsagn, kan det udledes, at historiefortælling for ham har været en proces med
terapeutisk virkning. Det har medført en udvikling i hans måde at se sig selv på. Dette understreger
den narrative teori af, hvordan en mening i fortælling blot er en fortolkning. Som oftest kan der altid
fortælles mere, eller som udtrykt af Bruner (1999a), at når vi demaskerer én historie, dukker der blot
en anden op. Ifølge Bruner (1999a) er fortællinger altid i udvikling, og når man åbner sig for at
fortælle en historie, er der mange andre historier, man kan dykke ned i (Holmgren 2010: s.19).
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I Martins tilfælde betød deltagelsen i virkelighedsteater, at han fik mulighed for at fortælle endnu
flere meningsfulde historier, for som han understreger: “ Alle har noget, og det er også dét C:NTACT
bygger på, det er jo at alle har en historie og alle historier er lige vigtige…” (Interview med Martin).
4.3.4. DIALOG

Denne analyse skal bringe nuancer i teaterprocessen frem og være med til at udvikle en selvforståelse
og give en dybere mening i det der måtte vise sig i deltagernes egne oplevelser og narrativer. Først
analyseres deltagernes oplevelse af dialog som relation set ud fra Bakhtin, efterfølgende bruges
Freires begreb dialog til at beskrive, hvordan deltagerne oplever at de handler. Afslutningsvist rundes
der af med en opsamling af dialogens betydning for den enkelte deltager.

4.3.4.1. DIALOG SOM RELATION

Meningsskabelse udvikles gennem dialogen, og den opildner os til at starte en proces i os selv. En af
de processer, som deltagerne har været igennem under tilblivelsen af en teaterforestilling, er at
fortælle om sig selv og deres historie. Thor beskriver, hvordan det føles for ham at sætte ord på sin
historie: “Da jeg skulle fortælle min historie der til instruktøren, altså jeg brød fuldkommen sammen.
Det hele var en stor rodebutik i mit hoved” (Interview med Thor).
Jeg er jo aldrig rigtig kommet ud af puberteten, kan huske jeg tænkte,
jeg har i virkeligheden været et lille barn indeni som ikke kunne finde
ud af hvad der foregik i hovedet på mig. Og det var nærmest som et
eureka-øjeblik, hvor jeg bare sad sådan “What?”(griner) så tabte jeg
underkæben og tænkte Wow, hvor er det her fantastisk, så det var som
om jeg blev voksen efter det først, hvor jeg tidligere havde været i
puberteten (...)
(Interview med Thor)
Thor fortæller her, om de intense følelser, han oplever i forbindelse med at han skal genfortælle sin
historie. Gennem dialog med instruktøren udvikler Thor en erkendelse af, at hans tanker angående
hans fortælling er uklare og emotionelle.
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Samtidig beskriver Thor, instruktørens evne til at skabe et rum, hvor Thor føler, at han kan udtrykke
sig frit. Denne dialogiske relation er ifølge Bakhtin bærende for at man opnår en erkendelse (Børtnes
2003: 101). I citatet beskriver Thor, hvordan han oplever sin udvikling. Den erkendelse som Thor
oplever, kan med Bakhtins forståelse af dialog, ses som en udvikling af hans følelsesliv, hvor han ved
hjælp af dialogen får bearbejdet og reflekteret over tidligere oplevelser og sorg. Oplevelser som han
ikke tidligere har været i stand til at sætte ord på. Gennem de tankeprocesser der opstår gennem indre
dialog og i samspil med andre mennesker, kan der opstå plads til intense følelser og nye erkendelser.
Det er ifølge Bakhtin en proces, hvor hvert ord skaber en dialog i og med sig selv (Igland & Dysthe
2003: s.111).
Frida fortæller ligeledes, hvad det har betydet for hende at få sat ord på sin historie:
Jeg tog meget det der med, at det nytter ikke noget at råbe ad folk, det
kommer der ikke noget ud af. Jeg lærte rigtig meget at formidle mine
følelser på en anden måde, i stedet for at være vred og råbe og synes
alle var åndssvage. Fordi man også får nogle scenetekniker og
teknikker generelt til den der formidling af en historie eller følelser og
det hjalp sku, det gav lige sådan en dæmper på hvordan jeg skulle finde
ud af det hele.
(Interview med Frida)
I citatet beskriver Frida, at det, at kunne få nogle redskaber fra C:NTACTs instruktører, hjælper hende
med at kontrollere sine følelser og skabe en ny mening. Det er samtidig med til at give hende en
fornyet tro på sig selv. Ligeledes beskriver hun, hvordan hun har udvikler sig fra at håndtere sin
situation med vrede, til at hun i stedet, har en mere rolig tilgang til situationen.
Det, som Bakhtins forståelse af dialog, kan være med til at belyse, er hvordan interaktionen mellem
deltagere og instruktør, får Frida til at udvikle sin selvforståelse. Det er gennem dialog at der skabes
en udvidelse af Fridas egen formåen og hendes håndtering af stærke følelser.
Fælles for Thor og Frida er, at de deler oplevelsen af, at teaterforløbet skaber et rum, hvor der er plads
til en erkendelse af dybe følelser.
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Dette vil, ifølge Bakhtin (Børtnes 2003), give anledning til utallige dialoger, som deltagerne oplever
inde i dem selv og det er igennem disse dialogiske relationer, at der skabes en mening som så forsøges
udtrykt gennem samtale (Børtnes 2003: s.106-107). Anne beskriver, hvordan en sådan dialog kan
føles:
Jeg tror helt sikkert, at det der med at være i en forestilling, jeg tror
det vigtigste det har været at stå på scenen, og formidle noget som var
mit, og som jeg har været bange for også at snakke højt om og ikke
kunne finde ud af at sætte ord på, at jeg har sat så klare ord på det, og
jeg har fået lov til at være vred, og jeg har fået lov til at og vise rigtig
mange mennesker hvem jeg er og også noget meget, meget personligt
om mig selv. Det har betydet at jeg står meget mere stærkere i mig selv,
jeg er heller ikke super bange for hvad andre mennesker tænker om
mig. Det var jeg mere før, ikke voldsomt meget, men det var jeg mere
før.
(Interview med Anne)
Så det har givet mig sådan en følelse, hvor jeg ser på livet som noget
hvor jeg altid kan, jeg bliver konstant mindet om at jeg kan godt skifte
mening, jeg kan godt tilføje noget til mit liv, der lige pludselig giver mig
sindssyg stor værdi, så det er jo sådan lidt magisk at tænke at have en
ide om "wow der er noget jeg virkelig gerne vil, jeg ved bare ikke helt
hvordan det skal komme ud, eller hvilket format det skal være". Lige
pludselig er der en mulighed og så at jeg taget den og jeg gør det, det
giver mig en følelse af, at det kan jeg jo gøre igen…
(Interview med Anne)
Anne beskriver i ovenstående citater, hvordan hun er bange for at fortælle om sig selv, men ved at
gennemgå en proces, hvor hun skal lære at formidle sin historie, sker der en udvikling. Denne
personlige udvikling har for Anne været en selvudvikling skabt gennem dialogiske relationer. Denne
udvikling og selverkendelse underbygger hun med at beskrive, hvilke nye måder hun ser for sig efter
at havde været i dialog om sin fortælling.
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Anne beskriver, at hun igennem C:NTACTs virkelighedsteater opnår en forståelse af, at hun altid kan
udvikle sig og søge nye muligheder for at opnå det, hun gerne vil. Hun forklarer, at hun lærer at tænke
på en ny måde om sig selv.
Ud fra Bakhtins forståelse af dialog kan den selvudvikling som Anne oplever, ses som en erkendelse
af sin egen situation gennem indre dialog og dialog i samspil med andre (Børtnes 2003: s.99).
Således kan deltagernes oplevelser af virkelighedsteater anskues som, at de gennem dialog opnår
udvidelse af egen formåen og bliver styrket gennem de erkendelsesprocesser som virkelighedsteater
kan bidrage med. Endvidere oplever deltagerne, at det dialogiske samspil mellem dem selv og
instruktørerne bidrager til at opnå en større erkendelse af egne følelser.

4.3.4.2. DIALOG SOM HANDLING OG REFLEKSION

Freires (1997) begreb dialog indebærer en dimension af tillid, som skal forstås med udgangspunkt i
tro, kærlighed og ydmyghed. Endvidere skal dialog sammen med refleksivitet også bevidne handling
før den opnår sin sande betydning - i fællesskab kan man give tilværelsen navn (Freire 1997: s. 66).
Denne praksis vil blive analyseret med udgangspunkt i en af deltagernes konkrete oplevelse:
Anne har i sin historie fokus på sagsbehandlere i det offentlige system, som har fyldt meget i hendes
liv. Hun fortæller, at hun har indhentet en del journalmateriale som hun har studeret og vil på sigt
gerne skrive om det (Interview med Anne). Under udviklingen af hendes egen historie til en
forestilling, vælger hun at fokusere på disse sagsakter:
Så prøver jeg at skrive det ned. Og så skrev jeg noget om en
sagsbehandler som også omhandler det der tema (...) og så tog de det
med, for det synes de var skide fedt, og jeg tænkte "nåh ja, men det er
jo bare noget jeg lige har lavet" og så havde jeg de der journaler som
jeg rigtig gerne ville have med.
(Interview med Anne)
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I citatet beskriver Anne, hvordan hun udvælger dét, som er vigtigt for hende og skriver en historie
omkring om det. Derved får hun dels reflekteret over tidligere episoder i hendes liv og dels aktivt
handlet ved at formidle det til et publikum.
Når denne proces fremhæves, er det for at beskrive et forløb, der kan forstås ud fra Freires (1997)
teori om den frigørende dialog. Her gives der plads til, at udleve de refleksioner som Anne har, og
dermed italesætter hun disse refleksioner i et fællesskab, hvor hun beskriver en vigtig selverkendelse
om hendes oplevelser med sagsbehandlingen.
Dialogen som udvikles mellem deltagerne og publikum kan med udgangspunkt i Freires (1997)
pædagogik forstås som et forum, hvor man i fællesskab sætter ord på refleksioner. Her er det gennem
publikum, at deltagernes oplevelser og refleksioner får betydning. Dette underbygges i følgende citat
af Frida:
Ja jeg har lært at man ikke nødvendigvis er alene bare fordi man tror
man er det. Og det kan godt være rigtig svært at gå med noget som man
tænker, det er der ingen andre der kan føle og lige pludselig sidder der
10 mennesker nede blandt publikum og siger det har jeg også prøvet
engang, eller sådan har jeg det også - og så føler man at man gør en
forskel for dem, og det giver altså et eller andet boost af selvtillid og
glæde over at man har nogle kompetencer der kan hjælpe andre
mennesker, tror jeg.
(Interview med Frida)
I citatet beskriver Frida sin oplevelse af at blive bekræftet. Ved at publikum er med til at underbygge
hendes oplevelser og identificere sig med hende tillægges hendes ord større betydning. Dette skaber
en fælles forståelse af, at man ved at forstå hinanden kan samarbejde om at forbedre tilværelsen for
sig selv.
Særligt er der i C:NTACTs virkelighedsteaters emner, som fremføres med udgangspunkt i personlige
fortællinger, og det er herigennem, man sigter mod at skabe en fælles forståelse gennem dialog. Frida
beskriver denne dialog således:
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For mig, jamen det er det der med at sætte ord på følelser tror jeg også fordi det jo i C:NTACT er ting vi ikke taler om, der bliver sat fokus
på, død og psykisk sygdom, og kriminelle og indvandrere og altså ting
vi ikke må tale om, eller i hvert fald ikke gør særligt ofte fordi man kan
aldrig vide, hvad folk synes, og hvad folk tænker. Og "de der derovre"
det er jo dem der går på scenen i C:NTACT, og det tror jeg er dét
C:NTACT kan, eller det ved jeg de kan, for det har jeg fået bevist flere
gange og det synes jeg er virkelig vigtigt.
(Interview med Frida)
I dette citat kan man med afsæt i Freire (1997) analysere, hvordan man gennem teaterforestillinger,
formår at navngive tabubelagte emner og derved skabe et rum sammen med deltagerne - ikke for
deltagerne.
Et rum hvor man som deltager, gennem handling og refleksion, kan skabe en fælles forståelse med
publikum. Denne forståelse af dialog medfører en afgørende betydning for deltagernes oplevelse af
virkelighedsteater, fordi de oplever, at de ved hjælp af dialog opnår en fælles forståelse.
4.4. DELKONKLUSION

I vores analyse af deltagernes oplevelser af virkelighedsteater viste det sig, at deltagerne beskriver
euforiske tilstande, der kan minde om Bakhtins forståelse af det middelalderlige karneval.
Bevidningen fra et publikum har ligeledes betydning for deltagernes oplevelser af at have deltaget i
virkelighedsteater, eftersom de bliver bekræftet og får en større tro på sig selv. Desuden oplever
deltagerne en terapeutisk virkning ved at fortælle deres egne historier, hvor de ved at udvikle deres
fortælling eller narrativ formår at se deres situation i et nyt lys.
Dialog opleves også betydningsfuldt for deltagerne. Det kan ifølge Freire (1997) ses som en
bevidstgørelse og frigørende proces, hvor deltageren aktivt er med til at ændre sin egen situation.
Når dette bringes i spil foran et publikum, møder de i fællesskabet en forståelse af deres egen
historie. Ligeledes bevirker dialog som pædagogisk redskab at man kan reflektere over sin egen
situation.
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Set med Bakhtins (Børtnes 2003) forståelse af dialog opstår dialogen og forståelserne gennem de
relationer, som deltagerne møder, eksempelvis teaterinstruktørerne, de andre deltagere og publikum.
Derudover må det fremhæves, at deltagerne også oplever en indre dialog med selv sig, hvor de kan
udvikle nye forståelser af sig selv.
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5. DISKUSSION AF VIRKELIGHEDSTEATER OG SOCIALT ARBEJDE

I de ovenstående analysedele har vi analyseret, hvordan C:NTACT arbejder med virkelighedsteater,
og hvilke oplevelser deltagerne har haft ved at medvirke i virkelighedsteater.
I dette kapitel ønsker vi med udgangspunkt i problemformuleringens tredje underspørgsmål: Hvilke
fordele og ulemper kan der være forbundet med virkelighedsteater som socialt arbejde? Først at
diskutere virkelighedsteater som socialt arbejde på et mikroniveau i afsnittene “Tomrum eller
frigørelse” og “Stigmatisering eller anerkendelse”.
Derefter vil vi åbne op for en diskussion om virkelighedsteater på et mesoniveau i afsnittene
“Kategorisering eller fællesskabende” og “Samfundsændring eller personlig udvikling”. Kapitlet
afsluttes med en perspektiverende diskussion af virkelighedsteater som proaktiv tilgang til det sociale
arbejde i praksis i afsnittet “Virkelighedsteater som socialt arbejde?”
5.1. TOMRUM ELLER FRIGØRELSE

Professor emerita Rosmari Eliassons refleksioner over det sociale arbejdes dilemma indebærer, at for
at udføre et helhedsorienteret socialt arbejde skal man kunne håndtere to “hellige” principper (Skytte
2013: s.25). Det første princip er opfattelsen af det enkelte mennesker som et aktivt, selvbestemmende
subjekt, og i det andet princip er opfattelsen af den enkelte, som afhængig af andre og af sine
omgivelser. Som hun skriver: “At vurdere andres liv og forsøge at ændre dem skaber oftest
undertrykkelse; at lade hver og en passe sig selv fører oftest til at den stærkeste vinder- gud forbyde
en løsning på dette dilemma” (Eliasson 1995: s.60, her citeret fra Skytte 2013: s. 26.).
Netop dette dilemma beskriver nogle af de samme aspekter, som vi har oplevet efter at have fået
mulighed for at fordybe os i virkelighedsteater i praksis og undersøge, hvorledes det kan anvendes
som en alternativ social indsats. Nemlig, hvordan man i forsøget på at styrke det enkelte menneske,
heldigvis ikke kan undgå at beskæftige sig med dets afhængighed til andre mennesker. Blandt andet
beskrev en af deltagerne (Martin) den dobbelthed, der opstår i forbindelse med virkelighedsteater,
hvor man dels er en del af en større helhed, og samtidig er det den enkelte deltagers egen personlige
kamp:
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Nogle af dem har jeg kendt så længe, at vi jo er blevet gode venner
efterhånden(...) der eksistere helt klart et fællesskab på den måde, men
det er mest ift. når vi er ude og optræde (...) jeg har egentlig ikke behov
for, men det er igen fordi jeg er et meget tilbageholdende menneske og derfor kan jeg rigtig godt lide at have mine sociale forhold sådan
lidt adskilt, tror jeg - så det at have det indenfor C:NTACT og have
noget andet indenfor et andet sted og noget indenfor et tredje sted det
tror jeg fungerer godt for mig.
(Interview med Martin)
Her beskriver Martin den dobbelthed, der kan kendetegne det sociale arbejdes felt, nemlig at
deltagerne både er en del af et større fællesskab på C:NTACT, og samtidig fokuserer på dem selv
som individer. Denne balance mellem individet udvikles ved at inddrage et kortvarigt monumentalt
fællesskab. I C:NTACTs tilfælde betyder det, at de udvikler fællesskaber, der er bygget op om at
skabe noget sammen - virkelighedsteater - men samtidig ikke skaber længerevarende forpligtende
fællesskaber. Dette, mener vi, er en af C:NTACTs styrker - at det ikke udvikler sig til et værested for
unge, men nærmere er en projektorienteret proces, der skal afsluttes med et konkret slutprodukt.
Bagsiden ved virkelighedsteater kan dog være, at nogle af de unge oplever et tomrum og en
meningsløshed efter teaterforløbet er overstået. Som Anne, der fortæller om perioden efter
teaterforløbet:
Det var lidt hårdt i en periode efter (...) fordi du bliver simpelthen fodret
med anerkendelse og positive reaktioner og kærlighed og klapsalver og
mennesker der kommer og ser dig (...) jeg havde det som om jeg bare var
en spand med hul i, nu har jeg fået alt det her, og nu er det løbet ud.
(Interview med Anne)
Konsekvenserne af at arbejde med virkelighedsteater kan dermed også føles negative for den enkelte
deltager, dog er det vigtigt at pointere med afsæt i Freire (1997) at: “Frigørelse er således en fødsel
og som sådan smertefuld” (Freire 1997: s.21). Derfor mener vi, at man ved at inddrage konkrete
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projekter som virkelighedsteater, får brudt den afhængighed, der ellers ofte kan opstå i det sociale
arbejde. De unge løsriver sig fra projektet, eller som Anne fastslår:
Men jeg tror også jeg var forberedt på, at det var noget, der var der i
en periode, og det var et projekt - jeg laver noget virkelig intenst eller
projekt og så er jeg videre til noget nyt. Så det passede mig faktisk rigtig
fint egentlig.
(Interview med Anne)
Her kan det diskuteres om det tomrum, som kan opleves ved virkelighedsteater, ikke nærmere kan
ses som den frigørelse som Freire (1997) referere til. Derfor mener vi, at man gerne i praksis må
rykke de unges grænser og udfordre dem for, at de kan udvikle og frigøre sig selv.

5.2. STIGMATISERING ELLER ANERKENDELSE

I C:NTACTs arbejde med virkelighedsteater kan det ydermere diskuteres, om C:NTACT fastholder
de udsatte unge i en stigmatisering eller anerkender deres udsathed. På den ene side kan
virkelighedsteater opleves som en mulighed for at anerkende og styrke deltagerne. På den anden side
kan virkelighedsteater minde om et forum, hvor man udstiller de unges stigmaer og dermed risikere
at fastholde dem i en udsat position ift. til samfundets opfattelse af dem.
Ved så bevidst at inddrage publikums respons på deltagerne, skaber C:NTACT et krav til publikums
engagement i de udsatte unge, eftersom publikum skal være villige til at bekræfte, anerkende og
afstigmatisere de unges fortællinger (se afsnit: 4.1.5.). Hvis dette ikke lykkes, kan den negative effekt
af virkelighedsteater, som socialt arbejde have store konsekvenser for den unge, som kan opleve at
føle sig udstillet. Dermed mener vi, at en essentiel del af C:NTACTs arbejde indebærer, at
medarbejderne har de nødvendige kompetencer til at udvælge de unge mennesker (se afsnit 4.1.2),
der kan få gavn af at stå på en scene, eftersom det ikke er alle udsatte unge, der vil drage fordel af at
høste anerkendelse af deres stigmaer.
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Ydermere mener vi, at man ikke skal underkende den anerkendelse der kan være i at få mulighed for
at handle fra en scene (se afsnit 4.3.2.). I ordet dramas11 oprindelige betydning “at handle” - indebærer det ligeledes, at den enkelte deltager kan høste anerkendelse fra et publikum
for sine præstationer som, mener vi, kan være medvirkende til at drama eller virkelighedsteatret kan
ses som et velegnet dialogisk redskab til at bekræfte de unge i at tro på dem selv.

5.3. KATEGORISERENDE ELLER FÆLLESSKABENDE

I diskussionen om virkelighedsteaters fordele og ulemper bør også nævnes den risiko, der eksisterer
ved at man kategoriserer deltagerne i og med at man samle bestemte unge, der har en tilknytning til
den specifikke teaterforestillings emne.
Ifølge professor emerita Carol Bacchi kan kategorisering af mennesker være med til at understrege
bestemte problemforståelser, så man bedre kan opnå en forståelse af dem (Caswell & Dall 2015: 266267). Derfor kan det diskuteres, om C:NTACTs arbejdsmetoder er med til at bekræfte de unges
oplevelser af at blive kategoriseret yderligere eller om det fordrer en bedre forståelse af det udvalgte
emne. Dog må vi fremhæve, at den generelle opfattelse blandt de tidligere deltagere var, at de følte
sig meget lettede over at kunne tale i et åbent forum om deres kategori af problemer (se afsnit 4.3.4.).
Fordelen ved C:NTACTs arbejdsmetoder er, at der er chance for, at der opstår en stærkere følelse af
fællesskab blandt deltagerne. Dermed oplever vi, at virkelighedsteater som socialt arbejde også
rummer potentiale for at den enkelte deltager kan spejle sig i de andres historier og dermed se sine
egne ressourcer i et nyt perspektiv (se afsnit 4.3.3). Vi mener, at C:NTACT, ved at “opdele”
deltagerne efter forskellige kategorier, danner et fundamentet for, at den enkelte deltager nemmere
kan relatere sig til andre mennesker og føle sig som en del af fællesskabet.

11

Fra græsk drama 'handling, drama, skuespil', af dran 'handle, gøre' (Den danske ordbog).
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5.4. SAMFUNDSÆNDRING ELLER PERSONLIG UDVIKLING

For at diskutere C:NTACTs arbejde som en samfundsændring eller personlig udvikling ønskes vi at
inddrage kapitel 6 fra Social Work and Research in Advanced Welfare States (2017) om hvordan man
synliggøre og styrker mennesker i det sociale arbejde. Det diskuteres ud fra empowerment-begrebet,
der kan forstås ud fra tre forståelser:
1. Ud fra en neoliberal forståelse, hvor det ene og alene handler om individets evne til at tage ansvar
for deres eget liv. 2. Ud fra en socialliberal forståelse, hvor det handler om, at individet bliver
involveret gennem netværk og samarbejde, samt 3. Ud fra en kritisk forståelse, hvor man fokuserer
på bevidstgørelse og opbygning af kapacitet og egenskaber hos udsatte grupper (Andersen,
Henriksen, Mejlvig & Uggerhøj 2017: s.98-100).
Empowerment handler derfor både om at tilgodese individets behov for personlig udvikling og om at
påvirke de strukturelle vilkår, som de udsatte lever under. Dermed kan man i relation til C:NTACTs
arbejde hævde, at C:NTACT stræber efter at ændre vilkårene for de udsatte, ved at oplyse om deres
vilkår til samfundet gennem virkelighedsteater, og samtidig på mikroplan forsøger at bevidstgøre den
enkelte deltager.
Det er et åbent spørgsmål, om det lykkes for C:NTACT at skabe konkrete samfundsændringer for de
udstødte eftersom de, som tidligere beskrevet i 1. analysedel, arbejder mere med at vise individuelle
personlige historier end kollektive, enstemmige historier (se afsnit 4.1.4). Dette må ses som en
anderledes tilgang end andre sociale indsatser, hvor man ofte arbejder med en konkret udsat gruppe
og forsøger at italesætte deres historier (for eksempel hjemløse, børn af alkohol- og stofmisbrugere
etc.).
C:NTACTs ønske om at nedbryde fordomme i samfundet gør sig ligeledes gældende hos de enkelte
deltagere, hvor mange i den indsamlede empiri fortæller, at de gerne vil ændre forståelser og
fordomme hos publikum om deres egen situation. Dermed kan virkelighedsteater som metode ses
som et paradoks, eftersom at virkelighedsteater rummer mulighed for at favne bredt, nedbryde
fordomme og skabe nye forståelser, men ikke ændrer strukturelle indsatser, lovgivninger eller
samfundsstrukturer på politisk plan. Derfor kan C:NTACTs rolle nærmere ses som en alternativ
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tilgang, hvor man anvender kunst og kultur til at favne udsathed i stedet for at sigte efter en direkte
strukturel politisk påvirkning.
Ikke desto mindre er vi med afsæt i de foregående to analysedele ikke i tvivl om, at C:NTACT har
haft succes med en social liberalistisk empowerment-tilgang, hvor de formår gennem deres
teaterforløb at bevidstgøre de unge på et individuelt plan ved at inddrage dem i virkelighedsteater.
Vi mener at oplevelsen af, at man bliver hørt, og at der er nogle, der lytter til en, er meget
betydningsfuldt og bevidstgørende, ikke mindst for unge udsatte i samfundet, der ofte føler sig
oversete i samfundsdebatten (Katznelson 2018).
Særligt den metode, som C:NTACT tilbyder de unge gennem virkelighedsteater indebærer, at der er
nogle, der lytter til netop DIN historie. Det er formentlig ikke noget nyt og epokegørende, men det
må dog fremhæves, at unge mennesker, der vokser op i et samfund, hvor alt går stærkt, og hvor
gårsdagens nyheder allerede er forældede, har større behov for, at man - som samfund - standser op
og lytter til deres historier.
5.5. VIRKELIGHEDSTEATER SOM SOCIALT ARBEJDE

For at danne afsæt for en diskussion, af om virkelighedsteater mere overordnet kan ses som socialt
arbejde, ønsker vi at inddrage kapitel 11 i Social Work and Research in Advanced Welfare States
(2017) om proaktive, ambivalente og defensive tilgange mellem socialt arbejde og socialpolitik.
Den proaktive tilgang udtrykker, hvordan socialt arbejde kan være progressivt i udformningen af
socialpolitikken. Denne bølge af proaktive indsatser opstod i Danmark mellem de to verdenskrige og
umiddelbart efter 2. verdenskrig, og bliver ofte beskrevet som om, at det var i denne periode, at man
fra en filantropisk tilgang til socialt udsatte i 1800-tallet ændrede opfattelsen gennem
socialreformerne i 1930érne til ideer om velfærd og lovgivning om sociale rettigheder (Fallov,
Nissen, Kjærulf, Ringø, & Birk 2017: s. 165-167).
Op gennem 1960érne medførte den økonomiske fremgang, at den danske velfærdsstat blev udbygget,
hvilket dog samtidigt gav anledning til udvikling af bureaukratiske organisationer og vækst af fagfolk,
der beskæftiger sig med sociale forhold bl.a. med det formål at minimere ulighed (Fallov et al. 2017:
s.167-170). Dermed opstod der en ambivalent tilgang til det sociale arbejdes praksis. Måden at anskue
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sociale problemer, som karakteriserede 1960'erne og 1970'erne i Danmark var samtidig, at de kunne
behandles på en rationel måde, selvom udbredelsen af faglig ekspertise var stigende (Fallov et al.
2017.: s.167).
Den ambivalente tilgang til det sociale arbejde indebærer, at man på den ene side understøtter socialt
arbejdes nødvendighed af institutionelle former for at klare det, der opfattes som uheldige sociale
hændelser, og på den anden side kritiserer udvidelsen af bureaukrati, da det ofte blev
eksperimenterende og svært at følge i socialt arbejdes praksis (Fallov et al. 2017: s.169).
Endelig angiver den defensive tilgang, hvordan socialt arbejde har trukket sig væk fra politisk
proaktivitet til at beskytte professionel praksis fra økonomiske incitamenter, og hvor man forsvarer
socialt arbejdes praksis mod stramninger, som kan have konsekvenser for viden om sociale
problemer. I denne tilgang forsøger man som socialarbejder at udvikle et forsvarsværn mod
samfundets krav om effektivisering samtidig med, at man forsøger at beskytte sårbare mennesker
(Fallov et al. 2017: s.170- 172).
De seneste årtier har det været den defensive tilgang, der har været den dominerende i den danske
velfærdsstat og socialpolitikken. Ikke desto mindre får denne udvikling af tendenser i samfundet os
til at reflektere over de samfundsstrukturer, der for nutidens ungdom, også har ændret sig
sammenlignet med for 10 år siden. Hvor man tidligere snakkede om en ungdomskultur, der var
kendetegnet ved et kollektiv, snakker man i dag om en individualiseret ungdomskultur (Katznelson
2018). For de unge indebærer individualiseringen på den ene side en oplevelse af, at der
samfundsmæssigt gives næsten grænseløse muligheder for at forme sin egen tilværelse og identitet
og på den anden side den uomgængelighed eller u-frihed, der ligger i ikke at kunne fravælge eller
frigøre sig fra alle disse muligheder og valg (Illeris, Katznelson, Nielsen, Simonsen & Sørensen 2009:
s.39).
Dilemmaet med at skabe sociale indsatser for unge udsatte mennesker i dag opstår ved at den kultur,
som unge lever i, ikke harmonere med den velfærdsstat, der eksisterer i dag. Således må man i
forsøget på at udvikle nye alternative indsatser til at styrke de unge, nærmere tilegne sig en proaktiv
tilgang.
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Den proaktive tilgang, mener vi, gør sig gældende i C:NTACTs arbejde med virkelighedsteater,
hvorpå man med afsæt i de unges situation forebyggende stræber efter at styrke de udsatte unge på
deres egne præmisser.
Ved at socialt arbejdes tilgang i dag snarere er kendetegnet ved en overvejende reaktiv handling, hvor
man venter med at intervenere indtil det er gået galt, oplever vi, at man i C:NTACTs tilfælde giver
de unge mulighed for selv at handle aktivt og ændre deres situation inden det får negative
konsekvenser.
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6. KONKLUSION

I specialets 1.analysedel konkluderer vi, at C:NTACT i deres arbejde med virkelighedsteater forsøger
at skabe forandringer, nedbryde tabuer, øge deltagernes bevidstgørelse og styrke dem i deres
relationer. Samtidig kan vi konkludere med afsæt i specialets 2. analysedel, at de unge udsatte
deltagere, vi har interviewet, antyder at virkelighedsteater har haft betydning for at udvikle nye
forståelser af deres situation, styrket dem i troen på sig selv og tillige er meningsskabende for de
unge. Således har de unge haft gavn af at medvirke i virkelighedsteater. Derfor kan vi konkludere, at
virkelighedsteater indeholder potentiale til at blive anvendt i socialt arbejde med udsatte unge.
Dog er det ikke helt entydigt at konkludere om hvilke elementer i virkelighedsteater, der især er
gavnlige og virkningsfulde for de unge. Et af de aspekter, som er tydelig i dette speciales analyser er,
at de unge ved at fortælle deres egne historier oplever en personlig udvikling.
Deraf kan man med en vis forsigtighed anbefale, at der i socialt arbejde med udsatte unge, kan være
fordele ved, at man interesserer sig for at lytte mere til de unges historier. Således kan den narrativ
praksis være en oplagt tilgang.
Ligeledes har det vist sig, at selvom det kan være grænseoverskridende at deltage i virkelighedsteater
og fortælle sin personlige historie til et publikum, oplever de fleste af de unge udsatte, at det styrker
dem. Det kan derfor i socialt arbejde med udsatte unge være en fordel at udfordre dem i forhold til at
rykke deres personlige grænser.
Med afsæt i specialets diskussion vil vi fremhæve, at virkelighedsteater med fordel kan forbindes
med den proaktive tilgang. Denne tilgang kan således være velegnet i arbejdet med udsatte unge, da
det giver dem mulighed for at handle, og samtidig skaber et alternativ til den defensive tilgang, der
aktuelt præger sociale indsatser for udsatte unge.
Ydermere har det vist sig, at dét at skabe et afgrænset, socialt rum - hvor der er plads og frihed til at
vise sig selv og fortælle sin egen historie - er relevant at medtænke i socialt arbejde med udsatte unge.
Det giver mulighed for at fokusere på samlende og fællesskabende interesser frem for fordomme og
hierarkier.
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Afslutningsvis vil vi konkludere, at det er vanskeligt empirisk at dokumentere specifikke virkninger
af virkelighedsteater eller kunst som socialt arbejde, men ud fra vores viden indenfor området mener
vi, at udsatte unge - ved at deltage i kunstprojekter som virkelighedsteater - bliver udfordret og styrket
i livet - eller som musikeren John Lennon sagde: “Life doesn't imitate art ...it is art!”.
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