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Tegneworkshops

Som billedkunstner med tegning som spesialfelt har jeg vært på leting etter en metode 
som kombinerer kunstnerisk kompetanse med sosialt engasjement. I utviklingen av 

Min bok, Min stemme har jeg funnet en slik kombinasjon og vil her formidle noen 
erfaringer fra arbeidet. 

I min kunstnerpraksis har jeg søkt å 
utvikle tegneprosjekter som både er 
interessante for meg som kunstner, og for 
deltakerne. Et av resultatene er blitt en 
metode for samarbeidstegning. Metoden 
bygger på at vi tør å gi slipp på noe av 
vårt eget ved å tegne sammen, gjøre 
hverandre sterke og lære av hverandre i 
tegneprosessen. En god prosess er målet 
fordi den fører til erfaring og erkjennelse. 

I 2004 ble stiftelsen FORUM for kultur og 
internasjonalt samarbeid (FORUM) stiftet 
med det formål å tilby opplæring og opp-
levelser innen visuell kunst, musikk og 
litteratur, til traumatiserte eller 
vanskeligstilte barn og unge. Arbeidet 
har pågått i mer enn 12 år og har utviklet 
seg til et stort nettverk av medvirkende 
skoler, enkeltpersoner og institusjoner. 
Jeg har ansvar for stiftelsens drift, som 

hovedsakelig foregår i Libanon, hvor vi 
jobber med palestinske og syriske flykt-
ninger. Stiftelsen er også involvert i reha-
bilitering av gatebarn i Uganda. Gjennom 
FORUMs mangeårige kulturprogram har 
vi erfart at mange mennesker som lever 
under vanskelige forhold kan ha glede og 
nytte av å utrykke seg kunstnerisk, visuelt 
eller gjennom musikk, dans og bevegelse. 

Min bok, Min stemme 2014-2016
For noen år siden startet jeg planlegging 
av workshops for flyktninger i Norge. 
Jeg tenkte at erfaringen fra arbeidet i 
Libanon og Uganda kunne være over-
førbart og tok kontakt med asylmottak 
og mulige finansieringskilder. Målet 
med workshopene er å stimulere til 
tilstedeværelse i øyeblikket, refleksjon, 
nysgjerrighet, skaperglede og å utvikle 
tegneferdigheter. De siste to årene, har 
jeg gjennomført mer enn 80 workshops i 
Norge og Libanon med folk i alle aldre og 
fra 18 forskjellige land. 

I Libanon holdes tegneworkshopene i 
samarbeid med skoler og ulike organisa-
sjoner, og de varer fra en til  fire dager. 
Enkelte grupper blir fulgt over tid. 
Deltakerne er grupper av sårbare unge og 
voksne, barn som har falt ut av skolen, 
unge mødre, syriske flyktninger uten 
skoleplass og 3. og 4. generasjon palestin-
ske flyktninger. I Norge har tegneprosjek-
tet vært gjennomført på transittmottak 
for enslige mindreårige og på ordinære 
mottak med voksne mennesker. Work- 
shopene foregår en til to ganger i uken 
over en periode på to til tre måneder. Det 
jeg vektlegger er å trene og utvikle ferdig-
heter for å gjøre deltakerne i stand til å 
tegne det de ønsker å formidle. Der jeg 
vet at det kun blir én workshop legger jeg 
mest vekt på at opplevelsen av tegning 
blir positiv, gir mestringsfølelse og utvider 
oppfatningen av hva tegning kan være. 

Et tema for en slik workshop kan være 
trær. Med utgangspunkt i foto gjør 
deltakerne nøyaktige studier av ulike 
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trær med tynn, sort penn. Begrensnin-
gene i tegneredskap og oppgave virker 
frigjørende. Deltakerne fokuserer på form 
og tekstur, noe som resulterer i vakre 
eller uttrykksfulle tegninger som ofte 
overrasker også den som har tegnet.

Workshopene er lagt opp innenfor 
stramme rammer og har en tydelig 
progresjon. Vi starter med oppvarmings- 
øvelser, der vi bruker hele kroppen og 
alle sansene mens vi tegner grunnformer 
på store ark, sammen eller individuelt. Vi 
kan fortsette å jobbe abstrakt med vekt 
på flater, strek og farge. Eller vi tar ut-
gangspunkt i grunnformene og går videre 
til å tegne hus, biler, mennesker og annet 
som kan utvikle seg til narrative forløp, 
avhengig av deltakerne og intensjonen 
for den enkelte workshop. Vi tegner 
sammen på lange smale ark. Innimellom 
bytter deltakerne plass, slik at alle tegner 
flere steder på arket og slik samarbeider 
om helheten. Andre ganger arbeider del-
takerne individuelt med sin egen historie. 
Til slutt blir de lange arkene brettet til en 
trekkspillbok og limt inn i et bokomslag. 

Fleksibilitet og improvisasjon
Workshopene er hovedsakelig et frivillig 
tilbud. Det kan derfor være utfordrende 
å følge opp deltakerne over tid. I Libanon 
sikres kontinuiteten gjennom jevnlig 
opplæring og oppfølging av sosial-
arbeidere og lærere som jobber med 
deltakerne til daglig. På asylmottakene 
i Norge er utfordringen en annen.
Workshopene inngår ikke i noe helhetlig 
eller pågående program på mottaket 
og foregår ofte uten involvering av de 
ansatte. Jeg står derfor i stor grad alene 
om å drive prosjektene. 
  For å lykkes har det vært nødvendig 
med stor grad av fleksibilitet og improv-
isasjon. Det har også vist seg å være 
en stor fordel å ha vært i mange av de 
landene deltakerne kommer fra. Ved å 
referere til egne opplevelser eller stille 
spørsmål med utgangspunkt i noe jeg vet 
deltakeren kjenner, enten verbalt eller 
gjennom bilder, kan jeg bygge tillit og 
bidra til å sette i gang en prosess.

Noen ganger kan det være en utfordring 
med opptil seks ulike språk i en gruppe. 
Metoden er derfor hovedsakelig nonver-
bal. Jeg tegner på tavlen, vi tegner sam-
men på et felles ark, eller jeg går rundt og 
kommuniserer en til en gjennom tegning. 

Det er også mye god kommunikasjon i 
kroppsspråk og ansiktsuttrykk. Jeg har 
lært meg å kun si det viktigste, og å se 
potensialet i en situasjon, heller enn å 
insistere på å gjennomføre det jeg har 
planlagt. 

Kunstens potensial
En stor del av deltakerne har opplevd 
krig, fattigdom eller undertrykkelse på 
kroppen og lever med et høyt stressnivå. 
Mange har bilder på netthinnen fra 
traumatiske opplevelser som holder dem 
våkne om natten. Tegneprosessen, med 
hånden som fører tegneredskapet over 
arket, fører til tilstedeværelse i øyeblikket 
og kan gi glede og nye oppdagelser. Gjen-
nom tegning nærmer deltakerne seg også 
temaer det er vanskelig å sette ord på. De 
får en mulighet til å bli sett, uttrykke seg, 
føle tilhørighet og slik dempe følelsen av 
uro og bekymring en liten stund. 
  Ofte blir også tegningene utgangspunkt 
for informasjonsoverføring mellom 
deltakere fra ulike land. Tegninger som 
viser hus, familiemedlemmer, klesstil, dyr 
eller sport. Jeg opplever at denne typen 
kunnskap om hverandre, og hverandres 
bakgrunn, skaper følelse av felleskap og 
kan ta brodden av fordommer og 
rasistiske tendenser. 

Det er et privilegium å bli ønsket velkom-
men av så mange ulike mennesker og det 
er givende å utforske kunstens potensial 
og muligheter i samspill med andre. 
Det er inspirerende å se gryende entusi-
asme hos deltakere som har vært nesten 
uten håp, eller møte andre som ser ut 
til bare å ha ventet på en anledning til å 
engasjere seg. 
  Noen har brukt muligheten til å utvikle 
egne tegneferdigheter, for noen har det 
viktigste vært å bli sett og hørt, andre har 
deltatt på grunn av det sosiale og følelsen 
av tilhørighet. Prosjektet er i konstant 
bevegelse og utvikling. Denne organiske 
tilnærmingen er, for meg, hva kunst 
handler om, og prosjektet vil omfavne 
alle typer deltakelse også i fortsettelsen.

Sophie Rodin et utdannet ved Statens 
håndverks- og kunstindustriskole. Hun har 
PPU og Teaching Artist-utdannelse. Rodin 
har tegnet med barn i barnehage og Den 
kulturelle skolesekken. Hun har hatt flere 
separatutstillinger og deltatt i en rekke 
gruppeutstillinger. 

Tegning av trær. Workshop med barn i Tyr, 
Libanon. 

Fra toppen: 
1/ Workshop i Saida, Libanon. 
2/ Tegning laget av Atiq, 15 år, Hvalstad 
transittmottak i Asker. 
3/ og 4/ Tegning av trær. Workshop med 
barn i Tyr, Libanon.   
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