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ET GODT STED Å VÆRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hva er et godt sted å være? Hvor liker du å 

være? Hva liker du å gjøre der? Hvordan ønsker 

du at stedet hvor du bor skal være om fem år, ti 

år eller om femti år?

I dette heftet er det forslag til øvelser som du 

kan gjøre der du bor eller hvor som helst. Du 

kan gå alene eller i en liten gruppe og utforske 

stedet. Imens og etterpå kan du fabulere/tenke  

videre på hva du ønsker for stedet i fremtiden. 

Send gjerne forslag til oss! ung@nnks.no  

 

ET KREATIVT OPPLEGG OM STED AV PERFORMANCEKUNSTNER 
KRISTINA JUNTTILA OG NORDNORSK KUNSTNERSENTER. 

 

mailto:ung@nnks.no
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FØRSTE DEL - Let etter gode steder å være 

Når du nå skal lete etter gode steder å være, så er ikke poenget å gå fortest mulig, men 

heller å la seg overraske over nye steder eller å se gamle steder på nye måter. Du skal rett 

og slett gå på oppdagelsesferd i ditt nabolag. For å oppleve stedet på nye måter, er det lurt 

å bevege seg på nye måter og i slutten av dette heftet er det flere forslag til hvordan du og 

dere kan bevege dere når dere leter etter gode steder å være. Når dere gjør disse øvelsene 

kan dere tenke på det som en lek, som en fysisk treningsøvelse eller kanskje som en 

performance (forestilling)? Det viktigste er å være oppmerksom på stedene rundt deg. 

Gå ut til der du vil starte og gjenta punkt 1 – 4 så mange ganger du vil. Før dere går, kan 

det være lurt å bestemme seg for hvor lenge dere skal være ute eller hvor mange steder 

dere skal finne.  

 

   

1. Trekk et kort med øvelse. Dette er 
et forslag til hvordan du kan 
bevege deg når du leter etter gode 
steder å være. (kortene er i slutten 
av dette dokumentet. Om du ikke 
har printer, kan du se de på 
skjerm.) 
 

2. Mens du går, let etter gode steder 
å være, steder som vil være med 
deg eller steder hvor du vil være 
senere. 

 

3. Hver gang du finner et slikt sted, 
kan du stoppe, tenke på stedet, 
fabulere/fantasere over hva du vil 
gjøre her senere. 

 

4. Ta et bilde av stedet eller av deg 
selv på stedet. 
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Flere steder 

Dere trenger ikke bare å lete etter gode steder å være. Prøv også å finne: 

 Et sted hvor alt kan skje 

 Et skummelt sted 

 Et sted du er glad i 

 Et merkelig sted 

 Et sted som får deg til å tenke på et slott 

 Et sted for å slappe av 

 Et gjemmested 

 Et sted med utsikt 

 Et sted som føles trygt 

 Et sted man går til om man vil leke 

 Et sted du aldri har vært før 

 Et stygt sted 

 Et fint sted 
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ANDRE DEL:  

Hvordan ønsker du at stedet hvor du bor skal være om fem, 

ti eller om femti år? 

Alle steder forandrer seg over tid og vi kan være med på å bestemme hva som skal være 

der og hva man kan gjøre der.  

1. Finn fram bildene dere har tatt, enten ved å se på kamera eller ved å printe ut. 

Fortell hverandre om de stedene dere har funnet og hvorfor dere liker å være der. 

Hva er ditt favorittsted? 

2. Se gjerne på et kart eller tegn et eget kart for å peke ut hvor dere har vært. 

3. Tegn eller skriv hva du liker å gjøre der du bor og hva som er ditt favorittsted, tegn 

og skriv det gjerne inn på kartet. 

4. Om du fikk bestemme hvordan stedet hvor du bor skal være eller noe du kan gjøre 

der om fem år, ti år eller om femti år, hva ville du skulle være her da? Det kan 

være alt fra det som er der nå som du vil at fortsatt skal være der, et fantasisted 

eller noe som du virkelig skulle ønske var der. Det kan være en stor tegning, en 

liste med ideer eller du kan tegne og skrive på kartet eller bildene du har tatt. 

Send gjerne dine ideer og bilder til 

ung@nnks.no så kan vi dele de på 

vår hjemmeside www.nnks.no - ung 

mailto:ung@nnks.no
http://www.nnks.no/
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EKSTRAMATERIALE: 

Opplegget er laget av Kristina Junttila, og det er en tilrettelagt versjon av en workshop 

hun hadde for barn i forkant av utstillinga «Et godt sted å være» som ble vist på Nordnorsk 

kunstnersenter 25. januar – 17. mars 2019. 

Om Kristina Junttila: 

Kristina Junttila er performancekunstner og er utdannet fra teaterhøgskolen i Helsinki og 

hun bor i Tromsø, hvor hun tar en doktorgrad i kunstpedagogikk på kunstakademiet. Hun 

lager forestillinger, installasjoner, film og opplevelser hvor nesten alltid stedet og alt det 

som hører til stedet er et viktig utgangspunkt for kunstverket hun skal lage. Noen ganger 

handler det om å lytte til hva som er spesielt med stedet, finne ut hvordan man kan gjøre 

noe overraskende på stedet, være kritisk til hvordan det er eller vise stedet til andre. Se 

www.kristinajunttila.com for mer informasjon. 

Om dere ønsker live workshop når det er mulighet for det, så ta kontakt med 

kristina@junttila.com eller Nordnorsk kunstnersenter. 

Om utstillingen «Et godt sted å være» 

Utstillingen var laget av Kristin Tårnes, i samarbeid med Kristina Junttila og 
Margrethe Pettersen. 

Hva er egentlig et godt sted å være? Hvordan skaper vi gode steder? Hvordan kan vi 
få lov å være med å bestemme hva som er et godt sted? 

I denne utstillingen utforskes hvordan vi forholder oss til våre fysiske omgivelser, og 
hvilke metoder vi kan bruke for å bli kjent med et sted på. På ulike måter undersøker 
arbeidene i utstillingen hvordan man forholder seg til et steds historie når man 
planlegger å bygge eller utvikle noe, og hvordan det å oppholde seg på et sted over 
tid ‒ gjennom fysisk tilstedeværelse ‒ kan gi nye perspektiver. Utstillingen tar først og 
fremst utgangspunkt i den byen de tre involverte kunstnerne bor og arbeider i, 
Tromsø. Problemstillingene som det settes fokus på er imidlertid vel så relevante på 
det stedet utstillingen vises, Svolvær. Gjennom workshops med lokale barn i forkant 
av utstillingen, og mulighet for innspill fra publikum i selve utstillingsperioden, vil det 
åpnes opp for refleksjon rundt hvor «det er godt å være» og medbestemmelsesrett i 
det offentlige rom, også i Svolvær. Med Et godt sted å være utforsket tre nordnorske 
kunstnere forskjellige steder i landsdelen, og spekulerer rundt ulike måter det er 
mulig for oss å være tilstede nettopp på disse stedene. 

 

Bildene i heftet er fra workshop fra forkant av utstillinga.  

 

http://www.kristinajunttila.com/
mailto:kristina@junttila.com
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KORT MED ØVELSER FOR Å LETE ETTER GODE STEDER Å VÆRE: 

(Klipp ut og trekk tilfeldig hvordan du skal bevege deg) 

 

 

BAKOVER 

 
gå baklengs helt til du 
havner på et sted hvor 

det er godt å være 
 

 

LAVT 

 

krabb på alle fire 

eller gå lavt 
 

 

HØYT 

 

gå så lite som mulig 

på bakken 
 

 

NATUR 

 
plukk en stein for hvert 

tiende skritt du tar  

 

FOR TO 

 
knyt dere fast i hverandre 

slik at det er over en 
meter mellom dere og let 

etter gode steder 
sammen 

 

 

AVSTAND 

 
gå så nært som mulig alt 

som interesserer deg 
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UNNGÅ FOLK 

gjøm deg på det 
nærmeste gjømmestedet 

hver gang det kommer 
noen fremmede forbi 

 

 

VENSTREVRIDD 

 

la alt som er rødt 

lede deg 
 

 

 

  

 

HØYREVRIDD 

 

la alt som er blått 

lede deg 
 

 

STREK 
 

tegn en strek med en pinne 
mens du går 

 

 

 

RÅD 

 
spør folk du møter om vegen 

til nærmeste gode sted å 
være 

 

 

 

BÅT 

 

tell hvor mange båter 

du ser 
 

 

UBALANSE 

 
snurr fort rundt i ett minutt 
før du går, gjenta dette ofte 

 
 

 

 

FLY 

 
lag et papirfly og la det vise 

veg ved å kaste det foran deg 
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HENGIVEN 

 
gi husene eller trærne en 
klem når du går forbi de 

 

UTENFRA 

 
ring noen du kjenner som 
ikke kjenner området og la 

personen guide deg 
 

 

 
 

TRAVELT 

 

sett alarmen på fire 

minutter og finn et godt 

sted å være før alarmen går 
 

 

 

ET HAV AV TID 

 
stopp og se ut mot havet, 

ofte 
 

 

NESE 

 
la luktesansen lede deg 

 

 

FØL DEG FRAM 

 
ta bind for øynene og føl deg 
fram til et godt sted å være 

(om dere er to, må dere 
passe på hverandre) 

 
 
 

 

 

  

 

 
 

 


