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1. FORORD

1.1 kontekSt
1.1.1 Projektet ”Scenekunst ind i Den Åbne Skole”
De tre projektpartnere Opgang2, Limfjordsteatret og Teaterhuset Filuren gennemfører i projektårene 2014/15-2016/17 
udviklingsarbejde, der vil undersøge og kvalificere øvelsen; at bringe scenekunsten ind i skolen og skolen ind i scene-
kunsten.1 Alle projektets aktiviteter realiseres i samarbejde med skoler i de tre projektpartneres opland.
 Det overordnede formål for projektet er at styrke og åbne op for nye samarbejdsformer mellem skoler og 
professionelle teatre. Via disse samarbejder vil man udvikle og opdatere såvel skolernes som teatrenes viden om og 
tilgang til brugen af scenekunst i skolen.
 Projektet er støttet af Region Midtjylland, Regional Udvikling.

1.1.2 Evalueringen
Projektet Scenekunst ind i den Åbne Skole evalueres undervejs og ved afslutningen af projektet.2 Det foregår som en 
dobbelt proces: Dels som afrapporteringer, der foregår løbende og varetages af partnerteatrene selv og som med mel-
lemrum sendes til Region Midtjylland, og dels som en mere indholdsmæssig og formativ evaluering, der søger at ind-
fange de dramapædagogiske bidrag til undervisningen i skolerne, som teaterprojekterne udvikler.
 Nærværende rapport er en undersøgelse af en udvalgt teateraktivitet og indgår som en delrapport i sidstnævnte 
evalueringsdel.

1  Frem til 1.3.2016 medvirkede Syddjurs Egnsteater også – deres projekter videreføres nu delvist af Teaterhuset Filuren.
2  Se projektbeskrivelsen i kontrakten mellem Regional Udvikling, Region Midtjylland og de involverede teatre: ”Projektkontrakt” (jour-
nal nr. 1-26-4-15)
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2. INDLEDNING

2.1 FormÅl
Nærværende rapports formål er at evaluere en workshop afholdt den 4. oktober 2016 på Katrinebjergskolen i Aarhus 
for at undersøge, hvorvidt eleverne via workshoppens metoder og aktiviteter tilegner sig udvalgte kompetencer og 
opnår udvalgte mål.
 Projektet Scenekunst ind i den Åbne Skoles overordnede formål hedder: ”ved at undersøge teaterkunstens og 
dramapædagogikkens innovative potentiale i samarbejde med folkeskolens undervisningsmål vil [man] udvikle ny vi-
den, nye kompetencer, nye erfaringer, nye produkter og nye udviklingsværktøjer til brug i undervisningssammenhænge 
med børn og unge”.3

 Denne delevaluering af et udvalgt forløb konkretiserer den overordnede målsætning. Den undersøger således, 
om de erfaringer og det produkt, man udbyder i dette specifikke casestudie, producerer de resultater i forhold til ele-
vernes læringsudbytte, man fra projektets side regner med, de gør, og dermed kan sige, der er udviklet ny viden og nye 
kompetencer.
 Derudover vil evalueringen sammenholde casen med optikken Kunstrummet med henblik på at kvalificere 
dette yderligere.4

3  Kontrakt med Region Midtjylland (journal nr. 1-26-4-15), side 3.
4  Se evalueringsrapport 1 i projektet: Fem optikker – et afsæt for evaluering og en kondensering af et værktøj.
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2.2 baggrund For caSen
I de følgende afsnit opridses konteksten for casen kort, da evalueringen formoder, denne har direkte betydning for, om 
forløbets virkninger træder i kraft.

2.2.1 Skolen og teatret
Valgfaget er et samarbejde mellem Opgang 2 og Katrinebjergskolen, der er beliggende i Aarhus Nord. Katrinebjerg-
skolen deltager som partnerskole i projektet Scenekunst ind i den Åbne Skole og har derfor forpligtet sig på at samar-
bejde med teatret omkring udviklingen af dramapædagogiske aktiviteter. Opgang 2 har således i flere omgange besøgt 
skolen med projektet, som dog er videreudviklet løbende. De tidligere workshops har været afholdt med andre lærere, 
så til workshoppen, som denne evaluering undersøger, deltog de medvirkende lærere for første gang. For at sætte en 
ramme blev der derfor afholdt et orienterende møde mellem teatret og lærerne, inden workshoppen fandt sted.

2.2.2 Workshoppen
Workshoppen, som evalueres i denne rapport, er en del af Opgang 2s større projekt Nye Horisonter, hvor teaterfore-
stillinger og kreative udfordringer skal inspirere unge fra multietniske boligområder til at skabe kunstudtryk omkring 
eget liv. At lave workshops på skoler er altså én måde at nå denne målgruppe på. Projektet har været i gang siden 2014 
og er også blevet evalueret på udvalgte punkter undervejs.
 Den undersøgte workshop er et led i udviklingen af et koncept, som består af et idekatalog med øvelser, en 
forestilling og upload af kreative værker til bloggen Blok2, der er udviklet og drevet af Opgang 2. Den største forskel 
på den undersøgte workshop og det tiltænkte format er, at det i dette tilfælde var to dramapædagoger fra Opgang 2, 
der ledte workshoppen. I det færdige koncept er det meningen, skolelærere selv skal kunne gøre dette ud fra idekatalo-
get, som er frit tilgængeligt på Opgang 2s hjemmeside.
 Workshoppen spændte over en hel skoledag fra 8-14:30, hvor to 9. klasser deltog i en før-workshop, så fore-
stillingen Sunny Side fra Opgang 2 sammen med andre klasser på skolen og havde en efter-workshop, hvor de skulle 
skabe kreative værker og uploade dem på Blok2.
 De to dramapædagoger ledte aktiviteterne før og efter forestillingen, men skolens lærere var tilstede under 
hele forløbet.
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2.3 reSumé aF evalueringenS konkluSioner
Evalueringen konkluderer, at eleverne via workshoppen på Katrinebjergskolen kvalificerer deres evne til at gå i dialog 
med forestillingen og skaber æstetiske værker, der deles via den online platform Blok2.
 Til gengæld kan evalueringen ikke konkludere, at alle elever trækker på egne erfaringer, livsdilemmaer og 
-drømme i skabelsen af værkerne, og det kan heller ikke definitivt konkluderes, at alle elever reflekterer over egne og 
andres livsdilemmaer og –drømme via workshoppens aktiviteter. Evalueringens programteori kan dermed kun delvist 
bekræftes.

2.3.1 Anbefalinger
Det anbefales, at forløbet holder fast i aktiviteterne og teaterpædagogernes metode i før-workshoppen. Forestillinger, 
der omhandler temaer, de unge kan identificere sig med, bør også bibeholdes.

Derudover anbefales det, at:

• Det overvejes, i hvor høj grad det via forestillingen er ønskeligt at ”styre”, hvilke erfaringer eleverne brin-
ger i spil, og dermed hvad de reflekterer over. Heraf følger, at der eksperimenteres med, hvordan forbin-
delseslinjen mellem elevers egne erfaringer, forestilling og værk styrkes.

• Der i forlængelse af ovenstående anbefaling arbejdes med, at udfordringerne enten knyttes tættere til 
forestillingen, eller der skabes et andet afsæt for elevernes værker.

• Det udforskes, om mere tid til at skabe værket øger refleksionen og dermed koblingen til eget og an-
dres liv, dilemmaer, drømme og erfaringer.

• Man overvejer, om det er refleksionen eller det at skabe værket, som er det øverste mål. Her kan over-
vejelser om målgruppe også spille ind, da målet kan tænkes at variere alt efter forskellige målgruppers 
kontekst for mødet med konceptet.

• Der arbejdes videre med feedbackelementet i relation til, hvordan dette eventuelt kan instrumentalise-
res i forhold til elevernes refleksion over egne og andres livsdilemmaer og -drømme; for eksempel ved 
at de selv fremlægger deres værker og giver feedback på andres.
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3. EVALUERINGENS DESIGN
3.1 metode og evalueringSSpørgSmÅl
Evalueringens metode baserer sig på virkningsevaluering og forsøger derfor at undersøge både proces og effekt og 
derved forbinde indsats og virkning. Virkningsevaluering handler om at realitetsteste forestillinger om, hvordan en 
given indsats fungerer. Konkret sker dette ved at opstille en programteori, som danner udgangspunkt for evalueringen.
 Virkningen af indsatsen formodes af variere alt efter, hvilken kontekst den iværksættes i og hvem, der delta-
ger. Således er evalueringen lydhør for, hvad der virker for hvem under hvilke omstændigheder, og den er derfor kon-
tekstuel. Dette betyder også, at evalueringen er åben over for bi-effekter af indsatsen.
 Evalueringens opstillede programteori tager sig således ud:

Programteorien bygger på projektbeskrivelse og tidligere evaluering af projektet Nye Horisonter, idekataloget til 
Sunny Side, info på Opgang 2s hjemmeside samt oplysninger om forløbet og ønsker til fokuspunkter for evalueringen 
fra skriftlige og mundtlige samtaler med Opgang 2. Til et af disse møder blev et udkast til programteorien ydermere 
fremlagt og diskuteret. Yderligere er programteorien blevet jævnført med optikken Kunstrummet, som aktiviteten er 
karakteriseret som af teaterpartneren.
 Styrende for udformningen af programteorien er evalueringens overordnede spørgsmål, som også har afgjort 
undersøgelsens fokus på programteoriens punkter (i illustrationen ovenfor er de markeret med et kameraikon). Evalue-
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ringens overordnede spørgsmål lyder således:5

Medfører Opgang 2s koncept bestående af før-workshop, forestilling og efter-workshop ud fra inspirationskatalog, at 
eleverne
• Kvalificerer deres evne til at gå i dialog med forestillingen?
• Skaber æstetiske værker og deler dem via Blok2?
• Trækker på egne erfaringer, livsdilemmaer og –drømme i skabelsen af værkerne?
• Reflekterer over egne og andres livsdilemmaer og –drømme?

3.2 empiri og FremgangSmÅde
Evalueringens empiri består hovedsageligt af observation af hele workshoppen foretaget af evaluator. Observator del-
tog ikke direkte i aktiviteterne, men var synligt tilstede og blev introduceret for børnene. Undervejs stillede observator 
endvidere enkelte spørgsmål til nogle af eleverne. For at forstyrre forløbet mindst muligt blev observationer registeret 
via pen og papir.
 Herudover blev eleverne til slut i workshoppen bedt om individuelt og anonymt at svare på et spørgeskema 
med 10 spørgsmål. Spørgsmålene var hovedsageligt udformet, så eleverne selv skulle formulere svar; enkelte var dog 
ja/nej-spørgsmål. På grund af tidsnød fik eleverne ikke så meget koncentreret tid til besvarelsen, som evaluator havde 
påtænkt, og dette kan have influeret på svarene; særligt på den sidste halvdel af disse, da de befandt sig på side 2. Der-
til kommer, at der var planlagt en workshop med elevernes lærere, men denne måtte aflyses på grund af travlhed og 
sygdom. Dette har unægtelig givet mindre empiri at basere evalueringen på. Omend rapporten vil redegøre for iagtta-
gelser og udlægge tolkninger, så har denne mere begrænsede empiri selvfølgelig betydning for gyldigheden af evalue-
ringens konklusioner.
 Efterfølgende er observationer og spørgeskemabesvarelser blevet systematiseret samt analyseret og kodet ud 
fra evalueringsspørgsmålene.

5  Oprindeligt var spørgsmålet ”Opnår læringsmål gældende for deres klassetrin som angivet af Undervisningsministe-
riet?” også et af evalueringsspørgsmålene. På grund af uforudsete omstændigheder lod det sig dog ikke gøre at besvare dette 
spørgsmål. Det er intentionen, at dette område vil blive undersøgt i en senere, opfølgende case. Spørgsmålet indgår derfor heller 
ikke i programteorien.
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4. EVALUERINGENS FOKUSPUNKTER
4.1 konceptetS aktiviteter
En hovedpointe i antagelserne omkring workshoppens effekter er, at disse muliggøres via forløbets specifikke aktivite-
ter. En særlig omstændighed for casens forløb er, at aktiviteterne testes med henblik på at skulle bruges i idekataloget, 
der henvender sig til lærere, som vil arbejde med forestillingen. I det følgende er det dog ikke idekatalogets øvelser, 
men den pågældende workshops øvelser, der tages udgangspunkt i.

4.1.1 Før og under forestillingen
Dagen indledtes med halvanden times workshop, inden eleverne skulle se forestillingen. Hovedformålet med denne 
del af dagen var at kvalificere elevernes evne til at gå i dialog med forestillingen ved at give dem kendskab til forestil-
lingen og opstille præmissen for denne noget anderledes skoledag (jf. programteorien).
 Foruden at introducere Opgang 2, Blok2, sig selv og hvad dagen går ud på, præsenterer teaterpædagogerne 
eleverne for forskellige øvelser i før-workshoppen. Der indledes med et par opvarmende øvelser, der lægger vægt på 
koordinering af hjerne og krop og får eleverne til at grine. Dernæst fokuseres der ind på forestillingen med øvelser, 
der involverer replikker fra forestillingen. Herefter arbejdes der med statuearbejde i grupper. Det sker ud fra billeder, 
eleverne har fundet online ud fra temaet ”forventninger”, som teaterpædagogen har præsenteret som værende centralt 
for forestillingen. Statueøvelsen og det at finde billeder, der repræsenterer ”forventninger”, virker umiddelbart som en 
udfordring for eleverne, der har svært ved at finde passende billeder og omsætte dem fysisk. Men da alle afslutnings-
vis tager på ”udstilling” blandt de forskellige statuer, lader de til at fange ideen i øvelsen og finder ud af at ”aflæse” 
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udtrykket i en statue og oversætte det til et sprogligt udtryk.
 Før-workshoppens aktiviteter får således introduceret eleverne til den anderledes dag og givet dem et kend-
skab til forestillingen igennem temaet forventninger og brugen af replikker fra forestillingen. Samtidig synes et fælles 
element for øvelserne at være at forbinde krop og hoved og træne eleverne i at udtrykke og fysisk fremvise indre fø-
lelser. Dette går godt i spænd med, at et mål med workshoppen netop er at få eleverne til at trække på deres eget liv i 
deres værker og kunne aflæse forestillingens figurers indre liv ud fra deres ydre udtryk.
 Den næste aktivitet på dagen er at se forestillingen Sunny Side sammen med andre elever på skolen. Alle ele-
ver virker opslugte af forestillingen, da de er stille, og der generelt er få telefonlys at se i mørket.

4.1.2 Efter forestillingen
Efter-workshoppen startes med en plenumsnak om forestillingen, der styres af teaterpædagogen. Eleverne har mulig-
hed for at tegne, imens de snakker. Herefter bliver eleverne bedt om at vælge et øjeblik fra forestillingen, de kan kende 
fra deres eget liv, og tegne dette.
 Herefter får eleverne tre udfordringer, som de kan vælge imellem: De kan vælge at lave en film, designe en 
t-shirt eller skrive et digt. Alle tre udfordringer har en overskrift – det er henholdsvis ”stærk”, ”ar” og ”falsk”. De tre 
udfordringer er det, der skal blive til deres værk. Dernæst inddeles de efter eget ønske i grupper eller individuelt og får 
til opgave at skabe deres værker. Derefter uploades deres værker til Blok2, før der gives feedback på alle værker i ple-
num fra teaterpædagogerne.
 Forløbet har således gennemført de aktiviteter, der er opstillet i programteorien samt en feedback-session.
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4.2 kvaliFicering aF eleverS evne til at gÅ i dialog med ForeStillingen
Et af evalueringens fokuspunkter er, hvorvidt aktiviteterne kvalificerer eleverne til at gå i dialog med forestillingen.
Som det beskrives ovenfor, var flere af aktiviteterne i før-workshoppen klart målrettet den specifikke forestilling ved 
for eksempel at bruge replikker fra denne. Desuden deltager stort set alle elever i alle øvelserne; enten på eget initia-
tiv eller på opfordring og med hjælp fra teaterpædagogerne. I spørgeskemaet responderer 21 ud af 40 elever da også 
overvejende positivt på spørgsmålet: ”Hvordan hjalp øvelserne, vi lavede før og efter forestillingen, dig til at forstå 
forestillingen?”. I ni tilfælde mener eleverne dog ikke, de hjalp. Men det er dog blot seks elever, som ikke kan svare 
på spørgsmålet om, hvad de synes, forestillingen handler om, og i stedet svarer med ”Ved ikke” eller blankt.
 At øvelserne før forestillingen har hjulpet eleverne til at gå i dialog med forestillingen under dennes opførsel 
og samtidig tyde dens formsprog, tyder observationen også på. Her rettede eleverne opmærksomheden mod forestillin-
gen og fulgte med. I plenumsnakken ledet af teaterpædagogen efter forestillingen var det da også evaluators indtryk, at 
eleverne gerne bød ind omkring forestillingen, når de blev adspurgt.
 Det kan altså fastslås, at workshoppens aktiviteter formår at sikre, at størstedelen af eleverne kan gå i dialog 
med forestillingen og oplever denne via indlevelse og sansning. Dette indikerer også, at eleverne ikke har problemer 
med at forstå forestillingens formsprog, der blandt andet rummer episke elementer og live-musik.

4.3 SkabelSe aF æStetiSke værker og deling via Blok2
Et andet spørgsmål, evalueringen søger at svare på, er, hvorvidt eleverne skaber æstetiske værker og deler dem via 
Blok2.
 Af spørgeskemaet fremgår det, at alle elever producerede et værk enten individuelt eller i en gruppe. Hele 32 
ud af de 40 børn svarede videre i spørgeskemaet, at de uploadede deres værk til Blok2. Foruden en enkelt elev, som 
arbejdede individuelt med et digt og ikke uploadede på Blok2, har de resterende syv elever, der ikke uploadede, arbej-
det med film, som i stedet blev uploadet på YouTube, fordi der var tekniske problemer med Blok2 i forhold til upload 
af video.
 Således kan det fastslås, at forløbet bevirker, alle elever får lavet et værk, og stort set alle, der ikke stødte ind i 
tekniske problemer, uploader deres værk til Blok2.

4.4 at trække pÅ egne erFaringer i SkabelSen aF æStetiSke værker
Et andet spørgsmål, evalueringen har undersøgt, er, hvorvidt eleverne trækker på deres egne erfaringer, når de skaber 
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deres æstetiske værker.
 I spørgeskemaerne er det kun fire elever, der svarer ”Ja” til, at de hentede inspiration i deres eget liv til deres 
værk. Derimod svarer 27 klart ”Nej”, imens ni svarede blankt eller ”Ved ikke”. Denne fordeling bør dog tages imod 
med forbehold – både fordi eleverne som sagt ikke brugte lang tid på spørgeskemaerne, men også ud fra interaktion 
med og iagttagelser af eleverne under observationerne. Her erfarede evaluator for eksempel, at en gruppe, der lavede 
en film om kampsport, havde flere medlemmer, der selv gik til den pågældende kampsport. I andre grupper gav del-
tagerne også udtryk for, de kendte eller kunne relatere til det, som deres værker handlede om. Det hører dog med, at 
det hos andre grupper blev italesat meget klart, at deres værk var et direkte svar på den stillede udfordring, og det var 
denne, der bestemte værket.
 Det kan altså ikke siges entydigt, om eleverne trækker eller ikke trækker på egne erfaringer i skabelsen af vær-
kerne. For de, der måske ikke trækker på egne erfaringer, kan det skyldes, at den virksomme mekanisme, at eleverne 
har lyst til at beskæftige sig med deres egne erfaringer og eget liv, ikke er tilstede. Grunde til dette kunne være den 
sociale kontekst i form af grupperne, hvor der blev skabt værker i fællesskab, at det er i skoleregi eller noget helt tred-
je. Men det kan også skyldes andre faktorer, som evalueringen ikke har været tilstrækkeligt opmærksom på.
 Videre er de erfaringer, de trækker på, ikke nødvendigvis koblet til forestillingen, de har set. Dette behøver 
ikke være negativt, men det gør det i hvert fald sværere at ”styre”, hvad eleverne reflekterer over. Man kan sige, at 
denne ”styring” af, hvad eleverne skal beskæftige sig med i eget liv (livsdilemmaer og -drømme), gerne skal ske via 
forestillingen – eleverne skal altså kunne identificere sig med denne, og denne skal til gengæld danne udgangspunkt 
for det efterfølgende arbejde med værket. Som anført ovenfor virkede det dog som om, eleverne var optagede af fore-
stillingen og dermed kunne identificere sig med 
denne. Så spørgsmålet bliver nærmere, om fore-
stillingen i tilstrækkelig grad kommer til at danne 
udgangspunkt for det efterfølgende arbejde med 
værkerne. Det er altså forbindelseslinjerne mel-
lem elevernes erfaringer spejlet af forestillingen 
og forestillingens forbindelse til elevernes værker, 
der er central at holde sig for øje, hvis man ønsker 
en større styring på, hvad eleverne beskæftiger 
sig med.
 I modsætning hertil kan man overveje, 
om succeskriteriet i stedet er, at de blot skaber et 
værk, der (måske) trækker på ”noget” fra egne 
erfaringer. På den måde kommer det at skabe et værk til at have forrang fremfor at bruge et værk til at reflektere over 
egne problemstillinger.

4.5 at reFlektere over egne og andreS livSdilemmaer og -drømme
I forlængelse af denne målsætning, står spørgsmålet om, hvorvidt eleverne via de givne aktiviteter reflekterer over 
egne og andres livsdilemmaer og -drømme.
 I spørgeskemaet blev eleverne bedt om at svare på, hvad de havde lært om deres klassekammeraters dilemma-
er og drømme på dagen. Ingen af de 40 elever udtrykte, de havde lært noget om det. Ligeledes blev de spurgt om, hvad 
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de havde lært om egne dilemmaer og drømme på dagen. Her er der fire elever, der udtrykker, at de har lært noget. For 
eksempel ”At man skal gøre, hvad man selv ønsker”. Det hører med til dette resultat, at disse to spørgsmål var de sid-
ste på spørgeskemaet, og eleverne måske derfor ikke har vist dem megen opmærksomhed. Det er dog kun henholdsvis 
seks og syv elever, der helt har undladt at svare på de to spørgsmål, om end de fleste kun har svaret med et eller to ord. 
 Ud fra empirien kan det derfor konkluderes, at hvis eleverne adspørges direkte, er der nærmest ingen, som 
mener, de har lært noget om egne eller andres dilemmaer og drømme til dagens workshop. Det skal dog tages med, at 
det til en vis grad er et abstrakt spørgsmål, som eleverne derfor også kan have fundet det svært at forholde sig til i en 
direkte, skriftlig form som spørgeskemaet, omend de måske har lært noget om det i løbet af dagen. Samtidig er dette et 
slutmål (jf. programteorien), som det kan argumenteres for, endnu ikke er indtrådt da spørgeskemaundersøgelsen blev 
foretaget. Det kan altså være et mål, der først kan be- eller afkræftes senere, end evalueringen har haft mulighed for at 
teste.
 Til gengæld viser det sig, at når eleverne spørges mindre direkte, så er der en større andel, der giver udtryk for, 
at de har reflekteret over forskellige aspekter i livet. Der er nemlig en anelse flere, der svarer positivt på, at de kan gen-
kende de dilemmaer og drømme som forestillingens figurer har: her svarer syv ”ja”, imens 15 svarer ”ved ikke” og 18 
svarer ”nej”. Hertil kommer, at når eleverne blev bedt om at svare på, hvad forestillingen og deres værk fik dem til at 
tænke over, er der 14 ud af de 40 elever, som responderer med noget konkret, der enten relaterer sig til dem selv eller 
generelle livserfaringer. Eksempler på dette er: ”Ting, der kan gøre mig sur”, ”Livet”, ”Over, at der er mange men-
nesker, der er ensomme” og ”problemer”. De resterende 26 svarer enten, at de ikke ved, hvad det fik dem til at tænke 
over, at det ikke fik dem til at tænke over noget eller også er spørgsmålet ikke blevet besvaret.
 Selvom der således er flere elever, der giver udtryk for, at forestillingen og deres værk fik dem til at tænke 
over noget, når de adspørges mindre direkte, er det dog stadig under halvdelen af eleverne, der udtrykker, de reflekte-
rede over egne livsdilemmaer og -drømme.
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5. BI-EFFEKTER OG CENTRALE 
OBSERVATIONER
I det følgende afsnit uddybes observationer og bi-effekter af workshoppen, som enten kun er berørt kort ovenfor eller 
slet ikke.

5.1 teaterpædagogerne Sætter Sig Selv pÅ Spil
Særligt i før-workshoppen sætter teaterpædagogerne sig selv på og i spil. De deltager i og demonstrerer de forskellige 
øvelser. Nogle gange ”fejler” de endda også, hvilket fremkalder grin fra eleverne. At de voksne på denne måde del-
tager aktivt virker til at motivere eleverne, og samtidig viser det dem, hvordan de kan deltage i disse anderledes akti-
viteter. Ydermere sørger teaterpædagogerne for at moderere grin og respons, som klasserne kommer med, til at være 
opbakkende og ufarlig – der skabes et trygt rum, hvor man tør byde ind med noget, man ikke plejer at gøre.
 På denne måde virker teaterpædagogernes ”sætten-sig-selv-på-og-i-spil” til at bidrage positivt til elevernes en-
gagement og deltagelse og dermed hjælpe dem til at kunne gå i dialog med forestillingen efterfølgende samt ruste dem 
til dagens øvrige, kreative aktiviteter. Dette er en omstændighed, der er værd at være opmærksom på at videregive til 
de lærere, der skal være ledere af en lignende workshop.
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5.2 mere tid og rum til at Skabe værket?
Alt i alt har eleverne kun én time til at skabe deres værker. Selvom alle elever nåede at skabe et værk på denne time, 
kan man spørge, om det er nok tid til at skabe et værk, der også trækker på elevernes egne erfaringer og stimulerer 
deres kreativitet. Kort sagt: er der tid til at skabe et ”kreativt, reflekteret værk” frem for et ”produkt”? Dette bliver et 
relevant spørgsmål, når projektets mål er at trække på egne erfaringer i skabelsen af værket og at reflektere over egne 
og andres livsdilemmaer og -drømme.
 I observationen var det i hvert fald tydeligt, at ikke mange af eleverne nåede at fordybe sig – de lavede ofte 
andre ting end at arbejde på deres værk, og en del af deres arbejdstid gik også med at blive ”afbrudt” af lærere og te-
aterpædagoger (og i dette tilfælde også evaluator), der gerne ville hjælpe eller høre om, hvad de var i gang med. Det 
formodes, at dette også hjalp eleverne til at komme videre og i mål, men samtidig lod det til at forhindre elevernes 
flow og fordybelse i dette korte tidsrum. Samtidig brugte eleverne en del af tiden på at afklare spørgsmål omkring 
upload og teknik.
 En relevant overvejelse i forhold til projektets målsætning er altså, om mere tid til at skabe værket vil betyde, 
at eleverne kan gøre sig flere overvejelser omkring egne og andres livsdrømme og -dilemmaer og dermed trække på 
egne erfaringer i skabelsen af værket.

5.3 at give eleverne ”udFordringer”
Som beskrevet ovenfor er det tre forskellige udfordringer, der danner udgangspunktet for elevernes værker. Alle ud-
fordringer har en overskrift og skal løses i et specifikt medie. Under en forudgående samtale med Opgang 2, blev det 
forklaret, at disse overskrifter og udfordringer var blevet indført, da tidligere erfaring viste, eleverne havde brug for et 
afsæt for at skabe deres værker.
 Denne rammesætning i form af at give forskellige muligheder i forhold til mediet, værket skal udfolde sig i, 
virker fornuftigt. Men i evaluators øjne virker den tematiske overskrift umiddelbart til at kunne risikere at fjerne fo-
kus fra forestillingen, da overskrifterne ”stærk”, ”ar” og ”falsk” ikke nødvendigvis knytter specifikt an til denne. Da 
evaluator spurgte eleverne om, hvad deres værker handlede om, knyttede de det da også ofte direkte op på den valgte 
tematiske udfordring. Og da de i spørgeskemaet skal svare på, hvad deres værk handler om, svarer 50 % med svar, der 
indeholder et af ordene fra de tre overskrifter (om overskrifterne harmonerer med elevernes egen læsning af og identi-
fikation med forestillingen, er det ikke muligt at svare på her).
 Dertil kommer, at umiddelbart efter forestillingen, hvor eleverne og teaterpædagogen talte om forestillingen, 
fik de mulighed for at tegne, imens de talte, og de blev også bedt om at vælge et øjeblik fra forestillingen, de kunne 
kende og tegne dette på et papir. Omend der også var blanke sider i blandt, var der flere, der tegnede personer og andre 
motiver. Herefter blev de tre udfordringer stillet, men flere elever var stadig optagede af deres tegninger. De tre udfor-
dringer og den efterfølgende gruppedannelse kommer altså til at afbryde en del elever, som det må antages, er ved at 
fremstille noget, der kobler deres egne erfaringer og det, de har oplevet i forestillingen. På denne måde er der risiko 
for, udfordringerne ikke blot fjerner fokus fra forestillingen, men potentielt også elevernes personlige kobling til den-
ne.
 Der er altså grund til at genoverveje, hvordan man balancerer behovet for at skabe et afsæt for elevernes vær-
ker og samtidig ikke kommer til at fjerne deres fokus fra forestillingen og deres identifikation med denne og dermed 
inddragelse af egne erfaringer og eget liv.
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5.4 Feedback-elementet
En væsentlig aktivitet i forløbet, som evalueringen ikke undersøger, er det feedback-element, som indgår i workshop-
pen. Elementet består af, at teaterpædagogerne som fagligt kvalificerede feedbackere afslutningsvis giver respons på 
alle uploadede værker. Det langsigtede mål er, at eleverne oplever at blive anerkendt for deres kreative evner, og de 
dermed bliver taget seriøst. Da evalueringen som sagt ikke specifikt har haft denne del og dets mål for øje, skal det 
ikke her vurderes om målet opnås via aktiviteten. Men det skal tilføjes, at selve feedback-sessionen virkede lang oven 
på en hel dags aktiviteter. Elevernes opmærksomhed virkede da også til at dale undervejs – særligt, når der var proble-
mer med teknikken.
 En enkelt elev har tilføjet i sit spørgeskema, at ”det var underligt, I kommenterede på vores værker. Jeg synes, 
vi selv skulle gøre det”. Selvom det blot er en enkelt elev, der udtaler sig om denne del af workshoppen, synes jeg, 
eleven har en pointe i forhold til workshoppens mål om at reflektere over egne og andres livsdilemmaer og drømme. 
Evaluator er af den opfattelse, at feedback-elementet potentielt kunne styrke denne del af læringen ved at lade eleverne 
formulere sig om og forholde sig til indholdet i både egne og andres værker. Det formmæssige og mere kunstneriske 
aspekt kunne kvalificerede, faglige feedbackere stadig tage sig af.
 De skal tilføjes, at Opgang 2 arbejder på at udvikle feedback-formatet – blandt andet ved at give feedbacken 
online. Men for at feedbacken får den intenderede effekt, kræver det selvfølgelig, at eleven faktisk ser og/eller hører 
feedbacken. Og her har ”live”-feedbacken en klar fordel.
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6. KONKLUSION
6.1 projektet
På baggrund af evalueringen er det evaluators opfattelse, at programteorien er delvist bestyrket.
 Det kan således konkluderes, at eleverne via teateraktivitetens metoder og aktiviteter er kvalificerede til at gå i 
dialog med forestillingen. Dertil kommer, at de skaber værker, der i næsten alle tilfælde uploades til Blok2 og dermed 
deles med andre.
 Til gengæld er det ikke alle elever, der trækker på egne erfaringer, når de skaber værket. Hertil skal det også 
nævnes, at evaluator i evalueringen har fundet det nødvendigt at nuancere overvejelserne over dette spørgsmål til at 
medtænke, om erfaringerne, der trækkes på, er koblet til forestillingen eller om de er andre, ubeslægtede erfaringer fra 
elevernes eget liv. Dertil kommer, at det også er et fåtal, der reflekterer over egne og andres livsdilemmaer og drømme 
på baggrund af workshoppen.
 Det er dog vigtigt at påpege, at disse resultater kun er observeret i regi af den pågældende workshop, og det er 
derfor umuligt at sige noget om, hvorvidt resultaterne vil være de samme i en anden kontekst og under andre omstæn-
digheder. Samtidig skal det endnu engang påpeges, at empirien for denne evaluering er begrænset, hvilket naturligvis 
har betydningen for konklusionernes gyldighed.
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6.1.1 Anbefalinger
Nedstående er evaluators anbefalinger til videreudvikling af forløbet.

Det anbefales, at

• Der holdes fast i før-workshoppens øvelser og tilrettelæggelse, der med simple midler både introducerer dagens 
præmis, kvalificerer eleverne til at gå i dialog med forestillingen og forbereder eleverne på teatrets formsprog.

• Der holdes fast i at producere forestillinger, som unge kan identificere sig med.

• Der holdes fast i teaterpædagogernes ”sætten-sig-selv-på-og-i-spil”, der fordrer engagement og deltagelse samt et 
legende arbejdsrum. Dette element bør videreføres til de tiltænkte workshopledere: lærerne.

• Det overvejes, i hvor høj grad det via forestillingen er ønskeligt at ”styre”, hvilke erfaringer eleverne bringer i spil, 
og dermed hvad de reflekterer over. Heraf følger, at der eksperimenteres med, hvordan forbindelseslinjen mellem 
elevers egne erfaringer, forestilling og værk styrkes. Dog lader det til, forbindelsen mellem egne erfaringer og 
forestillingen via identifikation er tilstede, så særligt koblingen mellem forestilling og værk bør være fokus for 
opmærksomhed.

• Der i forlængelse af ovenstående anbefaling arbejdes med, at udfordringerne enten knyttes tættere til forestillin-
gen, eller der skabes et andet afsæt for elevernes værker.

• Det udforskes, om mere tid til at skabe værket øger refleksionen og dermed koblingen til eget og andres liv, dilem-
maer, drømme og erfaringer.

• Man overvejer, om det er refleksionen eller det at skabe værket, som er det øverste mål. Her kan overvejelser om 
målgruppe også spille ind, da målet kan tænkes at variere alt efter forskellige målgruppers kontekst for mødet med 
konceptet. I casens tilfælde er målgruppen således to skoleklasser, men målgruppen for det overordnede projekt 
Nye Horisonter er 13-19 årige fra multietniske boligområder (hhv. en skolekontekst og en demografisk, geografisk 
fritidskontekst).

• Der arbejdes videre med feedbackelementet i relation til, hvordan dette eventuelt kan instrumentaliseres i forhold 
til elevernes refleksion over egne og andres livsdilemmaer og -drømme; for eksempel ved at de selv fremlægger 
deres værker og giver feedback på andres. For stadig at imødekomme ideen om kvalificeret, faglig feedback, kun-
ne man eventuelt tænke feedback som opdelt i to områder; indhold og udtryk.
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6.2 caSen i Forhold til kunStrummet
Kunstrummet er karakteriseret i evalueringens første rapport, hvor det tager sig således ud:

I forhold til workshoppen på Katrinebjergskolen, er der god overensstemmelse med, at dette netop er karakteriseret 
som et kunstnerisk møde. Således kan det slås fast, at eleverne blandt andet opnår evne til at gå ind i værkets udtryk 
og gå i dialog med det. De opnår også evne til at udtrykke sig gennem egen produktion af æstetiske værker, men i hvor 
høj grad, de også reflekterer via dette, er sværere at bedømme.
 Et aspekt, der var uklart for Kunstmødet, således som det blev karakteriseret, var formålet. Er det for eksem-
pel at styrke analytiske kompetencer, eller er det nærmere at styrke elevernes refleksion over eget liv? I denne case lod 
det til, at det foruden at ruste eleverne til at kunne opleve og dermed gå i dialog med værket, blev selve det at skabe og 
uploade et værk, der blev centralt. Refleksion og det at kunne analysere et værk trådte i baggrunden. Dette kan give et 
praj om, at Kunstmødet netop kan have mange forskellige formål, men det kan ikke nødvendigvis honorere alle på én 
gang – her må udvælges alt efter læringsønsker, kontekst og målgruppe.
 Et andet område, hvor casen kan bidrage med viden, er, i hvor høj grad værket påvirker læringen. I dette til-
fælde fungerede værket nærmest som et afsæt for kreativ skabelse. Hertil kom, at denne kreative skabelse ikke tog di-
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rekte udgangspunkt i værket, og dermed må værket umiddelbart siges at have en mindre betydning for læringen på et 
indholdsmæssigt plan. Med en tættere sammenfletning af værk og kreativ respons ville værket i langt højere grad have 
potentiale for at påvirke læringen. Men uanset er værket her i høj grad et autonomt kunstprodukt, og derfor sigter det 
ikke som sådan mod at lære eleverne noget om et konkret, fagligt område. I forlængelse heraf, kan man sige, at værket 
i denne case skal fungere som en mulighed for at opleve kunsten som betydningsdanner for den enkelte, og derfor er 
det også centralt, at eleverne ikke ”lærer for meget” om værket til før-workshoppen.
 Workshoppen på Katrinebjergskolen lever således i store træk op til karakteristikaene for Kunstmødet. Der-
udover demonstrerer workshoppen, at et møde med et kunstværk kan have mange forskellige formål i en læringskon-
tekst. Og alt afhængig af hvad disse formål er, er det også forskelligt, i hvor høj grad værket præger læringen, og hvor-
dan før- og efterworkshops skal udformes. Det er altså i høj grad før- og efterworkshoppene, der definerer den læring 
eller erfaring, som skabes i Kunstmødet.


