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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 pro-
jektårene 2014/15-2016/17 udviklingsarbejder, der vil undersøge og kvalificere øvelsen; at bringe 
scenekunsten ind i skolen og skolen ind i scenekunsten.1 Alle projektets aktiviteter realiseres i tæt 
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 MIDT, 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 mellemrum sendes til RegionMIDT, og dels som en mere 
indholdsmæssig og formativ evaluering, der søger at indfange de dramapædagogiske  og didakti-
skebidrag til undervisningen i skolerne, som teaterprojekterne udvikler.
 Gennem projektperioden vil der således være et antal korte delafleveringer (casestudier), 
som er en del af den indholdsmæssige og formative evaluering. Der regnes med korte statusrap-
porter, der redegør for evalueringsmetode(r), ’fund’ ved delevalueringerne samt ideer til inspira-
tion for børnene, lærerne, dramapædagogerne og teaterpartnerne i projektet. Dertil kommer en 
afsluttende evalueringsrapport, som har karakter af en opsamling af delrapporterne.
 Nærværende rapport er første del i den indholdsmæssige og formative evalueringsdel. 
Den har karakter af en forudsætningsetablerende rapport, der fremsætter fem optikker, som bru-
ges som et centralt værktøj i evalueringen af konkrete cases i projektet.

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, RegionMIDT og de fire (nu 3) involverede teatre, 
Teaterhuset Filuren, Syddjurs Egnsteater, Opgang2 og Limfjordsteatret: ”Projektkontrakt RegionMIDT” (journal nr. 
1-26-4-15)



2

ScenekunSt ind i den Åbne Skole: evaluering

2. OPTIKKER SOM AFSÆT FOR 
EVALUERING
Da evalueringsholdet blev involveret i projektet, blev vi tidligt præsenteret for en ide om at se 
projektets forskellige teateraktiviteter gennem nogle specifikke optikker kaldet møder eller rum.
 Disse optikker havde teatrene selv formuleret sig om på baggrund af det praktiske samar-
bejde med skolerne og arbejdet med børnene ude i klasselokalerne; dels for at sætte ord på hvilke 
aktiviteter, der kunne bidrage med hvilken form for læring, og dels i håb om at skabe et fælles 
sprog de to fagligheder imellem.
 Evalueringsholdet så et potentiale i de fem optikker, da de ville kunne fungere som et 
redskab til at iagttage teateraktiviteterne igennem og derved hjælpe med at vurdere dem.
 Før de fem optikker kunne bruges i evalueringen, måtte de dog kvalificeres yderligere. 
Derfor blev projektets to store aktørgrupper – teaterpædagoger og lærere - inviteret til at diskute-
re, tydeliggøre og raffinere de fem optikker (se mere om fremgangsmåden på side 16-17).
 Nærværende rapport er en kondensering og forenkling af den viden om optikkerne, som 
projektet har genereret, og er derfor ikke en evaluering af et casestudie forstået som et specifikt 
teaterforløb. I stedet er det et afsæt for evalueringen og en konkretisering af optikkerne, som for-
håbentlig også kan tjene projektets praktikere.

Billede fra workshoppen hvor de fem optikker blev kvalificeret.
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3. OPTIKKERNE
Optikkerne er Skabelsesrummet, Kunstrummet, Faglighedsrummet, Relationsrummet og Formid-
lingsrummet.
 I praksis vil der ofte være flere optikker på spil i en aktivitet, om end én vil være fremher-
skende.3

 For at skabe mulighed for en sammenligning på tværs og for at gøre optikkerne anvende-
lige i evalueringsarbejdet er alle optikker opstillet i den samme skabelon. I denne skabelon indgår 
begrebet ”læringsmål”. Dette er ikke tænkt som værende ækvivalent med folkeskolens forståelse 
af begrebet, der iøvrigt rummer læringsmål på forskellige niveauer. Ligeledes er  begrebet ”læ-
ring” benyttet. Evaluator er bevidst om, at dette er et komplekst begreb, som dog ikke konkretise-
res nærmere i denne kontekst. 
 Efter hver optik vil evaluators overvejelser og opfordringer til yderligere afklaring og/
eller indsatsområde i forhold til det enkelte rum fremgå. Disse tilføjelser tager udgangspunkt i 
den opstillede optik og øvrige udsagn, der blev givet til workshoppene. Samtidig har de blik for, 
hvordan optikken videre kan udvikles og kvalificeres.
 Dette indikerer også, at nedstående karakteristik af optikkerne ikke nødvendigvis skal ses 
som et endeligt resultat, men som et oplæg til at indfange et koncept (optikkerne) i kontinuerlig 
udvikling. Overvejelserne er ment både som mulige områder for evalueringen, men i allerhøjeste 
grad også som inspirationspunkter for arbejdet med teatret i skolen i praksis.
 På de næste sider er de fem optikker opstillet.

3 Dette har flere af projektets teaterpraktikere påpeget løbende.
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3.1 FørSte optik: SkabelSeSrummet

Overordnede læringsmål:

• At eleverne opnår evne til at at byde 
ind i en fælles gryde af ideer og heri-
gennem opnår evne til at kunne tåle, 
at deres ideer danner afsæt for nye 
ideer.

• At eleverne opnår evne til at navigere 
i en omskiftelig proces, hvor der både 
foretages åbninger og lukninger, og at 
de undervejs formår at indtage forskel-
lige roller.

• At eleverne opnår evne til selvreflek-
sion.

• At eleverne styrker deres evner for 
samarbejde.

• At eleverne kender til sceniske virke-
midler og forstår at bruge fiktionen; for 
eksempel skal de kunne få øje på en 
god historie, skabe fiktion, formå at 
sætte deres ideer i scene og kende til 
vigtigheden af dogmer.

Tegn på læring:

• Eleverne tager selv initiativ.

• Eleverne giver feedback og udviser 
selvanalyse og –kritik.

• Eleverne fremviser bedre kropslig for-
ståelse, mod og hukommelse.

• Eleverne forstår at forfine det sceniske 
udtryk som en del af den skabende 
proces og anvender sceniske virke-
midler.

• Eleverne er stolte af deres arbejde.

• Eleverne udviser respekt for hinanden 
og kan samarbejde.

• Alle deltager og bidrager.

• Eleverne samarbejder på tværs af køn 
og klasser, og der opstår nye elevrela-
tioner.

I Skabelsesrummet lærer eleven ved at indgå i æstetiske, skabende teaterprocesser 
sammen med andre. Mødet etableres i forløb, hvor eleverne skaber deres eget værk 
via kollektive processer som devising eller andre scenekunstneriske metoder. Formålet 
er altså at skabe et værk eller udvide et eksisterende værk. En pointe i rummet er, at 
oplevelsen og processen er vigtige aspekter i sig selv.
 For mødet kan fungere, kræves det, at et teaterperson deltager. Dernæst er det 
vigtigt, at der er tid nok til rådighed. Sidst men ikke mindst er det en forudsætning, at 
mødet karakteriseres af åbenhed, en sigen ja til ideer og en indstilling om, at intet er 
rigtigt eller forkert.
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3.1.2 Evaluators overvejelser
I empirien fra workshoppen fremgik det, at Skabelsesrummet både ses som en genvej til faglig læ-
ring og samtidig karakteriseres som noget, der har værdi i sig selv i form af oplevelsen eller pro-
cessen. Disse to ting behøver selvfølgelig ikke at udelukke hinanden, men det er en pointe, at man 
i den enkelte aktivitet skal være opmærksom på disse to ideer om Skabelsesrummets potentiale.
 På den ene side er det således vigtigt at få italesat, at Skabelsesrummet ikke sigter mod at 
opfylde specifikke faglige læringsmål (som i Faglighedsrummet), men samtidig er det en vigtig 
pointe, at faglig viden kan opnås i rummet – eller måske nærmere at mødet netop kan bruges til 
generelt at gøre børnene mere modtagelige over for læring og dermed være en genvej til faglig 
læring i andre fag. Dette peger en anden kommentar fra workshoppen på, nemlig at der via rum-
mets metoder kan ”nedbrydes filtre” hos eleverne, så læring kan ske.
 Hvis den sidste opfattelse tages for pålydede, kunne det være interessant at være op-
mærksom på, hvordan den læring, der opnås i Skabelsesrummet, i et lærerperspektiv understøtter 
tillæring af anden faglig læring. Denne læring kunne man for eksempel omtale som almenfaglig 
læring frem for faglig læring.

3.2 anden optik: kunStrummet

Overordnede læringsmål:

• At elevens møde med det professionel-
le værk og dennes evne til at gå ind i 
værkets udtryk kvalificeres via forståel-
se for dets formsprog.

• At elevens evne til at gå i dialog med et 
værk via indlevelse, oplevelse og sans-
ning kvalificeres.

• At eleven opnår evne til at udtrykke sig 
og reflektere gennem egenproduktion 
af kreative produkter på baggrund af et 
værk.

Tegn på læring:

• Eleven retter opmærksomheden mod 
værket under begivenheden.

• Eleven fortolker værket og formulerer 
sig sprogligt omkring sin oplevelse af 
værket.

• Eleven bruger scenekunstneriske ud-
tryk og fagtermer.

• Eleven arbejder og viser indlevelse og 
lyst.

• Eleven producerer noget i forhold til 
værket efter oplevelsen af værket.

Kunstrummet består i at opleve professionelle forestillinger og deltage i før- og eftertiltag 
i relation til værket. Det centrale er således elevernes møde med det professionelle værk. 
Læringen vil afspejle værket i det konkrete rum.
 For rummet kan fungere, skal der være et kunstnerisk værk, som eleverne ople-
ver, og der skal være undervisningsmateriale og/eller workshops. Teatret og læreren skal 
desuden have kendskab til værket, så man kan klarlægge, hvad der skal arbejdes med.
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3.2.1 Evaluators overvejelser
På workshoppen blev målet med Kunstrummet angivet som for eksempel ”At blive rykket ved ?” 
og ”Hvad vil lærerne/skolen og hvad vil teatrene/teaterpædagogerne ?”.
 Disse åbne formuleringer omkring målet peger på, det kan være svært at sætte ét speci-
fikt formål på Kunstrummet – måske fordi det kan være uklart, hvad formålet er for henholdsvis 
skolen og teatret. Er læringsværdien for eksempel at se og bedre kunne møde et værk og dermed 
styrke sine analytiske kompetencer, eller bruges værket nærmere som et middel til at stimulere 
børnenes refleksion gennem egen æstetisk skabelse?
 Dette fører også til, man kan overveje, hvorvidt Kunsrummet i virkeligheden bør splittes i 
to adskilte optikker, eller rummet i sig selv rummer to dele, hvoraf den ene er mødet med kunsten 
og kvalificeringen af dette, og den anden er selv at blive skabende på baggrund af oplevelsen af 
værket. Som konsekvens må man også tage stilling til, hvorvidt dette andet rum er en anden form 
for skabelse og dermed læring end den, der ligger i Skabelsesrummet. Et forsigtigt, foreløbigt gæt 
ville være ja – hovedsageligt baseret på forskellen af vægtningen af det kollektive, kollaborative 
aspekt i selve skabelsen.
 Derudover rejser der sig et spørgsmål om, i hvor høj grad værket påvirker læringen. Er 
der stor forskel på, hvad man kan lære i Kunstrummet, når værket er en danseforestilling om li-
vets cyklus, eller når det er taleteater om mobning? Her er vi selvfølgelig også inde på et kildent 
område, der handler om kunstens autonomi. Men det er et vigtigt spørgsmål i forhold til, hvordan 
værket betragtes i læringskonteksten.
 I forlængelse af denne problemstilling er der også plads til, et andet dilemma, der blev 
berørt på workshoppen, kan komme på banen: Hvor meget og hvilken viden skal børnene have 
på forhånd? Eller skal de møde værket mere ”rent”? Dette kan synes omsonst at overveje, når 
målet er læring. Men det bliver relevant at overveje i forhold til, hvis en del af formålet er at lade 
børnene selv reflektere og opleve kunstens potentiale som betydningsdanner for subjektet: Hvor 
meget bør man i så fald farve deres oplevelse af værket?
 Kort sagt er der nogle overvejelser omkring Kunstrummet, som bliver centrale i kraft af, 
at det netop beskæftiger sig direkte med kunsten og receptionen af denne og ikke udelukkende 
bevæger sig inden for en dramapædagogisk horisont.
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3.3 tredje optik: FaglighedSrummet

3.3.1 Evaluators overvejelser
Faglighedsrummet er den optik, der arbejder mest direkte med grundskolens enkelte fags lærings-
mål. Det fordrer, at man nødvendigvis må indgå et mere ligebyrdigt partnerskab mellem lærer og 
teaterpædagog og dermed teater og skole; I hvert fald i udviklingen af forløb. Det kræver ikke 
mindst, at de to fagligheder og institutioner bruger tid på at lære hinanden og hinandens verde-
ner at kende, men det kræver også, at de lærere og teaterpædagoger, der udvikler forløbene, får 
tilstrækkeligt med tid og øvrige ressourcer til arbejdet. Man kan sige, at dette egentlig er én af 
hensigterne med projektet Scenekunst ind i Den Åbne Skole. Men hvordan fungerer det i praksis, 
og er der ressourcer nok til det?
 Et andet centralt spørgsmål i mødet kunne være, om det er mest frugtbart at gå fag og 
klassetrins specifikt til værks og dermed udvikle en lang række standardiserede forløb kontra at 
tage udgangspunkt i den specifikke klasse og deres faglige område for hvert forløb og dermed 
bruge mere tid på forberedelsen af det enkelte forløb.

Overordnede læringsmål:

• At eleverne får evner til at analysere, 
begribe og opnå dybere forståelse af 
begreber, temaer, objekter, stof, viden 
og/eller tekster via krop, sanser og re-
fleksion.

• Det pågældende faglige forløbs læ-
ringsmål.

Tegn på læring:

• Eleverne kropsliggør den faglige læ-
ring.

• Eleverne bruger fagsproget som deres 
eget.

• Eleverne genkender faglig viden og be-
greber i andres teaterarbejde.

• Eleverne sætter et emne i perspektiv 
eller ind i en sammenhæng.

• Eleverne italesætter forståelse af det 
faglige stof og refererer en viden om 
det.

I Faglighedsrummet bruges teaterpædagogik og scenekunst som kropslig og sanselig 
metode for tilegnelse og bearbejdelse af anden faglig viden og stof, og forløbet knyttes 
således til de faglige mål, der gælder for det pågældende fag. Derudover er skolefag-
ligheden og teaterfagligheden mere lige i undervisningen og bruger begge områders 
kompetencer til at udvikle nye tilgange til undervisningen.
 For rummet kan fungere, kræves der tid fra lærerens side, så der kan være et 
tæt samarbejde mellem lærer og teaterpædagog. Derudover kræves det, at eleverne har 
kendskab til det faglige stof, der skal arbejdes med på forhånd (f.eks. et litterært begreb 
som flashback). Videre er det centralt, at der skabes et trygt og tillidsfuldt rum, og det er 
en teaterkyndig, der faciliterer kropsliggørelsen.
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3.4 Fjerde optik: relationSrummet

Overordnede læringsmål:

• Elevernes empatiske evner samt det at 
mærke sig selv og andre styrkes.

• Eleverne opnår evne til at aflæse og 
indgå konstruktivt i sociale spil, relati-
oner og kommunikation mellem men-
nesker.

• Eleverne får forståelse for social status 
og for, at statusforhold i grupper er dy-
namiske, og man derfor selv kan påvir-
ke gruppers sociale velbefindende.

• Eleverne opnår forståelse for og evne 
til at aflæse eget og andres kropssprog 
samt andres og egen adfærd.

• Eleverne styrker deres evne til at sam-
arbejde.

• Eleverne opnår evne til at meningsud-
veksle med respekt for forskellighed 
samt give og modtage konstruktiv kri-
tik.

• Eleverne er bevidste om at have flere 
sociale handlemuligheder.

Tegn på læring:

• Eleverne reagerer ikke på at være blan-
det; for eksempel kønnene imellem.

• Eleverne viser respekt for hinandens 
personlige rum.

• Eleverne inkluderer hinanden i aktivite-
ter.

• Eleverne italesætter nonverbal kom-
munikation.

I Relationsrummet bruges teaterpædagogik og scenekunst som kropslig, sanselig og in-
volverende metode til at styrke elevernes evne til at forstå og indgå i sociale relationer og 
kommunikere med andre. Formålet er at give eleverne kompetencer, der fremmer trivsel, 
social sensibilitet og inklusion. Aktiviteter i rummet kan være sensorisk teater, hvor der 
arbejdes med skærpelse af sanserne eller forløb med basisdramaøvelser.
 For rummet kan fungere, kræves det, at eleverne nærer tillid til teaterpædagogen, 
og læreren på den anden side skal være tænkt ind til at fortsætte processen. Det er også 
essentielt, at eksisterende relationer glemmes i forløbet, så man kan starte fra ”nul” rela-
tionelt.
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3.4.1 Evaluators overvejelser
Også i Relationsrummet er samarbejdet mellem teaterpædagog og lærer særligt vigtigt. Det er det, 
da det er en nødvendighed, at erfaringerne fra forløbet hos både lærere og elever omkring sociale 
relationer føres med over i elevernes dagligdag. Teaterpædagogens bidrag bør derfor benyttes 
aktivt og arbejdes videre med af læreren/skolen selv.
 Man kunne overveje, om egentlige undervisningsforløb af lærere, hvor de trænes i rum-
mets metoder, ville kunne kvalificere de langsigtede effekter af de teaterpædagogiske forløb.
 I et andet brugsscenarie af det relationellerum, hvor det specifikt kunne handle om at 
synliggøre relationelle disharmonier i en klasse, kunne egentlige samarbejder med AKT-lærere 
omkring udviklingen af forløb måske være et udviklingsperspektiv.

3.5 Femte optik: FormidlingSrummet

Overordnede læringsmål:

• Eleven opnår evne til at stille sig op og 
vise noget for andre.

• Eleven opnår evne til at bruge perfor-
mative virkemidler i formidling til andre; 
for eksempel kropsretning mod publi-
kum og narrativ strukturering.

• Eleven opnår evne til på kontrolleret vis 
at bruge krop og stemme til at nuance-
re sit udtryk.

• Elevens bevidsthed om egne udtryks-
midler styrkes.

• Eleven opnår færdigheder inden for 
stemme, krop, vejrtrækning, mimik, 
give og tage fokus, pauser og lytning.

Tegn på læring:

• Eleven tager et rum og styrer sin mod-
tager.

• Eleven gør sin modtager tryg.

• Eleven bruger sine færdigheder: stem-
me, krop, vejrtrækning, mimik, give og 
tage fokus, pauser og lytning.

I Formidlingsrummet bruges teaterpædagogik og scenekunst som metode for at styrke 
og træne elevernes scenefaglige og formidlingsmæssige kompetencer. Rummets forløb 
kan arbejde med præsentationsteknik, skuespillertræning eller eksamensforberedelse i 
udskolingen. Forløbene arbejder således med scenekunstneriske grundværktøjer som 
for eksempel tekstbearbejdning, at holde tale, dans, statuearbejde, dramaturgi, sceno-
grafi og skuespilteknik.
 For rummet fungerer, er det vigtigt, der er en afsender og en modtager for elevens 
formidling.
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3.5.1 Evaluators overvejelser
På workshoppen var dette et rum, som særligt de deltagende lærere fandt centralt. Teatrene i pro-
jektet har endnu ikke afprøvet konkrete forløb i dette møde.
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3.6 ligheder pÅ tværS
3.6.1 Et eller flere rum i et givent forløb?
Det gælder for alle rummene, at de på nogle måder kan komme til at overlappe med andre rum. 
For eksempel rummer Skabelsesrummt potentielt også træk fra Relationsrummet, Formidlings-
rummet og Faglighedsrummet. Ligeledes kan et formål som det at ”udvide et værk” figurere både 
i Kunstrummet og Skabelsesrummet, om end selve det at udvide værket kan ske på forskellig 
måde i de to rum og med forskelligt sigte.
 Det centrale er, at et specifikt forløb altså sagtens kan rumme træk fra flere optikker, men 
for evalueringen – og måske også for praksis – er det givende at sætte ét rum som det primære.

3.6.2 Scenekunst og dramapædagogik som metode
I stort set alle møderne fungerer dramapædagogikken og dermed scenekunsten som en metode til 
at opnå læring og bliver således en form for didaktik. Det skal ses i modsætning til scenekunsten 
som kunstart, hvor der frembringes deciderede kunstværker. Men man kan sige, at Skabelsesrum-
met og Kunstrummet skiller sig lidt ud i denne kontekst.
 Skabelsesrummet skiller sig ud på den måde, at der potentielt kan være et højt fokus på 
produktet – det vil sige, at selvom det stadig er en pædagogisk proces, der bruger scenekunsten 
som metode via dramapædagogikken, så bliver der altså også skabt et værk. Hvor højt selve vægt-
ningen af værket kontra processen figurerer antages at kunne variere fra forløb til forløb.
 Kunstrummet skiller sig ud ved at have to dimensioner, hvoraf den ene er at opleve noget, 
og den anden er selv at udføre/producere noget. I den første dimension optræder scenekunsten 
altså udelukkende som kunst og ikke som en dramapædagogisk metode. I den anden dimension, 
hvor børnene selv bliver skabende og/eller reflekterende, er dramapædagogik kun én mulig meto-
de, der kan benyttes. Andre metoder kunne være tegning, brainstorming osv.4

3.6.3 Lærerens involvering og forventningsafklaring
Både lærerens involvering, forventningerne til dem og deres opgaver varierer i de forskellige 
møder. For eksempel er lærerens opgaver i Skabelsesrummet særligt lagt an på at være praktisk 
og kommunikativt bindeled til skolen. Omvendt spiller læreren potentielt en stor rolle i Faglig-
hedsrummet i forhold til den konkrete faglighed, og i forhold til netop at bidrage med viden om 
de faglige mål.
 Det ville være interessant at udbygge projektets viden om partnerskabet på lærer-
teaterpædagog-niveau, ved at kortlægge og beskrive hvilken rolle læreren indtager og hvilke ar-
bejdsopgaver, der tilskrives læreren i de forskellige møder. Dette kunne også hjælpe med at sætte 
klarere rammer for samarbejdet mellem teatre og skoler.
 Det er nemlig et andet fællestræk ved møderne: at der skal ske en forventningsafklaring 
mellem både teateret og skolen samt læreren og teaterpædagogen. Det er for eksempel på områder 
som mål for forløbet, ansvarsområder, timetal og tid, indhold, rollefordeling, eventuel forberedel-

4 Se f.eks. Louise Ejgod Hansen (red.): Teateroplevelser. Hvad oplever børn, når de ser teater? Scenekunstnetværket 
Region Midtjylland, 2011.
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se af elever og andet fagligt forarbejde med videre.

3.6.4 Læring
Om end de forskellige optikker arbejder med forskellige læringsmål, er der alligevel nogle for-
mer for læring, der ser ud til at gå igen i møderne. Det er læring, der har at gøre med kropslig 
kommunikation og bevidsthed, åbenhed og forståelse over for andre samt kompetencer inden for 
samarbejde. Dertil kommer evner inden for formidling, analyse og refleksion.
 Disse former for læring går umiddelbart godt i spænd med scenekunsten som kunstart, 
der i kraft at at producere kunstværker lægger op til analyse og refleksion. Herudover er scene-
kunsten en form for kommunikation, der sigter mod formidling gennem præsentation, og teatret 
er videre både kollaborativt og har særligt fokus på kroppen.

3.6.5 Alder og klassetrin
Noget andet, der er værd at nævne som en lighed ved de fem rum, er, at der ikke er angivet alder 
eller klassetrin for hvem, møderne er rettet imod. Det kan selvfølgelig være et udtryk for, at alle 
klassetrin i grundskolen kan have forløb, der arbejder inden for et af rummene. Men det er værd 
at notere sig, at i det øjeblik et forløb tilpasses et givent klassetrin, så er det muligt, at mødernes 
læringsmål, fokus osv. vil rykke sig.
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3.7 bi-betragtninger om de Fem optikker og omrÅdet  
ScenekunSt og læring i den Åbne Skole
I dette afsnit fremstilles nogle af de betragtninger, de fem rum affødte på workshoppen, som ikke 
var møntet direkte på et af de konkrete møder.

3.7.1 Aspekter i direkte relation til optikkerne
3.7.1.1 Konkretisering af optikker
På workshoppen var der bred enighed om, at optikkerne giver god mening, men at de skulle være 
mere konkrete. Det kan man sige, både blev forsøgt på workshoppen og nu med dette skriv. Men 
derudover kan det fungere som en opfordring til teatrene om at være skarpe og præcise på, hvad 
deres specifikke forløb indeholder.

3.7.1.2 Hvor mange rum?
Et punkt på workshoppen var at få klarlagt, om der var for få eller for mange møder. Som respons 
på dette blev der talt om et decideret fysisk møde og møder i forhold til Howard Gardners lærings-
stile. Det rum, der dog klart blev vægtet højest som værende fraværende, var lærerens læringsrum 
eller mesterlærermødet.
 I forlængelse af afsnittet om lærerens involvering i afsnittet ovenfor er en af evaluators 
overvejelser, om en anden måde at opkvalificere lærernes kompetencer på (og teaterpædagoger-
nes) kan være at skabe rum for, de to fagligheder i fællesskab kan udvikle rum? Dermed kan de 
udnytte hinandens fagligheder og ekspertise til at udvikle egen faglighed samtidig med, der ud-
vikles møder, hvor teaterfagligheden og lærerfagligheden for alvor fusionerer.
 En anden grund til at overveje dette er, at det på workshoppen blev fremhævet af flere, 
at teaterpædagogen kan noget særligt i forhold til undervisningsrummet. Ikke blot i kraft af sin 
faglighed, men også i kraft af at komme udefra og dermed ikke være ”fedtet ind i de sociale rela-
tioner”.

3.7.1.3 Det fælles sprog
Derudover blev det efterlyst, at der skabes et fælles sprog, så man ikke skal ”opfinde den dybe 
tallerken”, hver gang man planlægger et teaterforløb. De fem optikker kan ses som et forsøg på 
at imødekomme dette. Om end de måske ikke kan kvalificeres som et egentligt tredje sprog, så er 
de i hvert fald tænkt som et kommunikationsværktøj, der skal kunne bruges, når de to fagligheder 
taler om scenekunst i skolen.
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3.7.2 Andre aspekter
Foruden ovenstående aspekter, som er direkte koblet til ideen om rummene, var der også andre 
emner i krydsfeltet mellem teater og skole, der var særligt i spil på workshoppen.

3.7.2.1 Fordelene ved teater i skolen
På workshoppen blev det drøftet, hvilke fordele det generelt har at bringe teatret ind i skolen. 
 Her blev der særligt talt om, at teatret kan udjævne faglige forskelle og nedbryde rela-
tionelle og sociale barrierer såsom køn og alder. Samtidig blev det fremhævet, at teatret via sin 
fokusering på kreative ressourcer kan give nogle af de mere marginaliserede og udsatte elever 
taletid og succesoplevelser.

3.7.2.2 Begreber i spil
Derudover var der særligt to begrebspar på spil i samtalerne. Det var henholdsvis dannelse og 
kompetence og kunst og scenekunstnerisk/dramapædagogisk metode.
 I evaluators optik fremstod det samtidig som om, kunst og dannelse var et begrebspar, der 
hørte sammen for nogle af workshoppens deltagere, og scenekunstnerisk/dramapædagogisk me-
tode og kompetence ligeså. Således blev der luftet bekymringer om, hvorvidt kunsten lider, hvis 
den udelukkende er en didaktisk metode og om målbarheden, der ligger i kompetenceskismaet, 
kan kombineres med kunsten.
 I forhold til begreberne dannelse og kompetence, var noget at det, der blev pointeret, at 
lærerne efterspørger dannelsen fra teatrene; og hvordan står det partnerskab, hvis man pludselig 
fokuserer på målbarhed og dermed kompetencer? Der var altså et spørgsmål fra lærernes side om, 
hvordan man argumenterer for at ville have teater på skoleskemaet, og om det i så fald er ”bløde” 
mål som i dannelsen eller ”hårde” mål som i kompetenceskismaet, der skal argumenteres for. 
Det blev i forlængelse heraf fremsat, at der foregår en udvikling fra dannelse mod kompetence i 
skolekulturen, som har brug for at blive italesat i relation til kulturen og kunstens plads i skolen.
 De tematikker og diskussioner, ovenstående begreber afføder, er for stor en mundfuld at 
gå i kødet på for denne rapport. Afslutningsvis vil evaluator dog påpege, at der kunne være en for-
del i at se kunsten og dramapædagogikken som to helt adskilte ting, der ikke bør ses som værende 
i stand til at udfylde den samme plads i skoleaktiviteterne.



15

ScenekunSt ind i den Åbne Skole: evaluering

4. FREMADRETTET
4.1 evalueringen
Som nævnt ovenfor har evalueringen ikke blot ladet sine cases udvælge ud fra optikkerne, men 
lader også optikkerne influere på iagttagelsen, analysen og vurderingen af den enkelte case.
 Det vil sige, at evalueringen på baggrund af interviews med deltagerne og ved hjælp af 
andre, egnede metoder undersøger på hvilken måde og i hvilket omfang, projektet bidrager med 
ny viden, nye kompetencer osv. og dernæst undersøger, hvorledes dette spiller sammen med (ek-
sempelvis) karakteristika ved Kunstrummet.
 Forhold, der særligt fremmer eller hæmmer de ønskede mål for projektet eller ikke 
imødekommer de parametre, som projektet burde leve op til som et (eksempelvis) Kunstrum, 
beskrives, og der reflekteres i afrapporteringen over årsager hertil. Eventuelt kan der anføres 
anbefalinger til at forbedre projektet.
 Således evalueres den enkelte aktivitet, men optikkerne kan også siges potentielt at blive 
yderligere kvalificeret via casestudierne.
 Optikkerne bliver altså et helt centralt redskab i evalueringen af projektets aktiviteter.

4.2 prakSiS
Netop fordi optikkerne er blevet kvalificeret af både teater- og skolefagligheder, kan man forestil-
le sig, at optikkerne kan tjene som afsæt, guide og inspiration for videre udvikling af teateraktivi-
teter, der søger at arbejde med læring i skolen for øje.
 Derudover kan man forestille sig, at de kan tjene som begyndelsen på det fælles sprog, 
der efterspørges hos både lærere og teaterpædagoger. Igennem optikkerne kan det blive klarere 
for de involverede parter, hvad de overordnede læringsmål er i den enkelte aktivitet. Lærere kan 
således bedre navigere i, om en specifik teateraktivitet er noget for netop deres undervisning, og 
ligeledes kan teaterpædagoger navigere efter at udvikle aktiviteter, der specifikt arbejder mod at 
opnå konkrete læringsmål og kompetencer hos børnene og dermed egner sig til brug i skolen.
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5. BAGGRUND: OPTIKKERNE
5.1 optikkerneS rolle i evalueringen
Den bærende ide i at bruge optikkerne i evalueringsarbejdet er, at de kan fungere som en vigtig 
del af udviklingen af de bagvedliggende programteoretiske antagelser, som er en forudsætning for 
evalueringens fremgangsmåde, der er inspireret af virkningsevaluering.
 De enkelte teaterprojekter udvælges således ud fra en af de fem optikker, og denne optik 
bruges igen til at farve den opstillede programteori. Således spiller den pågældende optik altså en 
afgørende rolle for, hvordan evaluator ser, beskriver, analyserer og vurderer aktiviteten.

5.2 validitet og relevanS
Optikkernes validitet hviler på det faktum, at de er genereret af praktikere. I første omgang af 
teatrene selv og dernæst på workshops med både teaterpersoner og skolepersoner. Det betyder, 
at optikkerne er blevet kvalificeret ad flere omgange og har deres base i den virkelighed, hvor 
projektets aktiviteter udspiller sig. Evalueringen kvalificeres således ved at inddrage praktikerne 
og basere evalueringen på deres udtalelser og dermed deres viden, erfaringer og observationer.
 Nærværende rapport er evaluators kondensering og forenkling af den tilgængelige viden 
om optikkerne frembragt på workshops og via interne dokumenter. Ordet ”kondensering” peger på, 
at der er foretaget en læsning og bearbejdning af empirien af evaluator, og denne er uomgængeligt 
subjektiv, om end den er informeret af evaluators faglighed og deltagelse i workshoppene. 

5.3 metode
Optikkerne blev diskuteret og kvalificeret på en workshop afholdt på Teaterhuset Filuren den 19. 
januar 2016. Deltagerne var lærere og teaterpædagoger fra henholdsvis projektets partnerskoler 
og de tre teatres netværk. Herudover var evalueringsholdet selv til stede som facilitator.
 Efter en præsentation af de fem optikker, som de tog sig ud foreløbigt, blev deltagerne 
først opdelt i fagligheder og bedt om overordnet at diskutere gyldigheden og relevansen af de 
fem optikker. Dernæst blev deltagerne blandet på tværs af fagligheder og bedt om at diskutere og 
konkretisere de fem optikker én optik ad gangen. De blev bedt om at forholde sig til spørgsmål 
som:
• Hvad kendetegner det enkelte rum?
• Hvad forventer vi der sker i netop dette møde?
• Hvilke kriterier arbejdes der efter?
• Hvordan ser det ud (resultat)?
• Hvad er tegnene på læring/ målopfyldelse hos børnene?

Evaluator tematiserede derefter ad flere omgange materialet fra denne workshop ud fra koder, der 
var guidet af de temaer som for eksempel ovenstående spørgsmål peger på, og begreber, der er re-
levante for læring i grundskolen. Desuden fungerede de fem optikker som på forhånd givne koder.
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 Kodningen blev dog holdt åben i den forstand, at evaluator var åben over for nye temaer 
i materialet. I tillæg til materialet fra workshoppen blev udvalgte, interne dokumenter om de fem 
optikker også kodet. De kom til at indgå på lige fod med materialet fra workshoppen.
 Således er ikke blot de sammenfatninger af optikkerne, der findes i dette materiale, men 
også de overvejelser om optikkerne, der optræder her, opstået på baggrund af ovenstående mate-
riale.


