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Vedhæft kort CV + vellignende foto af skribenten 
og gerne relevant billedmateriale i høj opløsning 
(vejl. 300 ppi).
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få ting til at ske i drama & teaterfaglige netværk, 
gerne regionalt, og gerne på tværs af professioner 
og sektorer. 

  3  Vi kæmper vore kampe
  Af Kim Jerg

  5  Fra en Drama Boreale til den næste  
  Af bestyrelsen

  6  Anmeldelse af ph.d. afhandling
  Af Anita Grünbaum 

  8  Nyt sæt bøger fra Dramafronten
  Af Marie Svensson

  9  Ny Drama 
  Af Karsten Petersen og Mogens Sørensen 

10  In Real Life 
  Af Marie Markvard Andersen

12  Reportage fra et fagligt møde
  Af Susanne Hjelm Pedersen

16  10 bud på fremtidens skole – 20 år senere
  Af Karsten Petersen  

19  Foreningen fejrer sit 50 års jubilæum  
  Af Kim Jerg  

16-537_DDLF_DramaTeater_Juni2016_v3.indd   216-537_DDLF_DramaTeater_Juni2016_v3.indd   2 09-06-2016   07:25:1909-06-2016   07:25:19



12

og blev straks optaget af de didaktiske, 
kunstneriske og sociale muligheder, 
som metoden rummede. Hun igangsatte 
derfor i 2011 et 3-årigt projektforløb 
med fokus på at videreudvikle metoden 
for og med unge på scenen, og indgik 
undervejs et dramaturgisk partnerskab 
med Marie Markvard Andersen. 

Sine Sværdborg har i udviklingsarbejdet 
med de unge fået bekræftet, hvor virk-
ningsfuld metoden er, når det kommer 
til at indfange og afspejle de unges egen 
virkelighed: 

– IRL-metoden giver de unge en mulig-
hed for selv at komme på banen. At arbej-
de med unge og teater handler for mig om 
at give unge en stemme til at udtrykke sig 
omkring den verden vi alle er en del af. 
Via teatret og arbejdet med IRL-metoden 
bliver de trænet i at blive mere bevidste 
om deres egen virkelighed, hvilke valg 
de står med i hverdagen, og måske blive 
bedre til at navigere i disse valg.  

Talentudvikling og personlig udvikling
At arbejde med kreative processer og 
æstetiske læreprocesser, er umuligt at 

gøre uden samtidig at arbejde med sig 
selv. Kreative rum åbner for nye per-
spektiver, muligheden for at udforske 
nye sider af personligheden, og mulig-
heden for at skærpe intuition, nærvær og 
bevidsthed. Men nogle typer arbejdspro-
cesser er naturligvis mere faste i deres 
struktur end andre.

At vælge en arbejdsform som IRL i 
forhold til scenekunstnerisk talentud-
vikling for unge, handler derfor om fl ere 
ting. Det handler dels om at styrke de 
unges evner og bevidsthed i forhold til 
skuespiltekniske redskaber og kropslige 
udtryk. Men at arbejde med IRL, er også 
en måde at styrke bevidsthed, nærvær 
og sociale kompetencer på, som ikke 
kan undgå at påvirke og styrke de unge i 
deres øvrige liv. 

En vigtig del af grundlaget for IRL-tan-
ken er, at vi ikke kan kontrollere, hvad 
der sker. Vi er derfor nødt til at øve os i 
at være nærværende, autentiske, lyttende 
og fokuserede i de situationer der opstår, 
uanset hvad der sker. For de unge kan 
dette være enormt skræmmende. 
Hvad nu hvis man begår fejl, gør noget 

pinligt eller fremstår anderledes end man 
troede? I en verden med klare regler og 
krav, har man noget at støtte sig til. 

I IRL bliver man i stedet nødt til at give 
slip, mærke efter og træne sin fornem-
melse for, hvad der sker i resten af grup-
pen og i rummet. Samtidig med at man 
træner sit fokus, sin musikalitet og sine 
kommunikationsevner. IRL-metoden 
åbner således muligheden for en række 
dybe og vigtige erfaringer, både som 
skuespiller, men så sandelig også som 
menneske.

Håbet er at IRL-metoden vil blive ved 
med at vokse og udvikle sig, og at den 
kan tjene som inspiration til alle der 
arbejder med teater, nærvær, udvikling 
og menneskelig interaktion. Ligesom 
IRL-forestillingerne, ved ingen hvordan 
metodearbejdet ender, eller hvor det 
fører hen. Men hvis vi undervejs har 
følt, at vi har arbejdet med noget, der 
var vigtigt, vedkommende og ægte, har 
metoden tjent sit formål. 
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Fire teatre i Region Midtjylland har i 
samarbejde med en række skoler taget 
initiativ til projektet ”Scenekunst ind i 
den åbne skole”. 
Sidst i januar 2016 indkaldte projektets 
evalueringshold en gruppe lærere og 
teaterpædagoger til en workshop, der 
skulle kvalifi cere evalueringen.

Klokken er lidt i ni en solrig tirsdag 
morgen i januar. I Musikhuset i Aarhus, 
hvor Teaterhuset Filuren hører til, er 
teaterpædagoger og lærere begyndt at 
indfi nde sig. 
Imens der indtages kaffe og rundstyk-
ker, byder evalueringsgruppen på pro-

jektet ”Scenekunst ind i den åbne skole” 
velkommen.

Projektet ”Scenekunst ind i den åbne 
skole” anføres af de fi re midtjyske 
teatre Teaterhuset Filuren, Opgang 2, 
Limjordsteatret og Syddjurs Egnsteater. 
Teatrene har hver især indgået partner-
skaber med en række lokale skoler, der 
har forpligtet sig til at samarbejde med 
det enkelte teater igennem hele projek-
tets forløb. Formålet med projektet er 
at styrke og åbne for nye samarbejds-
former mellem skoler og professionelle 
teatre til gavn for begge parter. På den 
måde håber teatrene at udvikle såvel 

SUSANNE HJELM
PEDERSEN 
Leder evalue- 
 ringen af 
 projektet 
 ”Scenekunst ind
 i den åbne skole”

Arbejder bl.a. på DDSKS og som 
 ekstern lektor på Afdelingen for 
 Dramaturgi 
Cand. mag. i dramaturgi fra Aarhus   
 Universitet og University of Toronto 

Reportage fra et fagligt møde
Når projektevaluering tager udgangspunkt i praktikernes erfaringer

Af Susanne Hjelm Pedersen – Fotos: Benjamin Pomerleau

16-537_DDLF_DramaTeater_Juni2016_v3.indd   1216-537_DDLF_DramaTeater_Juni2016_v3.indd   12 09-06-2016   07:25:2409-06-2016   07:25:24



Drama & Teater – December 2015 13Drama & Teater – Juni 2016

skolernes som deres egen viden om, og 
brug af, scenekunst i skolen.

Da projektet er støttet med midler fra 
Region Midtjylland, er der også tilknyt-
tet et evalueringshold, og det er dette 
hold, der har taget initiativ til dagens 
workshop. 

Håkon Grunnet, der er evaluerings-
konsulent og tilknyttet projektet, siger: 
– Vi har inviteret praktikerne i dag for 
at komme tæt på deres forestillinger 
om kausale sammenhænge i teater- og 

skoleaktiviteter i forhold til børns læring 
på både et fagligt, socialt og personligt 
plan. 

Han forklarer videre, at den indsigt, tea-
terpædagoger og lærere bibringer på da-
gens workshop, kan hjælpe evaluerings-
holdet med at forankre evalueringen i 
praksis og udvikle evalueringsdesignet. 
Evalueringen skal nemlig i sidste ende 
blandt andet teste, om de forskellige 
teateraktiviteter i ”Scenekunst ind i den 
åbne skole” fører til bedre læring på for 
eksempel det sociale eller faglige plan.

Deltagernes udbytte
Efter velkomsten og den indledende 
introduktion til dagens program bliver 
lærere og teaterpædagoger sendt ud i 
grupper for at tale om deres erfaringer 
med scenekunst i skolen. 

Og mens evalueringsgruppen håber på, 
at samtalerne fører til formuleringer af 
implicitte og eksplicitte forståelser af 
effekterne af teateraktiviteterne, er der 
også tydelige og direkte gevinster for 
lærere og teaterpædagoger ved at deltage 
i workshoppen.
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Winnie Tornvig Hooge, der er lærer på 
Elise Smiths Skole i Aarhus og kontakt-
person for samarbejdet med Teaterhuset 
Filuren, ser for eksempel en klar forbin-
delse til skolens dagligdag: 
– Det at evaluere er en stor del af skole-
hverdagen, og vi arbejder hele tiden med 
spørgsmål som: ”Hvor langt nåede vi 
så” og ”Hvad er næste skridt?”. 

Hun understreger, hvordan arbejdet i dag 
på den måde kan bruges i skolens egen, 
løbende evaluering af teateraktiviteterne:
– Evalueringen ligger jo ikke altid til 
sidst, og teaterpædagogerne, der kom-
mer ud på skolerne, har også ofte behov 
for at høre, om et projekt går i den rig-
tige retning, og om det er de rigtige ak-
tiviteter, der er valgt. Den her workshop 
kan derfor gøre projektets næste fase, 
der ligger i næste skoleår, lidt skarpere. 
Så kan vi sammen tale om, hvad målene 
er, og om tegnene på, at aktiviteterne 
virker, er tilstede.

Men det, at mødes med og tale med tea-
terpædagogerne, har også været givende 
for Winnie Tornvig Hooge: 
– Jeg er blevet opmærksom på, hvad det 
er for en verden, teaterfolkene befi nder 
sig i, når de fi nder på aktiviteter, og de-

res syn på læring som dramapædagoger. 
Der er pædagogiske overvejelser fra de 
to fagligheder, som jeg kan høre, vi alle 
bliver klogere på.

Også Kenneth Brynning, der er uddan-
net lærer fra Den Fri Lærerskole og in-
volveret i projektet på teatrenes side som 
professionel rollespiller, giver udtryk for 
denne gevinst ved dagen: 
– Vi får perspektiveret vores professio-
nelle roller og får sådan set også ned-
brudt nogle mure. På den måde bliver 
det ikke en ”os og dem”-mentalitet, men 
et ”os”. 

Med et glimt i øjet tilføjer han ”forhå-
bentlig”, og fortsætter: 
– Det er meget spændende at blive sat 
sammen på tværs af så forskellige pro-
fessioner. Vi snakker ud fra hver vores 
profession og derfor ud fra hver vores 
kontekst. Det er interessant at se, om vi 
kan nå frem til en fælles forståelse af, 
hvad det er, vi arbejder ind i.

Kenneth Brynning understreger, at det 
har været inspirerende at høre om alle de 
kreative tiltag, projektet har kastet af sig 
indtil videre, men også at det har været 
givende at opdage den åbenhed, der er 

fra begge professioners side i forhold til 
at få scenekunsten ind i den åbne skole.

En succesfuld dag
Da dagen går på hæld, og alle samles for 
at runde workshoppen af, er det da også 
mødet mellem lærere og teaterpædago-
ger, der står centralt for deltagerne. At 
have haft tid til at snakke med ”modpar-
ten” og fået tydeliggjort en fælles hold-
ning om, at teater i skolen er noget, der 
fungerer, har været givende. Det er et 
skridt på vejen mod det ”fælles sprog”, 
som projektet og deltagerne i workshop-
pen er så optagede af.

Fra evalueringsholdets side er der til 
gengæld glæde over, at snakken er gået 
lystigt, og det nu – forhåbentligt – er 
muligt, at designe en evaluering, der 
inkorporerer praktikernes erfaringer. På 
den måde kan evalueringen blive både 
mere kontekstorienteret, men også mere 
demokratisk forankret og ikke blot en 
evaluering, der foregår på baggrund af 
udefrakommende og påståede objektive 
kriterier.
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De fi re projektpartnere Syddjurs Egnstea-
ter, Opgang2, Limfjordsteatret og Teater-
huset Filuren gennemfører i projektårene 
2014/15-2016/17 udviklingsarbejder, der 
vil undersøge og kvalifi cere øvelsen: at 
bringe scenekunsten ind i skolen og skolen 
ind i scenekunsten. 

Alle delprojekter sker i tæt samarbejde 
med skoler i de fi re projektpartneres 
opland.

Det overordnede formål er at styrke og 
åbne op for nye samarbejdsformer mellem 
skoler og professionelle teatre - og via 
disse samarbejder udvikle og opdatere 
såvel skolernes som teatrenes viden om og 
tilgang til brugen af scenekunst i skolen.

Projektet er støttet af Region MIDT, Regio-
nal Udvikling. 
Kontakt Mikkel Ottow, mikott@rm.dk for 
yderligere oplysninger.

”Scenekunst ind i den Åbne Skole” koordi-
neres af en styregruppe med repræsentan-
ter fra hver af de fi re projektpartnere. 

Kontakt Malene Hedetoft, mh@fi luren.dk 
for yderligere oplysninger.

Projekt ”Scenekunst ind i den Åbne Skole”

Closing Drama Boreale 2015
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