SCENEKUNST IND I DEN ÅBNE SKOLE

”Scenekunst ind i Den Åbne Skole”

De tre projektpartnere Opgang2, Limfjordsteatret og Teaterhuset Filuren har i projektårene 2014/15-2016/17 gennemført udviklingsarbejder, der vil bringe scenekunsten ind
i skolen og skolen ind i scenekunsten.
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Projektet blev koordineret af en styregruppe
med repræsentanter fra hver af de tre
projektpartnere.

Forord

En læsevejledning
af Malene Hedetoft

Kære læser
Du sidder her med en samling artikler, der løbende er blevet skrevet i forbindelse med
projektet “Scenekunst ind i Den Åbne Skole”. Et projekt hvor Teaterhuset Filuren,
Opgang2 og Limfjordsteatret gennem de sidste tre år - støttet af Region Midtjylland har udforsket og gravet i dybden med, hvad skole, scenekunst og teaterpædagogik
kan med hinanden. Vi er tre meget forskellige teatre og styrken i projektet har været,
at vi har haft frihed til selvstændigt at skabe og udvikle vores meget forskelligartede praksisprojekter, men samtidigt har kunnet søge inspiration og sparring hos
hinanden i tæt dialog om både de gode og de udfordrende erfaringer.
De her præsenterede artikler er hver især oprindeligt skrevet til og udgivet i
andre sammenhænge - se litteraturlisten for info - og er derved også ret forskellige i
deres form og struktur, men tilsammen håber vi, at de giver et indblik i en god del af
de erfaringer og tanker, vi har gjort os i løbet af projektet, og at de kan virke som
inspiration for andre, der ønsker at arbejde i krydsfeltet mellem skole og scenekunst.
Vi har valgt at placere artiklerne i en rækkefølge, hvor de første tre er skrevet af
projektets evaluator Susanne Hjelm Pedersen og omhandler: En opsamling på evaluering af projektet, en præsentation af “De fem optikker - fem forskellige måder at se
på scenekunstaktiviteter i skolen” og en reportage fra et fagligt møde mellem skoleog scenekunstfolk.
Herefter følger seks artikler, som hver især er et indblik i nogle af vores konkrete
praksis-projekter. Først en artikel om en af Limfjordsteatrets aktiviteter, derefter tre artikler om forskellige praksisforløb ved Teaterhuset Filuren og endelig afsluttes rækken
med to artikler om Opgang2’s Blok2.
Har du ikke fået nok efter disse ni artikler, så vil du i skolefagbladet Liv i Skolen,
der udkommer ultimo 2017 finde endnu et bidrag fra projektet. Denne gang set fra en
skolelærers perspektiv.
Derudover har projektets evaluator Susanne Hjelm Pedersen løbende gennem projektet produceret otte caseevalueringer, som kan downloades fra http://filuren.dk/
filurens-bibliotek/scenekunst-ind-i-den-aabne-skole. Via dette link findes også en
digital udgave af denne artikelsamling og andet materiale om Scenekunst ind i Den
Åbne Skole.
Rigtig god læse- og virkelyst i dette spændende krydsfelt mellem skole og scenekunst.
På vegne af Styregruppen for “Scenekunst ind i Den Åbne Skole”.
Malene Hedetoft, Leder af Teaterhuset Filurens KompetenceCenter.
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Projekt ”Scenekunst ind i Den Åbne Skole” set fra et
evalueringsperspektiv
Af evaluator Susanne Hjelm Pedersen
I efteråret 2015 blev jeg sammen med evalueringskonsulent Håkon Grunnet og praksisudvikler
inden for pædagogik og læring Ina Rathmann inviteret til at udvikle, deltage i og udføre evalueringen af projektet ”Scenekunst ind i Den Åbne Skole”. I samtale med projektets styregruppe
besluttede vi, at det ville være mest hensigtsmæssigt at arbejde med en kvalitativ, formativ evaluering, der kunne være med til at udvikle forløbets aktiviteter, da styregruppen allerede selv
var forpligtet på at udforme mere kvantitative afrapporteringer til støttegiveren Region
Midtjylland. Det blev til en beslutning om at gennemføre en række casestudier af udvalgte
forløb med undertegnede som hovedevaluator og Håkon Grunnet og Ina Rathmann som erfarne
sparringspartnere særligt i opstartsfasen.
		
Som evaluator kan jeg knap karakteriseres som ekstern, eftersom jeg også har deltaget i
styregruppemøder, været aktivt deltagende i planlægning og afvikling af diverse arrangementer
samt koordineret og skrevet en del af projektets øvrige formidling. Dertil kommer, at jeg også
undervejs har fungeret som samtalepartner for projektholderne, når der har haft brug for at vende
overvejelser og beslutninger om projektets retning. Alligevel har jeg i casestudierne efterstræbt
at holde mig på sidelinjen som den udefrakommende evaluator, som ikke har været involveret i
hverken udviklingen eller afholdelsen af de pågældende aktiviteter.
		
I denne artikel kaster jeg et reflekteret tilbageblik på evalueringen, giver et overblik over
evalueringens casestudier og samler op på central læring og vindinger fra projektet for de tre
involverede teatre.

Et tilbageblik på evalueringens afsæt og udvikling

Evalueringen sigtede som allerede nævnt efter at være en indholdsmæssig og formativ evaluering, der søgte at indfange de dramapædagogiske bidrag til undervisningen i skolerne, som
teatrene udviklede, så det kunne anskueliggøres, hvordan og i hvilket omfang teater- og dramaaktiviteterne i projektet bidrog med ’noget’ – og helst noget nyt – i grundskolen. Dermed var
ideen at assistere teatrene med at (videre)udvikle deres aktiviteter i skolerne via evalueringens
iagttagelser. Ydermere viste det sig hurtigt, at teatrenes interesse i særdeleshed lå hos børnene
som målgruppe; hvad får eleverne ud af det?
		
Derfor har langt størstedelen af evalueringens cases netop undersøgt aktiviteterne
i forhold til elevernes udbytte. For at nå i mål med denne vision blev det valgt at bruge evalueringsmetoden virkningsevaluering, der har fokus på, hvad der virker i forhold til at opnå bestemte
mål; kort sagt er virkningsevaluering en realitetstestning af forestillinger om, hvordan en indsats
virker. Virkningen eller effekten formodes videre at variere afhængigt af hvilken kontekst, den
iværksættes i, og hvem der deltager. På denne baggrund blev det også centralt at udvikle eva
lueringens grundlag sammen med de involverede parter. I de enkelte cases blev det derfor ofte
prioriteret at lave interviews med både elever og lærere foruden løbende observationer. I forhold
til evalueringens relevans og afsæt blev der også søgt at fokusere på det, som teatrene syntes, var
vigtigt og dermed også kvalificere evalueringens relevans ved at tage afsæt i noget, som teatrene
faktisk var optagede af. Valget faldt her på et grynende koncept, teatrene kaldte de fem optikker,
som er forskellige måder at se scenekunstaktiviteter i skolen på, og som derfor hver især har
forskelligt sigte i forhold til elevernes udbytte. For at kvalificere disse optikker yderligere afholdt vi
som evalueringshold en workshop med teater- og skolefolk, hvor vi bad dem kvalificere og
karakterisere de fem optikker med deres indsigt og viden, så vi kunne bruge dem som et praksisrelevant afsæt for evalueringen. Resultatet af dette blev evalueringens første rapport, som foreløbigt karakteriserede de fem optikker1.
		
Derudover blev der for hver enkelt case udviklet fokuspunkter og herudfra evalueringsspørgsmål i samarbejde med det pågældende teater og den ansvarlige teater- eller danse-pædagog. Hensigten var at evaluere hver enkelt case i sin egen ret, men med et blik for den gældende
optik. Derudover var hensigten at evaluere på, hvilken ekstra viden casen kunne tilføre optikken.
Med evalueringens afsæt på plads i form af de fem optikker skulle der – inden for evalueringens
ressourcemæssige rammer – udvælges et passede antal cases, således at alle fem optikker samt
de tre deltagende partner-teatre kom på banen.
		
Evalueringen lagde altså ud med at ville producere otte delrapporter samt en afsluttende
opsamling, og det er vi nået i mål med. Med den økonomiske ramme betød det, at der var cirka 50
timers arbejde til hver enkelt case inklusiv koordinering og kommunikation, udvikling af proces,
empiriindsamling og –analyse samt formidling.
1) De endelige optikker omtales særskilt i artiklen “Scenekunstaktiviteter i grundskolen set
igennem fem optikker, der også er en del af denne antologi”.
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Hvor tiden særligt viste sig at være knap var i nogle af casene, hvor udfordringer i koordineringen
med aktive skoler og virkelystne lærere stod i vejen for at få så meget og uddybende empiri, som
evaluator kunne ønske sig. Resultatet af evalu-eringen er dog alligevel, at der for projektet er blevet genereret viden, som har kunnet og stadig kan hjælpe med at videreudvikle de scenekunstneriske aktiviteter, hvad enten evalueringen har slået fast, at teatrenes formodning om, hvad
deres aktiviteter formår at bibringe eleverne, har holdt stik eller ej. Derudover har rækken af
rapporter og projektets øvrige formidlingstiltag såsom artikler og arrangementer forhåbentlig
leveret viden og inspiration til andre interesserede om for eksempel teatervalgfag på mellemtrinnet, rollespilsworkshop i samfundsfag eller undervisningsmateriale til udskolingselever. Hertil
kommer et udkast til et udviklings- og kommunikationsværktøj om scenekunstneriske aktiviteter
i skoleøjemed i form af de fem optikker, som de deltagende teatre selv bruger, og som andre
måske også kan finde inspiration i.
Som det fremgår ovenfor, var evalueringen nok ambitiøs og er nået rimeligt i mål, men set i bakspejlet er disse syv cases stadig blot en krusning på overfladen i forhold til viden om feltet scenekunst i
grundskolen og dettes virkninger.2

CASESTUDIE

RAPPORTNAVN

MÅLGRUPPE

OPTIK

CENTRALE FUND

LINK TIL RAPPORT

1

Evalueringsrapport 2:
Teater som valgfag – Et
samarbejde mellem
Teaterhuset Filuren og Skåde
Skole

Mellemtrin

Skabelse

Via valgfaget styrker eleverne deres sociale
sensibilitet, opnår evne til at byde ind med
ideer i et skabende fællesskab, navigere i
en foranderlig proces og arbejde sammen
mod et fælles mål.

http://filuren.dk/m
edia/1308/evalueri
ngsrapport-2-teater
-som-valgfag.pdf
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Evalueringsrapport 3:
Forestillingen Sunny Side og
workshop – Et samarbejde
mellem Opgang 2 og
Katrinebjergskolen

Udskoling

Kunst

Workshoppen kvalificerer elevernes evne
til at gå i dialog med forestillingen og skabe
æstetiske værker, der deles med andre via
den online platform Blok2.

http://filuren.dk/m
edia/1450/evalueri
ngsrapport3.pdf
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Evalueringsrapport 4:
Performative redskaber og
formidling med
udskolingselever – Et
samarbejde mellem
Limfjordsteatret og Vinderup
Realskole
Evalueringsrapport 5:
Åbningen af Europæisk
Kulturhovedstad Aarhus
2017: Forestilling med
udskolingselever – Et
samarbejde mellem
Limfjordsteatret og Skive
Kommune

Udskoling

Formidling

http://filuren.dk/m
edia/1449/evalueri
ngsrapport-4.pdf

Udskoling

Skabelse

Via teaterforløbet opnår eleverne
forståelse for performative redskabers
betydning for formidling, erfarer
betydningen af gruppedynamik og
samarbejde i forbindelse med
præsentationer og afprøver udvalgte
performative virkemidler.
Via teaterforløbet erfarer eleverne sociale
kompetencer i samspil med andre, ukendte
unge. Samtidig opnår de forståelse for
vigtigheden af et koncept for en fokuseret
og internsiv proces samt får ejerskab over
værket ved at tage del i at skabe det.
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Evalueringsrapport: 6:
Forestillingen Sunny Side og
idekatalog: Lærernes
oplevelser – et samarbejde
mellem Opgang 2 og
Tirsdalens Skole

Lærere

-
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Evalueringsrapport 7:
Samfundsfagligt rollespil
med udskolingselever – Et
samarbejde mellem
Teaterhuset Filuren og
Højbjerg Privatskole

Udskoling

Faglighed
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Evalueringsrapport 8:
Træning af sociale og
kropslige kompetencer med
indskolingselever – Et
samarbejde mellem
Teaterhuset Filuren og
Sødalskolen

Indskoling

Relation

4

Lærerene oplever, de får konkrete øvelser
til arbejdet med teater i skolen, og at det
med idekataloget bliver nemmere at
arbejde kreativt med eleverne.
Idekataloget er følgelig et redskab, som
lærerne på egen hånd kan og vil bruge som
et led i deres undervisning i samspil med
forestillinger fra Opgang 2.
Via rollespilsworkshoppen opnår eleverne
at kunne tage stilling til samfundsfaglige
modelproblemstillinger og på baggrund af
disse komme med forslag til handling.
Videre har de erfaret kompleksiteten i
spillets forhandlingsprocesser og dermed
opnået forståelse for politiske
forhandlingsprocessers kompleksitet.
Via forløbet oplever eleverne generelt
glæde ved kropslig udøvelse og bevægelse.
Eleverne viser tegn på at være tættere på
at kunne udvise kropslig bevidsthed og
forståelse i deres interaktion med
omverdenen.

http://filuren.dk/m
edia/1477/evalueri
ngsrapport-5-%C3%
A5bning-af-europ%
C3%A6isk-kulturhov
edstad-forestillingmed-udskolingselev
er.pdf
http://filuren.dk/m
edia/1476/evalueri
ngsrapport-6-foresti
llingen-sunny-side-o
g-idekatalog-l%C3%
A6rernes-oplevelse.
pdf

Som det fremgår af tabellen, formåede casestudierne at dække alle optikker og undersøge to eller flere forløb hos hvert teater.
Uden det har været planlagt, er der en overrepræsentation af udskolingselever som målgruppe. Dette stemmer dog fint overens
med, at et af de tre teatre i projektet udelukkende arbejder med udskolingselever i deres forløb. Alligevel kunne man have haft en
større opmærksomhed på at have evalueret flere forløb på mellemtrin og i indskoling.

2) Til sidst i denne artikel er der et par henvisninger til andre, nyere forsknings- eller evalueringsbaserede udgivelser på området.
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Evalueringens casestudier

Evalueringens syv casestudier, der blev gennemført mellem april 2016 og juli 2017, er alle beskrevet i særskilte rapporter3. Tabellen ovenfor er en oversigt over casestudierapporterne, som
viser hvilke optikker og målgrupper de omhandler samt hvilke centrale fund, evalueringen
gjorde4.
		
Som det fremgår af tabellen, formåede casestudierne at dække alle optikker og undersøge to eller flere forløb hos hvert teater. Uden det har været planlagt, er der en overrepræsentation af udskolingselever som målgruppe. Dette stemmer dog fint overens med, at et af de tre
teatre i projektet udelukkende arbejder med udskolingselever i deres forløb. Alligevel kunne man
have haft en større opmærksomhed på at have evalueret flere forløb på mellemtrin og i indskoling.
		
Alle casestudier på nær et enkelt, der havde fokus på læreres brug af Opgang 2 idekatalog til forestillingen Sunny Side, har undersøgt om elever opnår bestemte mål, kompetencer
eller viden ved at deltage i et givent forløb. Hvad end evalueringen har kunne dokumentere, at
disse mål blev opnået eller ej, har den dog stadig bidraget med ny viden om det pågældende
forløb, som har kunnet bruges i udviklingsøjemed.

Teatrenes udbytte, læring og overvejelser på baggrund af projektet

Foruden casestudierne, der specifikt har fokuseret på at få viden om elevernes udbytte af samarbejder mellem teater og skole, har der løbende i projektet været sat fokus på teatrenes læring
via individuelle samtaler, fælles møder og svar på spørgsmål fra regionen. Denne italesættelse af
læring har ikke dannet grundlag for en egentlig, systematisk evaluering, men i det følgende vil
jeg trække på dette materiale for at fremhæve nogle centrale resultater af projektet i forhold til
de tre teatre.

•
•
•
•

For de tre teatre står følgende fire punkter ud som væsentlige vindinger fra projektet:
Kontakt til og viden om skoler samt viden og evne til at udvikle forløb til en skolekontekst
En række afprøvede produkter, der har relevans for skoler
Styrket netværk i et teaterpædagogisk interesseret scenekunstmiljø
”Starthjælp”: projektet har givet anledning til at påbegynde en udvikling inden for feltet.

Først og fremmest har projektet altså sikret relationer til skoler, der udbygges og udvikles løbende,
og teatrene har fået viden om, hvordan skoler fungerer, og hvordan man kan finde et fælles sprog
samt gjort sig erfaringer med at arbejde i forskellige samarbejdskonstellationer med forskellige tidshorisonter og på forskellige ledelsesniveauer. Dertil kommer viden om, hvordan scenekunst og
læringsmål spiller sammen eller ikke og konkrete erfaringer med at udvikle og skabe nye produkter
i dette spændingsfelt. Helt konkret har alle teatre også udviklet holdbare, testede produkter i
form af for eksempel teater- og dansepædagogiske forløb, valgfag, en digital platform samt et
idekatalog til læreres arbejde med forestillinger. Og så er de fem optikker blevet udformet som
en kategorisering af arbejdet med teater i skolen og et kommunikations- og udviklingsredskab.
3) Alle evalueringsrapporter kan findes på Teaterhuset Filurens hjemmeside. I tabellen er der angivet direkte links.
4) Se artiklen “Scenekunstaktiviteter i grundskolen set igennem fem optikker i denne antologi for en uddybning af de fem
‘ optikker.”
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Dernæst har projektet også sikret netværk og samarbejde teatrene imellem med erfaringsudveksling til følge. Desuden har dette område via projektets forskellige netværksdage også samlet
og konsolideret et egentligt teaterpædagogisk fagfællesskab, der kan trækkes på fremadrettet.
Og så har det faktum, at projektet er tværregionalt, givet et større netværk på tværs af regionen.
Hertil kommer at teatrenes forskellige statusser som for eksempel egnsteater og projektteater har
lært de involverede projektholdere noget om samarbejder på tværs af organisationstyper.
Sidst men ikke mindst er et centralt resultat af projektet, at det har skabt den nødvendige
tid, det økonomiske råderum og vovemodet til at kaste sig ud i feltet mellem scenekunst og skole.
Der har været plads til at fumle, undersøge og udvikle, og det har betydet, at teatrene er nået nye
steder hen.
Samtidig har projektet dog også givet læring til fremtiden. Således er teatrene enige om,
at det i et fremtidigt projekt er essentielt at have faste, forankrede kræfter på alle teatrene i hele
projektperioden, og at det derudover vil det være oplagt at udnytte samarbejdet til at lære endnu
mere af hinanden ved at deltage mere systematisk i hinandens faglige praksis og udvikling.
Teatrene har også erfaret, at der ikke findes en universel opskrift på, hvordan samarbejdet med
skoler ser ud – det har vist sig, at behovene for hvert enkelt teater er forskellige alt efter vision,
kunstneriske profil, geografisk beliggenhed, forpligtigelser i forhold til rammeaftaler og andre
kontekstuelle faktorer.
Herudover er nogle af de overvejelser, der er dukket op som væsentlige hen imod projektets
afslutning blandt andre:

•
•
•
•

Hvordan fortsætte med udvikling efter projektets afslutning i et landskab hvor både økonomien
og skolernes fremtidige orkestrering er usikker?
Hvordan gøre arbejdet med teater i skolen organisatorisk og økonomisk bæredygtigt inden for
kulturfeltets økonomiske og foranderlige rammer?
Hvordan fange og fastholde skolernes (og lærernes) opmærksomhed i et utal af Åben Skoleprojekter?
Disse og andre overvejelser er, hvad de tre teatre kontinuerligt arbejder individuelt på at finde
gode modsvar til, så projektets resultater og erfaringer kan leve videre i det enkelte teaters
daglige virke.
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Projektets overordnede målsætning

I projektkontrakten med Region Midtjylland hedder det, at ”..målet med ”Scenekunst ind i Den Åbne
Skole” [er] at man ved at undersøge teaterkunstens og dramapædagogikkens innovative potentiale i
samarbejde med folkeskolens undervisningsmål vil udvikle ny viden, nye kompetencer, nye erfaringer, nye
produkter og nye udviklings værktøjer til brug i undervisningssammenhænge med børn og unge”5. På
baggrund af evalueringens casestudier og som det er redegjort for i denne artikel kan det konkluderes, at målet er indfriet. I kontrakten fortsætter ovenstående citat således: ”Det overordnede
formål er på sigt at få scenekunst på skoleskemaet”6. Dette mål må også siges at være opfyldt
til fulde i projektperioden. Således har Teaterhuset Filuren for eksempel haft 2900 deltagende
elever og 250 deltagende lærere fra 29 forskellige skoler, imens Limfjordsteatret har haft 1729
deltagende elever i projektets varighed. Opgang 2 har i samme periode opført næsten 500 turnéforestillinger hvoraf størstedelen har været på skoler rundt omkring i landet.

Videre læsning

Efterhånden findes der et væld af rapporter, forskning og skriv om kultur og børns læring. Nedenstående er et beskedent udpluk af feltet:

Projekter med følgeforskning:

Kulturens Laboratorium ved Kulturregion Fyn.
Følgeforskning ved Tatiana Chemi, Aalborg Universitet, Institut for Læring og Filosofi. Rapporten
“Partnerskaber blandt kunstnere, kulturinstitutioner og skoler “(2017) kan findes her:
http://vbn.aau.dk/files/259311622/Partnerskaber_blandt_kunstnere_kulturinstitutioner_og_skoler_online.pdf

Ej blot til lyst ved Aarhus Teater.

Følgeforskning ved Ida Krøgholt, Aarhus Universitet, Institut for Kommunikation og Kultur –
Dramaturgi. Delrapporten “Ej Blot Til Lyst, delrapport marts 2017” (2017) kan findes her:
http://www.aarhusteater.dk/media/686788/au-delrapport-ejblottillyst_maj2017.pdf

Kortlægninger af forskning inden for feltet:

Kulturstyrelsen: “Kortlægning af nordisk forskning om kultur og kreativitet i skolen” (2014):
http://slks.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/KS/Boern/Nordisk_Kortlaegning_final_06062014.pdf
Statens Kunstfond, Steen Holst: “Kortlægning af forskning i effekten af børns og unges møde med
kunsten” (2015): http://www.kunst.dk/fileadmin/_kunst2011/user_upload/Billeder/Billedkunst/
Initiativer/Finn_Holsts_rapport__Kortlaegning_af_forskning_i_effekten_af_boern_og_unges_
moede_med_kunsten.pdf

5) Kontrakt med Region Midtjylland (journal nr. 1-26-4-15), side 3.
6) Ibid.
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Scenekunstaktiviteter i grundskolen set igennem fem
optikker
Af evaluator Susanne Hjelm Pedersen
I denne artikel genbesøges fem optikker, der oprindeligt opstod i teatrenes praksisarbejde med
skolerne som et forsøg på at tydeliggøre læringen i den enkelte scenekunstaktivitet og skabe et
fælles sprog teatre og skoler imellem. I evalueringen blev optikkerne yderligere kvalificeret som
et udgangspunkt for evalueringen og som udviklings- og kommunikationsværktøjer for praksis.
Dette skete gennem en workshop med scenekunst- og skolepraktikere og mundede ud i den
første evalueringsrapport1. Sidenhen har optikkerne informeret og inspireret evalueringsfokus
for de casestudier, der er blevet evalueret, og casestudierne har til gengæld skabt ny viden om,
hvordan et forløb kan forme sig i en given optik, og samtidig testet optikkernes validitet.
Så hvorfor genbesøge optikkerne når de allerede figurerer i en hel rapport, og de samtidig
spiller en væsentlig rolle i alle casestudier? Først og fremmest er det vigtigt at understrege, at
denne artikel ikke gør den første evalueringsrapport overflødig; rapporten er nemlig på mange
måder en systematisk fremstilling af teater- og skolepraktikeres blik på scenekunst i skolen set i
lyset af de fem optikker og tilbyder dermed både indsigt, viden og ideer til videre udforskning
på feltet. Når optikkerne alligevel genbesøges, er det primært fordi, evalueringsprocessen har
givet anledning til at anskue optikkerne fra et praksisperspektiv. Og med det for øje, at optikkerne fremadrettet skal kunne fungere som et udviklings- og kommunikationsværktøj for
teatre og skoler, er de i den første udgave for specifikke. I den forbindelse er det vigtigt at påpege,
at optikkerne på ingen måde er opskrifter på færdige scenekunstneriske forløb i skolekontekst,
men nærmere er pejlemærker for udvikling af forløb og en hjælp til at sætte ord på, hvad et forløb
tilbyder i en læringskontekst.
Nedenfor fremstilles de fem optikker i en – for dette projekt – endelig udgave. Dette udelukker ikke, at de fremadrettet kan udvikles videre. Faktisk ville det være ønskeligt, i og med der i
enhver klassificering er fare for stagnation. I opstillingen af optikkerne er der taget udgangspunkt
i evalueringens første rapport og de enkelte caseevalueringers sammenligning af casen og den
relevante optik. Videre er der fundet inspiration i casestudiernes konklusioner, iagttagelser gjort
under casestudierne samt evaluators øvrige erfaringer og iagttagelser igennem evalueringsprocessen. Derudover er det tilstræbt at forenkle optikkerne og gøre dem mere generiske og
rummelige.

1) Rapporten kan tilgås via linket: http://filuren.dk/media/1307/evalueringsrapport-1-fem-optikker.pdf
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1. SKABELSESOPTIKKEN / DET SKABENDE RUM

Eleverne lærer ved at indgå i skabende teaterprocesser sammen med andre. Rummet etableres
i forløb, hvor eleverne skaber deres eget værk og/eller udvider et eksisterende værk såsom en
tekst via kollektive processer.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Mål der arbejdes mod:

At eleverne kan byde ind med ideer i et skabende fællesskab og herigennem opnå evne til at
tolerere, at deres ideer videreudvikles og danner afsæt for nye ideer.
At eleverne opnår evne til at navigere i en omskiftelig proces med varierende arbejdsformer,
krav og roller.
At eleverne træner deres evne til at skifte fokus ofte, men samtidig kan fordybe sig.
At eleverne styrker deres samarbejdsevner og sociale kompetencer i arbejdet mod et fælles mål.
At eleverne kender til, erfarer og kan bruge forskellige sceniske og performative virkemidler.
At eleverne opnår forståelse for vigtigheden af et koncept for en fokuseret proces, der når i mål.

Andre gevinster:

Eleverne opnår ejerskab og stolthed over værket ved at være medskabende.
Eleverne får erfaring med at være sammen og kommunikere med andre end dem, de er sammen med til daglig.
Eleverne kan opleve at blive mere modige og mindre generte.
Eleverne føler, ”de voksne” viser tiltro til dem, hvilket motiverer dem.

Tips og opmærksomhedspunkter:

Valgmuligheder og medbestemmelse giver engagement og ejerskab.
At ”finde på” og skabe uden der vurderes er vigtigt. Til gengæld er ”rigtigt og forkert” ikke sat ud
af kraft, når det gælder repetition og iscenesættelsesaktiviteter.
Forløbets koncept skal designes med blik for den tid, der er til rådighed, så eleverne oplever at
nå i mål.

2. KUNSTOPTIKKEN / DET KUNSTFAGLIGE RUM

I det kunstfaglige rum oplever eleverne teaterforestillinger og deltager i før- og eftertiltag i relation til forestillingen. Mødet med værket er centralt.

•
•
•
•
•
•
•

Mål der arbejdes mod:

At kvalificere elevernes møde med værket ved at styrke deres evne til at gå ind i værkets udtryk
via forståelse for formsproget.
At ruste eleverne til at gå i dialog med værket via indlevelse, identifikation, oplevelse og sansning.
At stimulere eleverne til at reflektere og udtrykke sig i forlængelse af værkoplevelsen.

Andre gevinster:

For klassen kan teaterforestillingen fungere som en anderledes, fælles oplevelse.
Optikken imødekommer et behov fra lærerhold om ”dannelse”.

Tips og opmærksomhedspunkter:

Det kan være svært at styre elevernes læring og refleksion, fordi værket ofte vil være et autonomt
kunstværk, og fordi den enkelte elevs oplevelse nødvendigvis er subjektiv. Men det er netop en
pointe, at refleksion og subjektiv læring i sig selv har værdi. Før- og eftertiltag kan dog forsøge
at præge læring og refleksion i en bestemt retning.
Refleksion kan antage mange former – i projektets case med Opgang 2 tog det form af egen skabende virksomhed indenfor for eksempel film, design og digtskrivning.2

2) Se caserapporten her: http://filuren.dk/media/1450/evalueringsrapport3.pdf
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3. FAGLIGHEDSOPTIKKEN / DET FAGLIGE RUM

I faglighedsoptikken bruges teaterpædagogik og scenekunst som en didaktisk metode til at
tilegne sig andet fagligt stof og i forlængelse heraf specifikke faglige mål.

•
•
•
•

•
•

Mål der arbejdes mod:

At eleverne opnår en dybere forståelse for fagligt stof/begreber/temaer/viden/processer etc.
Opnåelse af udvalgte læringsmål for den pågældende faglighed.

Andre gevinster:

Eleverne oplever den didaktiske metode som sjov, kollektiv og anderledes, hvilket skaber
engagement.
Den didaktiske metode kan give eleverne en oplevelse af klassen som et samarbejdende
kollektiv.

Tips og opmærksomhedspunkter:

Eleverne skal have kendskab til det faglige stof på forhånd via almindelig undervisning, så forløb
i optikken bedre kan bygge bro til fagområdet og dermed sætte eleverne i stand til at se sammenhænge og drage perspektiver mellem et givent forløb og den normale undervisnings stof.
Forløbet kan med fordel tænkes i forhold til den almindelige faglige undervisning: Hvad skal gå
forud, hvad kan komme efter?
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4. RELATIONSOPTIKKEN / DET RELATIONELLE RUM

I det relationelle rum er der fokus på sociale, kommunikative og relationelle evner med udgangspunkt i forståelse for krop og kropslig kommunikation.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Mål der arbejdes mod:

At give eleverne kropslige og sociale kompetencer.
At træne eleverne i at mærke deres egen krop og derved kunne udvise kropslig bevidsthed og
forståelse i interaktion med omverdenen.
At træne eleverne i at kunne aflæse andres kropssprog og adfærd samt sociale spil og relationer.
At styrke elevernes evne til at samarbejde via forbedret kropslig kompetence og samarbejder på
tværs af køn, etnicitet etc.

Andre gevinster:

Eleverne oplever glæde ved kropslig udøvelse og bevægelse.

Tips og opmærksomhedspunkter:

Erfaringerne, der gøres i forløbet, skal kobles til eller være i tæt relation til elevernes dagligdag.
Det er vigtigt at arbejde med gentagelser og italesættelse forløbet igennem.
Ro, veludviklet evne til opmærksomhed og tid er faktorer, der skal være tilstede, før man kan
arbejde imod målopnåelse.

5. FORMIDLINGSOPTIKKEN / DET FORMIDLENDE RUM

I det formidlende rum arbejdes der med performative redskaber for at styrke og træne elevernes
formidlingsmæssige kompetencer.

•
•
•
•
•
•
•
•

Mål der arbejdes mod:

At eleverne får forståelse for performative redskabers betydning for formidling.
At eleverne opnår bevidsthed om en modtager i formidlingssammenhæng.
At eleverne afprøver og bruger udvalgte performative redskaber i formidling.
At elevernes bevidsthed om egne udtryksmidler styrkes.
At eleverne erfarer betydningen af gruppedynamik og samarbejde for gruppepræsentationer.

Andre gevinster:

I forløb, hvor der er fokus på formidling i grupper, kan der være en social gevinst i klassen.

Tips og opmærksomhedspunkter:

”At gøre” – det vil sige at afprøve de performative virkemidler med krop og stemme – er vigtigt.
At lade elever være både afsendere og modtagere øger elevernes opmærksomhed på, at begge
positioner har betydning for formidling.
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Når projektevaluering tager udgangspunkt i
praktikernes erfaringer
Reportage fra et fagligt møde
Af Susanne Hjelm Pedersen

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 kvalificere 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 indfinde sig. Imens der indtages
kaffe og rundstykker, byder evalueringsgruppen på projektet ”Scenekunst ind i Den Åbne Skole”
velkommen. Projektet ”Scenekunst ind i den åbne skole” anføres af de fire midtjyske teatre
Teaterhuset Filuren, Opgang 2, Limjordsteatret og Syddjurs Egnsteater1. Teatrene har hver især
indgået partnerskaber med en række lokale skoler, der har forpligtet sig til at samarbejde med
det enkelte teater igennem hele projektets forløb. Formålet med projektet er at styrke og åbne
for nye samarbejdsformer mellem skoler og professionelle teatre til gavn for begge parter. På den
måde håber teatrene at udvikle såvel skolernes som deres egen viden om, og brug af, scenekunst
i skolen.
Da projektet er støttet med midler fra Region Midtjylland, er der også tilknyttet et evalueringshold, og det er dette hold, der har taget initiativ til dagens workshop. Håkon Grunnet, der er
evalueringskonsulent 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,
teaterpædagoger og lærere bibringer på dagens workshop, kan hjælpe evalueringsholdet 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. Winnie Tornvig Hooge, der er lærer
på Elise Smiths Skole i Aarhus og kontaktperson for samarbejdet med Teaterhuset Filuren, ser for
eksempel en klar forbindelse til skolens dagligdag: ”Det at evaluere er en stor del af skolehverdagen, 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 kommer ud på skolerne, har også ofte behov for at høre, om et projekt
går i den rigtige retning, og om det er de rigtige aktiviteter, 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 har også
været givende at mødes med, og tale med, teaterpædagogerne for Winnie Tornvig Hooge:
”Jeg er blevet opmærksom på, hvad det er for en verden, teaterfolkene befinder sig i, når de
finder på aktiviteter, og deres syn på læring som dramapædagoger.

1) Syddjurs Egnsteater trak sig ud af projektet efter det første år pga. manglende ressourcer, derfor optræder Syddjurs Egnsteater kun i denne artikel.
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Der er pædagogiske overvejelser fra de to fagligheder, som jeg kan høre, vi alle bliver klogere
på”. Også Kenneth Brynning, der er uddannet lærer fra Den Fri Lærerskole og involveret i projektet på teatrenes side som professionel rollespiller, giver udtryk for denne gevinst ved dagen:
”Vi får perspektiveret vores professionelle roller og får sådan set også nedbrudt nogle mure. På
den måde bliver det ikke en ”os og dem”-mentalitet, men et ”os””. Med et glimt i øjet tilføjer han
”forhåbentlig”, og fortsætter: ”Det er meget spændende at blive sat sammen på tværs af så forskellige professioner. 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 held, og alle samles for at runde workshoppen af, er det da også mødet mellem
lærere og teaterpædagoger, der står centralt for deltagerne. At have haft tid til at snakke med
”modparten” og fået tydeliggjort en fælles holdning 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 workshoppen 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.

SUSANNE HJELM PEDERSEN
Susanne er cand. mag. i dramaturgi fra Aarhus Universitet og University of Toronto og leder
evalueringen af projektet ”Scenekunst ind i den åbne skole”. Sideløbende arbejder hun bl.a.
på DDSKS og som ekstern lektor på Afdelingen for Dramaturgi.
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Fotosyntese som en kulturel udtryksform i 3. klasse
Af Charlotte Olling Rebsdorf

Jeg hiver i håndbremsen. Sidder lidt endnu i bilen med varmen på og overvejer, hvordan jeg skal få
slæbt alle tingene ind. Slukker motoren og pakker blæseren, vandbadet, jorden og den store lampe
ned i en papkasse.
Skolen lugter hjemligt, og biblioteket, som det første rum jeg træder ind i, møder mig med en
særlig duft, duften af barndom. På lærerværelset møder Lisbeth mig med et smil og en kop
kaffe. Vi skal ned i 3. klasse. Vi slæber tingene med. På gangen kommer eleverne stormende, de
standser op og tager tingene op ad kassen, allerede i gang med at undersøge.
I dag skal vi lære om fotosyntesen. Er der nogen, der ved, hvad det er?
“Noget med at tage billeder”, lyder et svar.
“Nej, det er noget, som sker i naturen”, siger en anden.
Sammen får vi os pejlet ind på naturen og træer. Læreren fortæller om, at det er i bladene, den
usynlige proces foregår. Vi taler om lys, vand, sukker og luft. Alt sammen noget, som træet
lever af og bliver højere af, år for år. Det er noget, vi ikke kan se, men vi kan se træet gror. Vi
kigger på fotosyntesen som en formel og taler om de forskellige led i fotosyntesen.
Hvordan ser luft ud? Sebastian hopper ud på gulvet og giver sig til at dreje rundt. Hele klassen
hvirvler rundt i lokalet. Her beslutter vi at trække bordene ud til siden. Alle samles på gulvet i en
cirkel.
Jeg fortæller, at i dag skal vi lave en lille forestilling om træers opvækst.

Undersøgelsesfasen

To og to går eleverne sammen – den ene er et træ, den anden er elementerne vand, lys og luft.
De skiftes og ser også på andre i klassen og får nye ideer. Veronica stritter med fingrene og lader
som om de drypper med vand.
Flere ser det, undersøger det, laver andre regnformer, eleverne udvikler på deres egen lille
forestilling om et træ der næres og vokser op.

Modelleringsfasen

Alle har nu et lille produkt, en slags model for et træ, der vokser op, ved hjælp af de tre elementer.
Det er blevet til en fast lille rutine, nærmest en dans, eleverne laver to og to. Vi sætter
musik på.
Frikvarter. Alle løber ud og finder blade, de skal bruges som invitation til 2. klasserne. I frikvarteret opsætter vi en lille scenografi. Jord i en rundkreds på gulvet. Små glas med vand i. En
blæser i hjørnet. En lampe med kraftigt lys i et andet hjørne og et vandbad med et håndklæde
ved siden af. Alle får en plads i scenografien. Vi øver igen med musik. Musikken er nummeret
”Bad” af Johann Johansson.
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Eleverne inviterer 2. klasserne ind ved at give dem et blad hver, et blad, de skal passe på
under forestillingen. Før de går de ind i klassen, tager de skoene af og bliver vist hen, hvor de
skal sidde.
Scenen er sat. Alle er parate, indtager deres form på gulvet. Lyset slukkes, og kun den kraftige lampe
lyser på scenen. Musik.
Træerne vokser og bliver større. Eleverne agerer luft, vand og sol. Da de er færdige med træets
opvækst, inviterer de 2. klasserne på scenen, og de går rundt sammen med dem og viser, at man
godt må gå op i vandet. Snuse til jorden, mærke varmen fra solen og bliver blæst igennem af
ventilatoren. Til sidst putter de bladet i glasset med vand og ser de små bobler af ilt, som bladet
frigiver. De placerer glasset i jorden og sætter sig. Forestillingen er slut.

FAKTABOKS OM FORLØBET:
• Tidsforbrug:

•
•

Fire timer til selve forløbet og
To timers forberedelse fra
lærerens side.
En kort introduktion af fotosyntesen på forhånd.
Rekvisitter:
En pose jord, et vandbad/kar,
en ventilator, en kraftig lampe
og små glas med vand i.

Perspektivering og evaluering

”Hvad oplevede I under forestillingen?”, spørger Lisbeth. En elev fra 2. klasse siger, at det hele var
så smukt, og træet voksede med hjælp af vinden og solen. En anden fortæller, at det var dejligt at
stå i jorden med bare tæer. En fra 3. klasse siger, det var skægt at være et træ, som fik lov at vokse
med hjælp fra en kammerat. En fra 2. klasse vil ud og undersøge, om han kan høre træer gro.
Jeg fortæller om den iltfrigivelse, eleverne så i glasset. Læreren siger, at næste gang skal de se på
bladets opbygning under mikroskop, så kan de måske se de små spalteåbninger i bladet.
Bilen er igen pakket. Mit tøj dufter af jord, børn og barndom.

CHARLOTTE OLLING

Teaterpædagog ved Limfjordsteatret. Charlotte er uddannet folkeskolelærer og har teater
som hovedfag og har både en pæd. diplom i dramapædagogik og en master i teaterpædagogik ved Metropol og Betty Nansen i København samt Künste der Berlin. Hun er til
daglig ansat på Limfjordsteatret som teaterpædagog og projektudvikler. Det daglige fokus
på Limfjordsteatret er kunst og mødet med kunsten og hvordan det transformeres til læring
og dannelse for elever.
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På gulvet med ”Gespenst” i danskfaget

En dramaanalyse med teaterpædagogiske redskaber på mellemtrinnet
Af Malene Hedetoft
For godt to år siden læste jeg artiklen ”Hvad skal vi med skønlitteraturen?” af Jeppe Bundsgaard
og Marianne Oksbjerg i antologien ”Litteraturlyst og læring” fra Dansk Psykologisk Forlag. Denne
artikel gjorde stort indtryk på mig, idet den præcist ramte og beskrev et syn på litteratur og læring
i skolens danskundervisning, som jeg fuldt ud kunne tilslutte mig. Et syn, hvor elevens møde med
værket er sat i centrum, og hvor undervisningens mål er at kvalificere elevens dialog med værket.
I kraft af mit virke som leder af Teaterhusets Filurens afdeling for læringsforløb til skolen stod jeg
overfor at skulle virkeliggøre en ide om at skabe et teaterpædagogisk danskforløb til mellemtrinnet med udgangspunkt i genren dramatik.
Min intention med forløbet var at sætte genren dramatik på skemaet, men samtidig også at
give eleverne oplevelsen af et indlevende møde med en dramatisk tekst via krop og sanser.
Bundsgaard og Oksbjergs artikel taler præcis for en sådan tilgang. Den går nemlig i clinch med, at
meget af det undervisningsmateriale, der i dag udgives til brug i danskundervisningen i skolen,
har en tendens til at fokusere langt mere på, at eleverne arbejder med løsrevne analytiske
begreber og redskaber end på at træne eleverne i at forholde sig til, hvad teksterne faktisk
siger. Endsige til at diskutere teksternes livs- og verdensopfattelser. Artiklens forfattere
fremhæver, at de didaktiske intentioner i hovedparten af læremidlerne til litteraturundervisning synes at rette sig mod, at eleverne lærer litterære begreber som metafiktion, personkarakteristik, intertekstualitet, fortællersynsvinkel og hundredvis af andre begreber uden at der lægges op til, at eleverne umiddelbart skal bruge disse begreber til noget. De skal tilsyneladende
lære dem for at lære dem.
Jeg er selv uddannet dramaturg og er af den opfattelse, at analyseredskaber altid kun vil
være nøgler til at grave sig ned i og søge forståelse og dialog med et værk. De er aldrig et mål i sig
selv. Mit ønske med det teaterpædagogiske danskforløb, som jeg stod overfor at skulle udvikle,
var altså at fokusere på værket og elevernes møde med dette. Samtidig skulle det være et forløb,
hvor vi fik borde og stole ud til siden og brugte teaterpædagogiske redskaber og øvelser til at
arbejde med teksten. Det skulle være et forløb, hvor de teaterpædagogiske øvelser kunne
understøtte elevernes rejse ind i en forståelse og sansemæssig erfaring af en dramatisk tekst.
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Det dramatisk værk

Jeg havde allerede en dramatisk tekst i tankerne, som jeg vidste havde stor relevans for
netop mellemtrinselever. Nemlig værket ”Gespenst” skrevet af den danske dramatiker Lenemarie
Olsen, som har udviklet sit skuespil i samspil med 11 børn i alderen 9-13 år fra Viborg Dramaskole i regi af Teaterhuset Filurens DramatikVærk. ”Gespenst” er i udgangspunktet en gyser
med både levende og døde børn, der går igen. Men det er i allerhøjeste grad også en fortælling
om alle de sociale spil, der kan være på færde blandt syv børn, der mere eller mindre mod deres
egen vilje er sendt på feriekoloni uden rigtig at kende hinanden. Stykket har en høj dramatisk
kvalitet ikke mindst i kraft af sine rytmiske stramme og økonomiske replikker, som holdes i et
sprog, der ligger ligetil i munden på de 9-13 årige og dog samtidig indeholder meget social
spænding og energi i samspillet mellem stykkets karakterer. Skuespillet ”Gespenst” rummer
således rig mulighed for, at mellemtrinselever kan indleve sig og spejle deres egen verden i
de sociale spil mellem stykkets karakterer og for, at de kan blive fanget ind af stykkets uhygge og
atmosfære. Samtidig er det med hele 11 roller en god læserudfordring selv for os, der er garvede
dramatiklæsere.

Forløbet

Udviklingen af forløbet fandt sted sammen med min kollega teaterpædagog Iben Rønn Christensen og tre femteklasser og deres dansklærere fra Skåde Skole i Århus. Efter en hel del afprøvning og justeringer er vi nået frem til et forløb, der løber over fem uger, hvor hver klasse har besøg
af en teaterpædagog 1½ time hver uge. Mellem disse besøg arbejder klassen med mere almindelige danskfagsanalyseopgaver i forhold til værket sammen med deres lærer. Kort skitseret udfolder de fem gange med teaterpædagogen sig således:
Første undervisningsgang bruges på at nå gennem hele manuskriptet sammen med eleverne.
Nogle scener læses op af eleverne; andre genfortælles af teaterpædagogen. Vi prioriterer at bruge
de første 1½ time af forløbet på, at hele klassen sammen oplever fortællingen og karaktererne i
”Gespenst”, da vi derved skaber en vej ind i stykket, som bliver langt mere sanselig end hvis eleverne selv på egen hånd skulle kaste sig over at læse dramatik med 11 roller.
Anden undervisningsgang arbejder vi via teaterpædagogiske øvelser med personkarakteristik
af de syv levende børn i stykket. Eleverne skaber hver én af stykkets roller som en fysisk karakter
på gulvet samt arbejder i grupper med at meddigte på karaktererne ved at lave små scener om,
hvordan hver af karaktererne har det hjemme dagen før, de skal afsted på feriekoloni. Alle grupper slutter af med at vise deres små scener for hinanden, og vi taler på klassen om, hvad vi
via arbejdet har erfaret om personerne i skuespillet.
Tredje undervisningsgang handler om stemningen og atmosfæren i skuespillet, så her tager vi
fat på scenerne med de døde børn, der går igen. Vi arbejder med, hvordan man fysisk og scenisk
skaber en stemning af uhygge, og eleverne kommer med bud på, hvordan de via små
relationsstatuer (to personer placeret i et stillbillede som viser en relation mellem dem) kan
formidle, hvad de ud fra teksten oplever er på færde mellem de levende og døde børn. Eleverne
slutter af med i grupper at skabe små nonverbale scener over hver deres scene fra skuespillet,
hvor de levende og døde børn mødes.
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Fjerde undervisningsgang arbejder vi med social status mellem de levende karakterer og undertekst. Vi arbejder os af den vej ned i enkelte replikker og træner at læse ind under
ordene og mellem replikkerne for at komme helt ind under huden på, hvad der foregår mellem
karaktererne, og hvordan det sociale statusforhold mellem karaktererne ændrer sig og udvikler
sig gennem stykket.
Femte undervisningsgang arbejder vi med at søge efter en mere samlet forståelse og oplevelse af teksten. Da det netop er det sociale spil mellem karaktererne, der er tematisk central for
”Gespenst”, laver eleverne tre fysiske billeder af tre centrale scener, som sat i rækkefølge med
hinanden viser de sociale statusskift og ændringer i sociale strukturer, der sker mellem de levende børn gennem stykket. Det er eleverne, der i fællesskab forhandler sig frem til, hvordan de
tre billeder og det indbyrdes forhold mellem karaktererne skal formidles fysisk. Endelig afsluttes
femte undervisningsgang med, at eleverne individuelt skaber et fysisk billede eller en lille scene
med to eller tre af deres kammerater, der udtrykker netop deres egen følelsesmæssige eller tematiske oplevelse af skuespillet. Hvad har stykket og arbejdet med dette sagt dem, som dem de er?

Målet med forløbet i sin helhed er at give eleverne mulighed for via fysiske og teaterpædagogiske øvelser at arbejde både med næranalyser af dele af teksten og gå i dialog med værket i
sin helhed både individuelt og sammen med deres klassekammerater. Da værket ”Gespenst” har
et meget åbent fortolkningsrum uden endegyldige moraler, men med mange uløste spørgsmål
og tomme pladser, som eleverne nødvendigvis selv må fylde ud undervejs, så afsluttes forløbet
ikke med en endelig konklusion på, hvad værket betyder, men derimod med en mangfoldighed af bud på elevernes egne tolkningsansatser. Vi søger altså ikke en endegyldig fortolkning, men håber på at sætte den enkelte elev i en engageret, kvalificeret dialog med værket.
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Erfaringer og oplevelser med forløbet

En af de udfordringer, vi sammen med de involverede dansklærere har måtte løse undervejs,
var, at eleverne med en uge mellem hvert af teaterpædagogens besøg ikke alle var i stand til
at huske teksten og de opdagelser, de havde gjort i den. Vi har derfor indført, at der mellem
teaterpædagogens besøg er indlagt mere almindelige danskfagsanalyseopgaver, som eleverne
arbejder med sammen med deres lærer. Det kan for eksempel være en opgave med at lave personkort på stykkets levende karakterer. En opgave, hvor eleverne skal notere dels, hvad de kan
læse på linjerne om en karakter – altså fakta - og dels hvad de kan læse mellem linjerne om en
karakter – altså hvad de ud fra, hvad karakteren gør og siger, fornemmer og forestiller sig om
karakterens personlighed. Disse personkort danner så udgangspunkt for elevernes arbejde med
at give karaktererne fysisk form og liv på gulvet, når teaterpædagogen kommer anden gang.
Klasseopgaverne, som dansklæreren laver med klassen mellem hver af teaterpædagogens besøg, gør, at forløbet opleves mere sammenhængende for eleverne. Samtidig har de også den
fordel, at forløbet integreres bedre i lærerens egen danskundervisning i klassen.
Forløbet er således også et forsøg på at finde en god, funktionel form, der kan forene dansklærerens danskfaglige undervisningskompetencer med teaterpædagogens kompetencer
i at sætte fysisk, kropsligt og dramatisk arbejde i gang med eleverne. Vi lader dansklærerne
varetage det, de er bedst til, og teaterpædagogen det, som denne er bedst til, men fletter deres
arbejde sammen via værket. Vi opfordrer samtidig dansklærerne til at hugge alt, hvad de lyster,
af øvelser fra teaterpædagogens arbejde, og som de tænker, at de selv kan bruge fremadrettet i
deres egen undervisning. Vi tror på, at det er lettere for lærerne at implementere teaterpædagogiske elementer og øvelser i deres videre undervisning af klassen, da læringsmetoden
via de fem gange med teaterpædagogen allerede er blevet etableret i klassens læringsrum.
Eleverne er efter ”Gespenst”-forløbet fortrolige med denne måde at arbejde på, så læreren skal
så at sige blot vedligeholde den sammen med eleverne.
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Når det er sagt, vil jeg dog samtidig påpege, at det arbejde som en teaterpædagog med en scenekunstnerisk uddannelse og baggrund kan yde ind i en klasse ikke er noget, som en dansklærer
kan varetage og udfylde på samme kvalificerede vis som teaterpædagogen. Jeg mener, at vi bør
havde respekt for forskelligheden i vores fagligheder. Jeg bliver ikke dansklærer af at udvikle enkelte forløb til danskundervisningen, lige så lidt som dansklæreren bliver fuldbåren teaterpædagog af at følge et teaterpædagogisk forløb i sin klasse eller tage et par kurser. Vi skal ikke prøve
at blive hinanden, men derimod via mulighederne i Den Åbne Skole søge samarbejder, hvor eleverne får glæde af netop at møde begge fagligheder i fuld styrke.

Elevernes udbytte

Noget af det, som jeg finder allermest værdifuldt ved at bringe den teaterpædagogiske metode
ind i danskundervisningen, er, at den skaber nye måder at komme til ”orde” på for eleverne. Den
elev, som måske ikke er så stærk til at udtrykke sin fortolkning verbalt, men som via fysisk
karak-terarbejde er i stand til at vise en forståelse og fortolkning af en karakter fra stykket eller
formidle en sansemæssig og følelsesbåret erkendelse af teksten, kommer til orde med kroppen
og sanserne og bliver hørt og set, fordi den fysiske og dramatiske udtryksform værdisættes på
lige fod med at kunne udtrykke sin fortolkning verbalt i danskundervisningens faglige kontekst.
Derudover har det i samtlige klasser, hvor vi har gennemført forløbet, tydeligt vist sig, at det at
inddrage kroppen, sanserne og det dramatisk skabende udtryk fanger eleverne. De nyder at
bruge mere af dem selv end hovedet i danskundervisningen og melder tilbage med at investere
sig og give den fuld skrue.
Vi har flere gange oplevet, at eleverne af egen fri vilje har læst på manuskriptet mellem undervisningsgangene og leget med scenerne i frikvartererne. En dreng fra en femte klasse
udbrød sågar umiddelbart efter den første gennemgang af stykket: ”Findes der ikke en toer?”
Jeg tør derfor godt konkludere, at vi er lykkes med at skabe et forløb, der fanger og engagerer
mellemtrinseleverne; og det til trods for, at vi den første gang starter med at stikke dem et
80-siders manuskript uden et enkelt billede. Helt særligt bliver det for mig, når det indimellem
sker, at en elev får øje på noget i teksten, som end ikke jeg, der ellers har været med i udviklingen
af stykket sammen med dramatiker Lenemarie Olsen og de 11 børn fra Viborg, har set før. Når
det sker, bliver undervisningssituationen næsten magisk, fordi skellet mellem elev og underviser pludselig ophæves, og vi i stedet er på en fælles udflugt ind i den dramatiske tekst.
TEATERHUSET FILURENS KOMPETENCECENTER
Vi har indgået partnerskaber med de fire aarhusianske skoler Skåde Skole, Elise Smiths Skole,
Sødalskolen og Sølystskolen. Sammen med dem har vi udviklet en bred vifte af scenekunstneriske og teater- og dansepædagogiske aktiviteter og forløb med relevans og brugbarhed
for folkeskolens elever og undervisere. Disse danse- og teaterpædagogiske forløb sætter
fokus på æstetisk skabende processer, læringsfremmende bevægelse, livsduelig robusthed
samt faglig og social trivsel. Eleverne lærer på en anden måde, og underviserne klædes på
til selv at benytte teatrets læringsredskaber og greb i klassen.
De tre artikler På gulvet med ”Gespenst” i danskfaget, Sprog er noget, vi danser og
Hovedet ved det godt, men forstår man det med krop og sanser? rummer hver et fagligt indblik
i tre af disse forløb.
Følg løbende Filurens KompetenceCenters TILBUD TIL SKOLER på Filurens hjemmeside.
Færdigudviklede forløb kan bestilles af alle skoler i Aarhus Kommune via ULF I Aarhus.
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Sprog er noget, vi danser

Med en kombination af metoderne Total Physical Response og Kreativ Dans
lærer 0. og 1. klasser på Sødalskolen i Aarhus engelske gloser
Af Eva Damholt

Igennem Teaterhuset Filurens samarbejde med skoler i Aarhus har jeg i de sidste tre år været ekstern danselærer i de almene fag dansk og engelsk. Målet har været at lave bevægelse med 0. og
1. klasser, der retter sig specifikt mod opnåelse af klassetrinenes faglige læringsmål. Men herudover understøtter dansen i min optik også børnenes trivsel og dannelse.
Det er mange fokusområder at tilgodese på 5-6 undervisningsgange, men det er også et
spændende research- og planlægningsarbejde, for hvordan gøres det i praksis? Efter at have
gentaget forløbene nogle gange er jeg blevet klogere på, hvad vi skal lave for at ramme
både målstyret faglig læring, styrkelse af sociale kompetencer og motorisk træning.

Total Physical Response og Kreativ Dans som metoder

Der er særligt to metoder, jeg trækker på for at nå i mål med alle tre parametre. I min egen praksis
som engelsklærer blev jeg opmærksom på sproglæringsmetoden Total Physical Response. Metoden baserer sig på en sproglig tillæring, hvor børnene lærer gloser ved fysisk at agere eller lave
fagter. Først viser og udtaler læreren ordene, og børnene gentager fysisk – selve det at udtale
engelske gloser kommer, når børnene individuelt er klar til det. Metoden ligger tæt op ad måden,
børn lærer deres modersmål på ved først at forstå og respondere på sproget gennem iagttagelse
og imitation og senere selv at udtale enkelte ord og dernæst sammenhængende, simple sætninger.
I min lærerpraksis observerede jeg også en særlig problemstilling, som jeg havde lyst at udfordre. Meget skolelæring baserer sig på, at børn skal forholde sig til et fladt papir, mens de sidder
ned. De børn, der ikke er gode til at modtage indlæring på den måde, så ud til at komme bagud i
den sproglige læring, fordi de ikke har roen til at sidde stille. Som danselærer har jeg i forvejen erfaret, at nogle urolige børn kan nyde godt af at få fyret krudt af gennem metoden Kreativ Dans, og
ofte kommer der en spontan ekstra motivation til den fælles deltagelse i klassens aktiviteter, når
jeg tilbyder, at deres krudt faktisk kan bruges konstruktivt til at løse små, fysiske danseopgaver.
Det lå derfor lige til højrebenet at kombinere sprogindlæringsmetoden TPR med dansemetoden
Kreativ Dans.

På gulvet med børnene

Når jeg som danseformidler møder eleverne i 0. eller 1. klasse, starter vi altid med at ”finde vores
krop” – og når vi gør det i ”Dans og engelsk”, så gør vi det såmænd bare på engelsk. Jeg har forinden fundet et egnet lokale på skolen, hvor der er nok gulvplads til, vi kan rulle rundt på gulvet
og løbe rundt. Vi sætter os i en rundkreds og mødes fysisk i ro. Det er meget basalt, men selve
det at mødes uden borde gør en stor forskel i børnenes adfærd og evne til at være sammen. Så
før vi kan lave øvelser med engelsk og dans, skal der trænes selvdisciplin, opførsel og gruppesamarbejde. Afhængig af klassen kan dette tage mere eller mindre tid og fokus. Vi træner blandt
andet at kunne sende et håndtryk stille og roligt rundt i en rundkreds. Vi giver hinanden hånd og
siger ”Hello my name is…”, og vi sender måske også et knus rundt i cirklen. Og mens vi sidder i
rundkredsen, så udtaler vi, hvad kropsdelene hedder fra fod til hårtop. Når vi senere varmer op,
udtaler jeg ordet for de forskellige kropsdele, mens vi bevæger de enkelte dele. Derfra begynder
vores små, sjove danselege, der tager udgangspunkt i gloser om kroppen, og senere tillægger
vi gloser om alt det, kroppen kan: ”I can jump, I can crawl, I can smile...”. Dernæst arbejder vi på
forholdsord.
Næste skridt er, at børnene laver bevægelsesopgaver, der består af forskellige skulpturer. Jeg
hjælper ofte i gang – som regel ved at bryde bevægelsesopgaven ned til meget simple opgaver:
”Tja, måske kunne I stille jer i en skulptur, der viser en bevægelse fra leg i skolegården? Og bag
efter en anden skulptur fra samme legepladsleg. Hov, hvis I gentager den første skulptur og den
næste skulptur, så bevæger I jer! Så har I sørme lavet en lille dans allerede…”.
Børnene har brugt deres kreative skaberevne, de har bevæget sig, og de har lært engelske
gloser gennem legen; særligt fordi koreografien skal trænes mange gange, før man husker rækkefølgen. Så selvom børnene leger og har det sjovt, er der sproglig træning inkluderet.
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At lære og at være sammen på nye måder

Ofte ser jeg børn og lærere, der i starten af et danseforløb har svært ved at afkode, hvad vi må
og ikke må i dansetimerne. For man må åbenbart noget mere – eller noget andet. Og hvad må
man ikke? Er det fri legetime, hvor man må huje rundt og lege tagfat og skubbe hinanden rundt
i puderne i puderummet? Nej, det må man ikke. Jeg møder børn, der ikke er vant til at fokusere
på en kropslig tilgang til at være i skole. De er heller ikke vant til at mærke efter inde i sig selv
eller bruge kroppen som det primære læringsredskab. I dansen bruger vi ikke bøger; vi bruger
muligvis ikke engang musik. Vi bruger i stedet vores kroppe, vores fantasi og hinanden.

Oftest sker der en ændring i hvem, der har noget at byde ind med i klassefællesskabet. Nogle af
de urolige drenge kan i mine timer vende på en tallerken. De holder ikke op med at være urolige, men de finder næsten altid en måde at være mere konstruktivt tilstede på i klassens fælles
arbejde. Og ofte er det dem, der kommer med skønne, alternative bud på, hvordan en opgave
kan løses. Her kan det næsten være en fordel at være lidt autonom … med måde. I mine timer
tilbyder jeg nemlig frihed under ansvar; især træner vi ansvar for vores medmennesker. Man må
tumle vildt rundt, hvis det er fordi, man har valgt at være en voldsom ørn, der er ved at fortære
et bytte. Men man må ikke tumle vildt rundt, hvis man kun gør det for at opsøge konflikter, når
man støder ind i de andre dansere. Der er meget stor forskel på kreativt kaos og destruktivt kaos.
I Kreativ Dans øver vi os i at blive i det kreative kaos; i det kreative flow.

Dansens pædagogiske potentiale

Hvad er succeskriteriet for mig som dansepædagog? Det er, at der er børn, som bruger deres
kroppe med stor glæde. Børn som glade fokuserer på opgaven, fordi jeg tilbyder dem noget, der
ligner leg rigtig meget.
		
Jeg mener, den store gevinst ved at danse og lege med kropslig fokus på sproglige aktiviteter er, at hele klassen er samlet om at lave træningen sammen. Og så er det en inkluderende
tilgang, hvor også børn med et stort behov for at lære og udtrykke sig fysisk oplever at kunne
deltage i undervisningen, uden at deres behov for at bevæge sig kommer i vejen for deres indlæring. I dansen er vi bare. Og vi er gode nok, som vi er. Den lille bevægelse og den store bevægelse er lige gode. Der er ikke så meget fokus på rigtigt eller forkert. Værdien i vores danserum
er at være tilstede. At få lov at være sig selv. At få lov at være sammen. Og så lærer vi engelske
gloser samtidig.

EVA DAMHOLT
Cand. mag. i dramaturgi og lærer fra VIA University College Aarhus.
Tilknyttet Teaterhuset Filuren som freelance danseformidler i Den Åbne
Skole.

Forløbet udbydes til alle skoler i Aarhus Kommune via ULF i Aarhus – undervisnings- og læringsforløb, http://
ulfiaarhus.dk/udbyder/teaterhuset-filuren
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Hovedet ved det godt, men forstår man det med krop
og sanser?
Et forløb på mellemtrinnet om social sensibilitet med redskaber fra skuespillerens værktøjskasse
Af Malene Hedetoft

Hvis man som elev og lærer skal ind og se et teaterstykke eller selv i gang med at opføre et teaterstykke, så spørger man gerne “Hvad handler stykket om?”. Det er et ganske naturligt og fornuftigt
spørgsmål. For teatermediet stiller sig jo - på linje med så mange andre medier - til rådighed for at
fortælle eller formidle noget. Noget andet, noget vigtigt og noget der indholdsmæssigt gerne skal
have værdi for publikum. Men som teaternørd - og sådan en kan jeg vist godt skrive under på at
være - er man også naturligt optaget af mediet selv - Hvad er det, der er på spil i selve det at spille
teater? Og hvordan kan dét selv at lave teater være relevant for børn i en læringskontekst? På den
baggrund har jeg stillet mig selv den opgave at udvikle et forløb til elever på mellemtrinnet, hvor
vi arbejder med elevernes forståelse og evne til at aflæse og udtrykke noget af alt det, der udover
de ord, vi siger til hinanden, er på færde, når vi kommunikerer med hinanden. Det er blevet til et 5 x
1½ times forløb, som jeg tager ud i 4., 5. og 6 klasser med. Et forløb jeg kalder “Social sensibilitet - alt
det vi siger under, over og mellem ordene”.

Med udgangspunkt i skuespillerens arbejde

Udgangspunktet for forløbet er min egen faglighed som skuespiller og teaterpædagog. Hvad er
i min faglighed læringsmæssigt relevant for skoleelever, når det handler om at bruge teatermediets faglige håndværk i praksis? Teater er helt enkelt iscenesat kommunikation: kommunikation mellem skuespillere og kommunikation mellem skuespillere og publikum. Som
skuespiller arbejder man derfor gennem hele sin karriere med at forfine sin evne til at kommunikere
– ikke bare med ord, men med hele sin krop og alle sine sanser. Kroppen og psyken er så at sige
det instrument, som skuespilleren gennem hele sit virke træner til at kunne frembringe et hvilket
som helst kommunikativt udtryk. Særligt de redskaber og træningsmetoder i skuespillerens virke
der hedder psyko-fysiske øvelser, finder jeg interessante i forhold til at arbejde med elever i skolen
og deres evner til at indgå og agere i sociale relationer og kommunikation. Begrebet psyko-fysiske
øvelser stammer fra teaterpædagogen Michael Checkov og beskriver det grundlæggende træk,
at der i hans skuepillermetode ikke findes rene fysiske øvelser, da skuespilleres træning hele tiden
stræber efter at gøre kroppen modtagelig for indre psykiske impulser. Som Chekhov selv udtrykker
det: ”vores egentlige hensigt er at gennemtrænge alle kroppens dele med fine, psykologiske vibrationer” (Til Skuespilleren af Michael Chekhov, Forlaget Drama: 1997 s. 55). Netop sammenhængen mellem de fysiske handlinger og de psykiske impulser danner grundlaget for forløbet “Social
sensibilitet - alt det vi siger under, over og mellem ordene”.

Fiktionen som værn

Foruden afsættet i de psyko-fysiske øvelser er et afgørende dogme for forløbet, at arbejdet
med eleverne altid holdes inden for en fiktiv ramme. Det betyder, at jeg aldrig arbejder direkte med
personlige konfliktrelationer hentet fra elevgruppens egen sociale dynamikker, men derimod altid
arbejder med relevante almengyldige kommunikations- og konfliktsituationer i en fiktiv rammesætning. Dette gør jeg for det første, fordi jeg er af den overbevisning, at det at arbejde i
den fiktive rammesætning giver eleverne en frihed til at eksperimentere med forskellige former for
ageren og reaktioner. De kan afprøve mindre pæn - ja ligefrem modbydelig - ageren på hinanden,
uden personligt at skulle stå til ansvar for denne ageren efterfølgende i klassen. Den pæne og stille
pige kan for eksempel afprøve og lege med at være voldsom og dominerende under dække af, at
det blot er en fiktiv leg og noget jeg som teaterlærer har givet hende som opgave. Samtidig er jeg
ikke psykolog men teatermenneske, og tilbyder ikke et terapeutisk forløb, men alene praktiske,
teaterpædagogiske redskaber til at lege med forskellige roller og situationer, der træner ens
egen sensibilitet og bevidsthed for det menneskelige udtryksregister samt evnen til aflæsningen af andres ageren.
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Den anden grund til, at jeg holder mig i en fiktiv rammesætning og ikke begynder at inddrage
faktiske relationelle kontekster fra klassens sociale system, er, at jeg kun besøger klassen fem
gange og derefter forsvinder. Jeg har ganske enkelt ingen mulighed for at lære disse børn så
godt at kende, at det vil være fair at begynde at rode i deres personlige relationer med hinanden.
Jeg kunne ske at sætte gang i noget og så aldrig nå at følge det til dørs. Til gengæld er det et krav,
at klassens primære lærer er med i hele forløbet som observator. Det giver læreren mulighed
for at se alle de relationelle og sociale spil, der er på færde i klassens egen sociale dynamik. For
selvom vi hele tiden arbejder i den fiktive ramme, så er det uundgåeligt, at klassens egne sociale
dynamikker og ømme punkter viser sig i rummet, når vi arbejder med psyko-fysiske, teaterpædagogiske øvelser.

Et eksempel på en øvelse

Lad mig konkretisere det arbejde, der foregår i klasserummet, ved at komme med et eksempel
på en øvelse. Øvelsen hedder filmklip og går ud på, at eleverne på skift modellerer en statue af
to af deres klassekammerater ud fra en relationsbeskrivende overskrift; for eksempel ”uvenner”.
En regel for øvelsen er, at den der modellerer alene må vise eller fortælle, hvordan statuen
rent fysisk skal se ud. Man må ikke sætte en specifik fortælling på, hvorfor de to kammerater skal
stå netop sådan. For eksempel må man ikke sige: ”du skal kigge ned i gulvet, fordi du er skuffet
over, at du ikke må være med i legen”, men derimod kun sige: ”du skal kigge ned i gulvet”. Eller
endnu bedre - ved egen fysisk handling at vise sin kammerat, hvordan denne skal stå og kigge
ned i gulvet. Ved at vise fremfor at forklare er det muligt at kommunikere et meget nuanceret
følelsesudtryk, uden at historien eller baggrunden for det fysiske udtryk udsiges. Koncentrationen og fokus bliver på det kropslige udtryk, og hvad dette formidler, og ikke på en motiverende
baggrundshistorie eller en intellektuel begrebsliggørelse af følelser.
En anden regel for øvelsen er, at der ikke er ét rigtigt bud på, hvordan for eksempel ”uvenner”
ser ud mellem to mennesker. Men at dét rigtige bud er lige netop sådan, som den, der modellerer, synes det ser ud. De to, der lader sig modellere, må derfor heller ikke blande sig i, hvordan
statuen skal se ud, udover selvfølgelig på bedste vis at forsøge at udfylde det udtryk de bliver
instrueret i. Denne anden regel gælder for at få den, der modellerer til at stille skarpt på, hvordan
netop hun eller han faktisk oplever, at to, der er uvenner, ser ud. I forlængelse heraf beder jeg
altid dem, der modellerer om at træde lidt tilbage og betragte deres statue, når de har fået placeret deres to kammerater i deres helt egnen version af ”uvenner”. Nu skal de se efter, at statuen
faktisk udtrykker det, de gerne vil have den til, eller om der lige er en blikretning, en drejning af
en hånd eller en vægtfordeling i kroppen, der skal ændres.
Min intention med denne insisteren på at arbejde med en grundighed og ærlighed over for
udtrykket handler om - lige som det gjaldt for den første regel - at motivere og guide eleven til
ikke blot at skabe en klichéstatue af ”uvenner”, men faktisk dykke ned i sin helt egen subjektive
kropslige og dermed sanselige oplevelse af ”uvenner”. At eleven på intet tidspunkt skal forklare
sin egen statue med ord, men alene modellere den kropsligt og betragte den og eventuelt korrigere udtrykket, til det stemmer og rammer netop de toner, som i hans/hendes indre udtrykker
”uvenner”, støtter eleven i at blive i den kropslige og sanselige perception og ikke arbejde
begrebsligt og intellektuelt via ord under øvelsen.
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Sidste del af øvelsen går ud på, at de to, der nu er blevet modelleret, skal mærke efter i dem
selv, hvilken stemning eller følelse den stilling, de er blevet placeret i, vækker hos dem. Derefter
skal de på min kommando sætte statuen i bevægelse ved at sige/gøre lige netop det, som falder
dem først for, alene ud fra den impuls deres fysiske stilling og placering i forhold til deres makker
giver dem. Den improvisation som følger, lader jeg kun køre så længe, at jeg kan se, at det, der
foregår, alene stammer fra de to spilleres impuls fra statuen. Oftest vil det sige, at improvisationen
kun kører i cirka 15 sek. Ved gentagende brug af denne øvelse kan improvisationsintervallet dog
blive længere og længere, fordi eleverne bliver dygtigere og dygtigere til at blive i impulsen og
ikke springe over i at ville digte egne historier. I sidste del af øvelsen er det altså de to elever, som
er blevet modelleret, der arbejder, og igen har vi fokus på deres kropslige og sanselige perception
af den statue, de er blevet placeret i,samt på deres fysiske og handlende udtryk af denne perception. Igen et meget bevidst fokus på et nært samspil mellem den psykologiske og den fysiske
sansning frem for intellektuel og verbal begrebsliggørelse.
Mine erfaringer med øvelsen er, at når eleverne har fanget hvad den går ud på, så fordyber de sig
i arbejdet og bliver intuitivt meget optagede af at få deres statuer til at ramme plet. De træder
tilbage fra statuerne, kigger grundigt på dem og retter gerne på flere små detaljer for at opnå lige
netop det udtryk, de føler er mest udtryksfuldt og rammende for deres oplevelse af for eksempel at
være uvenner.

Fra ord til krop

Hele formålet med så vedholdent at stille skarpt på at få eleverne til at fokusere på deres egen
psyko-fysiske perception handler om at få dem til at fordybe sig i alt det de – tit ganske ubevidst
– både opfatter og udtrykker på dette psyko-fysiske plan. Vi gør det nemlig hele tiden alle sammen; både børn og voksne. Vi er hele tiden i spil i forhold til hinanden, og det, vi siger med ord,
er næsten det mindste af alt det, der er på færde i mellem os, selv om det oftest er ordene, vi
har mest fokus på. I løbet af de fem gange 1½ time, som jeg arbejder med en klasse, når vi ikke
bare omkring kropssprog, men laver også øvelser i social status og undertekst (teaterbegreb for
hvordan betoningen af de ord, vi siger, har betydning for, hvad de egentlig kommunikerer) og
undersøger hvordan disse elementer hele tiden er på spil i kommunikation mellem mennesker.
Formålet med forløbet er således at forsøge at skærpe elevernes sanselige og kropslige bevidsthed i sociale relationer. At forskyde trivselsfokusset fra alle de gode regler om, hvordan vi bør
opføre os overfor hinanden til at arbejde med faktisk at stille fysisk og sanseligt skarpt på alt det,
der er på færde ud over de ord, vi siger til hinanden. Derved ikke sagt, at det ikke er vigtigt sammen med eleverne at italesætte og reflektere over for eksempel, hvordan man er den gode
kammerat og andre gode regler for klassefællesskabet. Jeg tror blot ikke, det er nok. Det kan
i hvert fald gøres mere nærværende og direkte sanseligt for eleverne, hvis det kombineres med
inddragelsen af sådanne dramapædagogiske øvelser, der tilrettelægges og gennemføres med en
skarp fokusering på psyko-fysisk perception og udtryk. Et sådan arbejde skaber rum for, at også
kroppen og psyken får lov at tale med i rummet på deres eget sprog. Eleverne oplever, hvor
meget viden om kommunikation de helt umiddelbart har adgang til sanseligt og kropsligt. Noget
af alt det, der bliver sagt under, over og mellem ordene, bliver synligt og til oplevet erfaring.

MALENE HEDETOFT
Malene Hedetoft er uddannet skuespiller fra Michael Chekhov Studio’s 3-årige skuespilleruddannelse samt Cand. mag. i Dramaturgi fra Aarhus Universitet og har mange års
erfaring som teaterpædagog. Hun er til daglig leder af Teaterhuset Filurens KompetenceCenter for Teater og Dans, der arbejder for at styrke samarbejde mellem det professionelle
teater og de århusianske folkeskoler. Malene har desuden siden 2008 været leder af
Filurens DramatikVærk. Et landsdækkende projekt, der sætter professionelle dramatikere
til at udvikle ny dansk børne- og ungdomsdramatik i samspil med børn og unge.
Forløbet udbydes til alle skoler i Aarhus Kommune via ULF i Aarhus – undervisnings- og læringsforløb,
http://ulfiaarhus.dk/udbyder/teaterhuset-filuren
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Kan du være kreativ på kommando?

Opgang2 Turnéteater arbejder i idekataloget til deres forestillinger med at klæde
elever og lærere på, så kreativiteten kan flyde frit i undervisningen.
Af Kristian Bach Petersen

Opgang2 Turnéteater bruger ikke teateranalyse eller dramamodeller i undervisningsmaterialet
til deres forestillinger. Derimod arbejdes der med et strømlinet inspirationskatalog, der kan kickstarte kreativitet og lyst til at skabe egne kunstneriske værker, inspireret af blandt andet
Reumertvinderen 4 EVER. Kataloget giver lærere og elever værktøjer, der rækker langt ud over
scenekanten og fastholder den ofte flygtige teateroplevelse.
- I stedet for at stikke opgaver ud som analyse, starter vi i vores materiale med at bruge for eksempel fysiske øvelser fra teatersport, der får eleverne tunet ind på forestillingen og gør dem nysgerrige. Efter forestillingen er der i materialet erindringsøvelser og oplæg til åbne opgaver,
hvor eleverne skal arbejde selvstændigt, men har en struktur at støtte sig til, hvis det er nødvendigt, forklarer Lise Ørskov, udviklingschef i Opgang2, der står bag idekataloget i samarbejde
med blandt andet dramapædagog Rikke Mandrella fra Aarhus Teater.
Opgang2 Turnéteater har siden 2001 fungeret som professionelt og flittigt turnerende teater, der
hvert år spiller omkring 150 forestillinger rundt om i hele landet, altid med debatskabende
indhold og skrevet, så de også rammer det teateruvante publikum.

Et værktøj til at være kreativ

Brugen af undervisningsmaterialet skal gerne ende ud i, at det unge publikum selv skaber værker,
som de kan dele i klassen og på hjemmesiden Blok2.dk, hvor Opgang2 Turnéteater er kuratorer,
værter og står for seriøs og professionel feedback.
En af dem, der har benyttet sig af idekataloget, er Tina Christensen, lærer på Assens Skolen på
Vestfyn. Med elever, der strakte sig over tre årgange, så hun i november 2016 Opgang2 Turnéteaters forestilling 4 EVER og brugte efterfølgende inspirationsmaterialet i en workshop sammen
med Opgang2 Turné-teater.
- Vi beder tit elever om at være kreative på kommando, og det er svært, også for voksne! Da vi
havde workshop, synes jeg, materialet trin-for-trin tilføjede øvelser, som klædte eleverne på, så
det virkede logisk og organisk. Så de fik værktøjerne til at være involverede og kreative undervejs,
fortæller Tina Christensen, der ville ønske, at der havde været flere lærere tilstede på dagen.
- Der var flere ting, der ville kunne bruges andre steder og af andre lærere – også dem, der ikke
underviser i de kreative fag, mener Tina Christensen.
Og Lise Ørskov er meget opmærksom på, hvor vigtigt det er at give eleverne værktøjer til, at udfolde sig kreativt – særligt når det kommer til fagligt og socialt svage elever.
- Opgang2 Turnéteater spiller ofte i såkaldte udsatte boligområder og for publikummer med
blandet etnisk baggrund og her er det tydeligt, at jo svagere social baggrund eleverne, publikummerne, har, jo sværere for dem er det, at gribe de kreative udfordringer og spontant kaste
sig ud i de opgaver, som undervisningsmaterialet stikker ud. Derfor har vi været bevidste om at
understøttet dette, så alle elever bliver klædt på og kan være med, fortæller Lise Ørskov.
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Vidensdeling og materiale i løbende udvikling

Idekataloget er samtidig en dynamisk størrelse. I stedet for at lave tryksager og tungt online
materiale, forsøger Opgang2 Turnéteater løbende at tilpasse materialet, og ved at arbejde med
en enkelt pdf, kan der reageres på feedback og erfaringer.
Samtidig er Opgang2 Turnéteater sammen med Filuren og Limfjordsteateret primus motor på projektet ”Scenekunst Ind i Den Åbne Skole”, der, støttet af Region Midt, arbejder med at åbne op for
samarbejde mellem skoler og professionelle teatre.
Det betyder, at der løbende har været sparring med både partnerskoler i projektet og de andre
teatre, der har været med til at kvalificere og skærpe materialet, ligesom Opgang2 Turnéteater
løbende er med ude og se materialet i aktion, så de kan udvikle materialet.
Blandt andet har Lise Ørskov, baseret på workshoppen på Assens Skolen, justeret på det blot
otte sider lange katalog.
-Vi har ændret lidt på de øvelser, der sker lige efter, at eleverne har set forestillingen. Med enkelte
tilføjelser her, holder vi forestillingen skarpere i elevernes erindring, og gør det nemmere for
dem at arbejde videre med teateroplevelsen, fortæller Lise Ørskov.

FAKTABOKS:

•
•
•
•

Opgang2 Turnéteaters inspirationsmateriale kan findes på:
www.opgang2.dk/undervisning.
I 2017 har Opgang2 Turnéteater forestillingerne SUNNY SIDE, 4 EVER og
HABIBI på turné.
Opgang2 Turnéteaters forestillinger
er sideløbende del af Aarhus Teaters
undervisningstilbud Ej Blot Til Lyst.
Hjemmesiden Blok2.dk er også
tilgængelig for unge, der ikke har set
Opgang2 Turnéteaters forestillinger.
Alle er velkomne til at dele kreative
værker på platformen.

KRISTIAN BACH PETERSEN:
Kommunikationsmedarbejder ved OPGANG2.
Kristian er uddannet journalist med kultur, musik og teater som særlige
kompetenceområder, hos blandt andet Urban og GAFFA. Kristian varetager den
daglige drift af Blok2.dk
(kbp@opgang2.dk / 5149 0301)
LISE ØRSKOV:
Dramaturg og udviklingschef i OPGANG2.
Lise er hovedkraften bag Blok2-konceptet og inspirationsmaterialet til OPGANG2
TURNÉTEATERs forestillinger.
(lo@opgang2.dk / 5050 6950)
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Unge inspireres gennem teater og digitale udfordringer

Opgang2 Turnéteater står bag ny digital platform, hvor unge udtrykker deres tanker
og drømme gennem kreative egenproduktioner inspireret af en forestilling, de netop har
oplevet.
Af Katrine Bartram Reinert, freelance kommunikatør
“Nye Horisonter” er et projekt iværksat af Opgang2 Turnéteater med det overordnede
formål at stimulere 13-19 årige med kulturel minoritetsbaggrund og/ eller bosiddende i boligsociale kvarterer til at udtrykke tanker, følelser, drømme og udfordringer gennem egenproduktion
af teater, film, musik, digte og billedkunst. Nye Horisonter forløber samlet over fire år og består af
en nyproduceret professionel debatforestilling af Opgang2 Turnéteater hvert år i de fire år og den
digitale platform Blok2.dk, hvor unge i løbet af hele perioden kan udtrykke sig kreativt inspireret
af forestillingernes hverdagsnære tematikker. Forestillingerne og den digitale platform er udarbejdet til at blive vist og brugt i skole- og fritidsregi.

Erfaringer, udfordringer og inspiration

Blok2.dk og projektet har nu været i gang i to år og Opgang2 står derfor med en kuffert fuld af
erfaringer, udfordringer og inspiration, som de ønsker at dele i håb om at kunne inspirere andre
og – hvem ved – måske selv blive klogere ved at høre om andre teatres erfaringer fra lignende
projekter. Det digitale konsulenthus Seismonaut har været rådgivere for projektet med fokus
på målgruppeanalyse og digitalt koncept for Blok2.dk, analysevirksomheden Pluss står for den
løbende evaluering af projektet og Opgang2 selv står for projektledelsen, forestillingerne og driften af Blok2.dk. Jeg har mødt en række af de professionelle kræfter bag projektet til en snak om
erfaringer med unges selvfremstilling på sociale medier, kvalitet over kvantitet og når gode intentioner bliver udfordret.
Hvad er ambition med Blok2.dk og “Nye Horisonter”?

Lise Ørskov, udviklingschef, Opgang2:

Vores ambition er bl.a., at nogle af de unge vi når ud til med forestillingerne og Blok2.dk får et
emotionelt indspark i deres hverdag, der åbner op for refleksioner og samtaler om nogle af de dilemmaer og barrierer, som vi ved, de kæmper med. Og så har vi ønsket at skabe et kreativt talerør
for udsatte unge, hvor de kan skabe og udtrykke nye personlige drømme og visioner.
Hvordan opstod idéen til Blok2.dk?

Lise Ørskov:

Vi har erfaret, at Opgang2 Turnéteaters debatterende forestillinger med afsæt i det mangfoldige Danmark formår at begejstre og udfordre et ungt, til tider uregerligt og teateruvant publikum af blandet etnicitet. Idéen til Blok2.dk opstod derfor ud af et ønske om at gribe denne begejstring og øge værdien og dybden af de følelser og tanker, som forestillingerne kan sætte i
gang, ved at give unge mulighed for at formidle refleksioner og tolkninger i et kreativt forum.
Nu er de første to år af projektets levetid gået og projektet går nu fra testfase til konsolidering. Hvad har
de største udfordringer været og hvad er de vigtigste erfaringer, I har gjort jer indtil nu?

Lise Ørskov:

Det har været en central udfordring i forhold til udformning af Blok2.dk både at appellere til de
udsatte unge, der ikke ser sig selv som kreative, og til de kreative og ressourcestærke unge. De
unge der går ind på websitet skimmer og vurderer lynhurtigt, om det de ser, appellerer til dem
og om de kan identificere sig med det. Og så er udfordringen at inspirere dem til selv at skabe
et kreativt produkt, uden de tænker, at det ikke er noget, de selv kan, eller omvendt, at de synes
standarden er for lav. Men vi kan bare ikke ramme alle. Så er der én i Fredericia, én i Aalborg og én
i Aarhus, der føler, at dette her har givet dem mulighed for at kunne udtrykke sig, som har oplevet
at dette bare virkelig var dem, og som har haft en positiv oplevelse med bloggen, så er vi i mål.
At der så også har været andre inde fx i skoleregi og vejledt af deres lærer, der har haft en god
oplevelse, så det er selvfølgelig også væsentligt og uden dem kunne platformen ikke leve, men
de bliver ikke del af den primære målgruppe for projektet og dem, som dette kan gøre den store
forskel for.
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Og så er der ”mobbe-angsten”, som har været lidt af en udfordring. At udtrykke sig kreativt online
og offentligt har vist sig at være meget ”farligt” for de unge. Noget der har vist sig at betyde virkelig meget for de unge er derfor, at de kan være anonyme på Blok2.dk – det går de vildt meget
op i. Til at starte med troede vi, at det hele skulle foregå på Facebook, men det er helt tydeligt, at
det skal det altså bare ikke.

Anja Tønning, seniorkonsulent, Seismonaut:

De unges bevidsthed om deres selvfremstilling har været overraskende voldsom i dette projekt.
Når det ikke er gennemskueligt for de unge, hvem der har adgang og kan se det, de poster, så
lader de ofte hellere være. De deler gerne noget uskyldigt eller noget, der er del af deres identitet, som fx fan af et eller andet. Men mange af de unge som Opgang2 kommer ud til, har ingen
erfaring med at udtrykke sig kreativt, og skal derfor først lære det og turde vise det frem. Det har
vist sig at være en stor barriere, men også en indikator for, at dette projekt har sin berettigelse.
På grund af den barriere har det, som Lise også siger, vist sig at være yderst vigtigt, at Blok2.dk
er en platform, hvor det er muligt at være anonym. Og så har vi måtte erkende, at unge mellem
13 og 17 år bare er svære at få til at ”gøre” noget. De er så meget i udvikling inde i sig selv, at de
er sindssygt svære at aktivere. Når det er sagt, så må vi også bare erkende, at der på bare tre år
er sket en stor ændring i de unges brug af sociale medier. Hvor det tidligere var mere udbredt at
poste noget fx på Facebook, så er det i dag kanal-medierne som Snapchat og chat i det hele taget,
der er populære. Der kan de bedre styre deres selvfremstilling. Det kan derfor være en barriere, at
Blok2.dk er en platform, hvor de aktivt skal poste noget. Det der har været fordrende for de unges
engagement, har bl.a. været, at afsenderen er fagligt professionel og seriøs, at man kan være anonym og at forestillingerne i høj grad tiltaler og inspirerer de unge. Det jeg personligt rigtig godt
kan lide ved projektet, er at de unge bliver taget seriøst, og at Opgang2 prøver at være der, hvor
de unge er og lave et fællesskab for dem. Der er mange digitale tilbud, der gerne vil engagere
de unge, men så er det kommercielt, noget med uddannelse eller for unge med problemer. Det
her er noget andet. Det handler om at opdyrke en kultur-interesse hos dem og tage deres udtryk
seriøst.

Kristian Bach Petersen, kommunikationsmedarbejder i Opgang2 og ansvarlig for driften
af Blok2.dk:

Det jeg har set som den store udfordring, er at de gode intentioner strander, når informationer
om Blok2.dk ikke kommer ud til de unge. Det er jo ikke en ny problemstilling, men når vi sidder i
den anden ende og kan følge med i, hvor meget der bliver lagt op på sitet og hvornår, så bliver det
bare mere synligt. For når der er en voksen, som engagerer ’sine’ unge i at bruge Blok2.dk, sker der
virkelig noget og vi får meget ofte super gode tilbagemeldinger. Og når det fungerer, så er jeg
meget imponeret over, hvad brugerne formår at banke sammen på ganske kort tid – om det
så er lyd, digte, video eller noget fjerde. De bliver totalt opslugt af det og får virkelig produceret
noget, selvom mange af de unge vi kommer ud til, slet ikke ser sig selv som kreative.

Læs mere om aktuelle forestillinger på www.opgang2.dk/Turnéteater/Forestillinger
og besøg den digitale platform www.blok2.dk og se unges egne produktioner.
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