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Scenekunst ind i Den Åbne Skole: Evaluering

1. FORORD
1.1 Kontekst

1.1.1 Projektet Scenekunst ind i Den Åbne Skole

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

1.1.2 Evalueringen

Projektet Scenekunst ind i Den Åbne Skole evalueres undervejs og ved afslutningen af projektet.2
Det foregår som en dobbelt proces: Dels som afrapporteringer, der foregår løbende og varetages
af partnerteatrene selv og som med mellemrum sendes til RegionMIDT, og dels som en mere indholdsmæssig og formativ evaluering, der søger at indfange de dramapædagogiske og didaktiske
bidrag til undervisningen i skolerne, som teaterprojekterne udvikler.
Nærværende rapport er en undersøgelse af en udvalgt teateraktivitet, og indgår som en
delrapport i sidstnævnte evalueringsdel.
Den travle læser vil kunne finde evalueringens hovedpointer og de centrale fakta omkring
casen på side 2-4 samt på side 24-25.

1 Frem til 1.3.2016 medvirkede Syddjurs Egnsteater også – deres projekter videreføres nu delvist af Teaterhuset
Filuren.
2 Se projektbeskrivelsen i kontrakten mellem Regional Udvikling, RegionMIDT og de fire (nu tre) involverede teatre,
Teaterhuset Filuren, Syddjurs Egnsteater, Opgang2 og Limfjordsteatret: ”Projektkontrakt RegionMIDT” (journal nr.
1-26-4-15)
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2. INDLEDNING
2. 1 Formål

Nærværende rapports formål er at evaluere et valgfagsforløb afholdt i foråret 2016 på Skåde Skole
for at undersøge, hvorvidt eleverne via forløbets metoder og tilrettelæggelse tilegner sig læring
på udvalgte områder.
Projektet Scenekunst ind i den Åbne Skoles overordnede formål hedder: ”ved at undersøge teaterkunstens og dramapædagogikkens innovative potentiale i samarbejde med folkeskolens
undervisningsmål vil [man] udvikle ny viden, nye kompetencer, nye erfaringer, nye produkter
og nye udviklingsværktøjer til brug i undervisningssammenhænge med børn og unge”.3 Denne
delevaluering af et udvalgt forløb konkretiserer den overordnede målsætning. Den undersøger
således, om de erfaringer og det produkt, man udbyder i dette specifikke casestudie, faktisk producerer de resultater i forhold til børnenes læringsudbytte, man fra projektets side regner med, de
gør, og dermed kan sige, der er udviklet ny viden og nye kompetencer.
Derudover vil evalueringen sammenholde casen med optikken Skabelsesmødet med henblik på yderligere at kvalificere dette.4

2.2 Baggrund for casen

I de følgende afsnit opridses konteksten for casen, da evalueringen formoder, denne har direkte
betydning for, forløbets virkninger træder i kraft.

2.2.1 Skolen og teatret

Valgfaget er et samarbejde mellem Teaterhuset Filuren og Skåde Skole, der er beliggende i Højbjerg syd for Aarhus. Skåde Skole deltager som partnerskole i projektet Scenekunst ind i Den Åbne
Skole og har derfor forpligtet sig til at samarbejde direkte med teatret omkring udviklingen af op
til flere dramapædagogiske aktiviteter. Det betyder, at Teaterhuset Filuren foruden valgfaget, som
er i fokus i denne rapport, også afholder flere forløb i danskundervisningen på mellemtrinnet.
Skåde Skole skriver selv, de gerne indgår samarbejder med andre omkring undervisningen på skolen og vil være ”opsøgende og undersøgende i forhold til at udvikle og innovere en
undervisning, som peger dynamisk ind i fremtiden”.5 Dette stemmer overens med teatrets oplevelse af samarbejdet. Teatrets ansvarlige og den tilknyttede dramapædagog beskriver, de har haft
en god kommunikation og et godt samarbejde med skolen, og de karakteriserer Skåde Skole som
en ”kvalitetsskole”.

3 ”Projektkontrakt RegionMIDT” (journal nr. 1-26-4-15), side 3
4 Se evalueringsrapport 1
5 http://skaade-skole.skoleporten.dk/sp/p192677/file/Inpage/38f412c5-29f8-4845-863b-ce59dec3b13f
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2.2.2 Valgfaget

Det er andet år i træk, at skolen udbyder teater som valgfag i samarbejde med Teaterhuset Filuren.
Man kan således se forløbet, der undersøges i denne rapport, som et forløb, der gennemføres med
erfaringer fra det forrige års forløb.
Årets valgfag blev gennemført over ti uger med en ugentlig undervisningsgang af halvanden times varighed fra den 12. april til og med den 21. juni 2016. Den sidste undervisningsgang
bestod af en hel dag, hvor holdet øvede og viste deres forestilling for venner og familie på Teaterhuset Filuren.
Valgfaget har i år været åbent for 5. og 6. klasser fra skolens mellemtrin, hvorimod det
sidste år også var åbent for 4. klasserne. I alt er der 24 elever på holdet. Det er en vigtig pointe,
at børnene – i og med det er et valgfag – selv har valgt at deltage i faget. Desuden har nogle af
forløbets elever deltaget i forløbet sidste år og er således med for anden gang. Derudover kender
børnene teaterpædagogen, da det ofte er den samme teaterpædagog, der står for de andre teateraktiviteter, som Teaterhuset Filuren afholder på skolen. Med teaterpædagogens egne ord har de
altså både valgt faget og hende.
Foruden teaterpædagogen medvirker en lærer fra skolen i alle lektioner. Læreren har an-
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svaret for kommunikationen med skolen og praktikken i form af for eksempel koordinering med
resten af skolens aktiviteter og transport til Teaterhuset Filuren den sidste dag. Det er et krav til
partnerskolerne, at en lærer fra skolen medvirker i forløbet.

2.3 Resume af evalueringens konklusioner

Evalueringen konkluderer, at eleverne via valgfaget på Skåde Skole styrker deres sociale sensibilitet, opnår evne til at byde ind med ideer i et skabende fællesskab, opnår evne til at navigere
i en foranderlig proces og opnår evne til at arbejde sammen mod et fælles mål. Evalueringens
programteori kan dermed bekræftes.6
Det konkluderes, at de erfaringer og det produkt, man udbyder i dette specifikke casestudie, producerer de resultater, man fra projektets side regner med, de gør. Det kan dermed bekræftes, at der er udviklet ny viden og nye kompetencer.

2.3.1 Anbefalinger

Det anbefales overordnet, at forløbet holder fast i sin nuværende form.
Derudover anbefales det, at:
•

man fortsat styrker børnenes evner til at byde ind med ideer i en fælles skabelsesproces, men også styrker opmærksomheden omkring balancen mellem egne ideer
og netop ideers videreudvikling i fællesskaber. For eksempel via løbende refleksion
eller ved tydeligt at indtænke rum for begge dele i forløbet.

•

man overvejer en form for videreudvikling af faget i form af et selvstændigt fag eller
formidling af en fritidsaktivitet på de højere klassetrin, for de, der der via gentagende
deltagelse, viser interesse og talent for fagets aspekter.

•

det kontinuerlige samarbejde mellem lærer og teaterpædagog prioriteres, og det
fastholdes, at begge skal være tilstede i undervisningen samt have tid til netop dette
samt eventuelle ekstra opgaver i forbindelse med faget.

•

der skabes tid til at runde den enkelte undervisningsgang af med opsamling, refleksion og fælles afslutning.

6 Se programteorien på side 5.
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3. EVALUERINGENS DESIGN
3.1 Metode og evalueringsspørgsmål

Evalueringens metode baserer sig på virkningsevaluering og forsøger derfor at undersøge både
proces og effekt og derved forbinde indsats og virkning.
Virkningsevaluering handler om at realitetsteste forestillinger om, hvordan en given indsats fungerer. Konkret sker dette ved at opstille en programteori, som danner udgangspunkt for
evalueringen.
Videre formodes virkningen af indsatsen af variere alt efter, hvilken kontekst den iværksættes i og hvem, der deltager. Således er evalueringen via dennes metoder lydhør for, hvad der
virker for hvem under hvilke omstændigheder og derfor kontekstuel. Derfor spiller de involverede parters udsagn også en vigtig rolle. Dette betyder også, at evalueringen er åben over for bi-effekter af indsatsen.
Evalueringens opstillede programteori tager sig således ud:

Programteorien bygger på interne dokumenter om forløbet i form af for eksempel korte, skriftlige
evalueringer af forløbet året før, oplysninger om forløbet fra diverse beskrivelser fra Teaterhuset
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Filuren samt en oversigt over forløbet fra teaterpædagogen. Dertil kommer oplysninger om forløbet og ønsker til fokuspunkter for evalueringen fra skriftlige og mundtlige samtaler med Teaterhuset Filurens Kompetencecenter samt teaterpædagogen. Til en af disse samtaler blev programteorien også fremlagt og diskuteret. Yderligere er programteorien blevet jævnført med optikken
Skabelsesmødet, som aktiviteten er karakteriseret som af teaterpartneren.
Styrende for udformningen af programteorien er evalueringens overordnede spørgsmål,
som også har afgjort undersøgelsens fokus på programteoriens punkter (i illustrationen ovenfor er
de markeret med et kameraikon). Evalueringens overordnede spørgsmål lyder således:
Medfører teateraktivitetens valgte metoder og tilrettelæggelse, der indebærer devising, improvisation osv. samt forløbets progression fra elevernes ideer til et færdigt produkt, at eleverne
• Styrker deres sociale sensibilitet (åbenhed, rummelighed og samarbejde på tværs)?
• Opnår evne til at byde ind med ideer i et skabende fællesskab?
• Opnår evne til at navigere i og tåle at være i en foranderlig proces?
• Opnår evne til at arbejde sammen mod et fælles mål?

3.2 Empiri og fremgangsmåde

Evalueringens empiri er produceret gennem en række kvalitative dataindsamlingsmetoder.
Først og fremmest har evaluator observeret forløbets undervisning fire gange med jævne
mellemrum. De tre første gange foregik observationerne på Skåde Skole og den sidste gang på
Teaterhuset Filuren, hvor holdet viste deres forestilling. Observator deltog ikke direkte i aktiviteterne, men var synligt tilstede og blev introduceret for børnene, der i enkelte tilfælde henvendte
sig til observator. For at forstyrre forløbet mindst muligt blev observationer registeret via pen og
papir.
Dagen efter forløbets afslutning blev der desuden afholdt to fokusgruppeinterviews á fire
elever, der havde deltaget i valgfaget. Det blev tilstræbt, at der i hver gruppe var elever
•
•
•
•

fra både 5. og 6. klasse.
der havde været med på holdet før.
for hvem årets valgfag var første gang.
der både var piger og drenge.

Fokusgruppeinterviewene blev optaget, og samtidig sad forløbets lærer med til at skrive referat
af samtalerne. Efterfølgende lyttede evaluator optagelserne igennem gentagende gange. Her blev
der også skrevet referat. Ordrette transskriptioner er kun blevet foretaget ved centrale udsagn.
Sidst men ikke mindst har der været løbende samtaler med både teaterpædagog og lærer
samt et kort interview med læreren efter forløbets afslutning.
Efterfølgende er referater af interviews samt observationer blevet kodet ud fra evalueringens overordnede spørgsmål. Hvor det har været nødvendigt, er der blevet suppleret med yderligere lytninger af optagelser af interviews.
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4. EVALUERINGENS FOKUSPUNKTER
4.1 Forløbets metoder og tilrettelæggelse

En hovedpointe i antagelserne omkring teaterforløbets effekter er, at disse muliggøres via forløbets specifikke metoder og tilrettelæggelse. Evalueringen har derfor netop haft fokus på at observere, hvordan aktivitetens forløb og valgte metoder er kommet til udtryk.
Projektet blev som skrevet ovenfor gennemført over ti uger med en ugentlig undervisningsgang af halvanden times varighed. Den sidste undervisningsgang bestod af en hel dag, hvor
holdet øvede og viste deres forestilling for venner og familie på Teaterhuset Filuren.
De enkelte undervisningsgange blev indledt med opvarmningsøvelser, hvor børnene
blandt andet skulle arbejde sammen og få ideer i par og/eller grupper. Det kunne være en øvelse
som ”Mimegaver”, hvor børnene arbejder sammen to og to og skiftes til at give hinanden gaver.
Disse gaver mimes – for eksempel kan gavens vægt eller omfang vises med kropslige bevægelser. Den anden skal tage imod gaven, så det passer til, hvad den anden mimer, og sige ”tak for…
“ – her indsættes, hvad modtager antager, gaven er. En vigtig pointe er, at man ikke kan afstå fra
at tage imod gaven eller protestere imod, hvad den antages at være. Man skal altså ”gå med på
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legen” og finde på i øjeblikket. Andre lege fokuserede på at agere som en samlet gruppe og være
opmærksomme på hinanden for eksempel via bevægelse, tempo og øjenkontakt. En øvelse her
kunne være ”Tømmerflåde”, hvor børnene går rundt imellem hinanden i forskellig tempi og holder øjenkontakt med dem, de passerer. Opvarmningen blev styret af teaterpædagogen, der aktivt
arbejdede på at sætte elever sammen, der ikke kendte hinanden godt på forhånd.
Dernæst blev børnene fordelt i grupper, hvor de selv skulle skabe scener – ofte ud fra et
oplæg fra teaterpædagogen, der havde forberedt disse med baggrund i børnenes karakterer og
scenarier fra tidligere undervisningsgange; altså en klassisk devising-strategi.7 Som forløbet skred
frem, blev nogle scenarier også opstillet med det sigte at udforske noget i den samlede historie.
Alle gruppers oplæg blev formidlet af teaterpædagogen i plenum, før børnene tog fat på gruppearbejdet. Til sidst fremførte grupperne deres scener for hinanden; her var der også begyndende
fokus på scenekunstnerisk kunnen. I gruppearbejdet arbejdede børnene hovedsageligt selv, om
end man kunne få hjælp af både teaterpædagog og lærer, der ofte opsøgte grupper, som så ud til
at have svært ved at komme i gang.
Som forløbet skred frem, blev udvalgte scener omdannet til et manus af teaterpædagogen.
Manus blev herefter udleveret til eleverne, der i gangen op til udleveringen ligefrem efterspurgte
manus. Fokus blev dernæst at lære replikker og øve de valgte scener. Øvningen af de enkelte
scener skete enten ved, at en scene blev spillet for teaterpædagogen, der instruerede, eller ved at
børnene selv øvede dem.
På den måde ændredes fokus fra at være på primært at få ideer til at arbejde i dybden med

7 Se for eksempel Torunn Kjølner ”Devising og konceptuel devising” i Lene Kobbernagel: Skuespilleren på arbejde:
Frydenlund 2009.
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det udvalgte stof og forbedre dette via gentagelser. Afslutningsvis blev den samlede forestilling
fremført for et publikum.
Således kan det konkluderes, at forløbet har gennemført de aktiviteter, der er opstillet i
programteorien.

4.2 Styrkelse af social sensibilitet

I evalueringen er det blevet undersøgt, hvorvidt børnenes sociale sensibilitet styrkes i forløbet.
Social sensibilitet forstås her som åbenhed og rummelighed over for andre samt bredt samarbejde,
der sikrer at alle inkluderes og deltager.

4.2.1 Fra akavet stilhed til det gode arbejdsrum

Først og fremmest fremgår det af empirien, at den måde børnene er sammen på, udvikler sig i
løbet af forløbet. Et par elever beskriver det med, at det i begyndelsen af forløbet kunne føles
akavet, fordi der var helt stille, hvorimod de voksne blev nødt til at bede dem om at være stille
hen imod slutningen. Nogle elever beskriver også, hvordan det var underligt at arbejde sammen
på tværs af køn og klasser til at begynde med.
Det tyder på, at det kræver en indsats først i forløbet at få børnene til at åbne sig op for
hinanden. Netop først i forløbet er der da også særligt meget af, hvad børnene karakteriserer som
”lege”. Det vil sige opvarmingsøvelser, som ikke nødvendigvis har at gøre med forestillingen, de
skal udvikle, men sigter mod at skabe et godt arbejdsrum med trygge rammer, hvor børnene kan
byde positivt ind. Eksempler på sådanne lege er givet i forrige afsnit.
Også via det praktiske samarbejde omkring udviklingen af materiale fandt eleverne ud
af, at det ikke var noget problem at arbejde sammen på tværs. Som en pige fra 6. klasse udtrykker
det: ”Jeg synes faktisk, det blev meget bedre at snakke med drengene fra 5. klasse. Fordi efter man
havde arbejdet sammen, så får man det mere sådan: ”okay, det her det kan vi godt – det er jo bare
en enkelt scene” … det var ikke bare sådan: ”lad os få det overstået”. Det var også hyggeligt”. En
anden elev udtaler: ”Efterhånden følte jeg, at alle begyndte at have tillid til hinanden, og vi turde
leve os ind i hinanden, altså sådan at vi ikke blev generte”.
Dette tyder på, at forløbet er lykkedes med at etablere et miljø, hvor der samarbejdes
bredt og hvor alle inkluderes og deltager aktivt, fordi de føler, de kan have tillid til hinanden.

4.2.2 Det brede samarbejde

Eleverne ser endvidere det at kunne samarbejde som helt centralt for at lave teater. En udtrykker
det således: ”Hvis man skal lave skuespil sammen, så bliver man nødt til at kunne tale sammen,
ellers så tør man ikke finde på noget sammen og snakke sammen om det”. Kombineret med det
faktum, at børnene sættes sammen på kryds og tværs af køn og klasser, betyder det i praksis, at
man skal kunne kommunikere med alle, og det lader børnene til at være bevidste om.
Andre elever påpeger også, at det specielle ved at have teater netop er at være sammen
med elever fra andre klasser, og at man kan gå hen til alle og snakke med alle. Enkelte ytrer også,
at de ikke kunne mærke nogen forskel på at arbejde sammen med piger frem for drenge eller
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omvendt. Én understreger endda, at hun har fået nye venner. Dette indikerer, at børnene ligefrem
finder glæde i at kunne være sammen med nogen, de ikke plejer.
At eleverne arbejdede sammen på tværs af køn og klasse var også tydeligt i observationerne. Særligt når det galt arbejdet med at skabe teater og i opvarmingsøvelserne, blev der grinet,
pjattet og interageret fysisk på tværs af køn og klasser. I andre tilfælde, som når børnene selv
skulle placere sig som tilskuere til andres scener, var der øjensynligt en større tendens til, at sætte
sig sammen med nogen man kendte og derfor også opdelt i piger og drenge. Dette kan dog ikke
siges at være konsistent for alle sådanne situationer.
Da en elev en enkelt gang brokker sig over sammensætningen af grupperne, imødegås
dette straks af teaterpædagogen, der understreger, at hun ikke forholder sig til køn og klasser, men
at grupperne dannes på baggrund af historien, de er ved at skabe. Dette accepteres øjensynligt, da
eleven efterfølgende indgår i gruppearbejdet.

4.2.3 Anerkendende inddragelse

I gruppearbejdet ses generelt en rummelighed og åbenhed. Først og fremmest er de åbne over for
hinandens ideer og karakterer. Dernæst hjælper de hinanden i arbejdet med skabelsen af materialet, og der gives endda positiv feedback til hinanden.
Læreren, der deltager i hele forløbet, fortæller også, hvordan elever, der ikke kan deltage
på lige fod i andre fag, pludselig bliver ligeværdige partnere i teaterfaget. Samtidig fortæller hun,
hvordan der ikke er nogen i faget, man ikke vil arbejde sammen med; en betragtning, der kan
genkendes i observationerne, hvor observator ikke oplevede udelukkelse eller drillerier på noget
tidspunkt – tværtimod forsøgte eleverne at involvere hinanden i det fælles arbejde, hvis nogen
virkede til at have opmærksomheden et andet sted.
Læreren understreger også, at rammen for faget er sat, så de naturligt er anerkendende
over for hinanden. Det kan også ses i deres håndtering af hinandens ideer – det bliver lige frem
italesat helt naturligt af en elev, at alle ideer er lige gode. På samme måde fordeler de rollerne i
grupperne alt efter evne – nogen driver instruktionsdelen, imens andre hjælper med den sceniske
forfinelse osv.
Opmærksomheden på den enkeltes evner børnene imellem er også tydelig i observationerne, hvor børnene for eksempel hjælper de, der har svært ved at huske replikker, eller hvornår
det er hvis scene, der skal spilles. Hjælpen opfattes som et udtryk for en nær relation, som når én
for eksempel mimer en replik til en anden: ”… så kan man hjælpe hinanden. Det ville man måske
ikke have gjort, hvis man ikke kendte hinanden så godt”.

4.2.4 Opsamling

Alt i alt tyder det på, at børnene viderefører og inderliggør forløbets intention om at skabe et trygt
rum, hvor alle arbejder sammen, føler de kan kommunikere med alle og inkluderes. At alle deltager aktivt, og børnene hjælper hinanden, tyder også på, at de faktisk har fået styrket deres sociale
sensibilitet – i hvert fald når det gælder netop dette fag og dets deltagere.
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4.3 Evne til at byde ind med ideer i en kollektiv proces

Evalueringen har også undersøgt, hvorvidt eleverne opnår evne til at byde ind med ideer i en fælles ”gryde” af ideer ved at deltage i teateraktiviteten.

4.3.1 At få ideer

I fokusgruppeinterviewene kan børnene kan generelt nævne egne ideer, som de har fundet på i
løbet af undervisningen. De nævner også, at de er blevet mere kreative og bedre til at finde på
og improvisere. Det tyder altså på, de selv mener, de kan finde på ideer, og de derfor også har
grundlaget i orden for at deltage i et fælleskab, hvor alle skal byde ind i en fælles pulje af ideer.
Det er nemlig en vigtig evne for at kunne deltage i en devisinginspireret proces, som netop er den
tilgang, der styrer de mere udviklingsorienterede aktiviteter, hvor børnene for eksempel finder på
karakterer og scener. Her skal man få ideer, som spilles ind i og eventuelt benyttes og bearbejdes i
en fælles proces. Således er teatermetoden særligt lagt an på, at denne evne er noget, børnene skal
kunne. Særligt opvarmingsøvelserne træner da også børnene i at få og dele deres umiddelbare ideer, samtidig med de forsøger at skabe et godt arbejdsrum. Således er både opvarmingsøvelsernes
art samt selve den teaterfaglige metode, der benyttes, centrale for at opdyrkelsen af evnen til at få
ideer og spille dem ind i en fælles pulje kommer i spil.

4.3.2 At byde ind med sine ideer

I forhold til faktisk at byde ind med ideer i et fælleskab understreger børnene, at det kunne være
svært at finde på i starten, da man ikke kendte hinanden så godt på det tidspunkt. Dette kan også
tolkes som, at det er svært at være åben og dele sine ideer i et forum, hvor man ikke ved, om man
bliver taget alvorligt. Dette lader dog til kun at gøre sig gældende kortvarigt: ”Jo mere man kendte
dem [i gruppen], jo mere ville man bare komme med ideer”. En anden elev tilføjer: ”Jeg kom bare
med mine ideer – sygt mange dårlige - og så var der nogen, der tænkte, vi kunne bygge videre på
den ide, og så kom vi i gang, og så fik man flere og flere ideer af hinanden … man startede med
en dårlig ide, og så byggede de andre videre på den, så den faktisk endte med at blive god. Og så
var alle med til at hjælpe med at lave det”.
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Denne form for samarbejde, hvor børnene bygger videre på hinandens ideer, blev også
iagttaget i observationen, hvor en gruppe elever startede med at snakke kort om scenariet, de havde fået udleveret fra teaterpædagogen, og herefter sprang ud i det på gulvet. Om end der herefter
var nogen, der tog styringen i kortere perioder, blev alle inkluderet, og det var tilladt for alle at
byde ind. Der blev lyttet og gjort plads til alles ideer.
Det kan altså konkluderes, at børnene formår at få ideer og byde ind med dem i et fællesskab. Dette muliggøres særligt i arbejdsformen, der er inspireret af devising. En forudsætning for
at dette lykkes er dog, at de ”kender hinanden”. Det peger på, at netop indsatsen i form af aktiviteter, der skaber et godt arbejdsrum, er grundlæggende for, børnene vil byde ind med deres ideer
i en fælles udviklingsproces. Således går det gode arbejdsrum, der styrker den sociale sensibilitet,
hånd i hånd med evnen til at byde ind med ideer i et skabende fællesskab.

4.3.3 Vigtigheden af selv at finde på

I forhold til netop selv at finde på og få ideer viser empirien endvidere, at det er et vigtigt aspekt
for elevernes lyst til at deltage og følelse af lighed med de andre. Således fremhæver de, det er
vigtigt for dem, at de selv finder på karakterer, og at det er sjovt selv at finde på.
De er endvidere bevidste om, at det er deres ideer, der har skabt forestillingen, og det gør
dem stolte og giver ejerskab. Således svarer en elev følgende på spørgsmålet om, hvad det betød,
de selv måtte komme på ideer: ”Det var det, der gjorde, at stykket blev til det, vi lavede i tirsdags
… så kan man også være lidt stolt af sig selv og sige: ”jeg var faktisk også med til at lave noget
af det stykke””.
Der er dog også elever, der udtrykker, de ikke synes, der var plads nok til deres egne ideer,
som de originalt havde tænkt dem. Her kan man tale om, at de stadig kommer på ideer og byder
ind i en fælles ”gryde”, men samtidig føler, deres ideer bliver omformet for meget i processen
frem mod det færdige produkt. Det peger på, at de elever godt kan komme med ideer, der fungerer
som afsæt for videre skabelse, men også finder det centralt, at de kan se deres egen originalitet i
værket.

4.3.4 Opsamling

Det kan konkluderes, at eleverne generelt mener, de selv kommer med ideer til det, de arbejder
på. Endvidere oplever de, at deres ideer udvikles og bliver bedre, når de deler dem i et fællesskab,
og det kan give dem selvtillid at opdage, at de andre accepterer deres ideer. Denne villighed til
at spille ind med ideer er afhængig af, at børnene føler, de kender hinanden. Videre føler de, det
at få lov til selv at finde på er helt centralt i forløbet, og det giver dem lyst, ejerskab og stolthed.
I forlængelse heraf er det dog iagttaget, at der ligger en udfordring i at balancere elevernes evne til at byde ind i den fælles gryde med deres følelse af, at deres egne originale ideer bruges
i forestillingen. Denne balancegang var sværere for nogle elever end andre. Foruden eksemplet
ovenfor kan denne lyst til at opleve egne ideer i den færdige forestillingen ses i deres optagethed
af deres karakters fremtræden i den endelige forestilling. Dette kommer for eksempel til udtryk
i et fokus på ens egen karakters betydning for forestillingens historie og i en opmærksomhed på
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detaljer såsom kostumer, rekvisitter og karaktererens handlinger. Dette ser evaluator umiddelbart
ikke som en svaghed, men som en omstændighed, der kan tages hånd om. For eksempel ved løbende at reflektere med børnene om hvad de har fundet på selv, i grupper og i plenum eller ved at
sætte mere fokus på udformningen af egne rekvisitter og kostume undervejs.

4.4 Evne til at navigere i en foranderlig proces

Evalueringen forsøger også at finde svar på, hvorvidt eleverne opnår evne til at kunne navigere i
den foranderlige proces, forløbet byder på. En proces hvor der både skal åbnes og lukkes løbende,
og hvor man har skiftende roller undervejs.

4.4.1 En kompleks proces

At det er en omskiftelig proces, der arbejder på mange planer og dermed tilskriver sine deltagere
mange roller, kommer til syne på forskellige måder.
Først og fremmest i og med at forløbet både træner børnene i at få ideer og arbejde sammen, så de kan skabe en forestilling sammen, men samtidig lærer det dem også en scenekunstnerisk faglighed og et teaterhåndværk i form af for eksempel at tale højt og vide betydningen af
forskellige fagord såsom ”koreografi”. Dette er to spor, som børnene skal administrere simultant.
Der er altså to større læringsfoki på spil alene i forløbets konstruktion.
Samtidig er der flere plan i den fiktion, der skabes, og som de indgår i, i form af karakterer, situationer og hele stykkets overordnede omstændigheder. Alle disse plan skal børnene både
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koncentrere sig om og forholde sig til løbende. Det er dog værd at bemærke, at nogen ligefrem
ønsker større indflydelse på de planer, de forholder sig, men ikke har et kreativt ansvar overfor:
her selve rammen for forestillingen og de enkelte scenariers grundrids.
Dertil kommer, at børnene løbende skal administrere deres roller og dermed fordringer
og adfærd i forhold til den specifikke kontekst, de befinder sig i; på ét plan i forhold til de enkelte
gruppesamarbejder ,de deltager i, hvor man kan have forskellige funktion fra gang til gang. Og på
et andet mere kronologisk plan skal de gå fra at byde ind med selvstændige ideer i en atmosfære,
hvor intet er rigtig og forkert, til at repetere og blive instrueret for at forfine et bestemt udtryk i en
ramme, hvor der er masser, der er rigtigt og forkert: For eksempel hvor højt man taler, og hvordan
man vender i forhold til publikum. Særligt her går det altså fra at være en meget åben proces til at
være en proces, hvor der træffes valg og derfor foretages lukninger.

4.4.2 At navigere

Eleverne oplevede selv, at det, de foretog sig i starten, var meget anderledes end det, de foretog
sig, i slutningen af forløbet. Det blev også italesat som et spørgsmål om at finde ud af, hvad der
nu skulle ske, og at det var vigtigt, man hele tiden kunne følge med: For eksempel i forhold til
at have fundet på en karakter, kende Teaterhuset Filurens scene eller kunne huske sine replikker.
I fokusgruppeinterviewene udtrykker børnene dog ikke, at de synes, det var svært at
navigere i processen, eller de var usikre på, hvornår der foregik hvad, eller hvad deres rolle var.
Tværtimod taler de om, hvordan de for eksempel var mere passive i en gruppe og mere aktive i en
anden alt efter situationen, deltagerne og omstændighederne.
Samme resultat kommer til syne i observationerne. Her fordeler eleverne øjensynligt
nemt rollerne i gruppearbejdet. Ligeledes viser de bevidsthed i forhold til nødvendigheden af
gentagelse og instruktion og dermed forståelse af et markant skifte i processen. Således tager de
klart imod instruktioner fra teaterpædagogen og svarer ikke med yderligere ideer, men med et
simpelt ”ok” eller ”ja”. Herpå gentager og forfiner de deres sceniske handlinger. Denne gentagelse af handlinger indfinder sig også naturligt, når de arbejder selvstændigt i grupper, hvor de skal
ende med at vise deres scene for de andre.
På selve dagen hvor de øver på Teaterhuset Filuren, er der endvidere en stejl læringskurve i forhold til at spille på scenen kontra i lokalerne på skolen. Hvordan, man opfører sig som
skuespiller på scenen og udenfor, er centralt at forstå og lære. Som dagen skrider frem, tillærer
de sig alle denne nye rolle som skuespiller på en professionel scene og forstår for eksempel, at de
skal være stille i kulissen, og entreer foregår fra scenens sider og ikke forfra.
Et andet område, hvor man kan fornemme deres bevidsthed om deres opgaver i processen, er, hvornår de synes, de får hjælp af voksne. Her er det tydeligt, at manuskript og generel
sammenhæng er noget, de er bevidste om, teaterpædagogen har hjulpet med. Til gengæld mener
de ikke, de har fået meget hjælp i det selvstændige gruppearbejde. Det indikerer, at de har kunne
aflæse deres rolle i forhold til det pågældende område.
Også forløbets lærer mener, eleverne kan navigere i denne proces. Hun understreger, at
det er vigtigt, bevægelsen fra ”alt går an” til ”der er noget, man skal, og der er noget, der er forkert” er flydende. At det er flydende, ses blandt andet i de to læringsfoki; samarbejde samt det at få
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ideer og på den anden side scenekunstnerisk kunnen, som trænes simultant om end med forskellig
vægtning undervejs. Her er det at få ideer et aspekt, hvor alt går an, hvor det scenekunstneriske
håndværk til gengæld er et område, hvor der er rigtigt og forkert.
Desuden gøres der også løbende opmærksom på skift i processen både i form af hændelser som for eksempel udlevering af manuskript og skifte af lokation til Teaterhuset Filuren, men
også af teaterpædagogen, der italesætter skiftene. For eksempel ved at gøre opmærksom på at
arbejdet bliver anderledes fremover, fordi de nu har skabt deres karakterer og derfor skal arbejde
med scener i stedet.

4.4.3 Opsamling

Eleverne formår altså tilsyneladende at navigere i den omskiftelige proces. De hjælpes godt på vej
af eksplicitte markeringer af skift i processen, klare opgaver samt at processen fra ”alt går an” til
”noget er rigtigt, og noget er forkert”, foregår flydende, og inden for afgrænsede fagområder, der
tillempet kan karakteriseres som udviklingsaktiviteter og scenekunstnerisk formidling og/eller
fordybelses- og fokuseringsaktiviteter.
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4.5 Evne til at arbejde sammen mod et fælles mål

En grundlæggende præmis for forløbet er, at der er et mål med arbejdet. Overordnet er målet at
skabe en forestilling, der skal vises for et publikum. Men for at nå der til, er der også andre mål:
for eksempel at skabe karakterer, der kan fungere sammen, og scener, der kommunikerer. I forløbet kræves det, at der arbejdes sammen for at nå disse mål – primært fordi teater som udgangspunkt er en kollektiv proces, men også fordi metoden devising særligt dyrker dette aspekt i den
kreative skabelse.

4.5.1 Alle spiller en rolle

Elevernes evne til at samarbejde om at nå et fælles mål var specielt tydelig den sidste dag på Teaterhuset Filuren, hvor forløbet kulminerede med visningen af forestillingen. Bag scenen spørger
elverne således hinanden, hvor langt de er i forestillingen, de tysser på hinanden, de henter hinanden i garderoben, hvis ikke de står klar til deres scene, og de giver hinanden besked om, at det
er deres tur, og de husker hinanden på fra hvilken side af scenen, deres entreer er. Alle er således
opsatte på, at forestillingen skal fungere. Dette underbygger en af eleverne også med følgende
udsagn: ”Når vi skulle optræde eller øve, så hjalp vi selvfølgelig også hinanden med ”hov, det er
os, der skal på nu” og ”husk nu, at du lige skal sige det” i forhold til: ”du skal ikke sige det dér,
men sige det efter han har sagt sit””.
Omvendt kommer dette fokus på målet og behovet for, at alle arbejder sammen, også til
udtryk, da en enkelt elev på grund af manglende fokus ikke husker sin scene og derfor befinder
sig i garderoben, da den pågældende elev skal ind. Her er de andre mærkbart irriterede. Det kan
dog hænge sammen med, at netop denne elev havde evnerne til selv at vide, hvornår denne skulle
være på scenen og samtidig ikke var specielt involveret i det fælles arbejde med forestillingen.

4.5.2 Målets betydning for den enkelte

Det at have et fælles mål betød også noget for den enkelte elevs eget skabende arbejde. En elev
udtrykker således, hvordan han fandt på omstændigheder omkring sin karakter, så det kom til at
passe til andre karakterer og forestillingens ramme, der var en øde ø.
Også når det at arbejde sammen mod et fælles mål føltes som mindre frugtbart for ens
egne ideer, blev det accepteret. Således fortæller et par eleverne, hvordan deres karakterer blev
ændret, når de blev sat i gruppe med andre. Dette kunne opleves som irriterende, men samtidig
bliver det understreget, at når det fungerede i forestillingen, og folk syntes, det var sjovt, så gik
det alligevel.8
På samme måde fortæller eleverne, hvordan det at arbejde sammen mod et mål kan lede
til uenigheder, men at man så må samarbejde og for eksempel kombinere ideerne. På den måde
indgår eleverne i forhandlingssituationer, hvor de skal nå til enighed for at skabe et produkt. De
oplever at samarbejdet er nødvendigt for at få forestillingen til at fungere.

8 Dette kan relateres til problematikken nævnt på side 13 omkring balancen mellem elevernes evne til at byde ind i et
fællesskab og deres behov for at se deres egne, originale ideer i forestillingen.
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4.5.3 Opsamling

I forløbet oplever eleverne, hvor vigtigt det er, at alle byder ind og deltager. Herigennem erfarer
de, at det er nødvendigt, at alle arbejder sammen og hjælper hinanden. Videre oplever de, at det at
arbejde sammen med andre mod et fælles mål kan betyde, at egne ideer må revideres – herigennem lærer de at forhandle og indgå kompromisser.
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5. BIEFFEKTER OG CENTRALE
OBSERVATIONER

I det følgende afsnit uddybes nogle bi-effekter af teaterforløbet, som enten kun er berørt kort
ovenfor eller slet ikke.

5.1 Betydningen af at optræde på et professionelt
teater og afslutte med en forestilling

For mange af børnene var det at optræde på Teaterhuset Filuren på en ”rigtig scene” og med
”rigtige rekvisitter” særligt specielt. De udtrykker, at det blev mere ”virkeligt”. Det, der kan ligge
i disse ord, er, at de mener, deres arbejde tages alvorligt. Det tyder følgende udsagn i hvert fald
på: ”Skuespil det er jo heller ikke noget, man gør så tit i skolen … vi får lov til at komme ind på
et professionelt teater … det viser meget tiltro til os. At vi kan”. Således er det altså helt centralt
for børnenes oplevelse af, at deres arbejde tages alvorligt, at de optræder på en rigtig teaterscene.
Ligeledes har det stor betydning for børnenes motivation, at forløbet afsluttes med en
forestilling. En elev siger som respons på spørgsmålet om, hvordan det ville have været, hvis de
ikke skulle afslutte med en forestilling: ”Så tror jeg ikke, man ville have øvet sig så meget eller
koncentreret sig”. Det bliver fulgt op af en anden elev, der siger: ”Så tror jeg heller ikke, det var
blevet så godt, og man havde nok heller ikke tænkt så meget over ideer”. En tredje supplerer med,
at det nok var blevet dårligere, hvorefter det bliver tilføjet, at det også er federe at kunne vise det
til ens familie og venner, så andre også får lyst til at gå til drama.
Således er en central bieffekt af, at eleverne viser deres forestilling på et professionelt
teater, at deres motivation for og engagement i undervisningen øges, og de oplever, at de voksne
har tiltro til dem.

5.2 En scenekunstnerisk kunnen

Om end evalueringen af forløbet ikke har fokuseret på, hvorvidt eleverne fik opdyrket en scenekunstnerisk kunnen, er det vigtigt at pointere, at det er noget, børnene selv lægger stor vægt på.
De siger blandt andet, de er blevet bedre til at spille skuespil, at holde masken, lære replikker og
svære ord i manus, at udvikle karakterer og udtrykke sig med både krop og sprog.
Videre kan det udledes af afsnittet om at navigere i en omskiftelig proces, at netop den
scenekunstneriske kunnen spiller en rolle i forhold til at navigere i processens varierende forhold
til, om der er noget, der er ”rigtigt eller forkert”. Forløbets lærer mener ligefrem, at denne del af
processen, hvor noget netop er ”rigtigt eller forkert”, som særligt gør sig gældende i aktiviteterne,
hvor der arbejdes med de scenekunstneriske evner, imødekommer noget, som børnene også kan
lide: at få stillet tydelige forventninger og krav. Som læreren også påpeger, er det dog centralt, at
de netop igennem hele forløbet har erfaret, at de godt kan opfylde de krav, der stilles til dem.
Således antages det, at den scenekunstneriske kunnen er central for, at effekten i form af
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børnenes evne til at navigere i en omskiftelig proces træder i kraft. Men samtidig er der en konkret
bieffekt i form af, at børnene faktisk tillærer sig udtryks- og formidlingsevner inden for såvel det
kropslige som det sproglige.

5.3 At have været med før

De elever, der havde været med på valgfaget før, udtrykte, de gik mere forberedte ind i forløbet og
derfor var mere trygge og mindre generte fra starten. En elev udtrykte samtidig, at han gerne ville
have været udfordret mere, og en anden ville rigtig gerne være med til at finde på de overordnede
rammer for forestillingen – for eksempel hvor det skulle foregå. I observationerne fremstod de
elever også dygtige rent dramatisk med fornemmelse for karakterspil, iscenesættelse og scenisk
kommunikation.
Umiddelbart fremstod det at have deltaget før på ingen måde som en forhindring eller
udfordring for deltagelse i forløbet. Hvis man alligevel ville forsøge at give disse elever et ekstra
ansvar for den kreative skabelse, ville det muligvis forrykke det ellers så demokratiske rum, man
stræber imod. Det, man kan overveje fra skolens side, er, om man kan udvikle andre tilbud eller
eventuelt formidle fritidstilbud, der kan imødekomme disse elevers evner på de klassetrin, der
kommer efter de klassetrin, der kan vælge valgfaget. Det behøver ikke nødvendigvis være mediet
teater eller håndværket skuespil, men kunne også være medier som film og håndværk som iscenesættelse.

5.4 Teaterpædagogens betydning

I evalueringen er der ikke direkte fokus på teaterpædagogens betydning for forløbet. Det er dog
værd at bemærke, at børnene flere gange nævner vigtigheden af teaterpædagogen. Som en siger:
”Vi kunne ikke lave det uden hende”.
Via observationerne var det også klart, hvor stor betydning teaterpædagogens faglighed
havde for faciliteringen og fremdriften af forløbet. Samtidig mindede hun løbende om, hvor holdet befandt sig i processen og sørgede for at eksplicitere forventninger til eleverne; for eksempel
at de skal øve replikkerne hjemme, så de kan være på scenen uden manuskripter.
Også læreren var central i forløbet, da hun ikke blot var stand-in i scener, hvor et barn
manglede den pågældende dag, men også i forhold til at assistere grupper og elever når teaterpædagogen var optaget andet steds; Her kan særligt nævnes i perioden, hvor fokuserings- og
fordybelsesaktiviteterne intensiveres. Dertil kommer, at det var læreren, der stod for praktiske
arrangementer og kontakt til skolen. Nogle gange blev det dog observeret, at det var udfordrende
for læreren at være fuldt tilstede i faget på grund af andre forpligtigelser i sit arbejde på skolen.
Således kan man konkludere, at det på mange måder er teaterpædagogen og læreren, der
er ansvarlige i forhold til moderatorerne, der optræder i programteorien. Dermed muliggør de
processen, der gør, at teaterforløbets aktiviteter fører til de virkninger, man ønsker. Således er en
erfaren, fagligt kvalificeret teaterpædagog og en engageret lærer med tid til rådighed samt flair for
koordinering et must for et vellykket forløb.
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5.5 Værdien

af en ordentlig afrunding på den enkelte

undervisningsgang

Ved de forskellige undervisningsgange, der blev observeret, foregik afslutningen af timen forskelligt.
Den første gang var der en længerevarende samling i plenum, hvor eleverne blev bedt om
blandt andet reflektere over deres karakterer og deres forbindelse til øen, som handlingen foregik
på. Derudover blev de også bedt om at komme med bud på, hvordan fortællingen kunne ende.
Videre fik de lektier for i form af at tænke over en titel på forestillingen. Sidst, men ikke mindst,
blev der sluttet af med en fælles leg.
Den anden gang, der observeredes, gentages det fælles plenum, hvor der tages forskellige
emner i relation til dagens og næste gangs opgaver op, og der tales om, hvor processen bærer
henad. Den afsluttende leg nås dog ikke.
Tredje gang, hvor der særligt var fokus på fokuserings- og fordybelsesaktiviteter så som
repetition af scener, var gennemspilningerne stadig i fuld gang klokken 13:50 – ti minutter før,
undervisningen skulle slutte. Børnene bliver mærkbart distraherede og vil vide, om der er styr på
klokken. En, der skal nå en bus, spørger endda læreren, om man må tage hjem. Da det besluttes at
holde, kalder børnene på fælleslegen, og den gennemføres, før timen ringer ud, og afsluttes endda
med et kampråb, som er forestillingens titel.
Ovenstående illustrerer, at forløbet allerede arbejder med opsamling og refleksion som
afslutning på den enkelte time. Det sker dog også, at dette ikke finder sted, hvilket resulterer
i, at eleverne mister koncentrationen og fokuserer på en praktisk omstændighed så som tiden.
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Samtidig bliver der ikke mulighed for at samle op på dagens arbejde og reflektere ens eget værk
i forhold til helheden, hvilket antages at kunne virke fordrende for balancen imellem opfattelsen
af fordelingen mellem det fælles skabte og det eget skabte. Desuden er det tydeligt, at den fælles
leg til sidst fungerer som en markering af timens afslutning og en bekræftelse af fællesskabet og
samarbejdet om det fælles mål for eleverne.
Det anbefales derfor, at der sættes tid af til plenum og afslutning i hver time. Om det
betyder, der er behov for mere tid i den enkelte undervisningsgang, må være noget, der besluttes
i samråd mellem teater og skole.
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6. KONKLUSION
6.1 Projektet

På baggrund af evalueringen er det evaluators opfattelse, at programteorien er bestyrket. Det vil
sige, at det kan konkluderes, at eleverne via teateraktivitetens tilrettelæggelse og metoder styrker
deres sociale sensibilitet, opnår evne til at byde ind med ideer i et skabende fællesskab, opnår
evne til at navigere i en foranderlig proces og opnår evne til at arbejde sammen mod et fælles mål.
Kort sagt styrker de deres samarbejdsevner og opnår herigennem evne til at navigere i omskiftelige processer, der kræver, de kan påtage sig forskellige roller.
Det er dog vigtigt at påpege, at disse resultater kun er observeret i regi af valgfaget, og det
er derfor umuligt at sige noget om, hvorvidt disse evner videreføres uden for denne kontekst.
Videre er det centralt at påpege, at valgfaget, som det tog sig ud, netop virkede under de
givne omstændigheder. Det betyder, at det altså ikke er ensbetydende med, at samme effekt vil
opnås i en anden kontekst. For eksempel med andre undervisere, elever på andre klassetrin, på en
anden skole eller med elever, der ikke selv har valgt faget eller ikke kender teaterpædagogen på
forhånd.
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6.1.1 Anbefalinger

Nedstående er evaluators anbefalinger til videreudvikling af forløbet. Det skal understreges, at
forløbet netop fungerer efter hensigten, og man derfor overordnet bør fastholde det i den nuværende form for at opnå den virkning, der er dokumenteret i evalueringen.

Det anbefales, at:
•

der holdes fast i forløbets forskellige aktiviteter og metoder. Herunder det teatermetodiske grundlag devising, træningen af den scenekunstneriske kunnen, visningen
af forestilling på en professionel scene samt opvarmingsøvelserne, der sigter mod at
skabe et godt arbejdsrum.

•

der holdes fast i systematisk at fremme samarbejde på tværs af køn, klasse og evner.

•

der holdes fast i tydeligt at markere, hvor i processen man befinder sig, og hvornår
der sker større skifte. Både via mundtlig italesættelse og via konkrete hændelser.

•

man fortsat styrker børnenes evner til at byde ind med ideer i en fælles skabelsesproces, men også styrker opmærksomheden omkring henholdsvis egne ideer og netop
ideers videreudvikling i fællesskaber. For eksempel via løbende refleksion eller ved
tydeligt at indtænke rum for begge dele i forløbet.

•

det kontinuerlige samarbejde mellem lærer og teaterpædagog prioriteres, og det
fastholdes, at begge skal være tilstede i undervisningen samt have tid til netop dette
samt eventuelle ekstra opgaver i forbindelse med faget.

•

man overvejer en form for videreudvikling af faget eller yderligere niveau i form af et
selvstændigt fag eller formidling af en fritidsaktivitet på de højere klassetrin, for de,
der der via gentagende deltagelse, viser interesse og talent for fagets aspekter.

•

der skabes tid til at runde den enkelte undervisningsgang ordentligt af med opsamling, refleksion og fælles afslutning.
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6.2 Casen i forhold til Skabelsesmødet

Skabelsesmødet er karakteriseret i evalueringens første rapport, hvor det tager sig således ud:

I Skabelsesmødet lærer eleven ved at indgå i æstetiske, skabende teaterprocesser
sammen med andre. Mødet etableres i forløb, hvor eleverne skaber deres eget værk
via kollektive processer som devising eller andre scenekunstneriske metoder. Formålet
er altså at skabe et værk eller udvide et eksisterende værk. En pointe i mødet er, at oplevelsen og processen er vigtige aspekter i sig selv.
For mødet kan fungere, kræves det, at et teaterperson deltager. Dernæst er det
vigtigt, at der er tid nok til rådighed. Sidst men ikke mindst er det en forudsætning, at
mødet karakteriseres af åbenhed, en sigen ja til ideer og en indstilling om, at intet er
rigtigt eller forkert.
Overordnede læringsmål:

Tegn på læring:

•

•

Eleverne tager selv initiativ.

•

Eleverne giver feedback og udviser
selvanalyse og –kritik.

•

Eleverne fremviser bedre kropslig forståelse, mod og hukommelse.

•

Eleverne forstår at forfine det sceniske
udtryk som en del af den skabende
proces og anvender sceniske virkemidler.

•

Eleverne er stolte af deres arbejde.

•

Eleverne udviser respekt for hinanden
og kan samarbejde.

•

Alle deltager og bidrager.

•

Eleverne samarbejder på tværs af køn
og klasser, og der opstår nye elevrelationer.

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

•

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

•

At eleverne opnår evne til selvrefleksion.

•
•

At eleverne styrker deres evner for
samarbejde.
At eleverne kender til sceniske virkemidler og forstår at bruge fiktionen; for
eksempel skal de kunne få øje på en
god historie, skabe fiktion, formå at
sætte deres ideer i scene og kende til
vigtigheden af dogmer.
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I forhold til valgfaget på Skåde Skole, er der god overensstemmelse med, at dette netop er karakteriseret som et skabende møde. Således kan det slås fast, at børnene blandt andet lærer via
æstetisk skabende processer, de lærer at bruge og kende sceniske virkemidler, de styrker deres
samarbejdsevner, og de skaber et værk. Hvorvidt de opnår evne til selvrefleksion, er det ud fra
empirien ikke muligt at slå fast.
Et andet aspekt i Skabelsesmødet er, at oplevelsen er vigtig i sig selv. Ud fra denne case
er det muligt at komme med et tentativt bud på, hvad denne oplevelse kunne bestå i. Børnene
fortæller nemlig, at de føler stolthed over at have været med til at skabe et værk, og de mener, det
viser tiltro til dem, at det vises på en professionel scene. Det at få lov til at lege, selv finde på og
skabe, uden noget dømmes rigtigt eller forkert, står også højt på listen. For nogen er oplevelsen
af at være sammen med andre end dem, de normalt er sammen med, og kunne kommunikere med
alle også helt central.
Et andet område, hvor casen kan være med til at nuancere Skabelsesmødet, er i forhold
til ideen om, at intet er ”rigtigt eller forkert”. På baggrund af casen kan det nemlig konkluderes,
at ”rigtig og forkert” ikke altid er sat ud af kraft. Således er der netop noget, der er rigtigt, og
noget, der er forkert, når det gælder de scenekunstneriske evner, der spiller en stor rolle i casens
fokuserings- og fordybelsesaktiviteter.
Valgfaget på Skåde Skole lever således i store træk op til karakteristikaene for Skabelsesmødet, og kan tilmed hjælpe os med at karakterisere den oplevelse, det giver børnene, at deltage
i en aktivitet i Skabelsesmødet.
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