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1. FORORD
1.1 Kontekst

1.1.1 Projektet ”Scenekunst ind i Den Åbne Skole”

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

1.1.2 Evalueringen

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

1
2

Frem til 1.3.2016 medvirkede Syddjurs Egnsteater også – deres projekter videreføres nu delvist af Teaterhuset Filuren.

Se projektbeskrivelsen i kontrakten mellem Regional Udvikling, Region Midtjylland og de involverede teatre: ”Projektkontrakt” (journal nr. 1-26-4-15)
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2. INDLEDNING
2.1 Formål

Nærværende rapports formål er at evaluere et forløb afviklet i november og december 2016 på privatskolen Vinderup
Realskole i Vinderup (Holstebro Kommune) for at undersøge, hvorvidt eleverne via forløbet opnår udvalgte mål.
Projektet Scenekunst ind i den Åbne Skoles overordnede formål hedder: ”ved at undersøge teaterkunstens og
dramapædagogikkens innovative potentiale i samarbejde med folkeskolens undervisningsmål vil [man] udvikle ny 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, 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 ”Formidlingsrummet” med henblik på at kvalificere denne yderligere.4

3
4

Kontrakt med Region Midtjylland (journal nr. 1-26-4-15), side 3.
Se evalueringsrapport 1 i projektet: Fem optikker – et afsæt for evaluering og en kondensering af et værktøj.
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2.2 baggrund for caSen

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

2.2.1 Skolen og teatret

Forløbet er et nyt samarbejde mellem Limfjordsteatret og Vinderup Realskole. Det er således første gang, teatret og
skolen arbejder sammen. På forhånd havde teatret derfor holdt en workshop for lærere, hvor nogle af de øvelser,
eleverne ville blive præsenteret for, blev afprøvet.
Selve Vinderup Realskole er en privatskole med klassetrin fra 7. til og med 10. klasse. To klasser på skolen, som
blandt andet var de, forløbene blev afholdt i, er ”Super S klasser”, hvor eleverne har tre ekstra timer om ugen inden for
udvalgte fag. Skolen skriver selv om Super S klasserne på deres hjemmeside: ”Først og fremmest vil vi gerne slå fast,
at 7. klasse (Super S) på Vinderup Realskole er for ALLE elever. Vi kræver IKKE særlige kompetencer - du skal blot
have lyst til at gå i skole”.5 Det er altså ikke elite-klasser, men der kræves lyst og dermed engagement i forhold til at gå
i skole.

2.2.2 Forløbet

For teatret såvel som skolen var det første gang, denne form for forløb blev gennemført. Fra skolens side blev forløbet
benævnt ”Retorik-fag”, og ideen med forløbet var da også at styrke elevernes præsentationsevner, så de ville være bedre
rustede til særligt mundtlige eksamener og øvrige fremlæggelser.
I alt afholdt teatret i perioden fire forløb af 2x3 timers varighed i fire forskellige 8. klasser. To af klasserne havde været sammen siden 7. klasse, hvorimod de to andre kun havde været sammen siden skoleårets start. En uddannet
skuespiller med undervisningserfaring ledte alle forløb, og skolens lærere var tilstede under forløbet. De var dog kun
undtagelsesvist involverede i undervisningen – f.eks. som ekstra person i øvelser hvor der manglede.

5

http://www.vinderup-real.dk/pages/webside.asp?articleGuid=108509
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2.3 Resumé af evalueringens konklusioner

Evalueringen konkluderer, at eleverne via teaterforløbets aktiviteter opnår forståelse for performative redskabers betydning for formidling, erfarer betydningen af gruppedynamik og samarbejde i forbindelse med præsentationer og bruger
og/eller afprøver udvalgte performative virkemidler i forbindelse med præsentationer. Evalueringens programteori er
dermed bestyrket med et enkelt forbehold; nemlig kontrolleret og nuanceret brug af performative virkemidler, som det
ikke endeligt kan slås fast, er en effekt at forløbet.
Det konkluderes følgelig, at de erfaringer og det produkt, man udbyder i dette specifikke casestudie, stort set
producerer de resultater, man fra projektets side regner med, de gør. På den baggrund kan det hævdes, der er udviklet ny
viden og nye kompetencer.

2.3.1 Anbefalinger

Nedstående er evaluators anbefalinger til videreudvikling af forløbet.
Det anbefales, at:
•

der eksperimenteres med, hvad der skal til, for eleverne kan opnå at beherske (flere) performative virkemidler og
dermed med større sandsynlighed vil kunne bruge dem kontrolleret og nuanceret på egen hånd.

•

det undersøges, hvordan forløbets aktiviteter yderligere kan tilrettelægges, så der tages højde for målgruppens fokus
på effekt og læring, så dette kan udnyttes fordelagtigt for forløbet.

•

det overvejes – såfremt det er hensigtsmæssigt – hvordan forløbet kan inddrage elevernes fagfaglighed konstruktivt.
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3. EVALUERINGENS DESIGN
3.1 Metode og evalueringsspørgsmål

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

Programteorien bygger på oplysninger om forløbet og ønsker til fokuspunkter for evalueringen fra skriftlige og mundtlige samtaler med Limfjordsteatret samt en oversigt over forløbet fra underviseren. Programteorien er også blevet jævnført med optikken ”Formidlingsrummet”, 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:
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Medfører Limfjordsteatrets forløb på to undervisningsgange á tre timer med fokus på øvelser, der træner nærvær, samarbejde og performative virkemidler samt indeholder performative præsentationer, at eleverne
• Opnår forståelse for performative redskaber såsom nærvær, rytme, flow, blikretning, krop og stemmes betydning
for formidling?
• Kan bruge performative virkemidler så som krop og stemme kontrolleret og nuanceret i forbindelse med præsentationer?
• Erfarer betydningen af gruppedynamik og samarbejde i forbindelse med præsentationer?

3.2 Empiri og fremgangsmåde

Evalueringens empiri er produceret gennem kvalitative dataindsamlingsmetoder og består hovedsageligt af observation
af to af forløbene i deres helhed foretaget af evaluator. De to forløb, der blev observeret, var de forløb, der foregik i
Super S klasserne, hvor eleverne havde gået i klasse sammen siden 7. klassetrin. Observator deltog ikke direkte i aktiviteterne, men var synligt tilstede og blev introduceret for eleverne. For at forstyrre forløbet mindst muligt blev observationer registeret via pen og papir.
Umiddelbart efter hvert forløbs afslutning blev der desuden afholdt et gruppeinterview á fire elever fra den
pågældende klasse – dvs. der i alt blev afholdt to gruppeinterviews med i alt otte elever. Interviewene blev gennemført
ud fra en semistruktureret interviewguide. I hver interviewgruppe var der to piger og to drenge. Dertil blev det tilstræbt,
at der var en faglig spredning eleverne imellem. Det var en af skolens lærere, der sørgede for at arrangere det praktiske
såsom deltagere i gruppeinterviewet og lokaler. Sidst men ikke mindst har der været løbende samtaler med underviseren
fra teatret.
Gruppeinterviewene blev optaget, og efterfølgende lyttede evaluator optagelserne igennem gentagende gange,
hvor der blev skrevet referat. Efterfølgende er referater af interviews samt observationer blevet kodet og analyserede ud
fra evalueringens overordnede spørgsmål.
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4. EVALUERINGENS FOKUSPUNKTER
4.1 Forløbets aktiviteter

En hovedpointe i antagelserne omkring forløbets effekter er, at disse muliggøres via forløbets specifikke aktiviteter. I
dette tilfælde var programteoriens antagelser, at aktiviteterne, der skulle finde sted for at producere den forventede effekt, var aktiviteter, der træner performative virkemidler, præsentationer og samarbejdsøvelser.
Via observationerne kan det slås fast, at alle disse tre former for aktiviteter fandt sted. Undervisningsgangene
blandede alle aktiviteter hele varigheden igennem, men med en overvægt af deciderede præsentations-aktiviteter længere henne i den enkelte undervisningsgang. Dertil kom en række aktiviteter, der blev lagt ind løbende, som bedre kan
karakteriseres som lege. Generelt opfattede eleverne øvelserne som brugbare, lærerige og sjove. Eleverne gav endvidere
udtryk for, øvelserne har styrket deres performative evner.
Det kan altså konkluderes, at aktiviteterne er gennemført som forventet.
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4.2 Forståelse for performative redskabers betydning for formidling

Et af evalueringens fokuspunkter er, hvorvidt forløbet giver eleverne forståelse for ikke blot performative virkemidler,
men også deres betydning for formidling. Der er absolut ingen tvivl om, det er tilfældet.
Foruden at kunne udpege performative virkemidler så som at tale klart, gøre sit stof forståeligt, få øjenkontakt
med sit publikum, at være tilstede, skabe flow samt have en hensynsfuld kropsholdning og stemmebrug satte eleverne
også løbende i undervisningen og i gruppeinterviewene ord på, hvad de mener, disse redskaber gør for deres formidling
og dermed præsentationer. Redskaberne gør blandt andet, at når man udstråler, man ved, hvad man siger, så forstår andre
det også. Videre mener eleverne, præsentationer bliver bedre og mere forståelige, når man får alle tilhørere med. En elev
nævner endda med et grin, at det kan gøre, man får højere karakterer. Eleverne mener også, deres præsentationer bliver
mere flydende, og de får overskud til at kigge op fra tekster og papirer, når de bruger performative virkemidler. Samtidig
siger eleverne, redskaberne kan bekæmpe nervøsitet, gøre at man tør kaste sig ud i ting og give vished om, at man godt
kan gøre det, man skal; man får kort sagt selvtillid. De performative virkemidler, der blev præsenteret, kan også hjælpe
en til at blive fokuseret før en fremlæggelse, tro på sig selv og give et godt (førstehånds)indtryk. De gør også, man ikke
er kedelig, når man præsenterer og i stedet for virker nærværende. Sidst men ikke mindst blev det påpeget, at præsentationer ville blive lettere at lave, og så ville det blive bedre for publikum, da de som fremlæggere ville virke engagerede
og inddragende.
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Eleverne har altså ikke bare opnået forståelse for performative virkemidler, men også deres betydning for formidling og konkret for deres præsentationer i en skolekontekst. En afgørende faktor for denne virkning antages at være
den løbende italesættelse fra undervisers side af, hvad de performative virkemidler gør, og hvordan det er relevant for
eleverne i skolekontekst. Denne faktor blev da også observeret gennem hele forløbet.

4.3 At bruge performative virkemidler i forbindelse med
præsentationer

Et andet spørgsmål, evalueringen søger at svare på, er, om eleverne formår at omsætte deres forståelse for performative
virkemidler til faktisk kontrolleret og nuanceret brug i forbindelse med præsentationer. I løbet af undervisningen kom
alle elever til at præsentere for resten af klassen samt underviseren, der agerede publikum. Muligheden for at bruge
performative virkemidler i forbindelse med præsentationer var således tilstede.
Kort sagt bruger og/eller afprøver eleverne performative virkemidler. I gruppeinterviewene udtrykker de fleste
elever således, de havde udvalgt enkelte redskaber, som de fandt nyttige og brugte disse i deres præsentationer. Én havde
for eksempel taget til sig at have en ret holdning. En anden havde brugt det at tage en dyb indånding inden, vedkommende skulle præsentere, og en tredje havde bidt mærke i og anvendt det at tale med en følelse af at tale ”med ryggen”.
Dertil kommer, de via præsentationer erfarede, at man skulle bibeholde fokus og ikke grine. De mente desuden alle, de
brugte små ting i fremlæggelserne, der gjorde dem bedre: f.eks. at tale ud til publikum og holde eventuelle papirer lavt.
Andre pillede mindre ved deres hår og ”talte mindre med hænderne”.
Alligevel kan det ikke udelukkende bekræftes via observationen, at eleverne kan bruge performative virkemidler kontrolleret og nuanceret i forbindelse med præsentationer, om end det virkede til, mange elever generelt højnede
deres fokus og dermed koncentration samt opmærksomhed på ”medfremlæggere” og publikum, når de præsenterede.
Der, hvor det er tydeligst at registrere en forholdsvist kontrolleret og nuanceret brug af nyligt tilegnede performative virkemidler, lader til at være øvelser, hvor der er en høj grad af styring fra undervisers side samt et klart udvalgt fokuspunkt
og mulighed for gentagelse. For eksempel står en øvelse med kollektiv oplæsningen af et Inger Christensen digt ud som
et eksempel på, at jo flere gange eleverne gentager øvelsen, jo bedre bliver de til at læse op flydende, være opmærksomme på hinanden og artikulere i fællesskab og dermed bruge virkemidlerne nuanceret og kontrolleret. En lignende øvelse,
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hvor der var rum til gentagelse og et klart fokus, var at gå tre sammen i samme tempo med en bog hver på hovedet.
Grunden til det generelt er sværere at se den kontrollerede og nuancerede brug i observationen, og eleverne i stedet i højere grad udvælger enkelte værktøjer, som de selv oplever, de afprøver og benytter, kan være, at den virksomme
mekanisme ”De behersker performative virkemidler” ikke er fuldt ud tilstede. Således er det muligt, at der simpelthen
ikke er nok tid og dermed mulighed for repetition til, at alle forløbets performative redskaber kan beherskes. På den
baggrund udvælger eleverne i stedet enkelte værktøjer, som de oplever, de afprøver – mere eller mindre kontrolleret.
Denne tese og manglende beherskelse frem for forståelse for og viden om performative virkemidler underbygges ikke
blot at konklusionen på det forudgående afsnit, men også af det faktum at det i observationen var tydeligt, at eleverne
kunne iagttage, lokalisere og sætte ord på, hvad der fungerede og ikke fungerede, når andre fremlagde. En anden omstændighed kan også være, at forløbet i højere grad vægtede grundlæggende performative færdigheder som fokus og
tilstedevær mere end færdigheder som f.eks. stemmebrug og narrativ strukturering. Disse grundlæggende færdigheder
kan have være sværere at observere for evaluator.
Konklusionen er altså, at eleverne afprøver og bruger udvalgte performative virkemidler i forbindelse med præsentationer, men ikke nødvendigvis kontrolleret og nuanceret. Derfor kan man også sige, de bruger dem, men altså ikke
nødvendigvis behersker dem fuldt ud endnu.

4.4 Erfaringer med
gruppedynamik og samarbejdes
betydning i forbindelse med
præsentationer

Det sidste fokuspunkt for evalueringen er, hvorvidt
eleverne via forløbets aktiviteter erfarer gruppedynamik og samarbejdes betydning i forbindelse med præsentationer. Konditionerne for at opnår dette var tilstede, da alle elever fik mulighed for at arbejde i grupper
op til flere gange i løbet af undervisningsforløbet.
De erfaringer, de har gjort sig i forhold til, hvad
der er vigtigt, når man skal præsentere i en gruppe, er,
at man skal give de andre i gruppen plads, lytte til dem
og stole på, de har deres i orden. Det at lytte betyder
nemlig, at man kan hjælpe hinanden undervejs. De ser
altså den fordel ved gruppen, at man ikke skal ”løfte
alene”. Som det udtrykkes af en elev i et ad gruppeinterviewene: ”En for alle, alle for en”. Samtidig er de
opmærksomme på, hvad der specifikt er vigtigt, når
man præsenterer i en gruppe – udover at hjælpe hinanden og lade alle komme til orde er det ifølge eleverne
at skabe en dynamik, hvor man både kan kommunikere
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internt i gruppen, men også få publikum med. Samtidig udtrykte eleverne, at det var essentielt at fokusere på, hvad hinanden sagde, så man kunne bygge videre på hinandens stof. Det fremhæves også som vigtigt, at der er et flow, hvilket
en elev mener sker, når man har taget sig tid til at planlægge sin gruppepræsentation. Andre oplevede, flow opstod ved
improvisation. Tillid og samarbejde nævnes endvidere som ingredienser, der gør, et gruppearbejde fungerer godt – det
udtrykkes gennem udsagn som, at alle skal have noget at fremlægge og skulle have sagt, man skal have hinanden ryg,
og man er én gruppe og ikke kun ét individ.
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5. BI-EFFEKTER OG CENTRALE
OBSERVATIONER

I det følgende afsnit uddybes øvrige centrale observationer og bi-effekter af forløbet, som enten kun er berørt kort ovenfor eller slet ikke.

5.1 En social gevinst

En ekstra effekt af forløbet lader til at være en social gevinst i klassen. I et af gruppeinterviewene siges det således som
noget af det første, at klassen er blevet rystet mere sammen, og de er blevet mere åbne over for hinanden. Ligeledes
fremhæves tillidsøvelser i grupper og par som særligt gode, fordi de handlede om at turde stole på hinanden.

5.2 ”At gøre”

En andet aspekt, eleverne var glade for ved forløbet, var, at de fik lov at ”gøre det”. En elev brugte ordsproget: ”Øvelse
gør mester”. Ifølge eleverne bliver de performative redskaber i forbindelse med præsentation nemlig nemmere at forstå,
når man får lov til at prøve dem af. Det, at det vises fremfor fortælles, er altså positivt. En central motivation for eleverne
synes endvidere at være, det er en underviser udefra, som netop arbejder anderledes kropsligt og demonstrerende, der
lærer dem om de performative virkemidler.

5.3 Fremlæggelser som eksempel- og analysemateriale

I forlængelse af aspektet om ”at få lov at gøre” er det en pointe, at klassen fungerer som publikum til hinandens fremlæggelser. Evaluator oplevede således, at denne ekstra rolle bruges som observatør og efterfølgende skaber grundlag for
diskussion af performative virkemidler fra både afsender og modtagers perspektiv. Rollen som publikum giver således
mulighed for at fokusere elevernes blik på de performative virkemidlers effekt og styrke elevernes bevidsthed om relationen mellem afsender og modtager. At bruge elevernes fremlæggelser som eksempler kræver selvfølgelig, at tonen
holdes konstruktiv og saglig undervejs, og her spiller underviseren en central rolle.

5.4 Overvejelser vedrørende aktiviteter

I gruppeinterviewene udtrykker eleverne klart, at blandingen af leg og deciderede målfokuserede øvelser var god. Men
samtidig lader de nogle gange til at forsøge at finde ud af, hvordan nogle af legene passer med forløbets mål: f.eks. legen
”Bunny, Bunny”, som de tydeligt husker og mener var rigtig sjov, men som én elev også syntes gik imod forløbets mål,
fordi den gjorde, man mistede koncentrationen. I gruppeinterviewene er eleverne i det hele taget meget opmærksomme
på både legene og øvelsernes effekt i forhold til formålet med forløbet: således påpeger de også, hvordan et element af
konkurrence, som manifesterede sig i en enkelt af øvelserne, hvor alle individuelt skulle lokalisere et stykke papir med
lukkede øjne, ikke virkede fordrende for målet om samarbejde og fordybelse. Samtidig med fokuseringen på mål udtrykker eleverne dog i gruppeinterviewene, at de den første undervisningsgang ikke helt vidste, hvad forløbet gik ud på.
Ifølge deltagerne i gruppeinterviewene blev det dog mere klart, hvad det handlede om den anden undervisningsgang. I
observationerne virkede denne omstændighed dog øjensynligt ikke til at genere eleverne, og i gruppeinterviewene udtrykkes det da også, at det stadig var sjovt. Der er altså et tilsyneladende paradoks i elevernes fokus på mål og effekt og
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samtidig deres efterfølgende positive oplevelser af legene og ikke at vide præcis, hvad målet er.
En anden omstændighed for en aktivitet, som både evaluator observerede og eleverne efterfølgende kommenterede på, var inddragelsen af danskfaglig metode i en præsentationsøvelse. Her fik eleverne besked på at bruge deres
analytiske redskaber fra danskfaget, men samtidig fik de at vide, det ikke var det, der var deres fokus. Fokus var til gengæld at øve de redskaber, som de havde fået til at fremlægge. Dette dobbelte fokus på præsentation og faglighed lod til
at gøre eleverne usikre på opgaven. Ydermere fokuserede de i gruppearbejdet meget på indholdet af teksterne, de skulle
fremlægge, frem for på formen på præsentationen. Det skal dog tilføjes, at denne opgave faldt til sidst i undervisningsforløbet, og eleverne ikke havde megen forberedelsestid; disse faktorer kan have spillet ind på elevernes forståelse og
tilgang til opgaven. Det er dog værd at påpege, at det kræver klar italesættelse af fokus, så snart andre faglige kompetencer, som eleverne er vant til at træne, sættes i spil.
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6. KONKLUSION
6.1 Projektet

På baggrund af evalueringen er det evaluators opfattelse, at programteorien er bestyrket med et enkelt forbehold. Dette
forbehold gælder kontrolleret og nuanceret brug af performative virkemidler. Her vurderes det, at eleverne ikke i tilstrækkelig grad behersker de performative virkemidler, så de kan bruge alle introducerede virkemidler kontrolleret og
nuanceret.
Det kan således konkluderes, at eleverne via teaterforløbet aktiviteter opnår forståelse for performative redskabers betydning for formidling, erfarer betydningen af gruppedynamik og samarbejde i forbindelse med præsentationer
og bruger og/eller afprøver udvalgte performative virkemidler i forbindelse med præsentationer. Det er dog vigtigt at
påpege, at disse resultater kun er observeret i regi af det pågældende forløb i de pågældende klasser, og det er derfor ikke
muligt at sige noget om, hvorvidt resultaterne vil være de samme i en anden kontekst og under andre omstændigheder.

6.1.1 Anbefalinger

Nedstående er evaluators anbefalinger til videreudvikling af forløbet. Det skal understreges, at forløbet stort set fungerer
efter hensigten, og man derfor overordnet bør fastholde den nuværende form.
Det anbefales herudover, at
• der eksperimenteres med, hvad der skal til, for eleverne kan opnå at beherske (flere) performative virkemidler og
dermed med større sandsynlighed vil kunne bruge dem kontrolleret og nuanceret på egen hånd.
•

det undersøges, hvordan forløbets aktiviteter yderligere kan tilrettelægges, så der tages højde for målgruppens fokus
på effekt og læring, så dette kan udnyttes fordelagtigt for forløbet.

•

det overvejes – såfremt det er hensigtsmæssigt – hvordan forløbet kan inddrage elevernes fagfaglighed konstruktivt.
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6.2 Casen i forhold til Formidlingsrummet

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

I forhold til forløbet på Vinderup Realskole, er der god overensstemmelse med, at dette netop er karakteriseret som
Formidlingsrummet. Således kan det slås fast, at eleverne blandt andet øger deres bevidsthed om egne udtryksmidler
og bruger samt opnår udvalgte færdigheder inden for performative virkemidler. Ligeledes var der casen igennem fokus
på, at der både var en modtager for præsentationer, men også at eleverne blev bevidste om modtageren i præsentationssammenhænge.
En forskel mellem casen og optikkener, at de performative værktøjer, der nævnes i optikken, er meget lig teknikker fra fagligt arbejde med scenekunst, der sigter mod fremvisning af et kunstnerisk værk for et publikum: f.eks.
scenografi, skuespil osv. Casens redskaber er i højere grad en form for ”grundredskaber” såsom nærvær, stemmebrug og
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fokus, som på sin vis er mindre specifikke for scenekunst og dermed måske mere egnede til at ”eksportere” til en form
for præsentation, som ikke udelukkende handler om scenekunstneriske kunstværker, men også eksamener og mundtlige
oplæg.
Forløbet på Vinderup Realskole lever således i store træk op til karakteristikaene for Formidlingsrummet. Derudover demonstrerer forløbet, hvordan de værktøjer, der trækkes på fra scenekunstens verden, også kan være ”grundværktøjer” fremfor mere specifikke kompetencer som f.eks. dans, tekstbearbejdning og skuespil. Samtidig lader det til,
at fokusset på gruppepræsentationer har bidraget positivt til det sociale miljø i klassen, og casen kan derfor siges, at
rumme elementer fra den relationelle optik.
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