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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 dramapædagogiske 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
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, Region Midtjylland og de involverede teatre: ”Projektkontrakt” (journal nr. 1-26-4-15)

4

Scenekunst ind i Den Åbne Skole: Evaluering

2. INDLEDNING
2.1 Formål

Nærværende rapports formål er at evaluere et rollespilsforløb med en 7. klasse på Højbjerg Privatskole i Aarhus 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 det produkt, man udbyder i dette specifikke casestudie, producerer de resultater, man fra projektets side regner med,
de gør, og dermed kan sige, der er udviklet ny viden og nye kompetencer.
Det bør for denne case tilføjes, at det af hensyn til evalueringen og projektets tidsramme er en atypisk case, der
evalueres, da den deltagende klasse ikke var inden for workshoppens målgruppe aldersmæssigt, og skolen var en ny
samarbejdspartner. Det vil selvfølgelig påvirke workshoppen og dermed evalueringens konklusioner.
Derudover vil evalueringen sammenholde casen med optikken ”Faglighedsmødet” 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 kort, da evalueringen mener, denne har direkte betydning for, om
forløbets virkninger træder i kraft.

2.2.1 Samarbejdspartneren og teatret

Forløbet var et samarbejde mellem Teaterhuset Filuren og Højbjerg Privatskole. Det kom i stand som en enkeltstående
aftale – det vil sige, det var første gang skolen og teatret arbejdede sammen, og der var ved workshoppens gennemførelse
ikke planlagt yderligere aktiviteter. På forhånd havde teaterpædagogen, der skulle lede workshoppen, derfor besøgt skolen
og været i kontakt med denne. Dette skyldtes også den omstændighed, at teaterpædagogen i anden rollespilskontekst
havde mødt skolens elever og her havde erfaret, de havde svært ved at gå ind i rollespilsmetodikken, der kræver, man
kan leve sig ind i tildelte roller. Formødet fungerede således også som ”en screening” af den pågældende klasse og
som en anledning til at forberede elever og lærere på workshoppens metodik og indhold. Med til dette hører også,
at klassen ikke tidligere har haft samfundsfagsundervisning. Desuden var det første gang, en 7. klasse skulle prøve
rollespilsworkshoppen, som hidtil kun havde været afprøvet med ældre elever, og derfor var der en vis usikkedhed
omkring, hvordan klassen ville tage imod workshoppen og om hvilken læring, de ville få ud af forløbet. Efterfølgende
har teaterpædagogen, der ledede workshoppen, da også udtrykt, at hun i fremtiden vil bygge workshoppens forløb
anderledes op rent pædagogisk med dette klassetrin.
Som det fremgår af skolens navn er det en privatskole situeret i Aarhusforstaden Højbjerg. Skolen er for alle
uanset etnicitet eller tro, men har en stærk overvægt af tyrkiske elever og næsten udelukkende elever af anden etnisk
herkomst end dansk. Skolen beskriver sig selv som en skole med højt fokus på faglighed.5 Om sine værdier og mål skriver
skolen: ”Eleverne på skolen skal udvise respekt for kultur- og meningsforskelle, så eleverne lærer at respektere egen
samt andres religion, kultur og holdninger. Eleverne skal undervises i demokrati og åndsfrihed, ligesom dagligdagen
skal indeholde elementer af dette”.6 Det var evaluators indtryk, at klassens lærer opfattede rollespilsworkshoppen som
et led i denne mission, og dermed indgik workshoppen i skolens faglige og dannelsesorienterede arbejde.

2.2.2 Workshoppen

Rollespilsworkshoppen fandt sted den 13. marts 2017 i skolens gymnastiksal og varede cirka tre timer. Som sagt
havde teaterpædagogen mødt skolen og eleverne til en afklarende snak inden selve workshoppen, men herudover er
workshoppen netop designet til at være en engangsbegivenhed af tre timers varighed.
I Teaterhuset Filurens materiale om forløbet omtales workshoppen som ” Et tretimers læringsrollespil, hvor eleverne skal tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger”.7 Eleverne
opdeles i grupper, hvor de hver især repræsenterer et fiktivt land, der er moduleret over virkeligheden. I en fiktiv forsamling, der minder om FN, stilles landene over for dilemmaer og problemer, som der skal tages stilling til. Et eksempel på
et dilemma er, om man skal udvinde et stof, der kan kurere en sygdom, selvom man så risikerer at udrydde den truede
butsnudede delfin.
Workshoppen kan deles ind i tre faser: begyndelse, midte og afslutning. I begyndelsen forventningsafstemmes
der: de praktiske ting såsom regler forklares, og rollerne fordeles. I den midterste del er selve spillet i gang, hvor
eleverne og teaterpædagogen træder ind i fiktionen. Afslutningen består af evaluering og perspektivering – præcis som
5
6
7

http://www.hbps.dk/om-hoejbjerg-privatskole/
http://www.hbps.dk/maalsaetning-og-vaerdigrundlag/
http://ulfiaarhus.dk/grundskole/rollespil-ind-i-undervisningen
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i begyndelsen er man ikke i fiktionen i denne del af workshoppen.
Foruden den ledende teaterpædagog deltog endnu en teaterpædagog fra teatret. Begge indgik i fiktionen: den
ene som gamemaster, den anden som et magtfuldt land. Herudover var klassens lærer tilstede forløbet igennem og kunne
assistere uden for fiktionen efter behov.

2.3 Resumé af evalueringens konklusioner

Evalueringen konkluderer, at eleverne via rollespilsworkshoppen opnår at kunne tage stilling til samfundsfaglige modelproblemstillinger og komme med forslag til handling på baggrund af dette. Videre har eleverne erfaret kompleksiteten
i spillets forhandlingsprocesser og dermed opnået forståelse for politiske forhandlingsprocessers kompleksitet, om end
det vurderes, at denne kunne styrkes ved større kendskab til eksempler på virkelige politiske forhandlingsprocesser
(f.eks. gennem forudgående samfundsfagsundevisning). Til gengæld kan det ikke entydigt slås fast, at alle elever har
styrket deres evne til at debattere, eller workshoppen har gjort eleverne bevidste om deres eget værdigrundlag. På baggrund af evalueringen er det således evaluators opfattelse, at programteorien ikke entydigt kan bestyrkes i alle aspekter.
Med hensyn til konteksten for casen (se kapitel 2.1 og 2.2) er dette dog forventeligt. Det er således vigtigt at påpege,
at disse resultater kun er observeret i regi af det pågældende forløb, hvor målgruppen var yngre end i tidligere afholdte
workshops og ikke tidligere havde haft samfundsfaglig undervisning, og det er derfor ikke muligt at sige noget om,
hvorvidt resultaterne vil være de samme i en anden kontekst og under andre omstændigheder.
Det konkluderes følgelig, at de erfaringer og det produkt, man udbyder i dette specifikke casestudie, producerer nogle af de resultater, man fra projektets side regner med. På andre punkter har evalueringen ikke entydigt kunne
bekræfte de formodninger, man på forhånd havde, og som programteorien er et udtryk for. På den baggrund kan det
hævdes, der er udviklet ny viden om både nogle af de resultater workshoppens nuværende form kan levere, og dertil
ideer om hvad man kan videreudvikle på.

2.3.1 Anbefalinger

Det anbefales, at workshoppen holder fast i metodikken rollespil og en erfaren, teaterfagligt kompetent voksen i rollen
som gamemaster. Nedenstående er evaluators anbefalinger til en videreudvikling af workshoppen.
Det anbefales, at
• det overvejes, hvornår det er frugtbart for målgruppens læring, at landene har forskellige styreformer f.eks. i forhold til om eleverne kender til det fra samfundsfagsundervisning.
•

det sikres, at eleverne har nødvendig samfundsfaglig viden, før rollespilsworkshoppen afholdes, så perspektiveringen og refleksionen kvalificeres, og koblingen til virkelighedens samfundsfaglige problemstillinger og politiske processer dermed bliver stærkere. Evt. ved at udsende materiale med anbefalinger til
hvilken viden, det er fordelagtigt for eleverne at besidde før workshoppen finder sted.

•

fora og tid til debat prioriteres, så alle deltager i debatten, og der holdes fokus på de samfundsfaglige problemstillinger og holdninger til disse, før der forhandles.

•

spildimensionen afbalanceres, så den holdnings- og værdibaserede debat omkring samfundsfaglige problemstillinger får mere plads, men uden at det sker på bekostning af det engagement, som gamificationen
og indflydelsesmulighed på spillet giver.
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•

det overvejes, om mere tid i workshoppen eller f.eks. sikring af specifik viden hos eleverne på forhånd kan
sikre mindre fokusering på spildimensionen og styrke de reflekterende og perspektiverende elementer.

•

der eksperimenteres med, om bevidstgørelsen af eget værdigrundlag kan styrkes. F.eks. ved mere tydelig
opfordring til inddragelse af og diskussion med egne holdninger i forhold til løsninger på spillets samfundsfaglige problemstillinger i den afsluttende refleksion eller ved at skabe mere distance til spillets begivenheder ved at adskille refleksionsdelen mere fra resten af workshoppen i tid og sted.

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 at 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:
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Programteorien bygger på oplysninger om forløbet og ønsker til fokuspunkter for evalueringen fra skriftlige og mundtlige samtaler med Teaterhuset Filuren og workshoppens ledende teaterpædagog. Endvidere er der blevet indhentet info
om workshoppen og konteksten i form af diverse interne samt offentligt tilgængelige skriftlige kilder om skolen og
workshoppen – f.eks. via Teaterhuset Filurens hjemmeside og ULF, skolens hjemmeside, den overordnede ansøgning
til regionen om projekt ”Scenekunst ind i Den Åbne Skole” samt PowerPoints fra foredrag om forløbet ved den ledende
teaterpædagog. Programteorien er også blevet jævnført med optikken ”Faglighedsrummet”, som aktiviteten er karakteriseret som af teaterpartneren.
Styrende for udformningen af programteorien er evalueringens overordnede spørgsmål, der også har afgjort
undersøgelsens fokus på programteoriens punkter (i illustrationen ovenfor er de markeret med et kameraikon). Enkelte
af disse er stort set taget ordret fra Undervisningsministeriets læseplan og herunder mål for samfundsfag i udskolingen.
Evalueringens overordnede spørgsmål lyder således:
Medfører den 3 timers rollespilsworkshop i 7. klasse på Højbjerg Privatskole med sin metode, greb og tilrettelæggelse,
der blandt andet indbefatter brug af en fiktiv narrativ ramme, at eleverne
• Opnår forståelse for politiske forhandlingsprocessers kompleksitet?
• Styrker deres evner til at debattere?
• Kan tage stilling til samfundsfaglige modelproblemstillinger og på baggrund heraf komme med forslag til
handling?
• Oplever at blive bevidste om eget værdigrundlag?

3.2 Empiri og fremgangsmåde

Evalueringens empiri er indhentet gennem kvalitative dataindsamlingsmetoder og består til dels af observation af
workshoppen. Observator deltog ikke i selve workshoppens aktiviteter, men var synligt tilstede og blev introduceret
for eleverne. For at forstyrre forløbet mindst muligt blev observationer registeret via pen og papir. En udfordring for
observationen var, at workshoppen var en engangsbegivenhed, og mange af casens fokuspunkter fandt sted i skiftende
gruppekonstellationer blandt eleverne, hvor observator vanskeligt kunne gøre fyldestgørende iagttagelser. Endvidere
blev sidste del af workshoppen, hvor eleverne reflekterede og perspektiverede, optaget.
En uge efter workshoppen besøgte evaluator skolen, hvor denne faciliterede en samtale på klassen. Her blev
der skiftet mellem ”runder”, hvor alle kunne respondere, håndsoprækning og åbent forum for kommentarer ved håndsoprækning. Evaluator skiftede mellem åbne og lukkede spørgsmål samt fri respons.
Samtalen blev optaget, og efterfølgende lyttede evaluator optagelserne af både denne og refleksionen fra selve
workshoppen igennem gentagende gange, hvor der blev skrevet referat. Efterfølgende er referaterne samt observationer
blevet kodet og analyseret 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, overordnet var en fiktiv samfundsfaglig rammefortælling. Inden for denne ramme skulle der desuden være debatog forhandlingsaktiviteter samt scenarier, der rummede flere mulige løsninger på problemstillinger.
Via observationerne kan det slås fast, at alle disse former for aktiviteter fandt sted, og det kan dermed konkluderes, at aktiviteterne er gennemført som forventet. Dog bør det tilføjes, at debatsessioner ikke virkede til at fylde meget i
den samlede workshop.

4.2 Forståelse for politiske forhandlingsprocessers kompleksitet

Et af spørgsmålene, evalueringen søger at svare på, er, hvorvidt eleverne opnår forståelse for politiske forhandlingsprocessers kompleksitet.
Undervejs i workshoppen var det tydeligt, at mange af eleverne deltog i forhandlinger. Dog var det ofte en
eller to elever fra hver gruppe, der var i front og førte ordet – nogle gange med en sådan iver, at gruppens interne
debat gled i baggrunden. På trods af dette var lokalet fyldt med byttehandler samt udbrud om procentfordelinger, og
der blev vredet hænder og trippet utålmodigt. Ligeledes måtte de to teaterpædagoger ved flere lejligheder gentage, at
forhandlingerne var slut. Foruden at demonstrere elevernes deltagelse tyder dette også på, at spillets problemstillinger
og omstændigheder (bl.a. i form af tildelte roller i form af lande) fordrede forhandling.
I rollespillets indbyggede refleksionsdel samt i evaluators efterfølgende samtale med klassen var det endvidere
klart, at eleverne havde erfaret kompleksiteten i spillets forhandlingsprocesser. Et par elever udtrykte for eksempel, at
det var nødvendigt at tænke over alt man gjorde, og at en lille fejl kunne have store konsekvenser. En anden sagde også,
at det både var sjovt og svært at løse problemerne i spillet og tilføjede, at det var kompliceret, fordi det, der var godt for
nogen, var skidt for andre. Andre igen udtrykte, hvordan man ikke kunne være enig med alle lande, og at der var behov
for at være strategisk i forhandlingssituationer. Noget af det, der overraskede eleverne, var da også, at forhandlingerne
ikke altid gik, som de havde planlagt og ønsket, og at de tog lang tid, hvilket igen skabte flere problemer i spillet, fordi
man, som en elev udtrykte det, blev for detaljeorienteret, når forhandlingerne greb om sig. Alle disse refleksioner
peger altså på, at eleverne har erfaret kompleksiteten i spillets forhandlinger, som programteorien forudsætter er et
delmål for at opnå forståelse for politiske forhandlingsprocessers kompleksitet – dvs. virkelighedens samfundsfaglige
forhandlinger.
Et relevant spørgsmål i denne kontekst er, hvorvidt eleverne opfatter det, de foretager sig i rollespillet, som
politisk. Eleverne blev af teaterpædagogen introduceret til at se ligheden med spillets fiktive forsamling og virkelighedens politiske forsamlinger så som FN. Det må altså antages, at eleverne har opfattet rollespillet som en politisk proces.
I rollespillets indbyggede refleksion adspurgte teaterpædagogen da også eleverne om, hvorvidt nogle af de erfaringer,
de havde gjort sig i forhandlingerne, mon også gjorde sig gældende i virkelighedens politiske forhandlinger. Om end
eleverne tilkendegav enighed i den fremsatte betragtning, havde de dog svært ved at komme på eksempler på sådanne
virkelige forhandlingsprocesser. Man kunne tro, at dette indikerer, eleverne ikke har opnået forståelse for virkelighedens
politiske forhandlingers lighed med spillets og dermed disses tilsvarende kompleksitet, men det kan også i stedet pege
på den omstændighed, at de ikke har nok viden om specifikke politiske sager til at komme med konkrete eksempler.
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Her er det værd at huske på, at klassen ikke tidligere havde haft samfundsfag. I evaluators efterfølgende samtale med
eleverne var der da også et par udsagn, som tydede på, at eleverne havde koblet deres erfaringer om forhandlingers
kompleksitet med virkelighedens politiske forhandlingsprocessers kompleksitet. Adspurgt om hvad de havde lært i
workshoppen, svarede en elev således: ”Jeg synes, det var meget spændende, hvordan [det i ] verden foregår ligesom i
vores rollespil, og hvis man skulle gøre noget godt for noget, så gav det problemer for andre ting”. En anden elev ytrede
følgende: ”De lande, der var i spillet, mindede meget om de lande, der er i verden, [så nu] forstår man bedre, hvorfor de
handler, som de gør”. Begge disse udsagn peger på, at i hvert fald nogle elever ser en klar kobling til virkeligheden og
herunder dennes politiske forhandlingsprocesser.
På baggrund af ovenstående kan det således konkluderes, at eleverne deltager i forhandlinger og erfarer kompleksiteten i disse inden for spillets rammer. I og med eleverne forstår og accepterer, at spillets processer er modelleret
over virkelighedens politiske forhandlingsprocesser, kan det endvidere deduceres, at eleverne også får forståelse for
virkelighedens politiske forhandlingsprocessers kompleksitet. Der er dog ingen tvivl om, at mere viden om specifikke
politiske forhandlinger ville styrke denne forståelse.

4.3 Styrket evne til at debattere

Det andet undersøgelsesfokus, evalueringen stiller skarpt på, er, hvorvidt elevernes deltagelse i rollespillet styrker deres
evner til at debattere.
At rollespillets form for debat taler til eleverne er der ingen tvivl om – således mener 75% af klassen, at det var
sjovt at debattere i rollespillet. På spørgsmålet om, hvorfor det var sjovt, svarede eleverne blandt andet: ”Man skulle
sige sin mening på en god måde, så folk kunne forstå det” og ”Jeg kunne godt lide det, fordi man virkelig kunne sige
sin mening, og så kunne man også prøve at modsige folk, hvor man ikke direkte angriber dem, men man angriber deres
argument”.
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Alligevel er flere i tvivl om, hvorvidt de har styrket deres evne til at debattere; det er faktisk kun 25%, der
er enige i det udsagn. Eleverne har svært ved præcist at sætte ord på, hvorfor de ikke synes, de er blevet bedre til at
debattere, men en udtaler alligevel følgende: ”Jeg sagde ikke så meget [i rollespillet]…” og en anden supplerer: ”Vores
land var et enevælde, så vi kunne heller ikke sige så meget”. Det peger på den omstændighed, at det har været en
udfordring at skabe plads til at alle deltog i debatten. Det kan selvfølgelig skyldes, at en del af eleverne ikke har lyst
eller ikke er vant til at deltage i debatter, men med et blik på den anden elevs kommentar ovenfor, kan det også være,
der med de enkelte landes styringsform - og elevernes forståelse af denne - ikke lægges op til, at alle deltager på lige fod
i debatter både internt og eksternt. Tillige var det evaluators såvel som lærerens oplevelse, at ikke alle elever var lige
aktive og deltagende i debatterne samt forhandlingerne. Det skal dog tilføjes, at der blev gjort observationer af grupper,
der diskuterede internt, og flere elever argumenterede også for egne og deres gruppes synspunkter på plenummøderne.
Uagtet bør det dog påpeges, at det er vigtigt at sikre både mandat, tid og fora til, at alle kan komme til orde i de løbende
debatter for at opnå slutmålet ”styrket evne til at debattere”. Det kan altså hævdes, at rollespillet som ramme for debat
er rigtig, men der kan arbejdes på at få flere elever til at indgå aktivt i debatterne. Eventuelt ved at overveje brugen af
forskellige styringsformer for landene.
Herudover gjorde evaluator sig den observation, at debatten ofte lod til at glide i baggrunden til fordel for forhandling. Jo længere workshoppen skred frem, jo mere lod den desuden også til at blive om, hvad de forskellige lande
havde sagt, gjort eller lovet og mindre om de specifikke problemstillinger som for eksempel miljø og grænsedragning.
Denne øgede prioritering af forhandling kan måske også have været medvirkende til, at færre syntes, de kunne byde ind
i debatter – grænsen mellem debat og forhandling var ikke skarp, hvilket resulterede i, der var mindre debattid. Et tentativt bud på en af grundene til dette er, eleverne virkede mere optagede af spildimensionen og mindre optagede af den
etiske, politiske, holdningsorienterede dimension, der særligt træder frem med indlevelsen i roller. Med en større interesse i spildimensionen er det således naturligt, at det er forhandlingen, der hurtigere fører resultater og fremdrift med sig,
der er interessant. En sigende kommentar i den efterfølgende evaluering med evaluator peger på denne problemstilling.
Adspurgt om, hvorvidt de efterfølgende havde tænkt på nogle af de beslutninger, de tog i spillet, svarede en elev således:
”I pauserne hvor vi fik tid til at tale sammen, så brugte vi dem kun på os selv, som for eksempel ”Hvis I går sammen med
os, så giver vi jer mere af det…” i stedet for at prøve på at redde den butsnudede delfin”. Eleven udtrykker altså, at der
blev brugt mere tid på strategi og forhandling om forskellige ting til landenes fordel end på at formulere holdninger til,
hvordan man kunne løse nogle af rollespillets problemstillinger.
Opsamlende kan det altså hævdes, at programteorien ikke fuldt ud kan bestyrkes, da det kun er en fjerdedel af
eleverne, der oplever, deres evne til at debattere er styrket. Videre tyder evalueringens iagttagelser på, at debat gled i
baggrunden til fordel for forhandling. Det skal dog understreges at netop debatformen tiltale eleverne og dermed stimulerede en positiv indstilling til workshoppen.

4.4 Stillingtagen til modelproblemstillinger og forslag til handling

Evalueringens tredje fokuspunkt er, hvorvidt eleverne kan tage stilling til samfundsfaglige modelproblemstillinger (dvs.
fiktive problemstillinger i rollespillet, der har ligheder med virkelighedens samfundsfaglige problemstillinger) og på
baggrund heraf komme med forslag til handling.
De fiktive problemstillinger blev sikret via rammefortællingen og lanceret af spillets gamemaster, som var den
ledende teaterpædagog. Undervejs i spillet måtte gamemasteren minde eleverne om, at selv når de ikke tog stilling, så
havde det konsekvenser, da eleverne lod til at forhale beslutningerne på grund af forhandlinger med andre lande. At der
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alligevel blev taget stilling til spillets problemstillinger og lanceret forslag til handlinger var dog tydeligt i og med spillet
udviklede sig, og der for eksempel blev taget beslutninger om at udvinde et bestemt råstof og indgå alliancer.
Det var også tydeligt, at eleverne var engagerede i de problemstillinger, de blev stillet overfor. Netop workshoppens
karakter af spil (gamification) og muligheden for at påvirke spillets udvikling (indflydelse) lod til at stimulere eleverne.
Dette understøttes også af de opklarende spørgsmål, eleverne spurgte gamemasteren om i starten. Her lød det for eksempel om man måtte blande sig, om man måtte sige sin mening og om man kunne lave alliancer landene imellem. Samme
indlevelse og accept af spillet blev også demonstreret, da elevgrupperne fik tildelt deres respektive roller som forskellige
lande. Her gik de straks i gang med at læse om deres land og gik hurtigt i roller med udbrud som ”Wauw, vi er små” eller
”Vi kan ikke lide dem der” – ledsaget af en pegefinger, der sigtede på et andet lands repræsentanter.
Det kan altså konkluderes, at på trods af det tog lidt tid, så tog eleverne via gamemasterens indspil og styring
stilling til de præsenterede modelproblemstillinger og kom med forslag til handling på baggrund af dette. Hvordan de
nåede frem til handlingsforslag, og hvad motivationerne for de foreslåede forslag var, er kort berørt i afsnittet ovenfor
– her skitseres det, hvordan balancen mellem en spilmæssig og samfundsfaglig dimension har betydning for elevernes
holdninger, deres efterfølgende debatter og/eller forhandlinger og dermed i sidste ende deres handlingsforslag.

4.5 At blive bevidst om eget værdigrundlag

Det sidste fokuspunkt for evalueringen er, hvorvidt eleverne via rollespilsworkshoppen oplever at blive bevidste om
deres eget værdigrundlag.
Den aktivitet, som programteorien forudsætter, skal finde sted, for eleverne oplever dette, er scenarier
indeholdende problemstillinger med flere forskellige løsningsmuligheder. Herudover skal den tildelte rolle i form af de
fiktive lande gerne have andre mål og motivationer end elevernes egne motivationer og mål i en tilsvarende situation,
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så de oplever, der er omstændigheder, der påvirker deres beslutninger i en anden retning, end hvis de blot handlede og
udtalte sig som sig selv. Både aktiviteten og omstændigheden vurderer evaluator var tilstede, men alligevel kan det ikke
hævdes, eleverne blev bevidste om deres eget værdigrundlag.
Dette kan skyldes, at den virksomme mekanisme ”refleksion over valgte løsninger i spil kontra egne foretrukne
løsninger” ikke fandt sted i tilstrækkelig grad. I den sidste del af workhoppen blev der således lagt op til perspektivering
og refleksion fra teaterpædagogernes side, og eleverne blev bedt om at gentænke beslutninger og resultater i spillet som
sig selv. Eleverne var dog meget fokuserede på spildimensionen og knapt så fokuserede på, om de på et personligt plan
var enige eller uenige i de valg, de havde truffet i den fiktive ramme. Således var fokus mere på, hvad der kunne være
gjort anderledes rent strategisk, end på om de beslutninger, der blev taget, var nogle, eleverne også selv ville have truffet.
Med andre ord fandt eleverne det nemmere at reflektere over deres fiktive handlinger som en spilstrategi end at reflektere
over dem i forhold til deres egne værdier. Dette kan skyldes, at faciliteringen af refleksionen ikke specifikt italesatte, at
refleksionen også havde til formål, at eleverne skulle sammenholde valgene og de heraf affødte konsekvenser i spillet
med hvilke konsekvenser og valg, de selv ville træffe og kunne stå inde for i en lignende situation. Alligevel er det påfaldende, at eleverne ikke kommenterede på mere voldsomme konsekvenser i spillet såsom vold mod og fordrivelse af en
etnisk minoritet. Men det kan også skyldes, at eleverne rollespillet igennem netop var mere fokuserende på spildimensionen og derved også fik mindre tid til netop debattere på baggrund af blandt andet værdier. Ydermere kan det være en
udfordring både at skulle lære at bruge og blive i fiktionen i rollespillet, men samtidig bagefter skulle forholde sig personligt og uden fiktionens skjold til de valg, der blev truffet i netop fiktionen. Her er det værd at huske på, at spillet ikke
tidligere har været testet med en 7. klasse. Både teaterpædagog og lærer bemærkede da også efterfølgende, at eleverne
måske var for unge til at gå ind i de mere alvorlige, etiske, politiske og værdiorienterede dimensioner af spillet. En anden
overvejelse er, hvorvidt eleverne simpelthen mangler distance i tid og handling til begivenhederne i spillet for at kunne
reflektere over dem. I evaluators snak med eleverne en uges tid senere, virkede det i hvert fald til, nogle elever i højere
grad var i stand til at reflektere over rollespillet (læringsteoretikere og refleksionsteoretikere som f.eks. Knud Illeris og
Steen Wacherhausen hævder da også, at refleksion netop kræver yderligere mentale kræfter, og er en form for eftertanke,
der dermed kræver afstand (Illeris: Læring, Samfundslitteratur, 2016 og Wacherhausen: Erfaringsrum, handlingsbåren
kundskab og refleksion, i Refleksion i praksis, AU: 2008)).
På baggrund af ovenstående kan evalueringen således ikke med sikkerhed påvise, at eleverne er blevet bevidste
om eget værdigrundlag via workshoppens aktiviteter.
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5. BI-EFFEKTER OG CENTRALE
OBSERVATIONER

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

5.1 Oplevelse af rollespillet som sjovt og et kollektivt projekt

Under evaluators efterfølgende samtale med klassen gav flere elever udtryk for, de syntes, rollespillet havde været sjovt.
Det er værd at tage med, at eleverne finder rollespil som didaktisk metode sjov – det betyder nemlig, de engagerer sig.
Et andet aspekt, som blev fremhævet af en lille håndfuld elever, var, at de havde set rollespillets proces som et
samarbejde på tværs af landegrupperne. Andre havde set det mere som konkurrence mellem grupper, og en enkelt elev
havde fundet det interessant at betragte, hvordan de andre grupper håndterede spillet. hvilket også kan ses som en ansats
til refleksion. Om end disse oplevelser er forskellige, peger de alle på, at eleverne undervejs har været opmærksomme
på hele klassens samspil i rollespillet og har fornemmet det som en fælles oplevelse.
Rollespillet kan altså fungere som en samlende aktivitet for klassen.

5.2 Betydningen af gamemasteren og voksne i rolle

Gamemasteren var helt central for både at lancere problemstillinger i spillet, men også for at kræve stillingtagen til disse
og dermed handlingsforslag – kort sagt drev gamemasteren rollespillet. Herudover havde gamemasteren den vigtige
funktion at fastholde eleverne i fiktionen og kunne ved at være en del af denne påpege, hvis de opførte sig ude af karakter/som deres almindelige, reelle jeg. Den anden teaterpædagog, der også deltog i fiktionen som et magtfuldt land, gjorde
også stort indtryk på eleverne og satte et eksempel ved netop at gå ind i sin rolle.
Således er de voksne i rolle og som gamemaster altså ikke blot med til at opretholde fiktionen og drive rollespillet
frem – de fungerer også som eksempler for børnene og markerer rollespillet som en anden form for læringmetode, end
de er vant til.
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5.3 Landes

styreformer som udfordring for deltagelse i debat og

forhandling

I afsnittet om elevernes evne til at debattere blev det påpeget, at nogle elever syntes, det havde været svært at komme til
orde på grund af deres landes styreform, der ikke gav alle medlemmer lige stort mandat til at tage beslutninger.
Det kan føre til en overvejelse over, hvorvidt det f.eks. med en yngre klasse uden forudgående samfundsfagsundervisning kan virke kontraproduktivt på målet om at styrke deres evne til at debattere at have styreformer, der har en
klar hierarkisk struktur. Alternativt kan man overveje at allokere mere tid til debat internt i grupperne, hvor det understreges, at alle har noget at skulle have sagt.

5.4 Overfokusering på spildimensionen

Igennem rapporten har det været nævnt, at eleverne lod til at fokusere særligt på spildimensionen med strategi og
forhandling frem for den politiske, etiske, samfundsfaglige dimension med debat og refleksion over valg. Hvad den

præcise grund til dette er, kan ikke siges entydigt. Alder, manglende samfundsfagsviden og en antagelse om, at eleverne
møder mange former for spil i det daglige, kunne være bud på mulige forklaringer. Det er dog værd at bemærke, at de
to dimensioner heller ikke altid synes adskilt i virkelighedens politiske arenaer.
Med en overfokusering på spil kommer ideen om at ”vinde” mest muligt fremfor at søge kompromisser og søge
at tilfredsstille alle parter også i spil – dette tidligere refererede citat fra en indsigtsfuld elev understreger denne pointe
fint: ”I pauserne hvor vi fik tid til at tale sammen, så brugte vi dem kun på os selv, som for eksempel ”Hvis I går sammen
med os, så giver vi jer mere af det…” i stedet for at prøve på at redde den butsnudede delfin”.
Med et overfokus på spildimensionen er bevidstgørelsen af eget værdigrundlag også i fare for at forsvinde, og
nogle af de overvejelser og dilemmaer, som eleverne kunne have undervejs omkring etiske, sociale og miljømæssige
hensyn, glider i baggrunden.

5.5 En passende alder og viden

Som det er fremført ovenfor er det vigtigt, at eleverne har den rette alder og samfundsfaglige viden for at kunne gå ind
i rollespillet med et større fokus på processen, scenarierne, perspektiveringen og refleksionen end spildimensionen. Det
skal endnu engang understreges, dette netop ikke var tilfældet i den udvalgte case.
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6. KONKLUSION
6.1 Projektet

På baggrund af evalueringen er det evaluators opfattelse, at programteorien ikke entydigt kan bestyrkes i alle aspekter.
Med hensyn til konteksten for casen (se kapitel 2.1 og 2.2), som positionerer den udvalgte case som delvist atypisk, er
dette dog forventeligt. I forlængelse heraf kan grunden også være, at programteoriens antagelser om, hvad der skal til,
for effekterne træder i kraft, som særligt bygger på tidligere erfaringer, er forkerte i dette tilfælde.
Evalueringen kan dog slå fast, at eleverne opnår at kunne tage stilling til samfundsfaglige modelproblemstillinger
og komme med forslag til handling på baggrund af dette, og de erfarer kompleksiteten i spillets forhandlingsprocesser
og dermed opnår forståelse for politiske forhandlingsprocessers kompleksitet, om end denne potentielt kunne styrkes
med større kendskab til eksempler på virkelige politiske forhandlingsprocesser. Tilgengæld kan det ikke entydigt slås
fast, at alle elever har styrket deres evne til at debattere, om end enkelte dog mener, at det er tilfældet for dem selv.
Endvidere kan det ikke påvises, at workshoppen har gjort eleverne bevidste om deres eget værdigrundlag.

Det er dog vigtigt at påpege, at disse resultater kun er observeret i regi af det pågældende forløb med dettes
kontekst, 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

Nedenstående er evaluators anbefalinger til videreudvikling af workshoppen.
Det anbefales, at:
• der holdes fast i den grundlæggende metodik rollespil med sin fiktive ramme, der rummer modelproblemstillinger med flere løsningsmuligheder, politiske modelprocesser og -råd samt modellande (roller).
•

der holdes fast i gamemasteren i form af en erfaren, teaterfagligt kompetent voksen i rolle.

•

det overvejes, hvornår det er frugtbart for målgruppens læring, at landene har forskellige styreformer f.eks. i forhold til om eleverne kender til det fra samfundsfagsundervisning.

•

det sikres, at eleverne har nødvendig samfundsfaglig viden, før rollespilsworkshoppen afholdes, så perspektiveringen og refleksionen kvalificeres, og koblingen til virkelighedens samfundsfaglige problemstillinger og politiske processer dermed bliver stærkere. Evt. ved at udsende materiale med anbefalinger til
hvilken viden, det er fordelagtigt for eleverne at besidde før workshoppen finder sted.

•

fora og tid til debat prioriteres, så alle deltager i debatten, og der holdes fokus på de samfundsfaglige
problemstillinger og holdninger til disse, før der forhandles.

•

spildimensionen afbalanceres, så den holdnings- og værdibaserede debat omkring samfundsfaglige
problemstillinger får mere plads, men uden at det sker på bekostning af det engagement, som gamificationen
og indflydelsesmulighed på spillet giver.
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•

det overvejes, om mere tid i workshoppen eller f.eks. sikring af specifik viden hos eleverne på forhånd kan
sikre mindre fokusering på spildimensionen og styrke de reflekterende og perspektiverende elementer.

•

der eksperimenteres med, om bevidstgørelsen af eget værdigrundlag kan styrkes. F.eks. ved mere tydelig
opfordring til inddragelse af og diskussion med egne holdninger i forhold til løsninger på spillets samfundsfaglige problemstillinger i den afsluttende refleksion eller ved at skabe mere distance til spillets begivenheder ved at adskille refleksionsdelen mere fra resten af workshoppen i tid og sted.
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6.2 Casen i forhold til Faglighedsrummet

Faglighedsrummet er karakteriseret i evalueringsprojektets første rapport, hvor det tager sig således ud:

I forhold til workshoppen med 7. klasse på Højbjerg Privatskole er der god overensstemmelse med, at dette netop er
karakteriseret som Faglighedsrummet. Således kan det slås fast, at teaterpædagogikken netop bruges som en didaktisk
metode til opnåelse af andre faglige mål og andet fagligt stof – i dette tilfælde kompetencer og viden inden for det samfundsfaglige felt. I overensstemmelse med dette, knytter forløbet også an til udvalgte af de af Undervisningsministeriet
angivne mål for faget. Ydermere er det angivet i optikken, at det er vigtigt, det er en teaterkyndig, der faciliteter kropsliggørelsen – i dette tilfælde fiktionen og de dertilhørende roller. I casen har det også vist sig, at dette var et væsentligt
kriterie i og med, teaterpædagogernes erfaring og villighed til at indgå i fiktionen var afgørende for elevernes engagement og forståelse af, hvad det ville sige at være i fiktionen.
Da rollespilsworkshoppen er en ”færdig pakke”, har der ikke været en egentlig faglig udveksling og ligebyrdighed
mellem teaterpædagogerne og læreren/skolen. Man kunne dog argumentere for, at selvom det er en færdig pakke, kunne
man i fællesskab med udvalgte lærere undersøge, hvordan den almindelige faglige undervisning bedst knytter an til
workshoppen via aktiviteter før og efter.
Ifølge optikken er en omstændighed for at mødet fungerer, at eleverne har kendskab til det faglige stof på forhånd – dette virker casen også til at bekræfte, da det er evaluators vurdering, at manglende viden om samfundsfaglige
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processer og eksempler sandsynligvis var medvirkende til en øget spilfokusering samt mindre debat frem for forhandling og dermed mindre refleksion over spillets etiske, politiske og samfundsmæssige dilemmaer med en manglende
bevidstgørelse om egne værdier til følge. Det er altså centralt at Faglighedsoptikken tilpasses alder og viden.
Casen kan desuden bidrage med den viden, at Faglighedsrummet kan tilbyde elever en didaktik, der engagerer
dem, fordi de opfatter den som sjov og som et kollektivt projekt.
Forløbet på Højbjerg Privatskole lever således i store træk op til karakteristikaene for Faglighedsrummet og kan
herudover oplyse om, hvor vigtigt det er, at der er faglig viden tilstede allerede før, eleverne træder ind i rummet. Derudover er det via casen muligt at få øje på, at Faglighedsrummet kan engagere eleverne fordi det er en didaktik, eleverne
anser for at være sjov og som samtidig gør dem bevidste om, at aktiviteterne i rummet er noget, de er fælles om.
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