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tilfældet, skal desuden ses i lyset af, at mange lærere ikke føler sig klædt på med den nødvendige æstetiske
ballast til at rammesætte refleksioner over børnenes teateroplevelser, hvilket ofte resulterer i en løs snak om
”Hvad syns’ I? ”på vej hjem til skolen/tilbage i klasseværelset. Og SÅ er det måske, at oplevelsen – som
Bamford pointerer - negligeres i al den senmoderne støj og fortravlede skolehverdag?
For måske er teatrene vågnet til dåd. Spørgsmålet er om skolerne stadig sover i timen? For hvorfor er teaterturen
næsten altid et afbræk fra lærerens årsplan og ikke en del af den? Hvorfor figurer skolens samarbejde med og
brug af professionelle kunstinstitutioner som læringspartnere ikke i skolerne profiler og selvforståelse10? Hvorfor
har vi som lærere aldrig hørt om Anne Bamfords undersøgelse, og hvorfor hører vi først nu – med Bamford
rapporten i hånden – spirende, nye toner om ’kunst og skole’ i mediernes dækning af den uddannelsespolitiske
diskussion? Hvorfor?

3. indkaldelse.
Vi tænder på det her og befinder os særdeles godt mellem de to verdener med hver deres begreber, tanke-,
formåls- og værdisæt, og da vi - i forbindelse med nærværende masteropgave og praksisprojekt - blev inviteret
indenfor i ZeRUM og ZeBU, takkede vi hurtigt ja. Udsigten til at skriveprocessen og praksisprojektet kunne
blive en netværksskabende og kompetencegivende proces var selvfølgelig motiverende, og i skrivende stund
åbner såvel de fysiske som mentale døre sig konstant. ”TeaterCentrum” og ”ZeRUM” ønsker samarbejde om
workshops på den kommende Børneteaterfestival, ”Det Olske Orkester”11 har sagt ja til, at vores workshops
(praksisprojektet) stilladserer 12deres forestilling: ”Dengang vi blev væk”, som tillige inkluderer prøver, hvor
teatret og skoleelever fra den praktisk-musiske profilskole Sønderbro sparrer om forestillingens form og indhold.
Også ”Forsøgsstationen” har udtrykt interesse for et oplæg om vores praksiskoncept, og vi har ladet os fortælle,
at konceptet indgår i skriftlige opgaver på Odsherreds Scenekunstcenters diplomuddannelse. Skole-teater
rammen åbner sit potentiale konstant, ideer (blæk)sprutter ud og således har såvel opgaven som opgaveprocessen
haft et markant eksplorativt og fremadrettet sigte.
I den skriftlige opgave ønsker vi at favne bredt. At undersøge og skabe vores egen teoretisk funderede
rammesætning for feltet – Mellemrummet - mellem skolen og det professionelle børne- ungdomsteater. Både til
brug i forhold til praksisprojektet, men i lige så høj grad som en fortsat og fremtidig diskurs i legitimeringen og
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Med undtagelse af de såkaldte profilskoler og enkelte friskoler.
Teatret ”Det Olske Orkester” blev stiftet i maj 2008 af instruktør Lotte Faarup og skuespiller Øyvind Kirchhoff. Teatrets
hensigt er at skabe forestillinger inden for en skarp og eksperimenterende teaterform, der inddrager den stærke historie, det
fysiske sprog, det visuelle udtryk og det musikalske element.
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Stilladsbegrebet går tilbage til L.S. Vygotskys arbejde. Det beskriver en balancegang mellem det, barnet selv lærer og det,
barnet lærer med assistance fra mennesker i omverdenen. Begrebet bruges derfor om støtte til elever, når de er kommet i den
nære udviklingszone, dvs. når de er nået så langt, som de formår ved egen hjælp, og kun kan komme videre med hjælp fra
én, der kan mere. (Dysthe, 1997:60) I vores brug betegner det før-workshoppens før-læring og brobygning, dvs. et stillads
til såvel elevpublikummets teateroplevelse, deres ejerskab overfor begivenheden og medproduktive deltagelse heri samt
deres vilje og lyst til efterfølgende samtale og analyse.
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videreudviklingen af ideer og projekter i bl.a. ZeRUM regi samt til vidensdeling med andre teatre, lærere og
formidlere. Et, for os, fælles begrebssæt og argumentationslegitimerende afsæt. Derfor ligger hovedvægten i
vores Masterprojekt på dette diskursive ræsonnement, hvorimod praksisprojektet vil fungere ud fra det
eksemplariske princip – som ét eksempel – blandt mange mulige - på én teaterpædagogisk konsekvens af vores
teoretiske forankring. Men praksisprojektet, der er ’konceptualiseret’, og følgende har fået navnet ”Klædt på til
teater – om FØRoplevelsers betydning for scenekunstmødet” bliver dog i særdeleshed en øvelse i - og
demonstration af - vores evne til at formulere og implementere præcise didaktiske (for-)målsætninger, der er
funderet på viden om hvordan børn oplever teater og på refleksioner over den relation, det ejerskab og
tilhørsforhold, vi ønsker, at de skal udvikle til scenekunsten og til teaterinstitutionen indenfor den
tværinstitutionelle rammesætning.
Vores helt særlige ærinde i praksisforløbet består i at undersøge, om en forestillings-stilladserende før-workshop,
med fokus på elevpublikummets medproduktive leg med, øvelse i og begrebsliggørelse af forestillingens
iscenesættelseselementer, fremmer deres æstetiske sensibilitet13, genkendelse og fortrolighed i
oplevelsesøjeblikket samt deres vilje til fiktionskontrakt. Men også deres evne til at registrere forestillingens
betydningsbærende tegn og dermed deres motivation overfor den analytiske undersøgelse af værket i
efterworkshoppen.

Undersøgelsesfelt
Denne opgave handler derfor om rammerne for, hvordan vi tænker og ønsker at facilitere det kunstpædagogiske
møde mellem scenekunsten og nutidens skoleelever, så teatret i højere grad kan udgøre et bud på skolens
alternative læringsrum. Hvorfor vi skal og hvordan vi kan - og vil - fremme elevpublikummets inddragelse,
ejerskab og deltagelse i teaterbegivenheden på en måde, som styrker glæden ved og tilliden til deres
kunstoplevelse, deres æstetiske sensibilitet og færdigheder og deres rolle som analytiske kunstkritikere.
Med vores eksemplariske undervisningsforløb ønsker vi at give et bud på et teaterpædagogisk stilladserende
undervisningsforløb, der imødekommer skolens dannelsesformål uden at gå på kompromis med teatrets egenart.

Tæppet går - Opgavens vej
Ovenstående indledning skitserer forskelligartede problematikker vedrørende skole-teater samarbejdet:
Mellemrummet. I det følgende fortsætter vi med den brede pensel. Vi starter ud med den ungdomssociologisk
orienterede professor Thomas Ziehe, som benyttes til at spørge, hvori den didaktiske og pædagogiske
samtidighed består, når talen falder på æstetik, teaterpædagogik og tidens skoleelever. Dernæst inddrages
kulturteoretikeren Henrik Kaare Nielsen, som beskriver den samfundsrelaterede, omfattende æstetisering af
hverdagslivet, hvilket understreger betydningen af individets kompetente, dannelsesforankrede dialog med
æstetiske artefakter (kunstværket, livstils-relaterede narrativer, den politiske iscenesættelse og mediemæssige
13

At styrke elevpublikummets æstetiske sensibilitet, forstår vi som at fremme deres sensoriske åbenhed overfor
scenekunsten og deres evne til at observere/registrere iscenesættelseselementerne som f.eks. spillestil, scenografi, lys/lyd.

8

lobbyisme). Der afsluttes med at spørge, om teatret og skolen, med den tværinstitutionelle optik, kan finde et
fælles afsæt i en dannelsesforankring.
Med dette afsæt fortsætter undersøgelsen af, hvori den didaktiske samtidighed består i samarbejdet mellem
skolen og børne-/ungdomsteatret. Skolen først. Derfor følger udvalgte neddyk i skolens potentielle interesser i
teater-skolesamarbejdet, hvor såvel Ny Nordisk Skole, Helhedsskolen, Anne Bamfords forskning, den æstetiske
læring, formålsparagraffen og Bourdieu bringes i spil som vægtige argumenter. Dette leder os til – igen bredt
favnende - at opremse potentielle konkrete tiltag i skole-teatersamarbejdet.
Vi supplerer skoleafsnittet med en groft tegnet ’stikords-boks’ over den faglighed og profil, der regerer i
skoleinstitutionen og dens pædagogiske organisering: dens kerneydelse, formål og mål/middel-logik, som
sammen med den senere skitserede boks af teatrets selvsamme profil skal tjene til et gennemgående institutionelt
niveau i opgaven, som vi indirekte spiller bold opad i vores fortsatte undersøgelse og hvis funktion er at
tydeliggøre de opståede dilemmaer i og krav til Mellemrummet14. Dette vil afslutningsvist ende ud med vores
bud på en tredje model, hvor den formelle skolearena og den ikke-formelle teaterarena i højere grad integreres
og mødes.
Teatrets tur. Vi argumenterer overordnet for en mere refleksiv formidling af børne-/ungdomsteater, i
særdeleshed, når talen falder på skolesamarbejdet. Til denne brug opstiller vi i første instans, med professor
Kirsten Drotner, 3 perspektiver på formidlingspraksis: afsender-, budskabs- og modtagerperspektivet. Med
udgangspunkt i det højaktuelle modtagerperspektiv inddrager vi Professor Beth Junckers ’nye
børnekulturbegreb’, som hun benytter til at kritisere den vante, socialiserende børnekulturformidling på
bekostning af den børnekulturelle tilgang, hvor børns æstetiske erkendelse gør sig gældende. Dette medtages for
at anerkende modtagerperspektivets relevans, når ejerskab, deltagelse, æstetisk sensibilitet, selvtillid og
motivation udgør en vigtig del af vores formidlingsmål. Øjeblikket efter argumenterer vi dog for, at selvsamme
perspektiv nødvendigvis må suppleres af en dannelsesorienteret budskabsvinkel, hvis teatret skal udgøre en
alternativ læringsarena for skolen og en didaktisk samtidighed i Ziehes forstand.
Hermed nærmer vi os den praksisrettede del af opgaven. Men først: En kortfattet gennemgang af begrebet
publikumsudvikling, som i dansk kontekst er gået fra produktion til reception og som dernæst vil fungere som
afsæt for, med den engelske børnepublikumsforsker Matthew Reason, at undersøge hvordan børn og unge
egentligt oplever en teaterforestilling. Dette for at styrke vores blik for og inddragelse af elevpublikummets
faktiske teaterkompetence, deres dobbelte blik og metarefleksive kompetence.
Således er vi nået til vores teaterpædagogiske projekt: ”Klædt på til teater – om FørOplevelsers betydning for
scenekunstmødet.” For at præsentere forestillingen for læser, og for at påpege teaterpædagogens nødvendige
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forberedelse til planlægningen af de stilladserende workshops, indsætter vi her vores to supplerende analyser af
Det Olske Orkesters forestilling ”Dengang vi blev væk.” Netop hele to analyser, ud fra Betydningsmodellen og
Kommunikationsmodellen, idet de supplerer hinanden med henholdsvist et semiotisk og sensorisk blik. Dette
stemmer overens med vores tvedelte workshop-mål, der både vægter eleverne som teateranalytikere og æstetisk
oplevende publikummer (ligesom Kommunikationsmodellen tillige imødekommer begivenhedskarakteren).
Formålet for vores workshop beskrives dernæst med Helene Illeris’ begrebsapparat, hvor vi vælger både Den
æstetisk oplevelsesorienterede tilgang til kunstmødet og Det dannelsesforankrede formål. Vi er tilbage ved
modtager- og budskabsvinklen. Dette afsluttes med en konkret målsættelse af projektet.
Den sidste del af opgaven rummer argumenter for den forlængede kunstdialog og en ’step by step’ gennemgang
af vores eksemplariske undervisningsforløb – dvs. vores bud på en didaktisk samtidighed i skoleteatersamarbejdet. I Bilag 2 vil dette tillige figurere i et oversigtsskema og i Bilag 1 vedhæftes den
projektbeskrivelse, som i skrivende stund optræder på forsiden af ZeBUs hjemmeside.
Af pladsmæssige hensyn vil det gennemførte praksisprojekt først evalueres og foldes ud til den mundtlige
eksamen. Vi forbliver derfor på det normative plan og vægter den nødvendige, teoretiske refleksion og
undersøgelse.
Afslutningsvist samler og perspektiverer vi opgavens pointer om Mellemrummets fordringer – både på det
institutionelle og det formidlingsmæssige plan.

Æstetik og dannelse
Hvorfor skal børn og unge opleve kunst i dag?
”Vi har de unge, vi fortjener” sprutter og spotter Knud Romer15, da han ved årets formidlerseminar på Horsens
Teaterfestival bringer teatrets og andre kunstarters nødvendighed og teaterformidlernes rolle i spil. Alt imens han
anekdotisk og retorisk beretter om barndommens kulturelt dekadente udørken på Falster, hvor kultur var
marginaliseret til et passivt forbrug i fritiden, hvilket Romer alt for ofte genkender i aktuelle udkantsdanske
provinshuller, hvor kulturel kapital og habitus i børne- og ungdomshøjde står slemt til. Han beretter om, hvordan
moderens litteratur, radioens musik og den sjældne teateroplevelse, som alternative sprog og udtryksmidler, ja
ikke bare åbnede verden, men skabte udlægninger af virkeligheden, artikulerede hans følelses-, sanse- og
fantasiliv, etablerede fællesskaber i klassen og lærte ham at begå sig i hypotetiske sammenhænge, i mentale
landskaber, og således udstyrede ham med nyvundne valg- og handlemuligheder.

15

Uddannet i litteraturvidenskab, agitator, forfatter og reklamemand.
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At (børne)teateroplevelser således har en direkte positiv virkning på børns sind og deres forhold til verden og
både adresserer kritiske problematikker fra børnepublikummets liv i håbet om at informere og mynddiggøre,
men også tilbyder måder, hvorigennem verden kan forstås, er noget mangt en teateraktør istemmer.
Så sandelig….Vi har de unge, vi fortjener.
Sociologen Thomas Ziehe16 peger på, hvordan ”vores” børn og unge i dag, på grund af den anden
moderniseringsbølge, betaler en særlig eksistentiel pris. Den kulturelle frisættelse er blevet hverdagskultur, og
værdipluralisme, videnseksplosion og traditionsopløsning ureflekterede størrelser, der stiller krav til den enkelte
om at kunne navigere og vælge i tilværelsens mulighedsfyldte og frihedsbefordrende sceneshow, hvor
stillingtagen til stort set alle livets forhold påkræves. Ziehe beskriver dette fænomen som kulturelle
søgeprocesser og understreger, at konsekvensen for den enkelte består i et identitetsarbejde, der kendetegnes ved
at være et personligt, livslangt og refleksivt krævende projekt17. Identiteten bliver i denne optik et fortsat
narrativt selvoverskridende projekt, som også sociologen Anthony Giddens påpeger:
Selvets refleksive projekt, som består i at opretholde sammenhængende men konstant reviderede biografiske
fortællinger, finder sted i en kontekst af mangfoldige valgmuligheder, der filtreres gennem abstrakte systemer. I
moderne socialt liv får begrebet livsstil en særlig betydning.18
Dette identitetsarbejde, der er frisat fra tvangsfællesskaber, fører til en orienterings- og identitetsproblematik, da
individet må arbejde på at afbalancere og stabilisere sine relationer på præmisser, der konstant ændrer sig.
Dermed bliver identitetsarbejdet og de myndiggørende dannelsesprocesser en stor belastning for det enkelte
individ, hvorfor man søger aflastning gennem eksisterende, veldefinerede livsstilsnarrativer. Hver livsstil giver
sit bud på en kollektiv orientering via æstetisk projektion og livsstilsmæssige iscenesættelser, der netop står i
gensidigt udvekslingsforhold med mediernes, modens, kunstens og øvrige æstetiske artefakters former og
betydningsdannelser19.
Ligeledes karakteriseres den anden moderniseringsbølge ved kulturelle tendenser som tematisering og
subjektivering20: På grund af den omfattende mediepåvirkning og fortløbende billed-, tema- og vidensstrøm er alt
opdaget og intet helligt21, hvorfor det personlige udfoldelsesrum kan synes uendeligt og angstprovokerende.
Samtidig er subjektiveringen af selv- og omverdensoplevelsen, dvs. orienteringen mod ens egen subjektive indre
verden, blevet en altomfattende selvfølgelighed, der i stor udstrækning efterlader individet med en egocentrisk
og jeg-centreret måde at erkende verden på, hvilket ytrer sig i krav om selvhenvendelse og legitimering: ”Hvad
kommer det mig ved…” og ”Hvorfor skal jeg lære det…”.
16

Tysk professor i pædagogik ved Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
Kragh, 2002
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Fogt, 2004:9
19
Kaare Nielsen, 2000:230-246
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Ziehe, 1999:202
21
Foredrag ved N. Reinsholm, 2003
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Prisen som nødvendigvis må betales består i en, for tidlig, resignerende identitetsslutning22, hvor børn og unge
afskærmer sig for ny information og viden, idet denne virker fremmedgørende og undertrykkende for deres egne
identitetsafprøvninger. Det bliver i den forbindelse altafgørende, at skolen og i nærværende kontekst: teatret og
teaterpædagogen, påtager sig opgaven at installere åndelige fyrtårne og pejlemærker, der ryster elevernes
visheder og provokerer deres kognitive og emotionelle landkort - udfordrer det selvfølgelige - og derved
præsenterer eleverne for en god anderledeshed og en berigende indskrænkning i det individuelle råderum23.
Dette gøres i følge Ziehe bl.a. ved at insistere på et verdensåbnende indhold24og derved undgå en misforstået
identitetsdiskurs eller en didaktisk usamtidighed, nemlig en undervisning, der udelukkende bekræfter elevernes
erfaringshorisont - som undgår at sætte tingene i et nyt lys og pege på, at noget er vigtigere end andet. Derved
svigtes eleverne, idet man indirekte tillader den omtalte resignerende identitets-slutning og ønsket om
selvhenvendelse.
Spændende er det at spørge, om ovenstående, sociologiske modernitetsteori således kan yde bidrag til
legitimeringen af æstetikken i en skolehverdag og tillige til rammesætningen og vinklingen af den
teaterpædagogiske praksis, så denne netop imødekommer de identitetsprocesser, den splittelseserfaring og de
potentielle konfliktfelter nutidens børn og unge – elevpublikummet - står midt i?
Netop æstetikkens rolle udbreder Henrik Kaare Nielsen25 i artiklen ”Æstetisk erfaring og moderne dannelse”. I
tråd med ovenstående benyttes en kulturteoretisk og sociologisk indfaldsvinkel, hvor han belyser æstetikkens
rolle og store vigtighed for individers handlen og følgende for samfundsudviklingen26.
Han beskriver den æstetiske praksis som et delområde af den samfundsmæssige sociale praksis, hvor en særlig
kvalitativ, sanseforankret betydningsdannelse befinder sig i en konstant skabelses- og forandringsproces, som
henter sin dynamik fra bevægelsen mellem æstetisk praksis og æstetisk erfaringsdannelse.
Og hvad skal dagens børn og unge så bruge dette til? HKN plæderer følgende:
Karakteristisk for æstetiske artefakter og den erfaringsdannelse, de giver anledning til, er den stiliserende
reduktion af modernitetens kompleksitet og ambivalens. Den moderne hverdags diffuse blanding af forskellige,
inkompatible praksis- og erfaringsformer, som interfererer og forstyrrer hinanden med orienteringsløshed og

22

Ziehe, 1999:209
Ziehe, 1999:210
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Her henvises til dannelsesteoretikeren W. Klafki.
25
Dr.phil., lektor i Æstetik og Kultur ved Aarhus Universitet,
26
HKN’s æstetikbegrebet rummer flere aspekter. Han tager afsæt i begrebets oldgræske oprindelse ”aisthesis”, hvor
æstetikforståelse er en erkendeform knyttet til det sanselige og dermed ikke har direkte forbindelse med det kunstneriske
univers. Herefter fremhæver han æstetikkens moderne epoke, hvor æstetikken – som en del af borgerskabets løsrivelse fra
adelen, dvs. som en art selvprofileringsprojekt – næsten bliver synonym med det kunstskønne. I dag, påpeger han, at
æstetikken udgør en del af hverdagslivet og kulturen - som en central del af det moderne menneskes selvforståelse og
handlingsmotiver. Ingen har længere monopol på æstetikken. HKN vil, i sit forsøg på at etablere et æstetikbegreb, prøve at
samle de forskellige indfaldsvikler i én æstetikforståelse(Kaare Nielsen, 2000).
23
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uforløst adspredthed til følge, transformeres i den æstetiske praksis’ oplevelsesrum til klart profilerede former,
følelser og konflikter.27
Modernitetserfaringen gøres dermed tilgængelig for både oplevelse og refleksiv bearbejdning – og kan således
udgøre et bud på Ziehes tale om et verdensåbnende indhold28.
Kernen i den æstetiske praksis bliver således udvekslingsprocessen, den projicerende dialog, mellem artefakt:
som æstetisk konstruktion og recipient: med dennes (u) bevidste, livshistoriske erfaring og
forventningsstrukturer. Sidstnævnte kan således blive bekræftet eller udfordret i scenekunstmødet. Den æstetiske
kvalitet, pointerer HKN, ligger netop i, om den projicerende dialog udfordrer – altså om værkstrukturens
tematiske og formmæssige betydningspotentiale udfordrer deltagerens selvfølgeligheder og bringer oplevelsesog refleksionsprocesser i dynamisk clinch med hinanden, så deltageren møder et kvalificeret og kvalificerende
modspil, i Ziehe-termer, møder den gode anderledeshed. Skal man facilitere et scenekunstmøde, hvilket jo er
vores ærinde, er det derfor vigtigt at fokusere på den dialogiske, æstetiske erfaringsproces – og ikke blot på det
autonome værk – hvorfor vi senere vil benytte Reasons publikumsforskning til at blive klogere på børns evne til
værkdialog. Betydningspotentialet skal derfor, på tilpas vis, bringe deltageren i kontakt med ukendte
erfaringslag og oplevelsesformer, så vi undgår den resignerende identitetslukning.
Når ovenstående æstetiske dialog og erfaringsproces, kontekstualiseres ud i vores kollektive betydningsrum, som
en æstetisering af hverdagen29, får betydningen af, om dannelsespotentialet udnyttes eller ej – udover
begrænsningen af den personlige vækst og det individuelle identitetsprojekt – en samfundsmæssig konsekvens:
For hvis vi ifølge HKN tillader at forholde os passivt konsumerende i forhold til æstetiseringen af mediernes
kompleksitetsreduktion, i forhold til politikernes selviscenesættelse og livsstilsgruppernes smagsbaserede,
æstetiske præferencer, så tillader vi samtidig en udhuling af den æstetiske erfaringsproces, der i yderste
konsekvens fører til afsensibilisering og tomhedsfornemmelser. Og ja, så havner vi i Knud Romers kulturelle
udørken på (undskyld!) ”fucking Falster”, hvor vi spises af med spektakulære, globalt assimilerede mainstreamkulturprodukter – politisk, mediemæssigt og ikke mindst kunstnerisk - der udelukkende, friktionsløst og jævnt,
skal behage og bekræfte vores erfaringshorisont og forventningsstruktur ud fra Det Skønnes Æstetik.
Som professor Beth Juncker påpeger: ”….Derfor skal det pæne, det smukke, det rigtige, det gode, det
velmenende, det gennemsnitlige konsekvent fravælges. Alle de historier, der har sat sig for – for 127.000 gang –
ikke at tage håbet fra børn. Det skal de fordi, de er kedelige, fordi de hverken er værd at grine eller græde over –
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og dermed ikke er værd at spilde liv eller tid på. De allerfleste børn i Danmark møder kun én teaterforestilling
om året, så valget er af uvurderlig betydning”30.
Tilbage til Kaare Nielsen: for alternativt… tager vi den ræsonnerende og demokratiske samfundsborgerrolle til
os som kritisk reflekterende og handlende subjekter – der indgår i den projicerende æstetiske dialog - både ift.
medier, politikere og som aktive deltagere i æstetiske aktiviteter, der netop fremmer den enkeltes udvikling af
egne kulturelle ”sprog” og udtryksmidler, ja så udnytter vi netop de æstetiske erfaringsprocessers
dannelsespotentiale optimalt. Der er altså ”demokratisk transferværdi” at hente i den kunstneriske og
kunstpædagogiske dialog.
Ifølge Kaare Nielsen fordrer moderne dannelsesprocesser dermed en dialektik mellem 1) udvikling og
kvalificering af egne (med)produktive og deltagende receptive evner og 2) den projicerende dialog med
komplekse, æstetiske artefakter, som udfordrer både etablerede samfunds- og verdensbilleder samt individets
selvforståelse.
Måske er det lige netop hér skolen og teatret kan mødes. I en dannelsesforankring, hvor scenekunstmødet – og
den stilladserende dialogiske formidling – opøver elevpublikummets evne til på kvalificeret vis at udtrykke og
ikke mindst bruge teateroplevelsen til at fremme de nødvendige tilværelseskompetencer som fordres af børn og
unge i det senmoderne med skolens demokratiske, handlende dannelsesmål for øje?
Olga Dysthe31 skriver i sin spritnye bog om dialogisk museumsformidling i Danmark32:
Et skridt på vejen og et vigtigt element i museernes ændrede relation til brugerne er implementeringen af en
dialogbaseret undervisningspraksis (…) Det er vores erfaring, at kunstinstitutionerne kan være eksemplariske
steder for sansning, refleksion, erfaringsdannelse og erkendelse af komplekse forhold i vores
fælles verden. Kunsten kan potentielt perspektivere og genspejle samfundets udvikling og kulturelle
forskelligheder.33
Medborgerskabet, beskriver Dysthe, kan netop knyttets til begreberne flerstemmighed, deltagelse og
selvrefleksion og hun definerer dialogbaseret undervisning som en medborgerskabsfremmende praksis, hvor
tilstedeværelsen af et flere kulturer og flere stemmer anerkendes og ses som en ressource34. Medborgerskab og
demokratisk dannelse er netop, iflg. Dysthe, begreber, der diskuteres i kunstpædagogikken med henblik på at
skabe nye dannelsesidealer for både uddannelses- og kunstinstitutionerne. Og Dysthe fortsætter:
Elevernes deltagelse i skolen, som en offentlighed, kan forberede og lære eleverne, hvordan de kan deltage i
30
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samfundet som demokratiske medborgere. Også kulturinstitutionerne er ’en social handlingssfære’, og de kan
(,…,) skabe rum for diskussioner og refleksioner over grundlæggende udfordringer og problematikker i vores
fælles samfund og over det kulturelle stof.35
Ovenstående gælder særligt de danske kunstmuseer, hvis formidlingshistorie er lang og broget, men som nu i
længere tid har fungeret som et velbesøgt og velbjerget, alternativt læringsrum for skolen.
Vi ser ingen grund til, at dette ikke også kan gælde teatrene.

Skolen: Teatret som skolens udvidede, alternative læringsrum?
Når vi undersøger muligheden for et mere forpligtende samarbejde i mellemrummet mellem pædagogikkens felt
og scenekunstens, finder vi det nødvendigt kort at skitsere skoleinstitutionens egenart, profil og
formålsorientering for netop at medtænke denne faglighed, diskurs og struktur i det tværinstitutionelle møde:

Det pædagogiske felt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faglighed: Metropolhøjskolernes læreruddannelse, Danmarks Pædagogiske Universitet.
Underlagt Undervisningsministeriet.
Formel læringsarena med lovfæstede trinmål og dannelsesformål.
Instrumentel mål-middel logik – herunder evaluering.
Pædagogik og didaktik.
Kerneydelse: undervisning, læring og dannelse
Stram organisering i skema og teams – nogle steder selvstyrende (mere fleksible)
Metodefrihed
Årets gang: årsplaner i maj/juni, afgangsprøver i april-juni
Prøver og nationale test.
Domineret af den diskursive læringsmåde – især i udskolingen.
Kompetencediskurs ift. beskrivelsen af elever.
Nogle skoler har en løst profileret teaterkontaktlærer uden faste krav andet end videreformidling af
mails og tilsendt PR. Ofte uden timer til Teaterfestival og/eller kompetenceudvikling.
Ny Nordisk Skole
Begyndende tiltag ift. Helhedsskolen med vægt på leg, bevægelse og oplevelse ift. læring herunder
”ud-af-huset-aktiviteter” midt på dagen.

Men har den danske folkeskole overhovedet interesse i et udvidet samarbejde med kunstinstitutionerne –
herunder teatret?
Børne- og undervisningsminister Christine Antorini står helt aktuelt i spidsen for udviklingen af Ny Nordisk
Skole36, der rummer visionen om et inkluderende uddannelsessystem, som rækker ud over klasselokalets rammer.
I manifestet finder vi bl.a. følgende mål:

35
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peger i den forbindelse på den forskergruppe under Nordisk Ministerråd, der understreger:
”Uddannelsessystemer, som gør elever og studerende kreative, fleksible, og innovative er en af de vigtigste
forudsætninger for, at de nordiske lande skal kunne bevare deres konkurrencekraft i den globaliserede
vidensøkonomi i de kommende år.”46 Og med særligt blik på Danmarks situation konkluderes, at: ”Der synes
ikke at være tvivl om, at kreativitet og innovation er Danmarks fremtid i en verden, hvor vi ikke kan konkurrere
på produktion af varer.”47 Med disse udtalelser peger udvalget på en opprioritering af ikke alene de æstetiske
fags timeantal i grundskolen, men tillige i anvendelsen af kreative didaktiske metoder som et væsentligt element
i alle skolens fag.
Alle nøglekompetencer, som trækker en direkte linje til Bamfords forskning ift. kunstens betydning for elevernes
faglighed.

Samarbejdets transferværdi
Professor Anne Bamfords rapport er også interessant, fordi den fremhæver områder, hvor kunstarbejdet har en
positiv indvirkning på elevers læring inden for andre fagområder. Nogle af de argumenter, færdigheder og
kompetencer som kunstarbejdet kan afstedkomme er:
•

Stærke indicier for, at de 10 øverste PISA-lande også har en stærk kunstpolitik.48.

•

Der kan opnås forbedringer i uddannelsesresultatet, særligt hvad angår læse- og skrivefærdighed.

•

Børns kreativitet, kritiske tænkning, opfattelse af skolen og fremmøde kan forbedres.

•

Eleverne udvikler sig i henseende til risikotagning, vedholdenhed i arbejdet med opgaverne og
beherskelse af deres indlæring.

•

Fremmer en fællesskabsånd og stimulerer elevernes lærelyst.

•

Det forbedrer den skriftlige og mundtlige evne til at kommunikere, så kommunikationen bliver mere
nuanceret, præcis og udførlig.

•

Det giver stigende selvtillid og evne til at udtrykke egne idéer.

•

Det forbedrer elevernes brug af tekniske hjælpemidler.49

Noget tyder altså på, at et øget fokus på kunst(sam)arbejdet både kan opgradere det generelle læringsniveau og
medvirke til at forhøje elevernes motivation, deltagelse og lyst til at lære samt deres evne til at indgå i
demokratiske, flerstemmige praksisser, hvilket trækker tydelige tråde til dannelsesmålene fra folkeskolens
formålsparagraf:

46
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§1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder
dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og
historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse af menneskets samspil med
naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.
Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så
eleverne udvikler erkendelse og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.
Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med
frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.50
Det giver altså god mening at opprioritere og omorganisere det æstetiske arbejde i folkeskolen. Og da Bamford,
i selvsamme rapport påpeger, at størstedelen af lærerne på nuværende tidspunkt ikke har de fornødne
kompetencer til at varetage kunstundervisningen på et kvalificerende og kvalificeret niveau51 - i særdeleshed
indenfor teaterfagligheden52- ville et øget samarbejde med børne- ungdomsteatret – herunder specialiserede
teaterpædagoger, være givtigt. Ja, noget indikerer, at der her er et presserende behov for lærer-supplerende
kræfter, idet Bamford tillige påviser, henvisende til den amerikanske professor James S. Catteralls forskning, at
”art-poor” education – hér med fokus på kvaliteten - direkte kan have den modsatte effekt, altså være
demotiverende og læringshæmmende, i modsætning til en fagligt opkvalificeret ”art-rich” education53.
Og netop det tværinstitutionelle samarbejde fremhæver Bamford som en nødvendighed i forhold til at
opkvalificere folkeskolens kunstniveau. Hun understreger som sagt behovet i forbindelse med områderne dans
og drama, der er særligt underrepræsenteret i folkeskolen og derfor ”require considerable professional
development and focus”54.
Men hvad er det egentlig den æstetiske læringsmåde kan? Det vil vi kort belyse på baggrund af Austring og
Sørensens beskrivelse i ”Æstetik og læring”55.

Den æstetiske læringsmåde
Den læringsform et samarbejde med et børne- ungdomsteater kan facilitere, vil særligt inkludere den æstetiske
læringsmåde, hvilket vil være et godt og nødvendigt supplement til den ellers udprægede diskursive
læringstendens i folkeskolen. Austring og Sørensen redegør for, at den måde vi tilegner os læring, på sker via tre,
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52 I rapporten benytter Bamford begrebet drama, men der er intet, som tyder på, at hun skelner mellem drama og teater,
hvorfor vi tillader vi os at indskrive teater, som en del af det felt hun beskriver med begrebet drama.
53
James S. Catterall konkluderer, at de børn der modtager en art-rich education, typisk som voksne opnår et højere
uddannelsesniveau, får bedre job og sjældnere bliver afhængige af offentlig forsørgelse end andre børn. (Austring, et al.,
2012)
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sideordnede niveauer: den empiriske, den æstetiske og den diskursive. De er alle lige vigtige, man udvikler dem i
en bestemt rækkefølge, men de er betinget af hinanden og supplerer hinanden.56
Den empiriske læringsmåde er grundlæggende og karakteriseres som det kropsligt erfarede og direkte sansede
møde med verden. Det er disse erfaringer, der er udgangspunktet for den æstetiske læringsmåde, da
sanseerfaringer er det ’stof’, vi bearbejder og anvender, når vi arbejder æstetisk og fortolker verden. Den
æstetiske læringsform kan karakteriseres som:
…en fortolkningsproces, hvor vi anvender æstetisk-symbolsk form til at bearbejde og kommunikere om vores
oplevelser af verden57.
Og vigtigt for os i det tværinstitutionelle rum med teatret som læringsarena:
Det drejer sig således om at erhverve sig sanselige, følelsesmæssige og refleksive erfaringer gennem aktivt
skabende æstetisk virksomhed og gennem oplevelser i mødet med andres æstetiske udtryk58

Austring og Sørensens fremhæver den æstetiske lærings særlige evne til at samle vores egen fragmenterede,
kropslige erfaringer (og den tavse viden) i meningsfuld helhed. I forhold til det tværinstitutionelle samarbejde vil
mødet med en anden æstetisk form – her teaterforestillingen – altså udgøre en mediering af virkeligheden, just
som Kaare Nielsen beskrev i forhold til modernitetserfaringen. Medieringen gør, at deltageren kan forholde sig
til de følelser og mulige erfaringer forestillingen præsenterer gennem en distance. Distancen, pointerer Austring
og Sørensen, er med til at skabe et rum uden for deltageren selv, hvor de lettere kan reflektere og bearbejde den
æstetisk medierede oplevelse. Herigennem kan deltagerne erhverve sig nye sanselige og følelsesmæssige
erfaringer, der kan være med til at udvide eller bekræfte deres umiddelbare mening og holdning til emnet.
Præsenterer oplevelsen modhistorier eller en anden verdensudlægning, kan den erfaring bruges som et alternativ
til deltagerens umiddelbare opfattelse. Skal udbyttet af en sådan oplevelse komme til sin ret, kræver det
naturligvis tid og rum til refleksion (se afsnittet: Den forlængede kunstdialog) - herunder, som vi senere vil
argumentere for, et supplement fra/af den diskursive læringsmåde, hvor deltagerne også får mulighed for at
forholde sig analytisk og følelsesneutralt til deres oplevelse og erfaringer. En vigtig pointe, da vejen fra den
æstetiske oplevelse til den diskursive italesættelse har transferværdi, bl.a. pga. den analytiske - mere
generaliserede - fællesbegrebslige diskurs, der ikke er bundet til den specifikke oplevelse.59
At gå i dialog med et værk af æstetiske kvalitet kræver tillige en høj grad af abstrakt tænkning, da værker
”anvender transcenderende og abstrakte symboler til at beskrive konkret virkelighed”60, hvilket, sammen med
56
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motivationsfaktoren, kan medvirke til at forklare, hvorfor det generelle læringsniveau øges, når man integrerer
kunstundervisning. Dialogen bidrager derudover til at forhøje deltagernes fortrolighed med dansk kultur og evne
til at navigere i vores samfund, med de specifikke kulturelle koder, der her er indlejret. Alle æstetiske udtryk,
benytter sig netop af kodede symboler. Det æstetiske formsprog vi anvender til at omforme, dekonstruere og
rekonstruere vores oplevelser med er nemlig defineret af vores kultur. I et tværinstitutionelt samarbejde vil børn
og unge, som producenter eller recipienter, netop anvende eller fortolke værdiladede tegn: F.eks. bringer en
enkelt potteplante og en lænestol os straks ind i en dagligstue (et såkaldt indeksikalt tegn, Charles Sanders
Peirce.) ligesom en særlig gestisk, disharmonisk dans mellem ’familiemedlemmerne’ i en forestilling henviser
til/udgør en metafor for en opløst familie. Tegnene kan selvfølgelig være mere eller mindre abstrakte, men fælles
er, at vi konstruerer en mening ind i dem, der er afhængig af den symbolsproglige kultur, vi er opvokset i. En
vigtig del af vores dannelse er at kunne kommunikere med og i det sprog. At kunne omkode og forstå disse tegn,
at kunne dekonstruere sanseerfaringer og rekonstruere dem i nye tegnmæssige udtryk. Den proces kræver et højt
abstraktionsniveau og er grundlæggende for vores kulturelle identitet. For som Austring og Sørensen skriver:
En æstetisk lærerproces indebærer abstraktioner, idet man løbende i processen kategoriserer, analyserer og
omsætter sine indtryk af verden til symbolsk form. Herved fastholder og udvikler man sin evne til at ind- og
afkode symbolik61.
Vi vil senere, med Reasons publikumsforskning, vende tilbage til undersøgelser af netop børnepublikummets
evne til at afkode disse kulturelle tegn og koder – i Reasons terminologi kaldet deres Teaterkompetence.
I forbindelse med kommunikationen om det æstetiske udtryk fremhæver Bamford en væsentlig pointe. I den
kommunikative proces er det vigtigt, at eleverne videreformidler deres viden og produkter. Bamford fremhæver,
at skolen ikke gør ikke nok ud af dét, hverken inden for eller uden for skolens mure62. Det er et væsentligt
element i elevernes tiltro til egne evner og formidlingskompetencer: at de bliver hørt og føler, at deres mening er
berettiget og væsentlig. Videreformidling skal derfor udgøre en vigtig del af det tværinstitutionelle samarbejde. I
vores praksisprojekt vil vi eksempelvis inddrage elevernes stemme og vurdering i form af anmeldelser, som
lægges ind på ZeBUs hjemmeside63
Der er hermed anført forskelligartede argumenter for, at folkeskolen ville drage nytte af at indgå i et øget
samarbejde med børne- ungdomsteatrene. En ting er sikker. Vi mener, på bedste Bourdieusk’ vis, at alle elever
har ret til teateroplevelser og dialogbaserede tiltag om selvsamme, ret til at udvide deres kulturelle habitus og få
gavn af læringspotentialet, de kulturelle koder og de livserfaringer, der implicit ligger i kunsten og som kan blive
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en del af deltagernes egne handlings- og opfattelsesmønstre64. Med dette velkendte kulturpolitiske ideal om
demokratisering af kunsten og kulturen, mener vi, at folkeskolen med deres elevmangfoldighed udgør en vigtig
samarbejdspartner for en kvalificeret og kvalificerende kunstundervisning i skoleregi. En udfordring for den
såkaldt negative sociale arv, som også Ny Nordisk Skole ser som en af deres fremmeligste opgaver med deres
Mål nr. 2: ”Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater”65.
MEN; trods Bamfords resultater, erhvervslivets efterspørgsel og uddannelsespolitiske visioner ser vi kun særlige
profil- og friskoler66 inddrage mere formelt orienterede, tværinstitutionelle kunstsamarbejder i eksempelvis deres
skoleprofil, indsats- eller fokusområder, om end kunstordningen ”Kulturpakker” 67 udgør et fremtidigt, ambitiøst
bud på en mere forpligtende kunstpolitik i den enkelte kommune/skole. Også her opstår imidlertid diskussionen
om kunstoplevelser skal stilladseres eller ej:
Skal kunsten indtænkes og forklares i undervisningen, eller skal den have lov til at stå for sig selv som oplevelser
børnene ’bare’ får med sig videre? (…) Nogle ønsker en stærk forankring i opdragelse og uddannelse, med afsæt
i fagformål, slutmål, trinmål, læseplaner og undervisningsvejledninger, andre prioriterer i højere grad den
kunstneriske oplevelsesdimension68.
En vigtig grundkonflikt vi senere folder yderligere ud i dette speciale.
Måske ville en nyfortolkning af teaterkontaktlærerens arbejdsopgave fremme den tværinstitutionelle satsning?
Gennem tildeling af timer og ’know-how’ ville teaterkontaktlæreren 69 tillige kunne påtage sig en mere aktiv
rolle som formidler – ikke bare af forestillinger - men også af workshopforløb og undervisningsmaterialer samt
om den tværinstitutionelle gevinst, dialogisk før- og efterbearbejdning af teateroplevelser og det æstetiske
læringspotentiale ift. trin- og dannelsesmål - for hvorfor er det kun læsevejlederen, der skal holde vidensdelende
oplæg på Pædagogisk Råds møder? Yderligere ville et mere lokalt forankret koncept som ”ZeneSpring”70, hvor
64

”Bourdieu påpegede netop, at kunstvaner er med til at fastholde en hierarkisering af samfundet, som er baseret på
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skolekoncerter, teaterforestillinger, danseforestillinger og –workshops. Visionen er, at skabe en enkel struktur hvor så
mange børn som muligt oplever et varieret udbud af kunstneriske oplevelser – ambitionen er på sigt, at Kulturpakker med
tiden udbredes til alle kommuner i Danmark.(Teatercentrum, kulturpakker, 2012)
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Teatercentrums Røde Brochure, deltagelse i årets Festival – teater for børn og unge/Horsens Teaterfestival/lokale
festivaler og formidlerseminarer, ”Det hele for det halve”- Teatercentrums nye udgivelse for teaterkontaktlærere med
konkrete redskaber og viden om eksempelvis refusionsordninger, rettigheder og pligter – som kunne udbygges med
eksempelvis ZeRUM arrangementer/kurser og tilbud i Skoletjenesten.
70
Her henvises til Rikkes koncept ZeneSpring, der netop omhandler teaterhold, som modtager undervisning af
teaterpædagog på et børne/ungdoms teater og følger en bestemt professionel produktion, benytter samme
formgreb/grundfortælling som denne, men ’reenacter’ den indenfor en aktuel og ungdomsrelateret æstetik med f.eks.
autobiografi, performance. Scenekunstudvikling og teaterpædagogik hånd i hånd samt et bud på kvalificeret
kunstundervisning, som Bamford efterlyser.
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en udlicitering af dramavalgfaget (nu iflg. Antorini fra 7.klasse) til det professionelle teater ville fremme den
pædagogiske og kunstneriske fusion og bane vejen for, at scenekunstudvikling og pædagogisk praksis i langt
højere grad går hånd i hånd. Endeligt ville det være en tværprofessionel og kærkommen håndsrækning, hvis
teaterpædagogen i samarbejde med lærere kunne vinkle workshopforløb - undervisningsdesigns – stadig ift. en
aktuel forestilling - ud fra de trinmål, som læreren måtte ønske ift. klassen – just som Bamford pointerede med
”Aktivt makkerskab mellem skoler og kunstforeninger og mellem lærere, kunstnere og samfund” og ”Fælles
ansvar for planlægning, gennemførelse, vurdering og evaluering ”71. Teaterpædagogen kunne opstille trinmålsrelaterede parametre som f.eks.: Kropslige og mundtlige færdigheder (ift. forestillingers formsprog og
virkemidler), Forestillingsanalytiske færdigheder og Skrivefærdigheder (ift. dramaturgisk arbejde og
iscenesættelse). Disse parametre kunne der skrues op og ned på afhængigt af lærerens/klassens ønsker og behov
og – for overskuelighedens skyld – med udgangspunkt i en fast skabelon som eksempelvis ”Klædt på til teater.”
Og det er bare om at tage teten, da Antorini laver den genistreg, at Ny Nordisk Skole anerkender det lokale
initiativ og læreren på gulvet - en opfordring, der er værd at handle på!
Kommunalt ville det give mening at udvikle samarbejdet med den pædagogiske serviceinstitution Skoletjenesten,
der netop ”arbejder for at udnytte den pædagogiske værdi i kulturinstitutionernes særlige læringsrum, så læring,
oplevelse og faglighed kan gå hånd i hånd”72. De hidtidige tiltag indenfor teaterworkshops til elever og lærere er
ikke, hmm, prangende eller særligt skolekontekstualiserede. Slet ikke når man ser, hvad museerne eller
eksempelvis Københavns Zoo, der kalder sig Danmarks største skole og læringsrum, udbyder som alternative,
formelt orienterede læringsrum. 73
Fra teatrenes side er det kort sagt nødvendigt at tydeliggøre fagligheden ift. skolens trinmål og dannelsesopgave.
Og dette tillige i et sprog, der giver mening for lærerne. Vigtigt er det desuden at integrere viden om skolens
hverdag, diskurs og årsrytme i sin formidling af workshops og tiltag. Fra maj/juni går årsplanlægningen i gang
og teatrenes sæsonbrochure med undervisningsforløb, herunder trinmål, tema og eksempler på kontekstualisering
– workshops og materialer – samt lærerarrangementer skal naturligvis ud på skolerne hér. Hvordan dette lader
sig gøre, når mange af forestillingerne stadig kun ligger som koncepter og ansøgninger er et fælles anliggende
for teaterformidlere og kunstnere/instruktører. Sikkert er det, at timingen af udbuddet skal tilpasses skolens
rytme – hvis vi ønsker, at teatersamarbejdet skal tildeles en væsentlig plads i årsplanen og arbejdet med
trinmålene frem for at udgøre et afbræk fra denne.

Men…KAN teatret overhovedet udgøre et sådan alternativt læringsrum, hvor ”læring, oplevelse og
faglighed går hånd?” Er teatret overhovedet klar til en sådan forpligtigelse?
71
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På vej mod en reflekteret, dannelsesforankret kulturformidling
Vi skifter nu institutionel forankring. Går fra den formelle skoleorganisatoriske, uddannelsespolitiske, den
dannelses- og lovfæstede institution over i kunst- og kulturinstitution, børne/ungdomsteatret, hvor en helt anden
faglighed og helt andre parametre, diskurser, love og mål gør sig gældende:

Det kunstneriske felt: (her særligt Børneteatre)
•

Faglighed: Skuespiller- og teaterskoler, autodidaktiske kunstnere, dramaturgi/teatervidenskab,
kulturmedarbejdere

•

Kerneydelse: æstetiske oplevelser ud fra ’øjenhøjde-princippet.’

•

Dominerende læringsmåde: æstetisk.

•

Publikumsudvikling som udvidet markedsføring, smagskultivering, publikumsuddannelse og/eller
opsøgende aktiviteter.

•

Ikke-formel læringsarena: ikke regulerede og ikke-lovfæstede mål for formidling.
74
Ofte præget af ad hoc, processuel formidling

•

Få samarbejder med Skoletjenesten. Flere teatre er begyndt at udbyde undervisningsmaterialer.

•

Teatercentrum: Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for
børn og unge. (”Kulturpakker”, ”Kulturcrew”, ”Teateroplevelser”, ”Festival – teater for børn og unge”
herunder ”Formidlerseminarer”, udgiver ”Den Røde Brochure”.)

•

Årets gang: ”Den Røde Brochure”, ’showcasen’ ”Festival - teater for børn og unge” og de fleste teatres
sæsonbrochurer løber af stablen i det tidlige forår – dvs. i overensstemmelse med lærernes
årsplanlægning til det kommende skoleår. Selve produktionen af forestillinger sker dog løbende, dvs.
at alle forestillingers læringspotentiale ift. bl.a. trinmål ikke er klarlagt på dette tidspunkt.

•

En begyndende kunstpolitisk tendens til at støtte teatre med et facetteret udbud af
publikumsinddragende aktiviteter? Eksempelvis gav Scenekunstudvalget ZeBU det største støttebidrag
blandt Børne- ungdomsteatre med følgende begrundelse:
”Det er Scenekunstudvalgets opfattelse, at dansk børneteaters meget høje standard kun kan
opretholdes, hvis der er en blanding af små og store teatre i forskellige genrer og med forskellige
tilgange og visioner, som sikrer gensidig inspiration og udvikling. Derfor er det vigtigt, at der er et stort
børneteater, der som fyrtårn kan favne flere aktiviteter og udvalget har derfor øget tilskuddet til
ZeBU.” (www.zebu.nu, vores fed.)

Men ét er teatrets arena. Når dets aktører, som vi indledningsvist påpegede, ønsker at imødekomme skolens
sprog, mål og virke i sin formidling og brobygning, bliver det nødvendigt at spørge, hvori den
teaterpædagogiske og -didaktiske samtidighed består?
For ét er kravet til værkerne – her de scenekunstneriske – om tematisk og formmæssigt, og ud fra det velkendte
’øjenhøjde-princip’75, at udfordre modernitetserfaringen og recipienternes forventningshorisont, som Kaare
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Nielsen tillige plæderede for, men hvordan ville en tilsvarende udfordrende teaterpædagogisk formidling se ud?
Hvor meget skal dialogen og monologen vægte? Den individuelle oplevelse overfor kundskabstilegnelsen? Skal
den teaterpædagogiske stilladsering behage og bekræfte og dermed – groft sagt – forsimple eller udfordre,
irritere, pirre og forundre både sanser, følelser og intellekt? Dette har, i vores projektproces affødt mange
samtaler og diskussioner, som har omhandlet formålet med den teaterpædagogiske workshop. For hvem har
meningsmagten i dialogen - hvor langt ønsker vi at strække receptionsæstetikken? Og i forlængelser heraf:
Hvordan skal balancen mellem leg, øvelse og læring samt mellem sameksisterende vidensformer (den
æstetiske/diskursive) prioriteres i teatrets workshops? Hvilken relation ønsker vi mellem elev-formidler: hvor
radikale positionsskift76 kan vi tillade, hvis teatret vil imødekomme skolens krav om læring og dannelse? Skal
eleverne opdrages, inddrages eller drage ud på egen hånd? Ønsker vi at gøre elever til gode
forestillingsanalytikere med fokus på en begrebsorienteret, analytisk tilgang eller foretrækker vi en mere
sansebaseret, æstetisk tilgang, hvor deres egen oplevelse og værkdialog forbliver centrum for samtalen? Måske
et både-og?
Som skitseret indledningsvist, er det problematisk, at mange elevpublikummer glemmer teateroplevelsen, ikke
føler noget ejerskab overfor teaterbegivenheden og end ikke har et sprog til at kunne tale om og reflektere over
deres teateroplevelse…eller måske snarere… ikke finder tid, rum eller retning til dette i skolehverdagen. Men
hvordan gøres dette bedst muligt?
Nødvendigt er det …
1) at være bevidst om vinklingen af sin kunstformidling og 2) at være bevidst om elevpublikummets
teaterkompetence, dvs. deres evne til at afkode og opleve teaterbegivenheden, så denne færdighed kan
understøttes og udfordres bedst muligt.
Dertil vil vi nu benytte tre teoretikere som på hver deres måde opstiller kategorier for kunstdidaktiske formål for
kulturformidling, Kirsten Drotner, Beth Juncker og Helene Illeris i håbet om at gå på opdagelse i teatret som et
mere lærings- og dannelses-forpligtet læringsrum. Endvidere inddrager vi børnepublikumsforskeren Matthew
Reasons studier om børns teaterkompetence, så vi efterfølgende kan komme med et kvalificeret bud på, hvori en
didaktisk samtidighed kunne bestå.
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Formål med scenekunst for børn: Børn og unge skal have mulighed for at se og bruge kunst og kultur af høj kvalitet i
deres hverdag – på deres præmisser. Dét er et centralt omdrejningspunkt i dansk kulturpolitik, og faktisk har Danmark en
meget stærk tradition for formidling i øjenhøjde til børn og unge. Det er derfor også et indsatsområde i Kulturministeriet.
Kulturministeriet, Om børne- og ungdomskultur.
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Krav om refleksiv kulturformidling for børn og unge
Kirsten Drotner77 agiterer i sin artikel ”Formidlingens Kunst”78 netop for en mere refleksiv
børnekulturformidling frem for den fremherskende, normative tilgang. Hun understreger, at professionelle
formidlere skal gøre sig klart hvilke formidlingsstrategier, de vælger, hvorfor de vælger disse, hvordan
strategierne udfolder sig i praksis og hvilke konsekvenser, de valgte strategier har i forhold til både institutionen,
budskaberne og brugerne. Endvidere agiterer hun for, at selvsamme formidlere skal forsøge at tilegne sig et
holistisk syn på børnekulturformidling – dvs. få et mere dybdegående kendskab til de bredere socio-kulturelle
sammenhænge, deres formidling indgår i og selv påvirker.
Drotner definerer formidlingsfunktionen som følgende:
Børnekulturformidling er (…) intentionel kommunikation om kulturelle produkter eller processer, der oftest har
en kulturinstitution som afsender og har børn som publikum79.
Ifølge Drotner er den konkrete udmøntning af dette under kraftig udvikling, idet formidlingens tre led – afsender,
budskab og modtager er under forandring – både hver for sig og i forhold til hinanden.
Afsenderne udfordres aktuelt af interaktive og medierede kommunikationsformer og de kommercielle
kulturproducenter, de kulturelle budskaber er ikke nødvendigvis – især med det aktuelle fokus på recipienterne
og det dialogiske værk – færdige produkter, men åbne kommunikationsprocesser og endeligt gør modtagerne,
kulturrecipienterne, børn og unge, tillige krav på også at påtage rollen som kulturproducenter.
Drotner opstiller dernæst 3 kategorier: afsender-, budskabs- og modtagerperspektivet og den omtalte refleksive
børnekulturformidling består da i at være sig bevidst om, hvilken kategori eller kategorier, man, som formidler
og institution, primært ønsker at benytte som perspektiv på sin formidlingspraksis.

Fokus på afsenderperspektivet:
Hvem er vi og hvorfor formidler vi? Definition af kulturinstitutionen og dens formål.
Indhold: Produkt. Form: Reception. Barndomssyn: opdragelse, dannelse.
Her lægges vægten på kulturinstitutionen selv og ud fra dette perspektiv anskues og skabes budskabs- og
modtagerperspektivet. I vores øjne positionerer Det Kongelige Teaters80 tilbud om børnekulturformidling netop i
denne kategori: Teatret er i sin profilering som kulturbærer og oplysningsinstans bevidst om sin egen
(traditionsbundne) legitimering og indholdet i flere af de umiddelbare, pædagogiske tilbud omhandler netop
teatrets egen historie: fra quizzer, workshops og spil om opførte skuespil og balletter, virtuelle rundvisninger på
77
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teatret med oplysninger om historie og økonomi, de kunstneriske og tekniske processer bag en forestilling samt
om livet som skuespiller og balletbarn på det Kgl. osv.
Kategoriens iboende hensigt med formidlingen er klar: børn og unge skal blive klogere på sig selv – gennem
deres samfund (læs: deres kulturarv), hvorfor de i barndommen dannes til hele mennesker og således opdrages til
voksne samfundsborgere.

Fokus på budskabsperspektivet:
Hvad er det, vi ønsker at formidle og hvordan gør vi det? Definition af hvad der udgør relevante kulturelle
produkter og processer.
Indhold: produkt med vægt på fakta. Form: reception. Barndomssyn: oplysning, dannelse.
Indenfor denne formidlingskategori fokuseres der selvsagt på budskabet frem for institutionens egen identitet.
Indholdet udgør enten konkrete genstande eller processer, som børnene indgår i/medvirker til at skabe.
Information, indsigt og (faktabetonet) viden er vægtet højt. Vi oplever, C:NTACT81 indskriver sig i dette
perspektiv med deres ærinde om interkulturelle møder og vidensdeling. Formålet med disse udvekslinger, der
ofte struktureres i dialektikken mellem personlig fortælling og dialog, er netop at fremelske gensidig forståelse
gennem nærvær, fortælling, oplysning og viden, som ellers kun formidles gennem mediernes forenklede og
vinklede version. Således er eksempelvis C:NTACT/Scene, indsatsstyrken TASKFORCE og de - efter
forestillingerne – kraftfulde publikumsdebatter og -diskussioner alle eksempler på budskabsperspektivet samt
udtryk for et børnesyn, hvor børn anses for at være aktive, tænkende væsner med lyst og vilje til at få udfordret
deres tankevirksomhed og opøvet deres kompetencer – her de interkulturelle.
Alternativt kunne C:NTACTs undervisningsmaterialer til forestillinger, hvor vægten ligger på analyse og
fortolkning ud fra særlige, forudbestemte kategorier og oplysninger tillige være et bud på budskabsperspektivet.
Hvor hensigten er at skabe grobund for dannelsesorienterede processer, idet man i mødet med kunsten og
undervisningsmaterialet reflekterer over sig selv, den anden og verden i relation til den kunstneriske oplevelse.

Fokus på modtagerperspektivet
Hvem er det, vi formidler til? Definition af hvad børn og barndom er for størrelser.
Indhold: proces med vægt på oplevelse. Form: produktion. Barndomssyn: oplevelse, ekspression.
Denne kulturformidling har børnene i centrum, hvorimod institutionen selv samt indholdet af formidlingen bliver
sekundært. Det primære er at kende børnenes behov og anerkende deres tilgange til de områder, institutionen
arbejder med. Indholdet af formidlingen kan netop tilpasses den enkelte børnegruppe og formidleren har ikke på
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forhånd – med skjult læreplan – fastlagt, hvad der er relevant og mest formålstjenligt. Kernen er derfor
meningsfulde processer for og sammen med børnene med fokus på børnenes følelser og egne produktive
processer. Dvs. et syn på børn som såvel kulturrecipienter som kulturproducenter.
Børnene anses som aktive medskabere af deres eget liv, som primært emotionelle væsner, der netop har behov
for følelses- og sansemæssige oplevelser og stimulering. Og barndommen skal ikke blot forberede til
voksenlivet. Barndommen anses i langt højere grad som en eksperimenterede og nysgerrig livsform, hvorfor
børn pludselig indtager rollen som deltagere i dialog med voksne. Og netop denne dialogform er det, Drotner
kalder kulturel kommunikation, hvor man går fra forestillingen om en afsender, der formidler til en modtager –
en teaterekspert til publikum - til at rammesætte platforme for kommunikation, hvor flere stemmer har adgang,
hvor meningsmagten demokratiseres og hvor der skabes nye deltagelsesformer gennem flere aktive
publikummer. Ejerskabet gives til børnene. Børn skaber kultur, netop fordi de bearbejder deres tilstedeværelse i
verden her og nu frem for at øve sig i at blive voksen.
Det er bemærkelsesværdigt, hvor mange af de aktuelle børnekulturelle tiltag, der skriver sig ind i dette
brugerfokuserede perspektiv– i første omgang indenfor museumsverdenen med eksempelvis Statens Museums
for Kunsts Formidlings- og Videnscenter herunder Unges Laboratorium for kunst82: ”Centret vil på baggrund af
den nyeste forskning indenfor kunstformidling levere forløb, der direkte målrettes brugerens specifikke behov og
ønsker”. Også den – for masterstuderende - velkendte KILE metode af Gesamtkunstwerk83, som netop benytter
børn og unges spørgsmål til værkerne som afsæt til vinklingen af kunstformidlingen, skriver sig ind her.
Indenfor teaterverdenen finder vi i særdeleshed modtagerperspektivet indenfor de nyeste tendenser i
publikumsudvikling: Kulturcrew 84, Kulturguider og Kulturambassadører vidner om etableringen af nye
deltagelsesforme og platforme for kommunikation, hvor flere stemmer bydes velkomne og hvor man netop,
omkring den fællesskabsforankrende opgave, udnytter gruppedynamikken og det sociale, kunstinteresserede
netværks betydning for identitetsprojektet. Man er her bevidst om, at ungdommen på afgørende vis indgår i
skabelsen af smagshierarkier – hvad er hot og not? Og hvis teatret ikke formår at fremstå som et attraktivt tilbud
til de unge kræsne, så går det glip af de spredningseffekter, der kommer i forlængelse af en sådan modebølge.
Det handler om, at tilbyde børn og unge ”scenekunstneriske oplevelser, der er deres egne, som de selv har
indflydelse på og som kan indgå i deres identitetsskabende processer.”85 .
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Statens Museum for Kunsts nye Formidlings- og Videnscenter
Gesamtkunstwerk - oplæg på Masterstudiet efterår 2011
84
Skabt i 2010 som et samarbejde mellem Teatercentrum, LMS - Levende Musik i Skolen og Dansehallerne (tidl. Dansens
Hus) Et KulturCrew består typisk af 6-12 elever på tværs af alder, køn og kompetencer, som er arrangører ved
kunstnerbesøg på skolen. De arbejder som værter, PR/anmeldere, scenearbejdere og nogle steder har KulturCrew også
indflydelse på den kommende sæsons program.(Welent, 2012:2)
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Ejgod, 2011a:34
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Vi er imidlertid på vagt. Modtagerperspektivet anser vi som en nødvendig og berigende ingrediens i vores
børnekunstformidling, men den bør i nærværende kontekst, med teatret som skolens forlængede læringsrum,
ikke stå alene. Dette argument folder vi ud i det følgende - men vejen dertil går omkring selve
børnekulturbegrebet.

Modtagerperspektivet – det nye børnekulturbegreb?
Det er interessant, i forlængelse af det højaktuelle modtagerperspektiv, at granske selve børnekulturbegrebet
nærmere for at blive helt skarpe i vores vinkling af kunstformidlingen og samarbejdet med skolen.
Hele Mellemrummet mellem skole og børnekulturelle institutioner som teatret bliver nemlig sat særligt på
spidsen, når den danske børnekulturforsker Beth Juncker radikaliserer modtagerperspektivet ved at modsætte
børnekulturbegrebet med – i Junckers terminologi - det historisk forankrede oplysnings-, kognitive og
skolecentrerede, ”pædagogiske kulturbegreb”.
Her står børnekulturen pludselig i modsætning til læring og undervisning: ”Vi (skal) stadig tænke dannelse –
men nu som selvdannelse og kulturel udtryks- og tolkningskompetence i æstetisk regi og perspektiv”86.
NU gælder det om at holde tungen lige i munden!! For vi har en stærk overbevisning om, i lighed med Kirsten
Drotner, at vejen til at fremme kvaliteten af børnekulturelle formidling absolut ikke behøver at stå i et
modsætningsforhold til læring og undervisning. Så ville der ikke være nogen masteropgave og ingen
legitimering af en mere struktureret og formaliseret brobygning mellem den skoleinstitutionelle, formelle,
lovfæstede arena og kulturinstitutionens ikke-formelle, ofte processuelle og ad hoc karakteristiske målsætninger
for formidlingen.
Junckers modsætning stikker dog dybere og er værd at dvæle ved et øjeblik. Hun påpeger nemlig, med
henvisning til lektor Flemming Mouritzen, at det aktuelle, allestedsværende børnekulturbegreb – de 3 K’er:
Kultur FOR, MED og AF børn er misvisende, misbrugt og ofte forvirrer mere, end det gavner. At vi som
kulturformidlere skal være bevidste om, hvilken optik vi tillægger begrebet87.
De første to: Kultur FOR og MED børn henviser nemlig til det fra oplysningstiden rationelle og stærkt værdsatte
projekt om at socialisere børn – som en art ’becomings’ - ind i den voksenstyrede samfundsorden med
dertilhørende værdihierarkier og diskurser. Dvs. et børnekulturbegreb, der, som skoleinstitutionen, betragter
relationerne mellem børn og kultur som indlærings- og socialisationsprocesser. I forhold til vores
teaterpædagogiske undervisning betyder det f.eks. at give elevpublikummet forestillingsanalytiske redskaber til
at tyde og forstå forestillingen(s semantiske tegn) og tilrettelægge undervisningen og dialogen således, at
forestillingens indhold og budskab tematiseres og fortolkes – dvs. en undervisning, der hviler på det klassiske,
86
87

Drotner, 2006:13
Juncker, Gakkede gangarter.

29

humanistiske dannelsesbegreb, hvor vi som mennesker både er subjekter og objekter for vores egen dannelse. I
en pædagogisk kontekst udmønter dette sig iflg. Juncker ved, at børn som børn ikke selv kan være subjekter,
hvorfor det er de voksnes pligt at arbejde med dem, indtil de selv kan tage over, dvs. groft tegnet: voksne som
planlæggende subjekter og børn som formbare, modtagende objekter.
Heroverfor står det sidste meget oversete og lavt valoriserede ben i børnekulturbegrebet – kultur AF børn, som
Drotners modtagerperspektiv indirekte påpegede. I Flemming Mouritzens terminologi: børn som beeings - dvs.
som tænkende, aktive, kulturelt formende og socialt handlende væsner, der ud fra en antropologisk
kulturbegrebslig vinkel - omhandler en æstetisk tilgang til erkendelse. Dét børnene selv finder centralt,
betydningsfuldt og godt. Denne erkendelsesmåde materialiserer sig, ifølge Juncker, som nydelsen af og glæden
ved æstetiske mønstre, som børn tager i brug i deres egne (mere eller mindre medierede) netværk – dvs. både det
brede register af udtryksformer og genrer, som børn overtager eller skaber i hverdagens livspraksis i et forsøg på
at skabe mening her og nu (f.eks. rim, remser, lege, fortællinger, leg med rytmiske gakkede gang- og lydarter88),
men tillige som en leg med kulturens og kunstens form-tilbud – eksempelvis teatrets, der netop videregiver og
fornyer vores kulturarv af kropslige, rytmiske, metriske, lydlige, billedlige, bevægelsesmæssige – altså æstetiske
– udtryksformer. Det er jo netop dét, udover de tematiske erfaringslag og refleksioner teatret også kan; skabe
selvforglemmelse, særlige intensive stemninger og meningsfuldhed ’bare’ ved at udfordre vores sanser, berige
vores kulturelle, æstetiske mønstre og udtryksformer og dermed gøre os bedre til at tolke livet, de andre og os
selv.
Børnekultur ses dermed, når socialisationsvinklen aflægges et øjeblik, som et æstetisk felt, der både omfatter
børns egne æstetiske udtryksformer OG de kunstnerisk-æstetiske udtryk, der er forbundet med klassiske medier
som f.eks. teater. Børns kultur handler med andre ord om, hvordan børn får mulighed for at tilegne sig mønstre,
genrer og de kulturelle udtryksformer disse rummer, for at kunne improvisere, omskabe og videreudvikle dem og
dermed kvalificere den - af fænomenologen Ponty formulerede - tavse viden, som kroppen arkiverer og
klassificerer. Børnekultur handler om de æstetiske udtryk, stemninger og oplevelser i kunst og i medier og
kreativ praksis, der med mønstre og udtryk kan bidrage til at inspirere og kvalificere børns egne kulturelle
processer.
Juncker pointe er, at hvis vi skal bruge børnekulturbegrebet forsvarligt, må vi benytte en kulturel – frem for en
socialiserende – optik, der også indbefatter børns aktive og medproduktive leg og handlen.
Men hvordan kan vi, i vores forestillings-stilladserende før- og efterworkshop, inddrage denne æstetiske
børnekulturelle vinkel og således udgøre den motiverende og supplerende læringsarena, som Bamford pointerede
vigtigheden af, der netop adskiller sig fra klasseværelset som en art site-specific learning og god anderledeshed
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Eksempelvis Svedbankens meget populære ’Hej Chef det er Chris, jeg kan desværre ikke komme i dag!’ eller De
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og som i sin formidling formår at arbejde med oplevelse som læring, leg med æstetiske mønstre som læring?
Dette vil senere være ét af vores argumenter for førworkshoppens hovedfokus.
Som vi i det følgende skal se, er det i vores øjne lige præcis dette, Matthew Reasons publikumsforskning også
kan bruges til. Netop, gennem vores svar og spørgsmål til elevpublikummet samt vores tilrettelagte legende,
æstetiske og analytiske øvelser samt vores vekslen mellem deduktive og induktive tilgange, at anerkende
børnepublikummets evne til både at afkode forestillingens tematiske betydningslag og fiktion, men tillige at
inddrage og påskønne deres glæde ved og fascination over iscenesættelseselementerne og disses egenværdi! Et
tonefald, en gestisk gestaltning, en trille, en gimmic. At åbne op for det, for børn og barnlige sjæle,
meningsfulde!89
Vi tror på, at teatret som læringsarena bør forholde sig til ovenstående, ’nyfortolkede’ børnekulturbegreb og
modtagervinkel. For hvis vi virkeligt ønsker at fremme ejerskabet, deres brug af teatret i identitetsøjemed og som
del af deres kulturelle repertoire, så kunne vi måske lære af museerne og deres aktuelle succes90.
Men vi er dog som sagt på vagt. Når eksempelvis Museet for Samtidskunst i sin metodiske folder ”
Nøddeknækkere til samtidskunst” skriver: ”Kendetegnende for metoderne er, at det er eleverne selv, der arbejde
med kunsten på egne og værkernes præmisser”91 er vi – netop pga. den tværinstitutionelle fordring med skolens
klare mål-middel didaktik, krav om evaluering og dannelsesformål - bevidste om det opståede dilemma. For ét
er at inddrage en børnekulturel tilgang og elevens ’øjenhøjde’- dialog med kunstværket, men behøver det at
udelukke den pædagogiske og didaktiske forstyrrelse92 og udfordring af deres værkdialog? Er det så ikke, at vi
med Ziehes terminologi i dén grad svigter dannelsesfordringen og efterlader dem i en selvkredsende
subjektivering? Kan vi ikke antage et både-og: modtager- OG budskabsvinklen? For når en børnekulturel tilgang
i Junckers optik henviser til en æstetisk tilgang til erkendelse behøver det ikke betyde, at vi hverken afviser
denne, men ej heller, at vi nøjes!
Og det er netop dette Drotner, indirekte påpeger, når hun ikke ser grund til at læring og børnekultur modsættes,
som Juncker ellers fremturede: Læring, agiterer Drotner, finder både sted i formelle (skoler), ikke-formelle
(kulturinstitutioner, ikke regulerede og ikke-lovfæstede mål med formidling) og uformelle arenaer (hjemmet:
læring som ikke-intenderet sidegevinst ved eksempelvis mediebrug). Drotner plæderer i stedet for at specificere
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Vores ’bodystorm’ i efterworkshoppen er et eksempel på dette.
Den spritnye Kulturvaneundersøgelse fra Kulturministeriet påviser, at 41% af børn og unge har besøgt et kunstmuseum
det seneste år, i modsætning til lidt under hver tredje i 2004 – Kristeligt Dagblad 5/11 2012.
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Nøddeknækkeren, 2012:1
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Begrebet stammer fra Niklas Luhmann og betegner en påvirkning, der enten kommer fra omverdenen eller som
selvforstyrrelser. Selvom forstyrrelsen kan komme i kraft af indre dynamikker, igangsættes læringsprocesser som regel af
forstyrrelser udefra. Disse ydre forstyrrelser betegner Luhmann som en strukturel kobling, der betegner det forhold, at noget
udefra påvirker et system, som imidlertid selv må bearbejde disse forstyrrelser ud fra egne forudsætninger. Bearbejdelsen vil
afstedkomme læring (Qvortrup, 2001:274).
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forskellige og supplerende former for læring i børnekulturen93 og for at relatere disse læringsformer til de
ovenfor skitserede formidlingsformer, hvilket vores skematiske gennemgang i Bilag 2 vil bære præg af.
Hvis teatersamarbejdet skal være en del af skolelærerens årsplan, som vi flere steder har påpeget, det netop er et
afbræk fra, så skal oplevelsen og læringen samt den bevidste vekslen mellem læringsformer indskrives i vores
workshops. På denne måde kan vi udnytte synergien mellem skolens og teatrets respektive fagligheder og tænke
gennem et holistisk syn på kulturformidling. Og måske derved nå nærmere den didaktiske samtidighed, hvad
angår teaterpædagogisk stilladsering og interferens. Og ved netop at tydeliggøre fagligheden gøre det nemmere
for læreren at integrere, forsvare og kontekstualisere kunstmødet i sin årsplanlægning.
Alt dette vil vi konkretisere med vores praksisforløb. Nu vender vi os dog mod begrebet publikumsudvikling og
børnepublikumsforskeren Matthew Reason, der som nævnt påpeger vigtigheden af at anerkende og rammesætte
såvel børns glæde og fornøjelse over forestillingens æstetiske mønstre som deres evne til at afkode scenekunstens
semiotiske betydningslag.

Hvordan oplever børn teater?
Publikumsudvikling - fra produktion til reception.
Når vi i sidste halvdel af opgaven folder vores praksisforløb ud – nemlig en før- og efterworkshop for 7.X fra
Skolen Ved Sundet på Amager – skriver vi os ind i det, man i kunst- og kulturpolitisk forstand kalder
publikumsudvikling94.
Begrebet er facetteret og værdiladet. Helt grundlæggende er det knyttet til den inkluderende, kulturpolitiske
målsætning, at kunsten på ægte demokratisk vis skal være tilgængelig for alle – både ift. geografi og økonomi.
Historisk har begrebet tillige ændret sig til at rumme en pluralistisk kulturforståelse, der sigter mod at tilgodese
befolkningens divergerende kunstbehov, hvorfor man i 70’erne inkluderede dele af popkulturen og
folkekulturen95. Der er in- og ekskluderende magtforhold på spil her – ikke mindst med den Bourdieu’ske
vinkling, som vi tidligere var inde på.
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Som vi allerede har skitseret i skoleafsnittet: den diskursive-, empiriske- og æstetiske læringsmåde
Begrebet ”publikumsudvikling” har sin oprindelse i England, hvor det er en anerkendt tilgang til den udfordring,
kulturaktører oplever ift. at skabe langsigtede relationer til forskellige publikumsgrupper. Det dækker over forskellige
måder, hvorpå man kan arbejde med publikum: det kan være uddannelsesmæssige tiltag rettet mod børn og unge, nye måder
at engagere et eksisterende publikum på eller strategier til at tiltrække nye publikumsgrupper.
Det handler ikke blot om markedsføring og om at få solgt flere stole i salen, men i højere grad om formidling og om at
integrere kommunikation og produktion. Målet er at skabe langsigtede relationer til publikum, vække nysgerrighed og
interesse for det, man laver, så publikum vender tilbage, spreder budskabet og engagerer sig på forskellige måder.”
95
Cultural Studies gør i 70’erne op med det hidtidige, borgerlige og klassiske kunst- og kultursyn, der førhen er blevet tillagt
en værdi, der gør, at den skal udbredes til alle. Cultural Studies-traditionen anerkender således forskellige grupper og
subkulturers ligeværd. Kulturpolitisk peger deres forskning på behovet for en pluralistisk kulturforståelse (Ejgod, 2011a:89).
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Publikumsudvikling er altså en samlet betegnelse for en række forskellige tiltag. Man kan skelne mellem tiltag,
som skal tiltrække underrepræsenterede grupper, og tiltag, der skal berige publikums kunstneriske oplevelse.
Med andre ord - tiltag der stiler mod: Udvidet markedsføring, smagskultivering, publikumsuddannelse og
opsøgende aktiviteter96. Vi skriver os primært ind under publikumsudvikling som publikumsuddannelse, der
fokuserer på at styrke formidlingsaspektet, hvorfor der tilbydes forskellige arrangementer i forbindelse med
selve kunstoplevelsen97. Publikumsuddannelse fokuserer derfor på at højne værdien af den kunstneriske
oplevelse. Og da hele vores praksisprojekt tager sit afsæt i samarbejdet med ZeRUM og ZeBU, Amagers lokalt
forankrede og meget fremmelige børneteater, er det blevet klart for os, hvor vigtigt det er at lade publikums
kompetenceudvikling og -uddannelse interagere med det anerkendte teaters scenekunstneriske udvikling. Netop
derved kan vi leve op til Bamfords krav om kvalitativ art-rich education , der modsat den kvalitetsfattige og
læringshæmmende art-poor education fremmer læring og motivation - på den professionelle kunsts præmisser!
Og vi valgte netop ”Dengang vi blev væk”, fordi vi ønskede at optimere elevpublikummets evne og vilje til at
registrere og indgå i dialog med et konventionelt udfordrende scenesprog, som Reason påtaler, at mange børn
ellers afviser98.
Nyere scenekunst udfordrer, heldigvis, sit publikum med bl.a. genre-, konventions- og fiktionsbrud, hvorfor
forestillingen ikke længere forstås som et autonomt objekt, men snarere som en begivenhed, der konstitueres i
interaktion med publikum. Hvis teatret derfor skal leve op til sin inkluderende, antielitære opgave bliver det
nødvendigt at forholde sig til eventuelle forståelses- og emotionelle barrierer – ikke mindst for det ikketeatervante publikum, som mange af skolens elever jo er. Her er der derfor, pga. elevernes forskelligartede
baggrunde, tillige fokus på social inklusion. Det handler med andre ord om at flytte fokus fra kunstproduktion til
kunstreception. For ét er teaterkunstnernes faglighed og kvalitetsforståelse, som selvklart skal anerkendes. Men
det er jo netop i den fortsatte dialog med og inddragelse af publikummet, at teatret anerkender kunstværkets
relationelle karakter og følgende, den enkelte tilskuers ejerskab overfor og ret til selv at vurdere oplevelsens
kvalitet og – for individet – væsentlige erfaringer. Det er også dette vores sanselige og refleksive workshop-rum
ønsker at inkludere.
Derfor vil vi i vores praksisprojekt tillige medtænke de potentielle intellektuelle (tolkningskompetence) og
emotionelle (at føle sig velkommen, anerkendt og værdsat) barrierer ved at rammesætte en åben og
anerkendende dialog og ved at tilbyde dem de redskaber, de har brug for for at knække koden og glædes derved.
Men før vi konkretiserer dette, vil vi gå endnu tættere på børnepublikummets reception – på deres såkaldte
Teaterkompetence.
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Ejgod, 2011a:12-14.
Det kan være introducerende foredrag, artists talks efter forestillingen eller andet, der medvirker til en øget indsigt.
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Reason, 2010:92-94
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Børns teaterkompetence
Vi vender nu blikket mod den engelske professor Dr. Matthew Reasons fænomenologiske, etnografiske og højst
aktuelle børnepublikumsforskning99, og inddrager desuden, som nævnt, den danske rapport ”Teateroplevelser”100 - som netop tager sit forskningsmæssige afsæt i bl.a. Reasons studier. Udgangspunktet er
en forskning, der, frem for at tage udgangspunkt i forestillingen, tager sit afsæt i børnepublikummets oplevelse af
forestillingen og teaterbegivenheden.
For at undersøge deres teaterkompetence, finder vi det nødvendigt først at spørge, hvad der overhovedet
konstituerer en teateroplevelse:
En teateroplevelse er en kompleks oplevelse, der rummer tre forskellige dimensioner: Fiktionen (hvad handler
det om?), iscenesættelsen (hvordan skabes fiktionen?) og begivenheden (omgivelserne, mine egne rektioner, det
øvrige publikum).101
Fiktionen, altså som den fortælling, karakterudvikling, de situationer og det handlingsforløb, der skabes på
scenen (og i publikums fantasi). Iscenesættelsen som kunstnerisk fremstilling: hvordan gjorde de det? Lys, lyd,
scenografi, spillestil, replikbehandling. Og begivenhedsbegrebet: live-elementet, som f.eks. scene-sal relationen,
ankomsten til teatret, de andre publikummer, forventningen til forestillingen. Dvs. alt det ”der rækker ud over og
interagerer med den iscenesatte fiktion”102.
Ifølge ”Teateroplevelser” og Reasons publikumsforskning er de tre dimensioner: fiktionen, iscenesættelsen og
begivenheden alle helt centrale og ligestillede faktorer, der får omvæltende konsekvenser for den
teaterpædagogiske stilladsering af teateroplevelsen. Teaterpædagogisk er vi langt fra den endimensionelle
temaundervisning, (den litterære) indholdsfokuseringen og en (strukturalistisk) bearbejdning, der kan klares med
et par analyseskemaer og en håndfuld perspektiverende replikrefleksioner. Med andre ord forskyder interessen
sig fra udelukkende at undersøge kunstværkets betydning til også at fokusere på hvilken oplevelse –
fantasimæssigt, emotionelt og intellektuelt, den muliggør.
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Reason har gennem kunstbaserede workshop (tegneøvelser + samtale) undersøgt, hvad børnepublikummet husker og
hvad de reagerer på i deres teateroplevelser, hvordan de konstruerer mening, hvilke historier de fortæller og hvilken viden,
de besidder. Denne tilgang beskriver Reason som etnografiske publikumsforskning, dvs. en forskning, der, frem for at tage
udgangspunkt i forestillingen, tager sit afsæt i oplevelsen af forestillingen. Derved undersøger Reason netop børnenes
kulturelle praksis som deres ’(op)levede erfaring’ med teater – for at få indsigt i hvilke teateroplevelser publikummet selv
antager for værende vigtige. Reasons forskning antager med hans egne ord en fænomenologisk tilgang, idet han beskriver
viden som rodfæstet i mødet og erfaringen/oplevelsen. Fænomenologi defineres som :”The study of objects and events as
they present to, and appear in our experience.” (s. 47) og det er Reasons påstand, at han dermed får adgang til meget mere
meningsfuldt materiale – nemlig deltagernes (u)bevidste viden om dem selv og deres oplevelser frem for at behandle dem
som passive konsumenter.
100
Rapporten er både et konkret redskab, der skal giver børn og unge mulighed for at fordybe sig i og reflektere over en
scenekunstnerisk oplevelse og et projekt gennemført i Randers Kommune i 2011-12 i samarbejde med Randers Egnsteater.
Konceptet er blevet udviklet og videreformidlet til samtlige skoler i kommunen. Pernille Welent Sørensen, Tine Eibye og
Louise Ejgod -tre af bidragsyderne til rapporten – har tillige deltaget i udviklingen af selve workshoppene. (Ejgod, 2011b)
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Ejgod, 2011b:6
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Som teaterpædagog bliver spørgsmål frem for svar pludselig helt centrale! Hvad bed de forskellige respondenter
mærke i, hvordan inddrages deres svar og spørgsmål i den videre undervisning103 og hvilke type forestillinger
genererer og fremhæver hvilke dimensioner? Der er en radikal ændring af såvel magt- og meningsfordeling som
arten af dialog på spil her. Teaterpædagogen kan vælge at positionere sig til rollen som ’den ikke-vidende’, hvor
barnet så tildeles rollen som eksperten på sin egen oplevelse. Der er netop tale om det Helene Illeris kalder
muligheden for ”positionsskift”, hvor udfordringen består i, at formidleren ikke altid indtager
performerpositionen, men – i erkendelses- og ejerskabsøjemed - eksperimenterer med at tildele den til f.eks.:
publikummet, kunstinstitutionen, værket104.
Når Reason særligt omtaler publikums teaterkompetence, omhandler det de nødvendige intellektuelle og
følelsesmæssige ressourcer, det kræver at fortolke og nyde eller ’fange’ den forestilling105, de ser - dvs. hvordan
forholdet mellem iscenesættelsen og fiktionen konstitueres i publikums reception. Endvidere beskriver Reason
teatrets særegenhed som medium og dermed forholdet mellem værk og publikumsreception:
(…)in comparison between theatre and television or film it is the limitations of the live performance that are
important along with the work done by the audience that brings the experience to life. 106
Og fortsætter:

the illusion of theatre is never complete: (theatre) it has its limitations. That isn’t a real room, it’s painted
canvas, and it looks like it; that isn’t a real boy, it’s a little wooden puppet. But the limitations leave room for the
audience to fill in the gaps. We pretend these things are real, so the story can happen107.
Og børnepublikummet er, ifølge Reason og ”Teateroplevelser”, rigtig gode til at ’forestille sig’ eller med det
gængse, receptionsæstetiske begreb at udfylde de tomme pladser108. De (fleste) har gennem den kulturelle
socialisering (opnået gennem TV, teatererfaring mm.), helt automatisk den nødvendige – i Bourdieu’sk forstand
– ”kulturelle kapital” til at ’knække koden’:
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Her henvises til Olga Dysthes: ”høj værdsætning” og ”optag”, som vi vil udfolde senere.
Illeris:2005:125-126
105
Vi vil supplere med sanselige og kropslige kompetencer.
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Reason, 2010:39.
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Reason, 2010:15.
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Receptionsteoretiker Wolfgang Iser introducerer begrebet tomme pladser, der skal forstås som alt det teksten ikke
fortæller, men som læseren selv udfylder for at danne mening i teksten. Hermed inviteres læseren ind i tekstens fiktive rum,
der udlægger et meningspotentiale, som læseren kan realisere i læseprocessen ved at digte med og skabe sammenhæng
mellem teksten elementer på baggrund af egne erfaringer og tekstens spor. Teksten lever dermed først i læserens reception.
Ligger en tekst langt fra læserens univers, erfaringer og forståelsesramme, kan det være svært at udfylde de tomme pladser,
hvorfor teksten ikke vil give mening for læseren. I den forbindelse er det givtigt at arbejde med læserens forforståelse, så
denne får mulighed for at udfylde de tomme pladser. Det er dette litterære, receptionsteoretiske begreb ’tomme pladser’, vi
vil benytter i en teaterkontekst – hvor teksten dog ikke forstås som den læste tekst, men den levende teatertekst i form af
teaterforestillingen.(Olesen, et al., 1981:102-133)
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a) elevernes semantiske forestillingsanalytiske kompetencer (kategorier) i samtaler om teatertegnenes
mening og betydning: at kunne forstå forestillingen, at læse og afkode den, hvad og hvorfor vi opfatter
som vi gør, men også …
b) den mere sensoriske tilgang, som før-workshoppen forsøger at understøtte, hvor begrundelsen, netop er
at fremme og vægte en individuel, oplevelsesorienteret tilgang til værkdialogen. Hvordan opfatter vi i
oplevelsesøjeblikket? Denne tilgang favner netop også såvel det sociale aspekt af teaterbegivenheden
samt den fysiske ikke-reflekterede kropslige medleven. Følelsesreaktioner som nysgerrig forventning,
angst eller sugen i maven inkluderes i modellen og relationen mellem scene-sal (og mellem publikum)
bliver helt centralt, hvilket er essentielt for denne forestilling. Endeligt vil inkluderingen af dette blik i
undervisningen supplere den analytiske vinkel, der regerer i skolens læringsarena og udgøre en essentiel
legitimeringsfaktor for det site-specifikke teater som læringsarena.
Det Olske Orkester er i skrivende stund stadig i gang med prøverne på ”Dengang vi blev væk” – en
skilsmissefortælling, fortalt fra børnenes perspektiv, om to oversamarbejdende børn og deres forældre.
Instruktøren Lotte Faarup skriver:
…Det er en fysisk teaterforestilling for børn og unge (9 år og op), der handler om at blive alt for hurtigt voksen.
Med poetisk tekst, et fysisk abstrakt formsprog og til tonerne af The Doors og Beethoven fortælles en historie
om to børn, der i forsøget på at redde deres familie, bliver væk i de voksnes kaos.121

Betydningsmodellen
Jytte Wiingaards ”Betydningsmodel”122 retter sig mod en analyse, der forankres i den semiotiske grundrelation
mellem tegn og indhold, som lingvisten F. Saussure udviklede i beg. af 1900 tallet123: tegn består af et udtryk og
et indhold. Objektet i verden henviser således til noget i den opfattendes bevidsthed og objektet får en betydning,
som kan afkodes. I det følgende anvendes semiotikken for at undersøge de betydningsbærende tegn eller koder
indenfor scenografi, spillestil, scene-sal relation og kort indenfor den dramatiske tekst som i særligt grad
karakteriserer de konventionelt udfordrende og særligt betydningsbærende virkemidler i ”Dengang vi blev væk”.
Af pladsmæssige hensyn vil vi sammenflette manifestations- og transformationsplanet (dvs. beskrivelsen af
iscenesættelsesgreb med deres tematiske mening og sammenhæng) og kun ganske kort berøre generationsplanet.
Manifestations/transformationsniveau
Teatraliseret scenografi = tematiseret scenografi: Vi møder i første scene de to søskende Line og Thomas i
ingenmandsland, ’nul-stedet’, hvor de – som en art fremadrettet, proklamerende advarsel om det forestående
psykologiske drama - taler om at tage hjem til lejligheden med de 7 værelser – dér hvor en farlig børnelokker
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står klar i mørket124. I næste nu etableres hjemmet, familien flytter glade ind og scenografien kommer til syne:
hele gulvet er tapet op som et grundplan af lejligheden med rumbeskrivelser og linjer som i skuespillernes
bevægelser og tale respekteres som vægge. Malertapede linjer der i løbet af stykket hives, ridses og flås af gulvet
indtil grundplanet til sidst er forsvundet med kun enkelte tapestykker hist og her, der som reminiscenser af den
lykkelige fortid vidner om det tabte familiefællesskab. Rundt om grundplanet er rummet (dvs. tegnet) relativt,
idet det forvandler sig fra at være lige udenfor lejligheden til Dyrehaven, Tivolipladsen, Grillbaren og hos
faderens nye kæreste.
De få, men genkendelige rekvisitter såsom potteplanten, lænestolen, tv’et og bordet med de 4 taburetter fungerer
som indeksikale tegn, der henviser til helheden, hjemmet og hverdagen. Undtagen den lille legetøjs kronhjort,
der, både i dialogen om dyrene i Dyrehaven, senere som kæmpe mareridtsmaske og som materielt artefakt,
fungerer som et symbol på faderen og den intakte familie. Et symbol der går igen i forestillingsplakaten, hvor en
såret kronhjort pryder billedet.
På den ene side et scenografisk realistisk og genkendeligt univers (støttet af realistisk spillestil, genkendelige
rekvisitter og realistisk dialog), som vi indlever os fuldt i, på den anden side – med den fortsatte ophævelse af
grundplanet - et metabillede eller metafor på skilsmissens ødelæggelse af en familie.
Teatraliseret spillestil = tematiseret spillestil: Det er tydeligt, at der bevidst arbejdes med brud i spillestilen,
den teatraliseres, tematiserer og veksler, i lighed med scenografien, mellem det realistiske og det metaforisk
kommenterende i form af abstrakt-fysisk, stiliseret koreografi og gestus. I ét øjeblik fuldstøbte og troværdige
karakterer med sammenhæng mellem naturtro handlinger og psykologisk motivation, klar og forståelig dialog,
undertekst og figurudvikling og med fuld indlevelse fra skuespillernes side, hvilket medfører mulighed for fuld
identifikation fra publikums side. Den 4. væg125 opretholdes (undtagen når dialogen skifter til direkte fortælling
til publikum – dog stadig i karakter). Men så - i næste nu - ophæves karaktererne til billedelementer, f.eks. i den
abstrakte dans, hvor alle 4 spillere danser synkront, men hvor de hver især falder ud af takten og tumler rundt
som et kommenterende billede på det manglende fællesskab. Frysbilleder, kaosdans med den påsatte, tapede,
smilende og surmulende smiley (allá en snurrende skæbnemaske) på mave og ryg, pludselige fysiske fald til
gulvet i fremstillingen af forældrene - der ikke rigtigt er der, forældrenes hoppende, koreograferede ’glad-dans’ i
Dyrehaven og endeligt forvrængede gestiske kroppe, da de angstfyldte børn venter alt alt for længe på
forældrene efter nattens fest - er alle lig eksempler på stiliserede, symbolske gestus, der som billedlige tilstande
kommenterer på det fortløbende tragiske drama.

124

Her henvises til receptionsteoretikeren: Wolfgang Isers begreber om anticipation/retrospection, som peger på evnen til at
aflæse fortællekonstruktion. Det bliver interessant at høre, om eleverne fanger forventningen til det videre forløb. En
forventning, der modificeres af de efterfølgende hændelser, der tillige kaster nyt lys over tidligere hændelser, (Ejgod,
2011b:17)
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Den 4. væg: Den imaginære væg mellem scene og tilskuerrummet. I den naturalistiske æstetik i det sene 1800 tal bliver
den helt central i ønsket om den fuldstændige mimetiske illusion. (Scavenius, 2007)

42

Teatraliteten viser sig tillige ved, at den 4. væg brydes op til flere gange med håndtryk til publikummer (nu som
kolleger til faderen senere som folk på gaden), med forældrene, der sidder blandt publikum, med inddragelsen af
publikum i Tivoliscenens rutchebane og skydebod, og endeligt ved at forældre-karaktererne går ind og ud af
fiktion og rollefigurer med scenen som fiktionsrum og de neutrale aktør-steder i hjørnerne mellem
publikumspladserne. Publikum inddrages, iscenesættes, vi ses, vi tiltales – historien er til… og måske om os.
Og dette forstærkes særligt ved intimiteten mellem scene-sal. Det firkantede grundplan, scenen, er midt på gulvet
med publikumspladser hele vejen rundt. Vi er tæt på og denne intimitet peger, sammen med bruddet af den 4.
væg, på spørgsmål om, hvem der faktisk er i spil. Totalteatret tematiserer også.
Teatraliseret replik = tematiseret replik: Som nævnt veksles der mellem dialog og fortælling. Men som
ovenstående analyse påpeger skifter også tekstplanet mellem realistisk replikbrug og den stiliserede metafor, idet
poetiske elementer (f.eks. i form af f.eks. sammenligninger) inddrages op til flere gange – her f.eks. da moderen
pga. alkoholproblemerne indlægges:
”Min mor er
En hvid badekåbe.
3 gule og 2 røde 3 gange daglig. Og et stykke gul sandkage kl. 4.
Min mor er et par hjemmesko der selv finder vejen.
Op af hospitalsgangen. Ned af hospitalsgangen.
Min mor er en avis der er foldet så meget ud og ind, at den er blevet slap”126
Også de gentagne, i kor udråbte, udsagn: ”Vi er en lykkelig familie”127, og senere: ” Vi er ikke en lykkelig
familie, vi er ikke mere en familie, vi er gået i stykker og alle kan se det!”128 virker som metakommenterende
udsagn – eller kapiteloverskrifter - på handlingens gang. (Her som det dramatiske omslag, dvs. point of no
return)
Æstetisk princip
Det gennemgående æstetiske princip udgør da en vekslen mellem (mimetisk) realisme og metaforiske,
kommenterende billeder/symbolisme. Den konsekvente teatralisering, stilisering og billedliggørelse af
scenografi, spillestil og replik virker endvidere som fremmedgørende elementer i forestillingen.
Verfremdungseffekter129, der hiver os ud af den fulde identifikation, flytter tyngden i vores oplevelse mod den
intellektuelle refleksion, som er vejen til at få mening i oplevelsen. Og frem for at indleve os fuldt i det
voldsomme skilsmisse-forløb og derved ’blot’ hengive os følelsesmæssigt til naturgivne, kausale begivenheder,
bliver vi qua de fremmedgørende teknikker, nødt til at forholde os kritisk ræsonnerende til hvorfor karaktererne
126

Faarup, 2012:36
Faarup, 2012:6
128
Faarup, 2012:21
129
Udtrykket stammer som bekendt fra Brecht og benyttes i forbindelse med hans episke teater og realistisk-materialistiske
spillestil. Brecht ønskede at give tilskuerne anledning til at forholde sig kritisk bedømmende til det sete i stedet for at blive
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handler, som de gør, frem for blot at følge hvordan de handler. Karaktererne og fiktionen bliver i denne optik
snarere dialektiske, tematiske symboler, som følgelig får os til at reflektere over rigtigheden af og alternativet for
ansvarsoverdragelsen (moderens druk og forældrenes åbenlyse skænderier), børn som oversamarbejdende ofre i
skilsmisser og krigszonens voksensvigt. Iscenesættelsen bliver med denne vinkel demonstrativ, publikum
aktiveres og glemmer aldrig vi er i teatret!
I de sidste scener kollapser storebroderen Thomas, (mens moderen og søsteren abstrakt dansende gentager
reminiscenser fra hele forløbet), hvorefter han pludseligt befinder sig tilbage i ’nul-rummet’, midt i en
mareridtsscene, hvor børnelokkeren slår hjorten (læs: familien) ihjel og Thomas falder skrigende om i afmagt og
opgivenhed. I den klassisk musik-klædte afslutningsscene overtager lillesøsteren Line, bærer storebroderen og
bader hans ansigt med det rensende vand, mens hun roligt og kærligt proklamerer normative sætninger eller
snarere overlevelsesstrategier alla: ”Det skal nok gå alt sammen. Vi finder ud af det hele. Det vigtigste er at gå
tidligt i seng, så er man frisk, når man vågner. Det er godt at have madpakke med i skolen, ellers bliver man
søvnig. Det er godt at dyrke sport, så kommer man i god form” osv. …..og så afslutningsvist: ”Det er dejligt at få
børn. Det er vigtigt at passe godt på sine børn. For det kan de ikke selv.”130
”Dengang vi blev væk” ender åbent, men med håb. De to søskende blev væk i skilsmissedramaet, men har
givetvis kræfterne til at finde sig selv igen. Som BØRN, der IKKE skal passe på sig selv. Det skal nemlig de
voksne.
Generationsplan
På et generationsplan peger forestillingen ud på samfundsmæssige aktuelt udbredte og ømtålelige tabuiserede
emner som dramatiske skilsmisseforløb og misbrug (moderens druk). Omkring 40 % af alle ægteskaber i DK
ender i skilsmisse, hvorfor elevpublikummet alle vil have en mere eller mindre direkte relation til fænomenet.
Idealet om kernefamilien og den skyld og skam det medfører ikke at leve op til dette, rammer hele familien –
ikke mindst børnene, der ofte bliver overset i forældrenes indbyrdes forsøg på at placere ansvar og frigøre sig.
Også moderens alkoholproblemer peger på et tabu, der medfører, at børnene påtager sig et ansvar, der slet ikke
er deres. Tabuemner isolerer og marginaliserer de involverede, hvilket Det Olske Orkester naturligvis ønsker at
bryde med på en ikke-privatiseret, men dialogisk bearbejdende måde.

Kommunikationsmodellen
Hvis teatret skal gøre sig gældende som læringsarena, er det i vores øjne helt nødvendigt – udover de
intellektuelle, analytiske refleksioner - også at inddrage kulturinstitutionens særkende og kerneydelse, nemlig
elevpublikummets sanselige og følelsesmæssige oplevelser, deres kropslige medleven samt deres forventninger
til begivenheden. Alt for ofte støder vi på undervisningsmaterialer, hvor det udelukkende er ovennævnte
teatersemiotiske tilgang, der fokuseres på. Men i vores øjne er en teateroplevelse meget mere end en korrekt
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forståelse af et budskab (jf. ’Teateroplevelser’s og Reasons tale om fiktion, iscenesættelse, begivenhed). Vores
ærinde er jo ikke blot at inddrage og ’forstyrre’ deres kognitive forståelse i efter-workshopppen, men derudover,
med førtiltagene at forstærke elevernes æstetiske sensibilitet, fortrolighed med og ejerskab overfor forestillingens
iscenesættelsesgreb, ligesom vi ønsker at give plads til hele den komplekse oplevelse.
Kommunikationsmodellen131 undersøger netop den teatrale begivenheds kommunikation med publikum, dvs.
vinkler begivenheden som en kommunikationssituation, hvor bestemte typer af udveksling finder sted132. Vi skal
altså på jagt efter karaktererne og effekten af disse typer udveksling, for sidenhen at arbejde målrettet med dette i
vores teaterpædagogiske tiltag. Helt centralt i modellen er udvekslingen mellem skuespillerens forskellige typer
af handlinger og de dertil hørende reaktioner fra tilskueren. Vi antager, at modellen er kendt af læser.
Som et konsekvent vilkår for den teaterpædagogiske praksis, hvor analysen af forestillingen og planlægningen af
workshops ligger inden premieren på spillestedet, vil vores antagelser være baseret på prøverummets rammer og
hypoteser om begivenhedskarakteren på det pågældende teater.
”Dengang vi blev væk” har premiere på Teater ZeBU d. 13. november 2012. 7.X skal overvære forestillingen 6
dage efter. ZeBU er i arkitektonisk forstand et ret undseeligt teater gemt væk i et hjørne på den trafikerede
Øresundsvej. Ikke just kendt af flertallet på Amager. Ved første øjekast altså kendetegnet ved en uhøjtidelighed.
Kommer man nærmere det røde murstenshus er der lagt en rød løber ud ved indgangen flankeret af to lysende
fakler og plakater i de store vinduespartier. Man træder direkte ind i café-foyeren, der er prydet med bar, skævt
designede møbler, plakater og et fjernsyn, hvor der vha. teasere reklameres med teatrets forestillinger. Hér kan
man - på moderat vis – fornemme særligheden. Dette sted er ikke skole, idrætsrum eller supermarked. Vi hentes.
NU, må I gå ind. Andægtigt og stille.
Vi møder en anderledes sceneopbygning. Scenerummet er det omtalte grundplan i midten af rummet med
publikumspladser hele vejen rundt. Boksekampens opsætning. Vi er meget tæt på. Også på hinanden - de andre
publikummer.
De centrale skikkelser (og ejere af fortælle-synsvinklen) er de to søskende spillet af Martin Norén og Ditte
Laumann133. På det sensoriske niveau er de fremstillede handlinger, at vi ser to almindeligt byggede ikke-kendte
voksne i trediverne. Begge med en sympatisk, sensitiv og kærlig, rolig udstråling og luftig, blød stemmeføring,
hvilket skaber en forventning om, at deres handlinger i det følgende vil være troværdige, ufarlige og fulde af
integritet og hjertelighed. De er godt castede, de to!
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Med deres vekslen mellem rolige, fattede kropsbevægelser og stemmeføring (især når de fortæller) og
børneimiterende vilde og umiddelbare kropslige eksplosioner (især i dialogen): crazy dansen nytårsaften,
balancering på bord-stole-tårnet, Dittes vilde skrig, da hun styrter glædesfuldt rundt i den nye meget store
lejlighed med udråbet: ”ALTAAAAAN!”, Thomas´ ’kravlen rundt’ på sin far, børnenes ’hypede’ udforskning af
Tivoliforlystelsernes og da de frydefuldt og skrigende skælder nabodrengen ud med efterfølgende fuck-tegn,
opstår der en slags sensorisk betinget, kropslig medleven: Vi kan næsten selv føle den kropslige legen og hujen i
vores egen krop, som selvsagt er forstærket af det faktum, at vi nærmest sidder på scenen. Vi strejfes, skal
gentange gange passe på og flytte vores ben for ikke at blive ramt. De føromtalte skift til stiliseret dans og gestus
skaber derudover en kraftig resonans i vores kropslige medleven - både helt kinæstetisk, som indre kropsligt
billede134 qua den konkrete gestus og ift. graden af kropslig spænding og indeholdt åndedrag.
Thomas Eisenhardt, danser, koreograf og leder af Åben Dans underbygger dette ved at udtale:
Vi kan også få kropslige oplevelser af verden, som ikke er omfattet af de nævnte seks sanser. For eksempel
oplevelsen af bevægelse – den kinæstetiske sans. Vi kan mærke, at kroppen bevæger sig. Og vi kan endog mærke
i vores egen krop, når vi ser andre kroppe bevæge sig. Kropsholdning og kropsbrug smitter via hjernens
spejlneuroner. Vi bevæger os anderledes – og bedre – efter vi har set en fantastisk danseforestilling. Vi får lidt af
dansernes træning ind i kroppen. Vi får, for en tid, en lettere og mere åben måde at bevæge os genne verden
på135.
Det artistiske niveaus kodede handlinger udgøres af både de føromtalte realistiske, mimetiske handlinger og de
stiliserede, metaforiske gestus og koreografier. Og vi bliver måske netop pga. spillestilsbruddet klar over, at
bevægelserne er bevidste og skal aflæses som kommunikationselementer.
Der er et markant element af fornøjelse og fryd ved at se på denne vekslen (jf. Reasons nydelse af
iscenesættelseselementerne, kunstnernes håndværk, som vi håber forstærkes af før-workshoppen) og ved at blive
opmærksom på, at brugen af kodede handlinger er helt centralt. Og vi bruger da kræfter på at søge at placere
denne stilisering i en større kontekst.
Det er derfor også på det symbolske niveau, vi skal søge omfanget af den følelsesmæssige dybde, reaktion på og
betydning af at være børn midt i en skilsmisse. Børnenes stiliserede gestus bliver følelses- og
tilstandsmanifesterende handlinger. En billedlig og kropslig ’tavs viden’ om det bortgemte tabu og børnenes
tapre, men opslidende forsøg på at klare skærene for forældrene. Og derfor en flig, der afslører skilsmissens
faktiske omfang og skader på børnesjælene. De stiliserede handlinger tillader som førnævnt ikke en egentlig
Kinæstetisk sans, (af gr. kinein 'bevæge' og afledn. af aisthesis 'følelse, fornemmelse'), opfattelsen af kroppens
bevægelser, position, vægt og kraft gennem sansning fra muskler, sener og led. Den kinæstetiske sans og sansningen af
balance fra det indre øre arbejder her i et nært samvirke. Herved foretages en løbende kontrol og koordinering af legemets
aktivitet i rummet. Menneskets aktive undersøgen af sig selv og sine omgivelser lige fra spædbarnsalderen er en
forudsætning for udvikling af den kropslig-kinæstetiske kompetence. Den kinæstetiske sans er meget udviklet hos fx
fodboldspillere og dansere. For danseren er dansen grundlæggende en stadig undersøgelse af kroppen, dens bevægelser og
kroppen i rummet. www.denstoredanske.dk
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indlevelse i psykologisk forstand, men kombinationen af den sensoriske medleven og stiliserede, billedlige
handlinger sætter publikum i stand til at identificere træk, som genkendes fra ens eget liv: såretheden når
forældrene har for travlt med deres eget/egne kampe, forsøget på at hjælpe forældre og opretholde den gode
stemning og pæne facade og hjælpeløsheden, da børn er børn og ikke kan og skal overtage ansvaret for familiens
ve og vel.
Nok kan vi ikke identificere os med de stiliserede billeder, men det kan vi i de to fremstillede børn, hvorfor vi
skaber et bevidsthedsliv til disse i vores egen bevidsthed. Det her er altså både Line og Thomas’ fortælling og
deres følelser og reaktion, men tillige, qua stiliseringerne, et udbredt og genkendeligt fænomen i publikums
parallelle livsverden, hvorfor vi skal bruge historien til at forstå os selv, vores egne handlinger og mulighed for
alternative ræsonnementer og handlinger.
Ovenstående analyser skal ses som et bud på det teaterfaglige, bevidste ræsonnement, vi mener en
teaterformidler bør benytte som en del af sin planlægning og for, som beskrevet, at udtrække vigtige nedslag til
workshopdelen – både æstetiske, dramaturgiske og tematiske. I det følgende vil vi ræsonnere videre, ved at
opstille gennemreflekterede formål for vores workshops. Dette munder ud i en konkret og enkel målsætning for
elevernes læringsudbytte.

Et bud på æstetisk- og dannelsesforankret børnekulturformidling
Hvis teatret skal udgøre et alternativt læringsrum for skolen - en erfaringsbaseret vidensbank med en reflekteret
formidlingspraksis - er det essentielt at forholde sig til et bevidst og italesat formål for denne praksis. Og så snart
vi forholder os til det konkrete teaterpædagogiske møde med eleverne opstår behovet, som tidligere skitseret, for
at være reflekterede over balancen mellem formidlerens faglige input og elevdeltagelsen? Hvornår
omdrejningspunktet er elevpublikummets individuelle, sanselige oplevelse og hvornår den intellektuelle,
analytiske undersøgelse regerer? Om udgangspunktet er kundskabstilegnelse eller ren elevoplevelse? Hvordan –
og om - der overhovedet skal skabes plads til elevernes oplevelse og stemmer samt inddragelse af deres
erfarings- og livsverden? Om formidlerens rolle er at udfordre eller ’blot’ rammesætte værkdialogen? Om
dialogen orkestreres som flerstemmig eller er konsensusorienteret? Om balancen mellem at signalere, at alle
elevsvar er legitime, men nogle særligt værdifulde? Om vi som reflekterende didaktikere inkluderer ikkedefinerede, selvoverskridende mål eller udelukkende anerkender faste, kendte læringsmål ift. øvelser og legende
tilgange. Om hvordan vi balancerer mellem stram styring og åbenhed. Om formålet med undervisningen
relaterer sig til skolens læreplaner, teatrets fagområde eller elevernes virkelighed? Om forløbet kan tilpasses, så
alle perspektiver tilgodeses?
Alle spørgsmål som på mere konkret vis afspejler valget af afsender-, budskabs- og modtagerperspektivet.
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Forsker i kunstpædagogik Helene Illeris136 giver i sin artikel ”Kunstpædagogisk teori og praksis i et didaktisk
perspektiv” sit bud på tilgange til kunstpædagogiske møder (ift. museer), som vi på eklektisk vis vil uddrage
væsentlige pointer fra som supplement til Drotners formidlingsperspektiver. Med denne didaktiske refleksion og
tilgang bliver vi mere praksisnære og forankrede i vores optik på og formål med Klædt på til teater-projektet.
Illeris skelner mellem fire forskellige tilgange med hver sit kunstpædagogiske mål. Dvs. kunstpædagogik baseret
på teorier om Æstetisk oplevelse, Læring og kognition, Didaktik og dannelse, Social kritik og forandring. Det
der primært adskiller disse kategorier, er dels, om de er individuelt eller kollektivt orienterede, dels om deres
læringsforståelse er baseret på erkendelse af kendte forståelseskategorier (kendt læreplan og indhold,
forudsigelige svar), eller på overskridelse af disse (hvor svarene ikke er kendte på forhånd, ny og uforudsigelig
viden om f.eks. sig selv, fællesskabet, kunsten)137.
Det er vores overbevisning, at vi veksler mellem især to kunstpædagogiske tilgange. Den æstetiske
oplevelsesorienterede og den dannelsesforankrede. Og at disse tilgange formår at tilgodese både skolens
dannelses-/trinmål, teatrets fagområde og elevernes virkelighed og livsverden.

Den æstetiske oplevelsesorienterede tilgang
Fokus ligger her på det individuelle møde mellem beskuer og værk, hvorfor den didaktiske opgave består i at
iscenesætte gode betingelser for dette møde – betingelser, der fremmer den intenst engagerende kvalitet, som den
æstetiske oplevelse forudsætter. Iflg. Illeris er målet transformativt, idet kunstmødet omhandler
bevidsthedstilstande, der fører til personlig udvikling i retning af større åbenhed og følelsesmæssig modenhed.
Elevpublikummet skal således ikke lære at mestre en bestemt målsat viden og færdighed, men snarere udsættes
for kunstværkets mangetydige og eksistentielt orienterede, frigørende og udviklende effekt. Den æstetiske
tilgang er velkendt i børnenes liv, som Junckers nye begreb om børnekultur påpegede: det er en vigtig del af
deres selvforglemmende, iscenesatte og iscenesættende legekultur. Men også et vigtigt, motiverende og
glædesfyldt element ved teaterforestillingen, som Reason understregede med ’det dobbelte blik’. Derfor anser vi
med denne optik børnene som kompetente tilskuere, hvis teateroplevelse skal værdsættes, anerkendes og
udtrykkes. Projektet ”Teateroplevelser” skriver sig ind i denne tilgang. Børnenes egen oplevelse er i centrum.
Ved gennem førworkshoppens formeksperimenter at trække på elevernes legende, sanseorienterede, æstetiske
erkendelsesform og ved således at fremme deres æstetiske sensibilitet og kropslige, kinæstetiske, tavse viden om
flere af forestillingens formgreb, håber vi at fremme deres individuelle - både kropsligt og kognitivt medlevende, vågent registrerende oplevelse, deres indforståethed og deres medejerskab. Dette håber vi tillige
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fremmer deres motivation for og evne til forestillingsanalysen i efterworkshoppen, ligesom vi håber, det udstyrer
eleverne med nye, kropsligt performerende handlemuligheder og færdigheder.
I efterworkshoppen viderefører vi gentagne gange den æstetiske tilgang ved at tage udgangspunkt i elevernes
individuelle oplevelse, som noget der overskrider etablerede begrebsdannelser og skaber nye åbne,
betydningsdannelser - som en art ’teaterpædagogisk serendipitet’ 138: ”Hvad var den stærkeste oplevelse for
dig”, spørger vi og kender rent faktisk ikke svaret, men også prioriteringen af erindringsrejserne og den åbne,
spørgende dialog om selvsamme samt kravet om en alternativ, meddigtende slutning og bodystorm’en: ’Giv dit
kropslige gestiske bud på en vigtig/sjov oplevelse/handling/gestus/lyd.’
Vi anerkender således den kunstneriske dimension af teaterforestillingen, elevernes kompetente, dobbelte blik og
deres nydelse af iscenesættelseselementerne og disses egenværdi – just som de æstetiske mønstre, de intensive
stemninger og særlige måder at være til stede på i Junckers omtale af leg og børnekultur. Brugen af Illeris’
æstetiske oplevelsesvinkel benytter vi derfor både til at fremme elevernes æstetiske sensibilitet og evne til (med
krop, sanser og hoved) at registrere iscenesættelseselementer og metodisk: til at undersøge/spørge til selvsamme,
dvs. spørge til deres individuelle, scenekunstneriske oplevelse gennem deres nu opkvalificerede, æstetiske
kompetence.
Ud fra Drotners kategorier er det modtagerperspektivet og oplevelsen, der er på spil her. Deres særegne,
sanselige og æstetiske erkendeform, som både kommer i spil med eleverne som recipienter og producenter.
Målsætningen med kunstmødet/formidlingen i denne kategori består bl.a., ifølge Illeris, af at fremme elevernes
individuelt orienterede, selvskabende og selvoverskridende proces. Formidlerens rolle er at skabe bedst mulige
betingelser for elev-værk mødet og undgå at forstyrre dette med alternative tilgange og ledende italesættelser,
men netop indtage den anerkendende position med autentiske spørgsmål som f.eks. kan du uddybe det mere,
hvad betyder det, når du siger….? Med andre ord handler det om at møde elevpublikummet som kompetente
personer, med ret til en mening, der måske adskiller sig fra ens egen, at tilsidesætte egne holdninger, værdier og
ekspertise – at være undersøgende.
Målet er gennem erfaringsbaserede og sansefyldte, legende øvelser 139 at skabe ligeværdige kunstdeltagere med
selvtillid, ejerskab, åbenhed og motivation.
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Serendipitet er det at finde uden at søge, men derefter også at erkende værdien i det, man har fundet, sådan at det ses i et
helt nyt lys (vores definition) – en teaterpædagogisk fordring, vi finder vigtig.
139
Her henvises til de svært forenelige størrelser: leg og læring. Leg karakteriseres ved ikke at kunne styres,
formålsbestemes eller måles. Den åbner sin egen verden, hvis kvalitet, mening og betydning afgøres af dem, de deltager.
Læring skal, i betydningen undervisning, både formålsbestemmes og pædagogisk planlægges. Dens resultater betragtes i
forhold til de mål, der blev formuleret som udgangspunkt. Der er således læring i betydning erfaring og erkendelse
forbundet med leg, men den kan ikke målsættes.(Juncker, Gakkede gangarter:1)
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Det dannelsesforankrede formål
Men vi ’efterlader’ dem ikke alene i den æstetisk forankrede, individuelt oplevende værkdialog, som vi tidligere
var inde på med henvisning til Ziehes tale om ’subjektivering’ og hans insisteren på et verdensåbnende indhold.
Vi ’forstyrrer’140 dem nemlig med – i W. Klafkisk’ forstand ’141 - udfordrende (og transfervenlige) begrebslige,
analytiske og gestiske kategorier og refleksions- og meningsfremmende flerstemmighed.142
Klafkis ’Kategoriale dannelse’ henviser jo netop til den forståelsesorienterede proces, hvori eleven oplever den
dobbelte åbning, hvor virkeligheden, verdens ydre almene forhold åbner sig for eleven samtidig med, at eleven
åbner sig for en forståelse af virkeligheden. Verden foreligger derfor først som verden, når den er struktureret i
begreber og kategorier, mens eleven først er dannet, når det er et menneske i verdenen med bevidsthedsformer
og kategorier til at begribe verden og sig selv med.
Dette gør vi bl.a. ved A) inddragelsen af begrebslige (diskursive, kategoriale) fagtermer: som Spillestil,
Scenografi, Den 4. væg, Karakter, Replik, Scene- Sal (der figurer i de 3 debatskabende mails/på gymnastik- og
scenesalens ’talende vægge’ samt i opgaveformuleringer i begge workshops). B) Ved krav om analyse og
meddigtende (handlende) fortolkning af udvalgte scener/temaer med fokus på samme kategorier, hvis relevans er
hentet i forestillingen C)Ved i responsen (førworkshoppen) at bede dem reflektere over scener ud fra særlige
kriterier, f.eks.: ”Hvordan talte scenen til os - med særligt fokus på spillestil, leg med den 4.væg og scene-sal
relation?”. D) Ved i den meddigtende skulptur-øvelse at efterspørge et kropssprogligt og italesat (overskrift) bud
på skilsmissebørns handlemuligheder E) Ved i kravet om anmeldelser at følge en struktureret ’opskrift’ på
140

Begrebet ”forstyrrelse” stammer fra den tyske sociolog Niklas Luhmann og betegner en påvirkning, der enten kommer
fra omverdenen eller som selvforstyrrelser. Selvom forstyrrelsen kan komme i kraft af indre dynamikker, igangsættes
læringsprocesser som regel af forstyrrelser udefra. Disse ydre forstyrrelser betegner Luhmann som en strukturel kobling, der
betegner det forhold, at noget udefra påvirker et system, som imidlertid selv må bearbejde disse forstyrrelser ud fra egne
forudsætninger. Bearbejdelsen vil afstedkomme læring (Qvortrup,2001:274).
141
Wolfgang Klafki forener de materiale, objektive aspekter og de formale, subjektive aspekter i sit dannelsesbegreb om
Kategorial dannelse. Essensen i Klafkis tænkning er, at en undervisning med dannelse som sigte må sætte rammer for et
møde mellem elevens forudsætninger og fundamentale erfaringer fra ’daglig-verdenen’(det subjektive), og den virkelighed,
eleven skal føres ind i (det objektive). (Tønnesvang, 2002:36-44)
142
Den socialkonstruktivistiske Olga Dysthe er inspireret af sprog- og litteraturforskeren Mikhael Bakhtin, der anser selve
vor eksistens som dialogisk. Selvet eksisterer kun gennem sit forhold til andre, hvorfor det udelukkende er gennem
kommunikationsprocessen, at vi kan nå til bevidsthed om os selv. Vi ser og hører os gennem andres øjne og stemmer. På
den ene side er dialogen derfor en grundlæggende kvalitet i al menneskelig interaktion, og på den anden side udgør den et
mål dvs. en mulighed, vi må søge i de samspilsprocesser, som vi indgår i. Idet kundskabsudvikling sker ved forhandling om
betydning i mødet med divergerende stemmer bliver forholdet mellem teaterpædagog og elever (samt elev/elev) så
afgørende i realiseringen af den dialogiske mulighed. Hvis teaterpædagogen såvel metodisk som i sin måde at agere på (dvs.
ud fra empati og aktiv lytning) således formår at anerkende eleven som fuldgyldig dialogpartner, møder og ser eleven, hvor
han ér – og derved inddrager elevens perspektiv, værdier, erfaringer, forståelse, tolkning og refleksion i undervisningen åbner muligheden sig for, at eleven når til bevidsthed om sig selv og finder sin stemme (Jf. socialkonstruktivismens syn på
kundskab og læring: vi konstruerer ikke blot erkendelse, forståelse og mening alene (konstruktivismens individual-kognitive
proces), men ligeledes i det sproglige, sociale samspil med andre). Med Bakhtins brede dialogbegreb, der ikke blot omfatter
den mundtlige ansigt/ansigt samtale men også bl.a. elevens dialog med stoffet (her: forestillingen og begivenheden),
udvinder Dysthe ’redskaberne’ Optag, Høj værdsætning, Autentiske spørgsmål og flerstemmighed hvor eleverne ses og
anerkendes som individer og får lov at være eksperter på deres egne oplevelser – at gøre det ydre autoritære til det indre
overbevisende. Dysthe, 2012
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anmeldelsesgenren og dertilhørende indholdskriterier. F) Endeligt kan førworkshoppens kropslige udvalgte
gestus anses som en gestisk, kropslig kategori til fortolkning – et eksempel på et virkemiddel – som senere i sin
kontekst – afslører sin dybere betydning.
Forestillingens stillestil, scenografi, replikker, sal-scene relation - virkemidlernes betydningsbærende tegn, de
skulpturelle, meddigtende bud ud fra gestiske regler samt de diskursive samtaler om elevernes forhold til kunst
ud fra udvalgte kriterier udgør netop kollektive kategorier – fælles forståelsesorienterede konventioner - der i
kraft af den tydende, meddigtende proces, åbner verden, og giver eleverne et sprog til at begribe sig selv med i
denne verden. Det handler for os om, som Dysthe så smukt understeger: ”At give elevere de redskaber de trenger
for at lykkes”143 – her som kvalificerede kulturdeltagere og kritikere med egen stemme - men med et fælles
begrebsapparat og kriterier.
Som Illeris påpeger, fokuseres der med denne vinkel på, ”hvordan kunstmødet bidrager til at give eleven
redskaber og tankeformer, som gør ham eller hende i stand til at møde virkeligheden (og kunsten som en del af
denne) på en måde, som på den ene side er selvstændig og fri, men på den anden side står i relation …”til et
kulturelt, socialt og eller politisk fællesskab og til menneskeheden i sin helhed”144 Dvs. en tydelighed mellem
fællesskabets værdier og den enkeltes holdninger. I den forstand vil sådanne former for vækstproces, der
begrænser sig til en individuel selvtilstrækkelighedshorisont ikke kvalificere sig til betegnelsen dannelse.
Individuelle vækstprocesser må, i denne optik, for at være dannende, udstyres med et overindividuelt perspektiv,
som knytter an til almenvældet som en diskursiv ramme145.
Eksempelvis bliver før-workshoppens (meta)samtale om elevernes generelle syn på kunstens funktion og
berettigelse suppleret med vores eget ståsted og perspektiv (Den autentiske,”kategoriale” formidler) , som
eleverne dernæst selvstændigt kan vælge at ’modellere’ sig med eller spille bold opad. Vi tilbyder således en
fagligt forankret værdi, de kan vælge at spejle sig i. Og udover de analytiske begreber og redskaber, er også
perspektiveringen ud til ’skilsmisse’ som almen, epoketypisk problematik, som eleverne genkender fra deres
egen virkelighed, et bud på kollektiviseringen af samtalen.
Det bliver, i tråd med Klafkis teori, derfor helt centralt, at formidleren tilrettelægger undervisning, så
elevpublikummet arbejder med stof, der har eksemplarisk værdi, der afspejler centrale (kategoriale) forhold i det
aktuelle samfund og som udgør en levende (kategorial) funktion i elevens liv. Det handler således om at tilbyde
eleverne en fundamental (områders måde at spørge til verden på: her teaterfaglige kategorier) indsigt i det
elementære (indholdet, teaterbegivenheden). Det almene mål for dannelsen er dobbelt i den forstand, at det
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bestræber sig på at udvikle elevernes selvbestemmelses-, solidaritets-, og medbestemmelsesevne samtidig med,
at det forholder sig til epoketypiske nøgleproblemer146.
Den refleksions- og meningsfremmende flerstemmighed147 i 3 hjørner øvelsen og senere i den tydelige
konfronterende sammenstilling af deres bud på kritisk omdigtning har netop et dannelsessigte, der peger ud mod
samfundsrelaterede, epoketypiske nøgleproblemer, såsom skilsmisse, tabu og forældresvigt, og forholder sig
samtidig kritisk til forestillingens bud på et ’skilsmisse-narrativ’, dvs. en kritisk forholden sig til den generelle
italesættelse af skilsmisse som tragedie - for behøver børn altid at være ofre i en skilsmisse?
I tema- og generationsdelen bliver det desuden helt essentielt, at vi - med flerstemmigheden og
omdigtningsøvelserne – formår at imødekomme den konfliktuelle modernitets- og splittelseserfaring, som
elevpublikummet står midt i, så vi ikke ender i friktionsløse, samstemmende happy-end moraler. Vi må, med
seminarielektor, mag. art. Jan Fogts rammende ord om indholdsæstetikken, spørge: ” Kan modernitetsteorien yde
et bidrag til drama- og teaterpædagogikken, så den i højere grad bliver i stand til at møde (dagens) børn og unge
(… )?”148 . Skilsmissens udgang kan have mange ansigter i dag – mange mulige konstellationer ift. forældrenes
og børns samværsformer og traditioner – og den kan være karakteriseret ved en naturlighed eller ved skyld og
skam. Fogt peger (henvisende til Giddens’ tidstypiske temaer) netop på: ”De rene forhold er ikke længere
forankrede i sociale og økonomiske kontekster, men er frit flydende.”149 Refleksioner over indholdsæstetikken er
derfor i vores øjne ikke kun kunstnernes, men tillige teaterpædagogens forpligtelse150.
Deri består den omtalte didaktiske samtidighed altså også.
Overordnet er det Drotners budskabsperspektiv, som netop kendetegnes ved ”et børnesyn, hvor børn anses for at
være aktive, tænkende væsner med lyst og vilje til at få udfordret deres tankevirksomhed og opøvet deres
kompetencer gennem information, indsigt og viden. En klar læreplan med ønsket om at fremme eleverne
analytiske og begrebsorienterede færdigheder og deres rolle som kvalificerede kunstkritikere ud fra kollektive
værdier og kvaliteter – en vinkel der sammen med modtagervinklen og deltagernes helt egen oplevelse og
udefinerede, selvoverskridende mål, altså figurerer i vores workshops. Her anes en grænse for, hvorvidt
elevpublikummets reception skal styre vores workshops eller inddrages i flerstemmig, ’kategorial’ dialog.
Her henviser vi til Wolfgang Klafkis epoketypiske nøgleproblemer – i vores kontekst de problemer Klafki omtaler som:
JEG/DU-forhold.
147
Flerstemmigheden er en naturlig konsekvens af dialogbaseret undervisning for gennem dialogen kommer mange stemmer
til orde, ikke bare formidlerens, men også elevernes perspektiver (elev-elev). Samtidig er det formidlerens opgave at sørge
for, at det ikke ender i kakofoni, et mylder av stemmer, men hjælper eleverne til at opsummere og drage konklusioner.
Betydningen af at forskellige perspektiver sættes op mod hinanden og af konfrontationen mellem forskellige stemmer
fremhæves af Bakhtin som specielt vigtig for at skabe ny mening og forståelse frem for blot at sætte dem ved siden af
hinanden. Dysthe, 2012
148
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149
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150
I Fogts skrivelse henviser ”Det rene forhold” primært til relationen mellem to voksne, men vi vælger at integrere den ift.
voksne/børn.
146
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Det er vigtigt for os, at elevernes føler sig taget alvorligt, at de med vores anerkendelse151 , inddragelse af deres
stemme og perspektiv, vores udtalte værdsættelse af publikums betydning i det relationelle scenekunstværk og
deres afsluttende offentliggjorte stemme (anmeldelser) oplever sig respekterede som kunstdeltagere og -kritikere.
Øjenhøjde-princippet skal tillige regere i den formidlingsmæssige, pædagogiske sammenhæng.
Vores formidlerrolle bliver at udfordre det traditionelle, monologiske kunstpædagogiske ritual152 at interagere
dialogisk med scenekunsten og elevpublikummet på forskellige måder. Dialogen veksler i brugen af interaktive
dialogformer såsom Dysthes: autentiske spørgsmål (teaterpædagogen kender ikke svaret og der findes ikke et
facitsvar), optag (anerkendelse ved at inkorporere elevens svar i et efterfølgende spørgsmål) og høj værdsætning
(anerkendelse kommer til udtryk ved at teaterpædagogen gentager kernen i elevens udspil og sender dette ud til
videre diskussion/uddybning med stor signalværdi) og flerstemmighed, hvorved vi håber både at fremme
elevernes læring og meningsskabelse i socialkonstruktivistisk forstand, hvor formidlernes autoritative ord
gennem elevernes medspillende modspil – både kognitivt og kropsligt og med hinanden - bliver til det indre
overbevisende ord. 153
Vi skifter derfor mellem den undersøgende, ikke vidende spørger og den udfordrende ekspertdeltager – dvs.
mellem at være den støttende, inviterende, opmuntrende og lyttende formidler med ”åbne, autentiske
spørgsmål”, ”optag” og ”høj værdsætning” ud fra en oprigtig interesse i, hvad deltagerne har at bibringe OG,
med vores faglighed og ekspertise, indtage en mere instruerende, vejledende position med fokus på
elevpublikummets kompetenceudvikling. Dette sker konstant i en anerkendende modus154. For som tidligere
skitseret ser vi ingen modsætning mellem anerkendelse og udfordring - blot at spejle eleverne, kan i vores øjne
være lig at svigte dannelsesformålet og så radikal en receptionsæstetik vil vi ikke skrive under på. I systemisk
forstand er det situationsbestemt ledelse.155
Hermed er det vores håb, at vores teaterpædagogiske, dialogiske stilladsering, som et eksemplarisk forløb,
aktiverer elevernes ”stemme” og demokratiske medborgerskab - skolens dannelsesmål – i et site-specific,
alternativt læringsrum, hvor kunst, kultur og demokrati genskabes, fortolkes og genforhandles af dens
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Den anerkende tilgang er en måde at møde andre mennesker på og samtidigt en sproglig værdsættelse, hvor
vedkommende bliver set, hørt og forstået. Anerkendelse er tæt knyttet til nysgerrighed, hvor man undersøger og forsøger at
forstå den andens tanker og hensigter. (Ejgod, 2011b:25)
152
Her henvises dog særligt til museumsrundvisningen.
153
Jf. socialkonstruktivismens syn på kundskab og læring: vi konstruerer ikke blot erkendelse, forståelse og mening alene
(konstruktivismens individual-kognitive proces), men ligeledes i det sproglige, sociale samspil med andre. Alternativt,
lægger en monologisk formidlingsform op til, at eleverne reproducerer viden, mens den dialogiske form lægger op til at
eleverne er aktive medproducenter af den (Dysthe, 2012)
154
”Den anerkendende tilgang er en måde at møde andre mennesker på og samtidige en sproglig værdsættelse, hvor
vedkommende bliver set, hørt og forstået. Anerkendelse er tæt knyttet til nysgerrighed, hvor man undersøger og forsøger at
forstå den andens tanker og hensigter.” (Welent, Pernille IN: Ejgod, 2011b:25).
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Loehr-Petersen, et al., 2005
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medlemmer156, hvorfor den tværinstitutionelle teaterpædagogik i høj grad må skabe et forum for social
forhandling af mening, så også elevpublikummet tildeles en aktiv rolle, som såvel deltagende kulturbærere som
aktive kulturskabere, og så vi tillige, som Kaare Nielsen beskrev, udfordrer moderne dannelsesprocesser gennem
dialektikken mellem 1) udvikling og kvalificering af egne (med)produktive og deltagende receptive evner og 2)
den projicerende dialog med komplekse æstetiske artefakter, som udfordrer både etablerede samfunds- og
verdensbilleder samt individets selvforståelse.
Vi imødekommer dermed flere af de fordringer folkeskolens formålsparagraf foreskriver ved, gennem vores
dialogiske praksis og sidestillede læringsformer, at fremme deres lyst til at lære gennem et kunstnerisk udsnit af
dansk kultur og ved i et teaterfagligt, alternativt læringsrum at rammesætte oplevelse, fordybelse og virkelyst, så
elevpublikummet udvikler erkendelse og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og
handle – alt sammen i en demokratisk præget praksis157.

Mål, tegn, sammenhæng, tiltag og evaluering
Vi er nået frem til en klar og enkel målsættelse af vores praksisforløb158. Læser kan med fordel skimme Bilag 2,
hvor en skematisk oversigt giver et overblik over hele konceptforløbet.
Hovedfokus har været at aktivere børnepublikummet ved primært at bygge bro mellem kvalificeringen af deres
æstetiske sensibilitet overfor - og formeksperimenter med - forestillingens virkemidler, dvs. fortroligheden med
disse i oplevelsesøjeblikket og følgende elevpublikummets evne til at analysere, italesætte og åbne
scenekunstværket i medspillende modspil med klassens andre elever og teaterformidleren. Dette har medført
nedenstående målformuleringer, der veksler mellem æstetiske, tematiske og sociale mål:
Mål:
•
•
•
•
•
•
•

At fremme elevpublikummets ejerskab overfor, lyst til og aktive deltagelse i teaterbegivenheden
At fremme elevpublikummets æstetiske sensibilitet og æstetiske færdigheder ift. den konkrete
forestillings iscenesættelses formsprog og virkemidler
At fremme elevpublikummets viden om og brug af teaterfaglige begreber og forestillingsanalytiske
evner
At fremme elevpublikummets evne til at registrere og italesætte deres teateroplevelse
At fremme elevpublikummets evne til at deltage i dialog om scenekunstneriske oplevelser
At fremme elevpublikummets refleksion over og holdninger til forestillingens tema og sætte det i
relation til deres livs- og omverden.
At fremme elevpublikummets handlekompetence og selvtillid som kunstkritikere og –deltagere
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Der er ligeledes demokratisk læringspotentiale at hente i flerstemmigheden: altså hvordan man håndterer uenighed og
forskellighed på en konstruktiv måde, hvilket, til alle tider, har været et nøglespørgsmål i relation til demokratisk dannelse
og er det ikke mindst i nutidens flerkulturelle samfund. (Dysthe, 2012: 234).
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Frit citeret fra folkeskolens formålsparagraf
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Uden at folde det yderligere ud benytter vi os af SMTTE modellen – fra Ministeriet for Børn og Undervisning.
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Med disser målsætninger mener vi at kunne relatere til folkeskolens trinmåls-bestemmelser for faget dansk (og
sikkert andre), hvorfor lærerne forhåbentligt vil kunne se nytteværdien af at inddrage et sådan forløb som en
integreret del af deres årsplanlægning. For at eksemplificere fremhæver vi kort relevante trinmål fra faget dansk,
9. Klasse, der er væsentlige for vores elevpublikumsgruppe159. I kategorien ”Det talte sprog”160, arbejde vi med
at ”lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling”161, hvilket er
nødvendigt for at kunne deltage i en flerstemmig dialog fra vores målsætning (pkt. 3). Eleverne skal derudover
også ”bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og kommunikationssituation”162,
hvilket bl.a. er et element af at fremme elevpublikummets æstetiske sensibilitet og færdigheder i forbindelse med
formsprog og virkemidler (pkt. 2). I forbindelse med elevernes produktion af anmeldelser lægger vi op til, at
elevpublikummet skal fungere som kunstkritikere (pkt. 6), i den proces kommer de til at ”skrive struktureret og
med bevidste valg i en form, der passer til genre og kommunikationssituation”163 og ”skrive reflekterende og
argumenterende og udtrykke sig med varieret, nuanceret ordforråd og sætningsbygning”164, hvilket begge er
trinmål i kategorien ”Det skrevne sprog - skrive”165. Afslutningsvist kan vi pege på følgende trinmål i kategorien
”Sprog, litteratur og kommunikation”166: ”vise indsigt i sprogets spændvidde fra hverdagssprog til kunstneriske
udtryksformer”167, hvilket vi imødekommer i vores målsætning om at bruge teaterfaglige begreber (pkt. 3),
”vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn samt i tekster og andre
udtryksformer”168, som vi fokuserer på i målsætningen om elevpublikummets refleksioner og holdninger til
temaet (pkt. 4).
Vi kan også gå den anden vej. Nemlig, som tidligere beskrevet, i samarbejde med den enkelte lærer, at skrue op
og ned på trinmålene afhængigt af klassens behov og lærerens årsplanlægning – stadig med udgangspunkt i
konceptet ”Klædt på til teater”.
Tegn
•
•
•
•

At elevpublikummet aktivt byder ind i dialogen (i mailkorrespondancen og før- og efterworkshops)
At elevpublikummet lytter til såvel formidlerens som de andre elevers input
At elevpublikummet deltager aktivt i æstetisk legende og analytiske øvelser
At elevpublikummet forstår og benytter fagbegreberne som eksempelvis ”Gestus”, ”Den 4. væg”,
”Scenografi”, Spillestil”, ”Karakter”, ”Replik”
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Vores elevgruppe er fra en 7. .klasse, men da trinmål i dansk for 9. klasse både gælder 7., 8. og 9. er det disse trinmål, der
er relevante for os.
160
Trinmål: Det talte sprog, 9. klasse.
161
Ibid. (egen kursivering)
162
Ibid. (egen kursivering)
163
Trinmål: Det skrevne sprog, 9. klasse(egen kursivering)
164
Ibid. (egen kursivering)
165
Ibid.
166
Trinmål: Sprog, litteratur og kommunikation, 9. klasse
167
Ibid. (egen kursivering)
168
Ibid. (egen kursivering)
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•
•
•
•
•
•

At elevpublikummet udtrykker holdninger til forestillingens skilsmissetema, deres egne/andres
erfaringer og børns handlemuligheder, når forældre skal skilles
At elevpublikummet analyserer forestillingens semiotiske tegn gennem meddigtning
At elevpublikummerne udtrykker deres egne teateroplevelser herunder følelser og sanseindtryk
At elevpublikummet virker særligt optagede af forestillingen i oplevelsesøjeblikket
At elevpublikummet, når direkte adspurgt, giver udtryk for førworkshoppens positive betydning for
deres teateroplevelse
At elevpublikummet skriver en kvalificeret anmeldelse

Sammenhæng: 7.X er en klasse på 28 elever (16 drenge/12 piger) – hovedsagligt fra ressourcestærke hjem. En
socialt og fagligt meget velfungerende klasse med stor lyst til at indgå i dialog og performere. Klassen er kendt
af Rikke fra jobbet som lærer og vores undervisningssituation har dermed - helt bevidst – haft det mest gunstige
udgangspunkt.
Evaluering
•
•
•

Skriftlige anmeldelser (demonstrativ evaluering)
Interviews med 6 frivillige (refleksiv evaluering)
Den afsluttende samtale med hele klassen (refleksiv evaluering)

Tiltag: Se bilag 2 og/eller step by step beskrivelserne s. 58-70.

Workshop eller ej? Den forlængede kunstdialog.
The work of art is often identified with the building, book, painting (ect.), the actual work of art is what the
product does with and in experience.169
Hele argumentet for at stilladsere en teateroplevelse med før- og efterworkshop henter, ud over den
demokratiske, omtalte dannelsesværdi, sin validitet i børneteatrets kvalitetskriterium, som vi var inde på tidligere
i talen om det relationelle værk: nemlig værkets evne til at få os til at reflektere, undre os, dvæle, spørge til
værket og verden med både fantasi, følelse og intellekt – dvs. udøve en form for varig resonans, som Reason
kalder det170171. De 60 minutter, som forestillingen ofte tager, er dog i stor udstrækning blevet anset som en
lukket størrelse, der er isoleret fra resten af børnepublikummets liv. Der er ikke noget galt i dette overhovedet –
lad teatret underholde og glæde. Som Juncker så dejligt provokerende, i en aktuel artikel i Politiken, langer ud:
Teater for børn er ikke en intellektuel stiløvelse for begyndere. De dramatiske oplevelser skal hverken gøre dem
sundere, mere tolerant, mere demokratiske, mere dannede. De skal ikke tjene daginstitutionernes pædagogiske
læreplaner og deres sprogstimuleringer. De skal ikke kreativt bidrage til skolernes undervisning og dens
169

Reason, 2010:112
Reason, 2010:111
171
Tanken om overhovedet at rammesætte rum til at publikum kan udtrykke deres oplevelse, er et fænomen, som den
svenske teaterprofessor Willmar Sauter introducerede med konceptet ”Teatersamtaler”, som dog var stilet mod
voksenpublikummet (Ejgod, 2011b:37)
170
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udvikling af børns kreative og innovative kompetencer. Det skal heller ikke lære børn om kunst. Børneteater skal
ramme børn her og nu! Få latteren til at boble. Taget til symbolsk at løfte sig, gråden til at piple, spændingen til
at stige, gør det åndeløsheden mærkbar, tavsheden larmende, så er det godt! Så er det sagt!172
Vi kan kun give Juncker ret. Børneteatret SKAL ramme her og nu. Og børneteatrets kunstnere skal IKKE
instrumentalisere deres værker ind i en uddannelsestænkning173 . Men børneteatrets scenekunstneriske værker
SKAL have lov til at virke fremmende for elevernes kreativitet, innovation, sprog og kunstneriske
kundskaber/færdigheder. For det GØR de - om Juncker vil det eller ej. Og man skulle være et lærer-skarn, hvis
ikke man ønskede dette for sine elever. Og ja, så snart teaterturen indsættes i en skolehverdag, indgår den ind i
en pædagogisk-didaktisk rammesætning, som selvfølgelig kan være mere eller mindre bevidst hos den
involverede lærer. Men den instrumentaliseres i en skoleramme, det er et faktum.
Og hvorfor så ikke, som Reason tillige plæderer for, ”ask for this and more”174 – ikke mindst i vores ærinde om
at inddrage teatret som dannelses- og læringsarena. Glæden og nydelsen ved teateroplevelsen skal, ifølge
Reason, netop ses i både oplevelsesøjeblikket, som omtalen om ”Det Dobbelte blik” påpegede, men også i et
længerevarende, forlænget, udvidet engagement, der jo ikke behøver minde om et skolekonnoteret
klasseværelse.
For, understreger Reason, medmindre børn bliver aktivt opfordret og støttet til at fordybe sig videre i deres
oplevelse, forbliver de – deres kvalificerede teaterkompetence til trods- ved den umiddelbare reaktion fra de 60
minutter. Og herved tabes ejerskabet, refleksionen, selvopfattelsen og selvtilliden som kunstdeltager og -kritiker,
fordybelsen i såvel form som indhold og ikke mindst udviklingen af deres teaterkompetence. Som
’Teateroplevelser’ påpeger: ”Netop det at forholde sig til kunst er ikke noget, der kun kommer af sig selv, men
også noget der kan opøves”175.
I det følgende vil vi derfor forsøge at argumentere for og beskrive konkretiseringen af såvel før- som
efterworkshopppen. Vi har, pga. den manglende udbredelse, ikke fundet teori/empiri, der underbygger det
specifikke arbejde med før-workshops, hvorfor vores tilgang og vinkel vil være hypotetisk – men ikke mindre
reflekteret - og følgelig, med praksisforløbet, innovativt og interessant! Og som det forhåbentligt fremgår henter
både før- og efterbearbejdelsen legitimitet i såvel Reasons studier, museers formidlingsteori og dannelses- og
læringsteori.
Vi ønsker en klar progression og sammenhæng mellem før- og eftertiltag. Dvs. at førworkshoppen både
optimerer selve scenekunstoplevelsen og den efterfølgende analyse, refleksion og perspektivering ved bl.a. at
videreføre fokus på samme udvalgte formgreb, som genstand for såvel receptive og produktive aktiviteter.
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Juncker, 2012:38
Her henvises til det omstridte TIU-”Theatre In Education” projekt.
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Reason, 2010:111
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Ejgod, 2012:3
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FørOplevelsers betydning for scenekunstmødet
Udbredelsen af før-workshop er ikke stor, hvilket undrer os. Måske omhandler det en bekymring for den
indledningsviste omtale om didaktisk tyranni og instrumentalisering af scenekunstoplevelsen, som også Juncker
frabedte sig. Faren består naturligvis primært i at fjerne alle overraskelser og finurligheder, at tale forestillingen
ihjel, hvilket kan resultere i, at oplevelsen reduceres til en instrumentel, kognitiv og komparativ
afkodningsøvelse ift. den tidligere indlærte information/spørgsmål fra før-workshoppen:
Although I provide teachers with study guides for every production as they’ve come to expect, I actually hate
them, because I personally want theatre to astonish me.(…) Instead, I believe all understanding should come
from the production itself and not from a study guide.176

Fra et kunstnerisk perspektiv er argumentet klart og meningsfuldt, men fra en publikumsuddannende,
dannelsesforankret, kunstintroducerende og kunstdemokratiserende vinkel holder det ikke vand. Kulturel kapital
eller ej, vi tror på stilladseringens brugbarhed for ALLE elevpublikummer – på tærsklen mellem den
formelle/ikke-formelle læringsarena, hvor oplevelse og læring, følelse og refleksion, reception og produktion går
hånd i hånd med værket – uden at det er på kunstens bekostning. Men den svære balancegang er der: at
stilladsere uden at overtage deres ret til individuel oplevelse, men sådan at det kvalificerer og intensiverer deres
oplevelse af forestillingen, af teaterbegivenheden og deres egen rolle heri.
Hele vores idé med før-arbejdet hentede vi i første instans fra læseteorien/-undervisningen, der omtaler førarbejdet som arbejdet med forforståelse, som netop skal kvalificere afkodningen, læseoplevelsen og -forståelsen.
Det kan være i form af begrebsafklaringer, samtaler om tekstens billeder, ordkort, spørgsmål til den forestående
tekst, emnediskussioner og genreforståelse. Det omhandler særligt en kognitiv optimering af deres afkodnings –
og forståelseskompetencer. I vores kontekst skal dette forstås bredere: både som en motiverende, opmærksom
rettethed mod den forestående begivenhed (herunder begrebsafklaringer), men dog især som en kropslig og
sanseforankret forforståelse, hvis værdi hentes i deltagernes medproduktive, fortrolige ’blik’ og ejerskab overfor
forestillingens formgreb samt deres evne til efterfølgende at udtrykke sig om selvsamme.
Michael Eigtved177 omtaler indirekte publikums forforståelse i beskrivelsen af sin Oplevelsesmodel som
prædestinationen178, der afdækker den forudfattethed, som ofte er en del af tilskuernes måde at gå til oplevelsen
på, og som netop afslører publikums fordomme, der forud for forestillingen kan få indflydelse på den måde,
hvorpå forestillingen opleves179. Stedets medfortællende kraft og den viden (og, tilføjer vi, tillige kropslige
erfaring!) man har inden, man oplever den konkrete forestilling, som f.eks. viden om teaterkonventioner, de
176

Reason, 2010:113
Michael Eigtved: Cand. Mag og ph.d. Lektor I teatervidenskab ved Københavns Universitet
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Eigtved, 2007:125
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medvirkende, genregreb er tilsammen med til at danne en viden om og tilgang til forestillingen, som en del af en
større, teatral kontekst.
Til forskel fra Eigtveds definition af prædestinationen, går vi i vores før-tiltag styrende ind og retter elevernes
referencer og forforståelse ind på helt særlige - i Klafkis forstand – diskursive og æstetiske kategorier, der alle er
udsprunget af forestillingens særegenhed (her i form af iscenesættelsesgrebene: spillestil/gestus, Den 4. væg,
scenografi, men også spillested og kunstnerne bag produktionen). Vi tilbyder dem dermed som publikum et
alternativt ståsted, som frem for en passivt modtagende positionen, omhandler en medproducerende kvalificering
af deres rolle som kunstkritikere og –deltagere – helt i tråd med den integrerende og interaktiverende tanke om
publikumsudvikling og Kaare Nielsens påtale om kvalificering af deltagernes (med)produktive og deltagende
receptive evner i dialog med komplekse æstetiske artefakter.
Vores før-tiltag er 4-leddet, men fælles for tiltagene er ønsket om at aktivere elevpublikummet, at rette deres
fokus, nysgerrighed, forundring og forventning, samt inspirere dem til at ’handle og lege sig’ ind i værkdialogen
- såvel gennem ord (diskursiv læringmåde) som gennem kropslig forankret, tavs viden (æstetisk læringsmåde) .
(Se desuden Bilag 2)

1) Mails
Teaterbegivenheden starter med 3 debatskabende mails sendt til klassen, 7.x på Skolen ved Sundet - Amager, fra
undertegnede teaterpædagoger. Disse mails, den første 2 uger før forestillingen, læses op i klassen og besvares.
De indeholder både et indblik i prøveprocessen på ”Dengang vi blev væk”, fagbegreber som elevpublikummet
bedes forholde sig til (kategorier) og åbne spørgsmål om publikums grænser (Her ift. seksuelle undertoner i
forestillingen) og iscenesættelsen af publikums rolle under forestillingen ( interaktivitet under forestillingen)
samt teatrets egenartede live-karakter i modsætning til f.eks. biografturen.
Med den åbne dialog mellem formidlerne og klassen håber vi at skabe en spirende relation til oplevelsen, et
ejerskab og ikke mindst et fællesskab180, en indstilling og en betydningsfuldhed som udfoldes yderligere i de
følgende før-tiltag181. Vi forsøger altså at påvirke den ’sociale begivenheds-fortælling’, som vi ønsker skal
figurere i og blandt eleverne forud for kunstoplevelsen. Elevpublikummet tilbydes rollen som aktive
kunstdeltagere frem for passive kunstforbrugere.
Formidlerrolle: Autentiske spørgsmål, Optag, støttende ’skriftlig adfærd.’
180

Forfatter til bogen ”The participatory museum” Nina Simon understreger, ”at det for mange brugere af kulturinstitutioner
styrker oplevelsen at indgå i fællesskaber omkring det indhold den pågældende institution har i fokus. Det kan være
projekter, der skaber relationer mellem museumsansatte, forskere, publikummer eller i forhold til en bestemt tematik, fordi
de gøres til deltagere frem for forbrugere. Brugerne tilbydes en aktiv rolle frem for en passiv.” (Welent, endnu ikke
udgivet.)
181
Vi henviser her til vores føromtalte begreb om kulturel kommunikation (Kirsten Drotner), der påpeger betydningen af at
skabe deltagelse og platforme for kommunikation, hvor flere stemmer har adgang og hvor publikum inddrages og aktiveres.
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Anden del strækker sig over 2x2 lektioner på skolen. Det første modul i gymnastiksalen med fokus på
forestillingens formgreb og iscenesættelse. Det sidste modul i klassen med fokus på kunstdiskussioner og
informationssøgning om spillested og Det Olske Orkester.
2a) I gymnastiksalen
Læringsrummet er stemt, fokuseret og æstetiseret:182 Beethovens klaverkoncert nr. 5, hentet fra
forestillingen, fylder rummet. Hele vejen rundt på ribber og vægge hænger der farvestrålende A4 papir med
fagbegreber: ”Spillestil”, ”karakterfiktionskontrakt”, ”scenografi”, ”scene-sal”, ”replik”, ”virkelighed-fiktion”,
”Den 4. væg”, ”Gestus” osv osv. De fleste, begreber, eleverne allerede har stiftet bekendtskab med i de omtalte
mails. I midten af salen, på en rød madras med en grøn midte, står Hjortefamilien, der som beskrevet har
symbolværdi i forestillingen. Den omtales aldrig, men får qua den centrale plads en signalværdi af vigtighed.
Taperuller og sammenkrøllet tapefigur ligger klar – begge materialer som benyttes i forestillingen, både til at
etablere vægge/scene, moderens opkast, madvarer – indtil videre ’tømte tegn’. Guldkassen med enkeltreplikker
og udvalgte scener står der også.
Samling. Forventninger til dem om at sige ”ja” – også når det bliver underligt. Leg med! Vi beskriver, at vi
ønsker, sammen med dem, at undersøge før-workshoppens betydning for teateroplevelsen. At vi ikke kender
svaret, at de derfor er eksperterne (fællesskab, ejerskab og vigtighed) - om før-tiltagene forstærker
teateroplevelsen – eller tværtimod tager spændingen ud af den? Om det hjælper dem, som publikum, med at
lægge mærke til forestillingens tegn. At alt er tegn, intet tilfældigt (Teatersemiotisk optik). At vi vil åbne deres
øjne, ører og KROP – at den også lever med, når der ses teater. At forestillingen ikke bare er, hvad skuespillerne
gør og iscenesættelsen kommunikerer, men også, hvad der foregår i deres system (hoved, sanser, følelser og krop
– Kommunikationsmodellens sensoriske tilgang samt Det relationelle kunstværk). At teaterbegivenheden faktisk
allerede startede, da den første mail blev læst højt. (Begivenhedstanken og prædestination). At ALT hvad vi
laver i dag har noget med begivenheden at gøre.
Inden opvarmning: alle bliver bedt om at støvsuge det nussede gulv i gymnastiksalen med deres ene ben. Med
brug af tegn – forklarer hvordan man hurtigt kan skabe en karakter ved at vælge: Koncentrationspunkt (fysisk)
og en fysisk vane): Som en nynnede moder, som en børnelokker, som ..en kronhjort! Vi går foran – alle skal
følge trop – dette udgør en gakket gestus, som forekommer i forestillingen. Lige nu et tegn uden kontekst. En
’icebreaker’. Med andre ord leger elevpublikummet allerede hér i dialog med værket – uden dog at være bevidste
om det.
Opvarmning: nærvær og fokus: Klap/energikugle sendes rundt. Dernæst den krøllede tapefigur, der som et tømt
tegn kan få mening gennem vores gestikuleren: en tlf., et kamera, en mikrofon, en golfkølle.
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Austring, et al., 2006:180
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Øvelse-undertekst: Fra os – til dem: 6 replikker fra forestillingen sendes ud til alle eleverne, der kopierer.
Undertekstens betydning for replikken demonstreres, samtidig med, at forestillingens tema åbner sig en smule.
Øvelse – gestus/frys: Selvsamme replikker med gestus i frys præcist kopieret fra forestillingen. Elever gentager.
Kort samtale om psykologisk, realistisk spillestil overfor gestus/symbolsk spillestil. Et tegn, et billede på en
stemning eller følelse.
Leg med gestus i frys: eleverne eksperimenterer 2 og 2 med spillestilens ’æstetiske mønster’. Vilkårlige
sætninger. Krav om at være præcise i deres gestus. Krav om at arbejde med kropslig spænding.
4og 4 improviseret fælles gestus/tableau ud fra 6 udvalgte tematiske sætninger: Startsætning: ”Vi er en
lykkelig familie”. Slutsætning: ”Vi er ikke en lykkelig familie”. Krav om overgang mellem de to sætninger i
slowmotion. Stadig en leg med spillestilen samtidig med, at fortælling og tema fortsat åbner sig.
Replikarbejde: Alle tager en replikstrimmel. Replikbrusebad: gå rundt og lyt til forestillingens replikker i
storgruppe. Disse er primært taget fra første halvdel af forestillingen, så der ikke afsløres for meget. Leg med
stemmeføring. Med fysisk distance. Med gestus/spillestil: én siger replik, den anden reagerer med gestus. Alene/i
kor (som også forekommer i forestillingen).
Samtale om og visning af den 4. væg og illusionsbrud: med en taperulle spørger vi, om man bare med en streg
kan skabe et fiktionsrum? Om forskellen på spillereglerne mellem scene og sal? (Fx hér: Rikke, lærer, 2 børn –
dér børnelokker, heks, barn, fuld) (hér: tapestreg – dér vægge i hus, hér grønt og rødt lys>< dér Tivoli osv). Om
at det afhænger af Fiktionskontrakten med publikum. Den 4. væg demonstreres og italesættes. Vi bryder den
med direkte tale – stadig i karakter og direkte interaktion med publikum: hilser fx på dem. Alt sammen greb fra
forestillingen. Samtale om publikums placering og betydningen deraf.
Opgave i grupper á 4: De får udleveret en kort scene uden regibemærkninger og en rulle tape.
GRUPPE-OPGAVE:
•
•
•

Start med at lege scenograf: lav jeres egen scene med tape – bestem publikums placering.
Fordel roller og læs scenen igennem – lær jeres replikker udenad.
Lav evt. en rekvisit af tape.

Skab scenen ved at lege med:
o
o
o
o
o
o

Skab jeres Karakter – brug f.eks. en vane (klø i nakken, snøft, rank ryg, gnide hænder)
Brug gestus/frysbilleder – både enkeltvist og fælles.
Tale i kor/alene eller leg med at gentage replik.
Hviske/tale højt/med følelse
I kan gå ind og ud af jeres scene: være alle eller 1 på scenen, stå tæt eller langt fra hinanden.
I kan veksle mellem Den 4. væg og bryde den ved at se/tale direkte ud til publikum eller inddrage
publikum.

I kan lave sekvenser uden ord - kun krop, f.eks. fælles frys billeder. I må gerne gå fra et frysbillede til et andet
med overgang i slowmotion.
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3)Sms
Eleverne modtager efter workshopdelen 3 SMS dagligt i weekenden inden forestillingen med tydeligt skrevne
replikker: f..eks:
Line:

Min mor er en sommerkjole med små gule og lyserøde blomster på

Thomas:

Min far er en badekåbe; rustrød, den dufter af bøger.

Og
Thomas:

”Hvor er hjorten så?”

Dette skal igen ses ud fra vores ønske om at få elevpublikummet til at undres og rette deres opmærksomhed mod
det forestående. Her er det værket, der sættes i performerpositionen. Og det skal blive interessant at høre, hvilken
betydning det har, at vi med SMS går ind i publikummets private sfære. At værket således overskrider sin
teatrale og situerede ramme og pludseligt manifesterer sig midt under morgenkaffen!

4) Ankomst til teater ZeBU mandag morgen.
Teaterpædagogerne tager imod ved indgangen. Her er vi igen bevidste om begivenhedskarakteren, men også om
eventuelle emotionelle barrierer (jf. afsnittet om Publikumsudvikling), hvorfor vi håber at give dem følelsen af at
være velkomne, ventede og vigtige i teatret.
Vi kunne have replikudsmykket teatret, stemningsbelagt foyeren med lydeffekter fra forestillingen eller
populærmusik fra deres livsverden, lavet legende opgaver i små stationer (f.eks. statetikopgaver ift. skilsmisse,
leget med tilstedeværelsen af de andre publikummer osv.) – udnyttet begivenhedskarakteren yderligere.
Det handler om at rette opmærksomheden, stemme rummet og markere læringsarenaens site-specifikke, gode
anderledeshed, hvilket igen, på respektfuld vis, iscenesætter elevpublikummet som netop publikum frem for
deres rolle som skoleelever med alt, hvad det indebærer af ’hverdag’ og relationelle magtforhold lærer-elev-stof
imellem. En rolletilskrivning, vi tror på adfærdsændrer!
Reason tager i den forbindelse fat i begivenhedsbegrebet og understreger, at oplevelsen af stemningen,
forventningen, de andre publikummer og den sociale oplevelse på teaterturen adskiller sig markant fra
produktioner i skolens gymnastiksal, der ’bare’ er forestillinger: Som Reason skriver: ”…what children see in
the school hall may be a performance, but it is not theatre as a cultural entity. ” 187 I forhold til et
publikumsudviklende, kunstintroducerende og habitusændrende ærinde understreger Reason derfor teaterturens
store værdi. Elevernes oplevelse af at indgå i en stort, aldersheterogent publikum udgør en potentiel
læringsoplevelse, der rummer rollemodeller for publikumsadfærd, som yngre/ikke teater-vante børn kan overtage
og nyde både inden- og udenfor scenerummet.

187

Reason, 2010:94
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Formidlerrolle: Støttende adfærd og autentiske spørgsmål.
Det skal blive interessant at undersøge hvordan før-tiltagene påvirker deltagerne og deres samlede udbytte og
refleksion over begivenheden i form af ejerskab, analyse samt deres selvopfattelse som kunstkritikere/
kunstdeltagere?

Teateroplevelse/forestilling:
Spørgsmålet er, hvad sker der, når elevpublikummet fra 7.X, under forestillingen genkender såvel replikker,
scenografiske greb, legen med Den 4. væg, replikker og ikke mindst den fremherskende gestiske/symbolske
spillestil?
Kan man ligefrem sige, at før-tiltagenes fremhævelse og udøvelse af samt kropslige erfaring med forestillingens
iscenesættelsesgreb nærmest fremelsker en form for Verfremdung-effekt188 i oplevelsesøjeblikket, idet
elevpublikummet, ved de mange genkendelser, i langt højere grad ’tvinges til’ at benytte et metarefleksivt
perspektiv på teatraliteten189 og kommunikationssituationen? Og fremmer dette efterfølgende et kritisk,
vurderende blik på såvel forestillingens iscenesættelsesgreb som forestillingens tematiske udsagn – dens
skilsmissefortælling - herunder motiverne for karakterens handlinger og forestillingens udsagn om børnenes tarv
i skilsmisser? Forstærker det i Reasonsk’ forstand nydelsen af iscenesættelsen og følgende: viljen til
fiktionskontrakt? Åbenheden overfor en konventionelt udfordrende forestilling, som elevpublikummet også
kunne have valgt at afskrive pga. dens anderledeshed, som Reason påpeger, sker alt for ofte?
Med andre ord: Fremmer ’fremmed-skabet’ ejerskabet?

Efterbearbejdningen af teateroplevelsen
Efterbearbejdningen er delt op i to forskellige forløb; ét varetaget af os, hvor elevpublikummet medvirker i en 2
timers workshop på teatret. Og ét på skolen, hvor de forfatter en anmeldelse af stykket, varetaget af deres egen
lærer ud fra et materiale - en instruerende anmeldelsesbeskrivelse - udarbejdet af os. Anmeldelsen offentliggøres
som beskrevet på ZeRUMs hjemmeside (se linket under ”Børnestemmer”).

Efterworkshoppen
Formålet med vores efterworkshop er, at elevpublikummets oplevelser rodfæster sig. At de bliver klogere på
deres egen og de andres teateroplevelse ved at nuancere, forfine og udvide deres bevidsthed derom190.
188

Udtrykket stammer som bekendt fra Brecht og benyttes i forbindelse med hans episke teater og realistisk-materialistiske
spillestil. Brecht ønskede at give tilskuerne anledning til at forholde sig kritisk bedømmende til det sete i stedet for at blive
suget ind i illusion og medleven. Som en art anti-aristotelisk dramaturgi med samfundskritisk sigte. (Scavenius, 2007: 938)
189
Eigtved, 2007:13
190
Vores efterworkshop er dermed i præget af en diskursiv læringsmåde, da elevpublikummet skal forholde sig teoretiskanalytisk til deres æstetiske oplevelser og erfaringer fra førtiltagene. Vi bevæger os dermed fra den konkrete oplevelse til en
abstrakt tænkning og forståelse af oplevelsens mening og betydning. Gennem italesættelsen rodfæster oplevelen sig i højere
grad hos deltagerne(Austring, et al., 2006:104)
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Herigennem håber vi, at de vil opleve sig selv som kompetente kulturdeltagere og -kritikere med en stemme, der
har betydning – og høres - i et andet læringsrum end skolens. I den forbindelse er det, som beskrevet, vigtigt for
os at bygge videre på de oplæg, vi har arbejdet med i vores førtiltag, hvorfor vi har fokus på de præsenterede
fagbegreber, men nu kan konkretisere – og kontekstualisere - dem i forhold til elevpublikummets
teateroplevelse. Derudover er det vigtigt for os, at deltagerne stilles overfor opgaver, der breder deres oplevelse
ud på et generationsplan191, så de forholder sig til de, fra deres egen livsverden, kendte samfundsmæssige
tematikker, som stykket omhandler. Dette for at berøre det demokratisk handlende dannelsespotentiale, der
ligger i den kunstneriske oplevelse. Som Kaare Nielsen omtalte det – den projicerende dialog med komplekse
æstetiske artefakter, som udfordrer både etablerede samfunds- og verdensbilleder, modernitetserfaringen samt
individets selvforståelse.
Udgangspunktet for vores workshop er at give elevpublikummet mulighed for at genkalde sig oplevelsen og få
afløb for deres umiddelbare fortællelyst om det, de netop har set. Det er et vigtigt element af at tage oplevelsen
alvorligt, for, som Reason fremhæver:
We have the urge to talk about the performance, to share memories, interpretations and experiences. It is almost
an itch that must be scratched, a need that must be fulfilled192
At tale om forestillingen er altså næsten lige så vigtig som selve forestillingen. At genkalde sig oplevelsen er
også væsentlig, fordi den er flygtig og kun eksisterer i nuet. Vi kan ikke, som med en skulptur, et videomateriale
eller et billede spole tilbage og se, hvad det nu var, der skete. Derfor har vi behov for at italesætte
teateroplevelsen, simpelthen for at holde fast i den. Reason påpeger, at måden elevpublikummet vil tale om
teateroplevelsen på, i begyndelsen kan virke banal og overfladisk, fordi de ofte spørger ind til konkrete detaljer
og bruger tid på at fællesgøre deres erindringer og tanker om handlingsforløbet i højere grad end at tale om, hvad
stykket betød for dem og hvorfor. Det udspringer af et helt naturligt behov for først at huske og forstå
begivenhedens sammenhæng, før de kan tale om mere abstrakte spørgsmål. Den progression ser vi det derfor
også relevant at tilgodese i vores workshop.193 Og idet vores forståelse af teateroplevelsen hviler på
begivenhedsbegrebet, gør vi det tydeligt for vores elevpublikum, at oplevelsen ikke kun er selve forestillingen.
Det er ankomsten til teatret, stemningen i foyeren og påvirkningen fra de andre publikummer: snakker de under
forestillingen, griner de på samme tidspunkt som én selv, kom man til at sidde ved siden af kæresten? Hvad så
man, hørte og tænkte på vej hen til publikumspladserne – altså alle de indtryk og tanker, man har rundt om
forestillingen.

191

Her henvises til Betydningsmodellen
Reason, 2010:137
193
Reason, 2010:116
192
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I planlægningen af vores forløb, har det, som tidligere beskrevet, også været vigtigt, med inspiration fra Illeris194,
Reason195, Teateroplevelser196 og Sauter197, at tage udgangspunkt i elevpublikummets egne oplevelser – med
respekt for og anerkendelse af deres teaterkompetente reception og deres individuelle værdilægning af, hvad der
er vigtigt198. Forestillingen er ikke længere kun det, spillerne gjorde på scenen, men den rekonstruktion,
elevpublikummet hver især foretager. Vi vil altid inddrage egne re- og præferencer i vores oplevelse af en
forestilling (jf. receptionsæstetisk tænkning), hvilket vil resultere i, at vi kan have forskelligartede vinklinger og
værdilægninger af forestillingen - afhængige af, i Bourdieu’sk forstand, den kulturelle kapital deltagerne
medbringer. Bud, der dog, i vores optik, skal befinde sig inden for det oplevelsespotentiale, de narrative spor og
(genre)konventioner samt den iscenesættelseskommunikation forestillingen præsenterer og som
elevpublikummet – i samklang med deres anerkendelse af teatraliteten - inviteres til at gå i dialog med, udfylde
og konstruere199. Der er trods alt grænser for receptionsæstetikken! Vi holder os til argumenteret
fortolkningspluralisme 200, hvorved vi både anerkender teaterteksten201 og publikummets reception!202
Det er vores sigte at skabe et refleksivt engagement hos elevpublikummet i modsætning til blot at teste deres
hukommelse og forståelse i såvel genkaldelses- som meddigtningsøvelserne og i modsætning til at arbejde mod
en på forhånd given analyse og perspektivering. Når vi arbejder med genkaldelsesøvelser, gør vi derfor meget ud
af at fortælle deltagerne, at de hver især er eksperter på deres oplevelse, og at de skal have respekt for hinandens
forskellige perspektiver.
Publikumsoplevelserne vil vi dog forstyrre undervejs ved 1) med reference til Reason, at inddrage øvelser, hvor
elevpublikummets metarefleksive kompetencer bringes i spil, hvor de skal blive yderligere bevidste om, hvorfor
de oplevede lige netop dét, de gjorde (her igen et vidnedsbyrd om interaktionen mellem teatertekst-publikum,
som altså ikke ender i ren subjektivisme). og 2) at sætte deltagernes udsagn kontrasterende op overfor hinanden i

194

Illeris, 2010
Reason, 2010
196
Ejgod, 2011b
197
Eigtved, 2007:11
198
Jf. Den æstetiske tilgang
199
I relation til Isers begreb om recipientens udfyldelse af forestillingens tomme pladser.
200
Metoden søger at undgå ren fortolkningssubjektivisme eller ren objektivistisk fortolkning (Fibiger, et al., 2001:322)
201
Begrebet Teatertekst skal iflg. Eigtved forstås ud fra et udvidet tekstbegreb som opstår, når både ordene, scenografien og
spillerne osv. spiller med(Eigtved, 2007:12)
202
Her henvises til receptionsæstetisk teori, der veksler mellem interaktionsteorier (læser-tekst forholdet) og
socialisationsteorier (fokus på læseradfærd). Vi skriver os ind under førstnævnte – her i en teaterkontekst. Det er dermed en
afvisning af, at alt hvad den enkelte læser/publikummer finder på er i orden, men også en afvisning af, at hele meningen skal
findes i (teater)teksten og at den enkelte publikummer/læser kun skal finde den eneste sande, objektive betydning. (Genre)Konventioner, er et godt eksempel på en fælles overenskomst mellem læser, tekst, afsender og andre læsere. Når publikum
derfor forsøger at udfylde de’ tomme pladser’ er disse konventioner et hjælpemiddel til at vurdere, om der er skabt en
acceptabel meningshelhed. Eksempelvis fiktionskonventionen: når publikummet anerkender teatraliteten, herunder sprogets
og iscenesættelsens merbetydning. Det er således publikummet, der i sit valg af oplevelsesform/ accept af teatraliteten,
konstruerer en merbetydning i teaterteksten, der ellers ikke ville være der.
Elevpublikummets afkrævede evne til at læse/afkode metaforisk bliver central her – ellers ville det poetiske sprog, den
abstrakte spillestil og den symbolske scenografi heller ikke give mening. Fibiger, et al., 2001: 303-337
195
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et forsøge på at skabe flerstemmighed. Ikke for at overbevise nogen om, at noget er mere rigtig end andet, men
for at få præsenteret forskelligartede, sidestillede opfattelser og gennem samtalen at skabe et rum, hvor
elevpublikummet kan få udvidet og nuanceret deres forståelse af stykket, iscenesættelsen og tematikken. Alt
sammen med brug af de omtalte kategoriale fagbegreber.
Efterworkshoppen kendetegnes ved en udpræget diskursiv læringsmåde, men det er vigtigt for os at holde fast i
det fysiske/æstetiske element. Det tilgodeser vi ved, at elevpublikummet ikke blot skal tale om det, de synes var
vigtigt, men også gøre det. Dette for at tildele den kropsligt lagrede viden, som vi tillige rammesatte og
’vigtiggjorde’ i vores førworkshop og som elevpublikummet har udvidet qua teateroplevelsen, plads og vægt,
samtidig med, at bearbejdningselementer som refleksion, beskrivelse, analyse og perspektivering bringes i spil.
En frugtbar dialektik mellem æstetiske og diskursive læringsformer.
Vores efterworkshop bevæger sig, helt overordnet, fra et deskriptivt niveau, som vi angriber både ift. den
enkeltes erindring samt deres sensoriske, følelsesmæssige oplevelse (jf. Den æstetiske tilgang og
Kommunikationsmodellen) - men også ud fra udvalgte, kollektive’, fagbegreber: iscenesættelsens virkemidler og
kommunikation (jf. Den dannelsesmæssige tilgang og Betydningsmodellen). Vi befinder os i teatersemiotisk
forstand på manifestationsniveauet.
Herefter følger en handlende, meddigtende analyse – på transformationsniveauet - hvor elevpublikummet
italesætter sammenhængen mellem stykkets virkemidler og tematik. Med udgangspunkt i dette trækker vi
forestillingen op på et generationsniveau ved, at eleverne skal tage stilling til stykkets tematik i en aktuel
kontekst, vurdere stykkets udsagn ud fra egen erfaring og livsverden og gennem en omdigtningsøvelse komme
med bud på alternative narrativer og handlemuligheder (jf. dannelsestilgangen). Som omtalt, er det essentielt, at
flerstemmigheden og temadialogen ikke ender i i samstemmende, etiske moraler, der undgår at imødekomme
den konfliktuelle modernitets- og splittelseserfaring, som børn og unge står midt i.
Øvelser – trin for trin
Læringsrummet er stemt: Vi er på selvsamme scene, hvor forestillingen lige har udspillet sig. Vi står midt i
scenografien eller det, der er tilbage af de efterladte flænsede tapestrimler, der engang optegnede grundplanet af
lejligheden med de 7 rum. På scenegulvet står rumbetegnelserne stadig; køkken, stue, soveværelse, altan mv.
Ellers er scenografien helt tømt. Vi har igen placeret de ting, vi skal bruge i løbet af workshoppen på et tæppe
midt på scenen; der er 13 tapebolde, 27 kuglepenne, forskellige opgaveark og vores fire legetøjshjorte, der er
nøje placeret på tæppet, som de gennemgående figurer, der nu ikke længere blot er tomme tegn, men har tydelig
relation til - og symbolværdi i- forestillingen. På publikumspladserne har vi sat karakterernes navne op på A4ark, nu ”sidder” de der som levn fra den netop spillede forestilling; Line, Thomas, Far, Mor, Søren, Anne,
Børnelokkeren, Viceværten, selv Kronhjorten ”ser” nu på os - der står på scenen. Også de teaterfaglige begreber
har vi sat op på publikumsrækkerne. Vi spiller igen Beethovens klaverkoncert, og benytter en lyssætningen fra
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forestillingen, der giver et fokuseret lys, nok til at kunne arbejde på scenen, mens publikumsrækkerne næsten er
mørklagte.
Samling: Vi samles og lægger ud med en snak om, hvordan det var at modtage sms’er, og om de kan genkende
noget af det, vi havde arbejdet med i før-workshoppen, om de følte, de vidste en masse om forestillingen,
hvordan det var at genopleve formelementerne i forestillingen - om det gav et indforstået ejerskab, en
fortrolighed, og om deres forventninger til forestillingen er blevet indfriet.
Herefter fortæller vi om formålet for workshoppen – nemlig at de skal lade teateroplevelsen rodfæste sig. Vi
pointerer, at publikum husker og oplever forskelligt, at det vil være forskelligt, hvad de synes, er det vigtigste.
Dette fordi teateroplevelsen ikke bare er, hvad skuespillerne gør, hvordan scenografien blev brugt, hvordan lyset
var sat osv., nej teateroplevelsen er det, der foregår inden i deres system, i deres hoved, krop, følelser og fantasi.
Og at det er hér forestillingens kvalitet viser sig. I dag får de mulighed for at undersøge, hvad der var vigtigt for
dem og blive klogere på, hvad der var vigtigt for deres klassekammerater. Og vi er spændte på deres svar, for vi
aner ikke, hvad de oplevede, der er de eksperter.
Opvarmning og begyndende erindring: nærværd, tryghed ( især pga. den følelsesmæssigt hårde forestilling),
parathed og koncentration: Massage i cirkel; stræk, spænd og afspænd; de velkendte klap sendes rundt.
Bodystorm: Derefter skal elevpublikummet vælge et element fra forestillingen, som de bed mærke i, noget der
gjorde indtryk eller en lille detalje, de husker tydeligt - det kan være en replik, en lyd, en gestus fra
forestillingen. Deltagerne laver bevægelsen, siger replikken eller lyden og alle i storcirklen svarer/efterligner.
Beskrivelse:
Erindringsrejse - fra de gik ind i teatersalen203: Deltagerne får at vide, at de lige om lidt skal gå ind i lokalet
og hen til den plads, de sad på under forestillingen. De skal forsøge at gå præcis den samme rute. Mens de går
skal de genkalde sig det, de tænkte på, da de kom ind i lokalet med så mange detaljer som muligt. Når de har
fundet deres plads, skal de lukke øjnene og forestille sig, at forestillingen går i gang. De skal tænke så langt de
kan på fem minutter og de skal gøre sig umage med at huske så mange detaljer som muligt: Hvad så du? Hvad
hørte du? Hvad gjorde de andre i rummet? Hvad skete der så? Vi tror på, at den fysiske gentagelse hjælper
deltagerne med at bringe den kropsligt lagrede erindring i spil og dermed hjælpe dem til at huske bedre. Derfor
samme rute - så genkaldelsens rammer bliver så autentiske som muligt.
Efterfølgende gentager de, men nu med en makker, som de fortæller det hele til undervejs. Den anden har til
opgave åbent at interviewe og spørge ind til detaljer. Vi gør meget ud af at fortælle, hvor vigtigt det er, at
intervieweren skal være nysgerrig på det, den anden fortæller og holde egne meninger og oplevelser udenfor, for

203

Denne øvelse er inspireret af ”Teateroplevelser”s workshop.
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netop at ’bruge den andens ord som tænkeredskab’204 . Igennem denne øvelse får deltagerne italesat deres
oplevelse, sat flere detaljer på og bliver klogere på sin egen oplevelse.
2 og 2 med tapebold: deltagerne kaster til hinanden, mens de på skift siger det, de kommer i tanke om i forholdt
til de spørgsmål, vi stiller dem. Spørgsmålene går på scenografi, spillestil, teknik/lyd og lys, sal-scene forhold og
den 4. Væg - alle begreber, vi har arbejdet med i førworkshoppen. Et spørgsmål kunne f.eks. lyde: Hvordan
skiftede spillerne mellem den 4. væg og direkte tale eller inddragelse af publikum? Hvilken følelse gav det dig,
at skuespillerne både lod som om, I ikke var der og talte direkte til jer? (dvs. både et betydnings- og
sensorisk/følelsesmæssigt fokus).Undervejs stopper vi deltagerne og spørge et makkerpar, hvad de har talt om
Diagram205: Deltagerne får et diagram, hvor de i midten skriver den vigtigste eller stærkeste oplevelse for dem.
Derefter skriver de detaljer til, der uddyber den udvalgte oplevelse. Vi pointerer, at det er deres oplevelse, der er
vigtig, der er ingen oplevelse, der er mere rigtig end andres og det har ingen betydning, om det er en positiv eller
negativ oplevelse. De bliver bedt om at være præcise i deres beskrivelse af, hvordan oplevelsen var iscenesat.
Når diagrammet er udfyldt, mødes de med en makker og fortæller på skift. Igen er det vigtigt, at de spørger
nysgerrigt ind til diagrammet; kan du uddybe det mere? Hvad betyder det, når du siger…? Vi pointerer igen, at
de skal huske, at den anden er ekspert på sin oplevelse.
Analyse:
Handlende meddigtning ud fra udvalgte scener: Et antal deltagere kommer ind i midten (afhængigt af
spillerne i scenen), vi modellerer dem, så de står præcist som i den udvalgte centrale scene. Scenen læses højt fra
manuskriptet og deltagerne bedes lave en meddigtende, ekspressiv gestus, mens der læses op. Denne færdighed
har de jo opøvet i før-workshoppen. Herefter stiller vi spørgsmål til de forskellige karakterer, af fortolkende,
handlende art. De resterende deltagere kan give stemme til karaktererne, ved at ligge en hånd på karakterens
skulder og svare som karakteren. Dermed er øvelsen en udvidet variant af ’Den varme stol’. Spørgsmålene
kunne f.eks. være; Hvad er det vigtigste for dig lige hér Line? Hvorfor har du, mor, taget børnene med? Scenen
ender i et kys i gestus, børnene lægger forældrene ned, hvorfor gør I det? Næste scene hedder usynlig: Hvad
skulle I, børn, gøre for at blive synlige? De svarer i jeg-form.
3-hjørner øvelse: Endte historien lykkeligt? Ja, nej åbent hjørne. Eleverne stiller sig i det hjørne, der
repræsenterer deres holdning, vi lytter til udsagn fra de forskellige hjørner, sætter holdningerne op mod
hinanden, danner en kontrasterende flerstemmighed. Deltagerne får efterfølgende mulighed for at skifte position.
Perspektivering

204
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Dyste, 1997:234
Denne øvelse er inspireret af ”Teateroplevelser”s workshop.
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3-hjørner øvelsen: fortsættes, men vi gør opmærksom på, at vi fortager et spring fra den konkrete forestilling til
forestillingens tematik, som de kender fra deres egen livsverden. Vi spørger f.eks.: Er skilsmisse dårligt? Er
skilsmisse tabu? Er børn ofre i skilsmisse? Flerstemmigheden fortsættes.
Skulptur arbejde - omdigtning: Deltagerne skal fire og fire lave en skulptur over replikken ”Vi er en lykkelig
familie” og ”Vi er ikke en lykkelig familie”. De arbejder hurtigt og laver slowmotions overgang fra det ene
billede til det andet. Herefter skal de lave et tredje billede, der skal vise en alternativ slutning. Det skal vise, hvad
børnene ellers kan gøre, da faderen flytter, frem for, som i forestillingen, at oversamarbejde på bekostning af
egen integritet. Deltagerne skal formulere en sætning til det sidste billede og sætte det sammen med de to første.
Deltagerne viser deres tre billeder. De andre fortæller, hvad de så og vi får sætningen at vide.
Ny titel: Afslutningsvist skriver alle eleverne en ny titel til stykket.
Formidlerrolle: Autentiske spørgsmål, høj værdsætning, optag, ønske om flerstemmighed samt både støttende
og instruerende adfærd.
Afsluttende samtale med evaluering af deres udbytte af hele forløbet ud fra omtale mål.

Efter-efter workshop.
Som et ekstra element af teateroplevelsen, skal eleverne udarbejde en anmeldelse, der skal figurere på ZeRUM’s
hjemmeside - som en tilkendegivet, ligeværdig stemme. Dette, som tidligere nævnt, for at give vores
elevpublikum en stemme i det offentlige rum, der kommer ud over skolens rammer, hvilket Bamford
fremhævede som en væsentlig del af at forbedre kunstniveauet i folkeskolen. Derudover ser vi en stor værdi i
skrivearbejdet, da det kræver, at deltagerne organiserer deres tanker omkring produktionen, foretager kritiske
valg og er bevidste og tydelige i deres fag-begrebslige beskrivelser og deres holdning til det, de har set. En
anmeldelse fordrer, at elevernes tanker og meninger kan finde evidens i forestillingens oplevelsesramme og at
deltagerne informerer og påvirker læseren gennem en klar argumentation og konklusion. Derudover videregiver
en dygtig anmelder begivenhedens (herunder forestillingens) stemning og atmosfære, hvilket kræver, at
deltagerne erkender deres egen følelsesmæssige og sensoriske respons til selvsamme. Ved at stille spørgsmålet
om, hvad man kunne lide eller ikke brød sig om, bliver elevpublikummet opfordret til at bruge deres
teaterfaglige viden og lave alternative, meddigtende forslag til, hvordan de synes såvel indhold som form –
fiktion og iscenesættelse - kunne have været bedre udført eller begrunde hvorfor de godt kunne lide den ud fra
selvsamme kriterier206.

206

Reason,2010b:35-38
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Afslutning og perspektivering
Det teaterpædagogiske møde som site-specific, god anderledeshed
Kan teatret således udgøre et eksemplarisk, kunstpædagogisk sted for ”sansning, refleksion, erfaringsdannelse og
erkendelse af komplekse forhold i vores fælles verden”207 og hermed medvirke til udøvelsen af skolens
dannelsesformål?
Når den flerstemmige, kategoriale refleksion finder sted på netop et teater med deltagende skoleelever og om
teatrets scenekunstværker, bliver skolens demokratiske dannelsesmål aktiveret. Både ved, at eleverne får erfaring
med at interagere med det udvalgte, tidstypiske kulturelle stof gennem kategoriale, analytiske, sanselige og
æstetisk legende tiltag i en dialogisk ramme, men tillige ved, at teatret får mulighed for at revitalisere sit
dannelsespotentiale i en publikumsuddannende og – inkluderende, demokratisk optik. Det er her ikke kun
teatrets aktører, der skal forholde sig til, hvad der er betydningsfuldt og essentielt på teatrene. Det er en
refleksion, som - nysgerrigt og flerstemmigt – sker i fællesskab med ideelt set alle medborgere – også
skoleeleverne! Spørgsmålet er, om dette er retningen, børne- ungdomsteatrene ønsker at bevæge sig i? Om der
mon ligefrem er tale om et paradigmeskift? For fra at teatret tidligere blev betragtet som en klassisk
dannelsesinstitution med mere eller mindre ’autoritære’ fortællinger, der blev formidlet inde fra teatret og ud,
vender flere teatre nu opmærksomheden mod publikum som medproducenter/-agenter af den viden og de
oplevelser, der genereres i og udenfor scenerummet. Paradigmeskiftet består derfor i nærværende kontekst i en
åbning mod nye, interagerende og synergerende perspektiver på teatrets, skolens og skolepublikummets rolle. 208
Når vi flere steder ser tegn på, at teatret og skolen ønsker at nærme sig hinanden, opstår der, som beskrevet, et
behov for et fælles afsæt for pædagogikken/didaktikken og kunsten. Dannelsesorienteringen,
trinmålsbeskrivelser, bevidstgjorte læringsmåder, herunder workshop-ideens indlejrede konstruktivistiske og
relationelle syn på læring, er én måde at tilgodese dette afsæt på. Ved at anerkende på den ene side børns
teaterkompetence samt deres kompetente æstetiske erkendelsesform – dvs. deres selvmotiverede leg med
æstetiske mønstre og former - og på den anden side, i kategorial dannelsesøjemed, vores fælles, overindividuelle
kulturelle stof, begreber, konventioner og epoketypiske temaer og nøgleproblemer, der netop fremmer,
intensiverer og forstyrrer den individuelle oplevelse, er det vores ønske og overbevisning, at institutionerne ikke
bare giver, men tillige modtager nye, motiverende og spændende muligheder for udveksling og dialog.
Og at tildele børn og unge muligheden for aktivt og kvalificeret at udtrykke sig kropsligt og verbalt,
medproducerende og med-reciperende ift. den nyeste, professionelle scenekunst - både på teatret og i den brede
offentlighed - er derfor i vores øjne et bud på en didaktisk samtidighed, hvor en institutionel og metodisk god
anderledeshed netop fremmer muligheden for, at elevpublikummet finder deres eget indre overbevisende ord i
en tid, hvor æstetisk dannelse er identitets- og demokratifremmende.

207
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Dysthe 2012:35
Her er vi inspireret af Dysthes pointer ift. museernes dannelsespotentiale for skoleelever.
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Det handler om at gribe teten nu. Om at søge midler til pilotprojekter, hvor vi, qua den dannelsesforankrede, sitespecifikke dialog på teatret, får mulighed for at eksperimentere med nye veje for teaterpædagogikken, så vi, just
som de fremmelige, danske museer, finder frem til - og vidensdeler - erfaringsbaserede og empirisk forankrede
metoder, der giver mening for såvel elevpublikummet, lærerne og teaterformidlerne og som både imødekommer
skolens trin- og dannelsesmål og teatrets særkende som æstetisk, kunstnerisk arena.
Helhedsskolen, Ny Nordisk Skole og Bamfords forskningsresultater samt nye, modtagerorienterede tendenser
indenfor teatrenes publikumsudvikling åbner konstant sit potentiale for os i denne skriveproces. Det handler for
os om - i det tværprofessionelle entreprenante samarbejde - at bevare en åben og undersøgende tilgang til
kulturmødet mellem teater og skole, at videreudvikle vores evne til perspektivskifte og nye partnerskaber samt
helt overordnet at undersøge og udvikle teaterorienterede, kulturbærende og kulturskabende træk i samfund,
skole og uddannelse.
Konceptet Klædt på til teater - om FørOplevelsers betydning for scenekunstmødet udgør således ét bud
blandt mange mulige på udmøntningen af teatret som skolens alternative læringsrum. Vi vil glæde os til, til den
mundtlige eksamen, at bringe vores erfaringer om projektet i og på spil med praksisnære eksempler, da det
primært er i den kritiske dialog og det medspillende modspil, projektet lever og udvikles. I denne opgave har vi i
særlig grad valgt at teoretisere og reflektere over såvel det institutionelle mellemrum som didaktiske og
formidlingsmæssige overvejelser over god, tidssvarende og stilladserende teaterpædagogik.
Afslutningsvis vil vi forsøge at opliste den tredje vej, som i højere grad integrerer såvel skole- som
kunstinstitutionen og deres organisatoriske træk og som opsummerer vores formidlingsmæssige, vigtigste
pointer:
Det teaterpædagogiske felt i Mellemrummet
•

Teatret som skolens sanselige, oplevelses-, refleksions-, og dannelsesforankrede læringsrum med
anderledes vægtning af læringsformer.

•

Teatret som kunstnerisk, didaktisk, pædagogisk sted

•

En bevidst og tydeliggjort vinkling af teatrets børnekulturformidling

•

En ikke-formel læringsarena, men med formelt orienterede undervisningsforløb. Tydelighed ift. trinog dannelsesmål.

•

En fagligt forankret formidler med evne til institutionelt perspektivskifte

•

En fælles års-rytme mellem skole og teater ift. undervisningsforløb og årsplanlægning.

•

Tættere samarbejde mellem lærer og teaterformidler om behov og visioner.

•

Kvalificeret flerstemmighed mellem elevpublikum, værk og formidler

•

Elevpublikum som recipienter og producenter i en demokratisk, publikumsudviklende dialog

•

Anerkendelse af elevfaglighed (deres dobbelte blik) og udfordring af selvsamme.

•

Teatrets bidrag til samfundets uddannelsesmæssige og -kulturelle udvikling.

•

Skolens bidrag til udfoldelse af teatrets fortsatte, demokratiske dannelsespotentiale.

•

Scenekunstudvikling og publikumsuddannelse hånd i hånd.

•

Faglighed: Didaktisk og pædagogisk samarbejde mellem institutionernes aktører med følgende
faglige baggrunde: Skuespillerskoler, Dramaturgi/Teatervidenskab, Metropolhøjskolernes
Læreruddannelse og endeligt, med tværfaglig forankring,…Masteruddannelsen i Teaterpædagogik!
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Bilag 1

Pilotprojektet ”Klædt på til teater”209
– om FørOplevelsers betydning for scenekunstmødet
Et samarbejde mellem ZeRUM og Det Olske Orkester.
I ZeRUM tager vi børns teateroplevelse alvorligt. Derfor har to af vores teaterudviklere påbegyndt et pilotprojekt, der sætter
fokus på skolebørns teateroplevelser.
Vi vil åbne op og udvide børnepublikummets oplevelse ved at øge deres ejerskab overfor scenekunsten, pirre deres
nysgerrighed og undren samt give dem redskaber til at registrere, reflektere over og udtrykke tanker, følelser og meninger
om teaterforestillingen.
For netop at påvirke deres forventninger og understege teatrets live-karakter og igangværende produktion vil vi under
teaterprøverne på forestillingen ”Dengang Vi Blev Væk” holde løbende kontakt til klassen og gennem skæve og
venskabelige mails fra teaterformidlerne fortælle om prøveprocessens mange led og uforudsete overraskelser: fx:
Scenografien er lige kommer – glæd jer! Er lyset på plads? Er der nogen, der har et andet ord for ’grim’ til manuskriptet?
Hvem har fået halsbetændelse og Hvorfor skal forpremieren næsten altid drille lidt? Det kan også være, at vi fortæller om
en sjov prøvegang, hvor spillerne konstant glemte deres replikker, men måske derfor improviserede nye replikker frem og
skabte en helt ny og spændende scene. Det hele med udgangspunkt i det, vi faktisk oplever til prøverne.
Sideløbende ønsker vi at pirre elevernes forventninger og forforståelse for tema og præmis gennem finurlige og
følelsesmættede sms’er fra de fiktive karakterer.
Vi tager dernæst afsæt i skræddersyede workshops før forestillingen, hvor publikumsdeltagerne leger med
teaterforestillingens særlige formsprog, fortælling og tema og således klædes på til teaterbegivenheden. Når
børnepublikummet under forestillingen oplever, at skuespillerne pludselig siger de replikker, benytter de rekvisitter eller gør
de bevægelser, som børnene selv har eksperimenteret og leget med tidligere, så kan genkendelsen skabe en følelse af
indforståethed og give mulighed for en særlig relation til og forståelse for forestillingens iscenesættelse, karakterernes
motivationer og teaterkunstnernes håndværk.
Vores før-workshops handler ikke om facit og voksenstyring eller om at fortælle forestillingen ihjel, men om at åbne
elevernes øjne, deres kropslige erfaring, fantasi og fordybelse i teatrets egenartede iscenesættelsessprog.
Workshops efter forestillingen indeholder kreative og legende øvelser i meddigtende refleksion, diskussion og evaluering:
Vi spørger eleverne: Hvad var den stærkeste oplevelse for dig - og hvorfor? Og tilbyder dem forskellige redskaber, begreber
og færdigheder, der giver dem mulighed for at opdage, sætte ord på og begrunde deres præferencer. Endeligt tilbydes
klassen en manual til at arbejde videre tilbage på skolen med eksempelvis elevanmeldelser, som får mulighed for at figurere
på ZeRUMs hjemmeside.
I ZeRUM tror vi på teatrets vigtige plads i børne- og ungdomspublikummets kulturelle repertoire og på at
publikumsudvikling går hånd i hånd med scenekunstudvikling. ZeRUMs store ønske er at rammesætte kunstoplevelsen, så
den får størst mulig resonans og værdi i børnenes liv samtidig med, at vi øger og anerkender deres kompetencer som aktive
kunstdeltagere og -kritikere.
Marie Louise Færing og Rikke Mandrella, teaterpædagogiske projektledere på ZeRUM
209

Det er vigtigt at understrege, at projektbeskrivelsen ikke primært er henvendt til lærere, men snarere skulle fungere som

PR for ZeRUMs projekter. En særlig lærervenlig udgave vil vi forfatte, hvis projektet skal udbydes fremover.
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