
Praksiseksempel fra Teater 
GROB

Freja Rault-Lykkeberg 



Introduktion
 Publikumsudvikling i praksis
 Rum til læring v. ha ”hands-on” oplevelser
 Fokus er elevernes oplevelse og feedback af deres 

teateroplevelse (workshop + forestilling) på teatret
 Forskellige formater: Før workshops af 1,5 times 

varighed, teaterhold af 4 mdr. varighed samt 
kursusdage / sæsonpræsentation for undervisere

 Praksis og akademisk baggrund. Freelance 
 Teater GROB laver forestillinger for + 14 år  



KLÆDT PÅ TIL GROB
 Formål

At inspirere og give konkrete metoder og redskaber til at anvende den professionelle teateroplevelse i 
undervisningen.

 Format

Få et ”hands-on” indblik i teatret med en workshop. Workshoppen varer som udgangspunkt 2 lektioner á 
45 minutter. Med udgangspunkt i den teaterforestilling I skal se på teatret, vil I og jeres elever få en unik 
oplevelse af at arbejde med forestillingens tematik på en levende og inspirerende måde.

 Indhold

Rundvisning: Introduktion til Teater Grob – hvem er vi og hvad vil vi? 
Fælles teaterøvelser
Arbejde med udvalgte scener i grupper
Visning i grupper i Teatersalen
Fælles refleksion og elevevaluering 



Rundvisning – karriereorienteret:
 Hvilke arbejdsrum er der på teatret
 Hvem arbejder på teatret og hvilke arbejdsopgaver har 

de



Arbejdsrum på teatret
 Oplysninger om dette emne
 Supplerende oplysninger og eksempler
 Hvordan emnet berører tilhørerne



Arbejdsrum på teatret
 Giv et eksempel eller en anekdote fra det virkelige liv
 Vis medfølelse med tilhørernes situation, hvis det er 

relevant



Arbejdsrum på teatret
 Tilføj et stærkt udsagn, der opsummerer, hvad du føler 

eller tænker om dette emne
 Opsummer vigtige punkter, som du ønsker, at 

tilhørerne skal huske



Teaterøvelser i den aktuelle scenografi
 Opsummer handlinger, som tilhørerne skal udføre
 Opsummer eventuelle opfølgende handlingspunkter, 

der kræves af dig



Elevevaluering
?Hvordan har det været at være her på GROB i dag?

?Hvad overraskede dig?
?Hvad har du lært?

?Hvordan kan scenekunst bruges generelt i gymnasiet?





Elevernes feedback



Elevernes feedback 
Video fra Egedal Gymnasium (2:24min)

https://youtu.be/pEyB2S53fFY



Spørgsmål fra salen?
Kontakt mig på  freja(a)grob.dk eller 60242140
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