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”Når jeg går med på den der aftale… og leger, at jeg er 
en anden, et andet sted og tid, så blir’ bogen meget mere 
end noget, jeg bare skal læse på en stol i dansktimen. Så 
mærker jeg historien, fordi jeg er helt inde i den… Den er 
ligesom en ven, der lærer mig noget … 

Min krop rejser ind i det kolde og uhyggelige Narnia, 
som jeg ikke kendte sårn’ rigtigt før, og jeg mærker, hvor 
vildt det er at hade og være fjender … og også bange 
som dem i historien… og være modig og have venner, 
man kan stole på. 

Og så blir’ alt det, jeg kender hjemmefra og indeni også 
vigtigt midt i historien om Narnia.”
 
 
Elev i 3. klasse,  
der har arbejdet med forestillingen Narnia i Ej blot til lyst 



Drama på skoleskemaet
Siden 2015 har Drama stået på skoleskemaet på 
mange af de århusianske folkeskoler i forbindelse 
med Aarhus Teater Lærings efteruddannelse EJ BLOT 
TIL LYST. Projektet så dagens lys i forbindelse med 
folkeskolereformen, der åbner for øget samarbejde 
mellem folkeskolen og kulturlivet.

EJ BLOT TIL LYST har fokus på at kompetenceudvik-
le dansklærerne, så de får redskaber til at inddrage 
teatret i danskundervisningen - ikke som et afbræk fra 
undervisningen, men som en integreret del af den. 
Dansklæreren står i mesterlære hos AT Lærings teater-
pædagoger og i løbet af et helt skoleår, som efterud-
dannelsen varer, er de på kursus sammen med eleverne  
(læs mere om EJ BLOT TIL LYST i bilagene).

Kan teatret lære lærere at gøre eleverne 
dygtigere til dansk?
Det var spørgsmålet, som Aarhus Universitets forsk-
ningsteam satte sig for at finde svar på i 2015, da EJ 
BLOT TIL LYST så dagens lys. Tre år senere, i forsk-
ningsrapporten “Skolen i lære på teatret. Mod krop og 
drama i danskfaget” fra 2018, kunne forskerne svare 
entydigt JA. Elevernes viden og færdigheder udvikler 
sig gennem gennem projektet inden for de danskfag- 
lige kompetenceområder. Men forskningen påviser 
samtidig et dannelses- og inklusionsmæssigt poten-
tiale i EJ BLOT TIL LYST: “Mange af de deltagende 
klasser er sammensat af elever med forskellig etnisk 
baggrund, og gennem arbejdet med teaterpædago-
gikken får eleverne erfaring med at agere i forskellige 
roller i et fællesskab. Dette træner dem i at række ud 
over sig selv, og der ses følgelig mange tegn på, at 
elevgruppernes trivsel øges mod mere inkluderende 
og velkommunikerende fællesskaber.”

6.250 børn i EJ BLOT TIL LYST
EJ BLOT TIL LYST er måske det mest omfattende tea-
terpædagogiske projekt i Danmark. Når EJ BLOT TIL 
LYST 3.0 får sin foreløbige afslutning i 2025, vil knap  
halvdelen af Aarhus Kommunes folkeskoler have 
deltaget i et partnerskab med AT Læring. 6.250 
børn i primært indskoling/mellemtrin vil have stiftet 
bekendtskab med scenekunsten i danskfaget, sagt 
replikker og spillet små scener for deres kammerater. 
265 dansklærere vil have stået i mesterlære på Aarhus 
Teater i løbet af et helt skoleår, hvor de har fået nye 
redskaber til at inddrage scenekunsten i danskfaget 
og skabe en motiverende og varieret undervisning for 
eleverne.  

‘Krop og Drama’ - et hul i læreplanen
EJ BLOT TIL LYST er med til at udfylde et strukturelt 
tomrum i folkeskolen. Drama som fag har i mange 
år været nedprioriteret sammenholdt med de øvrige 
kreative fag. ‘Krop og Drama’ står som et obligatorisk 
færdigheds- og vidensmål i læreplanen for danskfaget, 
men da Drama ikke længere udbydes som obligatorisk 
fag på læreruddannelserne, mangler dansklærerne i 
folkeskolen generelt de fornødne teaterpædagogiske 
færdigheder for at kunne undervise i Drama. Og 
netop derfor vil interesseorganisationen Dansk Teater 
arbejde for drama atter kommer på skoleskemaet.  

Direktør for Dansk Teater Peter Mark Lundberg 
udtaler: ”Aarhus Teater Lærings ”Ej blot til lyst” er en 
efteruddannelse af dansklærere, som både teater- og 
skoleverdenen kan lære af. Ved at arbejde målrettet 
med scenekunst og teaterpædagogisk kompetenceud-
vikling af såvel folkeskolelærere som studerende på 
Læreruddannelsen i Aarhus, er Aarhus Teater Læring 
med til at vise en vej, hvor økosystemet styrkes og dra-
ma for børnenes skyld kan komme på skoleskemaet.”

TEATERPROJEKT GØR BØRN KLOGERE

Et stærkt samarbejde mellem Aarhus Kommune, Spar Nord Fonden og Aarhus 
Teater om Åben Skole-projektet EJ BLOT TIL LYST betyder, at tusindvis af  
skolebørn og deres lærere kan dygtiggøre sig i danskfaget gennem mødet 
med scenekunsten. Dermed bliver de ikke blot dygtigere til Dansk, men også 
klogere på livet, viser en forskningsrapport fra Aarhus Universitet. Aarhus Tea-
ters læringsafdeling AT Læring har netop modtaget en bevilling på knap 3 mio. 
kr. til en videreførelse af EJ BLOT TIL LYST, som dermed er sikret frem til 2025. 
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- Med forløbene i ”Ej blot til lyst” 
bliver i tusindvis af aarhusianske 
skolebørn præsenteret for teater 
og fortællinger, så de kan se, 
mærke og føle dem helt ned i 
maven. Det er en fantastisk måde 
at lære på. Det gælder også for 
lærerne, som får stærke kompe-
tencer med hjem i klasselokaler-
ne, så de kan tilgå værkerne og 
bruge dramaturgien derhjemme 
også. Det er aktiv læring og for-
dybelse, når det er bedst, og det 
er undervisning med gevinst for 
alle parter i samarbejdet.

Thomas Medom
Rådmand,  
Børn og Unge, Aarhus Kommune

DET SIGER STØTTEGIVERNE

- Gennem mine første 18 måne-
der som direktør for Spar Nord 
Fonden - har masser af ny indsigt 
om fantastiske initiativer i Dan-
mark krydset min vej. 
  
Spar Nord Fonden støtter pro-
jekter inden for tre områder, 
hvor kultur er det ene. At stifte 
bekendtskab med Aarhus Teater 
Læring har især lært mig, at kultur 
kan lidt af hvert. Jeg har oplevet 
elever være i gang med at spille 
teater i Aarhus - og har samtidig 
erfaret, at både elever og deres 
selvtillid vokser i forløbet. Lige i 
tråd med vores uddelingspolitik 
om, at alle skal have mulighed for 
at møde kunst og kultur.  

Ydermere passer det faktisk også 
Spar Nord Fonden rigtig godt, 
at sidegevinsterne ved ATL er 
dannelse, dygtiggørelse, flere 
perspektiver på og muligheder i 
livet.

Bo Uggerhøj 
Direktør Spar Nord Fonden

-  Jeg er meget taknemmelig for 
og stolt over, at AT Læring nu kan 
fortsætte det stærke samarbejde 
med Børn og Unge i Aarhus Kom-
mune og Spar Nord Fonden. EJ 
BLOT TIL LYST er et unikt projekt, 
som bidrager til en styrkelse af 
børns læring, trivsel og dannelse - 
det er ikke kun noget vi selv siger, 
det siger forskningen - samtidig 
med at det kan begejstre og 
inspirere børn til at blive fremtidi-
ge teatergængere. Uden støtten 
fra Børn og Unge og Spar Nord 
Fonden ville vi ganske enkelt ikke 
have kunnet videreføre projektet i 
sin nuværende form. 

I EJ BLOT TIL LYST får børn og 
unge mulighed for at arbejde ak-
tivt med kreativitet og kunst. De 
møder ikke blot teatret som pub-
likum, de lærer også scenekun- 
sten at kende indefra og på egen 
krop, når de sammen med deres 
kammerater spiller små scener og 
replikker fra den forestilling, de 
senere skal se med professionelle 
skuespillere. I mødet med sce-
nekunsten oplever de scenarier 
fra livet, som de kan spejle sig 
i, og det er en vigtig vej for at 
dannes som menneske. Jeg ser 
denne dannelsesproces, som et 
vigtigt fælles omdrejningspunkt 
for folkeskolen og teatret. 

Trine Holm Thomsen 
Teaterdirektør



DET SIGER SKOLERNE  
OM EJ BLOT TIL LYST 2.0 (2018-21)
 
Alle lærere fortæller til vores reflektionsteammøder, hvordan elever, som de ofte ser som inaktive eller 
tilbageholdne, pludselig oplever at kunne gå forrest og opleve succes i undervisningen. Der er ingen 
som falder igennem, og det er et kæmpe plus i en ellers svær disciplin, hvor man er nødt til at give lidt 
af sig selv og turde satse lidt. ... Med EJ BLOT TIL LYST har dansklærerne fået en helt ny værktøjskasse 
ind i tekstarbejdet, som giver mulighed for, at tænke ud af boksen, sætte krop på teksters personer, 
situationer og tanker og som danner helt nye og kompetente teatergængere blandt de elever, som har 
været en del af lærernes uddannelse.
Charlotte M. Pedersen, viceskoleleder og pædagogisk leder, Gammelgaardsskolen 

”Ej blot til lyst giver os mulighed for at tilbyde facetter af danskfaget til eleverne, som vi ellers har haft 
vanskeligt ved selv at levere på samme høje niveau og styrker derved elevernes læring og sociale 
relationer. Lærernes kompetencer løftes og suppleres med viden og erfaring med æstetiske læringspro-
cesser. Hvilket giver lærerne mulighed for at styrke deres kompetence inden for en dimension af dansk-
faget.” Mette Malmros, mellemtrinsleder, Frederiksbjerg Skole 

 
”De deltagende lærere oplever, at de sammen med deres elever på en sjov og engagerende måde 
tilegner sig helt ny viden om netop Krop og Drama i danskundervisningen. ...  
Eleverne giver tydeligt udtryk for, at det er en ny og god måde at blive undervist på. Vi oplever, at de er 
meget engagerede. Mange af de øvelser, eleverne skal lave i forbindelse med at fortolke tekster, kræ-
ver, at de kan samarbejde lynhurtigt, blive enige og “lytte til hinanden” - både verbalt og kropsligt. Det 
er kompetencer, som vi kan se, har positiv afsmittende effekt i det øvrige arbejde i elevernes skolehver-
dag. Lene Koch Borchmann, pædagogisk leder indskoling/mellemtrin, Solbjergskolen

Deltagelse i Ej blot til lyst har betydet en ny og meget motiverende indgang til danskfaget for de lære-
re, der har deltaget. ... Både deltagende lærere og elever har været meget begejstrede for deltagelsen 
og ville ønske, de kunne få mere af samme skuffe på teatret, men det lever heldigvis videre i undervis-
ningen og elevernes bevidsthed.  
Mette Birk Munthe, pædagogisk leder i 1.-5. klasse, Kragelundskolen

Vi ser i dag, at dansklærerne i særlig grad benytter sig af de dramapædagogiske redskaber i deres 
litteraturarbejde i hverdagen. Lærerne benytter også de dramapædagogiske redskaber og tilgange i 
det relationelle arbejde, når eleverne har brug for at give udtryk for svære ting, der engang i mellem er 
svært at sætte ord på. Kropssprog kan noget andet end det talte sprog.     
Martin Appel Loft, skoleleder, Lisbjergskolen



Projektets dobbelt formål

• At fremme lærernes evne til at inddrage teateræstetiske 

metoder i danskundervisningen (skoleudvikling)

• At fremme lærernes evne til at inddrage den professio-

nelle scenekunst i undervisningen (publikumsudvikling)

Principper

• Forpligtende partnerskab

• Stærkere læringsfællesskaber - SLF (Stærkere Lærings-

Fællesskaber) - alle lærere deltager i  

fagteams, så læringen bedre forankres på skolen 

• Det pædagogiske forløb knyttes altid til en konkret 

teaterforestilling

Metode

• Mesterlæring

• Modtagerorienteret

• Didaktiseret indhold  

Finansiering 

• Børn og Unge, Aarhus Kommune (2,13 mio. kr.)

• Spar Nord Fonden (0,8 mio. kr.)

• Egenfinansiering fra de deltagende skoler (0,5 mio. kr.)

• Egenfinansiering Aarhus Teater (2,6 mio. kr.)

Antal deltagere i Ej blot til lyst 2025
• 21 folkeskoler
• 6.625 elever

• 265 lærere

Hvert år deltager hver skole med 5 dansklærere og 5 klasser.  

Frem til 2025 vil 21 århusianske folkeskoler have deltaget i Ej 

blot til lyst.

Deltagende Skoler i Ej blot til lyst  

2015-18
• Tranbjergskolen, Skjoldhøjskolen, Engdalskolen, Samsø-

gades Skole, Vorrevangskolen, Skovbakke- 
skolen (Odder)

2018-21
• Solbjergskolen, Gammelgaardsskolen, Kragelundskolen,  

Frederiksbjerg Skole, Lisbjerg skole

2018-21
• Skæring Skole, Holme Skole,  

Højvangskolen, Skåde Skole,  
Rosenvangskolen

2023-25 
• 5 nye skoler

Faglige sparringspartnere 

Aarhus Universitet 

Forskningsrapport om Ej blot til lyst: ”Skolen i lære på tea-

tret. Mod krop og drama i danskfaget”, Ida Krøgholt, Aarhus 

Universitet (april 2018). 

Hovedkonklusion i rapporten: Metoderne i Ej blot til lyst 

styrker elevernes læring, trivsel og dannelse samt styrker 

inklusionen af bogligt udfordrede elever.

Læreruddannelsen i Aarhus (VIAUC)

Fungerer som danskfaglig sparringspartner

Både Aarhus Universitet og VIAUC udgiver løbende forsk-

ningsartikler om Ej blot til lyst.

FAKTA EJ BLOT TIL LYST  
EJ BLOT TIL LYST er en efteruddannelse af dansklærere i folkeskolen. Lærerne 
står i mesterlære hos ATLs teaterpædagoger og er bl.a. på kursus sammen med 
deres elever. Lærerne får redskaber til at inddrage den professionelle scene-
kunst og teaterpædagogiske principper i den fagfaglige del af danskunder- 
visningen. Projektet blev etableret i 2015 og løber indtil videre til 2025. Aarhus 
Universitet har fulgt projektet i tre år og udgivet en forskningsrapport i 2018, 
der påviser at arbejdet med scenekunst og teaterpædagogiske redskaber  
styrker børns læring, sociale kompetencer og understøtter inklusion. I 2025 vil 
6.625 børn have deltaget i projektet sammen med deres dansklærer.

BILAG



Læs mere om Ej blot til lyst

https://www.aarhusteater.dk/ej-blot-til-lyst/

EJ BLOT TIL LYST:  
MESTERLÆREFORLØBET
I EJ BLOT TIL LYST er dansklæreren hovedpersonen og i mesterlære hos AT 
Lærings teaterpædagoger. Undervejs i forløbet deltager lærerens klasse i forløbet. 

Mesterlæreforløbets hovedelementer

• Lærerkursus 1 på Aarhus Teater (kl. 8.30-15.30) 

• Undervisningsforløb 1 på skolen - med klassen 

(kl. 8-12) 

• Undervisningsforløb 2 på Aarhus Teater  

(sammen med klassen - kl. 9-13.30) 

I forløbet indgår rundvisning på teatret, introduk-

tion til teatrets virkemidler, sanserejse, teater- 

øvelser med replikker fra Aarhus Teaters aktuelle 

familieforestilling (Alice i Eventyrland) 

• I teatret – lærer og elever ser årets familie- 

forestilling (Alice i Eventyrland) 

• Lærerkursus 2 på Aarhus Teater (kl. 8.30-15.30) 

• Evaluering skoleledelse / lærere / ATL (1,5 time) 

• Fremlæggelses- og sparringsdag på skolen  

(2 timer) 

• Hertil kommer:  

Lærerens egen forberedelse og obligatoriske 

teamrefleksioner

Når skolen har afsluttet de to år i Ej blot til lyst, kan 

lærerne deltage i årlige brush-up kurser i AT Læring.

BILAG
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OM AARHUS TEATER LÆRING 
“Vi vil ramme børn og unge på eksistensen.”  
Fra AT Lærings strategiplan

3 HOVEDSPOR

1. EJ BLOT TIL LYST 3.0 
(2021-25)
- hovedprojekt i ATL - efteruddannelse 

af dansklærere

2. TEATER MED ALLE
- teaterpædagogiske tilbud til lærere 
og elever i grund- og ungdomsuddan-
nelserne samt lærerstuderende (VIA) 

• TEATERVÆRKSTEDER 

3-timers workshops på Aarhus 

Teater 

• TEATERVÆRKSTEDER   

på engelsk (Romeo og Julie)

• SKRIVEVÆRKSTEDER

(3-timers workshop på skolen/ 

virtuelt)

• TEATERANMELDERIET 

(for gymnasieelever)

• PRÆSENTATION  

OG FORMIDLING

• UNDERVISNINGSMATERIALER

• LÆRERKURSER 

• RUNDVISNINGER 

• VIRKSOMHEDSBESØG (særligt 

fokus på erhvervsuddannelser) 

• ARTIST TALKS med skuespillerne

• PÆDAGOGISK MATERIALE-

BANK

Kan frit tilgåes på  

www.aarhusteater.dk/materiale-

bank 

3. FRITIDSTILBUD
- teatertilbud til børn og unge 

• Sommerskole

• Teen-teater i ungdomskolen

• Teen-teater - unge laver fore- 

stilling på en af Aarhus Teaters 

scener

AFDELINGEN
AT Læring er en af de største teater-

pædagogiske afdelinger i dansk teater. 

Afdelingen beskæftiger tre fastansatte 

og seks projektansatte teaterpædago-

ger samt en leder. Fælles for medar- 

bejderne er, at de kender skoleverde-

nen indefra og kan arbejde i rummet 

mellem skole og teater. 

HVOR MANGE  
DELTAGER SAMLET I  
AT LÆRING?

2019/20 (seneste ‘normale’ sæson):

5900 børn, unge og lærere 

2020/21 (‘corona-sæson’):

4500 gennemførte aktiviteter 

1700 aflyste aktiviteter 

Samlet potentielt deltagerantal: 6.200 

HVER 3. AF AARHUS 
TEATERS PUBLIKUM 
ER UNDER 25 ÅR

Hver tredje af Aarhus Teaters publikum 

er under 25 år.  

I det senest godkendte årsregnskab 

2019/20 udgjorde den unge mål-

gruppe 33.500 ud af et samlet besøgs-

tal på knap 100.000.

AT Læring er en central del af 

Aarhus Teaters børn- og unge  

program, der også omfatter  

• et relevant børn- og unge reper-

toire med forestillinger til alle 

unge i aldre 

• billige teaterbilletter (skoler 65 kr. 

/ ungdomsbilletter 80 kr. til alle 

forestillinger).

Læs mere om AT Læring 

www.aarhusteater.dk/ATL

BILAG
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