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Forestil dig at du har det faglige ansvar for at 21 pædagogstude-
rende kan håndtere procesdrama i indskoling & fritidsaktiviteter. 
Hvad gør du? Man kunne kalde det begyndelsen til en case i et 
nutidigt dilemmaspil. 

Hvad skal der til for at du og jeg kan praktisere dramaleg, kultur-
produktioner, procesdrama eller lignende i en pædagogisk sam-
menhæng? Hvordan bliver man en kompetent leder af teaterfag-
lige processer? Det er tilbagevendende spørgsmål i mit arbejdsliv 
på en professionshøjskole
Interesserer det overhovedet nogen?
Selv oparbejdede jeg via mesterlære og stændige forsøg på egen 
hånd et håndværk; det varede mange år, og det er slet ikke slut. 
Efterhånden som jeg fi k et bedre greb om det at lede teaterfaglige 
processer, har jeg det ofte som om jeg kan vi blive ved med at 
generere nye forløb, og videreudvikle facetterne i de forhånden-
værende. 

Min personlige vej er ikke i sig selv interessant, men relevant, når 
jeg bidrager til at uddanne pædagoger. Somme tider bliver min 
egen vej en rettesnor – når jeg føler mig overbevist om at noget 
virker og søger at genskabe det; andre gange er min egen vej et 
korrektiv – der er, og må være, mange andre veje til teaterfaglig 
viden, færdigheder og kompetencer end dem jeg selv har betrådt.

Som rettesnor er der meget der er helt i hegnet – der er kun ringe 
tid og muligheder for at skabe rammer for afprøvning og udforsk-
ning af teaterfaglige praksisser. Men derfor synes jeg godt der 
kan være måder at arbejde på som tåler gentagelse. Som korrektiv 
byder mange andre kilder sig til. En af de seneste som jeg glæder 
mig over at anvende, er Drama som læringsform af utrættelige 
professor emeritus Aud Sæbø. 

Uudtømmelige kilder  
En anbefaling af Aud Sæbø (2016): 
Drama som læringsform

Af Kim Jerg 
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Anne Bogart 
& Tina Landau
BOGEN OM
VIEWPOINTS

Viewponts og composition har i mere end 30 år inspire-
ret koreografer, skuespillere, instruktører, scenografer,
dramaturger og dramatikere verden over. Viewpoints er
en fysisk metode, der kan bruges til at generere materia-
le til scenen og til at styrke opmærksomheden, nysgerrig-
heden og samspillet i en prøveproces. Composition er et
værktøj til at ordne, sortere, sammensætte og præsentere
sit arbejde til scenen. 

I Bogen om Viewpoints formulerer Anne Bogart og Tina
Landau Viewpoints og Composition på baggrund af de-
res eget arbejde som sceneinstruktører og undervisere.  

Viewpoints tilbyder et apparat til at beskrive bevægelse.
Metoden kan anvendes på tværs af kunstarter og bidra-
ger med nye måder at gå til scenisk materiale på. Gen-
nem ni bevidsthedspunkter lærer man med Viewpoints at
blive bevidst om kroppens udtryk i tid og rum; at lytte og
reagere med hele kroppen.

Viewpoints kan, uanset alder og niveau, anvendes i alle
faser af en scenekunstnerisk proces, hvis man ønsker at: 

• træne sammen som gruppe
• hente inspiration til øvelser og forløb
• styrke dynamik, selvstændighed og samspil i 

et skabende ensemble
• øge sin opmærksomhed og kropsbevidsthed
• improvisere bevidst og intuitivt
• generere materiale fra bunden
• træffe valg i arbejdet på scenen.

Bogen om Viewpoints er til performeren, underviseren, in-
struktøren eller andre nysgerrige, der bruger kroppen som
materiale i deres arbejde og ønsker at bruge metoden i
praksis. Denne første danske oversættelse af bogen giver
mulighed for umiddelbart at anvende og forstå begreberne
i det praktiske, skabende og kunstneriske arbejde. 

Anne Bogart er kunstnerisk leder af SITI Company i New
York. Hun er desuden professor ved Columbia University,
hvor hun leder the Graduate Directing Program.

Tina Landau er freelance instruktør, underviser og forfat-
ter samt medlem af Steppenwolf Theatre Company. 

Oversat af 
Clara Marie Tange og 
Johanna Malene Geiger
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