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”Cyberhus' opsøgende arbejde – hvorfor ikke lade børn 
tale til børn”

Pixievaluering af Online4ever. P æ dagogisk formidlings samarbejde mellem  
Bikubenfonden, C yberhus.dk og Filurens  Teaterskole for B ørn.

1) Baggrund for projektmidler:

I 2008 blev der på Filurens Teaterskole for Børn (herefter Filuren) udviklet en debatteater-
forestilling, der havde forumteatertræk med en spilleder og ”stop-sekvenser” samt input fra 
publikum. Emnet var brug af digitale medier, og ønsket var at debattere brug af internettet, 
online communities , mobiltelefoni og etiske dilemmaer ved brug af de digitale medier. 
Gennem en af disse forestillinger fik vi, Cyberhus, kendskab til forestillingen, og 
kontaktede Filuren om et muligt samarbejde. Vi øjnede muligheden for at finslibe Filurens 
produkt og yde eksperthjælp på det rent indholdsmæssige område, hvorved vi i Cyberhus 
kunne få noget, vi i vores skoletjeneste ofte havde savnet: legemliggjorte cases og 
identifikationsobjekter for vores undervisning. Her både i form af et vedkommende 
teaterstykke med stor værdi for tilskueren; men også i form af et digitalt og visuelt 
orienteret videomateriale med udgangspunkt i skuespillere og teaterplots. 
Da Cyberhus' og Filurens grundlæggende etik er meget ens, blev det hurtigt besluttet, at vi 
skulle søge midler til et samarbejde i 2009. Projektbeskrivelsen faldt i god jord hos 
Bikubenfonden, der tilkendegav, at den ville finansiere projektet i dets løbetid. Denne 
evalueringsskrivelse vil gennemgå proces, produkt og mulighed for fremtidig videreførelse 
af projektet. 

2) Kort om forestillingen:

Indledningsvist havde forestillingen titlen ”Hvem Skriver J M” - en lidt kryptisk henvisning til 
børnenes eget sms-sprog og samtidigt en slet skjult henvisning til et af de problemer, der 
ofte er genstand for Cyberhus' skoleoplæg: kan man overhovedet være sikker på, hvem 
man skriver med når man sms'er og chatter? I projektets startfase fandt vi dog hurtigt ud 
af, at titlen var en kende for kryptisk. Vi besluttede os for at ændre titlen til det mere åbne, 
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”Online4ever”. Online4ever dækker mere præcist over den samlede adfærd hos nutidens 
børn og unge, der nok oplever trangen til at være evigt  ”connected” som størst. 

Forestillingen er opbygget på scenarier, der er udviklet med børnene. Alt spil er 
improviseret, men hviler på de scenarier, der er udviklet af børnene selv med 
udgangspunkt i Cyberhus' aktuelle skoleemner og generelle input. I al Cyberhus' arbejde 
er inddragelse af børnene vigtig, fordi vi tror på, at de webetiske emner udvikler sig 
dynamisk, og fordi vi tror, det sikrer størst identifikation. Det har derfor også været en 
naturlig konsekvens, at forestillingens børneskuespillere selv var med til at udvikle stykket, 
så det kunne fremstå realistisk overfor den jævnaldrende målgruppe, der skulle være 
publikum for teaterstykket.

Kort fortalt er O4E et teaterstykke, der gør brug af 6 børneskuespillere, 2 voksne spilledere 
samt en voksen konsulent fra Cyberhus.1 Forud for selve forestillingen iværksættes der en 
”opvarmning” af publikum. Denne opvarmning består i en øvelse, som vi i Cyberhus står 
for i kraft af den opøvede ekspertise indenfor unge og nye medier. Øvelsen er en 
værdilinjedebat, der omhandler en række af de temaer, der også inddrages i teaterstykket. 
Der fokuseres på dele af onlinelivet, som publikum selv oplever det. Opvarmingsøvelsen 
sker dels fordi vi gerne vil tune publikum ind på emnet, og fordi vi gerne vil kunne spore en 
evt holdningsændring, når vi igen tager fat på dem efter stykket.
Selve stykket er bygget på 8 kondenserede handlingsforløb, der overlapper hinanden, 
fordi de både kan stå selv og ses i en større sammenhæng. Et plot er eksempelvis, at en 
pædagog i ungdomsklubben har efterladt sin mobiltelefon i sofaen, hvorefter et par drenge 
begynder at sende sms'er fra den til nogle af pigerne fra klassen, hvilket udvikler sig til en 
række misforståelser. Et andet plot omhandler det at mødes med en person, man ikke 
kender fra dagligdagen. Efter hvert plot i stykket har publikum haft mulighed for at 
udspørge og kritisere en af skuespillerne i ”den varme stol”. Dette giver publikum 
muligheden for selv at komme med holdninger og rette op på evt. fejlbeslutninger hos 
stykkets skuespillere. Denne del styres af en spillederen, og ofte inddrages Cyberhus' 
konsulent i spørgsmål, der kræver viden om eksempelvis et bestemt community eller en 
1 Fra Filuren: Tanja Louring og Sune Tønning Sørensen. Fra Cyberhus: Jonas Ravn
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bestemt lovgivning på området. Afslutningsvist kommer Cyberhus igen på banen. Dels for 
at trække en rød tråd gennem diskussionerne og stykket generelt, men også for igen at 
hive publikum på gulvet til en afsluttende øvelse. Her fokuseres der nok engang på 
publikums egne holdninger.2 (i et senere afsnit i indeværende evaluering afdækkes 
effekten og betydningen af både opvarmning og nedlukning). 

3) Besøgte skoler:

jf. projektbeskrivelsen har vi haft mulighed for at lave 2 x 8 forestillinger i løbet af 2009. 
Hvilket konkret betyder en turné i foråret samt en turné i efteråret (og videoproduktion 
herimellem).
Det relativt lille antal oplæg skyldes at projektet spilles for skoler i skoletiden – men med 
almindelige skoleelever som bærende aktører i rollerne. Det betyder at vi var nødsaget til 
at lave to afgrænsede forløb, hvor vi fik tilladelse af forældrene til, at børnene måtte få fri 
fra skole. Som det også vil fremgå senere, så er dette faktum både styrken og svagheden 
ved projektet. Det er en stor pædagogisk succes at lade jævnaldrende børn udspille 
dilemmaerne, men det er samtidigt også en logistisk besværlighed, da man ikke kan 
booke besøg over et helt år, fordi skuespillerne SELV skal passe deres skolegang.
Det lave antal forestillinger, der har været til rådighed har gjort det nemt at ”sælge” det. Til 
trods for skolernes og institutioners påkrævede tilskud til kørsel, har det været gnidningsfrit 
at booke forestillingerne. Vi valgte helt naturligt at lægge tilbuddet ud i de skole- og 
SSPnetværk som både Filuren og Cyberhus har oparbejdet via forestillinger og 
Cyberskoleoplæg. Helt konkret har det betydet at vi har besøgt følgende steder:

Dato Sted Antal elever/publikum
24. maj – 2009 Gjellerupscenen 40
27. maj - 2009 Midtbyklubben, Århus 22
28. maj – 2009 Møllevangsskolen 26
2. juni – 2009 Enggårdsskolen, Billund 25
2. juni – 2009 Enggårdsskolen, Billund 25
4. juni – 2009 Tilst klub 30

2 En del af Cyberhus' samtale med publikum efter stykket er naturligvis også at gøre opmærksom på Cyberhus og 
Cyberskolen som en mulighed for at få hjælp, hvis man har oplevet noget ubehageligt på nettet.
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5. juni – 2009 Børnenes Friskole 28
5. juni - 2009 Børnenes Friskole 31
2. november – 2009 Skanderborg Realskole 25
2. november – 2009 Skanderborg Realskole 25
3. november – 2009 Skanderborg Realskole 22
3. november - 2009 Skanderborg Realskole 23
4. november - 2009 Strandskolen, Risskov 27
4. november - 2009 Strandskolen, Risskov 28
5. november - 2009 Strandskolen, Risskov 25
5. november - 2009 Strandskolen, Risskov 25
10. november - 2009 Klubben Vejlby 52

Responsen fra SSP-medarbejdere, klubber og skoler antyder at vi nemt kunne booke 
væsentligt flere besøg. Derfor er det også endnu mere bedrøvende, at vi oplevede en last-
minute aflysning i anden runde. Med afgrænsede spilforløb er projektet meget sårbar 
overfor pludselige aflysninger. Skuespillerne har deres skolegang at passe og de kan kun 
deltage i forestillinger i den aftalte periode. Det var i dette tilfælde ikke muligt at flytte 
forestillingen til ugen efter, og det var ej heller muligt at booke et nyt publikum med blot en 
dags varsel.

4) Proces og produkt – arbejdet med konceptet

Forud for projektets begyndelse var det nødvendigt at lægge nogle strategier for 
processen. Vi måtte indledningsvis gøre os klart, i hvilken retning og ikke mindst med 
hvilken pædagogisk etik, der skulle arbejdes. Børnene ville blive stillet på en hård prøve: 
formidle et vanskeligt, ”modent” stof, spille på en intim scene uden beskyttende remedier 
som teaterlys og fastlagte, indøvede replikforløb mm. Endvidere skulle de improvisere 
med publikum, hvilket er udfordrende selv for professionelle skuespillere. Alle disse 
risikomomenter måtte vi forsøge at mindske i den indledende proces.
Ræsonnementet gik således, at børnene ikke kunne forventes at springe ind og ud af 
roller, som en voksen skuespiller kunne; nogle ville måske kunne lave flere figurer, men at 
improvisere frit og konsekvent i rollen ville kræve stort ejerskab; vi måtte programmere 
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spillerne med rollens historie, personlighed, relationer og tankegang i forvejen. Vi havde et 
ønske om en struktur, som delvis var et i forvejen bestemt dramaturgisk forløb – men uden 
fastlagte replikker – og en impro-fase, hvor vi ville lade publikum interviewe rollen; en 
øvelse som både drama- og dansklærere har brugt i årevis kaldet ”Den Varme Stol”. Vi 
ønskede at sætte alle rollerne i ”Den Varme Stol” og lade publikum stille spørgsmål direkte 
til dem. Derfor måtte børnene dels være trygge og sikre i deres rolle, og dels have et 
stærkt sikkerhedsnet på plads, så de ikke var alene, hvis improvisationen tog magten fra 
dem.
Resultatet af disse overvejelser var entydige: børnene måtte bygge én rolle hver, tage 
ejerskab over den fra bunden og kende den ud og ind, for at gøre improvisationen 
vellykket. Hensigten var at minimere risikoen for, at børnene i risikofasen – ”Den Varme 
Stol” – ville blive usikre, miste figuren og således skade stykket og - meget vigtigere - få en 
nederlagsoplevelse. Det har hele tiden være essentielt at børneskuespillerne ikke bliver 
udnyttet. I tilbageblik har der ikke været noget at bekymre sig over. Publikum har 
fuldstændigt forstået forholdet mellem skuespiller, rolle og virkelighed, og stort set ingen 
har udnyttet skuespillerne.

Æstetisk havde vi et ønske om at lade børnene spille helt naturalistisk i stiliserede 
omgivelser. Dette ville øge indlevelsen for spillerne – og empatiseringen fra publikum – 
uden at så tvivl om, at der var tale om en teatral situation. Bortset fra nogle stiliserede 
rammesætninger spillede børnene så naturligt som muligt, brugte deres eget sprog og 
naturlige gestikker, alt sammen for at skabe en emotionel autenticitet. 
Vi indså også, at børnene IKKE kunne blive eksperter på medierne; det ville være for 
meget forlangt at kræve for hvem som helst. Derfor måtte vi klæde børnene på til at vide 
lige præcis nok om Facebook, Arto, Mobiltelefoner, World of Warcraft m.m. til at kunne 
improvisere overbevisende og herefter lade os selv (Cyberhus primært) komme med 
ekspertvurderingerne. 

5) Holdning og filosofi

Vi ønskede at udsige, at medierne i sig selv ikke er et problem, men brugernes – i dette 
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tilfælde børns – håndtering af medierne kræver refleksion og empati. Vi ville således 
forsøge at lægge op til diskussion om etisk opførsel i de nye medier på vores spillesteder. 
Vi ville ikke forsøge at udsige noget normativt – hvilket dels udsprang af en ydmyghed 
overfor en kompleks problemstilling, og dels en modvilje mod moraliserende udlægninger 
af børnenes online-adfærd. Vi ville præsentere en destilleret version af en håndfuld 
vanskelige problemstillinger, dramatisere dem så emotionelt autentisk som muligt og lade 
pædagoger, lærere, forældre og børn og unge varetage den videre diskussion i en etik 
som handler om, at det er nødvendigt at reflektere over sin sociale adfærd på nettet, børn 
og børn imellem – og ikke mindst børn og voksne imellem. Forestillingen er en slags 
modreaktion mod den ofte hørte advarsel: ”internettet er farligt, pas på pas på pas på,  

man kan aldrig vide, hvem man skriver med, hold jer indendøre og frygt alle .” Vi 
efterstræbte en mere objektiv, nøgtern udsigelse; nemlig at de digitale medier har udvidet 
menneskets mulighed for at være i kontakt med hinanden på godt og ondt. Børn og unge 
navigerer meget mere intuitivt i disse medier end forældregenerationen og har således 
mulighed for at konstituere deres egen socialitet udenfor forældrenes kontrollerende og 
regulerende øje. 
At lade ”børn spille for børn” er måske blevet en poppet frase med årene, men i vores 
sammenhæng var det præcis det, der skulle til. Den pædagogiserende, moraliserende og 
normative udsigelse forsvandt i de børne-anførte sekvenser. Så længe vi præsenterede 
fakta og kontinuerligt opfordrede til publikumsdiskussion og -inddragelse, ville publikums 
egne erfaringer, domme og normativitet komme i spil, og udsigelsen og formålet ville være 
opnået. I den mundtlige efterkritik var det altid positivt at høre fra lærere og børn, at vi ikke 
faldt i den grøft, hvor man ureflekteret kritiserer børn og unge for deres generelle adfærd 
på nettet. ”I viser det som det virkeligt er ”, hørte vi en dreng sige på et skolebesøg.

6) Det skal være realistisk:

I samråd med Filuren valgte vi at indskrænke spillergruppen, da forestillingen skulle være 
mere turnévenlig, og vi reducerede fra ni til seks børn, tre af hvert køn. Desuden måtte vi 
jævnligt tilpasse nogle af plottene til mere realistiske og mindre dramatiske scenarier. En 
tidlig idé om pigen Signe, der blev fotograferet i badet og nøgenbilledet lagt på nettet, 
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valgte vi at ændre til en mere hverdagslig problematik for danske børn anno 2009: At blive 
fotograferet i en privat situation uden at være bevidst om sit udtryk. Her blev en pige 
fanget med sin finger godt begravet i næsen og billedet efterfølgende – uden pigens 
vidende – sendt rundt til hele venneflokken samt lagt på nettet. Ifølge vores erfaringer fra 
skolebesøg i almindelig Cyberhus-regi er dette en mere sandsynlig situation, der lige såvel 
kan bringe et barn i stor forlegenhed. Med teaterformen fristes man til at overdramatisere, 
hvilket kan fjerne noget af identifikationen hos publikum. Vi ønskede at få de ureflekterede 
mediebrugere i dialog, hvilket i højere grad syntes at lykkes ved at sætte situationen 
mindre på spidsen.
Retrospektivt føles det både rigtigt og forkert at gøre historierne mere realistiske. Man 
højner genkendeligheden hos publikum, men man fjerner også lidt 'action' fra forestillingen 
som kan fange publikum. Vi valgte, at dramatisere de efterfølgende film en tand mere end 
plottene i forestillingen. (mere om filmproduktion og vidensdeling senere i denne 
evaluering)

7) Interaktivitet og medvirken:

Vi ønskede at afprøve, om børn kunne spille forumteater, med publikumsinteraktion. 
Faktisk havde vi indledningsvis et æstetisk ideal om at lade publikum være 
medbestemmende i forhold til dramaturgiens udvikling. Som indstuderingsforløbet skred 
frem, viste det sig dog, at et åbent, interaktivt stykke – som forumteater ofte spilles – ville 
stille for store krav til den børnegruppe, vi arbejdede med. Som tidligere nævnt stiller 
emnet (nye mediers indflydelse på børn og unge) temmelig store krav til skuespillerne. Vi 
valgte derfor en række nedslagspunkter, hvor publikum kunne kommunikere og således 
interagere med rollen. Hvordan dette udspillede sig, afhang aldeles af publikums input. I 
det henseende er det vores vurdering, at projektet lykkedes. Til gengæld vil det nok være 
ærligst at sige, at vi ikke lod publikum påvirke dramaturgien. I begge runder havde vi flere 
nedslagspunkter, hvor publikum blev bedt om at afgøre, i hvilken retning historien skulle 
udspille sig. Men for disse gjorde det sig gældende, at publikums valg kun affødte ganske 
få ændringer; nogle ændrede replikforløb eller en anderledes undertekst. Kun et sted fik 
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publikum to helt forskellige udfald – en indstuderet scene eller en grusom 
skæbnefortælling v. spillederen. 
Til gengæld indså vi i vores refleksioner noget andet om den type interaktivitet, vi faktisk 
lykkedes med; den tjente en anden herre end den æstetiske. Fordi vi i begge versioner af 
stykket involverede publikum, diskuterede med dem og lod dem forholde sig til 
problemstillingerne, gjorde vores model, at debatten blev påbegyndt i teatersalen. 
Publikum forsøgte at tale med børnene på scenen om det, vi efterfølgende ville have dem 
til at tale med hinanden om. Man kan sige, at stykkets form spejlede vores udsigelse; den 
fordrede kommunikation – uden kommunikation, interaktion og debat bevægede 
forestillingen sig ikke videre – ligesom vi i den komplicerede diskussion om børn og 
voksnes brug af mobiltelefoner, internet og online communities bliver nødt til at 
kommunikere, debattere og diskutere for at kunne flytte os. Dermed fik vi indfriet vores 
formål om at åbne for dialog ved brug af interaktivitet og med inspiration fra Forumteateret. 

8) Effekt af opvarmning og nedlukning med publikum:

Hvor teaterformen naturligvis er en selvfølge for en samarbejdspartner som Filurens 
Teaterskole for Børn, har denne form været helt ny for Cyberhus. I Cyberhus har vi 
tidligere arbejdet med at lade børn formidle til børn på forskellig vis; men aldrig via teater. 
De indlagte øvelser med publikum – både indledningsvist og i afslutningen af forestillingen, 
ligger langt mere i forlængelse af de metoder, Cyberhus normalt anvender for at skabe 
opmærksomhed om webetik. Det er i høj grad vores opfattelse, at de to forskellige 
elementer spiller fantastisk godt sammen og helt sikkert er en frugtbar måde at formidle 
på.
Det er helt grundlæggende for hensigtsorienteret kommunikation, at man gerne vil opnå en 
holdningsændring. Og den skal gerne kunne påvises. Desværre er dette et umuligt ønske, 
fordi man ganske enkelt kun har den mulighed, at man spørger publikum efter stykket, om 
de er blevet klogere. Vi har ikke andet at måle på. Derfor indlagde vi publikumsøvelser 
både før og efter forestillingen. I begge tilfælde var det Cyberhus' konsulent, der stod for 
øvelsen. Den indledende øvelse med værdilinjedebatten var centreret om en række 
påstande om brugen af communities, mobiltelefoner mv., som publikum skulle erklære sig 
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enig eller uenig i. Eksempelvis: ”man s kal s vare på en sm s  s ene st 10 minutter efter man  

har modtaget den” eller ”Hvis man ikke har en profil er man udenfor” dvs. en række 
holdningsbårne udsagn, der skulle vise os et billede af publikum. Efter forestillingen 
samlede vi nok en gang publikum til en sådan værdilinje. Blandt andet for at høre deres 
mundtlige vurderinger af stykket og sandsynligheden af de forskellige plotlines. Langt 
oftest var børnene overvældende glade for både stykket og indholdet. Ofte hørte vi også at 
forestillingen havde givet publikum en slags helikopterperspektiv på nogle af de 
problematikker, de ofte ser inde fra, hvilket har været rigtigt positivt. 
Nogen konkret holdningsændring hos modtagergruppen generelt har dog været svær at 
påvise. Vi efterlades med følelsen af at have skabt ”noget at tænke over” hos publikum. 
De mange positive kommentarer om ægtheden i historierne giver os troen på, at video- og 
undervisningmaterialet, som bygges på forestillingens plotlines kan skabe en 
holdningsændring og være debatskabende i de danske skoleklasser.    

9) Videoproduktion som projektets primære overlevelse

Et vigtigt punkt i projektbeskrivelsen har været vores ønske om at dele vores projekt med 
de mange skoler og klubber, vi jf. omfang af teaterturne og geografiske begrænsninger 
ikke har kunnet imødekomme med en forestilling. 
Dels i form af en hjemmeside men især i form af videocases, der kan tilvejebringe noget af 
den samme pædagogiske effekt, som er/var formålet med forumteaterforestillingen. I 
Cyberhus' skoletjeneste har vi savnet et digitalt undervisningsmateriale som skoler kunne 
tilgå i de situationer, hvor vi desværre må sige nej til fysiske besøg. Med produktionen af 
videomateriale ifm. Online4ever ville det således være muligt i vores daglige virke at 
tilbyde et nærværende debatoplæg til målgruppen, til trods for at vi ikke fysisk er til stede.
Vi valgte at lægge videoproduktionen imellem de to teaterturneer. Det viste sig at være en 
god disposition, da det gav os mulighed for at rette nogle af de småfejl, vi kunne 
konstatere i selve forestillingen. Det har aldrig været meningen at teaterforestillingen skulle 
gengives en til en. Derimod ville vi ville tilpasse nogle af emnerne, så de bedre egnede sig 
til filmmediet, og så de bedre kunne stå alene som en case til debatoplæg. Vi endte med 
at lave 9 små film, fordi vi vurderede at en bred vifte af små film ville egne sig bedre til 
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ekstern undervisning end en længere film med mange indbyggede temaer. Vi blev enige 
om at filmatisere flg. emner:

1) ”mødes med en fremmed”   – 2 pigers diskussion af farerne/problemerne med at 
mødes med en person, man ikke kender fra dagligdagen. 

2) ”sproglige misforståelser”   - fokuserer på de konflikter, der kan opstå via chat og 
sms, som måske ikke altid er til hensigt

3) ”Pædofilimistanken”   - handler om det, at en fjer kan blive til 10 høns over nettet. 
Dertil åbnes der for en masse emner om privatliv på nettet, samt hele billed- 
videodiskussionen.

Som supplement til de tre overordnede dramatiserede forløb herover, valgte vi at 
producere en række pointemættede kortfilm. I løbet af 2009 voksede antallet af profiler på 
Facebook med 89%. Blandt de unge er det sociale netværk altdominerende. Vi har 
vurderet af Facebook-fænomenet fylder så meget i de unges netbrug, at vi ville dedikere 
nogle af filmene til dette tema. Et stykke henne i projektetforløbet blev vi enige om, at lave 
de såkaldte Facebook-monologer. Vi skrev en række korte monologer, der skulle 
fremlægges for kameraet i en slags ”confessional setting”. Dvs at de 6 skuespillere hver 
især skulle ytre en holdning  til (eller en slags statusopdatering til) Facebook.  I filmene 
fokuserer vi på temaer som online stress, følelsen af alle andres liv er sjovere og mere 
spændende, online-vennebegrebet, aldersbegrænsningen mv.

Alle filmene kan ses på projektets hjemmeside: www.online4ever.dk
Screenshots fra filmene:
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Med filmene har Cyberhus fået et unikt undervisningsmateriale, der gør at online4ever kan 
leve videre efter teaterstykket. Baseret på de tilbagemeldinger, vi allerede har fået, er det 
vores vurdering, at materialet vil være overordentligt brugbart til holdningsbearbejdning og 
debat ude i landets skoler.

10) sammenfatning med udgangspunkt i de overordnede mål

I projektbeskrivelsen opstilles tre mål med projektet. Som afslutning vurderes projektet 
som helhed med udgangspunkt i de mål:

a) at s kabe en vedkommende og velfunderet forestilling, der bidrager til eg en læring og

adfærdsforandring gennem aktiv inddragels e af udsatte børn og unge.

Respons på forestillingen (mailkorrespondance)

”.. jeg er ikke sikker på, hvad jeg havde forventet, men hvor var det fantastisk at se de  
unge mennesker spille så stærkt. Det gik rent ind i sjette. Jeg var specielt imponeret af  
hvordan de tog børnenes idéer og trak dem ind i stykket. (…) Det er tydeligt for mig, at  
denne form kan noget og vi vil gerne lære mere om, hvordan vi selv kan arbejde med 
forumteater på skolerne.” (Skanderborg Realskole)

” […] Mine kolleger fortæller mig, hvor godt det var, og jeg kan mærke på børnene, at  
det har været en god oplevelse. Vi tager nu fat på Facebook-debatten for alvor, da 
stykket har tydeliggjort, også for os lærere, at de ikke er for små til dén.”  
(Strandskolen)

Baseret på ovenstående samt mange mundtlige tilbagemeldinger fra lærere og børn på 
skolerne, vurderes det, at målet er opfyldt. Til hver eneste forestilling har vi oplevet en 
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kæmpe indlevelse i de webetiske problemstillinger hos publikum. Det handler primært om 
at få emnet serveret i den ultimative form – nemlig via jævnaldrende børn i sammenspil 
med et voksenteam, der kan bidrage med oplysning og løsningsforslag. Formen er 
utvivlsomt en kæmpe pædagogisk succes. Eneste minus ved denne form er, at den med 
Lomborg'ske briller har en meget høj pris pr. elev. Forholdet mellem projektprisen og det 
faktiske antal elever (når man ser bort fra filmmaterialet) er ganske enkelt for høj til at gøre 
teaterprojektet til en fast tilbagevendende begivenhed i Cyberhus' og Filurens formidling. 
Det er essentielt, at skuespillerne er jævnaldrende med målgruppen. Derfor vil man hvert 
år skulle udskifte det ”gamle” hold og opøve et nyt. Det har vist sig i processen at være 
meget tids- og ressourcekrævende. Sammenholdt med det, at man ikke kan tilbyde 
forestillingen løbende over et år, fordi skuespillerne selv er skoleelever, får det den 
konsekvens, at det bliver svært at optimere antallet af forestillinger. Og deraf størrelsen på 
målgruppen. 
Med baggrund i de overvejelser har vi valgt ikke at videreføre konceptet i dets nuværende 
form men i stedet satse på det overlegne digitale materiale, der nu ligger til rådighed på 
projektets hjemmeside. 

b) at støtte s kolerne i at opfylde dere s  nye opgaver i forhold til en tidlig og forebyggende

indsats i børn og unge s  brug af de nye medier, samt udvikle nye metoder i samarbejde  

mellem

den offentlige s ektor og de frivillige organisationer.

Med filmene og hjemmesiden har vi, i Cyberhus, erhvervet os et solidt stykke værktøj til 
vores formidlingsopgaver. Vi har sågar i bevillingen modtaget penge til merchandise, der 
blandt andet er blevet brugt på plakater og postkort, der kan promovere hjemmeside, film 
og UV-materiale lang tid efter forestillingen ikke længere vises. Cyberhus kører pt. en 
skolechat, hvor skoler kan bruge vores ekspertise på distancen, mens de anvender 
videoerne i undervisningen. Det er en metodik, vi forventer os meget af, da skolerne i 
stigende grad får Smartboards i klasserne og derigennem muligheden for at erhverve sig 
ekstern ekspertise og undervisning fra eksempelvis Cyberhus. 
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c) at udvikle et fremtids sikret profes sionelt samarbejde mellem C yberhus og Filuren. Hvor

C yberhus har manglet kompetence indenfor for teater som formidlingsform, har Filuren

manglet konkret viden om målgruppens  adfærd på nettet.

Samarbejdet mellem Filurens Teaterskole for Børn og Cyberhus har været overordentligt 
frugtbart. Som nævnt tidligere har det givet os en række nye muligheder i vores daglige 
formidling. Oven i det har vi siden projektets afslutning brugt hinanden ved adskillige 
lejligheder. Filuren har været taknemmelig for den vidensdel som Cyberhus kan bidrage 
med og Cyberhus har ved flere lejligheder brugt skuespillere fra Filuren samt anvendt 
teaterfunderede metoder på vores almindelige skolebesøg.

Tak!

Det har været en fornøjelse at arbejde med Online4ever. Sjovt, lærerigt og udbytterigt for 
Cyberhus som børn- og ungetilbud og for Filurens Teaterskole for børn.
Vores vurdering er dog, at projektet er for omkostningsfuldt at gennemføre hvert år – med 
mindre man hvert år inddrager muligheden for at producere nyt filmmateriale med 
fundament i de webetiske problemstillinger, der rører sig på det givne tidspunkt. 
Teaterformidlingen som som soloprojekt til intim klasseformidling om webetik er for 
ressourcekrævende til, at det i sidste ende er rentabelt at satse helhjertet på. Når det er 
sagt, er det vores klare vurdering, at projektet har haft stor betydning for den målgruppe, 
der har set stykket. Selve konceptet som pædagogisk formidlingsform er uden sidestykke.
Tusind tak til Bikubenfonden for at give os muligheden for at afprøve forumteaterkonceptet 
i en helt ny konstellation.
Også et formelt tak til medvirkende, teknisk supportteam og styregruppe:

Bikubenfonden; Økonomisk partner
Trine Kinch-Møller, Skuespiller - Filuren
Katinka Bak Bramsen, Skuespiller - Filuren
Karen Boye, Skuespiller - Filuren
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Simon Husted, Skuespiller - Filuren
Jonas Klos Lorenzen, Skuespiller - Filuren
Oliver Brejnholdt Tybjerg, Skuespiller – Filuren
Sune Tønning Sørensen, Leder – Filuren
Tanja Louring, voksenskuespiller, joker, instruktør
Jonas Ravn, koordinator Cyberhus
Michael Lajlev, webdesign Cyberhus
Anni Marquard, Leder Cyberhus
Jakob Rasmussen, Filminstruktør
Christian Dahl, Filmproducer

For uddybende information:

Cyberhus.dk
Vester Allé 24
8000 Århus C
att: Jonas Ravn
jonas@cyberhus.dk
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