
Actvise: Elever skal vejledes med alternative metoder 
Gennem det sidste år har Videnscenter for Integration og UU Vejle samarbejdet omkring Actvise-projektet, 

(et EU Leonardo da Vinci Transfer of Innovation projekt). I projektet kombineres deltagende teater og digi-

tale medier for at give uddannelsesvejledere m.m. nye kompetencer til at arbejde med unge.  

I efteråret 2011 blev der afholdt kurser for ca. 40 vejledere og andre fagfolk, der alle arbejder med unge, 

hvor de over to dage blev introduceret til at lave forumspil med unge, og derudover inddrage digitale 

medier i efterarbejdet. 

Forumspil går i korte træk ud på, at en gruppe forbereder et kort skuespil, der ender i en uløst konflikt eller 

dilemma. Scenen tager udgangspunkt i en konflikt eller situation de selv har oplevet eller kender til. Heref-

ter spilles scenen igen, men publikum får nu chancen for at stoppe handlingen og foreslå andre handlemu-

ligheder for skuespillerne og kan endda selv overtage en af rollerne for at prøve et løsningsforslag af. Tan-

ken bag dette er, at deltagerne i et trygt miljø får lov til at ’øve sig til virkeligheden’.  

Det innovative i Actvise-projektet er inddragelsen af digitale medier i forummetoden. Ved at optage et di-

lemmaspil med eksempelvis digitalkamera eller mobiltelefon og uploade det på en lukket Youtube kanal, 

som gruppen af unge har adgang til, åbnes en ny række perspektiver for metoden. I stedet for at skulle 

’træde op’ og spille foran andre kan den unge for eksempel kommentere eller optage et videosvar, og sam-

tidig kan processen, hvor man arbejder med og reflekterer over dilemmaet, foregå over en længere peri-

ode. 

Næste fase i projektet bliver udviklingen af en ’håndbog’, hvor andre interesserede kan lære metoden. 

Håndbogen kommer til at bestå af video og tekst og kommer også til at indeholde materiale, man kan ar-

bejde med i sin egen klasse/gruppe af unge. Håndbogen forventes færdig efter sommerferien. 

For mere om projektet se www.actvise.eu eller kontakt Anette Grunnet, angru@vejle.dk 
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