
 

 

 

 

 

 

Tid:  
Torsdag den 4. marts 2021 

Kl. 9.30 – 15.30 

 

Sted:   
Ligeværds lokaler 

Vejlbjergvej 8A 

8240 Risskov 

 

Målgruppe:  
Undervisere indenfor specialområdet, 

der ønsker at inddrage spil i 

undervisningen, så eleverne får en 

kreativ og ny udtryksform. 

 

Underviser: 
Tore Neergaard Kjellow 

Ugly Duckling Games 

 

Pris:  
Medlem Ligeværd kr. 2.170. inkl. 

forplejning og kursusmateriale. 

Ikke medlemmer kr. 2.895. 

Beløbet er ikke momspligtigt. 

 

Tilmelding:  
Ligeværds hjemmeside: 

www.ligevaerd.dk/kurser eller sendes 

til: tina@ligevaerd.dk   

Oplys navn, institution og mailadresse 

på deltager(e) 

 

Vilkår: 
Tilmelding er bindende mindre end 4 

uger før kursusstart. 

DramaDronning er en ny og engagerende måde at være kreativ i 
skriveprocessen på, og kunne omsætte det til en flot digital, visuel 
fortælling. Platformen understøtter en legende og intuitiv 
arbejdsform, der hjælper eleverne med at (gen)- finde lysten til at 
udtrykke sig kreativt. 

"I specialundervisningsregi kan DramaDronning også anvendes til 
at behandle konflikter og arbejde med emotionelle 
problemstillinger. I kraft af den eksternalisering der ligger i at 
arbejde med konflikter mellem figurer på skærmen, kan mange 
forhold behandles og tages op til refleksion på en mere 
tilgængelig facon. Samtidig tilbyder DramaDronning også en 
fortæller-stemme til personer, der normalt har svært ved at 
formulere sig og producere sammenhængende historier.  
 
I Ugly Duckling Games betatests er der set flere eksempler på, at 
ordblinde elever der normalt forsøger at undgå alle former for 
opgaver, der involverer skrivning, de deltager, producerer, og 
deler på lige fod med deres klassekammerater, når bare arbejdet 
foregår i DramaDronning." 

Kurset indeholder – det får du med hjem:  
  

1. Opstart og anvendelse af DramaDronning i 
klasseundervisning 

2. Hands on oplevelser med at skrive og instruere dit eget 
teaterstykke 

3. Gennemgang af didaktik og teori i forhold til anvendelse i 
klasseundervisning 

4. Inspiration til selv at udvikle opgaver og andre 
anvendelsesmuligheder 

 

Efter kurset vil du være i stand til at anvende DramaDronning 

med det samme. DramaDronning kan anvendes på PC, Mac og i 

alle browsere og er i sin grundform gratis tilgængeligt for alle 

danske skoler.  

 

Kurset afvikles af Tore Neergaard Kjellow, der har udviklet Skolen 

i Spil-metoden, og er en central del af designteamet bag 

DramaDronning.  

 

 

Visuel skrivning - DramaDronning 

 

http://www.ligevaerd.dk/kurser
mailto:tina@ligevaerd.dk

