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SLUT
STARUT

Holdet bag forestillingen
Idé og performer: Tea Rønne

Dukkefører/håndstandsartist: Henriette Aarup
Instruktør: Jacob Stage

Scenograf og design: Sissel Romme Christensen
Teknisk konsulent: Lasse Munk

Komponist / lyddesign: Thomas Dinesen
Konsulent på dramaturgi og dramatik: Anna Panduro

Om forestillingen

En hyldest til børns ukuelige gåpåmod og skabertrang.

Starut bor i et topteknologisk “smarthome”. 
Her er der ikke rum til starutter, der stritter. Og imellem de papirstynde vægge 
er det bedst at undgå for store armbevægelser.

Men når mor og far forsvinder “i skyen” for at arbejde, har Starut digital hjem-
meundervisning.  Her bliver tallene levende, og en dør åbner sig ud til en større 
virkelighed, hvor intet er givet på forhånd. Her er der plads til farverig vildskab.

Med digitale dukker, nykomponeret musik, en håndstandsartist og en foranderlig 
scenografi, fortælles om et barns oprør mod at skulle passe ind i en målstyret 
voksenverden uden nærvær og tid.

Undervisningsmaterialet
Undervisningsmateriale udarbejdet af: Mia Bech Sørensen

Konsulent: Mette Andrée
Layout: Kirstine Lyngklip Svansø

Produceret af:

med støtte fra:
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Kære underviser

Mange tak fordi du har lyst til at arbejde videre med SLUT STARUT og på 
den måde udvide teateroplevelsen for dine elever. Dette undervisningsma-
teriale er tiltænkt danskundervisningen og egner sig både til indskoling og 
mellemtrin. Dette vil tydeligt fremgå af materialet.

Undervisningsmaterialet har en udstrækning på ca. 8-9 lektioner, og det vil 
specielt egne sig som supplement til undervisningsforløb om eventyr og 
fortællinger. Formålet med undervisningsmaterialet er at igangsætte elevens 
refleksion og nysgerrighed, samt at stimulere og styrke elevens kreative og 
innovative processer. Konceptet hylder elevernes muligheder for at eksperi-
mentere med fantasi og kreativitet og elevernes muligheder for at ’træde ved 
siden af’.

Materialet bygger på elevernes aktive og fysiske deltagelse, og er overordnet 
inddelt i to forløb:

I undervisningsmaterialet kan både Forløb 1 og Forløb 2 stå alene som indi-
viduelle forløb. Mens Forløb 1 er tiltænkt som en efterbehandling af fores-
tillingen, kan Forløb 2 også benyttes løsrevet fra forestillingen og implemen-
teres i andre drama- og danskfaglige forløb. Derudover kan man efter behov 
foretage udpluk af de to forløbs enkeltstående øvelser. Materialet indeholder 
også ‘samtalespørgsmål’ og ‘refleksionsspørgsmål’. Disse er markeret i bokse 
og er tiltænkt som inspiration til underviseren. 

På en sjov og legende måde bestræber materialet at imødegå dele af danskfa-
gets kompetenceområder indenfor fremstilling, fortolkning og kommunika-
tion.

Rigtig god fornøjelse! 

Om undervisningsmaterialet

SLUT
STARUT

Elevernes arbejde med forestillingen (ca. 4 lektioner)
- Indlevelse, fortolkning og refleksionForløb 1

Elevernes arbejde med kreativitet, krop og drama (ca. 4 lektioner) 
- Elevernes skabelse af egne fantasifulde opsætninger og fortællingerForløb 2   
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FORMÅL:
Eleverne skal kunne udlede tematikker og problematikker i ‘SLUT STARUT’. 
Samt undersøge forestillingens form og dens karakterer.

FÆRDIGHEDS- & VIDENSMÅL:
Fortolkning: Eleven kan følge forløbet i fortællingen, kan tale om fortællingens 
tematikker, deltage i enkelte fortolkninger og finde hovedindholdet. 

Kommunikation: Eleven har viden om dramatiske roller og enkelt kropssprog.

RUMFORHOLD:
Et klasseværelse, hvor bordene kan skubbes ud til siden eller en gymnastiksal.

SLUT
STARUT

FORLØB 1

1. Lad eleverne folde papiret på midten på den lange led. 

2. På venstre side af papiret tegner eleverne den verden som de forbinder med 
SLUT STARUTs forældre (5-10 min.), og på højre side af papiret tegner de den 
verden, som de forbinder med SLUT STARUT. (5-10 min.) 
OBS. Understreg at ingen associationer kan være forkerte. 

3. Elevernes tegninger hænges op ved siden af hinanden på en væg i klasselokalet. 

4. Giv eleverne 5-10 min til at gå på “kunstmuseum” og kigge på tegningerne 
uden at kommentere på dem.

5. Få samling på eleverne og påbegynd en samtale om tegningerne. Opdel even-
tuelt tavlen i to og skriv de ord eleverne beskriver forældrenes 
verden med på den ene side af tavlen, og de ord eleverne beskriver 
SLUT STARUTs verden med på den anden side af tavlen.

FREMGANGSMÅDE:

ØVELSE 1: Åbne forestillingen op: SLUT STARUT (indskoling + mellemtrin)

MATERIALER:
A4 papir, farveblyanter og tape. 

Elevernes arbejde med forestillingen
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SLUT
STARUT

SAMTALESPØRGSMÅL:
. Hvilke farver er dominerende i forældrenes verden, og hvilke farver er dominerende i
  SLUT STARUTs verden? Hvilke farver går igen på flere af jeres tegninger?
. Hvilke ting går igen på flere af jeres tegninger?
. Hvordan adskiller de to verdener sig fra hinanden?
. Hvad er godt i de voksnes verden, og hvad er godt i SLUT STARUTs verden? Hvad    
fungerer ikke i de voksnes verden? Hvad fungerer ikke i SLUT STARUTs verden?
. Hvordan vil I med enkelte ord beskrive forældrenes verden? Hvordan vil I beskrive 
SLUT STARUTs verden?

ØVELSE 2: Frosne billeder (indskoling + mellemtrin)

MATERIALER: 
En tavle

FREMGANGSMÅDE:
1. Lav en hurtig følelse-brainstorm med eleverne. Hvilke slags følelser findes der? 

2. Opdel herefter klassen i grupper på ca. 5 elever per gruppe.

3. Lad eleverne internt i grupperne blive enige om det sted i SLUT STARUT, som de 
finder vigtigst for fortællingen og en følelse, de mener, er mest dominerende i forestill-
ingen. Herudfra laver de to frosne billeder med deres kroppe (et billede af det valgte 
sted i forestillingen og et billede, der illustrerer den valgte følelse ). Giv eleverne 5-10 
min til dette. 
OBS: Understreg overfor eleverne, at billeder ikke behøves at være præcis som fores-
tilling men også blot kan være et udtryk for en tematik eller en stemning. 

4. Eleverne laver de to billeder gentagende gange, så de kan huske dem.

5. Gruppe 1 viser deres første billede til de andre grupper og bliver stående i deres 
frosne position.

6. Herudfra forsøger de observerende elever at gætte, hvad det er for en del af fores-
tillingen som gruppen illustrerer. Herefter laver den frosne gruppe deres billede af den 
valgte følelse, og de observerende grupper forsøger igen at gætte. Gruppen, der er i frys, 
må ikke deltage i samtalen. Underviseren skriver forslagene til de to billeder op på tavlen.

7. Når alle forslagene er skrevet op på tavlen, må gruppen i frys afsløre, hvilken del af 
forestillingen og hvilken følelse de havde valgt.

8. Når alle eleverne har været igennem denne proces, samles klassen og læreren facilit-
erer en fælles samtale om billederne.
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SAMTALESPØRGSMÅL: 
. Hvorfor har I valgt den pågældende del af forestillingen, og hvorfor har I valgt 
den pågældende følelse? 
. Hvordan ligner billeder hinanden, og hvordan er de forskellige fra hinanden?
. Hvilke forestilligsscener og hvilke følelser går igen, og hvorfor tror I det?
. Hvad tror I forestillingen handler om?

SLUT
STARUT

FREMGANGSMÅDE:
1. Underviseren præsenterer aktantmodellen for eleverne.  Afhængig af elev-
ernes klassetrin og niveau kan der undlades nogle af parametrene i modellen 
og evt. starte med at præsentere subjektet, objektet, hjælperen og modstand-
eren. (se illustration 1)

2. Tegn aktantmodellen på tavlen og vis eksempler på, hvordan modellen kan 
udfyldes ud fra en velkendt fortælling. (f.eks. Klods Hans, Askepot) Lad eleverne 
forsøge selv at udfylde modellen i plenum på de valgte fortællingseksempler. 
OBS: Der kan være flere svar til nogle af felterne i modellen. 

3. Inddel klassen i hold på 6-9 elever, hvoraf 2-3 af eleverne er skulptører og 
4-6 af eleverne er byggesten. 

4. Ud fra forestillingen SLUT STARUT former skulptørerne nu byggestenene 
(de andre elever) til frosne billeder ved fysisk at røre og flytte rundt på dem. I 
alt formes der tre billeder. 

ØVELSE 3: Mål, modstand og hjælper (indskoling + mellemtrin)

MATERIALER: 
En tavle

Billede 1: 

Billede 2: 

Billede 3: 

OBS: Billederne må både være konkrete og symbolske. 

Gruppens bud på SLUT STARUTs mål i forestillingen. 
Hvad ønsker SLUT STARUT?

Gruppens bud på SLUT STARUTs modstand i i forestillingen. 
Hvem/hvad udfordrer SLUT STARUT og hvordan?

Gruppens bud på SLUT STARUTs hjælper?
Hvem/hvad hjælper SLUT STARUT til at opnå sit mål/ønske. 

Fortsættes næste side ...

REFLEKTIONSSPØRGSMÅL:
. Hvordan føltes det at lave billederne? 
. Hvordan var det at vise billederne for hinanden?
.  Var det svært at blive enige i grupperne og hvorfor?
. Hvordan føltes det, at andre kunne kommentere på jeres billeder, uden at 
I måtte sige noget? 
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5. Når skulptørerne har formet et billede, er det vigtigt, at byggestenene for-
søger at huske deres positioner, så de kan gendanne billedet igen, efter de har 
observeret de andre gruppers billeder.

6.  Når grupperne har færdiggjort deres første billede, viser de dem enkeltvis 
for de andre grupper. De observerende grupper må gerne gå rundt om og ind 
i billedet. Ud fra billedet forsøger de observerende eleverne at gætte det mål, 
gruppen forsøger at illustrere, samt hvordan dette kommer til udtryk i billedet. 
Processen gentages hos de andre grupper og ligeledes igen ved billede 2 og 
billede 3. Imellem hvert billede vælges der to-tre nye skulptører i grupperne.

7. Når alle billederne er vist, samles klassen og i samarbejde udfyldes aktant-
modellen på tavlen. Her tages der udgangspunkt i gruppernes forskellige billeder. 

SLUT
STARUT

SAMTALESPØRGSMÅL
. Hvornår og hvordan henholdsvis lignede og adskilte billederne sig fra hinanden? 
Hvilke ideer og tanker gik især igen i flere af billederne?
. Hvilke enigheder og uenigheder havde I i forhold til SLUT STARUTs: Objekt (mål), 
modstander og hjælper?

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL:
. Hvordan var det at være skulptør, og hvordan var det at være byggesten?
. Var det nemt eller svært at forme hinanden og finde på billeder? - og hvorfor?
. Var det svært at lade være med at blande sig i skulptørernes arbejde?
. Hvordan var det at aflæse billederne? (svært, nemt, sjovt, mærkeligt...) 

AKTANT-MODELLEN

Giver
OBJEKT

Modtagerhovedpersonens 
mål

HJÆLPER SUBJEKT
MOD-

STANDER

Ill
us

tr
at

io
n 

1
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SAMTALESPØRGSMÅL:
. Hvilken forskel gjorde det, at I til at starte med ikke kendte til fortællingen bag billederne? 
. Hvordan kunne I se ud fra billederne, hvem der var hovedperson, hvad der var hovedpersonens mål, 
hvem/hvad der var hovedpersonens modstander og hjælper? Hvilken af elementerne var de nemmeste/
sværeste at tyde ud fra billederne, og hvorfor tror I det?

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL: 
. Hvordan var det at lave billeder til jeres fortælling?
. Hvordan var det at udlede fortællingen ud fra billederne?

SLUT
STARUT

ØVELSE 4: En fortælling i billeder (indskoling og mellemtrin)

FREMGANGSMÅDE: 
1. Inddel klassen i grupper af 6-8 elever. 

2. Hver gruppe har nu ca. 15 minutter til at finde på en fortælling, hvortil de laver 4-6 
frosne billeder, der illustrerer fortællingen. I handlingen SKAL der dog inddrages en 
hovedperson, et mål/ønske for hovedpersonen, en hjælper/hjælp og en modstander/
modstand (afhængig af klassetrin og klassens niveau kan man fjerne enkelte elementer). 
Lad billederne være i en handlingsmæssig kronologisk rækkefølge. Tidsmæssigt må der 
være minutter, dage, uger og år imellem billederne. Alle gruppens medlemmer kan 
indgå i billedet, men der kan også laves billeder, hvor der kun er enkelte medlemmer 
af gruppen med. Det bestemmer gruppen helt selv. 

3. Når grupperne har fundet på billederne kan de med fordel øve dem igennem nogle 
gange, så de kan huske de enkelte billeder og deres rækkefølge. 

4. Eleverne sætter gruppevis deres billedserie i bevægelse foran hinanden. Eleverne 
starter i frys i billede 1 i 3-5 sekunder, går over i billede 2, står i frys i 3-5 sekunder., 
går over i billed 3, står i frys osv. Denne proces sker i tavshed, mens de resterende 
grupper ser på. Hvis eleverne har vanskeligheder ved at styre overgangene, kan un-
derviseren med fordel indikere skiftene ved at sige: “skift” eller lave et tegn. 

5. Når de enkelte grupper har vist deres billedserie, kan de andre elever komme med 
et gæt på fortællingens hovedperson, hovedpersonens mål, hovedpersonens modstand 
og hovedpersonens hjælper, samt hvor og hvordan de ser dette i billederne. 

6. Gruppen afslører nu den fortælling, der gemmer sig bag billederne, og de viser nu 
ét billede af gangen stadig i kronologisk rækkefølge. 

7. De observerende elever kan nu imellem hvert billede komme med et bud på 
hvilken del af gruppens fortælling, der illustreres.
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SLUT
STARUT

FORLØB 2 Elevernes arbejde med kreativitet, 
krop og drama

FORMÅL: 
Stimulere og styrke elevernes fantasi og udstyre eleverne med metoder til at 
påbegynde kreative processer. 

FÆRDIGHEDS- & VIDENSMÅL: 
Fortolkning: eleven kan lege med sprog, billeder og fortællinger 
Kommunikation: Eleven har viden om turtagning og eleven kan deltage i 
rollelege og rollespil

RUMFORHOLD: 
En gymnastiksal eller et klasselokale, hvor bordene er skubbet ud til siden. 

1. Bed eleverne om at gå rundt imellem hinanden uden at tale sammen. 
OBS: Hvis eleverne er et ulige antal, må underviseren selv være en del af øvelsen.

2. Underviseren råber to kropsdele højt (f.eks. “Skulder til knæ!”), hvorefter 
hver elev finder en partner og samler den ene nævnte kropsdel med den 
anden nævnte kropsdel på partneren. Eleverne bestemmer selv, hvordan de 
samler de to kropsdele. Når kropdelene er samlet, fryser eleverne i denne 
position.

3. Underviserne beder herefter eleverne om at afslutte deres frys og for-
sætte med at gå rundt blandt hinanden.

4. Denne proces gentages nu med nye kropsdele. (arm til ben, hoved til knæ, 
osv.)

5. Sværhedsgraden kan intensiveres afhængig af elevernes fokus- og koncen-
trations niveau.
Dette kan gøres ved både at øge hastigheden, gruppernes størrelse (albue til 
knæ i grupper af 3!) og antallet af kropsdele (hoved til arm og ben til knæ!)

FREMGANGSMÅDE:

ØVELSE 1: Menneske til menneske (Indskoling + mellemtrin)

FORMÅL: 
Koncentration og fokus
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FORMÅL: 
Igangsætte elevernes kreativitet, observation og improvisation samt samarbejdsevner. 

FREMGANGSMÅDE: 
1. Underviseren spørger ud i klassen om der er en elev, der har lyst til at starte 
maskinen ved at lave en gentagelig bevægelse og lyd i samme rytme (fx. ved at dreje 
armene rundt og sige: ‘svup svup’).

2. Den første frivillige elev placerer sig i rummet og laver sin gentagelige bevægelse 
og lyd.

3. De andre elever kan nu deltage i maskinen. En af gangen går de ind og bygger vi-
dere på maskinen ved at lave en ny gentagende bevægelse og lyd. Den første frivillige 
elev fortsætter sin koreografi.

4. Dette fortsætter, indtil halvdelen af eleverne er med i maskinen.

5. Underviseren kan udfordre eleverne ved f.eks. at regulere tempoet (hurtigere - 
langsommere), lydniveauet (højere - lavere) og ved at bede maskinen om at flytte sig 
i rummet, mens den er i bevægelse.

6. Samtale med den resterende halvdel af klassen.

7. Processen gentages nu, men med den anden halvdel af klassen.

SLUT
STARUT

ØVELSE 2: Fantasimaskinen (indskoling)

ØVELSE 3: Skab et rum (indskoling + mellemtrin)

SAMTALESPØRGSMÅL:
. Hvilken slags maskine er dette?
. Hvad kan den bruges til?

MATERIALER:
En rulle malertape, 10-20 forskellige genstande og et ur (f.eks. en stol, et bord, 
en plante, et spejl, et penalhus, en kost, et stykke frugt, en madkasse, en cykel, 
et viskelæder, en hat, et par sko, tøj, et spejl, en telefon, en lampe, en bold, 
en snor, et stykke tavlekridt, en taske, en bog osv,). Materialerne kan sagtens 
være nogle, som man finder i klasselokalet på dagen. 

OBS. Alle eleverne skal kunne løfte genstandene på egen hånd.
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FREMGANGSMÅDE:
1. Underviseren markerer et “rummet” på gulvet med malertapen (ca. 3 X 3 
m. - afhængig af rummets størrelse) og placerer 10-20 genstande samlet bag det 
markerede rum i “genstandsfeltet”. Eleverne placeres på rummets resterende tre 
sider (se illustration 2).

2. Eleverne får hver tildelt et nummer. (1, 2, 3...)

3. Eleverne går nu op én af gangen efter talrækken og foretager en af følgende 
ting:

. Placer én genstand efter eget valg i rummet fra “genstandsfeltet”.

. Flyt én genstand efter eget valg fra et sted i rummet til et andet sted i rummet

. Fjern én genstand efter eget valg fra rummet.

. Ret på en genstand efter eget valg (f.eks. vend en kop, ligge stolen på siden osv.) 
Nr. 1 har selvfølgelig kun mulighed for at placere én genstand.

Eleverne kan kun træde ind i rummet fra rummets bagkant og det er først den 
næste elevs tur når den foregående har forladt rummet.

OBS. Øvelsen foregår i tavshed. 
OBS OBS. den enkelte genstand må bruges gentagende gange og ikke alle 
genstandene behøver at blive benyttet.

4. Når alle eleverne har været igennem og talrækken er slut, informerer under-
viseren eleverne om, at ALLE nu frit må gå ind i rummet - men stadigvæk kun én 
af gangen. Så alt forløber på samme måde bare uden talrækken. Efter undervis-
erens vurderering tælles der ned fra 10, hvorfra eleverne kan foretage de sidste 
ændringer. Nu er rummet “færdigt”.

SLUT
STARUT

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL:
. Hvordan var det at lave et rum på denne her 
måde?
. Hvordan var det at lave et rum sammen med 
hinanden?
. Ville rummet have set anderledes ud, hvis I 
måtte tale med hinanden og hvordan?
. Hvilke ideér fik I imens I lavede rummet, og 
ændrede disse ideer sig?
. Hvordan havde du det med, at dine 
klassekammerater kunne ændre på de ting, du 
gjorde ved rummet?

“rummet”

eleverne

“genstandsfelt”

Ill
us
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at

io
n 
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MATERIALER:
3 stykker papir per elev, 1 skriver per elev og farveblyanter. 

FREMGANGSMÅDE:
1. Lad eleverne kigge grundigt på det ‘færdige’ rum og lad dem overveje følgende:
Hvor foregår dette rum? Hvilke figurer/personer har været i rummet? Hvad er der 
sket?

2. Underviseren uddeler 3 stykker papir og en blyant per elev, og beder eleverne om 
at skrive: “før” på det ene stykke papir, “nu” på det andet stykke papir og “efter” på det 
tredje stykke papir. 

3. Eleverne laver nu en “mini-tegneserie”, hvor de tegner en illustration af, hvad der 
kunne være sket ‘før’ rummet, hvad der sker ‘efter’ rummet, og hvad der sker i rummet 
‘nu’. Før og efter kan både være enkelte timer, dage og år. (ca. 15 min.) Når eleverne er 
færdige med at tegne, kan de give deres minitegneserie en titel.

4. Eleverne går sammen i hold på max. 5 personer og præsentere deres mini-tegne-
serie for hinanden. Efter hver enkelt fortælling må de elever, der har lyttet stille opklar-
ende spørgsmål til den korte fortælling, som fortælleren så vidt muligt skal forsøge at 
svare på. (man må i denne besvarelse godt digte på sin fortælling.)

SLUT
STARUT

ØVELSE 3a: Giv rummet liv (indskoling)

ØVELSE 3a: Giv rummet liv (mellemtrin)

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL:
. Hvordan var det at digte fortællingen selv? (var det svært, nemt, sjovt?)
. Hvordan var det at tage udgangspunkt i rummet?
. Hvordan var det at høre hinandens historier?.
.  Var der et subjekt/helt i fortællingen, var der en modstander, og var der et problem? 

MATERIALER:
En skriver per elev, en masse papirlapper (hvorpå eleverne kan skrive et ord eller en 
sætning), en bunke A3 papir og limstifter. 

FREMGANGSMÅDE:
1. Eleverne får udleveret hver en stak papirstykker og en skriver. Lad eleverne kigge 
grundigt på det ‘færdige’ rum og lad dem overveje en titel til rummet.

Fortsættes næste side ...
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2. Ud fra titlen udformer eleven forskellige replikker, der kan blive sagt i rummet. 
(Én replik per papirlap). 
OBS. Replikkerne behøves ikke være sætninger men det kan også være enkelte ord el-
ler lyde (øh... av.. osv.). Eleverne har ca. 5-7 min til at skrive replikkerne. 

3. Eleverne går sammen ca. tre og tre og spreder deres replikker ud på gulvet. 

4. UDEN at tale sammen placerer eleverne deres replikker i en rækkefølge på gulvet. 
(tavs forhandling) Eleverne må bruge og undlade ligeså mange replikker som de vil. 
De må gerne ændre på rækkefølgen undervejs og skifte replikker ud, hvis de er uenige i 
den replik, der ligger der i forvejen. Giv eleverne ca. 5 min til opgaven. (Se illustration 3) 

5. Når tiden er gået kan eleverne lime deres replikrækkefølge på A3 papir.

6. Lad nu eleverne uddele replikkerne til tre-fire karakterer: Karakter A, karakter B... 
(afhængig af hvor mange elever der er i grupperne). Ud fra hver replik skriver de:  A, B 
eller C, afhængig af hvem der har replikken. En karakter må godt have flere replikker 
i træk og der må ogå gerne være en dialog mellem to karakterer, før den tredje siger no-
get. I denne del af øvelsen må eleverne gerne tale sammen. 

7. Eleverne kan med fordel læse replikkerne igennem nogle gange, så de er trygge ved at 
læse dem op foran klassen. 

8. Gruppevis fremfører eleverne deres replikker inde i det ‘færdige rum’.

9. Imellem hver gruppe bør underviseren samtale med eleverne om, hvad de ser og 
oplever.

SLUT
STARUT

SAMTALESPØRGSMÅL:
. Hvem er disse karakterer i forhold til hinanden?
. Hvorfor er de i rummet?
. Hvad tror I, der er sket i rummet? 

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL
. Hvordan var det at tage udgangspunkt i 
rummet, da I skulle skrive replikkerne?
. Hvordan var det at lave teksten uden at I 
måtte tale sammen?
. Hvordan passede jeres replikker sammen, 
og hvordan gjorde de ikke?
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SLUT
STARUT

MATERIALER: 
Genstandene fra opgave 2.

RUMFORHOLD: 
En gymnastiksal eller mindre opdelte rum, hvor grupperne kan øve separat.

FREMGANGSMÅDE:
1. Slå grupperne fra overstående opgave samme i par, så der er 6 personer i hver 
gruppe.

2. Hver gruppe sender et gruppemedlem op til rummet med genstandene, hvor grup-
pemedlemmet vælge to genstande.Når gruppemedlemmerne har valgt genstandene 
sender de deres valgte genstande rundt, så de nu står med to helt nye tilfældige gen-
stande. Disse medbringer de til deres gruppe.

3. Eleverne bliver nu bedt om at lave deres egen lille fortælling, som de 
dramatisere foran klassen. I denne fortælling SKAL de inddrage følgende:
. De to genstande.
. 4-6 af replikkerne fra deres tekster fra overstående opgave.
. Derudover skal der i elevernes fortælling inddrages en hovedperson, en 
modstander, en hjælper og noget som hovedpersonen skal opnå (objektet).

4. Eleverne har nu ca. 10 min til at finde på en handling og max. 20 min. til at øve i. 
Underviseren kan gå rundt og supervisere grupperne. 
OBS: Gør eleverne opmærksomme på, at det ikke er vigtig, at forestillingen er tænkt til 
ende. 

5. Lad leverne opføre deres miniforestillinger for hinanden. Imellem hver forestilling 
kan underviseren samtale med de observerende elever om, hvad de ser og har oplevet. 
Udfyld evt. i fællesskab en aktantmodel for forestillingerne. 

ØVELSE 4: Benspænd og kreativ fortælling (mellemtrin)

SAMTALESPØRGSMÅL
. Hvad var handlingen?
. Hvad skulle hovedpersonen opnå?
. Hvad/hvem var hovedpersonens modstand/modstander?

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL:
. Hvordan var det at skulle lave en forestilling på denne måde?
. Havde I nogle udfordringer ude i grupperne og hvordan løste I dem?
. Hvad var det nemmeste/sværeste ved at lave denne forestilling.
. Hvilken effekt tror I den begrænsede tid havde på jeres forestillingsproces?


