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OM MATERIALET

KÆRE UNDERVISER

Det nærværende undervisningsmateriale
er tiltænkt til brug i fagene dansk og
billedkunst i indskolingen. Materialet består
af tre korte filmklip, som lægger sig op ad
forestillingsuniverset. Til hvert filmklip hører en
øvelse, og alle øvelser kan laves uafhængigt
af hinanden. Materialet kan bruges både før og
efter, I har set forestillingen.
I filmklippene optræder pigerne fra forestillingen,
og vi håber, at det vil skabe glæde og
genkendelse hos eleverne, når de møder
skuespillerne igen på scenen i forestillingen
eller genser skuespillerne på filmklippene.
Undervisningsmaterialet arbejder ud fra en
teaterpædagogisk tilgang, hvor eleverne med
egen krop og sanser lærer at være æstetisk
skabende.

Alle øvelser og opgaver er udviklet og
beskrevet med udgangspunkt i de vidensog færdighedsmål, som den givne aktivitet
understøtter inden for fagene dansk og
billedkunst for 1.-2. klasse. Disse står beskrevet
under den enkelte øvelse.
Forløbet supplerer undervisningen i Krop
& drama i under kompetenceområdet
kommunikation i dansk samt Dialog,
Digitale billeder og Maleri & collage under
kompetenceområdet billedfremstilling i
billedkunst.
Rigtig god fornøjelse med forestillingen og
undervisningsmaterialet.
Venlig hilsen
TEATER HUND & CO.

SIDE 2

KARAKTERARBEJDE
DANSK Kommunikation, Krop og Drama
FÆRDIGHEDSMÅL Eleven kan improvisere
med kropssprog og stemme.
VIDENSMÅL Eleven har viden om enkelt kropssprog.

OPGAVE 1

Kan en ting bruges
på flere forskellige måder?
•

Se videoen ovenfor. KLIK HER

•

Snak med eleverne om forestillingens to piger:
lyseblå figur og gul figur. Hvad har eleverne lagt
mærke til ved dem hver især? Hvordan ser de ud?
Hvordan snakker de? Hvordan bevæger de sig?
Hvad er de gode til – og hvad er de ikke så gode
til? Hvilke typer er de? Og hvilke menneskelige
egenskaber besidder de? Etc.

•

•

•

•

Den ene elev skal være som figur lyseblå
(ordensmenneske, struktureret), og den anden elev
skal være som figur gul (spontan, ustruktureret). Til
de to figurer skal eleverne bruge de bevægelser
og lyde, som de lige har arbejdet med.

•

Hvert elevpar får udleveret en given genstand, fx
en lineal.

•

På gulvet. Lad eleverne gå rundt i lokalet som
lyseblå figur: i lige linjer, rette og staccatobevægelser med et fokuseret blik. Husk at
brug hele kroppen. Arbejd også med stemmen
ved at skabe lyde, som hænger sammen med
bevægelserne, fx korte, præcise ord og lyde.

Grupperne skal nu lave en lille scene med
genstanden, som de minimum to gange hver
afprøver på skift.

•

Lad dernæst eleverne gå rundt i lokalet som gul
figur i flydende og cirkelformede bevægelser,
med et undersøgende og nysgerrigt blik. Husk at
brug hele kroppen. Arbejd også med stemmen
ved at skabe lyde, som hænger sammen med
bevægelserne, fx lange, flydende ord og toner.

Jf. Videoen vil den lyseblå figur hver gang bruge
genstanden til det, den er, fx at måle ting. Den
gule figur vil hver gang bruge og forvandle
genstanden til noget andet, fx lege at linealen
er en dirigentstav, en balancerende hat eller et
snowboard.

•

Eleverne skal lave en færdig scene, som de
bagefter skal vise for hinanden i klassen. Tag
efterfølgende en snak med eleverne om, hvem af
de to karakterer, de bedst kan identificere sig med.
Er noget rigtigt og forkert i at være på den ene
eller anden måde? Og hvad man kan få ud af det
at bruge sin fantasi?

Del herefter eleverne op i par, som skal
samarbejde om at skabe en lille scene.

SIDE 3

SKAB ET FÆLLES RUM
DANSK Kommunikation og dialog
FÆRDIGHEDSMÅL Færdighedsmål: Eleven kan veksle
mellem at lytte og ytre sig kropsligt.
VIDENSMÅL Eleven har viden om turtagning.

OPGAVE 2

Hvem bestemmer, hvordan
maskinen skal se ud?
•

Se videoen ovenfor. KLIK HER

•

Når alle elever har været inde og foretage en
handling i rummet, forsøg da efterhånden at løsne
op for elevernes numeriske rækkefølge, så de selv
erfarer og lærer at mærke efter, hvornår det er
deres tur til at træde ind i rummet og foretage en
handling – eller hvornår det er vigtigt at give plads
til andre.

•

Eleverne skal i fællesskab skabe et rum ved hjælp
af udvalgte genstande (max. 10). F.eks. en stol, en
bog, en tavlesvamp, et bord, en skoletaske mm.
Hvad I nu kan finde i klasselokalet.

•

Læg/sæt de 10 genstande på en række bag en
optrukket linje i lokalet. Pladsen foran linjen er
scenen, hvor rummet skal kreeres.

•

Eleverne skal, stadig i tavshed og fællesskab,
forsøge at blive enige om, hvornår de synes,
rummet er færdigkreeret. Hvis dette ikke er muligt,
må der på et givent tidspunkt langsomt tælles ned
fra 10, og når der nås 0, er rummet definitivt færdigt.

•

Hvis der er uenighed om en bestemt ting, kan man
lave afstemning om, hvorvidt genstanden skal være
med eller ej i rummet.

– Placere en genstand i rummet

•

– Rykke på en allerede placeret genstand i
rummet – finde nyt sted til den eller placér den
ud fra en ny synsvinkel, f.eks. læg stolen ned.

Tag efterfølgende en snak med eleverne om
produktet samt processen med at skabe et fælles
rum, hvor de bestemmer og forhandler i tavshed.

•

Var det nemt eller svært at give plads til andre
og samtidig føle sig aktiv i øvelsen? Var det
udfordrende for tålmodigheden? Var det svært
at give afkald på deres egne idéer? Hvilke
billeder opstod i deres hoveder, i takt med at
rummet hele tiden transformerede sig? Kunne
de mærke, om de er mest til orden eller kaos ift.
at skabe sådan et fællesrum? Hvilke dilemmaer
og udfordringer opstod i den kollektive og tavse
forhandlingsproces? Hvilke styrker er der ved, at
øvelsen foregår i tavshed? Hvordan ville øvelsen
have været, hvis de måtte tale sammen? Opnåede
de alle en ejerskabsfølelse af rummet?

•

Hele øvelsen skal forgå ordløst.

•

Giv eleverne et tal i numerisk rækkefølge, som
starter ved 1.

•

Én elev ad gangen skal nu træde ind i rummet
og bestemme sig for at foretage én af følgende
handlinger:

– Fjerne en genstand fra rummet.
BEMÆRK
– Eleven må kun foretage én handling ad
gangen.
– Alle genstandene skal Ikke nødvendigvis
indgå i rummet.
– Genstandene, der bliver fjernet fra rummet,
må gerne flyttes ind igen.

SIDE 4

FRA GRIMT TIL PÆNT
BILLEDKUNST Billedfremstilling, Digitale billeder
FÆRDIGHEDSMÅL Eleven kan fremstille digitale billeder.
VIDENSMÅL Eleven har viden om digital fotografering.
Billedfremstilling, Maleri og Collage
FÆRDIGHEDSMÅL Eleven kan fremstille en
collage med et tematisk udtryk.
VIDENSMÅL Eleven har viden om materialers
anvendelses- og udtryksmuligheder.

OPGAVE 3

Pænt
eller grimt?
•

Se videoen ovenfor. KLIK HER

•

Eleverne skal enkelt- eller parvis samle en
masse skrald eller bare forskellige genstande
– store, små, finurlige, grimme, smukke,
bløde, hårde, nye, gamle osv. Hvad end de
måtte støde på i deres søgen. Giv dem evt. en
kasse hver, som de kan samle det hele i.

•

Når eleverne har samlet en masse forskellige
genstande, skal de arbejde sammen to og to.

•

Eleverne starter med at klippe en
billedramme ud af et stykke pap i størrelse A4
eller A3.

•

Eleverne lægger derefter alle de fundne
genstande på et bord og deler dem op i to
bunker – en grimme-bunke og en pænebunke.

•

Når alle genstande er fordelt i to bunker,
skal eleverne i pararbejdet udvælge den
genstand, som de synes er grimmest i
grimme-bunken.

•

De lægger den grimmeste genstand i
billedrammen, som de har klippet ud.
Derefter tager de et billede med et kamera af
billedrammen og genstanden.

•

Eleverne skal derefter tilføje flere genstande
til billedrammen, hvor den grimme genstand
er placeret. De skal skabe en collage af flere
genstande, som sætter den grimme ting i et
nyt lys og gør den pæn. De må kun udvælge
en enkelt genstand fra pæne-bunken - resten
skal være fra grimme-bunken.

•

Eksperimenter med forskellige
udtryksmuligheder og tænk i tematik, former,
farver, størrelse, dybde mm.

•

Når eleverne vurderer, at collagen har nået
et færdigt udtryk samt at de på bedst mulig
vis har transformeret den grimme genstand
til noget pænt – eller har formået at sætte
den i et nyt lys, skal de med et kamera tage
endnu et billede af billedrammen og alle
genstandene.

•

Alle elevpar skal printe deres to billeder ud
og sætte dem op ved siden af hinanden,
så de andre fra klassen også kan se dem.
Hold en efterfølgende fernisering, hvor hvert
elevpar præsenterer deres billeder for de
andre og forklarer deres proces og valg i
arbejdet med at sætte den grimme genstand
i et nyt og pænere lys.

•

I kan også vælge at udstille alle klassens
billeder på et bestemt sted på skolen, så
andre også kan få glæde af at se de fine
værker.

SIDE 5

