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  1. Kort intro til forestillingen 
 
Forestillingen ”Platons Hule. Mon der er liv efter TV?” griber fat i både det universelle, det 
konkrete og det følelsesmæssige ved dét at være menneske. 
 

I Platons Hulelignelse fortælles om en gruppe mennesker, der sidder fanget i en hule og 
tror, at det de ser dér er hele virkeligheden – indtil én bryder ud og opdager, at hvad de 
har set på hulens vægge, kun er en skygge af en langt større verden. Teater Hunds 
”Platons Hule. Mon der er liv efter TV?” er en nutidig hverdagskomedie om søstrene A1 og 
A2, der lever trygt i deres egen huleverden med TV som eneste vindue. Især er de fans af 
livsstilsprogrammet ”Bo Bedst”. Deres store drøm er at komme med i programmet, men 
det kan man kun, hvis éns hjem ligner alle de andre hjem i programmet. Og kun hvis man 
har et barn. Så sådan ét anskaffer søstrene sig - men hér får de mere, end de havde 
regnet med! Men søstrene får også chancen for at opleve, at verden kan se ud på 
uendelig mange flere måder, end de nogensinde havde troet… 
Platons Hule er en forestilling om at turde stille sig åben og undrende overfor verdens 
mange muligheder og finde sin egen vej i en verden domineret af medier, mode og 
meninger. 
 
Teater Hund kan godt lide at tage fat i livets store spørgsmål og temaer. Det gælder også 
for denne forestilling, hvor der nænsomt, kærligt og forhåbentligt eftertænksomt gives et 
bud på, hvordan Plantons hulemyte i en fortolket udgave kan begribes på en konkret og 
håndterbar måde, der samtidig har den dybde og menneskelighed, som både store og 
små kan nikke genkendende til, og som åbner for nye tanker, dialoger og refleksioner. 
 

  2. Materialets udformning 
 
Skolematerialet er primært rettet mod fagene Dansk, Kristendomskundskab og 
Billedkunst, fra bh. kl. til 5. kl.  
Da forestillingens målgruppe har et spænd helt fra 5 til 12 år, er intentionen bag 
opbygningen af skolematerialet, at det bl.a. tilgodeser undervisningsdifferentiering, idet 
sværhedsgraden i opgaverne og spørgsmålene kan tilrettes efter alder, kvalifikationer, 
interesse og muligheder alt efter hvilket alderstrin, der er tale om. 
Spørgsmålene og opgaverne er udarbejdet med henblik på at være af så åben karakter 
som muligt, da det tilgodeser den enkeltes mulighed for at arbejde og handle netop ud fra 
egen virkelighed og ståsted. 
Materialet er opbygget af selvstændige mindre opgaver, der kan arbejdes med uafhængigt 
af de øvrige opgaver. Der er derfor ingen nødvendig kronologi i opgavernes rækkefølge, 
hvormed det heller ikke er nødvendigt at arbejde med alle opgaverne. Der er mulighed for, 
at den enkelte lærer/pædagog tilretter opgaverne, så de er alders- og kontekstsvarende. 
 
Det er håbet, at ”Platons Hule. Mon der er liv efter TV?” og nærværende materiale kan 
åbne op for nogle frugtbare og relevante dialoger børn og børn imellem og børn og voksne 
imellem – og i sidste ende give os en skærpet bevidsthed i forhold til os selv, hinanden, og 
hvordan vi kan tackle livets genvordigheder.  
 
God fornøjelse! 
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  3. Indledende processkrivning 
 
Opgave: Skriv alt det ned du kan huske fra teaterstykket. Tænk ikke på korrekt stavning, 
kronologi osv. Bare skriv alt det, du kommer i tanke om. 
- øvelsen kan også laves fælles 
 
Opgave: På baggrund af noterne fra forrige opgave skal du nu arbejde med titel og 
undertitel i forbindelse med  forestillingen; ”Platons Hule. Mon der er liv efter TV?”  

- Hvad forstår du ved titlen: ”Platons Hule?” 
- Hvad får undertitlen ”Mon der er liv efter TV?” dig til at tænke på? 
- Lav så mange ”undertitler” du kan. Du kan evt. give hver scene en undertitel, eller 

du kan skrive de undertitler du synes forestillingen skal have. 
 
Til læreren: Disse noter vil være en god hjælp til de kommende opgaver og til at få en 
fornemmelse af hvilke elementer, der står stærkest i forestillingen for den enkelte elev. 
Det kan være en god idé at sætte tidsbegrænsning på, samt at opgaven løses 
individuelt. Efterfølgende kan børnene evt. to og to dele deres noter med hinanden. 
 

  4. Spørgsmål omhandlende forestillingen 
 
Til læreren: De følgende spørgsmål kan danne grundlaget for forskellige dialoger enten 
fælles i klassen, i mindre grupper eller to og to. De kan også anvendes som udgangspunkt 
for en skriveproces, hvor eleverne reflekterer individuelt og svarer på dem skriftligt og evt. 
efterfølgende deler deres svar med hinanden. 
 
Generelle spørgsmål til forestillingen 
 

a. Hvad eller hvem i forestillingen gjorde størst indtryk på dig og hvorfor? 
b. Kan du sammenligne nogle af situationerne fra forestillingen med situationer, du 

kender fra dit eget liv? Eller fra andres liv? Hvis ja, hvilke? 
c. Hvilke tanker satte forestillingen i gang hos dig i forhold til dét at kunne se 

noget/opdage noget som de andre ikke har set? 
d. Hvordan kan det være, at A1 og A2 kun vil være indenfor? 
e. Hvorfor er det svært at lokke A1 

og A2 ud af hulen? 
f. Hvorfor får A1 og A2 et barn? 

Hvilket mål har de?- og ikke 
mindst hvordan får de B? Hvad 
tænker du om det?  

g. Hvorfor bliver er det vigtigt for A1 
og A2 at komme i TV? 

h. Hvad kan hulen være symbol på 
i denne forestilling? Hvad kan alt 
det udenom være symbol på?  

i. Hvilken rolle spiller TV’et og dets 
programmer i forestillingen?  
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  5. Filosofisk samtale om de store spørgsmål  
Som lærer kan man også forsøge sig med en filosofisk samtale med børnene (med eller 
uden workshop - se nederst i opgaven) 
En filosofisk samtale med børn kan enten tage udgangspunkt i nogle af spørgsmålene fra 
opgave 4, eller man kan få børnene til - på baggrund af deres arbejde med stykket - selv 
at formulere spørgsmål, som de mener, er relevante for dem. Hvis klassen ikke har tid til at 
tale om samtlige spørgsmål, kan der trækkes lod eller stemmes imellem forslagene. 
 
Det vigtigste i en filosofisk samtale er, at læreren lader børnene reflektere og forholde sig 
til hinandens udtalelser. Derfor må den filosofiske lærer holde sig i baggrunden og kun 
agere samtaleleder.  
Læreren kan fx sige ”Hvad mener I andre om det, som Viktor sagde?” ”Er I enige eller 
uenige med Oliver?” … 
Det er desuden samtalelederens opgave at udfordre børnenes tanker og 
tænkefærdigheder ved at spørge til begrundelser og definitioner: ”Hvad er grunden til, at 
du mener…..?” ”Hvorfor synes du det?” eller ”Hvad mener du egentlig, når du sir…..?” 
”Mener I andre det samme som Gertrud?” ”Er det, som Oliver og Gertrud siger det samme 
eller forskelligt?” 
På denne måde kommer børnene til at udgøre et undersøgende fællesskab, hvor de 
sammen bliver klogere, både på tilværelsens store spørgsmål og på den kunst, det er et 
lytte til, hvad andre siger, tale sammen og anerkende og respektere hinanden.  
 
God fornøjelse! 
 
Filosofisk workshop 
Der er muligt at tilkøbe en filosofisk workshop i forlængelse af forestillingen, som vil 
forestås af en filosof fra Filosofipatruljen, www.filosofipatruljen.dk, som har specialiseret 
sig i at filosofere med børn. Her vil børnene – nænsomt og metodisk ledet af filosoffen - få 
rum til at tænke og tale sammen i fællesskab om de filosofiske spørgsmål, som 
forestillingen rejser.  
 
Kontakt Teater Hund for mere information og koordinering af workshop. 
vov@teaterhund/26 16 14 10 
 
 

  6. Platons Hulelignelse 
Denne opgave handler om Platons Hulelignelse. Platon var det man kalder for en filosof. 
Hans lærermester var filosoffen Sokrates.  
Platons Hulelignelse kan forstås og tolkes på mange måder. Ja, egentlig er det noget af 
det særlige ved filosofi, at man ikke kan give ét svar. Man kan argumentere ud fra flere 
synspunkter og altså komme med flere og forskellige bud på svar.  
På youtube.com findes der mange klip og versioner af Platons Hulelignelse. De kan være 
en god introduktion. 
Én skriftlig version – på et nogenlunde nede-på-jorden-niveau – findes i bogen ”Sofies 
Verden”. Den er gengivet i en forkortet version her: 
 
”Tænk dig nogle mennesker som bor i en underjordisk hule. De sidder med ryggen til åbningen, så 
de kun kan se ind mod hulevæggen. Bag ved dem er der en høj mur, og bag ved denne mur går 
der nogle menneskelignende skikkelser som løfter forskellige figurer op over murens kant. Da der 
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brænder et bål bag ved disse figurer, kaster de flakkende skygger mod hulevæggen. Det eneste 
huleboerne kan se, er altså dette ’skyggeteater’. De har siddet i den samme stilling lige siden de 
blev født og tror følgelig at disse skygger er det eneste der er til. 
Èn af huleboerne får vendt sig om. Han spørger sig selv, hvorfra alle disse skyggebilleder 
på væggen komme. Hvad tror du der sker når han vender sig om mod de figurer der løftes 
op bag muren? Allerførst vil han naturligvis blive blændet af det skarpe lys. Han vil også 
blændes af at se på de skarpe konturer af figurer – eftersom han indtil nu kun har set de 
samme figurers skyggebilleder. Hvis han kommer over muren og forbi bålet og endelig når 
ud i naturen, vil han blive endnu mere blændet. Men efter at have gnedet øjne, bliver han 
slået af hvor smukt det hele er. For første gang vil han se farver og skarpe konturer. Han 
vil se virkelige dyr og blomster – som figurerne i hulen blot var dårlige efterligninger af. 
Men atter spørger han sig selv hvor fra alle dyrene og blomsterne kommer fra. Han får øje 
på solen på himmelen og forstår at det er solen der giver liv til alle naturens dyr og 
blomster, sådan som det var bålet, der gjorde det muligt at se alle skyggebillederne i 
hulen. Han går tilbage til hulen og forsøger at overbevise de andre huleboere om at 
skyggebillederne på hulevæggen kun er dårlige og flakkende skyggebilleder af de virkelige 
ting. Men der er ingen der tror ham. De peger på hulevæggen og siger, at hvad de ser, det 
er det, der findes.” 
                          

                     
 
 

  7. Karaktererne 
 
Til læreren: I forestillingen møder vi de to søstre, A1 og A2, og B. De har hver især har 
forskellige karaktertræk, værdier og måder at forholde sig til livet på. Dog minder A1 og A2 
på mange områder om hinanden, og de står i kontrast til B.   
Som tilskuer identificerer man sig ofte i større eller mindre grad med karaktererne og deres 
situation på scenen. Derfor kan det være givende at gå i dybden med en 
personkarakteristik for at danne sig et helhedsindtryk af karaktererne.  
 
Opgave: Prøv at opklare mere omkring karaktererne. Dvs. giv dit bud på, hvordan A1 og 
A2, og B er i sin helhed. Tag enten udgangspunkt i én eller dem alle tre.   
Du kan skrive din brainstorm ned i sammenhængende sætninger eller lave det i form af en 
”edderkop” på et papir for at give et bedre overblik. Du kan bl.a. komme ind på følgende 
lag: 
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a. Hvordan ser A1 og A2, og B ud? 
alder, fysik, kropsholdning, 
påklædning (hvorfor har de 
netop det tøj på?), mimik, 
udtryk, bevægelsesmønstre etc. 

b. Hvilke menneskelige 
egenskaber besidder A1 og A2, 
og B? Hvordan opfører den 
enkelte sig overfor de andre? 
Hvilke værdier vægter de højest 
hver især? Er de glade? kede af 
det? lyttende? udadvendt? 
indelukket? moderne? 
gammeldags? pligtopfyldende? 
hæmmet? imødekommende? rummelige? belærende? Underlagt andres normer? 
Nysgerrige? etc. 

 
 
Søstrene A1 og A2 er både ens og forskellige på flere måder.  

 
1. På hvilke måder er de 

forskellige? 
 
______________________________ 
 
_____________________________ 
 
______________________________ 
 

2. På hvilke måder er de ens? 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 

                                                                               ______________________________ 
 
Opgave ”Den varme stol”: Vælg én person fra klassen eller gruppen, der skal forestille 
sig at være en af de 3 personer fra forestillingen. Den valgte elev skal leve sig godt ind i 
personens være-, tænke- og 
handlemåde. 
Den ’nye’ person sætter sig i 
midten af en rundkreds i den 
såkaldte ”varme stol” og er dermed 
klar til at tale med resten af 
klassen. Alle de omkringsiddende 
elever kan nu stille spørgsmål - 
enten ’frit fra leveren’ eller som 
interviewform (her kan der evt. 
findes inspiration i de ovenstående 
opgaver). 
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”Den varme stol” kan ses som et mere performativt alternativ til den forrige opgave, men 
kan også anvendes som et supplement til den skriftlige tilgang til en personkarakteristik. 
På denne måde kan man få kendskab til andre og nye sider af personen eller spørge ind til 
allerede kendte træk, der umiddelbart kan virke uforståeligt udefra. 
 
 

  8. Tekstarbejde 
 
Til læreren: Det har været målet med forestillingen, at selve teksten/dialogen skulle 
minimeres så meget som muligt – dog uden at blive mimisk. Dvs. at forestillingens 
handling skal ligge i skuespillernes ageren. Men teksten er alligevel meget central for 
forestillingens fremdrift, og derfor kan det være meget centralt at arbejde med tekst.  
 
Opgave: Individuelt skal eleverne tænke og skrive videre på stykket: Hvordan tror du, 
næste scene ville se ud, efter at B har ladet vide, at der også er andre mennesker tilstede 
(publikum og kamera)? Hvad sker der? Får han A1 og A2 med på flere opdagelser?   
Hvordan tror du, det går A1, A2 og B videre hen i deres liv, nu hvor de har opdaget verden 
er større og mere? Hvad tænker du?  
 
Eleverne skal forsøge at fastholde forestillingens skrivestil gennem replikker og 
regibemærkninger fx i form af korte sætninger, pauser, gentagelser osv. 
Efterfølgende kan eleverne læse hinandens scener op for hinanden - gerne dramatisk - 
hvor én siger A1’s sætninger, én siger A2’s sætninger  og én siger B’s for at skabe 
fornemmelsen af teksten som værende en dramatisk tekst, et manuskript. Eleverne kan 
også bytte og skrive videre på hinandens. 

 

  9. Billedopgave: fra teater til tegning 

 

Til læreren: Forestillingens visuelle univers er opbygget ud fra kontrasten mellem det 
kontrollede ’rigtige’ og på den anden side alt det ’udenom’ – omverdenen som man ikke 
kan strukturere og systematisere i egne mentale kasser.  
Farverne og mønstrene i hulen er snor lige. Og i mulighedernes land udenom er farver 
ikke konstante og systemerne er svære at få øje på. Disse kontraster kan være gode at 
have som drivkraft til billedopgaverne.  
Det kan bl.a. være en af udfordringer at bytte om på dette. Man bør også gøre sig klar 
hvilke materialer, der er til rådighed? computermanipulation, collage, maling, 3D etc. 
Har eleverne begrænset eller ubegrænset tid til opgaven? 
 
Opgave: Fold et stykke A3-papir, så der opstår to felter. Tegn én scene på hvert felt. 
Kontrasten bliver større, når billederne sidestilles. 
 

1. Tegn en scene fra forestillingen, hvor A1 og A2 er sammen og har det godt i deres 
trygge hjem/hule. 
 

2. Tegn en scene fra forestillingen, hvor A1, A2 og B er udenfor hjemmet/hulen, og 
hvor de har bevæget sig ud på farefyldt jord. 
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Andre billedopgaver: 
 

1. Individuelt eller i små grupper kan eleverne illustrere en scene hver, som til sidst 
sættes sammen til en hel sammenhængende tegneserie. Det er en god idé, at man 
inden fælles i klassen har lavet en oversigt over de enkelte scener fra forestillingen 
(her kan arbejdet fra opgave 9 nedenfor anvendes). 

2. Prøv at udtrykke/lave et billede af et muligt univers. Alle baggrunde kan lade sig 
gøre – man kan komme lige derhen hvor man vil – ligesom i forestillingen. Dette 
kan evt. være i form af en collage med billeder fra aviser og blade. Og 
skuespillernes kroppe/ansigter kan spilles ud af de små programmer. (Ellers kan 
man downloade billeder fra forestillingen på www.teaterhund.dk � presse). 
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  10. Spændingskurve 

 
Til læreren: I et teaterstykke får eleverne så utrolig mange indtryk, hvorfor det kan være en 
fordel at lave en spændingskurve for at få et overblik over forestillingens 
dramaturgi/struktur (se model nedenfor). Dette kan anvendes til at arbejde med 
opbygningen af en god veldrejet historie. 
 
Opgave: Prøv at tænke tilbage på forestillingen. Hvad skete der i starten, undervejs og i 
slutningen? Hvad var forestillingens højdepunkter? 
Skriv så mange scener ned, som du kan huske, og stil dem kronologisk op på en tidslinje. 
Vurdér hver enkelt scene ved at give dem points fra 1 til 10 ift., hvor spændende/vigtige, 
du mener, de er. Tegn til sidst spændingskurven nedenfor. 
 
 

10 
 
9 
 
8 
 
7 
 
6 
 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 

�  
Fx: A1 og A2 danser  
”Bo Bedst dansen” 
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  11. Dramatisering 

 

Til læreren: Som et alternativ til den skriftlige eller mundtlige læringsmetode fra de forrige 
opgaver, står den performative pædagogik, der opererer med en kropslig indlæring og 
erkendelsesproces. Oplevelsen og læringen forankrer sig fysisk i kroppen, så der er tale 
om en stimulering af den kropslige hukommelse. På denne måde gøres dialogen 
performativ og dermed synlig og konkret, så man undgår, at eleverne har hvert deres 
billede af det, der tales om. Elevernes dramatisering af scenerne vil være med til at skabe 
en konsensus og en kropslig forståelse af forestillingen, der måske fører eleverne et andet 
sted hen ved både at have oplevet at være aktive skuespillere og passive tilskuere.   
 
Opgave: Tænk på en scene fra forestillingen, hvor du synes, at noget bliver særligt 
interessant og som, du tænker, vil være sjovt at arbejde med.  
Gå sammen to og to eller tre og tre, hvor den ene agerer instruktør. I fortæller nu 
hinanden, hvilken scene hver enkelt har valgt, og I skal blive enige om at lave/genskabe 
én scene. 
Aktiviteten kan opdeles i tre kategorier – og aftal tidsramme: 
 

a. Den ultra hurtige: Scenen udvikles 
hurtigt og spontant på gulvet – 
dvs. som en improvisationsøvelse. 
 

b. Den hurtige: Gruppen forbereder 
scenen ved at skrive og øve 
bestemte handlinger og 
reaktioner. 
 
 

c. Den omfattende: Hele scenen 
arbejdes grundigt igennem. 
Der kan fx arbejdes med tekst, 
scenografi, rekvisitter, kostumer, 
lyd, lys og pr. 
Overvej om alle gruppernes 
scener, kan spilles i forlængelse 
af hinanden - som var det en hel 
forestilling.  

 
Præsentationen af scener afhænger af valget af model. Det kan opleves meget 
meningsskabende, at alle scener 
vises for hele klassen, og at der 
efterfølgende højt i klassen tales 
om, hvordan den enkelte har 
oplevet at arbejde kropsligt med 
genskabelsen af 
scenen/forestillingen, og hvad 
eleverne oplevede og fik ud af at 
iagttage hinandens små 
iscenesættelser. 
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Scener uden ord 
 
Opgave: Scenerne gennemspilles herefter uden ord, dvs. kun via brug af gestik og fysik, 
evt. lyde eller ”volapyk-sprog”, så det ikke er ordene men kropssproget, der er i centrum. 
 
Opgave: Denne opgave er stadig uden ord, men nu arbejdes der kun i tableauer dvs. 
”frysebilleder”. Her er det godt, hvis eleverne er i firemandsgrupper, så der er en tovholder 
på de tre spillere.  
Hver gruppe finder forestillingens tre vigtigste scener, der udtrykker en begyndelse, en 
midte og en slutning og udtrykker dem i disse tableauer. Der bruges tid på at øve de tre 
tableauer og overgangene imellem dem. 
I visningen for de andre, laver man det som fotografier fra et kamera, dvs. publikum lukker 
øjnene, mens spillerne danner det næste billede. Når gruppen er klar med deres tableau, 
siger de ”klik”, og så må publikum kigge. Herefter siger de ”luk”, så lukker publikum øjnene 
igen indtil det næste ”klik” osv.
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  12. Link til andet UVM 
Lærer Mette Iversen fra Gungehusskolen i Hvidovre har udviklet et undervisningsforløb, 
hvor eleverne arbejder med Platons Hule og Imovie. Forløbet ligger til inspriration på 
Mettes blog: http://metteiversen.skoleblogs.dk/2014/03/02/platons-hule/ 
På bloggen er der små introduktionsklip – om filosofi og hulelignelsen.  
 

 

 

  13. Fakta om forestillingen 

 
Holdet og tidshorisonten 
Tidsperioden for at lave denne forestilling er ca. 2 år. Fra den allerførste ansøgning med 
projektbeskrivelse, der sendes til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, 
til den dag, der er premiere. Og derefter skal forestillingen ud og møde publikum. 
Det er mange mennesker – af forskellige faggrupper – som lægger utrolig mange kræfter i, 
at forestillingen fremstår som en helhed.  
 
Instruktion og Manuskript:: Methe Bendix  
Medvirkende: Anne Dalsgaard, Anne Abbednæs og Thomas Guldberg Madsen  
Scenograf og kostumier: Lea Burrows  
Videodesign: Helle Lyshøj  
Lyddesign: Erik Christoffersen  
Lysdesign Sonja Lea  
Dramaturgisk konsulent: Jane Rasch 
Koreografisk konsulent: Adelaide Bentzon 
Systue: Hanne Mørup 
Tekniker, bygger og afvikler: Jonas Møller Andersen  
Værksted: Gert Christoffersen og Per Christensen 
Plakat: Rebecca Arthy 
PR & kommunikation: Tine Selmer Bertelsen 
Fotograf: Malle Madsen 
Grafiker: Helle Riis 
Bogholder: Frank Jensen 
Administration: Kenneth Gall 
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Økonomisk er forestillingen er støttet af: Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for 
Scenekunst, Københavns Scenekunstudvalg, Dramatikerforbundet og Wilhelm Hansen 
Fonden.  
 
 

  14. Tilbagemelding 

De temaer, som vi arbejder med i Teater Hund, er alle nogle, som ligger os selv meget på 
sinde, og som vi gerne selv vil blive klogere på. I vores søgen efter svar og klogskab vil vi 
meget gerne høre, hvordan både store og små mennesker tænker og taler om temaet. 
Både hvad angår selve forestillingen og dette materiale. 
- så kom meget gerne med tilbagemeldinger: Ris og ros, forslag til justeringer, 
bemærkninger, ideer til andre opgaver, børnecitater etc. 
Tilbagemeldingerne vil betyde meget for os! 
 
Tilbagemelding, spørgsmål og kommentarer kan rettes til Kenneth Gall. 
Telefon: + 26 16 14 10 
Mail: vov@teaterhund.dk 
 
 
 

Materialet er udarbejdet af Kenneth Gall: Administrativ leder hos Teater Hund.  
Uddannet lærer, bachelor i æstetiske læreprocesser. Samt Diplomuddannelse i Kunst- og kulturledelse. 

 
 


