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OM FORESTILLINGEN
Sig Vov Til Din Angst - den har godt af det!
Hvad er det, vi er bange for – og kan vi lære at gø lidt af det?
Hvem er denne ”Angst” egentlig?
Kan man fange den? Kan den tale?
I Sig Vov Til Din Angst tages begreberne Angst og Mod under kærlig behandling i en varm, musikalsk og
farverig fortælling med indslag af sjov fysik, humoristiske optrin og nyeste kollektion af stof til eftertanke.
Det er et humoristisk lærestykke om at være bange – og modig. Om to videnskabsfolk der ikke tør være
bange. De beslutter sig for at komme til bunds i hverdags-angstens mysterium og gør en interessant opdagelse.
Forestillingen handler om at overkomme dét, der gør os små og ensomme og hæmmer os i at være den, vi
er. Udover at være en kunstnerisk og underholdende oplevelse håber vi, at forestillingen kan så et frø, der
kan hjælpe med at løsne op for små og store knuder i publikum. At sprede glæde, give håb og inspiration til
mulig handling og vækst.
Sig Vov Til Din Angst er alt andet end en terapeutisk omgang – i stedet er det en humoristisk og kærlig
spejling af, hvordan vi alle - både små og store mennesker – kan lade os hæmme, hvis vi ikke tør være ved
vores følelser, og tror, der er os, der er noget galt med, når vi er bange.

MEDVIRKENDE Therese Glahn, Folmer Gry Kristensen og Søren Bang Jensen
MANUS & INSTRUKTION Methe Bendix
SCENOGRAFI Jacob Langaa-Sennek

INTRODUKTION TIL MATERIALET
KÆRE LÆRER
Undervisningsmaterialet er udarbejdet i forbindelse med forestillingen “Sig Vov Til Din Angst” og har til formål at inspirere til, hvordan I hjemme i klassen kan udfolde forestillingens temaer og åbne op for elevernes
egen bearbejdning af teateroplevelsen.
Materialet er tiltænkt til brug i danskundervisning og billedkunst i indskoling. Alle øvelser og opgaver er
udviklet og beskrevet med udgangspunkt i de specifikke kompetencemål (efter 2./4./6. klassetrin) som de
pågældende aktiviteter understøtter inden for fagene dansk og billedkunst:
DANSK
Fremstilling: Udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte (og faglige) situationer
Fortolkning: Forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske
tekster
Kommunikation: Kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer og i overskuelige formelle og sociale situationer.
BILLEDKUNST
Billedkommunikation: Kommunikere gennem billeder og udtrykke idéer og betydninger visuelt.
Billedfremstilling: Eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering.
Billedanalyse: Samtale om andre og egnes billeder

Materialet er opbygget af selvstændige mindre opgaver, der kan arbejdes med uafhængigt af hinanden.
Der er med andre ord ingen kronologi eller krav til at arbejde sig gennem alle opgaver for at få udbytte af
det.
Nogle af opgaverne har samme omdrejningspunkt og vil derfor fungere godt i forlængelse af hinanden.
Det vil fremgå i de pågældende opgaver, hvilke andre de harmonerer godt med. Opgaverne tilgodeser
undervisningsdifferentiering idet sværhedsgraden i opgaverne kan tilrettes efter alder, kvalifikationer,
interesse og muligheder. Det er derfor helt op til jer at tilpasse materialet, så det svarer til jeres ønsker og
behov i klassen – I kan plukke, tilrette eller blot lade jer inspirere.
Det er håbet, at ”Sig Vov Til Din Angst” og det tilknyttede undervisningsmateriale kan åbne op for nogle
interessante samtaleemner om dét at være BANGE, ANGST og MODIG mellem børn og børn, og mellem
børn og voksne.
Rigtig god fornøjelse med forestillingen og undervisningsmaterialet!

Modige ‘vuf’ og hilsner
Teater Hund & Co.

1: TEATEROPLEVELSER
Øvelsen er inspireret af Teateroplevelser – en metode til at efterarbejde en kunstnerisk oplevelse. Formålet
med øvelsen er at sætte den enkelte elevs oplevelse af forestillingen i centrum. Det giver eleverne mulighed for at udtrykke sig om det, de har oplevet og åbner samtidig op for et samtalerum om forestillingen.
Øvelsen løses visuelt og mundtligt og kræver et stykke A4 ark samt tusser eller farveblyanter til at tegne
med. Øvelsen kan laves på en 45 minutters lektion.

Fremgangsmåde:
1. Introduktion: Forbered eleverne på, at de nu skal prøve at genkalde teateroplevelsen med Sig Vov Til
Din Angst. Gør dem opmærksomme på, at deres erindringer kan være meget forskellige.
2. Genkaldelse: Eleverne skal nu huske tilbage på forestillingen og de oplevelser de havde med at være i
teatret. Det er vigtigt at tune eleverne ind på, at det handler om deres egen oplevelse. Stil dem spørgsmålet: “Hvad var det vigtigste for dig?” eller “Hvad gjorde størst indtryk på dig?”
3. Tegning i stilhed: Eleverne får nu 10 minutter til at tegne det, de synes var det vigtigste ved teateroplevelsen.
4. Tegning og samtale: Når de 10 minutter er gået må eleverne tale sammen med deres sidemakker om
det de tegner. Imens går læreren rundt og ser og stiller anerkendende spørgsmål til tegningerne. På den
måde får eleverne suppleret deres visuelle fremstilling med noget sprogligt.
5. Afrunding: Eleverne færdiggør så småt deres tegninger, hvorefter de hænges op i klassen. Eleverne får
tid til at se på hinandens tegninger. Læreren runder af med hele klassen.

Teateroplevelser er udviklet af Scenekunstnetværket i Regions Nord- og Midtjylland i et samarbejde med Teatercentrum og RandersEgnsTeater. Læs mere om, hvordan man kan bruge Teateroplevelser i undervisningen:
https://www.scenet.dk/wp-content/uploads/2015/06/brochure_teateroplevelser_for_boern.pdf

2: PERSONERNE
I forestillingen møder vi tre personer – eller rettere to personer Lyx Lyxen og Finn Fahl, og så møder vi
Angsten, som her ligner et ganske almindeligt menneske - dog et frækt og noget utilpasset eksemplar af
slagsen. Lyx, Finn og Angsten har hver især forskellige karaktertræk og måder at forholde sig til livet på.
I denne opgave skal I prøve at ’opklare’ mere om dem, og give jeres bud på, hvordan hele personen er.
Øvelsen løses mundtligt og skriftligt og kræver papir og skriveredskaber. Øvelsen kan laves på en 45 minutters lektion.

Fremgangsmåde:
1. Introduktion: Kick-start opgaven med at lave mundtlige fælles personkarakteristikker af personer, som
alle i klassen kender. Det kan f.eks. være jeres skoleleder, Dronning Margrethe eller Anders And.
2. Inddel i makkerpar: To og to arbejder de nu med forestillingens personer. Eleverne kan fx komme ind på:
a. Hvordan ser personen ud? Fysik, holdning, påklædning, mimik, udtryk, bevægelsesmønstre etc.
b. Hvilke menneskelige egenskaber har de? Hvordan opfører den enkelte sig overfor de andre?
Er personen lyttende? Udadvendt? Indelukket? Modig? Genert? Voldsom? En god ven? Hæmmet?
Imødekommende? Positiv? Negativ? Rummelig?
Skriv jeres karakteristik ned. Fyld så mange noter på, som I indfanger så meget som muligt.
3. Fremlæg: Fortæl resten af klassen hvad I er kommet frem til. Hvor meget er I alle sammen enige om?
Er der noget som I er særligt overrasket over?
I kan udvide opgaven om personerne i øvelsen nedenfor.

DEN VARME STOL

Varighed: Fra 20-45 min.
Vælg én person fra klassen, der skal forestille sig at
være enten Lyx, Finn eller Angsten. Den valgte skal
leve sig godt ind i personens væremåde og måden
hun tænker og handler på.
Den ’nye’ Lyx, Finn eller Angsten sætter sig nu i den
varme stol og taler med resten af klassen. Alle fra
klassen kan nu stille spørgsmål – enten ’frit fra leveren’ eller som interviewform.
På denne måde kan man få kendskab til andre og nye
sider af personen/rollen, eller spørge ind til allerede
kendte træk.
Eksempler på spørgsmål til Den Varme Stol:
Hvor gammel er du?
Hvordan var din barndom?
Hvad spiser du helst til morgenmad?
Hvad er du mest bange for?
Hvornår synes du, at man er modig?
Hvem kan du godt lide?
Hvad drømmer du om?
Hvem er dit idol?
Hvem synes du er en piveskid?

3: FILOSOFISK SAMTALE
Øvelsen er inspireret af den dialogiske undervisningsmetode Filosofi med børn, hvor der arbejdes med
udgangspunkt i børns egne tanker om den verden, de lever i. Filosofien anvendes som en metode til at
fortolke og bearbejde forestillingens tematikker. Formålet med øvelsen er at skabe et rum, hvor børn kan
undre sig og filosofere sammen over fænomener og spørgsmål, som viser sig i forestillingen og i deres egen
hverdag.
Det giver eleverne
mulighed for at få sat
ord på det, der er indeni
og samtidig at blive
udfordret og beriget af
hinandens tanker.
Øvelsen løses mundtligt,
skriftligt og visuelt og
kræver papir,
skriveredskaber og
farveblyanter.
Øvelsen kan laves på en
45 minutters lektion.

Fremgangsmåde:
1. Introduktion: Forbered eleverne på, at I skal tale om temaerne BANGE, ANGST og MOD, som
forestillingen Sig Vov Til Din Angst drejer sig om. Gør det klart, at der ikke findes rigtige og forkerte svar.
2. Introducerende øvelse: Eleverne får nu 7 minutter til at tegne en situation, hvor de er modige.
De må gerne supplere det visuelle med ord, der beskriver deres mod.
Ligeledes tegnes der 7 minutter over angst eller bange.
3. Opsamling i klassen: Tal om, hvad eleverne har tegnet og skrevet hver især. Læg vægt på, at det kan
være meget forskelligt fra person til person, hvornår man føler sig modig og bange. Men måske er der
også flere ligheder mellem elevernes tegninger?
4. Filosofisk samtale: Med udgangspunkt i elevernes egne tegninger og ord skal I nu tale om, hvad MOD
og ANGST egentlig er for størrelser, hvordan de føles, hvorfor vi mennesker tumler rundt med begge dele
og om de er afhængige af hinanden. A la; kan man kun være modig, hvis man først har været bange?
Begynd en åben dialog i klassen, hvor så mange som muligt kommer til orde. Hvis I er mange i klassen kan
I med fordel lave mindre grupper. Det er vigtigt at være nysgerrig og anerkendende overfor elevernes
udsagn. Brug nogle af scenerne/udsagnene (på næste side) fra forestillingen med tilhørende spørgsmål til
at supplere med.
5. Afrunding: Opsummér nogle af de vigtigste pointer fra samtalen og bed eleverne gemme deres
tegninger, hvis I påtænker at lave øvelse 4 (Modige Dukker).

SCENER / UDSAGN FRA FORESTILLINGEN
MAN MÅ IKKE VÆRE BANGE
Scene: Lyx Lyxen har et mantra om ikke at være bange. Det er forbudt! Og hun nærmest mediterer
mantraet: “Hvem er det der er en pive-skid? iiiiiikke mig. Hvem er det der er en pive-skid? iiiiiikke mig”
Spørgsmål: Hvorfor siger Lyx mon det? Kan nogen bestemme, at det er forbudt at være bange?
MOD

TØR DU VÆRE BANGE

Scene: “Du tør jo ikke være bange.... så må jeg jo lære dig det” - siger Angsten til Lyx.
Spørgsmål: Er det okay at være bange? Er man modig hvis man tør indrømme man er bange? Hvorfor?
BLIV VEN MED DIN ANGST
Scene: Lyx spørger Finn hvor angsten sidder, og hun opsummerer Finns svar: "Ryg, hoved, fødder, fingre!
Ok, Finn, nu skal du blive ven med din Angst. Kom! Bliv ven”
Den er altså over det hele.
Spørgsmål: Hvorfor er det så svært for Finn at blive ven med sin angst? Har vi brug for at have lidt angst?
Kan vi styre den, eller gakker den bare ud og kommer til at fylde for meget?

4: MODIGE DUKKER
Opgaven er inspireret fra Mayafolkets bekymringsdukker. Dér fortæller man dukkerne sine bekymringerne,
lægger dukken i en lille æske under hovedpuden, og så er bekymringerne væk, når man vågner.
Mayafolket har i mange hundrede år brugt bekymringsdukker. Ifølge myten lavede mayaerne dukker til
deres børn.
Bekymringsdukkerne bruges den dag i dag, hvor børn i Guatemala fortæller deres tanker til dukkerne. De
kan laves ud af genbrugsmaterialer, stofrester, garnrester, pap, papir, piberensere, ståltråd eller tandstikker.
Det er kun fantasien, der sætter grænser.
I skal nu lave modige dukker. Altså dukker man kan fortælle alt det, man gerne ville turde.
Opgaven kræver farvet karton, limstift, saks, piberensere, garn/snor, skriveredskaber, farveblyanter og
maling. Opgavens længde kan variere fra ét modul til flere moduler afhængigt af dukken og æskens udformning.

Fremgangsmåde:
1. Introduktion: Fortæl eleverne hvordan Mayafolket har brugt bekymringsdukker i mange hundrede år,
og at traditionen stadig anvendes til børn i Guatemala. Google evt. sammen med eleverne mere om
bekymringsdukker.
2. Forberedelse: Oversat nu bekymringsdukker til modighedsdukker.
3. Materialevalg: Æsker og dukker udarbejdes. Man kan bruge eksisterende æsker, såsom tændstikæsker
eller andet emballage, som man kan dekorere. Dukkerne udarbejdes af piberensere. Man kan vikle garn
om dem, så de kan få hovde, mave mv.
Tag gerne udgangspunkt i de tegninger I lavede i opgave 3. Det var modige tegninger - måske er der god
inspiration at hende dér.
4. Hvad fortæller man dukken: Hvad vil man gerne have modet til at gøre? Det er dét som man skal
fortælle dukken, så hjælper den en.
5. Evt. fremlæggelse eller udstilling: Eleverne fremlægger eller udstiller deres dukker og æsker.
Læs mere og find inspiration til bekymringsdukker her:
https://heleverdeniskole.dk/bibliotek/guatemala/bekymringsdukker/
5: SIG VOV TIL DIN ANGST - SPILLET
Alle, der har set forestillingen, får et spil med hjem, som er særligt udviklet til forestillingen.
Spillet kan sagtens bruges i undervisningen i mindre hold. I kan udvide spillet med jeres egne skræmmekort
og opgaver, der skal løses i spillet. Lad jer evt. inspirere af opgave 3 om den filosofiske samtale.
I kan også lave jeres eget spil om at være bange. Find en form, der kunne være sjov. Det kan være et spil I
allerede kender som f.eks. vendespil eller SortePer.
Skræmme-vendespil: Find på 20 ting, som man kan være bange for, og tegn to ens kort af hver ting. Sørg for
at alle kort er lige store og ens på bagsiden, så man ikke kan se forskel.

Teater Hund & Co. er Østerbros bydelsteater for børn og familier.
Et originalt, nyskabende og samfundsengageret teater, der har noget på hjerte for alle
aldre. Intelligent, horisontudvidende og debatskabende – og samtidig underholdende og
med humoren som fane og forløsende kraft.

