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Kort resumé af forestillingen 
I forestillingen følger man Therese, der ikke kan det, alle de andre kan. Det viser sig, at det er hendes egne 
tanker, der hæmmer hende i, at kunne gøre det, de andre gør. Therese forsøger at finde hjælp hos Lægen, 
der vil give hende medicin, hos Fitness-professoren, der giver positiv hjernevask-slam, og Tv-værten, der 
slet ikke ser hende.
Therese kæmper en hård kamp mod sine tanker, indtil hun i en drøm møder to rationelle og jordbundne 
hjælpetanker, der lærer hende at iagttage tankerne som det, de er.

Børn og voksne får nu chancen for at kigge hjernen og nogle af dens 
mekanismer efter i sømmene i denne fortælling om tankens væsen og uvæsen.

”TÆNK engang!” er en farverig og tankevækkende forestilling, om hvordan vi 
tænker og reagerer. Om gode venner. Om at blive drillet – af andre, og ikke 
mindst af sig selv. Om at være udenfor. Om at vi selv kan påvirke en stor del af virkeligheden, hvis vi tør se 
på den. Det afhænger alt sammen af, hvilke tanker vi lytter til, og hvordan vi fodrer dem. Og hvad lever de 
mon egentlig af?

Både store og små kender til modgang som f.eks at have svært ved noget eller at blive drillet. Nogen ryster 
hurtigt den slags af sig, mens andre sættes helt i stå. Hvorfor er det sådan? Hvorfor er der nogen, der bliver 
mere kede af det end andre, når tilværelsen gør knuder? Og hvad mon der er galt, når man efter utallige 
forsøg stadig ikke kan lave en firkant af modellervoks?

Vi byder velkommen til en tur ind og ud af hovedet, i en forestilling der blander ord, koreografiske indslag, 
masser af humor og friskt stof til eftertanke.
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OM FORESTILLINGEN
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Opbygningen af undervisningsmaterialert tilgodeser undervisningsdifferentiering idet sværhedsgraden i 
opgaverne og spørgsmålene kan tilpasses efter alder, kvalifikationer, interesse og muligheder. 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 kronologi i opgavernes rækkefølge eller på nogen måde nødvendigt at arbejde 
med alle opgaverne. 

INTRODUKTION TIL MATERIALET

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 hverdagssitu-
ationer 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  

KÆRE LÆRER 
Undervisningsmaterialet er udarbejdet i forbindelse med forestillingen “TÆNK engang!” 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 indskolingen og på mellemtrinnet.  
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:  

Rigtig god fornøjelse med forestillingen  
og undervisningsmaterialet!   

Teater Hund & Co. 
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EFTERBEHANDLING AF FORESTILLINGEN

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.  

 
Indtryk fra teateroplevelsen

1. Introduktion: Forbered eleverne på, at de nu skal prøve at genkalde sig teateroplevelsen med 
TÆNK engang! 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 har tegnet. Læreren stiller eventuelt spørgsmål til de enkelte tegningerne, så eleverne får 
suppleret deres visuelle fremstilling med noget sprogligt.  

5. Afrunding: Eleverne færdiggør så småt deres tegninger, hvorefter de hænges op i klassen som en  
udstilling. Lad eleverne præsentere deres værker for hinanden.
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    Perspektiver teateroplevelsen

  • Hvilke situationer fra forestillingen kan du sammenligne med situationer fra dit eget liv? 
  • Hvorfor tror du, at forestillingen hedder ”TÆNK engang!”? 
  • Hvilke tanker gør dig glad? Kan du bestemme over de tanker, der gør dig glad?  
     Hvis ja, hvordan? Hvis nej, hvorfor ikke? 
  • Kender du til det at have forstyrrende tanker? 
  • Er der et mønster i, hvornår de forstyrrende tanker dukker op hos dig?  
     (Tidspunkt på dagen, ved særlige udfordringer etc.)

   

  Forestillings indhold og problematik

  • Hvorfor kan Therese ikke lave en firkant? - og er det vigtigt at kunne det?
  • Hvorfor og hvordan lærte Therese at lave en firkant?
  • Hvad lærte Therese, da hun mødte hjælpetankerne i sin drøm?
  • Hvorfor bliver det svært for tankerne at drille, når Therese ser dem og accepterer dem?

Den næste øvelse bevæger sig hen i forestillingensanalysen, hvor eleverne skal besvare indholdsmæs-
sige spørgsmål og desuden perspektivere inden for egne livserfaringer. Lad børnene enten have dialog om 
spørgsmålene i plenum eler to og to.  
De større børn (på mellemtrin) kan skrive deres egen forestillingsanalyse. Gør gerne som anmelderne, og 
giv forestillingen stjerner alt efter, hvor god, man syntes, den var. Man kan også give forskellige stjerner for 
de enkelte dele (handling, tekst skuespillernes arbejde, scenografi, kostumer, lys og lyd).
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    Spændingskurve
   
  • Tænk tilbage på forestillingen. Hvad skete der i starten? Hvad var de vigtigste handlinger  
     undervejs i historien? Hvad skete der i slutningen? 
  • Skriv så mange scener ned og stil dem op i kronologisk rækkefølge.  
  • Vurdér hver enkelt scene: Hvor spændende/vigtige var de? Giv dem evt. points fra 1 til 10. 
  • Tegn en spændingskurven. Husk at spændingskurver er individuelle. Den kan f.eks. se sådan 
     ud:

Therese laver en firkantThereses tanker drillerTherese hos lægenTherese kan ikke...
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I forestillingen TÆNK engang! bliver Thereses tanker personificeret. Det er et kunstnerisk greb, som gør at vi 
kan se, røre, høre, og interagere med tankerne. Dramatiker og instruktør Methe Bendix gør netop dette for 
at gøre tankerne konkrete for børnene. De bliver ægte foran os og tilsat en smule humor, så selv de mest 
forstyrrende tanker bliver morsomme at kigge på. 

Alle børn (og voksne) kender til de forstyrrende tanker, som siger, at man ikke er god nok, at man ikke er 
pæn nok, at man ikke kan finde ud af noget. Med filosofiske spørgsmål kan du sammen med eleverne blive 
klogere på tankerne. Det er væsentligt at samtalen bliver åben og at ethvert udsagn mødes med et nyt 
spørgsmål eller blot en konstatering af, at alle udsagn er lige rigtige. Det findes ikke et facit på nogen af 
spørgsmålene!!

   
  Spørgsmål til en filosofisk samtale 

  • Hvad vil tanker? 

  • Hvor kommer tankerne fra, og hvor går de hen? 
 
  • Hvordan ved vi, at vi tænker? 

  • Hvad vil en forstyrrende tanke? 

  • Hvem bestemmer over tankerne?
 
  Lad eleverne tale sammen i mindre grupper først,   
  og derefter i plenum. Lad dem arbejde med ét 
  spørgsmål ad gangen, og kom eventuelt med 
  tillægsspørgsmål, hvis det er svært at filosofere.

  Spørgsmål til individuelle opgaver

  • Hvad er den største tanke, du kan tænke? 
 
  • Hvad er den mindste tanke, du kan tænke?

  • Hvad er din ældste tanke?

  • Hvad er din nyeste tanke?

  • Hvis en af dine forstyrrende tanker blev til en   
     person, hvordan ville den så se ud?

  Lad eleverne arbejde selvstændigt med 
  spørgsmålene. Alt efter alder kan de enten tegne  
  deres svar eller besvare skriftligt.
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Filosofi - En leg med tanker
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Lav dit eget spil om tanker

Alle børn, der har set TÆNK engang! får et spil med hjem, som er udviklet særligt til forestillingen, og som 
tager udgangspunkt i tematikken, karaktererne og det visuelle udtryk. 
I kan spille TÆNK engang! spillet i klassen, og tale om hvilke elementer der virker bedst, og hvilke der måske 
virker mindre godt.
 
Børnene kan nu i grupper af 3 - 4 personer skabe deres eget spil om tanker. Der er nogle grundlæggende 
elementer, som de i grupperne skal blive enige om, og som kan hjælpe dem til at finde formen på deres 
spil: 

 • Hvilken slags spil skal det være? Vendespil, mimespil, brætspil, filosofispil etc.?
 • Hvad er formålet med spillet? Hvem kommer først? Hvem samler mest? Hvem svarer rigtigt?
 • Hvilke ting skal man bruge til spillet? Terning, stopur, papir og blyant osv.
 • Hvor mange deltagere kan være med i spillet?
 • Skal man straffes eller belønnes i spillet?
 • Er det et interaktivt spil eller mere stillesiddende?
 • Hvordan kan I gøre spillet sjovt?

Når spillets regler og overordnede struktur er på 
plads i gruppen, skal eleverne skabe spillet fysisk, så 
de vil kunne spille det med de andre i klassen.

Brug materialer fra billedkunst, og slip kreativiteten 
løs. Ofte vil der opstå nye ideer til spillet i takt med 
udformningen. Brug det. Nogle gange kan spillet helt 
ændre karakter, og det kan være en væsentlig øvelse 
for eleverne at kunne samarbejde om den proces.

TÆNK engang! spillet
 
Med udgangspunkt i forestillin-
gens tematik og med en visuel 
identitet fra plakaten, kom spillet 
til at se således ud.

Teatrets Børnebestyrelse DE 
GYLDNE HVALPE har hjulpet med 
at finde på både form og indhold.

En grafiker har lavet layout, og et 
trykkeri har trykt spillet.
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Lad børnene skrive en afsluttende scene til forestillingen. I teatersalen efterlader vi Therese sammen med 
sine to venner, netop da Therese har lavet en fantasifigur i modellervoks, som kan alt muligt. Alle tre ven-
ner leger med figurerne, og Therese har fundet ud af, at hun kan noget unikt, som hendes venner gerne vil 
lære. 

 • Hvad sker der nu? Hvordan reagerer Thereses venner? Hvilke tanker har de tre karakterer? Er det stadig  
    vigtigt at kunne lave en firkant?  
    Børnene skriver eller tegner individuelt en sidste scene, som de kan læse op eller fortælle ud fra, for 
    resten af klassen.

 • Vælg en scene fra forestillingen. Lad børnere fortolke den/omskrive den, så den får en anden udgang –  
    eller så problematikken passer ind i deres verden. Opgaven kan også løses ved at dramatisere scenen. 
    Tre børn ad gangen, kan spille scenen på ny, så der kommer flere forskellige versioner.
    Tag f.eks. udgangspunkt i en af scenerne: 
    - Hos lægen, der undersøger Thereses krop, og som kan se tankerne inde i hovedet.
    - Begyndelsen i forestillingen, hvor de to venner beslutter at lave en firkant, og hvor Therese ikke kan 
      finde ud af det.     
    - Mødet mellem Therese og de forstyrrende tanker, hvor hun hilser på dem.

Digt videre på historien

Del klassen op i grupper á cirka 4 børn.  
Hver gruppe finder på 3 hjælpende tanker og 3 
forstyrrende tanker, som de skriver ned på et 
stykke papir. Der skal kun stå én tanke på hvert 
stykke papir (Sørg for at børnene lægger mærke 
til, hvad der sker i deres krop, når de tænker de 
forskellige tanker). Alle 6 stykker papir foldes og 
lægges i en skål, hat eller lign.
 
Hver gruppe deler sig i to, så der er et hold A og 
et hold B i hver gruppe. Hold A trækker en tanke, 
som de skal mime for hold B. Hold B skal gætte 
hvilken tanke de mimer. Derefter bytter de.  
 
Når alle grupperne har mimet deres tanker, kan 
hvert hold vælge én tanke, som de skal mime for 
resten af klassen.

Gæt en tanke
  Eksempler på hjælpende tanker: 
 
 • Jeg ser rigtig pæn ud i min nye bluse. 
 • Jeg kommer helt sikkert først i mål, for   
    jeg er god til at løbe hurtigt.

 
 • Jeg kan ikke finde ud af matematik.
 • Der er ingen, der vil lege med mig.

 Eksempler på forstyrrende tanker:


