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Opbygningen af undervisningsmaterialert tilgodeser undervisningsdifferiering 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 opga-
verne. 

DANSKDANSK
• 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 hverdags-
situationer og i overskuelige formelle og 
sociale situationer.    

BILLEDKUNSTBILLEDKUNST
• Billedkommunikation: 

Kommunikere gennem billeder og udtrykke 
idéer og betydninger visuelt. 

• Billedfremstilling: 
Eksperimentere med og udtrykke sig i bil-
leder med vægt på tematisering. 

• Billedanalyse: 
Samtale om andre og egnes billeder.

BEVÆGELSEBEVÆGELSE
Øvelser, der har til hensigt at skabe op-
mærksomhed på hvor i kroppen de for-
skellige følelser sidder. Måske finder man 
ud af, at fx vrede føles forskelligt for ens 
kammerater, end det gør for en selv. Det 
bidrager til en øget kropsbevished og følel-
sesmæssig selvindsigt at vide hvad man 
føler og øve sig i at sætte ord på. 

Endvidere er der lagt vægt på Teater Hund 
& Co’s tese om at turde være i verden, som 
den man er og lade andre være dem de er 
– men altid turde at stille spørgsmål, være 
nysgerrige og udvikle sig. 

KÆRE LÆRERKÆRE LÆRER  
Undervisningsmaterialet er udarbejdet i forbindelse med forestillingen “FAKTISK BARE FRI” 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 mellemtrin-
net. Alle øvelser og opgaver er udviklet og beskrevet med udgangspunkt i de specifikke Fælles 
Mål (efter 2./4./6. klassetrin) som de pågældende aktiviteter understøtter inden for fagene dansk 
og billedkunst:  
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Fri er et barn, som bor i en by, hvor husene er 
røde, bilerne er blå og himlen er grå. 

Det var da et mærkeligt navn, siger Fris lærer 
på første skoledag. Fri som i Frida? Eller Frido-
lin? Eller Frigga eller Fridolf? JEG HEDDER 
FAKTISK BARE FRI! skriger Fri, og bliver sendt 
hen i hjørnet for at blive sig selv igen.

Men Fri er ikke som de andre børn. Fri græ-
der både, når noget er smukt og når noget er 
sørgeligt. Og Fri griner højt og råber og skriger 
og kaster badmintonketcheren hen over gulvet 
i gymnastiksalen. Fris forældre ved snart ikke, 

hvad de skal stille op med Fris følelsesudbrud. 
De har prøvet alt muligt – men selvom Fri både 
tæller til ti og trækker vejret, bliver der ikke ro. 
Det er som om der konstant er en musik, der 
spiller indeni. Musikken gør det umuligt at 
koncentrere sig og umuligt at gøre som der 
bliver sagt.

FAKTISK BARE FRI er en musikalsk hyldest til 
livet og følelserne – både dem i dur og i mol. 
Der er plads til alle dem, der har følelser, der 
bruser som en flod i kroppen og til dem, som 
synes det er svært at mærke noget 
overhovedet.

OM FORESTILLINGENOM FORESTILLINGEN
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1. EFTERBEHANDLING AF FORESTILLINGEN1. EFTERBEHANDLING AF FORESTILLINGEN
Øvelsen er inspireret af ”Teateroplevelser” – en metode til at efterarbejde en kunstnerisk ople-
velse. 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.  

1. Introduktion:1. Introduktion: 
Forbered eleverne på, at de nu skal prøve at genkalde teateroplevelsen 
med FAKTISK BARE FRI. Gør dem opmærksomme på, at deres erindrin-
ger kan være meget forskellige. 

2. Genkaldelse: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:3. Tegning i stilhed: 
Eleverne får nu 10 minutter til at tegne det, de synes var det vigtigste ved 
teateroplevelsen.  

4. Tegning og samtale: 4. Tegning og samtale: 
Når de 10 minutter er gået må eleverne tale sammen med deres sidemak-
ker om det de har tegnet. Læreren stiller eventuelt spørgsmål til de enkelte 
tegninger, så eleverne får suppleret deres visuelle fremstilling med noget 
sprogligt.  

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

2. Skriv et kort resumé af forestillingen2. Skriv et kort resumé af forestillingen
Skriv uden detajler og uden at nævne hvad du synes. Bare hvad der sker i forestillingen.
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3. Klip følelserne ud.3. Klip følelserne ud.
FAKTISK BARE FRI handler bl.a. om følelserne: glæde, vrede, tristhed, håb, skam, sårbarhed, 
tomhed og frihedsfølelse. Skriv følelserne på papirlapper eller klip disse ud, så I kan trække en 
hver når I skal til at lave opgaver. I kan lave flere af hver eller selv finde på andre følelser. Klasse-
kammeraterne må ikke se den følelse, der trækkes, for de skal nemlig gætte den. Man trækker en 
ny følelse til hver opgave. Opgaverne starter på næste side.

glædeglæde

vredevrede

tristhedtristhed

håbhåb

skamskam

sårbarhedsårbarhed

tomhedtomhed frihedsfølelsefrihedsfølelse
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4. BESKRIV en følelse4. BESKRIV en følelse
Er det en stille følelse, larmer den, hvilken farve har den, føles den som en forårsdag hvor solen er 
mild eller som en stormende efterårsdag? Kilder den i maven eller er den en klump i halsen? Får 
man lyst til at hoppe af den eller gemme sig under et bord? Føles det som at være i et rum, der er 
helt mørkt og uhyggeligt, men hvor der så kommer en stråle varmt lys og bløde stemmer gennem 
døråbningen? 

Beskriv følelsen uden at sige den direkte, så de andre kan gætte den.

5. VIS en følelse5. VIS en følelse
Hvor sidder følelsen i kroppen? Hvad gør kroppen, når den har følelsen? Krøller den sig sammen? 
Eller rækker den hænderne mod himlen og står på tæer? Hopper den? Går den langsomt og slæ-
ber fødderne? Danser den eller er hænderne knyttede?

Vis hvordan DU oplever den følelse, du har trukket, og se om dine klassekammerater kan gætte 
hvilken følelse det er. 

6. Sæt LYD på en følelse6. Sæt LYD på en følelse
Nynner den eller tramper den i gulvet, fnyser den eller lyder den som bobler? Prøv at lade hæn-
derne lave lyden: det er neglene, der rammer et bord, der rammer følelsen af lyden bedst, eller er 
det en hul lyd fra håndfladerne? To blyanter kan også lave forskellige lyde – en hurtig, en langsom 
eller en slæbende lyd. Er det et stykke papir som bliver rystet lidt eller bliver det rykket hurtigt 
midt over? List på opdagelse og se om du kan finde noget at lave lyd med, der lyder som den 
følelse, du har trukket. 

Lad dine klassekammerater høre følelsen og spørg dem om de kan gætte den.

7. TEGN en følelse7. TEGN en følelse
Er det en krusedulle eller en tynd luftig streg, er det en lille flok prikker eller en stor sort knude 
eller noget, der ligner et uvejr? Er det noget man kan gemme sig i og hvilken farve har det? Kan 
de andre gætte, hvad du har tegnet?

Tegn følelsen og spørg om klassekammeraterne kan gætte den.
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8. Bland alle jeres følelser sammen8. Bland alle jeres følelser sammen
Sæt alle tegninger tæt sammen og SE hvordan følelserne ser ud, når de allesammen er til stede 
på en gang. Hvordan synes I, det ser ud?

Hvad sker der, hvis alle i klassen VISER alle følelserne på én gang? Er det for meget? Er det 
sjovt? Hvad hvis alle viser den samme følelse? Hvordan føles det, når alle føler det samme? Og 
ser det ens ud, når to forskellige mennesker føler det samme?

Bagefter kan I lave alle de forskellige følelsers lyde på en gang. Eller alle kan lave den lyd som en 
følelse har? Tænk på en fodboldkamp, hvor der bliver scoret et mål og hele stadion jubler på én 
gang – kan man lave den energi uden et mål? 

9. SAMTALE om følelser:9. SAMTALE om følelser:

- Kan man bare bede andre slukke for deres følelser eller udskyde dem?
- Findes der nogle følelser, som er bedre end andre?
- Hvilke følelser synes du, er mest irriterende at føle?
- Hvilke følelser synes du, er bedst at føle?
- Kan man lære at styre sine følelser – hvis ja, hvordan gør man det?
- Hvilke følelser kan du ikke lide andre har?
-  Kan ens egne følelser såre andre?

10. MEDITER over følelser10. MEDITER over følelser
Når man mediterer kan man opleve, at ens følelser kommer i ro. Prøv det og se om det virker.
Her er en dejlig børnemeditaion på knap 5 minutter. 
Google: Mindfulness for børn - at finde ro - Gratis meditation for børn
Link: https://www.youtube.com/watch?v=VHk6KeoZ7Fw

Rigtig god fornøjelse med forestillingen og undervisningsmaterialet.   Rigtig god fornøjelse med forestillingen og undervisningsmaterialet.   
Kh teater [døgdi) og Teater Hund & Co. Kh teater [døgdi) og Teater Hund & Co. 
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