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PRAKTISK INFORMATION
OM PAGTEN

PAGTEN
I samarbejde med DR 
 
AARHUS TEATER 
STORE SCENE  
14. november - 21. decembmer 2019 
KREATIVT TEAM 
Dramatisering 
HANNE LUND JOENSEN og LINE PAULSEN
Iscenesættelse 
LINE PAULSEN
Scenografi og kostumedesign  
DAVID GEHRT
Lysdesign  
ANDERS KJEMS
Lyddesign  
LARS GAARDE

SKUESPILLERE 
FREDERIK MANSØ 

MARIE MARSCHNER 

MATHILDE PASSER

CHRISTIAN HETLAND

ANNE PLAUBORG

ANDERS BAGGESEN

ANNA NØHR 

CLARA MANLEY* 

ANNE LAYBOURN* 

MAGNUS JUHL ANDERSEN*

NANNA ELISABETH EIDE*

LASSE STEEN JENSEN*

HANIN GEORGIS*

*Skuespilelever fra Den Danske Scenekunstskole  
Aarhus

Christian Hetland //
Gibbus mfl.  

Anne Plauborg //
Lyda 

Anders Baggesen //
Fabio 

Anna Nøhr //
Helle 

Mathilde Passer //
Nissen 

Marie Marschner //
Iselin m.fl.

Frederik Mansø //
Malte

Jacob Madsen KVols 
// Martin m.fl. 

Line Paulsen // 
Iscenesættelse og 
dramatisering

David Gehrt // 
Scenografi/kostume

KREATIVT TEAM

Anders Kjems //  
Lysdesign

Lars Gaarde 
// Lyddesign

Nanna Bøttcher//
Marianne 

Magnus Juhl  
Andersen* // Emil mfl. 

Clara Manley* 
// Mette 

Lasse Steen Jensen* 
// Rune mfl.  

Hanin Georgis* 
// Viji 

Anne Laybourn* 
// Karla mfl.

Nanna Elisabeth 
Eide*// julie mfl.  

MEDVIRKENDE



4

PRAKTISK INFORMATION PAGTEN

HVAD ER AARHUS TEATER LÆRING (ATL)

Aarhus Teater Læring (ATL) så dagens lys i 2015 og har i 
løbet af de seneste fire år opbygget et varieret teaterpæ- 
dagogisk program til lærere og elever i grundskolen og på 
ungdomsuddannelserne.

Vi ser det som vores fornemmeste opgave at kombinere 
læring, trivsel og dannelse i vores forløb, hvad enten der 
er tale om et teaterværksted, en sommerskole eller et 
lærerkursus. Afdelingen består af dygtige teaterpædago-
ger og dramaturger, der alle arbejder i rummet mellem 
skole og teater og har fokus på at tilpasse de forskellige 
forløb til den enkelte skoles hverdag.

ATL har desuden en fagligt bredt funderet styregruppe, 
der bidrager til udvikling og kvalitetssikring af det teater-
pædagogiske arbejde. 

Udover at tilbyde teaterpædagogiske tilbud til skoler 
udarbejder vi også en lang række pædagogiske material-
er til undervisningsbrug (undervisningsmaterialer, plakater, 
øvelser til før og efter teateroplevelsen, teaterkort, reflek-
sionskort, piktogrammer), som alle kan downloades frit. 

BESØG AARHUS TEATER LÆRING
www.aarhusteater.dk/at-laering/oversigt-for-at-laering/

SE VIDEOER FRA AARHUS TEATER
Gå ind på vores videosite og se forskellige videoer om  
og fra forestillingen.

 

BILLETBESTILLING
Aarhus Teater Billetservice
Tlf. 7021 3021
Mandag - fredag kl. 10-16
billet@aarhusteater.dk

Åbningstid for personlig betjening
(indgang i Teatergaden)
Torsdage fra kl. 14.00 – 19.30

Billetkontoret er derudover åbent på 
dage, hvor der spilles forestillinger på 
Store Scene eller Scala:
mandag – fredag: 17.00 – 19.30
torsdag 14.00 – 19.30
lørdag 14.00 – 16.00

BILLETTER TIL 65 KR.
Ungdomsbilletter til Pagten 65 kr. til 
alle dage og alle pladser

ATL BROCHUREN
Se vores skolebrochure online - eller 
få den tilsendt. Klik ind her

https://www.aarhusteater.dk/dyk-ned/se-videoer/
https://www.aarhusteater.dk/at-laering/oversigt-for-at-laering/
https://issuu.com/aarhusteater/docs/skolebrochure_2019_20_online
https://issuu.com/aarhusteater/docs/skolebrochure_2019_20_online
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Maya Ilsøes Pagten er dette efterårs familieforestilling på 
Aarhus Teater. Maya Ilsøe er hovedforfatteren til DR´s 
julekalender Pagten tilbage i 2009. I 2013 blev den 
genudsendt og nu bliver den bearbejdet og iscenesat på 
Aarhus Teater.

Pagten er dramatiseret med afsæt i DR’s julekalender til 
Aarhus Teater af dramaturg Hanne Lund Joensen og 
instruktør Line Paulsen. 

Intentionen med dette materiale er at give dig som læ-
rer et indblik i forestillingens tematikker og handling samt 
at give et bud på, hvordan man kan arbejde med forestil-
lingen FØR og EFTER, man har oplevet den. 

AARHUS TEATER LÆRING – SÆTTER KROP OG SIND 
I BEVÆGELSE 
I Aarhus Teater Læring arbejder vi med kroppen forrest og 
den læring der sker, når elever sætter kroppen i og på spil 
i undervisningssammenhænge. Derfor har dette materiale 
teateræstetiske læreprocesser som omdrejningspunkt, og 
eleverne får mulighed for at arbejde kropsligt og sanse-
ligt med forestillingens temaer. Materialet giver forslag til 
kropslige øvelser, som du kan lave med dine elever i ind-
skolingen og på mellemtrinnet. Der er udarbejdet eksem-
plariske videoer til et udvalg af øvelserne.

Hvis du som lærer vælger at arbejde med teateroplevel-
sen i din undervisning, vil du opleve eleverne komme tæt-
tere på forestillingen. De vil få et større ejerskab og en 
anden forståelse af forestillingen.
 
Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Aarhus Teaters 
teaterpædagogiske undervisere Trine Anja Petersen og 
Stine Guldborg. 

Rigtig god fornøjelse!

Venlige hilsner
Aarhus Teater Læring

INDLEDNING: 
AT ARBEJDE MED  
PAGTEN 
SOM LÆRER

 
Titelmelodien fra Pagten* 
 
”UDEN HINANDEN”
- af Julie Maria og Aslak Hartberg

Hemlighedsfulde falder fnugne ned
Som stjernestøv
Og maler bøgeskoven hvid
Hold om mig
Det er så koldt her uden dig

Uden hinanden er vi ingenting
To snefnug der hvirvler i en vintervind
Men hvis vi
Står sammen
I Pagten
Vil ingen kunne skille os ad

Kolde kys smelter mod min varme hud
Skynd dig nu
Inden tiden løber ud
Hold om mig
Det er så koldt her uden dig

Uden hinanden er vi ingenting
To snefnug der hvirvler i en vintervind
Men hvis vi
Står sammen
I Pagten
Vil ingen kunne skille os ad

Uden hinanden er vi ingenting
To snefnug der hvirvler i en vintervind
Men hvis vi
Står sammen
I Pagten
Vil ingen kunne skille os ad

* Sangen indgik som titelmelodi i DRs julekalen-
der og er også en del af Aarhus Teaters Pagten
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LÆRERVEJLEDNING

Dette materiale henvender sig primært til dansk- 
lærere i indskolingen og på mellemtrinnet. 

Formålet med materialet er at give læreren mere 
viden om forestillingens indhold og give en række 
bud på, hvordan man kan arbejde med forestillin-
gens figur, rum og forløb som en del af FØR–akti-
viteterne og hvordan man kan EFTER-bearbejde 
forestillingen. 

Undervisningsmaterialet er bygget op om 
Austring og Sørensens model over opbyg-
ningen af en æstetisk læreproces. Herunder 
impuls, optakt, eksperiment, udveksling, fordy-
belse, præsentation og evaluering. Vi anbefaler 
derfor, at du følger progressionen. Her vil du op-
leve, at dine elever får en fælles referenceramme, 
et nyt værktøj og sprog, der klæder dem på til 
såvel forestillingen som til at arbejde kropsligt og 
tilmed at få øje på den særlige værdi, det har.

Du har selvfølgelig også muligheden for at an-
vende materialet som et idekatalog og plukke 
i de kropslige øvelser, som det passer ind i dit 
eget tilrettelagte forløb. Alle øvelserne kan som 
udgangspunkt bruges både i indskolingen og på 
mellemtrinnet. Vi foreslår en lettere differentie-
ring til indskolingen i enkelte øvelser og disse er 
undervejs markeret med et udråbstegn og ”tip til 
indskolingen”.  

Det fremgår tydeligt i materialet, om vi anbefa-
ler øvelsen FØR forestillingen eller som en øvelse 
EFTER forestillingen. Alle øvelser er af medska-
bende, genskabende eller omskabende karakter 
og øvelserne lægger op til, at alle elever er aktive.

 Materialet består af fire hoveddele:
1. Forestillingsspecifik inspiration til læreren

2. Kropsligt læringsforløb for både indskoling og 
mellemtrin inkl. 3 demonstrationsvideoer

3. Video med scenograf David Gehrt

4. Kopiark 

I materialet bruger vi tre forskellige ikoner, 
som enten giver et særligt tip eller angiver, hvor-
dan du kan arbejde med en øvelse:

Gode tips

Samtaleøvelse

Dramaøvelse
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HANDLINGSRESUMÉ
AF PAGTEN

Forestillingen foregår i den lille landsby Thyre-
god, hvor MALTE bor sammen med sin mor MA-
RIANNE og lillesøster KARLA. 

Malte går i 6. klasse på landsbyskolen, men har tit 
mavepine over at skulle i skole. Han bliver nem-
lig groft mobbet af RUNE, som han går i klasse 
med, og de andre i klassen løber med på Runes 
mobberi. Undtagen VIJI, som er den eneste, der 
tør sige Rune imod når han mobber Malte, men 
Viji vil heller ikke være Maltes ven, hun vil bare 
være sig selv.

Malte kan noget helt specielt. Han kan nemlig se 
nisser. Det opdager han en dag, hvor han mø-
der LYDA og hendes bror GIBBUS, som begge 
er skovnisser. At Malte kan se Lyda og Gibbus 
betyder, at han er den, de har søgt efter. De har 
nemlig brug for hans hjælp. 

Malte finder ud af, at Lyda og Gibbus’ mor SAIA 
for hundreder år siden lavede en pagt med 
GRUNDTVIG, som selv boede i Thyregod. En ma-
gisk pagt, som er symboliseret i to vanter, der skal 
sikre, at nisser og mennesker altid vil stå sammen 
i kampen mod ISELIN. 

Iselin er en isheks, som vil udrydde nisseverden 
for at få al magt, og det gør hun ved at fryse nis-
serne. Nu har hun frosset Saia, som var den ene-
ste der kendte til pagtens hemmelige skjulested. 
Lyda og Malthe ved, at de skal gennem tre prø-
velser for at finde Pagten, og det kan kun ske, 
når et menneske og en nisse arbejder sammen. 
Derfor skal de nu hjælpe hinanden med at finde 
Pagten og klare de tre prøvelser, så de med Pag-
ten kan tø Lyda mor op og stoppe Iselin.

Prøvelserne foregår i en anden verden, som de 
får adgang til i skoven. Her er nemlig en magisk 
hybenbusk, som åbner ind til en eventyrverden, 
når man synger for den.  

Imens i skolen har klassen fået en ny visionær 
klasselærer, HELLE, som planlægger et danskfor-
løb om Grundtvig. De skal ud på et 7-stjerneløb 
med opgaver, de skal løse om Grundtvig. Her ser 
Rune sit snit til at få ramt på Viji, og får de an-
dre i klassen med til at true Malte til at gå op på 
skolens tag, hvor han skal lade som om han er i 
nød. På den måde vil de lokke Viji derop og lukke 
hende ude i kulden på taget. Planen lykkes, men 
hvad de ikke ved er, at Iselin er på skolens tag og 
har med sin isnende kulde gjort taget så glat, at 
Viji glider og nu hænger i livstruende fare for at 
falde ned fra den høje skolebygnings tag.

Heldigvis står Lyda længere nede og er klar til 
at gribe Viji når hun falder, men Viji kan ikke se 
nisser som Malte. Malte siger at Viji skal tro på 
det og pludselig ser hun Lyda. Hun tager hendes 
hånd, men Iselin skaber et vindstød og Viji falder, 
men rammer aldrig jorden - hun er forsvundet. 

Malte og Lyda finder ud af, at Iselin har taget Viji 
som gidsel, og nu går jagten for alvor ind på at 
løse de tre prøvelser og finde Pagten så de kan 
stoppe Iselin og få Viji tilbage. Det vil vise sig, at 
det først er, når alle står sammen og tager kam-
pen op i fællesskab, at det onde kan besejres.

1
1. ET LÆNGERE HANDLINGSRESUMÉ TIL DIG SOM LÆRER

Malte (Frederik Mansø) 
Copyright David Gehrt 

Lyda (Anne Plauborg) 
Copyright David Gehrt 
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Pagten handler om en mystisk pagt, som 
GRUNDTVIG i 1800-tallet indgik med en nissepi-
ge ved navn SAIA. 

I nutiden bliver vi præsenteret for den 12-årige 
MALTE og den jævnaldrende nissepige LYDA. 
Malte har en levende fantasi, går i 6. klasse og 
har ikke mange venner. 

Drengen RUNE går i Maltes klasse. Han og en 
drengegruppe mobber Malte groft. Heldigvis kan 
Malte se nisser og får derfor et stærkt venskab 
med nissepigen Lyda. Sammen får de til opgave 
at finde pagten, inden isheksen ISELIN vil udryd-
de alle nisser, som ikke vil underkaste sig hendes 
herredømme over den magiske verden. For at 
det kan lykkes, skal Iselin bruge pagten. 

Malte og Lyda må gennem flere svære magiske 
prøver, for at finde pagtens skjulested.

Forestillingen handler om venskab, om at knytte 
bånd, stå sammen og hjælpe hinanden på trods 
af forskelligheder.

2. KORT HANDLINGSINTRODUKTION TIL DINE ELEVER

HANDLINGSRESUMÉ
AF PAGTEN1

Gibbus (Christian Hetland) 
Copyright David Gehrt 

Rune (Lasse Steen Jensen) 
Copyright David Gehrt 

Iselin (Marie Marschner) 
Copyright David Gehrt 



9

INSPIRATION TIL LÆREREN  
I ARBEJDET MED FORESTIL-
LINGENS TEMATIKKER

”Magien er inden i.” 
(citat fra Aarhus Teaters manuskript Pagten)

I Aarhus Teaters opsætning af forestillingen Pag-
ten har publikum en helt særlig rolle. Den hænger 
sammen med et gennemgående tema i forestil-
lingen - nemlig det at turde tro på noget.
 
Malte tror på nisser. Han tror så meget på dem, 
at han faktisk er det eneste menneske, som kan 
se dem. Men - han er alene om den tro, for der 
er ingen der tror på ham, når han fortæller om 
Lyda og den pagt der er indgået mellem nisser 
og mennesker. De tror til gengæld alle sammen, 
han er tosset og bare har en livlig fantasi. Alle 
undtagen Karla, som med en lillesøsters loyale 
accept, blindt tror på sin storebror. 

At turde tro på noget, og at den tro skaber en vir-
kelighed, er et vigtigt tema i Pagten, men det er 
også i særdeleshed vigtigt, når vi som publikum 
går i teateret og ser en forestilling som Pagten. 
Når vi som publikum oplever teater, er vi i høj 
grad medskabende af forestillingen: vi samler 
hele tiden trådene i historiefortællingen, så den 
giver mening for os. For at det kan ske, skal vi 
skal tro på historien og fiktionen for at det bliver 
en virkelighed, vi tager del i, rives med af og ikke 
mindst røres af. 

For vi ved jo at det, der foregår på scenen er fikti-
on, en ”laden som om”, men hvorfor kan vi så al-
ligevel mærke den isnende kulde og gåsehuden 
på kroppen, når Iselin træder ind på scenen? Og 
hvorfor holder vi vejret i spænding, når historien 
bliver et kapløb med tiden, når det gode skal be-
sejre det onde?

Det er egentlig ganske simpelt: Når vi oplever te-
ater, er vi gået med på præmissen om, at det her, 
der sker lige nu er ægte og virkeligt. Vi lever os 
ind i historien og lader historien leve inden i os. Vi 
tror på fiktionen, og vigtigst af alt er, at vi tror på 
den sammen. Det er en fælles opgave, som gør 
teater muligt. 

FIKTIONSKONTRAKTEN MELLEM PUBLIKUM 
OG FIKTIONEN 
Når vi ser teater, indgår vi i fællesskab i det, der 
kan kaldes en ”fiktionskontrakt” eller en ”pagt” 
mellem scenens forestillingsunivers og publikum-
met: vi accepterer alle, at vi er et givent sted, en 
given tid og med nogle figurer, som alle har en 
mission og et motiv. Det er nødvendigt, at alle 
går med på kontrakten, for er alle ikke med, så 
brydes den og kostumer bliver til tøj, figurer bli-
ver til skuespillere og den uhyggelige, magiske 
skov bliver til malede træplader. Teatermagien, 
som får forestillingen til at leve forsvinder uden 
publikums tro på forestillingen. 

I årets familieforestilling får publikum desuden en 
helt særlig opgave, som understøtter publikum-
mets vigtighed: Vi skal tage del i forestillingen og 
i fællesskab synge historien i gang og undervejs 
synge med. 

Forestillingen foregår både på scenen, inde i os 
selv og sammen med andre - hvis vi altså sammen 
tror på fiktionen og slipper den indre magi løs.

2
- til både indskoling og mellemtrin

FØR I SER FORESTILLINGEN: 

1. PUBLIKUMS ROLLE
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1. Fortæl dine elever om fiktionskon-
trakten/pagten mellem scenen og 
publikum (at vi som publikum lever 
os ind i forestillingens univers, bru-
ger vores forestillingsevne og fanta-
si ellers lever fortællingen ikke). 

1. Tal om følgende spørgsmål: 

 - Hvordan har publikum en særlig 
rolle når I ser teater?

2. Tal på klassen om at være publikum 

 - Hvad kræver det at være ’et godt 
publikum’? 

 - Hvordan virker publikums ad-
færd tilbage på skuespillerne? 

INSPIRATION TIL LÆREREN I 
ARBEJDET MED FORESTIL-
LINGENS TEMATIKKER

2

Når I laver dramaøvelserne, så tal også 
om vigtigheden af publikum: at man 
støtter op omkring arbejdet på scenen 
ved at vise interesse, være koncentre-
ret og stille og følge med i historien. 
Noget helt specielt i forestillingen Pag-
ten er, at eleverne skal synge med på 
nogle sange undervejs i forestillingen. 
Dette er altså også en måde, man kan 
vise at man som publikum støtter op 
omkring det, der sker på scenen: ved 
at tage del i fællessangen. 

Derudover er det vigtigt helt kropsligt 
at vise, at man er opmærksom i det, 
der sker på scenen. 

Prøv at få eleverne til at vise en uop-
mærksom, træt og ligegyldig publi-
kumskrop. Herefter kan de lave mod-
sætningen: en interesseret, vågen og 
opmærksom publikumskrop. Hvad gør 
de to publikumskroppe ved skuespiller-
nes opfattelse af publikum? Hvad gør 
kroppene ved publikummets egen op-
levelse? Bliver vi mere opmærksomme, 
når vi også har en opmærksom krop? 
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Nikolaj Frederik Severin Grundtvig levede fra 
1783 til 1872. 

I de år han levede, var han særdeles produktiv. 
Han havde en stor livslyst samtidig med mørke 
perioder med fortvivlelse og sindssygdom. 

Grundtvig var både digter, præst, historiker og 
politiker. Men mest af alt var han digter. Han skrev 
sig frem til større klarhed og erkendelse livet 
igennem. Grundtvig så livet og døden som sym-
boler for tilværelsens to grundlæggende magter, 
det gode og det onde, og menneskets liv som 
en kampplads mellem disse to magter. Livet er 
ifølge Grundtvig godt og skabt af Gud til at blive 
levet i fællesskab. 

Et helt centralt begreb, som Grundtvig var meget 
optaget af, er kærlighed – en uforanderlig fæl-
les kerne i ethvert menneske. Kærlighed i betyd-
ningen at blive set og holdt af som kernen i det, 
mennesket har brug for at kunne udvikle sig som 
menneske. Kærlighed forbinder mennesker, og 
fællesskaber opstår.

2. INTRODUKTION TIL GRUNDTVIG

INSPIRATION TIL LÆREREN I 
ARBEJDET MED FORESTIL-
LINGENS TEMATIKKER

2

N.F.S. Grundtvig
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1. Find et billede af Grundtvig på net-
tet og vis det til eleverne

2. Fortæl eleverne, at Grundtvig var 
meget optaget af kærlighed mellem 
mennesker. Han mente, at det at 
indgå i venskaber og fællesskaber 
er afgørende for, om man som men-
neske får et godt liv. Der er mange 
måder at indgå i fællesskaber på. At 
synge sammen er fx et fællesskab.

3. Spørg eleverne, hvilke fællesskaber 
de kender til – skriv dem på tavlen.

 
4. Lad nu eleverne to og to lave en 

mindmapping over Grundtvig. Lad 
dem trække streger ud fra mid-
ten og lad dem besvare følgende:  
Hvad stod han for, hvad kæmpe-
de han for, hvad troede han på?  
Se Kopiark 1.

1. Ryd klasselokalet, så klassen kan stå 
i en rundkreds. 

2. I skal nu lave øvelsen Bodystorm 
– en brainstorming med kroppen – 
ud fra den skriftlige mindmapping, 
som eleverne netop har lavet. Dvs. 
eleverne skal, én ad gangen, gå et 
skridt frem i kredsen og komme med 
et bud på, hvad Grundtvig stod for. 
Læreren starter.

Et eksempel kan være: Eleven træ-
der frem og siger ”Grundtvig var 
en stor mand”, mens eleven gør en 
stor bevægelse med armene. Ele-
ven træder nu tilbage og bliver en 
del af rundkredsen, og de øvrige 
elever kopierer/genskaber figuren 
og udsagnet. Herefter er det den 
næste elevs tur.

Et andet eksempel kan være: 
”Grundtvig troede på det gode fæl-
lesskab” imens eleven laver en be-
lærende pegefinger. 

I denne øvelse er det vigtigt, at der 
er et flow – eleverne skal ikke tæn-
ke for meget – de skal gøre! Der 
er heller ikke noget facit – så tillad 
alle bud, så længe de holder sig til 
temaet. Eleverne må gerne få inspi-
ration hos hinanden og gentage en 
replik og gestus. 

INSPIRATION TIL LÆREREN I 
ARBEJDET MED FORESTIL-
LINGENS TEMATIKKER

2
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”Du skal ha’ din sangstemme klar, min ven
Det er nemlig det, det koster
Hvis du vil væk fra Ensomhedens kloster”

(citat fra Aarhus Teaters manuskript Pagten)

”Måske kender du allerede til Skolernes Sang-
dag. En årlig musik dag, hvor elever over hele 
landet synger foråret i gang. Her bliver sangen 
til en fælles dagsorden, der består i at synge be-
stemte tekster til bestemte melodier. Den fælles 
ramme intensiverer og kvalificerer følelsen af 
samhørighed. Når vi synger sammen, mærker vi, 
at vi er en del af noget større, noget fælles.” Så-
dan beskriver Inge Marstal fællessangens virkning 
(Stine Isaksen, 2018 s. 58-59).

Grundtvig var af den holdning, at sange er fulde 
af liv. Han skrev salmer, der gjorde, at man som 
menneske kunne spejle sig i dem, så man fik øjne 
og ører op for det fantastiske ved livet. Man skul-
le gennem salmerne, digtene og sangen forstå, 
at verden er større end mennesket selv, og at vi 
har brug for at indgå i fællesskaber med andre. 
Ved at synge sangene sammen kan man få ad-
gang til en anden verden. 

I Aarhus Teaters opsætning af Pagten er sangene 
og det fællesskab det skaber at synge sammen 
en central del af teateroplevelsen. Undervejs i 
forestillingen skal du og dine elever nemlig synge 
med på forestillingens sange. Nogle af sangene 
kender I og nogle er nye. 

Her kan du se, hvilke sange I skal synge med på:

 - Åbningsnummeret (Af Aslak Hartberg)

 - Dejlig er den himmel blå (Tekst: Grundtvig 
(1810) 1853)

 - Et barn er født i Betlehem (Tekst: Grundtvig, 
1820)

 - Mellem stierne i Ganges (Tekst: Grundtvig, 
Musik: Aslak Hartberg)

 - Uden hinanden (Af Julie Maria og Aslak  
Hartberg)

KLASSENS ARBEJDE MED SALMEN ”DEJLIG 
ER DEN HIMMEL BLÅ”
I salmebogen finder vi den syv vers lange salme 
”Dejlig er den himmel blå”. Oprindeligt er sal-
men på ikke mindre end 19 vers. Grundtvig skrev 
den, mens han var i en dyb livskrise.  Det var hans 
første salme og han skrev den som en barnesang. 
Salmen spiller en meget vigtig rolle i teaterstyk-
ket om Pagten. Den gør, at Malte og Lyda får ad-
gang til eventyrverdenen. 

3. SANG OG FÆLLESSKAB  
- PUBLIKUM SYNGER MED SAMMEN!

INSPIRATION TIL LÆREREN I 
ARBEJDET MED FORESTIL-
LINGENS TEMATIKKER

2
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DEJLIG ER DEN HIMMELBLÅ 
Tekst: N.F.S. Grundtvig 1853 (oprindelig og længere version er fra 1810)

Dejlig er den himmel blå,
lyst det er at se derpå,
hvor de gyldne stjerner blinke,
hvor de smile, hvor de vinke
os fra jorden op til sig,
os fra jorden op til sig.

Det var midt i julenat,
hver en stjerne glimted mat,
men med ét der blev at skue
én så klar på himlens bue
som en lille stjernesol,
som en lille stjernesol.

Når den stjerne lys og blid
sig lod se ved midnatstid,
var det sagn fra gamle dage,
at en konge uden mage
skulle fødes på vor jord,
skulle fødes på vor jord.

Vise mænd fra Østerland
drog i verden ud på stand
for den konge at oplede,
for den konge at tilbede,
som var født i samme stund,
som var født i samme stund.

De ham fandt i Davids hjem,
de ham fandt i Betlehem,
uden spir og kongetrone,
der kun sad en fattig kone,
vugged barnet i sit skød,
vugged barnet i sit skød.

Stjernen ledte vise mænd
til vor Herre Kristus hen;
vi har og en ledestjerne,
og når vi den følger gerne,
kommer vi til Jesus Krist,
kommer vi til Jesus Krist.

Denne stjerne lys og mild,
som kan aldrig lede vild,
er hans guddoms-ord det klare,
som han os lod åbenbare
til at lyse for vor fod,
til at lyse for vor fod.

INSPIRATION TIL LÆREREN I 
ARBEJDET MED FORESTIL-
LINGENS TEMATIKKER

2
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1. Fortæl eleverne, at Grundtvig var 
meget optaget af sang og fælles-
skab. 
I DR-julekalenderen om Pagten for-
tæller Helle (klasselæreren) klassen, 
at Grundtvig på et tidspunkt var me-
get ked af det. Han gik derfor ud i 
vintermørket en kold decemberaf-
ten og kiggede op mod stjernerne. 
Her så han den smukke stjernehim-
mel og fik en masse tanker, som han 
skyndte sig indenfor og skrev ned. 
Han begyndte at digte.  

2. Syng nu salmen ”Dejlig er den him-
mel blå” i klassen. Se kopiark 2. 
Fortæl dine elever at det er én af de 
sange, som I vil komme til at synge 
med på, når I skal ind og se forestil-
lingen. 

3. Lav en mindmapping på tavlen over, 
hvad eleverne føler, når de synger 
sammen. Hvad gør det ved dem, 
at de kan høre andres stemmer – at 
stemmerne ’siger’ det samme, på 
samme tid? At de synger den sam-
me melodi, på samme tidspunkt?

Eleverne står i en rundkreds. De går nu 
frem en ad gangen med replikken ”Når 
jeg synger…” og færdiggør sætningen.
 
Dernæst går de tilbage i kredsen og de 
øvrige elever træder frem og gentager 
udsagnet. 

Et eksempel kan være: ”Når jeg synger 
sammen med andre, bliver jeg glad” 
eller: ”Når jeg synger med andre, er 
det som om, at jeg hører jeg til”. Lære-
ren begynder.

I denne øvelse er det vigtigt, at der er 
et flow – eleverne skal ikke tænke for 
meget – de skal gøre! Der er heller ikke 
noget facit – så tillad alle bud, så længe 
de holder sig til temaet. Eleverne må 
gerne få inspiration hos hinanden og 
gentage en replik og gestus. 

INSPIRATION TIL LÆREREN I 
ARBEJDET MED FORESTIL-
LINGENS TEMATIKKER

2
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”Uden hinanden er vi ingenting 
To snefnug der hvirvler i en vintervind 
Men hvis vi 
Står sammen 
I Pagten 
Vil ingen kunne skille os ad” 

(Sang fra Pagten, DR)

I Pagten har hovedpersonen Malte ikke mange 
venner. I skolen bliver han mobbet af Rune, og 
de andre i klassen er medløbere i Runes mobbe-
ri. Undtagen Viji, som siger Rune imod, når han 
mobber Malte. Dog vil Viji heller ikke være Maltes 
ven, hun vil faktisk bare være sin egen.
 
Vi møder et klassefællesskab, som ikke er godt: 
Klassen arbejder mod hinanden i stedet for at ar-
bejde sammen, støtte hinanden og hjælpe hin-
anden til at skabe det gode sted at være. Man 
kan sige, at klassen mangler en ”pagt” eller en 
indforstået aftale om, hvordan man er et godt 
klassefællesskab. 

Da Malte møder Lyda, møder han en ven, som 
han trods sit fravær af mod og tvivlen på sig selv, 
vil hjælpe. Malte gør det ikke for egen vindings 
skyld, men for at få Viji tilbage og hjælpe nisserne 
i kampen mod Iselin. Han trodser sin egen frygt 
og usikkerhed for noget, som er større end ham 
selv og sine problemer. Han tager del i den pagt, 
som blev indgået mellem nisser og mennesker; 
nemlig at hjælpe hinanden og stå sammen mod 
Iselin. 

Mod forestillingens slutning står det klart, at de 
må bruge hele klassens hjælp til at overvinde Ise-
lin og hendes kulde. Det er først, når hele klassen 
står sammen om at bekæmpe mørket og kulden, 
og hjælpe Malte og nisseverdenen, at de kæm-
per sammen med i stedet for mod hinanden. De 
bliver et fællesskab, som arbejder sammen mod 
noget større, og i det bliver de i stand til at be-
kæmpe og overvinde det onde.  

4. VENSKAB OG FÆLLESSKAB

INSPIRATION TIL LÆREREN I 
ARBEJDET MED FORESTIL-
LINGENS TEMATIKKER

2
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1. Tal i klassen om fællesskaber:

 - Hvad er et fællesskab? Hvor-
når indgår man i et fællesskab? 
Hvornår indgår man ikke i fælles-
skabet?  Hvad kræver det egent-
lig at være i et fællesskab? Er 
der nogle fællesskaber der virker 
bedre end andre? 

2. Klassens fællesskabspagt

 -  Hvordan er man et godt klas-
se-fællesskab? 

 - Skriv jeres klassefællesskabspagt 
på tavlen i fællesskab: Hvad sy-
nes I er vigtigt i jeres klassefæl-
lesskab? Hvorfor er det vigtigt?

3. Tal i klassen om venskaber

 - Hvornår er man en god ven?  

 - Hvorfor vil man hjælpe andre? 
Kan man hjælpe andre uden at 
få noget igen?

Lad halvdelen af klassen være publi-
kum og den anden halvdel være ”på 
scenen”. 

Læreren kommer med en overskrift på, 
hvilket stillbillede af en situation eller 
et sted de skal improvisere frem. Husk 
at man kan spille både ting, figurer og 
følelser.

Læreren siger eksempelvis: ”En zoo-
logisk have” og tæller nu ned fra 10. 
Når læreren når ned til 0 har eleverne 
uden at tale sammen skabt en zoolo-
gisk have, som stillbillede.

Eleverne er opmærksomme på og gør 
sig umage med kropssprog, blikret-
ning, gestik, mimik, afstand og niveau.

Efter en ”prøvegang” med f.eks. en zo-
ologisk have, så lav øvelsen med over-
skriften fællesskab. Få publikum til at 
beskrive hvad de ser i billedet. Dernæst 
skal de lave et billede af et ikke-fælles-
skab. Bagefter bytter I, så publikummet 
får lov til at stå på scenen og improvise-
re et billede med overskriften uvenskab 
og herefter venskab.

Tal herefter med udgangspunkt i øvel-
sen og de billeder, der blev skabt, om 
forskelle og ligheder på venskab og 
fællesskab.

INSPIRATION TIL LÆREREN I 
ARBEJDET MED FORESTIL-
LINGENS TEMATIKKER

2
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SCENOGRAFIEN PÅ PAGTEN: 
SKOLETAG OG PAPIRSKLIP 3

FORTÆL DINE ELEVER OM, HVAD EN
SCENOGRAF ARBEJDER MED

David Gehrt (billedet) er scenograf og kostume-
designer på årets familieforestilling Pagten. 

Det vil sige, at han har tænkt tankerne bag kostu-
merne og alt det visuelle på scenen (scenografi, 
rekvisitter mm). 

Han har lavet en model af, hvordan scenografien 
i sidste ende vil se ud på scenen. I videoen for-
tæller David om nogle af de steder, vi tages hen 
i forestillingen.

SE VIDEOEN SAMMEN MED DINE ELEVER

Tal på klassen om følgende:  

 - Hvad tilføjer de scenekunstneriske 
virkemidler (lys, lyd, scenografi, ko-
stumer og rekvisitter) til en forestil-
ling?

 - Prøv at sætte ord på de forskellige 
universer, som David skaber med 
sin scenografi

https://www.aarhusteater.dk/at-laering/forestillinger-for-skoler/#pagten

https://www.aarhusteater.dk/at-laering/forestillinger-for-skoler/#pagten
https://www.aarhusteater.dk/at-laering/forestillinger-for-skoler/#pagten
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KROPSLIGE ØVELSER TIL
FØR OG EFTER PAGTEN 4
- for indskoling og mellemtrin

KROP OG DRAMA I DANSKUNDER-
VISNINGEN – HVAD KAN DET?
Når du bruger øvelserne ind i danskundervisnin-
gen, har elevernes arbejde med det teaterfaglige 
mange danskfaglige kompetencer med sig: når 
eleverne arbejder kropsligt med figurer udvides 
deres forståelse af personkarakteristik generelt.
 
Det sker f.eks. når vi tilføjer det kropslige udtryk 
som en legal måde at lave en personkarakteristik: 
Vi kan beskrive hovedpersonen Malte som en god 
dreng, men uden tro på sig selv – men hvordan ser 
det ud? Når vi i klassen så gestalter figuren Malte, 
kan eleverne se hinanden og dermed beskrive at 
figuren f.eks. går med blikretningen nedad, op-
trukket skuldre og en tøven gang. Det kræver at 
man gør sig umage for at vise denne personkarak-
teristik så resten af klassen kan afkode figuren og 
dermed se, at dette er Malte, som virker nervøs og 
indelukket pga. måden han går på. 

Hermed trænes elevernes kommunikative fær-
dighed – både i forhold til at kunne udtrykke sig 
med kropssprog, men også til at kunne kommu-
nikere om kropssprog.

(Læs mere i ”Mod krop og drama i danskfaget”, 
Rapport om Ej blot til lyst, Ida Krøgholt april 2017)

I det næste følger en oversigt over kropslige 
øvelser, du kan lave i klassen sammen med 
dine elever. 

Alle øvelserne giver eleverne en introduktion til 
skuespillerens værktøjer (stemmen og kroppen), 
og eleverne får mulighed for at ”smage” på fore-
stillingens replikker og spille dens figurer. Øvel-
serne vækker elevernes interesse, giver dem en 
sanselig indgang til forestillingen og en genken-
delse af det, som sker på scenen med en gen-
klang i egen krop. 

https://www.aarhusteater.dk/media/915679/teater-i-skolen-au-forskningsrapport_9-maj18.pdf
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1. OVERSIGTSSKEMA 
Faser i en æstetisk
læreproces

Øvelser

A. IMPULS
Her samles eller skabes ind-
tryk, der kan motivere delta-
gerne til at udtrykke sig.

 - Arbejd med de tre tematikker
 - Fortæl eleverne at historien om Pagten oprindelig er en jule-

kalender på DR i 24 afsnit, som er skrevet af forfatteren Maya 
Illsøe. På Aarhus Teater har man nu omskrevet de 24 afsnit til en 
forestilling på ca. 1,5 time

 -  Lyt til sangen ”Uden hinanden” https://www.youtube.com/
watch?v=C0xIF01pLDg

 -  Snak om forestillingsplakaten 
 -  Fortæl eleverne, hvad en pagt er
 -  Læs handlingsresumeet højt for eleverne
 -  Klargør og ryd nu gulvet i klasselokalet for borde og stole.

B. OPTAKT
Her skabes et fælles fokus, en 
stemthed, som udgangspunkt 
for den skabende proces.

 - Billie Billie Bob
 - Her kommer vi
 - Figurkæden
 - Undertekstøvelse

C. EKSPERIMENT 
I denne fase øves der og 
laves skitser og foreløbigt 
formudtryk

 - Tømmerflåde som figur og i tekstens landskaber
 - Replikbrusebad
 - Billedimpro

D. UDVEKSLING
Midtvejs fremlægges skit-
serne internt i gruppen til 
gensidig inspiration

 - Gå på museum

E. FORDYBELSE
Her skabes efterhånden de 
færdige produkter i en foku-
seret medieringsproces

 - Visningsopgave - genfortællingsbilleder

F. PRÆSENTATION
Produktet præsenteres for 
og kommunikerer med et 
eksternt publikum

 - Eleverne viser visningerne for hinanden

G. EVALUERING
Til sidst udtrykker deltagerne 
sig æstetisk og/eller diskursivt 
om proces og produkt

 - Feedbackplakat anvendes

KROPSLIGE ØVELSER TIL
FØR OG EFTER PAGTEN 4

https://www.youtube.com/watch?v=C0xIF01pLDg
https://www.youtube.com/watch?v=C0xIF01pLDg
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2. ØVELSER FØR I SER PAGTEN
A. IMPULS
Udvælg et udpluk af nedenstående  
impulsøvelser:  

 - Arbejd med de tre tematikker: Grundtvig, Ven-
skab og fællesskab og Sang og fællesskab.

 
 - Fortæl eleverne, at historien om Pagten oprin-

delig er en julekalender på 24 afsnit, som er 
skrevet af forfatteren Maya Illsøe. På Aarhus 
Teater har man omskrevet de 24 afsnit til en 
forestilling på ca. 1,5 time.

 - Hør titelmelodien ”Uden hinanden” af Julie 
Maria og Aslak Hartberg på Youtube, uddel 
evt. kopiark 3, så eleverne kan følge med i 
teksten og tal efterfølgende om stemningen i 
sangen og handlingen. https://www.youtube.
com/watch?v=C0xIF01pLDg 

 
 - Find forestillingsplakaten til Pagten  

(se kopiark 9)

 - Stil nu eleverne følgende spørgsmål: Hvad 
kan I se på billedet? Hvad tror I teaterstykket 
handler om? Hvad betyder det, at handskerne 
holder ved hinanden? Hvorfor er der en rød 
og en hvid handske? 

 - Fortæl eleverne, at en pagt er en slags afta-
le. En meget vigtig aftale. En kontrakt, som 
ikke kan brydes. En pagt forpligter to parter 
til hinanden. Spørg eleverne, om de kender 
til at indgå en pagt – har I hørt det før i andre 
sammenhænge?

 - Læs resumeet højt for eleverne (se side 7).

 - Klargør og ryd nu gulvet i klasselokalet for 
borde og stole.

B. OPTAKT
Udvælg et par af nedenstående optaktsøvelser 
– det er ikke meningen, at I skal igennem alle 
øvelser.  

Energiklap 
Formål: at fremme elevens koncentration og pa-
rathed overfor impuls og kropsligt samarbejde. 
 
Eleverne står i rundkreds. Bed eleverne stille sig i 
en ”neutral krop”, dvs. en krop, der ikke er i figur, 
men er parat og opmærksom: armene ned langs 
siden og begge ben godt placeret på gulvet. 

Nu sender underviseren tydeligt og præcist et 
klap rundt. Husk, at man skal modtage klappet, 
før det må sendes videre, og at kroppen er lige-
så vigtig som klappet, dvs. man vender sig mod 
afsenderen af klappet og modtageren. Hold 
rytmen, brug kroppen og hold øjenkontakt.  
Gentag gerne uden at stoppe op, indtil der er 
etableret et flow.  

SE VIDEO: ENERGIKLAP

 
Med variation: ”Vend energien” og ”SPOING”: 
For at udfordre eleverne har I nu mulighed for 
også at sende energien på tværs af rundkredsen. 
Dette gøres via et verbalt SPOING og en krop, 
der fra solar plexus kaster energien til en anden 
elev i rundkredsen. For at forstærke at energien 
kastes, tages begge hænder op over hovedet. 
Øvelsen kræver yderligere opmærksomhed og 
samarbejde.

Tip til indskolingen:
Lad et enkelt klap gå rundt i cirklen og 
fokusér på at få flowet til at fungere.

KROPSLIGE ØVELSER TIL
FØR OG EFTER PAGTEN 4

video.aarhusteater.dk/aarhus-teater-laering-ovelser 

https://www.youtube.com/watch?v=C0xIF01pLDg 
https://www.youtube.com/watch?v=C0xIF01pLDg 
http://video.aarhusteater.dk/aarhus-teater-laering-ovelser
https://video.aarhusteater.dk/aarhus-teater-laering-ovelser 


22

Billie Billie Bob 
Formål: at fremme elevens parathed, kropslige 
samarbejde og fælles koncentration. Derudover 
en kropslig introduktion til forestillingens figurer 
og begreber.

Eleverne står i en rundkreds. En elev skal ind i 
midten. 

Eleven i midten skal nu pege vilkårligt på en af 
eleverne i rundkredsen. Eleven i midten har 3 
forskellige overskrifter, som han/hun kan vælge 
at pege med. Eks. ”Pagten” eller ”Iselin” (se ek-
sempler nedenfor). 

Eleven, der bliver peget på, forvandler sig til ho-
vedpersonen i billedet. De elever, som står hhv. 
på højre og venstre side af den udpegede elev, 
udgør en ligeså stor del af billedet. Der er både 
lyd og bevægelse på billedet. Det gælder altså 
om at reagere hurtigt og samarbejde. 

Eleven i midten af rundkredsen skal pege, sige 
overskriften og tælle ned fra 5-4-3-2-1. 
Forvandlingen skal altså ske på ca. 5 sek. Hvis en 
af de 3 elever ikke når at forvandle sig, skal den 
pågældende elev bytte plads med eleven inde i 
kredsen. 

Udover de tre overskrifter har eleven i midten 
af rundkredsen mulighed for at sige overskriften 
Billie Billie Bob. Den elev, der bliver peget på, 
skal nå at sige ”Bob”, inden eleven i midten gør 
det. Hvis han/hun ikke når det, så skal der byttes 
plads. 

Når klassen er blevet fortrolig med de 3 foreslåe-
de overskrifter, kan I selv finde på flere overskrif-
ter. I kan også bruge øvelsen i forlængelse af je-
res teateroplevelse.

Eksempler på overskrifter:

 - Iselin: Eleven, som bliver peget på, forvandler 
sig til Iselin med en krop, der er overlegen, 
magtfuld og ond. Iselin siger sin replik: ”Af-
skyelige bæster!”, kaster kraftfuldt sine iskry-
staller til en side af gangen. Eleverne ved si-
den af Iselin bliver frosset i et dramatisk ”frys”, 
når iskrystallerne rammer dem. 

 - Hybenbusken: Eleven som bliver peget på 
og eleven på hver side, stiller sig tæt sam-
men. De tager hænderne op foran ansigtet 
for at lave en busk. Alle tre synger første linje 
fra ”Dejlig er den himmelblå”, mens de tager 
hænderne væk fra ansigtet, som en busk, der 
åbner sig når de synger.    

 - Pagten: Eleven, som bliver peget på, træder 
et lille skridt tilbage, de to elever i siderne gi-
ver hinanden hånden foran personen i midten, 
som også lægger sin hånd på håndtrykket. De 
kigger alle på hænderne. De har alle replik-
ken:  ”Uden hinanden er vi ingenting”.

SE VIDEO: BILLIE BILLIE BOB

Tip til indskolingen:
Start med kun at lave en af overskrifterne 
og brug Billie Billie Bob-reglen. Byg der-
efter flere overskrifter på, når eleverne er 
trygge med den ene overskrift og legen.

KROPSLIGE ØVELSER TIL
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”Her kommer vi”
Formål: At skærpe elevernes opmærksomhed, at 
præsentere forestillingens univers, stemninger og 
karakterer.

Øvelsen fungerer som en fangeleg og kræver 
god plads, så eleverne kan løbe rundt og gå i ka-
rakter.

Eleverne opdeles i to lige store hold. Hvert hold 
stiller sig op på en række i hver sin ende af loka-
let. 

 - Hold 1 aftaler, hvilken figur/karakter, de vil imi-
tere. 

 - Dernæst går hold 1 frem mod hold 2, mens 
de siger i kor: ”Her kommer vi, her kommer vi, 
her kommer vi”. 

 - Hold 2 svarer: ”Ingen kommer her forbi, før de 
viser, hvem de er”. 

 - Hold 1 viser nu eksempelvis karakteren Lyda 
ved at mime og forme armene som en høj nis-
sehue på hovedet. 

 - Når hold 2 har gættet karakteren, løber hold 
1 hjem og på hjemvejen gælder det for hold 
2 om at fange så mange fra hold 1 som mu-
ligt. De deltagere der bliver fanget skifter hold 
og er på den måde stadig med i legen. Nu 
er det hold 2´s tur til at finde på en karakter, 
stemning eller et symbol/ objekt. Det kunne 
eksempelvis være: Isheksen Iselin, handskerne 
fra forestillingsplakaten, Malte som har briller, 
Grundtvig som forfatter, At være et fælles-
skab, eller Rune der mobber. 

Figurkæden
Formål: at bryde isen og ryste klassen sammen til 
det fortsatte gode arbejde. Desuden får eleverne 
mulighed for at snuse til de forskellige karakterer 
og se hinanden gestalte dem. 

Øvelsen går ud på, at hele klassen går rundt mel-
lem hinanden som en figur. De skal nu to og to gå 
sammen og lave sten, saks, papir. Den, der vin-
der, udvikler sig videre til den næste figur, mens 
taberen forbliver i den samme figur. Man kan kun 
slå sten, saks, papir med en, som er samme figur 
som en selv. 

I denne øvelse er alle figurerne nogle, vi møder i 
Pagten. I starter alle som Iselin, så Rune, herefter 
Malte og til sidst Lyda. 

Gennemgå figurerne med eleverne, inden I star-
ter øvelsen, og bed dem om at komme med bud 
på, hvordan de forskellige figurer kunne se ud, 
hvad kendetegner dem? Hvordan kan man vise, 
at Malte er usikker, Lyda er nysgerrig og optimi-
stisk, Rune er en mobber og Iselin er ond? 

Når man ender som Lyda, skal alle Lyda’erne 
samle sig i et hjørne af klassen og give resten af 
klassen plads til at blive færdig. 

Hvis legen er udført ”korrekt”, så vil der altid 
være én af hver figur tilbage. Dem giver man til 
sidst en stor hånd, fordi de var tro mod øvelsen.  

KROPSLIGE ØVELSER TIL
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Undertekstøvelsen
Formål: at fremme elevens evne til at variere sin 
stemmeføring og sit kropssprog. 

Eleverne og underviseren står i en rundkreds. 

Brug replikker fra forestillingen, f.eks. ”Iselin er 
i nærheden” (se eksempler længere nede). Alle 
i rundkredsen skal én og én gå ind i midten af 
kredsen og sige replikken med forskellige under-
tekster. 

Eleven vælger selv, hvilken undertekst han/hun 
vil spille på. Et par eksempler kunne være: vred, 
trist, sur, genert, ensom, gammel, klodset, ud-
mattet, forelsket, venlig, glad, cool og magtfuld. 

Når en elev har været i cirklen og sagt replikken 
med en selvvalgt undertekst, træder han/hun til-
bage i cirklen og alle de andre træder et skridt 
frem og gentager præcis, hvordan eleven frem-
førte replikken. Lad replikken gå rundt 1-2 gange 
i cirklen. Spørg eleverne bagefter hvilke under-
tekster, de hørte. 

Eksempler på replikker fra forestillingen: 

 - ”Hybenbusken! Det må være indgangen til 
prøverne”

 - ”Iselin er i nærheden”

 - ”Malte. Vi kan stadig nå at vinde”

Tip til indskolingen:
Som indskolingslærer kan man med for-
del lave et par tydelige eksempler, inden 
øvelsen starter og turen gives videre. Står 
man med en usikker klasse, kan man med 
fordel spørge, om der er bud på forskelli-
ge undertekster og lade de elever træde 
frem i cirklen og give deres bud og heref-
ter gentager klassen.  

C. EKSPERIMENT 
Udvælg et par af nedenstående optaktsøvelserne: 

Tømmerflådeøvelsen 
- RUM, RELATION, TEMPO OG FOKUS

Formål: at fremme elevens fornemmelse for rum-
met, de andre og fælles tempo samt at samarbej-
de. Dette er en introduktion til tømmerflådeøvel-
sen, som danner grundlag for de næste øvelser.

Etablering af tømmerflåde – optakt og øvelser
Eleverne skal forestille sig, at de går på en tøm-
merflåde. En tømmerflåde skal hele tiden være i 
balance – hvis alle står i den ene side, så tipper 
tømmerflåden.

Bed derfor eleverne gå rundt i rummet, søge de 
tomme flader og fylde dem ud. De skal ikke gå 
efter de andre, men gå deres helt egen vej, hele 
tiden med fokus på, at tømmerflåden ikke tipper. 
Det er en fælles opgave – en vigtig opgave – 
tømmerflåden skal holdes i balance. 

Alt imens de går rundt på tømmerflåden, skal de 
forsøge at gå med kroppen så neutralt som mu-
ligt. Dvs. armene hænger ned langs siden, hæn-
derne tages op af lommerne og når de træder 
frem, bruger de hele foden, ikke kun hælene, ikke 
kun tåspidserne. 

Bed dem forestille sig, at de har en tråd, der går 
hele vejen fra hovedet ned langs ryggen. Den hi-
ver vi lige i, så I alle går med ret ryg og ansigtet 
kiggerlige ud. Kommer der tanker i deres hoved, 
så lad dem registrere dem og lad dem passere. 
Husk hele tiden tømmerflåden. 

Kunsten er, at eleverne fornemmer hinanden til-
strækkeligt til ikke at støde sammen.

Etablering af tømmerflåden: Temposkift 1-10
Bed eleverne finde ind til et fælles tempo igen, 
hvor ingen stopper eller løber. De skal gå rundt 
på tømmerflåden i et fælles tempo. 
Begynd med at sige, at de går i et fælles tempo 5 

KROPSLIGE ØVELSER TIL
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og prøv så at skrue op og ned for tempoet. 

Tempo 1 er så langsomt, de kan gå uden at stop-
pe op, dvs. slowmotion. Tempo 10 er så hurtigt, 
de kan gå uden at løbe. Husk hele tiden at tøm-
merflåden ikke må tippe og husk at de skal be-
væge sig i nøjagtigt samme tempo alle sammen. 
Bed eleverne om at lave så glidende en overgang 
som muligt, hop ikke fra 1-10, men gør det som 
en bil, der glidende stiger/falder i fart.

 
Arbejde på tømmerflåden: 
Gå som forestillingens figurer 
Formål: at fremme elevens indlevelsesevne ved 
at vække dennes sanser og medskabende fantasi 
ift. tv-seriens rum/ miljø og stemning.

Forud for øvelsen har I på klassen snakket om, 
hvad der karakteriserer de forskellige figurer fra 
forestillingen eller TV-serien, f.eks. at Malte er en 
sød, men usikker dreng, der bliver mobbet i sko-
len.
 
Lad nu dine elever gå på tømmerflåden som for-
skellige figurer, f.eks. Malte. Efter et stykke tid, 
beder du alle eleverne om at ”fryse” undtagen 
én elev med en tydelig Malte-figur, som fortsæt-
ter på tømmerflåden. 

Spørg nu resten af klassen, hvad de ser? Hvordan 
går denne Malte rundt? Få dem til at beskrive 
kroppen, mimikken og blikretningen og spørg, 
hvad de tænker om figuren – kommer det, I snak-
kede om på klassen, til udtryk i figuren? Hvordan? 
Lad derefter alle eleverne gå rundt som lige præ-
cis denne Malte-figur. Gentag med forskellige fi-
gurer fra forestillingen, f.eks. Lyda, Iselin og Rune. 

 
 
 
 
 
 

Arbejde på tømmerflåden: 
Gå i forestillingens landskab
Formål: at fremme elevens indlevelsesevne ved 
at vække dennes sanser og medskabende fantasi 
ift. filmens rum/ miljø og stemning.

Eleverne går i tømmerflåde og guides af undervi-
seren igennem forestillingens steder, rum, miljøer 
og stemninger, som de skal mærke og bevæge 
sig i, f.eks. den iskolde skov – hvordan går man, 
når man er i en skov, og hvordan viser man det 
er iskoldt? 

Lad evt. en elev med en tydelig krop gå videre, 
mens de andre ”fryser” på stedet og beskriver 
elevens krop – hvad gør eleven med kroppen for 
at vise, at det er koldt? Hvordan er der i den skov, 
han/hun er i? Kan vi sige noget om stemningen i 
skoven ud fra elevens krop? 

Tip:
Øvelsen kræver, at underviseren selv klart 
husker tekstens præsenterede steder og 
kan beskrive dem i detaljer, så eleverne 
har noget at reagere på. 

Eksempler på forestillingens miljøer:

 - Den iskolde skov

 - Skolens isglatte tag højt oppe 

 - Ensomhedens mark (en stor mark med bjerge 
i horisonten, det er varmt)

KROPSLIGE ØVELSER TIL
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Arbejde på tømmerflåden: Replikbrusebad 
Formål: at fremme elevens evne til at variere 
sin stemmeføring og sit kropssprog. Dette er 
desuden en måde at introducere forestillingens 
sprog for eleverne. 

Forud for øvelsen har du klippet replikker fra styk-
ket ud til eleverne (Kopiark 4). Eleverne får en 
replik hver, som de skal øve og kunne udenad.
 
Lad nu eleverne gå på tømmerflåden i et mellem- 
tempo. De skal møde hinanden og udveksle re-
plikker – de må gerne lege med forskellige måder 
at sige replikken på: de kan sige replikken med 
forskellige undertekster (stemninger og følelser), 
forskellig volumen og med forskellig afstand til 
den, de møder. 

Tal bagefter på klassen om, hvordan de afprøve-
de forskellige måder at sige deres replik på, og 
hvad det gjorde ved replikken, når de fx sagde 
den med en ny undertekst? Kom der en anden 
betydning til deres replik? Hvem tror de, har de-
res replik i forestillingen?  

Tip til indskolingen:
Du har på forhånd udvalgt to replikker. 
Inddel klassen i to hold, hvert hold får én 
replik. 

I læser dem op i klassen, siger dem i kor 
et par gange og lader eleverne lære de-
res replik udenad, inden I går rundt på 
tømmerflåden og fortsætter øvelsen som 
beskrevet. 
 

Billedimpro – om regibemærkninger
Formål: at fremme elevens evne til at variere sit 
kropssprog og samarbejde. Derudover er øvel-
sen en introduktion til en måde at gestalte tekst 
på, som I kan bruge i f.eks. visningsopgaverne og 
gå på museum.

Tip:
Tal på klassen om regibemærkninger
Fortæl dine elever om, hvordan et klassisk 
manuskript er opbygget; at det består af 
replikker og regibemærkninger. Regibe-
mærkninger er dramatikerens måde at 
fortælle, hvordan scenerummet skal se ud 
eller en beskrivelse af en handling. Det 
beskrives også tit i regibemærkningerne, 
hvor og hvordan skuespillerens rolle be-
væger sig hen i rummet, eller hvordan rol-
len reagerer på en replik. Det er altså en 
slags instruktion til alt det, som er ”uden 
om” replikkerne, de talte ord. 

I denne øvelse bruger vi regibemærkninger fra 
manuskriptet til at iscenesætte og genskabe sce-
nebilleder fra stykket. Når scenebilledet handler 
om at genskabe, kan eleverne tænke med i den 
dramatiske handling og give et bud på, hvad der 
mon sker, hvis vi spiller scenen videre. 

Hele klassen står i en rundkreds. Underviseren el-
ler en elev læser en regibemærkning op fra fore-
stillingen:

Regibemærkning: PÅ TAGET
”Lyden af isnende vind. Iselin dukker op på top-
pen af skoletaget. Ved et stort loftvindue lidt 
længere nede ses Rune. Han skubber Malte det 
sidste stykke ud af vinduet. Malte klamrer sig fast 
til tagstenen. Emil, Mette og Julie kigger ud af 
vinduet.”

KROPSLIGE ØVELSER TIL
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Eleverne GENSKABER regibemærkningen
Nu handler det om at genskabe dette billede. 
Eleverne kan både spille figurer, ting, stemninger 
og følelser. Hvis eleverne har en god ide, rækker 
de hånden op og går ind i cirklen og siger f.eks.: 
”Jeg er den isnende vind” og så stiller han/hun 
sig i et ’frys’ som den isnende vind. 

Når der er skabt et billede, træder de resterende 
elever tilbage, så de kan se billedet. Nu kan un-
derviseren ’tænde for’ billedet. Hver del af bille-
det skal have en lyd og en lille bevægelse, som 
de skal sige og gøre igen og igen i et lille loop. 
Alt har en lyd og en bevægelse – selv tagrenden! 
Underviseren tænder for billedet og slukker det 
efter en rum tid. 

Eleverne MEDDIGTER
Eleverne genskaber et billede som ovenover. 
Herefter får eleverne tid til at snakke sammen 
om, hvad der sker efterfølgende, når billedet 
tændes? De skal altså spille scenen færdig, som 
de tror den fortsætter. Når gruppen er enig, stiller 
de sig igen i samme ’frys’. Underviseren tænder 
for billedet, og de spiller scenen færdig og ender 
i et ’frys’ igen.  

Andre eksempler på regibemærkninger fra  
Pagten-manuskriptet:

 - Eventyrverdenen
Kirsebærtræet. Sommerligt lys. Malte og Lyda 
ankommer. Kigger sig imponeret omkring. 
Længselsblomster så langt øjet kan se. Noget 
der ligner tre små børn kommer gående mod 
dem.

 - Skoven
Ved Gudenåens udspring. Lyda og Malte 
kommer. Begynder at lede efter indgangen til 
prøverne. Malte er utålmodig. Lyden af ravne-
ne der skræpper i baggrunden.

 - Skolen, teatersalen
Temperaturen på termometeret falder, stand-
ser. Malte kommer ind, stresset og urolig, lige 
bag ham kommer Emil, Rune, Mette og Julie.

D. UDVEKSLING 
Lav nedenstående øvelse: 

Gå på museum 
Formål: At fremme elevens viden om kroppens 
virkemidler og evne til at variere sit kropssprog. 

Læs regibemærkningerne fra Pagten (Kopiark 
5) højt på klassen. 

Inddel eleverne i grupper á 4 – 6 og bed dem 
om at lave en statue ud fra regibemærkningen. 
Giv grupperne ca. 10-15 minutter til at etablere 
statuen. Husk at man kan spille både figurer, ting 
og stemninger og følelser. Bed grupperne have 
fokus på gestik, mimik, blikretning, afstand/tæt 
på, stå alene/stå sammen. 

Alle deltagere i gruppen er en del af statuen und-
tagen én elev, som tager rollen som kustode. Sta-
tuen kan blive levende, når kustoden tænder for 
den. Gruppen skal videredigte på scenen og star-
te i et ’frys’. Når kustoden tænder for den, spiller 
de resten af scenen som de ville have den skulle 
slutte.

Herefter er der fernisering i klassen. Kustoden by-
der museumspublikummet velkommen, fortæller 
kort om statuen og spørger ind til publikums for-
tolkning af statuen. Kustoden tænder for statuen 
og slukker. Publikum klapper. 

Tip til indskolingen:
Udvælg én regibemærkning og læs den 
op i klassen et par gange. Lad alle grup-
perne give deres bud på en statue ud fra 
tekststykket. I denne version er læreren 
kustoden til alle statuerne, er den, som 
kan tænde for statuen og styre samtalen 
efterfølgende. Tal evt. om ligheder og 
forskelle i de forskellige bud på statuer, 
selvom I er gået ud fra samme tekst.

KROPSLIGE ØVELSER TIL
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E. FORDYBELSE
Lav nedenstående øvelse: 

Visningsopgave
Formål: at fremme elevernes evne til, i samarbej-
de, at udtrykke eventyrets/tekstens forløb med 
kroppen

Inddel eleverne i 4 grupper. Hver gruppe får ud-
leveret 3 nedslag (kopiark 8). 

Eleverne skal nu lave 3 kropslige stillbilleder ud 
fra overskrifterne på kopiarket. Vær tydelig med 
gestik, mimik, afstand, niveau og blikretning, så 
miljøet, karaktererne og deres gensidige relati-
oner tydeliggøres. Vær opmærksom på, at man 
kan spille både figurer, ting, stemninger og følel-
ser. Start og slut på en række. Overgangen mel-
lem stillbillederne foregår i slowmotion. 

F. PRÆSENTATION
Afgræns et område i klassen, som er jeres scene. 
Sæt gerne lys og spil noget passende instrumen-
tal musik. Vis visningsopgaven for hinanden. 

Et eksempel på underlægningsmusik kunne 
være Englabörn af Jóhann Jóhannsson: htt-
ps://www.youtube.com/watch?v=CGUChdpu-
X6E&list=PL-0dYx2N3BTuSYGWC6AyrflbtTLr-
9hQOPb&index=2

For yderligere inspiration til underlægningsmusik 
til visninger, se vores lydbibliotek: https://www.
aarhusteater.dk/media/686747/lydbibliotek.pdf

Tip:
Inden I starter visningerne, så tal om, hvad 
det kræver at være et godt publikum for 
hinanden: at man støtter op omkring ar-
bejdet på scenen ved at vise interesse, 
være koncentreret og stille og følge med 
i historien. Derudover er det vigtigt helt 
kropsligt vise, at man er opmærksom i 
det, der sker på scenen. 

G. EVALUERING 
Brug feedbackplakaten (Kopiark 6), når I efter-
følgende taler om visningerne. 

Formålet med feedback-kriterierne: at sikre at 
følgende vidensmål integreres i undervisningen: 
”Eleven har viden om stemmens og kroppens vir-
kemidler i forhold til at udtrykke figur, tema, rum 
og forløb”. 

Feedbackplakaten et godt redskab til at kom-
me hele vejen rundt om arbejdet med det tea-
ter-æstetiske i danskundervisningen og få sat ord 
på både teaterfagligheden og det danskfaglige i 
øvelserne. 

Eleven opnår og demonstrerer sin faglige viden 
gennem egen og andres feedback på visninger 
med krop og drama. Samtidig bliver eleverne 
mere bevidste om publikums rolle og arbejdsind-
satsens betydning for visningens se-/ og trovær-
dighed. Og endelig bliver der skabt rum til ele-
vernes udforskning og refleksioner over forskelle 
og ligheder mellem den fiktive figur (A*, B*) og 
dem selv (A, B). 

De små tekstbobler på plakaten (Kopiark 6) er 
hjælp til dig som lærer til f.eks. at se tegn på læ-
ring og måder, hvorpå I kan udbygge samtalen om 
de forskellige feedbackpunkter. Det er en god idé 
at give elevpublikummet forskellige observatørrol-
ler i forhold til plakatens forskellige tekstbobler.

KROPSLIGE ØVELSER TIL
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ark 6 med og uden tekstbobler
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3. ØVELSER EFTER I HAR SET PAGTEN
Bodystorm (brainstorm med kroppen)
Formål: at fremme elevens evne til at give et 
kropsligt udtryk for sin umiddelbare oplevelse af 
en teaterforestilling, en tekst, et emne.

Øvelsen går ud på, at eleverne enkeltvis skal væl-
ge en særlig detalje fra teaterforestillingen: en re-
plik, en situation eller en gestus, som de har bidt 
mærke i, noget der har gjort indtryk og såudtryk-
ke dette med en bevægelse og en lyd/sætning. 
Derefter efterligner de øvrige elever i kor. 

Øvelsen foregår i rundkreds, hvor en elev træder 
frem i kredsen og udtrykker en bevægelse og en 
lyd/sætning, som eleven bed mærke i fra forestil-
lingen. 

Herefter træder alle de andre elever ind i cirklen 
og gentager og efterligner elevens bevægelse 
og lys/replik, og så er det den næstes tur. Det 
er som regel vigtigt at påpege, at det bare skal 
være det første, som falder eleven ind, for det 
skal gå lidt hurtigt og at det er helt legalt at lade 
sig inspirere og gentage, noget som en klasse-
kammerat gjorde. 

Eksempel: Du træder ind i cirklen og synger/siger 
første linje af ”Dejlig er den himmelblå”, mens 
du tegner en stjernehimmel med dine hænder. 
Dette gentager de andre. 

Tip til indskolingen:
Når I står i rundkredsen, kan du som lærer 
selv komme med 2-3 bud på noget, du 
husker fra forestillingen og lade eleverne 
gentage. Herefter spørger du eleverne, 
om de har noget, de husker fra forestil-
lingen og om de en af gangene vil træde 
frem i cirklen og vise det med kroppen og 
med en lyd/replik, ligesom du gjorde. På 
samme måde efterligner resten af klas-
sen.

KROPSLIGE ØVELSER TIL
FØR OG EFTER PAGTEN 4
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Teaterkort (se kopiark 7)
Formål: at fremme elevens viden om scenekun-
stens virkemidler

Gå på opdagelse i jeres teateroplevelser. Bed 
eleverne være præcise i deres beskrivelser og 
kropslige gestaltninger. 

Følgende teaterspørgsmål kan du stille i plenum 
til klassen - eller du kan kopiere dem som kort - 
og dele dem ud til makkerpar, smågrupper eller 
hele klassen. 

Kortene er skrevet til hele elevspektret fra 1. -9. 
kl. Tegningerne er taget med, så de mindste ikke 
nødvendigvis behøver at læse teksten.

Tip til indskolingen:
Vælg nogle kort ud afhængig af dine 
valg omkring samtalens indhold. Lav 
øvelsen fælles på klassen. 

Tip:
Det er en god idé at printe kortene på 
tykt papir.

Tal i klassen om publikums rolle i Pag-
ten: 
 - Hvilken rolle har publikum i forestil-

lingen Pagten? Hvad skulle I, da I var 
inde og se Pagten? 

 - Hvordan var det at synge sammen 
med de andre publikummer?

 -  Hvad gjorde det ved jeres oplevelse af 
teaterforestillingen?

KROPSLIGE ØVELSER TIL
FØR OG EFTER PAGTEN 4

Dét overraskede mig 
(Beskriv eller vis det med kroppen) 

Dér grinede jeg 
(Beskriv detaljeret alt hvad du så, hørte og følte)

Jeg husker tydeligt det øjeblik i forestillingen, hvor …
(Beskriv detaljeret alt hvad du så, hørte og følte) 



KOPIARK

Her er alle kopiark til undervisningsmaterialet. Det er markeret i undervisnings-
materialet, hvilke kopiark, der skal bruges til hvilke øvelser. 

 
 
Indhold: 

Kopiark 1: Grundtvig mindmapping

Kopiark 2: Sangtekst: Dejlig er den himmelblå

Kopiark 3: Sangtekst: Uden hinanden 

Kopiark 4: Replikbrusebad - replikker

Kopiark 5: Gå på museum – regibemærkninger

Kopiark 6: Feedbackplakat - med og uden tekstbobler

Kopiark 7: Teaterkort

Kopiark 8: Visningsopgaven

Kopiark 9: Teaterplakaten til Pagten
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KOPIARK 1
MINDMAPPING - TRÆK STREGER FRA MIDTEN OG SVAR PÅ: 
Hvem var Grundtvig? Hvad stod han for, hvad kæmpede han for, hvad troede han på?

Grundtvig
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KOPIARK 2
Grundtvigsalme 
DEJLIG ER DEN HIMMEL BLÅ 

Tekst: N.F.S. Grundtvig 1810 (1853)
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Dejlig er den himmel blå,
lyst det er at se derpå,
hvor de gyldne stjerner blinke,
hvor de smile, hvor de vinke
os fra jorden op til sig,
os fra jorden op til sig.

Det var midt i julenat,
hver en stjerne glimted mat,
men med ét der blev at skue
én så klar på himlens bue
som en lille stjernesol,
som en lille stjernesol.

Når den stjerne lys og blid
sig lod se ved midnatstid,
var det sagn fra gamle dage,
at en konge uden mage
skulle fødes på vor jord,
skulle fødes på vor jord.

Vise mænd fra Østerland
drog i verden ud på stand
for den konge at oplede,
for den konge at tilbede,
som var født i samme stund,
som var født i samme stund.

De ham fandt i Davids hjem,
de ham fandt i Betlehem,
uden spir og kongetrone,
der kun sad en fattig kone,
vugged barnet i sit skød,
vugged barnet i sit skød.

Stjernen ledte vise mænd
til vor Herre Kristus hen;
vi har og en ledestjerne,
og når vi den følger gerne,
kommer vi til Jesus Krist,
kommer vi til Jesus Krist.

Denne stjerne lys og mild,
som kan aldrig lede vild,
er hans guddoms-ord det klare,
som han os lod åbenbare
til at lyse for vor fod,



KOPIARK 3
Sang fra DRs Julekalender 
”UDEN HINANDEN” 

- af Julie Maria (sang) og Aslak Hartberg (musik og tekst) ©
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Hemlighedsfulde falder fnugne ned
Som stjernestøv
Og maler bøgeskoven hvid
Hold om mig
Det er så koldt her uden dig

Uden hinanden er vi ingenting
To snefnug der hvirvler i en vintervind
Men hvis vi
Står sammen
I Pagten
Vil ingen kunne skille os ad

Kolde kys smelter mod min varme hud
Skynd dig nu
Inden tiden løber ud
Hold om mig
Det er så koldt her uden dig
Uden hinanden er vi ingenting
To snefnug der hvirvler i en vintervind
Men hvis vi
Står sammen
I Pagten
Vil ingen kunne skille os ad

Uden hinanden er vi ingenting
To snefnug der hvirvler i en vintervind
Men hvis vi
Står sammen
I Pagten
Vil ingen kunne skille os ad
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KOPIARK 4
REPLIKKER til øvelsen Replikbrusebad. Kopier replikkerne og klip dem ud. Giv en replik til hver elev og følg øvelsesbeskri-

”Jeg så godt Rune skubbe dig i går… Hvorfor gjorde han det?”

”Du skal ikke blande dig. Taber!”

”Du kan selv samle din lortehue op”

”Vi glæder os helt vildt til at høre om Grundtvig!”

”En magisk pagt, to vanter som er flettet ind i hinanden”

”Iselin. Hun har frosset vores mor”

”Viji er forsvundet. Jeg bliver nødt til at finde hende.”

”Min far er den eneste der kan tale med ravnene”

”Hvis Pagten ødelægges er der intet der kan stoppe hende”

”Men hvis Iselin er der, har vi ikke en chance! Lyda… hun fryser dig!”
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KOPIARK 5
REGIBEMÆRKNINGER fra teatermanuskriptet til øvelsen GÅ PÅ MUSEUM. Kopier regibemærkningerne og klip dem ud.
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Lyden af skramlen og småsnak. Lyset fra 5 lommelygter mere. Det er Viji, Emil (Maltes klassekamme-
rat) , Julie Maltes klassekammerat)  , Mette (Maltes klassekammerat) og Karla der kommer. Viji har en 
trækvogn fyldt med et kæmpe aggregat, samt diverse varmeapparater, hårtørrere og varmepuder.

Julie (Maltes klassekammerat) begynder at fire skolens gamle scenetæppe ned. I samme øjeblik lyder 
ravnenes skræppen, efterfulgt af en ond latter. Alle kigger op. Iselin står i kongelogen og kigger ned 
på scenen.

Lyda og Malte ser på vanterne, så stirrer de op på hjertet, mens de holder hinanden hårdt i hånden. 
Hjertet ”svarer” med at lyse stærkere. En stærk varm glød strømmer ud fra hjertet og eksploderer i 
rummet.

Iselin forsøger at sende en is-søjle, men isdampen forsvinder hurtigt i Pagtens skær. Så begynder hun 
at forsvinde, i en smertefuld nedsmeltning og i et rasende vilddyr-skrig.
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KOPIARK 6
FEEDBACK-PLAKAT TIL ELEVER 
(kan også downloades på https://www.aarhusteater.dk/media/686741/krop-og-drama_plakat_a1_sommer-2017.pdf
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https://www.aarhusteater.dk/media/686741/krop-og-drama_plakat_a1_sommer-2017.pdf 
https://www.aarhusteater.dk/media/686741/krop-og-drama_plakat_a1_sommer-2017.pdf


KOPIARK 6
FEEDBACK-PLAKAT TIL LÆRER
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Feedback på visninger med

KROP OG DRAMA

 

  

Figur:
Hvordan brugte de 
krop og stemme til 
at udtrykke figur 

og relation?

Hvad føler og tænker 
du som/om 

figuren?

Måde at 

arbejde på:
 

Hvor gjorde 

de sig umage?

Hvor samarbejdede de?

Umiddelbar 
respons: 
Hvad så du?

Hvad hørte du?
  

Scenekunstens virkemidler:  Hvordan brugte de 
lys, lyd, kostume, rekvisit og scenografi?   

Rum og forløb:Hvor var vi? 
Var der en klar start, 

midte, slutning? 
Hvordan viste de 

det med krop og 
stemme? 

Publikum: 
Var de 

opmærksomme 
på publikum?  

Var vi et godt
 publikum?

Elevernes umiddelbare
respons uden tolkning 
og vurdering - vær så 
konkret, beskrivende 
og detaljeret som muligt.

Hvad gjorde de konkret 
med krop og stemme?

Var der en tydelig 
konflikt? Var der 
kontraster, rytme eller 
symboler?

Hvilken   
stemning  
var der? 

Hvilken   
virkning 
havde det? 

Reagerede de på hinanden?

Var stemmen høj/
lav, lys/mørk, tydelig/
utydelig, kantet/
flydende?
Hvordan brugte de 
pauser, betoning og 
styrke? 
Hvilken undertekst 
kunne vi høre i stem-

Bakkede vi op? Var 
vi opmærksomme? 
Skabte vi indre 
billeder? Hvilke 
tanker og følelser 

Hvordan var de placeret i forhold til publikum? 
Åbnede de op? Var der øjenkontakt? Talte de 
højt og tydeligt?

Hvordan skabte de kropslige billeder? Blikretning, kro-
pssprog, mimik, afstand/tæt på, alene/sammen, niveauer: 
oppe/midt i/nede. Hvem havde høj- eller lavstatus?

Æstetisk fordobling: I 
din feedback kan du 
både spørge ind til:

1. Den fiktive figurs 
tanker kommer følelser 
og handlinger.
2. Elevens måde at 
udtrykke figuren med 
gestik, mimik, stemme 
og sprogbrug.
3. Elevens tanker 
om figurens tanker, 
følelser, sprogbrug og 
handlinger.

At kunne lytte til og 
bruge sin krop til at 
udtrykke sig med 
er en færdighed – 
ligesom læsning og 
skrivning

Når eleverne gør sig 
umage bliver deres 
visninger se-/ og 
troværdige.

Var de tydelige med 
deres krop, gestik, 
mimik og stemme?  
Hvordan? 

https://www.aarhusteater.dk/media/686741/krop-og-drama_plakat_a1_sommer-2017.pdf 


KOPIARK 7
TEATERKORT
Kopier kortene og klip dem ud. Tal om kortene fælles i klassen eller uddel kortene til eleverne i makkerpar eller små 
grupper.  
 
Se alle vores teaterkort og lav selv et udvalg selv her: https://www.aarhusteater.dk/media/686753/teaterkort-atl.pdf

©
 A

A
RH

U
S TEA

TER
U

N
D

ERVISN
IN

G
SM

A
TERIA

LE TIL PA
G

TEN
 SÆ

SO
N

 2019/20

Dét overraskede mig 
(Beskriv eller vis det med kroppen) 

Dér grinede jeg 
(Beskriv detaljeret alt hvad du så, hørte og følte)

Jeg husker tydeligt det øjeblik i forestillingen, hvor …
(Beskriv detaljeret alt hvad du så, hørte og følte) 

Hvad så, hørte, følte og tænkte jeg, lige da jeg trådte 
ind i scenerummet? 

(Beskriv det så detaljeret du kan)

Dér lagde jeg særligt mærke til lyset
(Hvor kom lyset fra? Hvilken farve havde det? 

Viste lyset et særligt sted eller stemning?) 

Dét kostume husker jeg tydeligt
(Beskriv kostumets materiale, farver og former. 

Fortalte kostumet noget om tiden, stedet eller karakteren?)

https://www.aarhusteater.dk/media/686753/teaterkort-atl.pdf
https://www.aarhusteater.dk/media/686753/teaterkort-atl.pdf 


KOPIARK 8
VISNINGSOPGAVE PÅ GENFORTÆLLINGSBILLEDER. Kopier skemaet og klip ud så de fire 
grupper kan få en start, midte og en slutning hver. Følg opgavebeskrivelsen.

Gruppe 1: 
Tema

Lav et stillbillede ud fra
overskriften:

Fællesskab der ikke fungerer

Lav et stillbillede ud fra
overskriften:

Fællesskab der fungerer

Lav et stillbillede ud fra
overskriften:

At indgå en pagt

Gruppe 2:
Figurer

Lav et stillbillede ud fra
overskriften:

Præsentation af Maltes familie

(Mor, Malte og lillesøster Karla)

Lav et stillbillede ud fra
overskriften: 

Præsentation af Lydas familie

(Mor - Saia, far - Fabio,
storebror - Gibbus og Lyda)

Lav et stillbillede ud fra
overskriften:

Malte bliver mobbet af en 
gruppe drenge.

Gruppe 3:

Figurer og 
rum

Lav et stillbillede ud fra
overskriften:

Isheksen Iselin står på skolens 
tag. Hun kaster kraftfuldt sine 

iskrystaller.

Lav et stillbillede ud fra
beskrivelsen: 

Viji kravler ud af vinduet og 
ud på taget. Malte strækker 

sin hånd ned mod Viji, hun skal 
til at gribe den, men i samme 
øjeblik lyder et vindstød og 

Viji glider.  

Lav et stillbillede ud fra
overskriften:

Viji er væk – alle eleverne 
leder efter hende

Gruppe 4: 
Figurer og 
rum

Lav et stillbillede ud fra
overskriften:

Vi befinder os ved
hybenbusken - porten til

eventyrverdenen.
Malte og Lyda synger ”Dejlig 

er den himmelblå” 

Lav et stillbillede ud fra         
overskriften:

Eventyrverden. Malte og Lyda 
kigger sig imponeret omkring. 

Et stort kirsebærtræ og
længselsblomster. 

Lav et stillbillede ud fra overskrif-
ten:

Skoven. Malte og Lyda kravler 
ud af busken igen. Pludselig 

står Iselin foran dem! ©
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KOPIARK 9
PAGTEN – PLAKAT 
Du kan også downloade plakaten til smartboard her: 
https://www.aarhusteater.dk/media/1251057/at_abribus_pagten_sept19_dark-billede.jpg
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https://www.aarhusteater.dk/media/1251057/at_abribus_pagten_sept19_dark-billede.jpg
https://www.aarhusteater.dk/media/1251057/at_abribus_pagten_sept19_dark-billede.jpg
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HVIS DU VIL VIDE MERE...

Teater- og dramapædagogisk inspiration til din danskundervisning:

Boelt, Vibeke: Drama, Forlaget Gyldendal, 2005 

Boelt, Vibeke: Drama – kunst og pædagogik, Forlaget Gyldendal, 2007 

Byréus, Katrin: Du har hovedrollen i dit liv - om forumspil som pædagogisk metode til frigørelse og 
forandring, Forlaget Drama, 1992 

Haugsted, Mads Th.: Sprog på spil – handlende mundtlighed og drama, Dansklærerforeningen, 1996 

Haugsted, Mads Th.: Handlede mundtlighed, Aarhus Universitetsforlag, 2009 

Johnstone, Keith: Improvisation og teatersport, Forlaget Drama, 1997 

O’Toole, John og Haseman, Brad: Drama og teater, Forlaget Drama, 2002 

Phaff Louring, Tanja: Skuespilteknik med børn og unge, Forlaget Drama, 2010 

Storm, Susanne: Gør ALLE dine elever aktive i diskussioner på klassen - 
med Vurderingsøvelser, Forlaget Æstetisk Læring, 2015 
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Aarhus Teater 
Billetservice
Teatergaden
8000 Aarhus C

billet@aarhusteater.dk
www.aarhusteater.dk

ÅBNINGSTIDER I BILLETSERVICE
Åbent for personlig betjening torsdage 
fra kl. 14.00 – 19.30.
 
Indgang i Teatergade til højre for ind-
gangen til Store Scene.

Billetkontoret er derudover åbent på 
dage, hvor der spilles forestillinger:
• mandag – fredag: 17.00 – 19.30
• torsdag 14.00 – 19.30
• lørdag 14.00 – 16.00

Aarhus Teater Læring

mailto:billet%40aarhusteater.dk?subject=
http://www.aarhusteater.dk
https://www.aarhusteater.dk/at-laering/oversigt-for-at-laering/

