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INTRODUKTION 
TIL MATERIALET

01
KAPITEL



I efteråret 2013 gennemførte ZeRUM (se kap. 
9) i København et projekt med titlen Jeg 
heter det jag hedder. 

INTRODUKTION TIL MATERIALETKAPITEL 1 /

1.1

I Jeg heter det jag hedder blev 
teaterøvelser brugt som tilgang 
til nabosprogsundervisning.

pædagogens arbejde i venskabsklassen.

De svenske elever arbejdede således med 
norske tekster af norske elever eller danske 
tekster af danske elever. Ugen endte med en 
lille teaterforestilling på nabosproget, som 
blev optaget og sendt til den klasse som
havde skrevet teksterne. 

Denne undervisningshåndbog tager udgangs-
punkt i dette projekt. 

Målet er at inspirere under-
visere i Norden til en ander-
ledes og fysisk tilgang til nabo-
sprogstilegnelse. 

Deltagere var 12 skoleklasser fra 3.- 6. klasse i 
Danmark, Norge og Sverige. Alle klasser fik 
besøg i en uge af en teaterpædagog, som 
underviste i teater på et af nabosprogene. 
Klasserne fik en venskabsklasse i et nabo-
land, og eleverne skrev korte tekster om sig 
selv, som udgjorde tekstgrundlaget i teater-

BOGENS GRUNDKONCEPT

05



Bogen kan bruges af alle, både de som har 
arbejdet med teater før, og de som ikke har.

Alle afsnit er suppleret med fotos af elever, 
som arbejder med bogens øvelser. 

I kapitel 2, 3 og 4 finder du vejledning til  
konkrete teaterøvelser, du kan lave med dine 
elever. Øvelserne kan bruges, som du har lyst 
til, og inspirere til at sammensætte egne 
undervisningsforløb. Alle øvelser er suppleret 
med beskrivelser af, hvordan nabosprog kan 
integreres i øvelsen.

Kapitel 5 handler om, hvordan du kan 
arbejde frem mod en teaterforestilling med 
dine elever. I dette materiale er der lagt vægt 
på en fysisk tilgang, som sætter både sproget 
og kroppen i fokus. Således er der ikke lagt 
op til klassisk rollearbejde, manuskript-
udvikling og rekvisitfremstilling. 

I kapitel 6 gives ideer til konkrete undervis-
ningsforløb med udgangspunkt i øvelserne 
fra kapitel 2, 3 og 4 samt tekster fra kapitel 8.  
 

I kapitel 7 finder du nogle tanker om kobling-
en mellem teater og nabosprog, samt oplæg 
til evaluering af et undervisningsforløb. 

I kapitel 8 finder du tekstmateriale, som kan 
bruges i øvelserne. Du finder korte tekster 
inspireret af elevteksterne i Jeg heter det jag 
hedder fra Norge, Sverige og Danmark og en 
eksemplarisk fiktionstekst på alle tre sprog. 
Hvis du arbejder med anden tekst som 
udgangspunkt, kan du integrere ord fra 
denne tekst i øvelserne i stedet for tekst fra 
dette materiale. 

INTRODUKTION TIL MATERIALETKAPITEL 1 /

BOGENS OPBYGNING

1.2

Alle tekster findes som lydfiler på Sound 
Cloud – søg på 

”Jeg heter det jag hedder” 
https://soundcloud.com/

I kapitel 9 kan du læse mere om ZeRUM og 
baggrunden for projektet Jeg heter det jag 
hedder og dette materiale.
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INTRODUKTION TIL MATERIALETKAPITEL 1 /

1.2

God fornøyelse!

God fornøjelse! 
Mycket nöje! 
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At arbejde med teater kan være en måde for nogle 
elever at turde lidt mere end ellers, da man ”spiller”. 

SKAB GODE RAMMER 
FOR ARBEJDET

1.3

“Bruk av språk, lek med språk og det å få late som om 
man er en annen  er gode innfallsvinkler i språk-
undervisningen. Man våger mer når man ikke er seg 
selv!” (lærer Kvitøy, Norge) 
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INTRODUKTION TIL MATERIALETKAPITEL 1 /



INTRODUKTION TIL MATERIALETKAPITEL 1 /

1.3

Sørg for at arbejde i et rum, hvor I ikke bliver forstyrret.

Det er vigtigt at arbejde ud fra tanken om, at der ikke er noget der er rigtigt og 
forkert; det handler om at deltage, bruge sin krop og arbejde sammen.

Eleverne må gerne grine med hinanden, men ikke ad hinanden; tal om at I skal 
skabe et trygt rum hvor eleverne tør prøve nye ting. 

Introducer øvelserne og prøv dem af samlet i cirkel (hvis øvelsen gør det muligt), 
så du kan se at alle er med og forstår øvelsen. 

De vante mønstre bliver brudt, og rollerne i klassen kan skifte. Sørg for at alle 
børn er med og får plads. Du kan vælge, hvem der skal komme frem og vise 
øvelser, så det ikke altid bliver de samme og dem, der plejer at være i front. 

Tag input og idéer fra eleverne; lad dem være kreative, og brug det. De fleste 
idéer kan bruges, og alle kan komme med forslag til f.eks. bevægelser. 

Find en balance mellem det trygge og det udfordrende.

I forhold til tilbageholdne elever kan det være godt at understrege, at man ikke 
kan være ”god” eller ”dårlig”, men at det er at deltage og at turde prøve, der 
tæller. 

Sceniske rammer:
Tænk på ikke at vende ryggen til tilskuerne, men front eller side. 

Tænk på at tale højt og tydeligt, med front mod tilskuerne. 

Introducer en ramme af indgang, visning, afslutning omkring alle visninger af 
scener og billeder, uanset om det er internt i klassen eller for et publikum. 
Rammen betyder, at man laver entré, viser sin scene og holder fokus og 
koncentration til man er færdig og ude af scenen. Dette fremmer bevidstheden 
om fokus, energi og nærvær på scenen.

Gode råd til arbejdet med bogens aktiviteter:   
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02
KAPITEL

ENKLE ØVELSER 
MED ORD FRA 
NABOSPROGET
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ENKLE ØVELSER MED ORD FRA NABOSPROGETKAPITEL 2 /

Nogle af disse øvelser, som Simon siger og 
Hviskelegen, kender mange i forvejen, og det 
er oplagt at bruge dem i sammenhæng med 
nabosprog. Fokus er at lytte aktivt til ord 
eller sætninger på nabosproget og derefter at 
skabe et fysisk udtryk af ordene. Disse øvel-
ser kan også bruges til at skabe forståelse for 
ord, som senere indgår i andre øvelser eller 
som indgår i tekster som eleverne læser.

Øvelserne er gode som optakt 
til en fysisk tilgang, da 
eleverne arbejder impulsivt 
med sproget via bevægelse.

INTRODUKTION TIL 
ØVELSERNE

2.1

KONKRETE MÅL
Sproglige Formsproglige Sociale

Kropslig kreativitet
At skabe fysiske udtryk af ord 
Bevidsthed om form og udtryk

Samarbejde
Være skabende 
sammen
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Udtale nabosproget
Lære fraser på nabosproget
Koble handling til ord



Hilseleg/Hälsningslek/Hilselek 

Eleverne går rundt i rummet, 
og når de mødes, hilser de på 
hinanden med én af fraserne 
på nabosproget. Eleverne 
kan også stå på to rækker 
overfor hinanden.

Læreren udleverer hver-
dagsfraser (se ordlager) på 
nabosproget til eleverne 
eller skriver dem op på 
tavlen. 

“Hej. Hej med dig. Hvordan 
går det? Hvad hedder du? 
Jeg hedder…. Hvad laver 
du? Hej hej!” (afskedsfrase)

“Hej. Hejsan. Hej på dig. 
Hur mår du? Hur är läget? 
Jag heter…. Vad gör du? 
Hej då!” (avskedsfras) 

NorskSvensk

ORDLAGER

“Hei. Hei på deg. Heisan. 
Hvordan går det? Hvordan 
har du det? Hva heter du? 
Hva gjør du? Hva driver du 
med? Ha det bra!” (avsjeds-
frase)

Dansk

0201. .

ENKLE ØVELSER MED ORD FRA NABOSPROGETKAPITEL 2 /
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2.2
ØVELSE

Sådan laves øvelsen:



Øvelsen kan udvides til, at alle har 
deres egen seddel med en frase på, 
som de siger til den, de møder, og 
derefter bytter seddel. 

Øvelsen kan tage udgangspunkt i 
sætninger og ord fra en tekst på 
nabosproget. Eleverne kan f.eks. 
læse en sætning fra en tekst op, når 
de mødes på gulvet, og derefter 
oversætte sætningen sammen.

ENKLE ØVELSER MED ORD FRA NABOSPROGETKAPITEL 2 /

ØVRIGE VARIATIONER

13

2.2
ØVELSE



Hviskelegen/Viskleken/Hviskeleken

Eleven prikker til næste i 
rækken, som vender sig 
om og viser bevægelsen en 
gang efterfulgt af det hvis-
kede ord på nabosproget.

Den bagerste elev får et 
ord på nabosproget af 
læreren og finder på en 
bevægelse til ordet. 

Sidste elev viser ordet for 
den første, som tjekker 
hvorvidt ord og bevæg-
else er de samme som i 
begyndelsen.

Eleverne står på en række 
og kigger fremad.

Ord og bevægelse gives 
videre fremad i rækken.

“Simma i havet, bygga koja, 
jag gillar att åka skridskor, 
åka skidor, spela data-spel, 
spela fotboll, att rida, att 
flyga, äta glass, surfa på höga 
vågor, födelsedagskalas med 
jordgubbstårta.”

“Svømme i havet, bygge 
hule, jeg liker å gå på 
skøyter, spise is, hei på 
deg, du er grei, jeg kan 
snakke norsk, bursdags-
fest med godteri.”

NorskSvensk

ORDLAGER

“Svømme i havet, bygge 
hule, jeg kan godt lide at 
løbe på skøjter, at ride, at 
tegne, at flyve, gå på månen, 
danse til den lyse morgen, 
være til fødselsdag.”

Dansk

02

05

01

04

03.

.

.

.

.

ENKLE ØVELSER MED ORD FRA NABOSPROGETKAPITEL 2 /
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2.3
ØVELSE

Sådan laves øvelsen:



Øvelsen kan startes med kun at 
hviske ord og siden tilføje en 
bevægelse. 

Efterhånden kan eleverne prøve at 
huske hele sætninger og udtryk.

ENKLE ØVELSER MED ORD FRA NABOSPROGETKAPITEL 2 /

ØVRIGE VARIATIONER
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2.3
ØVELSE



Eleverne skal med 
bevægelser vise det/de ord 
der bliver sagt, men KUN 
når læreren siger ”Simon 
siger…” før kommandoen. 
Hvis eleverne udfører 
kommandoen, uden at 
læreren siger ”Simon 
siger…”, er eleven ude af 
legen.

Læreren siger kommandoer 
til eleverne på nabosproget, 
som f.eks. ”Simon siger 
hoppa/simma/gå som en 
gammal gubbe... ” 

Alle elever står bag deres 
stol eller går rundt i salen. 

“Simon säger: Hoppa, 
dansa, lek, slå kullerbyttor, 
simma, skratta, somna, 
spring, sjung, lägg dig ner, 
gal som en tupp, sträck 
armarna, smyg, ät glass, 
städa, rulla runt, snurra 
runt om dig själv, rita, mm.”

“Simon sier: Hopp, dans, 
lek, ta en forlengs rulle, 
svøm, le, fall i søvn, løp, 
syng, legg deg ned, gal 
som en hane, strekk 
armene, list deg, spis 
is, rydd opp, rull rundt, 
snurr rundt om deg selv, 
tegn, mm.” 

NorskSvensk
ORDLAGER

“Simon siger: Hop, dans, 
leg, slå koldbøtter, svøm, 
grin, fald i søvn, løb, syng, 
læg dig ned, gal som en 
hane, stræk armene, list, 
spis is, ryd op, rul rundt, 
drej rundt om dig selv, tegn, 
mm.”

Dansk

0201 03. . .

ENKLE ØVELSER MED ORD FRA NABOSPROGETKAPITEL 2 /
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2.4
ØVELSE

Simon siger/Simon säger/Simon sier
Sådan laves øvelsen:



Lad eleverne skiftes til at have 
lærerens rolle og sige ord på 
nabosproget.

At eleverne er ude af legen, når 
de gør ”forkert”, kan udelades. 

ENKLE ØVELSER MED ORD FRA NABOSPROGETKAPITEL 2 /

ØVRIGE VARIATIONER

17

2.4
ØVELSE



Eleverne står i en rundkreds 
med læreren i midten.

Alle tre elever skal være i 
position i billedet, inden 
læreren har talt til 3. Hvis 
de ikke er klar med billede 
på ”3”, kan man bestemme 
at de er ude af legen eller 
skal overtage rollen som 
den, som peger og siger 
ord. 

Bestem hvordan billedet/
bevægelsen, som viser det 
enkelte ord, ser ud.

Eleven skal sammen 
med sin højre og venstre 
sidekammerat i cirklen 
samarbejde om at lave det
billede, som illustrerer 
ordet tvättmaskin. 

Vælg x antal ord, som er 
med i legen fra starten, 
f.eks. vaskemaskine/vaske-
maskin/tvättmaskin (se 
billedet). Hvis I arbejder 
med en tekst, kan det være 
ord fra teksten.  

Læreren peger på en elev i 
rundkredsen og siger et af 
ordene, f.eks. tvättmaskin. 
Læreren begynder at tælle 
til 3.  

“Varm korv, blomma, 
flygmaskin, tvättmaskin, 
kärlek, födelsedag, flic-
lampa, hemlig agent, 
drottning, spela fotboll.”  

“Pølse med brød, blomst, 
fly, vaskemaskin, kjærlig-
het, bursdag, lommelykt, 
hemmelig agent, dronning, 
spille fotball.”  

NorskSvensk
ORDLAGER

“Hot dog, blomst, flyve-
maskine, vaskemaskine, 
kærlighed, fødselsdag, 
lommelygte, hemmelig 
agent, dronning, spille fod-
bold.” 

Dansk

0201 03. . .

0504 06. . .

INTRODUKTION TIL MATERIALETKAPITEL 1 / ENKLE ØVELSER MED ORD FRA NABOSPROGETKAPITEL 2 /
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2.5
ØVELSE

Billedkonkurrence/Bildtävling/Bildekonkurranse 
Sådan laves øvelsen:



ENKLE ØVELSER MED ORD FRA NABOSPROGETKAPITEL 2 /

ØVRIGE VARIATIONER

Lad personen i midten finde på ord, som eleverne i rundkredsen 
skal improvisere billeder til, uden at der på forhånd er aftalt hvordan 

billedet ser ud. Stadig inden der er talt til 3.
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2.5
ØVELSE



Læreren tæller til 3 og på 3 
fryser alle eleverne deres 
bevægelse og bliver til en 
statue af ordet.

Læreren siger ”Inden jeg 
har talt til 3 skal I fx.… vara 
en tjänare (se billedet) 
/simma (se billede) /visa en 
brandstation/vara ett lejon 
(et ord på nabosproget). 
Det kan være både substan-
tiv og verbum.

Eleverne står i en cirkel 
eller spredt ud på gulvet.

“Innan jag räknat till tre 
ska du vara… en sköld-
padda, One Direction, pigg, 
trött, en hund, ett lejon, en 
dykare, ett troll, en drake, 
en dator, en rymdvarelse, 
en kikare, en sjuksköterska, 
en sak du gillar, en sak du 
inte gillar, mm.” 

“Før jeg har talt til tre 
skal du være… en skil-
padde, One Direction, 
våken, trøtt, en hund, en 
løve, en dykker, et troll, 
en drage, en datamaskin, 
et romvesen, en kikkert, 
en sykepleier, en ting du 
ikke liker, en ting du liker, 
mm.”

NorskSvensk

ORDLAGER

“Inden jeg har talt til tre 
skal du være… en skild-
padde, One Direction, frisk, 
træt, en hund, en løve, en 
dykker, en trold, en drage, 
en computer, et rumvæsen, 
en kikkert, en sygeplejeske, 
en ting du ikke kan lide, en 
ting du godt kan lide, mm.”

Dansk

0201 03. . .

INTRODUKTION TIL MATERIALETKAPITEL 1 / ENKLE ØVELSER MED ORD FRA NABOSPROGETKAPITEL 2 /
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2.6
ØVELSE

Inden jeg har talt til 3/ Innan jag har 
räknat till 3/ Før jeg har telt til 3

Sådan laves øvelsen:



ENKLE ØVELSER MED ORD FRA NABOSPROGETKAPITEL 2 /

ØVRIGE VARIATIONER

Efterhånden kan ordene blive mere 
abstrakte som glädje, kärlek, ledsen.

Billederne kan laves 2 eller 3 elever 
sammen, som de står i en rund-
kreds (som i Billedkonkurrence/
Bildtävling/Bildekonkurranse).

Lad statuerne sige et ord eller en 
sætning om, hvad de er gør/tænker 
på nabosproget.

Lad eleverne skiftes til at sige Inden 
jeg har talt til 3.

21

2.6
ØVELSE



INTRODUKTION TIL MATERIALETKAPITEL 1 /

Læreren tæller ned, og 
eleverne skal i løbet af 
nedtællingen sammen 
skabe et billede/en 
gruppestatue af udsagnet.

Læreren siger ”Inden jeg 
har talt til 10, skal I være… 
ett zoo (se billedet) /ett 
sjukhus/en fotbollsmatch/en 
resa till månen” (ord på 
nabosproget).  Gerne ord 
der indeholder noget hand-
ling og et antal mulige fig-
urer at gestalte. 

Klassen deles i 2 grupper.

På ”10” fryser grupperne 
billederne, og læreren 
bedømmer hvem der vandt 
(dette kan udelades).

ENKLE ØVELSER MED ORD FRA NABOSPROGETKAPITEL 2 /

“Innan jag har räknat till 
10 ska ni vara… djur på 
zoo, en fotbollsmatch, ett 
sjukhus, en stad, en rymd-
resa, en brottningstävling, 
hemliga agenter, en polis-
station, en skräckfilm, mm.”

“Før jeg har telt til 10 skal 
dere være... dyr i dyre-
parken, en fotballkamp, et 
sykehus, en by, en reise til 
verdensrommet, en bryte-
konkurranse, hemmelige 
agenter, en politistasjon, en 
skrekkfilm, mm.”

NorskSvensk

ORDLAGER

“Inden jeg har talt til 10 
skal I være: Dyr i zoo, en 
fodboldkamp, et sygehus, 
en by, en rumrejse, en 
brydekonkurrence, 
hemmelige agenter, en 
politistation, en gyserfilm, 
mm.”

Dansk

0201

04

03.

.

. .

Inden jeg har talt til 10
/Innan jag har räknat till 10

/Før jeg har telt til 10
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2.7
ØVELSE

Sådan laves øvelsen:



ENKLE ØVELSER MED ORD FRA NABOSPROGETKAPITEL 2 /

ØVRIGE VARIATIONER
Lad eleverne skiftes til at 
være dem, som siger 
”Inden jeg har talt til 10”.

Efterhånden kan scenetekniske vinkler inddrages, 
som eleverne kan tænke på at bruge:

23

Forskellige niveauer; 
siddende, liggende,
stående

Tal om, hvad de forskellige 
ting/personer/funktioner, 
der er med i billederne, 
hedder på nabosproget.

Dybde i billedet; at ikke alle 
står på række, men forskudt 
for mere dybde.

Placeringer i forhold til 
hinanden; Hvis alle er i en 
gruppe undtagen en eller to 
personer – hvad udtrykker 
det så? Hvad sker der, hvis 
grupperingen ændres?

2.7
ØVELSE



03
KAPITEL

ØVELSER MED 
LÆNGERE TEKSTER 
OG FYSISK TEATER



Kapitel 3 starter med et kort forløb med tre 
øvelser, som også kan laves separat. Som 
forløb har det en progression i sprog og form-
sprog. Det går fra et ord og en bevægelse,
til sætninger og et udvidet formsprog.

I disse øvelser arbejdes der ligesom i de 
tidligere med at skabe fysiske udtryk af ord 
og sætninger på nabosproget, men de åbner 
for at inddrage mere tekst. Brug gerne tekst-
erne her i materialet, og tal om ligheder ved 
og forskelle på, hvad børnene laver i de 
forskellige lande.

Øvelserne i dette kapitel kan 
også bruges til at skabe 
materiale til forestillinger.

Lad eleverne associere bredt i øvelserne. 
Hvis de arbejder med f.eks. ”Jag drömmer 
om att flyga” kan det være at flyve en flyve-
maskine, at være en fugl, at kunne flyve 
selv...

I et billede af et ”Pizzeria” kan eleverne være 
pizzabagere, borde, stole, pizzaer, duge, 
køleskab mm.

INTRODUKTION TIL ØVELSERNE

3.1

Lære ord på nabosproget
Koble ord til bevægelse
Aktivere passivt ordforråd

Kropsbevidsthed
Bevidsthed om form og udtryk
Gå fra mimiske bevægelser mod 
abstrakte bevægelsesmønstre
Kropslig kreativitet

Samarbejde
Være skabende sammen
Bruge ny erfaring og 
viden til selv at 
iscenesætte andre

KONKRETE MÅL

ØVELSER MED LÆNGERE TEKSTER OG FYSISK TEATERKAPITEL 3 /

25

Sproglige Formsproglige Sociale



Eleverne vælger 2-3 
bestemte statuer, som de 
husker og kan genskabe.

De arbejder alene og laver 
hver især et fysisk billede/
en statue af ordet eller
sætningen.

Eleverne kan selv vælge et 
eller flere ord på nabo-
sproget, eller læreren kan 
give dem ord, f.eks. spela 
dataspel (se billedet).

Lad statuerne sige noget 
om f.eks. hvad de er, eller 
hvad de gør.

0201

04

03.

.

. .

“Spela dataspel, simma, 
spela pingis, sjunga, hänga 
med kompisar, äta godis, 
flyga, en groda, en ekorre, 
en räv, en gammal gubbe, 
ett rymdväsen, en hjälte, en 
popstjärna, att skratta, att 
somna, att ha kul.”

“Spille dataspill, svømme, 
spille bordtennis, synge, 
være sammen med venner, 
spise godteri, fly, en frosk, 
et ekorn, en rev, en gammel 
mann, et romvesen, en helt, 
en popstjerne, å le, å sovne, 
å ha det gøy.”

NorskSvensk

ORDLAGER:

“Spille computerspil, 
svømme, spille bordtennis, 
synge, være sammen med 
venner, spise slik, flyve, en 
frø, et egern, en gammel 
mand, et rumvæsen, en 
helt, en popstjerne, at 
grine, at falde i søvn, at 
have det sjovt.”

Dansk

ØVELSER MED LÆNGERE TEKSTER OG FYSISK TEATERKAPITEL 3 /
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3.2
ØVELSE

Statuer/Statyer/Statuer
Sådan laves øvelsen:

Kort forløb 1.



ØVELSER MED LÆNGERE TEKSTER OG FYSISK TEATERKAPITEL 3 /

ØVRIGE VARIATIONER

Statuerne kan begynde at bevæge sig og blive til en lille scene, som 
viser hvad de laver, hvor eleverne siger udvalgte sætninger og ord.
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3.2
ØVELSE



3.3

Bed gruppen om sammen
at lave et billede/en skulp-
tur af sætningen. Kun 
fantasien sætter grænser 
for, hvordan et billede kan 
se ud.

Giv hver gruppe en sæt-
ning på nabosproget, f.eks. 
Jag gillar att flyga (se 
billede). 

Del klassen i mindre 
grupper.

En eller flere i gruppen siger 
den sætning de har fået. De 
kan også sige andre ord og 
sætninger, som relaterer  
det billede, de har lavet.

0201

04

03.

.

. .

“Jag gillar att brottas. Jag 
vill simma med en sköld-
padda. Jag drömmer om… 
att surfa, en resa till USA, en 
popstjärna, att jobba som 
veterinär. Vi är hjältar. Det 
är svårt att hjula. Jag kan 
inte somna.”

“Jeg liker å bryte. Jeg vil 
svømme med en skilpad-
de. Jeg drømmer om... å 
surfe, en reise til USA, en 
popstjerne, å jobbe som 
veterinær. Vi er helter. Det 
er vanskelig å slå hjul. Jeg 
klarer ikke å sove.”

NorskSvensk

ORDLAGER

“Jeg kan godt lide at 
brydes. Jeg vil svømme 
med en skildpadde. Jeg 
drømmer om… at surfe, en 
rejse til USA, en popstjerne, 
at arbejde som dyrelæge. 
Vi er helte. Det er svært at 
slå vejrmøller. Jeg kan ikke 
falde i søvn.”

Dansk

ØVELSE

ØVELSER MED LÆNGERE TEKSTER OG FYSISK TEATERKAPITEL 3 /
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Gruppebilleder/Gruppbilder
/Gruppebilder
Sådan laves øvelsen:

Kort forløb 2.



ØVELSER MED LÆNGERE TEKSTER OG FYSISK TEATERKAPITEL 3 /

3.3
ØVELSE

29



3.4

Alle elever i gruppen 
instruerer hver især resten 
af gruppen i et billede af 
den sætning, som de har 
fået. Dvs. alle elever får 
prøvet at iscenesætte en 
lille gruppe. Gruppen laver 
altså lige så mange billeder, 
som der er elever i gruppen.

Hver elev får en sætning 
på nabosproget, f.eks. 
En resa med ett flyg som 
störtar (se billedet). 

Eleverne deles ind i grupper 
med 4-6 personer.

Hver elev siger sin sætning 
højt før, efter eller imens 
billedet vises.

0201

04

03.

.

. .

“Jag drömmer om att 
resa till USA. Det är svårt 
att vara tyst. Surfa på 
höga vågor. Vinner en 
pajätartävling. Vi befriar 
någon som är kidnappad. 
Jag drömmer om att flyga. 
Jag gillar inte att se skräck-
filmer. Kalas med tårta och 
drinkar. Hoppa back-
hoppning och vinna en 
tävling. Det är äckligt att 
plocka upp hundbajs. Jag 
vill bli veterinär.”

“Jeg har et eget badebas-
seng, som jeg kan hoppe 
ned i fra soverommet. Jeg 
forstår ikke engelsk. Vi seil-
er på besøk til min onkel 
som bor på Svalbard. Jeg 
drømmer om å bli 
ballerina og danse på 
Operaen. Jeg ønsker jeg 
hadde min egen rydde-
robot. Å lage en film som 
blir sett av over 1 million 
mennesker. Det kan være 
vanskelig å sitte stille.”

NorskSvensk

ORDLAGER

“Jeg elsker at tegne. Jeg 
drømmer om at få en 
lillebror. Jeg kan godt 
lide… at se Harry Potter, 
at svømme i svømmehal-
len. En gammel mand går 
tur med sin hund. Surfe 
på store bølger. En tærte-
spisnings-konkurrence. 
Redde nogen som er kid-
nappet. Fødselsdag med 
lagkage og drinks. Det er 
dejligt at spise slik. Min 
drøm er fred på jorden.” 

Dansk

ØVELSE

ØVELSER MED LÆNGERE TEKSTER OG FYSISK TEATERKAPITEL 3 /
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Alle instruerer/Alla regisserar
/Alle regisserer
Sådan laves øvelsen:

Kort forløb 3.



ØVELSER MED LÆNGERE TEKSTER OG FYSISK TEATERKAPITEL 3 /

3.4
ØVELSE

ØVRIGE VARIATIONER

Levende billeder: De forskellige fysiske billeder kan også bevæge sig 
og udvikles til en lille scene med handling, hvor tekst kan indgå.
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ØVELSER MED LÆNGERE TEKSTER OG FYSISK TEATERKAPITEL 3 /

3.5

En gruppe på 3-5 elever 
viser samtidigt det, som 
bliver fortalt; de skaber 
improviseret sammen 
billeder af fortællingens 
handling og fortolker 
teksten gennem bevægel-
ser og statuer. (Se billedet.  
Elever viser en historie, om 
en dreng som spiller Wii).

Læreren (eller en elev) 
læser en tekst højt på 
nabosproget, f.eks. en af 
teksterne fra kapitel 8.

0201. .

ØVELSE

32

Spil en fortælling /Spela en 
berättelse/Spill en fortelling

Sådan laves øvelsen:



ØVELSER MED LÆNGERE TEKSTER OG FYSISK TEATERKAPITEL 3 /

3.5
ØVELSE

ØVRIGE VARIATIONER

Det kan være både 
stillbilleder og bevægelse.

Forskellige grupper kan 
skiftes til at komme op og 
illustrere fortællingen, hvis 
det er en længere tekst.

Den illustrerede fortælling 
kan indøves og vises for et 
publikum.
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BODYSTORMKAPITEL 4 /

Bodystorm lægger op til mere 
fri improvisation end de tidlig-
ere øvelser.
Krop og bevægelser skal ikke spejle bestemte 
ord og efterligne virkeligheden, men kroppen 
er som ”modellervoks” som bliver til former 
og figurer. Tanken er at eleverne er mere 
impulsive, hvilket åbner for også at aktivere 
et passivt ordforråd. Øvelsen kan laves med 
nabosprogstekst (se punkt 4.6), men gerne 
også uden tekst, til musik

Uden tekst er Bodystorm en 
god opvarmning, både fysisk 
og mentalt.

Introducer gerne hver udgave af Bodystorm 
med eleverne samlet i en cirkel: tag 3-5  
elever ind i midten og lav eksempler, så at 
alle kan se og forstå øvelsen.

Når øvelsen er etableret, kan nabosproget 
inddrages. 

INTRODUKTION TIL ØVELSERNE

4.1

Udtale nabosproget
Koble handling til ord
Aktivere passivt 

Fysisk opvarmning
Kropsbevidsthed
Træning i abstrakte 
bevægelser
Kropslig kreativitet

Samarbejde
Være skabende sammen
Fysisk opvarmning

KONKRETE MÅL
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En ny elev fra hver gruppe 
løber hen til den første elev 
fra sin gruppe.

En elev fra hver gruppe 
løber til et sted i rummet, 
hvor der er plads og laver 
en ”frosset position”, (en 
abstrakt form med krop-
pen).

Del klassen i grupper på 
3-4 elever.

Den nye elev kopierer 
formen så præcist som 
muligt. 

Næste elev løber derhen 
og kopierer også den første 
elevs form.

0201 03.

04. 05.

. .

4.2
ØVELSE

Til sidst er hele gruppen 
samlet og kopierer den 
første elevs form.

06.

Eleverne kopierer formen 

BODYSTORMKAPITEL 4 /
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UDGAVE 1:

Kopiere/Kopiera/Kopiere
Sådan laves øvelsen:



Vend formen/Vänd formen/Snu formen

En ny elev fra hver gruppe 
løber hen til den første elev 
fra sin gruppe.

En elev fra hver gruppe 
løber til et sted i rummet, 
hvor der er plads, og laver 
en ”frosset position” (en 
abstrakt form med krop-
pen).

Del klassen i grupper på 
3-4 elever eller behold 
grupperne fra før. 

Den nye elev laver den 
samme form med krop-
pen som den første, men 
vender den, så figuren er 
den samme men på siden, 
spejlvendt, bagvendt, på 
hovedet, liggende på ryg 
eller mave. 

Resten af gruppen følger, 
en ad gangen. Hver især 
prøver at vende den første 
elevs form på en ny måde.

01.

04. 05.

02. 03.

4.2
ØVELSE

Til sidst er hele gruppen 
samlet og har skabt et 
billede hvor de vender den 
første elevs form på 
forskellige måder.

06.

Eleverne vender formen

BODYSTORMKAPITEL 4 /

37

UDGAVE 2:

Sådan laves øvelsen:



UDGAVE 3:

En ny elev fra hver gruppe 
løber hen til den første elev 
fra sin gruppe og bygger frit 
videre på den første elevs 
form. 

En elev fra hver gruppe 
løber til et sted i rummet, 
hvor der er plads og laver 
en ”frosset position”, (en 
abstrakt form med krop-
pen).

Del klassen i grupper på 
3-4 elever eller behold 
grupperne fra før. 

Resten af gruppen følger, 
en ad gangen. Hver især 
bygger frit videre på de 
andres former.

Til sidst er hele gruppen 
samlet og har skabt et 
billede.

0201 03.

04. 05.

. .

4.2
ØVELSE

En fra gruppen løber et nyt 
sted hen, og øvelsen starter 
om fra 2.

06.

Elever bygger videre på formen 

BODYSTORMKAPITEL 4 /
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Byg skulptur/Bygg skulptur
/Bygg skulptur
Sådan laves øvelsen:



UDGAVE 4:

BODYSTORMKAPITEL 4 /

ØVRIGE VARIATIONER:

Eleverne kan få input til, hvordan 
de bygger videre, f.eks. at lave 
modsatte former, når de bygger 
videre, som lille og rund figur 
kontra stor og kantet, smal kontra 
bred, lav kontra høj.

Arbejde med at eleverne bruger 
forskellige niveauer: lavt 
(liggende, siddende), mellem, 
højt.

4.2
ØVELSE

39

I Byg skulptur siger den 
første elev et ord eller en 
sætning på nabosproget. 
Hver elev, som bygger 
videre på de andre, vælger 
frit et nyt ord/en ny sætning 
sammen med formen.

I Vend siger den første 
elev et ord eller sætning 
på nabosproget, som de 
efterfølgende elever siger 
på en anderledes måde, 
når de laver deres form 
(fx hvisker, siger langsom-
mere, synger). Tanken er 
at hver især ”vender” på 
både form og ord. 

I Kopiere siger den første 
elev et ord eller sætning 
på nabosproget efter at 
have frosset sin position. 
De andre kopierer efter-
følgende både form og 
ord.

0201 03. . .

Eleverne bruger frit alle de ord de kan på nabosproget. 

ORDLAGER

Bodystorm med nabosprog
/med grannspråk/med nabospråk

Sådan laves øvelsen:
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KAPITEL
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De forskellige øvelser her i bogen kan nemt 
sættes sammen til en lille og enkel forestilling.

Tanken er ikke en forestilling 
med roller og en historie, men 
en montage, hvor elevernes 
arbejde i øvelserne kan bruges.

Forestillingen kan bygge på de billeder, elev-
erne har skabt i Bodystorm, Statuer, Gruppe-
billeder og Alle instruerer.

AT SKABE FORESTILLINGER 
UD FRA BOGENS ØVELSER

5.1

At arbejde med at skabe en forestilling sam-
men kan bringe erkendelse, viden og erfaring 
på flere planer; sprogligt, socialt og æstetisk. 
Eleverne arbejder sammen mod et fælles mål 
og skaber sammen et produkt, som de viser 
frem i fællesskab. Socialt svejser dette ofte 
en gruppe sammen.

Bevidstheden om at skulle 
skabe en forestilling, kan
motivere og gøre arbejdet mere 
fokuseret og meningsfuldt for 
eleverne.

Elever bukker efter forestillingen 

ISCENESÆTTELSEKAPITEL 5 /
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5.1

I arbejdet med en forestilling lærer eleverne 
teknikker og færdigheder omkring formid-
ling, som hvordan man placerer sig på en 
scene, kropsbevidsthed og at tale højt. 

I forestillingsarbejdet kan også tilegnelsen af 
sproget få et skub. Sætninger og ord på nabo-
sproget bliver brugt i en sammenhæng, og 
eleverne sætter ordenes betydning ind i en 
kontekst. De øver udtalen gentagne gange, 
parallelt med at de øver at tale højt og tyde-
ligt på scenen. I Jeg heter det jag hedder var 
princippet, at eleverne kun måtte tale nabo-
sproget på scenen, for at skubbe gang i det 
talte sprog.  

Den sceniske ramme gør det nemmere for 
mange elever at turde lidt mere end ellers, 
her gælder lidt andre sociale regler. En 
forestilling kan også i den sammenhæng 
fungere som en motivationsfaktor; de fleste 
vil gerne være med til den fælles visning, selv 
om de er nervøse. Sørg for at alle elever får 
plads, og giv gerne de generte og stille 
ansvar for f.eks. overgange, så at ikke dem, 
der oftest fylder mest, tager mest plads.  

Eleverne erfarer i forestillingsarbejdet, 
hvordan man kan skabe en ramme omkring 
et materiale, man selv har produceret, og på 
den måde skabe et ”værk”. De arbejder med 
sceniske udtryk og får bevidsthed om,
hvordan man kan udtrykke og formidle med 
sceniske formsprog som greb. Lad dem 
komme med idéer og se om du kan bruge 
dem!

“De oplevede en samhørighed 
med hinanden og noget fælles vi 
skulle arbejde sammen om.”

“Kjekt, interessant. Fikk prøve 
selv, de andre bestemte ikke!”

“Litt skummelt og litt kjekt. 
Lærte å snakke bedre svensk, 
og å snakke høyt!”

“Snakke selv og øve på 
skuespillet.”

(elev fra Norge om at lave forestilling)

(elev fra Norge om at lave forestilling)

(elev fra Norge om hvad de lærte mest svensk 
af)

(lærer Vestre Skole, DK)

Lære ord på nabosproget
Koble ord til bevægelse
Lære om formidling
Bruge nabosproget i en 
sammenhæng

Kropsbevidsthed
Bevidsthed om form 
og udtryk 
Kreativitet
Lære om sceniske 
teknikker

Samarbejde
Iscenesætte hinanden
Bruge ny erfaring og viden
Være skabende sammen
Arbejde sammen mod et
fælles mål

KONKRETE MÅL
Sproglige Formsproglige Sociale
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ISCENESÆTTELSEKAPITEL 5 /

Her skitserer vi to oplæg til, hvordan de 
scener og billeder, I får skabt i øvelserne, kan 
væves sammen. ”Scenen” refererer til det 
fysiske rum, I vælger som jeres spillested. 
Det kan være en afgrænset del af et klasse-
værelse eller et hjørne i en sal, det kan være i 
en gang eller en kantine, eller ude i gården 
– vælg det som passer bedst. 

Rammen for forestillingen kan være en 
bestemt fortælling eller tekst I har arbejdet 
med, som en eller flere elever skiftes til at 
læse højt eller fortælle. I kan bruge Spil en 
fortælling, hvor alle elever sidder på gulv/
stole eller står i en halvcirkel på scenen. 
Enkeltvis eller/og i grupper træder eleverne 
frem fra halvcirklen og viser scener og billed-
er. De elever som ikke er med i den scene,  

som vises, kan være aktive på forskellige 
måder; lave lyde, spille ”statistroller” i de 
andres scener, komme med reaktioner på det 
som vises.

I kan bruge Spil en fortælling, hvor I kan ind-
drage Statuer og Gruppebilleder, både i form 
af stillbilleder og handlinger med bevægelse. 
I kan også tage afsæt i den lille fiktionstekst 
fra kapitel 8. Teksten illustreres visuelt med 
bevægelse, parallelt med at den læses op.  

En montage af scener og billeder, som 
eksempelvis er blevet skabt i øvelserne 
Statuer,Gruppebilleder, Body Storm og Alle 
instruerer, kan bygges op omkring en halv-
cirkel som scenisk ramme: 

AT SÆTTE EN 
FORESTILLING SAMMEN

5.2

2) En montage

1) En fortælling som ramme

Halvcirkel som scenisk ramme
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5.3

Bevægelse og musik 
I kan vælge at vise nogle scener til musik, så der ikke er tekst hele tiden. Dette 
kan være en god ”pause” for både publikum og skuespillere.

Overgange mellem forskellige scener eller billeder kan laves ved brug af musik 
og bevægelse, eksempelvis en Bodystorm-improvisation.
 
Bodystorm kan laves til musik og uden tekst. Vælg frit mellem eller kombiner de 
tre udgaver. 

Tempo
Eleverne kan arbejde med forskelligt tempo, både i scener og overgange mellem 
scener; som slowmotion eller fastforward. En drøm eller bestemt stemning kan 
illustreres med slowmotion. 

Skift mellem scener og stemninger kan vises gennem skift i tempo. 

Gruppebilleder
Fælles Gruppebilleder kan bruges til at skabe overgange mellem scener. 
Eksempelvis kan et frosset billede vise ”at se gyserfilm”, hvis den næste scene 
handler om at se gyserfilm.  

En enkel form for kostume er, at alle i klassen har samme farve tøj på, og at 
forskellige grupper/ roller kan have forskellige farver tøj. 

Prøv at skabe et lys, der passer til den stemning I gerne vil formidle. 
Det kan være så simpelt som at mørklægge rummet og bruge nogle 
bordlamper eller cykellygter. 

Multifunktionelle rekvisitter/genstande kan være sjovt at inddrage, da de kan 
bruges til forskellige ting. Det kan være stole, kæppe, huer, paraplyer, parykker, 
bolde.

Tøjgenstande, som f.eks. kasketter og huer, kan symbolisere en bestemt rolle 
eller funktion, som f.eks. medlem af et slæng eller forskellen mellem voksen og 
barn.

ISCENESÆTTELSEKAPITEL 5 /
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Gode råd til at sætte en forestilling sammen:



5.4

ISCENESÆTTELSEKAPITEL 5 /
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OPLÆG TIL UNDERVISNINGSFORLØBKAPITEL 6 /

Her præsenteres et konkret eksempel på en 
plan for et undervisningsforløb over få 
lektioner på folkeskolens mellemtrin med 
udgangspunkt i Jeg heter det jag hedder. 
Forløbet kan bruges, som det er, eller 
inspirere til selv at sammensætte et forløb.
Forløbet fokuserer på at eleverne arbejder

selvstændigt og udtrykker sig både verbalt 
og fysisk via teaterøvelser.  Det er en fordel, 
hvis eleverne inden forløbet har lyttet til eller 
læst tekster på nabosproget. Det kan f.eks. 
være teksterne fra kap. 8.

Samtlige øvelser i forløbet er beskrevet i bogen.

DAGSFORLØB

6.1

47



Konkrete mål: 
Lære ord på nabosproget
Træne fantasi
Kropsbevidsthed
Samarbejde
Bevidsthed om scenisk formsprog

1. lektion: 
Eleverne har læst en eller flere tekster på nabosproget, f.eks. teksterne fra 
kapitel 8.  

Gennemgå ord de ikke forstår og lad eleverne læse højt. 

Opvarmning med lege f.eks. Inden jeg talt til 3, Billedkonkurrence eller 
Inden jeg har talt til 10.

2. lektion:
Opvarmning med lege, f.eks. Inden jeg har talt til 3, Billedkonkurrence eller Inden 
jeg har talt til 10.  Brug ord fra den tekst I arbejder med.

Lav Statuer og Gruppebilleder med ord fra teksten. 

Lav Bodystorm med ord fra teksten.

3.  lektion:
Del klassen i mindre grupper, og genskab de billeder, eleverne har lavet i 
øvelserne fra Statuer, Gruppebilleder og Bodystorm i lektion 2.

Lad eleverne sætte billederne sammen til en lille visning, hvor det ene billede 
overgår til det næste. 

Etabler gerne et princip om, at på scenen må der KUN tales på 
nabosproget.

4.  lektion
Eleverne viser deres små scener for hinanden

DAGSFORLØB:

6.1
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Her præsenteres et eksempel på en plan for 
et undervisningsforløb på folkeskolens mel-
lemtrin med udgangspunkt i Jeg heter det jag 
hedder. Forløbet kan bruges, som det er, eller 
inspirere til selv at sammensætte et forløb.

Eksemplet er et forløb på 2 uger med 5 
lektioner norsk, svensk eller dansk om ugen. 
Forløbet kan tage udgangspunkt i de tekster, 
som du finder i kapitel 8. 

UNDERVISNINGSFORLØB 
OVER TO UGER

6.2

Den første halvdel af forløbet udvikler en 
grundlæggende viden og forståelse for nabo-
sproget, ved at arbejde med det i forskellige 
sproglige lege. I den anden halv-del arbejder 
eleverne mere selvstændigt og med fokus 
på via teaterøvelser at udtrykke sig både 
mundtligt på nabosproget og fysisk.

Samtlige øvelser i forløbet er beskrevet i 
bogen. 
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UNDERVISNINGSFORLØB 
OVER TO UGER

6.2

Konkrete mål 
Lære ord på nabosproget
Udtrykke sig på nabosproget
Træne fantasi
Kropsbevidsthed
Samarbejde
Bevidsthed om scenisk formsprog

UGE 1
Det er vigtigt, at I undervejs i forløbet arbejder med at gentage fraser og ord på 
nabosproget. 

1. lektion
Læs Firkløveret fra kapitel 8 sammen med eleverne (eller en selvvalgt tekst).  

Oversæt svære ord og skriv på tavlen.

Lad eleverne prøve at læse højt.

Eleverne vælger tre ord hver fra teksten, som de skriver ned og skal huske til 
næste gang.

Hvis der er tid, kan de to og to udveksle ord og lære hinandens svære ord.

2. lektion:
Opvarmning: F.eks. Hilseleg, Simon siger, Inden jeg har talt til 3, Inden jeg har talt 
til 10. Brug ord fra teksten. 

Gennemgå de ord, eleverne kan huske fra 1. lektion. 

Lad eleverne lave øvelsen Statuer med udgangspunkt i de tre ord fra 1. lektion. I 
grupper skal de gætte hinandens ord ved at kigge på statuerne.

OPLÆG TIL UNDERVISNINGSFORLØBKAPITEL 6 /
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4. lektion 
Opvarmning med Bodystorm. Eleverne skal bruge de figurer, der opstår i 
øvelsen, i de forestillinger, som I skal arbejde med i næste uge.  

Lav øvelsen Inden jeg har talt til 10. Genskab de billeder eleverne har lavet, så 
de husker dem.  Billederne skal bruges i den forestilling, som I arbejder med i 
næste uge. Tag udgangspunkt i den tekst i arbejder med. 

5. lektion
Opvarmning med Billedkonkurrence og Inden jeg har talt til 10.

Gentag de billeder som I allerede har produceret i klassen. Eleverne skal kunne 
huske dem. Begynd at forfine eller udvide replikker som passer til billederne. 

Øvelsen Gruppebilleder med sætninger og ord fra teksten. Eleverne er i grupper 
på 5-6 elever og vælger mindst et gruppebillede, som de skal huske og kan 
genskabe.

Eleverne udvikler gruppebillederne af ord fra teksten til små scener, hvor de 
også har replikker. Etabler gerne et princip om, at eleverne kun må tale på 
nabosproget i scenen. (Fortsættes på næste side)

3. lektion 
Allerede i denne lektion flytter vi fokus fra det talte sprog til at udtrykke sig 
fysisk parallelt med at sige ord på nabosproget.

Opvarmning med øvelserne Billedkonkurrence, Inden jeg har talt til 3 eller Inden 
jeg har talt til 10.  Brug ord fra den tekst du arbejder med.

Gennemgå øvelsen Statuer fra 2. lektion

Eleverne kan herefter begynde arbejdet med øvelsen Gruppebilleder.

Hvis der er tid, lav da øvelsen Bodystorm. Bodystorm kan også være en god 
måde at varme op til øvelsen Gruppebilleder.

OPLÆG TIL UNDERVISNINGSFORLØBKAPITEL 6 /



UGE 2

1. lektion 
Det er vigtigt, at I undervejs i forløbet arbejder med at gentage fraser og ord på 
nabosproget. 

Opvarmning med Simon siger og Billedkonkurrence. 

Genskab Statuer, Gruppebilleder og/eller Bodystorm-billeder fra tidligere 
lektioner. Nu har alle elever i grupper et eller flere billeder/scener som er koblet 
til ord på nabosproget. 

I sidste uge, nåede I måske at begynde arbejdet med at sætte de fysiske billeder 
sammen til en forestilling, f.eks. ved at lave replikker til billederne. Fortsæt 
arbejdet med at iscenesætte billederne eller begynd på dette i denne lektion. 
Med iscenesættelse mener vi, hvordan du sætter elevernes fysiske billeder og 
replikker sammen til et forløb, som er seværdige for andre. (Se kapitel 5).

2. lektion:
Eleverne arbejder med iscenesættelsen af deres billeder. Det er vigtigt, 
undervejs i forløbet at afsætte tid til at gentage fraser og ord på 
nabosproget. 

Arbejd på overgange mellem scener og billeder. (Se kapitel 5). 

3.  lektion:
Eleverne viser scenerne for hinanden i grupper eller i klassen og giver 
hinanden feedback. 

Eleverne skal sørge for at eventuelle rekvisitter og kostumer er klar til 
forestillingen. 

4.  lektion:
Eleverne holder generalprøve. 

5.  lektion:
Forestilling. Inviter andre klasser og forældre.

OPLÆG TIL UNDERVISNINGSFORLØBKAPITEL 6 /
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Dette forløb bygger på konceptet fra Jeg 
heter det jag hedder, hvor en teaterpædagog 
fra et naboland er gæstelærer og underviser 
eleverne på et nabosprog. Her præsenteres 
et konkret eksempel på en plan for et tvær-
fagligt undervisningsforløb i dansk på folke-
skolens mellemtrin. 

Eksemplet er et forløb på 1 uge, hvor alle 
timer er sat af til teaterprojektet. Forløbet 
kan forlænges eller forkortes efter behov.  

BESØG AF 
TEATERPÆDAGOG

6.3

Hvis du vil bestille et forløb eller har nogle 
spørgsmål, så skriv til nordisk@zebu.nu

Den første del af forløbet vil have fokus på 
sproglig forforståelse. Ved at arbejde med 
forskellige sproglige øvelser lytter eleverne 
til nabosproget. I den anden halvdel arbejder 
eleverne mere selvstændigt og med fokus på 
at udtrykke sig mundtligt på nabosproget og 
fysisk via teaterøvelser.
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BESØG AF 
TEATERPÆDAGOG

6.3

Konkrete mål 
Lære ord på nabosproget
Udtrykke sig på nabosproget
Træne fantasi
Kropsbevidsthed
Samarbejde
Bevidsthed om scenisk formsprog

Dag 1
Indledende teater- og sprogøvelser i klassen. Læsning af den tekst, klassen har 
valgt eller som underviseren kommer med. 

Dag 2 
Teaterøvelser med fysiske billeder og enkle scener på nabosproget. 

Dag 3 
Materiale til en forestilling udvikles med fokus på korte ord og fraser på 
nabosproget. Alle elever er med i hver deres scene i mindre grupper.

Dag 4
Alle elevers materiale sættes ind i en forestillingsramme. 

Dag 5
Forestilling på skolen

OPLÆG TIL UNDERVISNINGSFORLØBKAPITEL 6 /
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07
KAPITEL

TEATER, NABOSPROG 
OG EVALUERING



I Danmark, Sverige og Norge skal elever i 
folkeskolen ifølge læreplanerne modtage 
undervisning i nabosprog. Fokus i læreplan-
erne er især på elevernes sproglige opmærk-
somhed og receptive færdigheder, idet målet 
er at kunne forstå og ikke tale nabosprog. 
Ikke desto mindre er der en tendens til, at vi 
i Norden i stigende grad viger tilbage fra at 
kommunikere med hinanden på vores res-
pektive modersmål.

Tanken med dette materiale er, 
at gøre viden om nabosprog til 
en del af et aktivt udtryks-
apparat. 
Derfor har vi valgt at vægte udtrykssiden 
højere end normalt i nabosprogsundervis-
ning.

TEATER OG NABOSPROG
-HVORFOR?

7.1

Tanken er ikke at eleverne skal lære at tale 
dansk, norsk eller svensk, men at de gennem 
en legende tilgang, hvor man arbejder med 
såvel bevægelse, som lyde og udtryk, kan 
blive mere fortrolige med nabosproget og 
dermed bryde den barriere det kan være at 
turde kommunikere med folk, der taler nabo-
sproget.

Øvelserne i bogen kan laves på forskellige 
klassetrin og tilgodeser kompetencemål i alle 
tre landes læreplaner. 

For en sammenligning af de tre landes 
nuværende trinmål/kompetencemål 
henvises til:

http://www.skoleipraksis.no/
nabosprak/laereplananalyse/
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EVALUERING OG ÆSTETISKE 
LÆREPROCESSER

Dette materiale lægger op til, at eleverne 
lærer at forstå enkle udtryk og længere fraser 
på nabosprog via teaterøvelser og arbejdet 
med en teaterforestilling. Det bagvedliggen-
de læringssyn er æstetisk og bygger på en 
forestilling om, at læring øges når hele 
sanseapparatet er i spil. I æstetiske lære-
processer sker læring gennem æstetisk  
handlen og i en efterfølgende refleksion over 
de ting man fysisk ser, hører og føler, når 
man oplever det kunstneriske produkt. 

I meget undervisning er der et ensidigt fokus 
på elevens analytiske færdigheder, og det 
kan bestemt også fremme nabosprogs-
forståelse at have lavet analyser af forskelle 
og ligheder mellem ord på modersmålet og 
ord på nabosproget. 

I dette materiale er der dog i højere grad 

fokus på elevens æstetiske handlen eller 
”performance” med nabosproget. Kan elev-
en høre og reagere aktivt på nabosprogets 
lyde? Kan eleven indgå i scenarier, hvor 
det handler om at udtrykke sig kropsligt til 
eller mundtligt på nabosproget? Det er dét 
læreren i første omgang kan evaluere på. 
Aktiv deltagelse forudsætter nemlig som 
minimum, at eleverne har genkendt og 
forstået ordene. 

Progressionen sikres gennem materialets 
afsnit ved at flere og længere udtryk kommer 
i spil, og ved at eleverne selv får rollen som 
dem, der leder øvelserne og kommer med 
sproglige input. Det kræver et øget ordforråd 
samt vilje og evne til at udtrykke nabosprog-
ets særegne lyde. Og igen er elevernes aktive 
deltagelse den bedste rettesnor for, om der 
kommer læring ud af det. 

7.2
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TEATER, NABOSPROG OG EVALUERINGKAPITEL 7 /

EVALUERING OG ÆSTETISKE 
LÆREPROCESSER

Det er oplagt før og efter forløbene at italesætte målene for derigennem at øge 
elevernes bevidsthed om egen læring. Herunder finder du et forslag til spørgs-
mål, som kan danne grundlag for en evaluerende samtale efter et forløb. Bed 
eleverne om at besvare spørgsmålene skriftligt først. Det sikrer at alle elever får 
reflekteret, før samtalen finder sted.

Giv eksempler på ord eller sætninger, som du i løbet af forløbet har lært på 
nabosproget

Hvor mange ord har du lært på nabosproget – 5, 10, 15 eller flere? 

 Vil du føle dig mere tryg ved at tale sammen med en person fra Sverige/Norge/
Danmark fremover? 

Tror du at du vil prøve på at bruge ord og udtryk på nabosproget, når du møder 
en fra nabolandet fremover?

Synes du det var nemt eller svært at lære gennem teater, hvis du sammenligner 
med hvordan undervisningen plejer at være? Kan du sige hvorfor du synes det? 

Hvordan var det at spille (forestilling) foran et publikum? 

Giv eksempel på noget du lærte af at lave en forestilling. 

1

2

3

4

5

6

7

7.2

59



03

08
KAPITEL

TEKSTMATERIALE/
TEXTMATERIAL/
TEKSTMATERIALE



TEKSTMATERIALE/TEXTMATERIAL/TEKSTMATERIALEKAPITEL 8 /

Alle tekster findes som lydfiler på Sound 
Cloud – søg på 
”Jeg heter det jag hedder” 
https://soundcloud.com/

Jeg hedder Sebastian. Jeg kan godt lide at 
spille fodbold om sommeren. Jeg spiller også 
rockmusik i et band. Det er også dejligt at 
spise slik og se film sammen med mine 
venner. Jeg synes det er svært at skrive pænt, 
og det er svært at slå vejrmøller. Min drøm er, 
at der bliver fred på jorden. Og så vil jeg blive 
rock- stjerne! 

Jeg er Klara. Jeg synes om at bade ved 
stranden og at svømme i svømmehallen. Jeg 
elsker faktisk vand. At flyde på vandet er lidt 
som at flyve, tror jeg. Jeg synes at matematik 
er svært. Brøker er det sværeste. Jeg drøm-
mer om at blive designer og at jeg får et godt 
liv, hvor jeg er glad og rask.

Jeg hedder Rikke, og jeg kan lide alt, der har 
med sport at gøre. I min fritid spiller jeg 
fodbold og håndbold, og om sommeren 
spiller jeg basket foran vores garage. Men jeg 
synes det er svært at spille på trommer, for 
så skal så mange dele af kroppen bevæge sig 
samtidig. Jeg drømmer om at løbe hurtigere 
end min storebror. Men jeg drømmer også 
om at der bliver fred på jorden, og aldrig 
mere krig.

DANSKE TEKSTER

Jeg hedder Casper. Jeg synes, det er svært 
at cykle på min nye ethjulede-cykel. Men jeg 
kan lide at øve sammen med mine venner. 
Jeg drømmer om, at det skal være sommer 
hele året, så jeg kan bo i et telt i haven. Og så 
ville det være fedt med et badebassin fyldt 
med skumfiduser!

Jeg hedder Josefine. Jeg kan godt lide at 
se Harry Potter og lytte til One Direction. Jeg 
synes, det er svært at sove. Om natten drøm-
mer jeg om trolde og drager.  Jeg synes også, 
at det er svært at gå fra en ven, hvis man lige 
har det rigtig sjovt. Jeg drømmer om, at der 
ikke findes onde ting i verden og at møde OD. 
De er så søde og flotte!

Jeg hedder Elliot. Jeg kan godt lide at være 
til fødselsdage, og så elsker jeg at tegne og 
læse. Jeg tegner ting, som ikke findes i 
virkeligheden, som menneskerobotter og 
mærkelige dyr fra andre planeter. Det er 
svært at vågne, når man skal i skole om 
morgenen. Jeg ligger under dynen, så længe 
jeg kan. Weekenden er bedre, hvor jeg kan 
blive længe i sengen. Jeg drømmer om, at 
min mormor aldrig bliver syg og om at få en 
lillebror.

8.1
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Sara, Fredrik, Sigge og Fatima går i samme 
klasse. De fire har en hemmelig klub sam-
men, som hedder Firkløveret.  De har et klub-
hus i en hule i et træ i skoven bag Saras hus. 
Hulen har gulv, tag, vægge og en døråbning. 
De har puder at sidde på, tegneserier, nogle 
lommelygter og to kikkerter. De laver mange 
sjove ting i hulen og griner meget. Nogle 
gange er de hemmelige agenter og sidder og 
kigger med kikkerterne og udspionerer folk. 
De ser mest dyr: egern, ræve, fugle og gamle 
Axel, som går tur med sin hund Bamse. De 
drømmer om at lave mange ting sammen i 
klubben. 

Fatima ønsker sig, at Firkløveret skal tage til 
en One Direction koncert, klædt ud som 
hemmelige agenter og bortføre medlem-
merne til deres træhule. I hulen skal klubben 
byde på is, som Fatima har lavet i ismaskin-
en, hun fik i julegave sidste år. Bagefter skal 
de spille og synge en sang, som Fatima har 
lavet.

DANSKE TEKSTER

Fredrik vil holde fødselsdagsfest i hulen, når 
han har fødselsdag. Han har fødselsdag om 
sommeren, hvor der er varmt nok til at være 
i hulen hele aftenen. Han vil lave jordbærlag-
kage og frugtdrinks, og de skal spise slik og 
spille computerspil. Men det kræver, at der er 
strøm i hulen. Det må han finde ud af! 

Sigge drømmer om at tage til Hawaii med 
Firkløveret og surfe på høje bølger, dykke og 
drikke drinks på stranden. Han kan godt lide 
skildpadder og håber der er nogle store hav-
skildpadder på Hawaii. Han vil gerne have et 
akvarie med skildpadder og frøer. 

Saras drøm er at Firkløveret skal finde på et 
nyt computerspil, hvor de fire er agenter på 
missioner. Hun har allerede lavet billeder af, 
hvordan de skal se ud på computeren. De 
skal have sejt tøj, parykker og solbriller. De 
skal redde folk, der er kidnappet, befri dyr og 
udspionere skurke. 

De skal være rigtige helte!

Firkløveret

8.1
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NORSKE TEKSTER

Jeg heter Linn og jeg bor i en leilighet i Oslo, 
som er hovedstaden i Norge. Jeg liker å gjøre 
veldig mange forskjellige ting. Synge, spille 
data, svømme og spille sjakk. Noen ganger 
er det kjedelig å bo i leilighet, fordi søsteren 
min alltid vil være med å leke. Jeg drømmer 
om å bo i et stort palass, med eget badebas-
seng som jeg kan hoppe ned i fra sover-
ommet mitt.

Jeg heter Odd Inge. Om sommeren liker jeg 
å fiske fra brygga ved havet. Om vinteren vil 
jeg helst bare være ute og ake med broren 
min, i bakken som starter rett bak huset vårt. 
Det kan være vanskelig å sitte stille å regne 
matte på skolen. I mattetimene dagdrømmer 
jeg ofte at jeg eier min egen seilbåt, og at jeg 
seiler på besøk til onkelen min som bor på 
Svalbard.

Jeg heter Emilie, og mitt høyeste ønske er å 
få en egen katt! Jeg liker å se på dyre-
programmer på TV, og drømmer om å reise 
på safari i Afrika med mamma og pappa. Men 
først skal jeg øve meg på å snakke engelsk, 
for det synes jeg er vanskelig. 

Jeg heter Silje, og jeg drømmer om å bli 
ballerina og danse på Operaen når jeg blir 
stor. Sammen med venninnene mine, liker 
jeg å finne på nye danser. Noen ganger leker 
vi X-faktor sammen, det er også kjempe gøy! 
Jeg synes det er vanskelig å holde rommet 
mitt ryddig, og skulle ønske jeg hadde min 
egen rydderobot.  

Jeg heter Håvard, og jeg spiller fotball 
dagen lang! Jeg liker å trikse med ballen, og 
drømmer om å reise rundt i verden og opptre 
på store fotballstadioner. En dag skal jeg 
bli skikkelig rik, og gi penger til de fattige, 
og lære dem å trikse også. Jeg synes det er 
vanskelig å skrive pent. Forresten, så liker 
jeg å lage mat også. Hjemmelaget pizza er 
yndlingsretten min.

Jeg heter Andreas, og jeg bor i et hus med 
familien min. Jeg har mitt eget videokamera, 
og liker å filme. Etter skolen digger jeg å se 
på youtube, og drømmer om å lage en film 
som blir sett av over 1 million mennesker. 
Det hadde også vært kult å bli skuespiller. 
Jeg synes det er vanskelig å slå salto. 

8.2
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NORSKE TEKSTER

Sara, Fredrik, Sigge og Fatima går i samme 
klasse. De fire har en hemmelig klubb 
sammen som heter Firkløveren. De har et 
klubbhus i en hule, i et tre i skogen, bak 
Saras hus. Hulen har gulv, tak, vegger og en 
døråpning. De har puter å sitte på, tegneseri-
er, noen lommelykter og to kikkerter. De gjør 
mange morsomme ting i hulen, og ler mye. 
Noen ganger er de hemmelige agenter som 
sitter å ser igjennom kikkertene og spionerer 
på folk. De ser mest dyr: ekorn, rever, fugler 
og gamle Axel som går tur med sin hund 
Bamse. De drømmer om å gjøre mange ting 
sammen i klubben. 

Fatima ønsker seg at Firkløveren skal dra på 
One Direction konsert, kledd ut som hem-
melige agenter og bortføre medlemmene til 
trehulen. I hulen skal klubben by på is som 
Fatima har laget i ismaskinen hun fikk til jul 
i fjor. Etterpå skal de spille og synge en sang 
som Fatima har laget selv.

Fredrik vil gjerne ha bursdagsfesten sin i 
hulen. Han har bursdag på sommeren, og 
da er det varmt nok til å være i hulen hele 
kvelden. Han vil lage en bløtkake med jord-
bær og servere fruktdrinker, og de skal spise 
godteri og spille dataspill. Men da må det 
være strøm i hulen først. Det må han finne ut 
av!

Sigge drømmer om å dra til Hawaii med 
Firkløveren og surfe på høye bølger, dykke og 
drikke drinker på stranden. Han liker også 
skilpadder, og håper at det er noen store 
havskilpadder på Hawaii. Han vil gjerne ha et 
akvarium med skilpadder og frosker i.

Saras drøm er at klubben skal finne på et 
nytt dataspill, hvor de fire er agenter ute på 
oppdrag. Hun har allerede laget bilder av 
hvordan de skal se ut på dataen. De skal ha 
stilige klær, parykker og solbriller. De skal 
redde folk som er kidnappet, befri dyr og 
spionere på skurker. 

De skal være ordentlige helter!

Firkløveren
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Jag heter Moa och jag bor i ett hus i Sverige. 
Jag gillar djur och när jag blir stor vill jag bli 
veterinär. Efter skolan brukar jag hänga med 
mina kompisar, eller rida ibland. Jag gillar 
att brottas och går till brottningsträning. Jag 
tycker det är svårt att vara tyst. Min lärare 
tycker att jag pratar för mycket på lektion-
erna i skolan. Min dröm är att träffa One 
Direction. De är så snygga!

Jag heter Selma och jag bor i en ganska stor 
stad i Sverige. Jag tycker om sport. Jag åker 
konståkning och tränar friidrott och simmar. 
Jag gillar att åka skridskor och skidor på 
vintern, och jag skulle vilja lära mig att 
hoppa backhoppning. Det är svårt att prata 
danska! Och att lära sig engelska. Jag gillar 
inte att städa mitt rum, det är tråkigt. 

Jag är Maja och jag drömmer om att resa! 
Jag vill åka till New York och till Paris och se 
Eiffeltornet. Eller till Australien och simma 
med delfiner. Jag gillar att sjunga, dansa och 
leka med mina kompisar. Det är också kul att 
se film och äta godis. Jag tycker det är svårt 
att rita och dra ett rakt streck utan linjal. 

Jag heter Gustav och jag vill jättegärna ha 
en hund! Jag tycker det är svårt att somna på 
kvällen. Då vill jag hellre kolla på tv. Min stora 
dröm är att kunna flyga. Jag skulle vilja ha 
ett eget jetflyg! Och jag skulle vilja åka upp i 
rymden, och bli ledare över en massa 
rymdvarelser.   

Jag heter Ali och bor i en lägenhet. Jag 
drömmer om att bli fotbollsproffs. Jag vill bli 
världens bästa fotbollsspelare och rik. Eller 
att bli proffs på att spela data-spel, som Mine 
Craft. Det är kul att bygga med Lego också. 
Jag vill sälja jultidningar, så jag kan tjäna 
pengar och köpa en 3-D tv. 

Jag heter Alfred. Tänk att få vara med i en 
pajätartävling! Det drömmer jag om. Eller att 
ha en egen pizzeria. Jag gillar att spela inne-
bandy och pingis. Jag tycker inte om att se 
skräckfilmer, det är läskigt. Jag gillar inte att 
gå ut med vår hund, för då måste jag plocka 
upp bajs. Det är jätteäckligt!

SVENSKA TEXTER
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SVENSKA TEXTER

Sara, Fredrik, Sigge och Fatima går i samma 
klass. De fyra har en hemlig klubb som heter 
Fyrklövern och de har ett klubbhus, i en koja 
i ett träd i skogen bakom Saras hus. Kojan 
har golv, tak, väggar och en dörröppning. De 
har kuddar att sitta på, serietidningar, några 
ficklampor och två kikare. De gör mycket kul 
i kojan och skratter mycket Ibland är de hem-
liga agenter och sitter och spanar med kikar-
na och smyger på folk. De ser mest djur: 
ekorrar, rävar, fåglar och gubben Axel som 
går promenad med sin hund Bamse. De 
drömmer om att göra massor av saker 
tillsammans i klubben. 

Fatima vill att Fyrklövern ska åka till en 
konsert med One Direction utklädda till 
hemliga agenter, och föra bort medlem-
marna till trädkojan. I kojan ska klubben 
bjuda på glass som Fatima har gjort i glass-
maskinen som hon fick i julklapp förra året.  
Sen ska de spela och sjunga en låt som Fati-
ma har skrivit. 

Fredrik har tänkt att han ska ha födelsedags-
kalas i kojan när han fyller år. Han har 
födelsedag på sommaren och då kan man 
vara i kojan hela kvällen för att det är så 
varmt. Han ska göra jordgubbstårta och 
fruktdrinkar. Sen ska de äta godis och spela 
dataspel. Fast då måste de ha ström i kojan. 
Det måste han lösa på något sätt!       
   
Sigge drömmer om att Fyrklövern ska åka 
till Hawaii och surfa på höga vågor, dyka och 
dricka drinkar på stranden. Han gillar sköld-
paddor och hoppas på att det finns sådana 
på Hawaii. Han skulle vilja ha ett akvarium 
med sköldpaddor och grodor. 

Saras dröm är att Fyrklövern ska hitta på ett 
nytt dataspel, där de fyra är agenter på 
uppdrag.  Hon har redan gjort bilder av hur 
de ska se ut på datorn. De ska ha tuffa kläder, 
peruker och solglasögon. De ska rädda folk 
som är kidnappade, befria djur och spionera 
på skurkar.  De ska vara riktiga hjältar! 

Fyrklövern
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ZeRUM er en kreativ forkortelse for Scene-
kunstnerisk Laboratorium med Unge. 

Laboratorium, fordi ZeRUM undersøger og 
laver projekter med fokus på det potentiale, 
som findes i mellemrummet mellem profes-
sionel scenekunst og skoleverdenen. 

Projektet Jeg heter det jag hedder er et led i 
dette arbejde, og ZeRUM har via under-
viserne i projektet fået ny indsigt i forskelle 
og ligheder mellem skoler og elever i Norden.  

HVEM ER ZeRUM?

Projektet har udover dette givet en god 
forståelse af, hvordan og hvorfor æstetiske 
læreprocesser i forskellig grad bliver imple-
menteret i undervisningen rundt om i 
Nordens skoler. 

ZeRUM deler meget gerne ud af disse 
erfaringer via workshops og oplæg. Desuden 
har ZeRUM nedenstående tilbud til skoler og 
teatre.

Se mere på www.zebu.nu/ZeRUM 
eller skriv til  nordisk@zebu.nu.

Et mødested for unge, 
der brænder for at udvikle 
scenekunsten i nye retnin-
ger.
 

Workshops der tager 
udgangspunkt i børn, unge 
og voksnes møde med 
scenekunsten.

Undervisningsmateriale 
til egne produktioner og 
gæstespil.

Arrangementer for 
pædagoger, lærere og 
teaterfolk om hvordan 
man kan arbejde med 
scenekunst som  metode 
og virkemiddel i skolen. 

Dialog mellem teatrene 
om den teate v pædago-
giske udvikling.

Involverende teaterhold 
for børn og unge i 
professionelle rammer.
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Helena Berglund, svensk teaterpædagog i Jeg heter det jag hedder, 
scenekunstner, B.A. Interkulturel socialrådgiver og M.A.i teaterpædagogik.

Sine Sværdborg, leder hos ZeRUM, dansk teaterpædagog i Jeg heter det jag 
hedder, skolelærer og M.A. i teaterpædagogik.

Kontakt: nordisk@zebu.nu

I projektet Jeg heter det jag hedder underviste også Christine Seierstad, norsk 
dansepædagog og cand.comm. i Performance Design og Virksomhedsstudier. 

PROJEKTETS MEDARBEJDERE 
OG FORFATTERE
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TAK TIL:

Deltagende elever og lærere i Jeg heter det jag hedder: 

I Sverige: Forssaängsskolan/Borlänge, Sverige-Finska Skolan/Stockholm, 
Gräshagsskolan/Jönköping, Backaskolan/Malmö.

I Norge: Ruseløkke Skole/Oslo, Kvitøy Skole/Kvitøy, Fåvang Skole/Fåvang.
 

I Danmark: Vestre Skole/Svendborg, Søndermarkskolen/Randers, 
Hastrupskolen/Køge, Sønderbro Skole/København. 

Stor tak til klasse 4v 2013-14 på Sønderbro Skole for fotos til denne bog. 
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