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“Den sorg der ikke taler, 
hvisker i det overfyldte hjerte
 og befaler det at briste” 
– Shakespeare

Idéen til forestillingen om børn og sorg begyndte 
allerede i 2017, da billedkunstner og komponist Bjørn 
Eriksen sammen med instruktør Thomas Corneliussen 
henvendte sig til Teater Vestvolden og Vild Kammerat. 
Herfra udsprang et samarbejde, der tog udgangspunkt i 
børnesange skrevet af Bjørn Eriksen. 

‘AT FINDE EN HISTORIE’ 
– FRA SANGE TIL EN FORESTILLING

Det hele startede, da Bjørn inviterede Thomas hjem til 
sig, for at spille nogle børnesange han havde kompone-
ret og forfattet. 

“Da jeg hørte Bjørns sange, fik jeg en idé. En idé om at 
fortælle historien om en mor, en far og en datter. Histo-
rien om at miste en man elsker, og genfinde dem i en 
drømmeverden, for igen at få dem tilbage i sin hverdag 
på en ny måde. En historie om at finde hinanden og 
finde en måde at komme videre på.” fortæller Thomas. 
Bjørn gav lov til at lade denne historie få vinger og gav 
Thomas kunstnerisk frihed til at formidle denne historie 
i samarbejde med Teater Vestvolden og Vild Kammerat.
Thomas fandt en historie i Bjørns sange. En historie om 
at holde af og miste. En historie om at elske, også efter 
døden. Kan man være der, selv når man ikke er der? Det 
er et af de mange spørgsmål forestillingen ‘Tigerspor’ 
forsøger at undersøge.

Det er ifølge Thomas vigtigt at give følelserne plads.  
“I det at give plads, ligger nøglen til løsningen. Selve 
processen er dybt individuelt, men det starter med at 
man må give plads, lytte og ikke være bange for det  
der medfører. Det er noget der sker inden i os alle  
sammen – på den måde er vi både ens og dybt forskel-
lige.” fortæller Thomas. 

Gennem hele skriveprocessen er historien blevet, fortalt, 
ændret og omskrevet i en proces af samaskabelse 
mellem instruktør, skuespillere og andre medvirkende. 
Blandt de personer i denne samskabelse er også Anitta 
Guldberg., der er specialpsykolog i organisationen Børn, 
Unge og Sorg. 

“Samarbejdet med Anitta og organisationen Børn, Unge 
og Sorg, har betydet meget for vores udgangspunkt, 
inden vi gik ind i historien. Anitta var med inden vi skrev 
det første manuskript, og med til at sikre en realisme i 
stykket.” fortæller Thomas. 

Thomas kalder ekspertviden og den videnskabelige 
forankring ’en forpligtelse’. ”Vi kontaktede Børn, Unge 
og Sorg for at være sikre på, at vi ikke påstår noget om 
sorgprocesser, der ikke passer. Det er en forpligtigelse, 
når man laver en oplevelse, som børn kommer og ople-
ver og lever med i. Ellers risikerer vi at gøre mere skade 
end gavn.” 

Thomas drømmer om at forestillingen vil lede til samta-
ler, der er gavnlige i den konkrete individuelle situation 
som hvert barn og voksen i publikum står i. Uanset om 
det er personlige oplevelser med sorg helt tæt på, eller 
som værktøj til at tale med venner og familie, der ople-
ver sorg, håber vi at ’Tigerspor’ kan hjælpe med, at afta-
buiserer emnet sorg, åbne op og give plads til at dele og 
tale om følelser, erfaringer og ikke mindst døden og det 
at være i sorg. 

INTRODUKTION
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HVAD ER SORG? UDRUSTNING TIL  
ØVELSER OG SAMTALER OM SORG

Derfor er det vigtigt at tale om sorg. Men hvad er sorg 
egentlig for en størrelse?

“Sorg er kærlighed man ikke kan komme af med”
– Siger de kloge, ifølge Anitta Guldberg, 
Børn, Unge og Sorg.

Sorg er et begreb som er rigtigt svært at definere – og 
måske er det slet ikke meningen at det skal define-
res. I hvert fald ikke en definition der rammesætter 
og fastlåser de følelser, der udløses i forbindelse med 
sygdom og død. Sorg opleves nemlig meget forskelligt 
fra person til person, og der findes ingen bestemt måde 
at håndtere sorgen på. Som lærer er det derfor vigtigt, 
at du er forberedt på, at dine elever måske reagerer 
meget forskelligt, når i berører dette tema. Nogen vil 
måske blive mere stille og trække sig ind i sig selv, 
nogen vil måske begynde at grine, nogen vil blive kede 
af det, nogen vil tillægge en ironisk distance, nogen vil 
græde og nogen vil virke upåvirkede. Alle reaktioner er 
lige ‘rigtige’, for vi reagerer alle forskelligt på sorg og 
snakken om temaet – noget der også er vigtigt at for-
tælle eleverne, så de ikke føler at de reagerer forkert og 
for at de respektere hinandens reaktioner. Din primære 
opgave som lærer, er at forsøge at skabe et rum, hvor 
alle disse reaktioner favnes, og hvor de alle får plads. 
Samtidig er det vigtigt, at der er plads til at lytte og give 
rum, hvis en elev åbner op om en begivenhed eller  
nogle følelser, som er betydningsfulde for dem. 

Selvom vi reagerer meget forskelligt på sygdom og 
dødsfald, så er det alligevel muligt at sige en del om 
sorg. Sorg et område som der er kommet øget fokus 
på, og vi bliver hele tiden klogere på, hvordan man 
kan hjælpe personer, der enten selv er ramt af alvorlig 
sygdom, er pårørende til alvorlig syge eller som har op-
levet at miste en person de havde nær. I 2013 udførte 
Egmont Fonden i samarbejde med Mandag Morgen og 
andre samarbejdspartnere den såkaldt omsorgsmåling. 

Udfra resultaterne kom undersøgelsen blandt andet 
frem til disse konklusioner:

“Voksne kan hjælpe venner til at hjælpe. Det er svært 
for de sorgerfarne børn og unge, hvis sorgen er tabu-
iseret blandt deres venner. Her har voksne en vigtig 
rolle at spille i at afhjælpe vennernes berøringsangst”.

“Lærerne kan spille en central rolle. Lærerne kan være 
til stor hjælp for både børn og forældre ved at støtte 
børnene og deres forældre i håndteringen af sorgen 
og ved at følge op. Også efter lang tid.”

– Omsorgsmåling 2013, Egmont fonden.

Derfor har forestillingen ‘Tigerspor’ en klar målsætning 
om at sætte sorg på dagsordenen og åbne op for sam-
tale om sygdom, død og sorg. Dette undervisningsmate-
riale er et forsøg på at rammesætte og danne udgangs-
punkt for disse snakke. Samtidig er det et middel til at 
forberede sig og samle op på forestillingen, og skabe 
grundlag for en fokuseret opmærksomhed under selve 
forestillingen. Undervisningsmaterialet indeholder ar-
bejdsspørgsmål til både før og efter forestillingen, samt 
en række øvelser til temaet og forestillingen.

ØVELSE 1 – ‘BRYD TABUET’:

☞ Denne øvelse kan med fordel laves allerede 
inden forestillingen, men også efter.

1. 1 & 1: Forestil dig noget som kan gøre folk 
kede af det 

2. Fælles: Hvor mange har prøvet at være til 
begravelse? 

3. Tag en runde i klassen, hvor eleverne  
kommer med bud og læreren skriver op  
på tavlen imens

Har du prøvet at miste nogen? Fx kæledyr, 
bedsteforældre eller andre relationer. Eleverne 
skal blot nævne hvem de har mistet; “onkel”, “min 
hund” ect. 
Hvis ikke hvad kan så ellers gøre folk kede af 
det? (fx krig, at fare vild ect.)

Sorg i Danmark
• 55.000 danskere dør hvert år
• De efterlader ca. 200.000 pårørende
• 3 ud af 4 føler sig alene i sorgen
• 6 ud af 10 går til psykolog eller terapi
• 1 ud af 10 bliver deciderede syge af sorg

– Børn, Unge og Sorg.
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☞ En øvelse der med fordel kan laves  
både før og efter forestillingen.

INTRODUKTION TIL ØVELSE: Linguagrammet er en 
kollektiv brainstorm af associationer til et begreb eller 
en sætning. Det vigtige er, at det er eleverne selv, der 
får lov at fortælle om deres associationer til begrebet, 
og associationer til hinandens inputs.

Linguagrammet bliver derved et værktøj, hvorved  
eleverne selv får mulighed for at sætte ord på deres  
oplevelser, erfaringer, tanker og forståelser, men også 
til at skabe en fællesforståelses ramme i klassen, og 
sætte de individuelle forståelser i relation til hinanden. 

LINGUAGRAMMET – HVAD TÆNKER I OM SORG?

ØVELSE 2 – LINGUAGRAMMET:

1. Skriv begrebet ‘Sorg’ i midten af tavlen eller 
på en planche.  

2. Bed eleverne om at række hånden op, eller 
på skift, og fortælle hvad de tænker, når de 
hører ordet eller sætningen i har skrevet 
i midten af tavlen. Undervejs noteres de 
forskellige inputs, og eleverne kan selv få 
lov til at sætte deres egne inputs i relation til 
andres (man kan eventuelt hjælpe lidt med 
at finde sammenhænge og ligheder). 

Man kan lave samme øvelse, hvor man indsætter 
andre begreber eller sætninger fx; ‘Døden’, ‘det 
gode ved at tale om døden’, ‘det svære ved at tale 
om døden’ – eller find selv på andre relevante 
samtaleemner for dig og din klasse.
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☞ En øvelse i kan lave efter i har set forestillingen.

INTRODUKTION TIL ØVELSE 3 – TEGN FAMILIEN:
Nå man skal sætte ord på ting, kan det hjælpe at have 
noget konkret visuelt at støtte sig til – særligt hvis 
emnet kan være lidt svært at tale om. I denne øvelse 
bruger vi børnenes fantasi og kreativitet til at tegne en 
familie, som kan danne udgangspunkt for en samtale 
om teaterstykket, om sorg og om deres egne erfaringer, 
oplevelser med døden, og opfattelser af hvad døden er.

I denne øvelse skal eleverne først tegne familier, som 
kan danne udgangspunkt for samtale om relationer og 
forståelser af mere abstrakte sammen hænge. 
Først skal eleverne tegne deres egen familie og  
fortælle om den til deres sidemakker. 

Efterfølgende skal eleverne hver især tegne familien fra 
forestillingen. Her er det interessant hvad og hvem de 
vælger at tegne – er moren med? Er faren tegnet som 
en mand eller en bjørn? Hvorfor har de valgt at tegne 
som de har tegnet?

Disse overvejelser afspejler elevernes egne forståelser 
af teaterstykket, men også deres opfattelse af døden. 
Er moren der stadig eller er hun væk? 

ØVELSE 3 – TEGN FAMILIEN:

1. Først får eleverne 10 minutter til at  
tegne deres egen familie. Hvem er med i 
deres familie? Har de måske kæledyr?  
Hvor bor de? 

2. Bed eleverne fortælle om deres tegning til 
deres sidemakker. Gå rundt og lyt med ved 
bordene. Når du vurderer de er klar, beder du 
dem bytte, så begge børn i makkerparret får 
fortalt om deres tegning.  

3. Opsamling; spørg eleverne om hvad de har 
tegnet. Er deres bedsteforældre med? Hvad 
med kæledyr? Er der nogen der har haft et 
kæledyr der døde? Er der nogen af børnene 
der selv har prøvet at miste en fra deres 
familie? 

4. Bed eleverne om at tegne familien fra  
forestillingen ‘Tigerspor’ (ca 10 minutter) 

5. Hæng tegningerne af familien fra forestill-
ingen op på tavlen eller en væg. Stil jer foran 
dem og kig lidt rundt på dem. Hvad er der af 
ligheder? Hvad er der af forskelle? Måske 
nogle af eleverne vil fortælle hvad man kan 
se på deres tegning, og hvorfor de har valgt 
at tegne det de har tegnet. Er tigermor med 
på nogle af tegningerne? Hvis ja, spørg ind 
til tigermor. Hvis ikke, så prøv at spørg ind til 
hvorfor tigermor ikke er en del af familien. 
Giv børnene mulighed til selv at sætte ord på 
det at være der, og ikke at være der. Tillad 
forskellige holdninger og forståelser, uden at 
samle op med et ‘facit’.

TEGN FAMILIEN
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Mange børn og unge udtrykker rum for forbedring, når 
det kommer klassekammerater og skolelærer og snak-
ken om dødsfald eller alvorlig sygdom i familien. I dette 
afsnit vil vi udruste dig og din klasse, til at tale om død, 
sygdom, sorg og andre emner, som kan opfattes som 
‘tunge’, ‘alvorlige’, ‘tabuiserede’ og ‘svære’.

“Helle i skolen, når hjemmet er i kaos Når hverdagen 
i hjemmet er vendt på hovedet af sorgen, kan skolen 
være med til at sikre kontinuitet og stabilitet. Mange af 
børnene og de unge oplever imidlertid ikke, at deres 
klasselærer er god til at tale med dem, og en del ville 
ønske, at læreren spurgte mere ind til, hvordan de har 
det.”

– Omsorgsmålingen 2013, Egmont Fonden.

Det kan være svært at tale om ting der gør ondt eller 
som gør os bange. Derfor er det ikke så tit man taler 
om død og sorg. For de fleste kan det være svært lige 
at vide hvad man skal sige. Både hvis det er en ven eller 
klassekammerat der har mistet en person de havde kær, 
men også hvis man selv har mistet, for hvordan skulle de 
andre dog kunne forstå det? Derfor ender det ofte med 
at disse emner kun bliver berørt overfladisk eller næsten 
ikke nævnes. Frygten for at sige noget forkert, eller 
magtløsheden over ikke at kunne finde på noget at sige, 
vokser sig simpelthen så stor, at man vælger slet ikke at 
sige noget. Og med tavsheden opstår tabuet.

Alligevel viser det meste forskning på området, at netop 
det at snakke om sorgen, dødsfaldet eller sygdommen 
og relationen til den pågældende person er et vigtigt 
element i sorgprocessen. Det vigtigt at tale om døden 
og om hvordan det er at miste. Selvfølgelig er det vigtigt 
at tænke over hvornår, hvor og hvordan man taler om 
disse følelsesladet emner. Mange børn fortæller, at de 
faktisk ikke har så meget lyst til at tale om deres følel-
ser fx i skolen, og at man skal heller ikke tale om det 
hele tiden. Men hvis man ikke får snakket nok om det, 
kan mange børn kan komme til at føle sig anderledes og 
alene med deres sorg, fordi der ikke bliver snakket om 
den. Når man taler om døden og hvordan man har det, 
så bliver det på en måde mere normalt – både for den 
der har mistet og for den, der ikke har.

I følgende afsnit vil vi tale om sorg og død, og forsøge 
at bryde tabuet og udruste eleverne til svære samtaler i 
deres fremtid eller måske i deres hverdag i dag. 

DØD OG SORG – BRYD TABUET

37 pct.
af de sorgerfarne børn og unge 
synes ikke, at deres klasselærer har 
været god til at tale med dem om 
dødsfaldet eller sygdommen
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‘VÆRKTØJSKASSEN’  
– FORBEREDELSE TIL EN  
SVÆR SAMTALE

☞ En øvelse i kan lave både  
inden og efter forestillingen.

INTRODUKTION TIL ØVELSE 4  
– VÆRKTØJSKASSEN

Hvad skal man lige sige?

I denne øvelser skal eleverne selv fortælle om svære 
samtaler og ting der kan gøre dem kede af det. Sam-
tidig får de mulighed for i fællesskab at udvikle en lille 
‘Værktøjskasse’, som de kan bruge til svære samtaler, 
og til at tale om sorg med deres venner – skabelonen 
findes som bilag i slutningen af dette undervisnings- 
materiale. Vi foreslå at denne øvelse laves ud fra  
følgende 5 steps:

ØVELSE 4 – VÆRKTØJSKASSEN:

1. Bed eleverne snakke 2 og 2 om spørgsmå-
let; Hvordan tror i folk har det med at snakke 
om døden?  

2. Lav en fælles brainstorm i klassen ud fra 
spørgsmålet – hvorfor tror i det kan være 
svært at tale om døden? Skriv elevernes 
kommentarer på tavlen og snak om de for-
skellige forklaringer. 

3. Når i har snakket om de ting, der gør emnet 
svært at snakke om, går i videre til værktøjs-
kassen. Udlevér printet ‘Værktøjskassen’* til 
hver elev, og bed dem om at skrive efter dig, 
når du skriver idéer på tavlen. De behøver 
ikke skrive alt hvad du skriver, men de ting 
som de selv er enige i eller som de synes 
lyder fornuftige. 

4. Skriv op på tavlen i takt med at eleverne 
bidrager med svar på spørgsmålet;
• Hvad ville i selv sige til en ven, der har 

mistet en i deres familie? 

5. Efterfølgende kan du uddybe med  
spørgsmål som;
• Er der nogen der har prøvet at  

snakke om døden og det at miste én 
man holder af med en ven før? Hvad 
gjorde de der?

• Hvad er godt at huske når man snakker 
med en i sorg eller når man spørge ind 
til et emne med stærke følelser?

• Er der tidspunkter eller steder, hvor det 
måske er særligt oplagt eller mindre 
oplagt at spørge ind?

*Du kan finde ‘Værktøjskassen’ klar til udprint i i 
bilagene i slutningen af dette undervisnings- 
materiale.
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HVIS BARE MAN KUNNE 
GØRE DET OM
INTRODUKTION TIL ØVELSE 5 – DIALOGSPIL
I svære samtaler kan det være svært at vide hvad man 
skal sige. Nogle gange lader man helt vær med at sige 
noget, og andre gange kan man måske komme til at 
sige noget dumt, især hvis man selv er vred eller ked  
af det. 

I denne øvelse gælder det om at øve sig i gode sam-
taler, og snakke om hvad man kan sige i forskellige 
situationer, og hvad det vi siger, får andre til at føle, når 
vi siger det. I denne øvelse skal i “på gulvet” som man 
siger i teaterverdenen. I skal simpelthen prøve at spille 
lidt teater selv, hvor eleverne udfylder nogle roller, og du 
som lærer guider dem igennem som fortæller. Under-
vejs er der indlagt nogle pauser, hvor der er mulighed 
for at høre ‘skuespillernes’ og resten af klassens menin-
ger om det der sker på scenen, og komme med bud på 
hvad man ellers kunne have gjort eller sagt. Disse bud 
kan man nu prøve at spille og snakke om. Denne inter-
aktive teaterform kaldes ‘Forum-teater’, og bruges netop 
til bearbejdelse af konfliktfyldte emner og til at komme 
med forskellige perspektiver på en sag.

Denne øvelse tager udgangspunkt i en dialog mellem 
Alba og hendes far i forestillingen ‘Tigerspor’.

Gør det om – et dialog spil 

Før i går i gang, skal der laves en scene – måske 
er der plads foran tavlen, måske man skal rykke 
et par borde, eller gå et sted hen med lidt plads. 
Alle skal kunne se scenen, og gerne sidde tæt 
på alle sammen. 

Når der er lavet en scene, kan du forklare, at i 
skal prøve at spille en scene fra forestillingen og 
snakke om den.

Udvælg to frivillige – én til at spille Alba og en til 
at spille Albas far, Bjørn. Man kan skifte ‘skue-
spillere’ i de pauser hvor man snakker om en 
replik eller en handling – man kan også spørge 
eleverne, om de selv vil op og vise deres bud på 
en løsning, når i snakker om det fælles, og de 
kommer med bud.

Du er fortæller og guider dem igennem scenen. 
Bed dem gentage deres replikker efter dig, så 
du læser dem højt og de gentager.
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ØVELSE 5 – DIALOGSPIL – ‘AT KOMME VIDERE’

☞ En øvelse i kan lave  
efter i har set forestillingen

Som fortæller starter du med at ‘sætte scenen’. Sæt først den fysiske scene.  
Peg rundt og vis hvad du beskriver:

Fortæller: “Her er Albas stue, hvor hendes far plejer at side og arbejde – lige på den her stol (placér “far”-skuespil-
ler på stolen). Alba sidder på gulvet og leger (placér “Alba”-skuespilleren på gulvet). Herinde er Albas værelse. Her 
er hendes seng og hendes pude.” (sæt en stol i ‘stuen’ og lad som om der er en dyne og en pude).

Sæt nu den tidslige ramme

Fortæller: “Det var tiden efter morens begravelse og gik tiden. Alba gik i skole. Faren arbejdede, Alba gik til ridning, 
de købte ind, de lavede mad… alt var som det plejede, men alligevel var det helt anderledes. En dag var der gået 4 
måneder”

Fortæller: FAR går lidt stresset rundt i stuen og ALBA sidder på gulvet og roder i morens tøj.

ALBA:  “Faaar…?.” 

FAR:  “Øjeblik, jeg har lige nogle regnskaber jeg skal gøre færdig.”

Fortæller: FAR fortsætter med at gå rundt og lægger ikke rigtig mærke til Alba. Alba begynder at
  hive tøj frem.

ALBA:  “Far prøv at se hvad jeg har fundet! Det er den badedragt mor havde på, da vi var på 
  ferie i Grækenland! Det var der, hvor jeg lærte at dykke og svømme, helt uden at holde mig for 
  næsen. Der hvor mor hun tabte sin is ned i poolen. Kan du huske det? Og du grinede så meget 
  af hende, at hun skubbede dig i poolen.”

Fortæller: FAR stopper op. Men han kigger ikke på Alba.

FAR:  Alba, hvorfor løber du ikke ud og leger lidt – i stedet for det der?

Fortæller: ALBA finder en kjole frem.

ALBA:  “Se far! Det her er den kjole mor siger hun havde, dengang i mødte hinanden og blev kærester.  
  Den der også er på billedet ude i gangen. Se!”

FAR:  “Alba lad nu vær med hele tiden at tale om Mor. Vi bliver bare ked af det. 
  Pak nu det tøj væk.”

Fortæller: FAR går ud og henter en sæk.

1. Dialog – spørgsmål:
• Hvad så i? Hvad lagde i mærke til? * Hvordan tror i Alba har det her?
• Hvorfor legede Alba med tøjet?  *Hvordan tror i faren har der her?
• Hvorfor vil far ikke se på tøjet?
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Fortæller: ALBA finder en morgenkåbe blandt tøjet. Hendes mors morgenkåbe. Hun Dufter til  
   den mens hun siger:

ALBA:  “Jamen, faa-aaar? Hendes morgenkåbe.. Hmmmmm. Den lugter stadigvæk af mor, 
  den gør.. Åhhhhh.. Jeg havde næsten glemt hvordan hun lugter.”

Fortæller: FAR kommer ind med en sort sæk og begynder at samle tøj op fra gulvet

ALBA:  “Far, hvordan kan det være, at man kan glemme hvordan nogen lugter?”.

FAR:  “Hold nu op med hele tiden at tale om mor!”

Fortæller:    ALBA  stikker morgenkåben op til FAR, men han vil ikke lugte til den. 

ALBA:  “Men far, lugt! Prøv at lugt! Den lugter som hende!

FAR:  “Vil du godt holde op! Jeg kan ikke holde til det. Vi bliver nødt til at holde op med at tænke på 
  mor! Nu ryger hendes tøj altså ud.” 

Fortæller: FAR, tager morgenkåben ud af hånden på ALBA og ned i den sorte sæk. 

ALBA:  “Neeej!”

FAR:  “Vi kan ikke blive ved med at gemme på alting, Alba.” 

ALBA:  “Jeg vil ikke have det. Mor og hendes ting skal stadigvæk være her.”

FAR:  “Jamen vi må videre.” 

ALBA:  Hvor er det vi skal hen?

FAR:  “Jamen… vi… vi skal holde op med at være så kede af det!
  Vi skal holde op med at tænke på Mor hele tiden!”

2. Dialog – spørgsmål:
• Hvad så i? Hvad lagde i mærke til? * Hvem tror i savner moren mest?
• Hvorfor tror i faren bliver sur?  * Hvordan tror i Alba har det, når hun ser tøjet blive smidt ud?
• Hvorfor tror i Alba bliver sur?  * Hvad ville i have sagt til faren, hvis i var Alba?
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Hvis øvelsen ‘Dialog – at komme videre’ er noget som 
dine elever er glade for, eller hvis du vil prøve forum- 
teater øvelser allerede inden forestillingen, kan du med 
fordel printe samtalekort til små rollespil, som du kan 
finde blandt bilagene bagerst i skolematerialet. Rolle-
spillet fungerer på samme måde som øvelsen i dette af-
snit, men i disse rollespil er der ikke replikker, men blot 
nogle indledende instruktioner. Hvert scenarie er bygget 
op omkring et barn, der har mistet et nært familiemed-
lem, og to venner, der gerne vil være der for deres ven. 
Hvert scenarie indeholder forskellige reaktionsmønstre 

på sorg, og det er vennernes opgave, at finde ud af, 
hvordan de bedst hjælper deres ven gennem sorgen i 
denne specifikke situation. Man kan stoppe rollespillet 
undervejs, eller samle op til sidst, men spørgsmål til de 
tre ‘skuespillere’ og til resten af klassen. 

Inden i går i gang med rolle spillet, kan i varme op med 
en ‘Gætte-følelser-leg’. Her handler det om at blive 
bevidst om de ansigts og kropsudtryk der knytter sig til 
forskellige følelser, og sammen tale om, hvordan man 
aflæser følelser hos andre. 

ØVELSE 6.A – ‘GÆTTE-FØLELSER-LEG’:
1. Spørgsmål til klassen; “Hvilke følelser kender i 

til?”. Skriv op på tavlen imens. 

2. Bed eleverne stille sig foran deres sidemakker. 
Skiftevis skal de vælge en følelse og vise den 
til deres sidemakker – uden ord og lyde. Det 
kan både være som mimende bevægelser 
eller som stillestående ‘statuer’.  

3. Spørg eleverne, om der er nogen, der vil vise 
én af de følelser, de har vist deres sidemakker. 

4. Bed hele klassen vise hvordan man ser ud, når 
man er ked af det. 

5. Snak om det – hvordan ser man ud, når man 
er ked af det? Hvordan er man, når man er 
ked af det?

ØVELSE 6.B – SAMTALE KORT:
1. Print kortene som findes sidst i undervisnings-

materialet. Klip dem ud og fold dem. 

2. Fortæl klassen, at i skal lege en leg, der hand-
ler om at nogle venner skal gætte  
hvordan deres kammerat har det. 

3. Få 3 frivillige op foran tavlen.  

4. en elev får et ‘Pårørende’ kort, og de to andre 
får et ’venner’ kort. 

5. Læs kortet højt for dem (men ikke så højt at 
resten af eleverne kan høre det) 

6. Hver dialog starter med at vennerne siger 
‘hej’ til den pårørende. Herfra skal de prøve at 
snakke med deres kammerat og finde ud af 
hvordan de bedst kan hjælpe.  

7. Når du vurderer at rollespillet er færdigt, stop-
per du og stiller spørgsmål til de frivillige og til 
klassen. Du kan bruge nedenstående forslag 
eller finde på dine egne.

INTRODUKTION TIL ØVELSE 6 – SAMTALE KORT; HVORDAN HJÆLPER MAN EN VEN I SORG:

☞ En øvelse i kan lave allerede inden forestillingen, eller som praktisk opsamling efter.

Eksempler på spørgsmål til skuespillere kunne være:

• Hvordan var det at prøve at få dine venner til at forstå 
hvordan du havde det? 

• Hvordan var det for jer to at skulle hjælpe en ven, når 
ikke vidste hvordan i skulle gøre?

• Hvad lagde i særligt mærke til?
• Var der noget i ville have gjort anderledes, nu i ved 

hvordan han/hun havde det?

Eksempler på spørgsmål til klassen kunne være:

• Var der noget i lagde særligt mærke til?
• Hvordan tror i den der havde mistet sin _______, 

havde det med sine venner i den her situation?
• Hvad gjorde vennerne godt?
• Var der noget de kunne have gjort anderledes?
• Hvad tror du ________ følte da ________ sagde?



14

Dette afsnit forsøger at dykke endnu dybere ind i 
forestillingen og elevernes egen oplevelse med stykket. 
Første del er en analyse af forestillingen, og anden del 
er en tegne øvelse med snak om mor-karakteren fra 
stykket. 

1. Håndsindtryk:
Hvordan troede du forestillingen ville være, inden du 
havde set den?
Hvordan reagerede du, da du så den?
Hvordan reagerede resten af publikum?
Hvad husker du bedst fra forestillingen?
Hvad synes du var det bedste fra forestillingen?

Handling og tematik:
Hvad skete der i forestillingen?
Hvad handlede historien om (tematik)?
Hvem var med i stykket?
Hvad gjorde skuespillerne godt?

Scenografi:
Hvordan så det ud inde i teateret?
Hvad var der på scenen (scenografi, kostumer og rekvi-
sitter)?
Hvilke farver var der på scenen?
Hvorfor tror i at der var de farver?

Dukker og drømme: 
Hvordan oplevede i Albas drøm?
Hvad var forskellen på drømmen og virkeligheden?
Hvorfor tror i der var dukker med i forestillingen?
Hvad er en bamsefar?

Lys:
Lagde i mærke til lyset? Hvordan så det ud? 
Hvilke farver var lyset? Hvor på scenen var der lys?
Hvilken stemning skabte lyset?

Lyd:
Hvilke lyde kan i huske fra stykket?
Hvilke sange kan i huske fra stykket?
Hvordan havde i det, da faren sang for Alba?
Var der nogle lyde i lagde særligt mærke til?

Refleksion 
Hvad fik forestillingen dig til at tænke over?
Hvorfor tror du de har valgt at lave det teaterstykke?
Var der noget du synes var lidt underligt?

FØLG TIGERSPORENE 

ØVELSE 7: ANALYSE AF  
FORESTILLINGEN

Vi har her forsøgt at komme med bud på nogle 
analyserende og reflekterende spørgsmål til 
stykket, og kategoriseret dem lidt, så de er lette-
re at tilgå. Du kan selv vælge hvor struktureret du 
vil lave samtalen, og om du vil bruge alle spørgs-
målene, eller kun nogle af dem.
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ØVELSE 8: TEGN OG GÆT – TIGER MOR

En øvelse i kan lave efter forestillingen.
Hvad er en tiger for én?

Tegn en tiger – følg punkterne og se den komme 
til live. Hvad tænker eleverne når de ser på  
tigeren? Hvad tænkte de om tigermoren fra 
stykket – Og hvorfor tror de hun var en tigermor? 
Hvad er tigerkrafter? 

Skabelon til tigertegning findes i bilagene i  
slutningen af undervisningsmaterialet
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Ønsker du at arbejde videre med andre emner indenfor 
samme tematik eller supplering til dette undervisnings-
materiale, så er det her afsnit fyldt med idéer til videre 
læsning og perspektiveringer. Ønsker du selv at blive 
klogere på sorg inden dit undervisningsforløb anbefaler 
vi at besøge Børn, Unge og Sorg på sorgcenter.dk. 
Endvidere kan du med fordel læse Egmontfondens 
‘Omsorgsmåling’ fra 2013, som har været til stor  
inspiration i dette undervisningsmateriale.

‘Podcast om tematikken’ (2019). Podcast med teater-
chefen på Teater Vestvolden, Stephan Pollner og special 
psykolog fra Børn, Unge og Sorg, Anitta Guldberg.
 
‘Op med Humøret’ (2005) af Michael W. Horsten,  
25 min, dansk kortfilm

https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/op-med-hu-
moret

En novellefilm om sorg og glæde, og om nødvendighe-
den af at få lov at føle det, man føler. Samtidig er det en 
film, der omhandler tematikker som sorg og død på en 
rigtig fin måde, og med udgangspunkt i det at miste et 
kæledyr, hvilket gør den lidt lettere at se – selv for de 
mindste.

Filmen handler om drengen Emil har en kanin, som han 
leger med hver dag. Men kaninen er gammel, og en 
morgen er den død. Emils mor gør alt, hvad hun kan for 
at trøste Emil og få ham i godt humør. Men det er ikke 
nemt at være glad, når man er rigtig ked af det. 

‘Op med Humøret’ er én ud af 6 film, der alle omhand-
ler tematikker som død og sorg, der alle kan findes 
på filmcentralen. De varierer i længde og beskriver på 
forskelligvis hvilke følelser der kan være forbundet med 
sorg, død og sygdom. 

FØLG TIGERSPORENE ENDNU VIDERE
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SORG ET ANDET STED I VERDEN  
– FEJRING AF DØDENS DAG I 
MEXICO
I Danmark taler vi sjældent om døden, og når vi gør, er 
det for mange en smule akavet eller ubehageligt. Det 
kan være svært at forholde sig til, at man engang skal 
gå bort, og lige så vanskeligt at tale om det at miste folk 
man elsker. Derfor opleves døden for mange danskere 
om et tabuiseret emne, som man skal være påpasselig 
med at bringe på banen. Pårørende til afdøde i Danmark 
føler sig derfor ofte alene med sorgen, når de mister en 
de holder af. 

I Mexico, samt i USA og store dele af Mellemamerika, 
fejres de døde årligt. Den 1.- 2. november hvert år,  
samles familie til fejring af de døde på dødens dag,  
Día de los Muertos. Her tager familierne eksempelvis ud 
til gravstederne og mindes de døde med sjove historier 
og minder fra deres liv og oplevelser med dem, ved at 
tilberede og spise deres livretter og ved at give gaver 
og ofringer til de afdøde. Allerede d. 31. oktober starter 
festlighederne med parader og optog i mange af de 
større byer, med fest og dans til ære for de døde.  
1. november er sat af til at forældre kan minde afdøde 
børn eller børnebørn sammen søskende og andre på-
rørende. Om aftenen d.1. november tændes der lys på 

gravpladserne, for at hjælpe de afdøde med at finde vej 
tilbage til de levendes verden, hvor de fester, danser og 
hygger sig med de levende på dødens dag  
d. 2. november, der i særlig grad har fokus på de  
ældre og forfædrene.

Dødens dag er en af de største mærkedage i Mexico, 
som både børn, voksne og døde glæder sig til hele året 
– det er nemlig den eneste dag på året, hvor de døde 
kan besøge de levende. Når man dør, er man nemlig 
stadig en del af familien og familielivet, så længe der 
stadig er levende det husker og mindes en. Dødens dag 
er en dag fyldt med fest, farver, slik, traditioner, lækker 
mad og det at være sammen med sin familie. Alligevel 
er det også en festdag med stærke følelser, savn og 
sorg. 

En sidste, og lidt mærkelig og makaber tradition, er 
skellet hoveder af sukker. De kan købes over alt; i 
slikbutikker, kiosker, bagerier og supermarkeder. De er 
flot dekoreret og tiltænkt som slik til børnene. Men på 
panden er der gjort plads til at skrive et navn. Ikke nav-
net på en afdød, men navnet på barnet der skal spise 
skellet hovedet af sukker. Det kan virke lidt mærkeligt 
at få børn til at skrive deres navn på et skellet hoved, 
men mange mexicaner tror, at det er med til at skabe et 
mere naturligt og afslappet forhold til døden – allerede i 
en ung alder.
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En anden måde at arbejde videre med dødens dag kunne være:

Fortæl om ‘Dødens Dag’ i Mexico og kom 
med spørgsmål til klassen:

• Hvorfor tror i at man fejrer døden i Mexico?
• Hvad tror i der sker når man dør?
• Er du bange for døden?
• Hvorfor skal man dø?
• Hvad vil i gerne nå inden i dør?

Video materiale om ‘Dødens dag’:

YouTube video om fejringen af ’dødens dag’ på 
Mosegårdsmuseum:

https://www.youtube.com/watch?v=6ugk1iPYAbI

COCO (2017) er en Disney Pixar spillefilm, om 
en mexicansk dreng, der krydser broen mellem 
levende og døde. En flot film, der portrætterer 
den mexicanske kultur og fejring af døden  
glimrende.

ØVELSE 9: DEKORER ET  
SKELLETHOVEDE 

I kan prøve selv at tegne skellet hoveder, deko-
rere dem og skrive navn på. I kan også bruge 
denne skabelonen i dette undervisningsmateria-
les bilag, eller tegne jeres egne. Bilaget findes i 
slutningen af materialet.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

VEJVISER

Bus 1A (mod Avedøre) fra København til Hvidovre
hospital kollegiet, hvor der er 400 meter til teatret
Man kan selvfølgelig også komme i og teatret har
egen parkeringsplads med plads til skolebusser om  
det skulle være aktuelt.

Følgende busser kører alle til teatret:
1A (mod Avedøre), bus 22, 65E, 161, 200S kører alle
til Avedørehavnevej.

Det tager ca. 30 min. med bus 1A fra Kongens Nytorv
og ca. 8 min at gå fra Hvidovre Rådhus.

FAKTA
BILLETRESERVERING
www.teatervestvolden.dk
Mail: info@teatervestvolden.dk
Telefon: 36772300
(hverdage kl. 10-15)

Teater Vestvolden
Høvedstensvej 49
2650 Hvidovre

Billetter 40 kr.
Er I min. 6 unge under 25 år, der går i
teatret sammen, kan I købe billetter til
40 kr. pr. stk.
Den såkaldte T40-ordning henvender
sig til skoler og uddannelsessteder med
unge under 25. Kort og godt betyder
T40, at en billet til Teater Vestolden kun
koster 40 kr. per elev i en klasse med
min. seks personer under 25 år!

Teaterkort
Teaterkortet giver gratis adgang på
Teater Vestvolden for en lærer med
ledsager og er udviklet med det formål
at give underviserne mulighed for at
se forestillingen, inden de bestiller til
klassen.

For bestilling eller spørgsmål kontakt
Teater Vestvolden.
Læs mere på teaterkort.info

UNDERVISNINGSMATERIALER
Undervisningsmateriale til Teater Vestvoldens forestillinger
kan downloades gratis på teatervestvolden.dk.
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N
avn:
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Du har mistet din mor og 
savner hende. Men du tør ikke 
sige at du savner hende, fordi 
du ikke vil have at dine venner 
skal have ondt af dig.

Du har mistet din bror, men du 
vil helst ikke tale om det.
Du vil hellere bare lege og 
tænke på noget andet.

Du har mistet din far og vil 
gerne snakke om det med din 
ven. Men du tør ikke sige det.

PÅRØRENDE

PÅRØRENDE

PÅRØRENDE

✃

✃

✃
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Jeres ven har mistet sin mor 
og I vil gerne vise, at I er kede 
af, at det er sket.

Jeres ven har mistet sin bror. 
I ved ikke, hvad I skal gøre 
for at hjælpe ham, men I vil 
gerne hjælpe.

I har en ven der har mistet sin 
far, og I vil gerne hjælpe jeres 
ven. Men I ved ikke, hvad I  
skal sige

VENNER

VENNER

VENNER

✃

✃

✃
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