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Jens Sigsgaards børnebog ”Palle alene 
i Verden” fra 1942 var en succes fra 
det øjeblik, den blev udgivet. I dag har 
den status som børnebogsklassiker i 
både ind- og udland.  Bogen er oversat 
til mere end 30 sprog, og så har den 
sat sine tydelige spor i det danske 
sprog med udtryk som ”at være helt 
Palle” og ”stå som Palle alene i ver-
den”.

Palles ”far”, Jens Sigsgaard, var ikke 
bare børnebogsforfatter, han var også 
cand. psych. med speciale i børnepsy-
kologi. ”Palle alene i Verden” udsprin-
ger fra en undersøgelse, som Jens 
Sigsgaard lavede omkring børns fore-
stillingsliv. I undersøgelsen stillede 
Sigsgaard mere end 1000 børn spørgs-
målet: ”Hvad ville du gøre, hvis du var 
usynlig?”  Det er børnenes besvarelser, 
der danner grundlag for de ting, Palle 
foretager sig i sin drøm. 

Det er svært ikke at elske ”Palle alene 
i verden” - historien om drengen Palle, 
der vågner en morgen og opdager, at 
han er helt alene. Med begejstring går 
han på opdagelse i en verden, hvor der 
ikke længere er nogle voksne, der siger 
”Det må du ikke” eller ”Kan du så lade 
være”. Det er både sjovt og spændende 
-  i et stykke tid. Så opdager Palle, at 
det trods alt er sjovest at vippe, når 
man har nogen at vippe med.  Det er 
en dejlig fortælling, der pirrer fantasi-
en. For hvad ville du gøre, hvis du en 
morgen vågnede op og opdagede, at 
du var alene i verden?

”Palle alene i verden” er en fortælling 
om at udleve sine drømme, men det er 
også en fortælling om forskellen på at 
være alene og at være ensom. For det 
er jo ikke noget ved at kunne spise alle 
de kager, man kan proppe i sig eller 
køre ræs i en bus, hvis man ikke har 
nogen at dele det med.  Og en vippe er 
nu engang bare sjovest, hvis man har 
nogen at vippe med. 

Randers Teater er vild med Jens 
Sigsgaards fortælling og genfortæller 
”Palle alene i verden” i en poetisk og 
humoristisk dukketeaterforestilling. 
Forestillingen tager publikum med 
ind i en foranderlig og forunderlig 
scenografi, der afspejler drømmens 
omskiftlighed. For det hele var jo bare 
en drøm – ikke?

Til forestillingen hører dette undervis-
ningsmateriale, som indeholder oplæg 
til samtale om forestillingen, samt en 
række drama- og tegneøvelser.

Vi ønsker dig og din klasse rigtig god 
fornøjelse!

Tine Eibye
Randers Teater
(tine@rt.dk)

NB: I er meget velkomne til at kontakte 
mig med feedback eller spørgsmål til 
undervisningsmaterialet og forestil-
lingen.
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TEATER
OPLEVELSER 
Hvis du ønsker yderligere inspiration 
til at arbejde med teaterforestillinger – 
ikke bare til ”Palle alene i verden” - så 
kan brochuren ”Teateroplevelser – at 
skabe samtalerum med børn og unge” 
hentes gratis her: http://www.teater-
centrum.dk/files/TC-filer/brochure_te-
ateroplevelser_for_boern.pdf

”Teateroplevelser – at skabe samtalerum 
med børn og unge” er udviklet af Sce-
nekunstnetværket i Region Midtjylland, 
Randers EgnsTeater og Teatercentrum i 
forbindelse med Festival 2011 og Randers 
kommunes projekt ”Børn i Centrum”.

1

Teateroplevelser
at skabe samtalerum med børn & unge

PALLE ALENE I VERDEN - 
FORESTILLINGEN
Sådan bliver en forestilling til

Når en professionel teaterforestilling bliver til, så er der rigtig mange om at løse 
opgaven. Først skal man have en idé; - hvad er det, vi gerne vil lave en teaterfore-
stilling om? Når man har fået idéen, skal forestillingen skrives af en dramatiker. 
Når forestillingen er skrevet, kan man gå i gang med at bygge scenografien og sy 
kostumerne. Sammen med instruktøren og teknikkerne begynder skuespillerne 
at arbejde med forestillingen. De har prøver hver dag og øver sig i mange uger. 
Der går i alt ca. to måneder inden man kan holde premiere. Premieren er den før-
ste forestilling med publikum, og den bliver som regel fejret med en fest bagefter. 

TEATERORD – ORDFORKLARING

Dramatiker
Den person, der skriver manuskriptet 
til teaterforestillingen.

Manuskript (eller manus)
Det er det nedskrevne teaterstykke. 

Scenograf
Den der bestemmer, hvordan scenen 
skal se ud og hvilket tøj skuespilleren 
skal have på.

Teknikker
Den person, som styrer lys og lyd til 
forestillingen.  

Instruktør
Den person, der fortolker manuskrip-
tet og instruerer skuespillerne i deres 
roller. 

Skuespillere
De personer, der agerer på scenen og 
spiller forestillingens roller. 

Roller/karakterer
De personer, typer eller figurer som 
skuespillerne spiller i forestillingen.

Rekvisitter
De ting, som skuespillerne har med ind 
på scenen.

Kostumer
Det tøj, som skuespillerne har på i fore-
stillingen. 

… og måske det allervigtigste teaterord:

Publikum
Dem som sidder og ser på teater-
stykket.
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I Randers Teaters fortolkning af ”Palle 
alene i verden” møder vi Palle og hans 
mor ved sengetid. Palle har haft en 
rigtig dum dag;  hans legetøjsfly er 
gået i stykker,  hr. Nielsens håndvær-
kere vækkede Palle alt for tidligt, sko-
lebuschaufføren kørte så råddent, at 
børnene blev slynget rundt i bussen, 
maden i skolen var ikke særlig lækker, 
hr. Nielsens dumme hund stjal Palles 
wienerbrød, og da Palle ville lege på 
vippen med sin gode ven Ludvig, kom 
der nogle rødder og bumpede med 
vippen, så Palle og Ludvig var lige ved 
at flyve op til månen. Det var bare en 
rigtig dum dag. Palles mor kysser ham 
godnat, for nu skal han altså sove – 
også selvom han har haft en dårlig 
dag. ”Bare de alle samme kunne lade 
mig være i fred,” sukker Palle og kom-
mer til at sende et stille ønske ud til et 
stjerneskud, inden han falder i søvn. 

Palles drøm starter som et mareridt 
med håndværkere, skolebusser, vip-
perødder og gale hunde. Palle vågner 
med et sæt… og opdager at han er helt 
alene i verden. Først nyder han, at 
ingen kigger. Så kan han rutche ned 
af gelænderet i opgangen uden at få 
skældud. Han kan også lege med klok-
ken i bagerbutikken og spise alle de 
kager, han kan proppe i sig. Han kan 
køre ræs i skolebussen. Og så kan han 
gå lige ind i banken og hente en hel 
sæk mønter. 

Men snart finder Palle ud af, at det 
ikke er lutter lagkage at være helt 
alene i verden. Han kan ikke bruge 

Handlingsreferat

sine mønter i legetøjsbutikken og købe 
den fine flyver, han ønsker sig… og der 
er ikke nogen at lege med. En vippe 
er bare sjovest, når man har nogen 
at vippe med. En knurrende mave 
afbryder Palles tristhed. Han finder 
et pizzaria og kaster sig over madlav-
ningen. Det er ikke så nemt, som det 
ser ud, og Palle får sat ild til pizzaria-
et. Hvem skal slukke ilden, når Palle 
er helt alene? Palle får ikke slukket 
ilden, men han får kørt sig en tur i en 
flot rød brandbil - lige hen til luft-
havnen. Og her ser han den! Flyveren! 
Palle sætter sig ind i den og starter 
motoren. Han flyver højere og højere 
og højre… og højere…  Palle flyver så 
højt, at han støder ind i månen. Palle 
nyder stilheden og at ingen fortæller 
ham, hvad han skal gøre. Han har 
ikke brug for nogen andre. Han 
beslutter sig for at skrive et brev til 
dem nede på jorden, så de kan forstå, 
at Palle sagtens kan klare sig selv. 
Mens han skriver brevet, går det op 
for Palle, at der måske alligevel er et 
par ting, han savner. Wienerbrød, 
kylling og pom-mes frittes, hans ven 
Ludvig… og mor og far. Alligevel 
sender han brevet som papirflyver 
mod jorden.

Pludselig vågner Palle med et sæt. Der 
er så stille. Palle bliver bange. Måske 
er han virkelig helt alene i verden. 
Men det er han ikke. Hverdagen 
starter igen med hr. Nielsens 
håndværkere, hunde, skolebusser og 
alt det andet. Palle er alt andet end 
alene i verden.
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SAMTALE OM 
FORESTILLINGEN
• OPLÆG TIL SAMTALE OM FORESTILLINGEN
• DRAMAØVELSER 
• TEGNEØVELSER
• TEATEROPLEVELSER (folder)
• LINKS
• SKABELONER (A+B+C)

Øvelserne kan med fordel laves i den rækkefølge, som de er angivet nedenfor, 
da hver øvelse bygger videre på de foregående øvelser. Men du kan naturligvis 
også vælge nogle øvelser ud, som du ønsker at arbejde med. 

Oplæg til samtale om forestillingen 
Følgende spørgsmål er en inspiration til samtale med børnene om forestillin-
gen. Der er ingen forkerte svar, da spørgsmålene tager udgangspunkt i børne-
nes oplevelse af forestillingen og deres erfaringer med nogle af de tematikker, 
der knytter sig til forestillingen. 

• Hvad handlede forestillingen om?
• Hvad synes du var mest spændende i forestillingen?
• Hvorfor var Palle i dårligt humør, da han skulle sove?
• Hvorfor ville Palle gerne være alene?
• Har du nogen sinde haft det ligesom Palle – altså bare haft lyst til at 
 være alene?
• Hvad er fedt ved at være alene?
• Hvad er ikke så fedt ved at være alene?
• Hvad er forskellen på at være alene og være ensom?
• Hvordan slutter forestillingen?
• Tror du Palle var glad for, at det bare var en drøm? Hvorfor/hvorfor ikke?
• Hvis du drømte, at du var alene i verden, ville det så være en god eller en  
 dårlig drøm? Hvorfor?
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Det er vigtigt at holde sig for øje, at når 
børnene skal arbejde med drama, kan 

de som udgangspunkt ikke gøre noget 
forkert. De kan øve sig og blive bedre, 

men de kan ikke gøre noget forkert. 

Dramalokalet er et laboratorium
 – her eksperimenteres med det 

dramatiske udtryk.

Inden en sportsmand går i gang, 
varmer han op. Det samme gør man, 
inden man laver drama og teater. Når 
både kroppen og lattermusklerne 
bliver varmet godt op, er det nemmere 
at arbejde med dramaøvelserne. Dette 
afsnit består derfor af nogle genne-
relle opvarmningsøvelser efterfulgt at 
nogle dramaøvelser, der er målrettet 
”Palle alene i verden”. Alle øvelser i 
dette afsnit kræver god plads.

Opvarmning

Cool & Kikset

I denne øvelse kommer alle børn på 
gulvet samtidigt. De kan få lov at fjolle 
og byde ind med det, de kan. Alle har 
set alle i aktion, og dermed er toppen 
taget af den værste generthed.

Sådan laves øvelsen

• Du skal bruge: et musikanlæg (evt. 
en ghettoblaster eller en smartpho-
ne med eksterne højtalere) og musik 
med gang i (gerne tidens hits).

• Børnene fordeler sig på gulvet. Bør-
nene skal arbejde individuelt og 
ikke danse sammen.

• Børnene skal danse kikset til mu-
sikken (grim dans, ude af takt, store 
skridt, store bevægelser, overdrevet, 
akavet energi, mr. Bean-agtigt) – ca. 
1 minut.

• Børnene skal danse cool til musik-
ken (seje dansetrin, dansegulvets 
konge, store bevægelser, overdrevet, 
”sej” energi) - ca. 1 minut.

• Underviseren skifter nu mellem de 
to ”danseformer” med kommando-
erne ”Cool” og ”Kikset”. Undervise-
ren bestemmer længden på ”Cool” 
og ”Kikset” sekvenserne.

• Når børnene har helt styr på 
forskellen mellem Cool og Kikset, 
kan underviseren med fordel gøre 
sekvenserne kortere og kortere.

Opvarmning

Tømmerflåden

Øvelsen træner børnenes samar-
bejdsevne samt deres fornemmelse for 
hinanden og rummet.

Du skal bruge: et musikanlæg (evt. en 
ghettoblaster eller smartphone med 
eksterne højtalere) og musik i middel-
tempo/frisk gå-tempo (helst instru-
mental).

Børnene skal forestille sig, at gulvet er 
en tømmerflåde.

Det gælder om at fordele sig på hele 
gulvet, så tømmerflåden ikke ”vipper”, 
samtidig med at børnene hele tiden 
er i bevægelse. Det vil sige, at der hele 

tiden opstår ”ledige pladser” på tøm-
merflåden, som skal fyldes ud.

Børnene skal finde et fælles tempo 
at gå i. Hjælp dem på vej med noget 
rytmisk musik, der understøtter det 
ønskede ”gå-tempo”. 

Når børnene har fundet et fælles tem-
po, tilføjes små opgaver, som børnene 
skal løse. Man lader hver opgave stå på 
i 1- 2 minutter. 

Opgave 1: Når børnene møder hin-
anden på tømmerflåden, skal de give 
hinanden en high-five og gå videre 
med det samme. 

Opgave 2: Når børnene møder hinan-
den på tømmerflåden, skal de stoppe 
op og vinke til hinanden med begge 
arme over hovedet. Når de har vinket 
fire gange, går de videre.

Opgave 3: Når børnene møder hinan-
den på tømmerflåden, skal de gå en 
runde i armkrog og så gå videre hver 
for sig. 

Opgave 4: Alle børnene skal finde sig 
en makker, som de skal tage under 
armen. Hver gang et makkerpar møder 
et andet makkerpar på tømmerflåden, 
skal de bytter makker.

Find evt. selv på flere opgaver.

DRAMAØVELSER
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Dans som om du var Palle 
alene i verden 

(bevægelsesøvelse)

Denne øvelse giver børnene mulighed 
for at lege med rollebegrebet. Gennem 
bevægelse og dans får børnene et fri-
rum til at eksperimentere med rollen.

Oplæg til øvelsen

Da Palle var helt alene i pizzariaet, tændte 
han for radioen. Musikken fik ham i godt 
humør, og han begyndt at danse. Og fordi 
han var helt alene og ingen kiggede på 
han, gav han den max gas. 

Sådan laver du øvelsen
Du skal bruge: et musikanlæg (evt. en 
ghettoblaster eller en smartphone med 
eksterne højtalere) og musik med gang 
i (gerne tidens hits).
Brug gerne flere musiknumre, der er 
forskellige i rytme, tempo og stem-
ning. Start med noget stille musik og 
byg op til noget mere tempofyldt. 
Opgave: Nu skal børnene lade som om, 
de er Palle alene i pizzariaet. Børnene 
skal lytte til musikken og bevæge sig 
til rytmen og følge stemningen i mu-
sikken, som de tror Palle ville gøre det. 

En mil i Palles sko 

(tømmerflådeøvelse)

I denne øvelse får børnene mulighed 
for at ”gå en mil i en andens sko” og 
dermed se verden fra en anden vinkel. 
Børnene får desuden trænet deres 
forestillingsevne.

Oplæg til øvelsen

Tænk nu, hvis du var Palle. Tænk nu, hvis 
det var dig, der vågnede op og opdagede, 
at du var helt alene i verden. Så kunne du 
bare spise kager og køre i bussen selv… ja, 
endda bare tage et fly og flyve helt op til 
månen.

• Du skal bruge: et musikanlæg (evt. 
en ghettoblaster eller smartphone 
med eksterne højtalere) og noget 
stemningsfuld musik (helst instru-
mental). 

• Børnene skal nu ud at gå på tøm-
merflåden (se opvarmningsøvelsen 
”Tømmerflåden”) i et almindeligt 
gå-tempo. 

• Alle børnene spiller Palle samtidigt, 
og det er underviserens opgave, at 
guide børnene gennem historien om 
Palle. Hver gang underviseren har 
præsenteret en opgave, skal børne-
ne mime, at de gør det, som under-
viseren beskrev. Lad børnene få 1 
– 2 minutter til at løse hver opgave i 
fortællingen. Børnene løser opga-
verne individuelt. Palle er jo alene i 
verden. 
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Bonus
Brug øvelsen som afsæt for en samtale. 
Sæt jer ned i rundkredsen og tal fx om: 
• Hvordan var det at være Palle alene 

i verden? 
• Hvordan var det at skulle lade som 

om, man var en anden? Gjorde du 
noget andet i rollen som Palle, end 
du selv ville have gjort? Hvad? 

(Find gerne selv på flere spørgsmål).

Opgave 1

.. at du er Palle. 

Prøv at forestille dig, at du lige er 
vågnet og tror, at det er en helt 
almindelig morgen. 

Hvad laver Palle om morgenen?
• Måske strækker han sig? 
• Måske gaber han? 
• Måske går han i bad? 
• Måske tager han tøj på? 
• Eller måske skal han lige lege med 

sin flyver? 

(find selv på flere eksempler).

Opgave 3

... at du er Palle i bagerbutikken. 

Prøv at forestille dig, at du går ind 
ad døren og ser alle kagerne. 

Prøv så at forestille dig, at du spiser 
så mange kager, at du får ondt i 
maven. 

Opgave 5

... at du bliver sulten. Du parkerer 
bussen og går ind i et pizzaria. 

Prøv at forestille dig, at du laver din 
yndlingspizza og selv bager den i 
pizzamandens pizzaovn. 

Opgave 6

... at du får øje på en vippe. 

Prøv så at forestille dig, at du gerne 
vil vippe, men der er ikke nogen at 
vippe med. 

Hvordan reagerer du på det? 
• Bliver du sur? 
• Eller bliver du ked af det?

Opgave 4

... at du får øje på en bus. Den står 
bare dér helt ubevogtet og med nøg-
ler i tændingen. Du glemmer alt om 
ondt i maven og stiger ind i bussen. 

Prøv at forestille dig, at du drejer 
nøgler og sætter bussen i gang og 
kører en tur. (Pas på hinanden, hvis 
busserne kører hurtigt).  

Opgave 7

... at du får øje på en flyver, som 
bare står der helt for sig selv. 

Prøv så at forestille dig, at du krav-
ler op i flyver og starter den. Du 
kører hen ad landingsbanen og så… 
letter du. Du flyver højere og højere 
og højere og højere… faktisk flyver 
du så højt, at du kommer helt op til 
månen. 

Opgave 8

... at du er på månen. 

Prøv at forestille dig at du hoppe 
rundt på månen med store rum-
skridt. Men pludselig falder du… 
du falder og falder…. og falder….

Opgave 9

... at du er Palle, der vågner i sin 
egen seng. 

Prøv at forestille dig, at du er forvir-
ret. Måske var det hele en drøm? 

Prøv at forestille dig, hvad Palle gør, for 
at finde ud af om det var en drøm? 
• Måske kalder du på en voksen? 
• Måske går du selv ud og kigger 

om de voksne er der? 
• Eller måske lægger du dig til at 

sove igen? 

Opgave 2

... at Palle opdager, at han er helt 
alene i verden. 

Hvordan reagerer han? Bliver han 
bange eller bliver han ked af det? 

Eller bliver han helt vildt glad?

PRØV AT 
FORESTILLE 
DIG ...

Opgave 10

(Saml børnene i en rundkreds) Nu 
skal du ikke længere være Palle, men 
nu skal du være dig selv igen. Derfor 
skal vi lige have børstet Palle væk.

Underviseren guider børnene i at 
børste den imaginære Palle væk 
ved at bruge hænderne til at børste 
Palle væk med på arme, ben, mave, 
rumpe, hoved og hår.
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TEGNESERIEØVELSER TEGNEØVELSER

Alle skabeloner til øvelserne 
findes sidst i undervisnings-
materialet. (A) PALLES TEGNESERIE

 Dette er en huske- og samtaleøvelse, 
der giver børnene mulighed for at 
nedfælde forestillingens hovedpunk-
ter i visuel form.

Oplæg til øvelsen

Mens Palle er alene i verden, gør han 
nogle af de ting, han har drømt om at 
gøre, men som han ellers ikke må. Han 
rutcher ned af gelænderet hjemme 
i opgangen, han kører en bus og en 
brandbil og tager et fly og flyver helt 
op til månen. Han går ind til bageren 
og spiser alle de kager, han kan proppe 
i sig. Han er også en tur i banken, hvor 
han henter en sæk mønter, og han 
danser i et pizzaria, som han kommer 
til at sætte ild til (men det var altså et 
uheld). Palle nyder at lave alle de ting, 
han ellers ikke må. Men Palle vil også 
gerne lave nogle af de ting, som han 
plejer. Han vil gerne vippe, men det 
er bare ikke så sjovt at vippe, når han 
ikke har nogen at vippe med. Og hvem 
skal lave nybagt weinerbrød til ham, 
når han er helt alene i verden? Hvad 
synes du, er det vigtigste, det vildeste 
eller det sjoveste Palle lavede, da han 
var alene i verden? 

Sådan laves øvelsen: 

Du skal bruge: Tegneserieskabelon A. 
Denne øvelse laves to og to, men med 
hver sin tegneserieskabelon.

• I første felt skal børnene tegne Palle 
ved sengetid med mor (starten). 
Børnene kan eksempelvis illustrere 
nogle af de ting, Palle og mor taler 
om (Hr. Nielsens dumme hund, 
håndværkerne der larmer, bøllerne, 
der driller ved vippen eller bussen, 
der kører råddent). 

• I sidste felt skal børnene tegne Pal-
le, der vågner op efter at have været 
alene i verden (slutningen). 

• I gruppen skal børnene tale om, 
hvilke to scener i forestillingen, som 
de synes, er de vigtigste i handlin-
gen (midten). Når de har talt om sce-
nerne, tegner børnene de to scener i 
tegneseriens to midterste felter. 

• Efterfølgende tales der om tegne-
serierne på klassen; hvad sker der 
på billederne? Hvorfor er de valgte 
scener vigtige? o.l. 

• Tegneserierne kan evt. hænges op i 
klassen.

(B) DEN INDIVIDUELLE 
TEGNESERIE

I denne øvelse får børnene mulighed 
for at sætte sig i Palles sted og bruge 
deres fantasi, når de skal forestille 
sig, hvad de ville gøre, hvis de var 
Palle alene i verden.

Oplæg til øvelsen

Hvad nu hvis det var dig, der var helt 
alene i verden? Hvad kunne du tænke 

dig at lave, når der nu ikke er nogle 
voksne til at sige nej? Måske kun-
ne du tænke dig at køre i en racerbil 
eller måske vil du spille playstation 
hele dagen. Eller måske synes du, det 
ville være sjovt at  spille høj musik i 
Føtex og så danse på kassebåndet. Det 
kan også være, at du drømmer om at 
spise slik, til du får ondt i maven. Bare 
gnaske løs i vingummier, karameller 
og lakridser. Eller måske vil du hellere 
fylde et svømmebassin med popcorn 
og så tage en ordentlig dukkert.  Eller 
måske har du lyst til noget sjovere og 
vildere?

Sådan laves øvelsen

Du skal bruge: Tegneserieskabelon B.
Denne øvelse laves individuelt.

• Børnene skriver deres navn på den 
tomme linje (så der  kommer til at 
stå f.eks. ”Sofia alene i verden”/ 
”Frederik alene i verden”).

• Herefter skal børnene bruge de 
resterende felter i tegneserieskabe-
lonen til at lave en tegneserie over, 
hvad de ville lave, hvis de var ”Palle 
alene i verden”. 

• Tal om tegneserierne på klasse; 
hvad har du tegnet og hvorfor?

• Tegneserierne kan evt. hænges op i 
klassen.

(C) Måneselfie

Dette er en samtaleøvelse, hvor 
børnene får mulighed for at tale om- 
og sætte ord på begrebet savn.  Det 
er vigtig, at der afsættes  god tid til 
denne øvelse, således at der er plads 
til de historier og kommentarer om 
savn, som børnene måtte have. 

Oplæg til øvelsen
 
Da Palle lander på månen, skriver han 
et brev til dem nede på jorden, hvor 
han forklarer, at de bare skal lade ham 
være, for han kan godt klare sig selv. 
Mens han skriver brevet, kommer han 
i tanke om, at han måske alligevel vil 
komme til at savne sin mor og far, sin 
bedste ven Ludvig og nybagt wiener-
brød… Hvad ville du savne, hvis du 
pludselig var helt ”Palle alene i ver-
den”.  Måske ville du savne din mor og 
far, din hund, din kat, din bedste ven, 
dampende varm spagetti med kødsovs 
eller måske bare nogen at lege med. 

Sådan laves øvelsen

Du skal bruge: Selfieskabelon C 
Denne øvelse laves individuelt eller i 
grupper af to til tre elever.

• Lad børnene tale sammen i  små 
grupper om, hvem og hvad de ville 
komme til at savne, hvis de var Pal-
le alene i verden. 

• Herefter skal børnene hver især 
tegne et billede af dem selv og dem/
det, de vil komme til at  savne i sel-
fieskabelonen. 

• Tal om selfierne på klassen. Tal evt. 
om det at savne; hvorfor savner 
man og hvordan føles det? Er det 
i orden at savne og er det noget vi 
alle gør? HUSK:  at sørge for at der 
er god tid til denne del af opgaven!

• Hæng evt. selfietegningerne op i 
klassen.
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TEGNESERIEØVELSER TEGNEØVELSER

Alle skabeloner til øvelserne 
findes sidst i undervisnings-
materialet. (A) PALLES TEGNESERIE

 Dette er en huske- og samtaleøvelse, 
der giver børnene mulighed for at 
nedfælde forestillingens hovedpunk-
ter i visuel form.

Oplæg til øvelsen

Mens Palle er alene i verden, gør han 
nogle af de ting, han har drømt om at 
gøre, men som han ellers ikke må. Han 
rutcher ned af gelænderet hjemme 
i opgangen, han kører en bus og en 
brandbil og tager et fly og flyver helt 
op til månen. Han går ind til bageren 
og spiser alle de kager, han kan proppe 
i sig. Han er også en tur i banken, hvor 
han henter en sæk mønter, og han 
danser i et pizzaria, som han kommer 
til at sætte ild til (men det var altså et 
uheld). Palle nyder at lave alle de ting, 
han ellers ikke må. Men Palle vil også 
gerne lave nogle af de ting, som han 
plejer. Han vil gerne vippe, men det 
er bare ikke så sjovt at vippe, når han 
ikke har nogen at vippe med. Og hvem 
skal lave nybagt weinerbrød til ham, 
når han er helt alene i verden? Hvad 
synes du, er det vigtigste, det vildeste 
eller det sjoveste Palle lavede, da han 
var alene i verden? 

Sådan laves øvelsen: 

Du skal bruge: Tegneserieskabelon A. 
Denne øvelse laves to og to, men med 
hver sin tegneserieskabelon.

• I første felt skal børnene tegne Palle 
ved sengetid med mor (starten). 
Børnene kan eksempelvis illustrere 
nogle af de ting, Palle og mor taler 
om (Hr. Nielsens dumme hund, 
håndværkerne der larmer, bøllerne, 
der driller ved vippen eller bussen, 
der kører råddent). 

• I sidste felt skal børnene tegne Pal-
le, der vågner op efter at have været 
alene i verden (slutningen). 

• I gruppen skal børnene tale om, 
hvilke to scener i forestillingen, som 
de synes, er de vigtigste i handlin-
gen (midten). Når de har talt om sce-
nerne, tegner børnene de to scener i 
tegneseriens to midterste felter. 

• Efterfølgende tales der om tegne-
serierne på klassen; hvad sker der 
på billederne? Hvorfor er de valgte 
scener vigtige? o.l. 

• Tegneserierne kan evt. hænges op i 
klassen.

(B) DEN INDIVIDUELLE 
TEGNESERIE

I denne øvelse får børnene mulighed 
for at sætte sig i Palles sted og bruge 
deres fantasi, når de skal forestille 
sig, hvad de ville gøre, hvis de var 
Palle alene i verden.

Oplæg til øvelsen

Hvad nu hvis det var dig, der var helt 
alene i verden? Hvad kunne du tænke 

dig at lave, når der nu ikke er nogle 
voksne til at sige nej? Måske kun-
ne du tænke dig at køre i en racerbil 
eller måske vil du spille playstation 
hele dagen. Eller måske synes du, det 
ville være sjovt at  spille høj musik i 
Føtex og så danse på kassebåndet. Det 
kan også være, at du drømmer om at 
spise slik, til du får ondt i maven. Bare 
gnaske løs i vingummier, karameller 
og lakridser. Eller måske vil du hellere 
fylde et svømmebassin med popcorn 
og så tage en ordentlig dukkert.  Eller 
måske har du lyst til noget sjovere og 
vildere?

Sådan laves øvelsen

Du skal bruge: Tegneserieskabelon B.
Denne øvelse laves individuelt.

• Børnene skriver deres navn på den 
tomme linje (så der  kommer til at 
stå f.eks. ”Sofia alene i verden”/ 
”Frederik alene i verden”).

• Herefter skal børnene bruge de 
resterende felter i tegneserieskabe-
lonen til at lave en tegneserie over, 
hvad de ville lave, hvis de var ”Palle 
alene i verden”. 

• Tal om tegneserierne på klasse; 
hvad har du tegnet og hvorfor?

• Tegneserierne kan evt. hænges op i 
klassen.

(C) Måneselfie

Dette er en samtaleøvelse, hvor 
børnene får mulighed for at tale om- 
og sætte ord på begrebet savn.  Det 
er vigtig, at der afsættes  god tid til 
denne øvelse, således at der er plads 
til de historier og kommentarer om 
savn, som børnene måtte have. 

Oplæg til øvelsen
 
Da Palle lander på månen, skriver han 
et brev til dem nede på jorden, hvor 
han forklarer, at de bare skal lade ham 
være, for han kan godt klare sig selv. 
Mens han skriver brevet, kommer han 
i tanke om, at han måske alligevel vil 
komme til at savne sin mor og far, sin 
bedste ven Ludvig og nybagt wiener-
brød… Hvad ville du savne, hvis du 
pludselig var helt ”Palle alene i ver-
den”.  Måske ville du savne din mor og 
far, din hund, din kat, din bedste ven, 
dampende varm spagetti med kødsovs 
eller måske bare nogen at lege med. 

Sådan laves øvelsen

Du skal bruge: Selfieskabelon C 
Denne øvelse laves individuelt eller i 
grupper af to til tre elever.

• Lad børnene tale sammen i  små 
grupper om, hvem og hvad de ville 
komme til at savne, hvis de var Pal-
le alene i verden. 

• Herefter skal børnene hver især 
tegne et billede af dem selv og dem/
det, de vil komme til at  savne i sel-
fieskabelonen. 

• Tal om selfierne på klassen. Tal evt. 
om det at savne; hvorfor savner 
man og hvordan føles det? Er det 
i orden at savne og er det noget vi 
alle gør? HUSK:  at sørge for at der 
er god tid til denne del af opgaven!

• Hæng evt. selfietegningerne op i 
klassen.
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Læs mere om Jens Sigsgaard her:

Palle på film
I 1949 blev bogen filmatiseret med Lily Brobjerg i rollen som Palles mor og 
Lars Henning-Jensen i rollen som Palle. Filmen blev instrueret af Astrid Hen-
ning-Jensen. 

Filmen varer 25 minutter og er i sort/hvid.

Filmen kan findes her: 
http://filmtcentralen.dk/grundskolen/film/palle-alene-i-verden#
(Kræver uni-login – som nogle skole og uddannelsesinstitutioner har)

http://biblioteket.filmstriben.dk/film/8647151000/palle-alene-i-verden
(Kræver almindelig bibliotekslogin/bibliotekskort)

http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/
Kunst_og_kultur/Litteratur/Forfatter/Jens_Sigsgaard

https://www.leksikon.org/art.php?n=4991

Se trailer her
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ning-Jensen. 

Filmen varer 25 minutter og er i sort/hvid.

Filmen kan findes her: 
http://filmtcentralen.dk/grundskolen/film/palle-alene-i-verden#
(Kræver uni-login – som nogle skole og uddannelsesinstitutioner har)

http://biblioteket.filmstriben.dk/film/8647151000/palle-alene-i-verden
(Kræver almindelig bibliotekslogin/bibliotekskort)
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