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TIL KLASSENS LÆRER
Forord til underviseren
På Randers Teater har vi tradition for 
at producere forestillinger, der har fo-
kus på ”den menneskeligt evigtgyldige 
gode historie”, hvor vi samtidigt hen-
ter inspiration i samtidens problem-
stillinger. Randers Teater vil gerne 
give muligheden for at spejle tidens 
udfordringer og tendenser ind i fan-
tasiens og dramatikkens verden. For 
måske er det netop her, i det fantasi-
bårne kunstneriske teaterrum, at både 
børn og voksne kan få nye oplevelser i 
forhold til den virkelighed, vi lever i. 

Sådan er det også med ”De Usynlige.” 
For nok er forestillingen inspireret af 
fortiden, men dens tematikker rammer 
lige ned i nutiden. Det er fortællingen 
om at stå ved den, man er, og kræve 
sin ret til at blive set og hørt, samtidig 
med at det også er en fortælling om 
venskab, kærlighed og sorg. 

”De Usynlige” handler om den velha-
vende pige Marianne (hun vil kaldes 
Anne) og den fattige graver Steen 
Stankelben, der ved hjælp af skæbnens 
finurligt flettede tråde filtres ind i 
hinandens liv. Umiddelbart er Marian-
ne og Steen meget forskellige, men det 
viser sig, at de har mere tilfælles, end 
man skulle tro. Begge kender de følel-
sen af at være usynlig for omverdenen 
- og begge har de brug for at blive set. 

”De Usynlige” lægger op til samtaler 
med eleverne om at huske og mindes, 
om usynlighed og ensomhed og om 
synlighed og venskab.  I undervis-

ningsmaterialet finder du en række 
drama-, krea- og refleksionsøvelser, 
der er delt op i fire hovedtemaer. Der-
udover vil der være nogle bonusøvel-
ser inden for kategorierne musik og 
samfund. 

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.

3



1

Teateroplevelser
at skabe samtalerum med børn & unge

TEATER OPLEVELSER 
Det undervisningsmateriale, du sidder med lige nu, er ud-
arbejdet specifikt med henblik på fordybelse i forestillingen 
”De Usynlige” af Brian Wind-Hansen.

Hvis du ønsker at supplere med en enkel metode til gene-
ral evaluering af teaterforestillinger for alle aldersgrupper, 
så anbefaler vi evalueringsredskabet: ”Teateroplevelser”. 
Det er en færdig ”pakke” med øvelser og evalueringskon-
cept. Det er lige til at gå til og sammensat, så det varer 45 
minutter. 

Teateroplevelser
https://www.scenet.dk/wp-content/
uploads/2015/06/brochure_teateroplevelser_for_
boern.pdf
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Teateroplevelser
at skabe samtalerum med børn & unge

Om 2. verdenskrig:
https://faktalink.dk/titelliste/2-verdenskrig

Om 1950’erne:
https://natmus.dk/historisk-viden/dan-
mark/1950erne-i-danmark/dagligdag/

https://danmarkshistorien.dk/perioder/efter-
krigstiden-1945-1973/kulturelle-og-sociale-op-
brud/

Om sociale klasser:
https://www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_
inddeling-af-befolkningen-i-sociale-klasser.pdf

https://klassesamfund.dk/

Om rock’n’roll:
https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/
rockn-roll-feberen-over-usa-og-europa-arti-
kel-om-elvis-presley-i-lolland-falsters-folketi-
dende/?fbclid=IwAR3YsSlhI-F7o1mhzCslP6hVule-
I0x0GwRnwmWKAvs90NL2oHdkrnLDOuvw

Elvis - hits:
https://www.classicrockhistory.com/25-essenti-
al-1950s-elvis-presley-songs/

Elvis Museum i Randers: 
https://www.memphismansion.dk

Om grammofonplader:
https://da.wikipedia.org/wiki/Grammofonplade 

Salme: Sov sødt barnlille
https://www.folkekirken.dk/om-troen/salmer/
sov-soedt-barnlille

NYTTIGE LINKS/KILDER

Om erindringer:
https://videnskab.dk/kultur-samfund/en-guide-
til-erindringen

Om hukommelse: 
https://samvirke.dk/artikler/7-ting-du-maaske-
ikke-vidste-om-hukommelse

https://dk.scientificbraintrainingpro.eu/kogniti-
on/hukommelse

Om ensomhed:
https://psykiatrifonden.dk/hjaelp-raadgivning/
mentale-motionscenter/ensomhed

Om børn og ensomhed:
https://bornsvilkar.dk/ensom/?g-
clid=EAIaIQobChMIxZOlkPHW9QIVkOd3Ch2U-
pAUXEAAYAyAAEgKZefD_BwE

Børnetelefonen:
https://bornetelefonen.dk/

Video:
Stemningsbilleder fra Danmark i 1950’erner: 
https://www.youtube.com/watch?v=M-9DNeI756Q

Danske reklamefilm fra 1950’erne: 
https://www.youtube.com/watch?v=EtZjGj6kAcE
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De Usynlige foregår i 1950’ernes 
Danmark. 

Samfundet
I løbet af 1950’erne ændrede Danmark 
sig meget. Ved årtiets begyndelse var 
man stadig mærket af 2. verdenskrig. 
Pengene var små, og der var mangel 
på varer. Men som årtiet skred frem, 
blev den økonomiske krise afløst af 
stigende velstand. 1950’erne var et 
årti, hvor frygten for en ny krig præge-
de befolkningen. Men det var også et 
årti, der bød på en ny musikgenre, som 
særligt de unge rockede og rullede til.

I begyndelsen af årtiet var rolleforde-
ling ganske tydelig mellem kønnene. 
Det var kvinden, der passede hushold-
ningen, mens manden gik på arbejde 
og tjente pengene.

Men pengene var små, og flere og flere 
kvinder fandt vej ud på arbejdsmar-
kedet. 
Fabrikkerne havde brug for arbejds-
kraft - og her var plads til både mænd 
og kvinder. Kvinderne fik en bety-
deligt lavere løn end mændene, men 
familierne fra arbejderklassen var 
alligevel afhængige af begge foræl-
dres løn. I middelklassen anså man 
det som en selvfølge ,at kvinden trak 

1950’ERNES DANMARKOrdforklaring

Husholdning

Den samlede betegnelse for de prak-
tiske opgaver, der skal udføres i et 
hjem; indkøb, madlavning, rengø-
ring, tøjvask osv. 

Sociale klasser

Hvilken social klasse man tilhø-
rer, afgøres groft set af de voksnes 
løn og uddannelse:  

Sociale klasser: 
1.  Overklassen 
 Meget høj løn
   Kort, mellemlang eller lang 
 videregående uddannelse
2. Højere middelklasse
    Høj løn
   Kort, mellemlang eller lang 
 videregående uddannelse
3. Middelklassen 
    Middel løn
   Kort eller mellemlang 
 videregående uddannelse
4. Arbejderklassen 
    Lav løn
   Erhvervsfaglig uddannelse eller 

ufaglært
5. Underklassen 
    Meget lav- eller ingen løn
    Alle der ikke passer ind i klasse 

1-4

2. VERDENSKRIG

Start: 1. september 1939
Slut: 2. september 1945

Danmarks besættelse: 9. april 1940
Danmarks befrielse: 5. maj 1945
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sig tilbage fra arbejdsmarkedet, når 
hun fik børn, og lod manden forsørge 
familien på egen hånd. Idealet var den 
hjemmegående husmor. De fine damer 
skulle ikke arbejde.

Selvom kvinderne kom på arbejdsmar-
kedet, var det stadig dem, der stod for 
husholdningen. Det betød, at det ikke 
var usædvanligt, at en kvinde havde 
en arbejdsuge på 70-80 timer. Derfor 
begyndte der at dukke produkter op, 
der kunne lette husmoderens arbejde. 
Bl.a. fik man vaskemaskiner, køleska-
be og komfur, der ikke brugte brænde i 
hjemmene - altså i de hjem, der havde 
råd, for det var svimlende dyrt! 

Det var bestemt ikke alle familier, der 
havde råd til den slags luksus. Faktisk 
var det sjældent, at arbejderfamilierne 
havde råd til disse moderne hjælpe-
midler til husholdningen - og måske 
var det dem, der havde meste brug for 
dem. Og fordi de var dyre, blev støv-
sugere, røremaskiner og køleskabe 
statussymboler.

Ordforklaring

Statussymboler

• Genstande, der viser vel-
stand og høj social status. 

• Genstande, som man ønsker/higer 
efter, fordi de viser velstand og 
høj social status.

I dag kan et statussymbol fx være 
en stor flot BMW, den sidste nye 
iPhone eller en ægte Louis Vuit-
ton-taske.

Alt for Damerne fra 1958: Her får husmo-
deren tips til husholdningen, moderigti-
ge strikkeopskrifter, skønhedstips og en 
reklame for en drøm af en støvsuger. 
Mon ikke Annes mor var en flittig læser af 
Alt for Damerne?

TAL MED KLASSEN OM…

Sociale klasser:

• Hvilken social klasse tilhører 
Steen Stankelben - og hvordan 
kan man se det i forestillingen?

• Hvilken social klasse tilhører 
Anne - og hvordan kan man se 
det i forestillingen?

• Har vi stadig forskellige sociale 
klasser i dag? Hvordan kan man 
se det?

TAL MED ELEVERNE 
OM…

Annes forældre:

• Hvilke statussymboler har Annes 
forældre?

• Hvad har de, som Steen Stankel-
ben ikke har?

• Hvordan passer Annes forældre 
ind i 1950’ernes kønsroller?
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The King of Rock’n’Roll, Elvis Presly, be-
gejstrede de unge og forargede de voksne 
- blandt andet fordi han kunne vrikke med 
hofterne på en måde, der aldrig var set før. 
Uha! Uha!

Ordforklaring

Rebelsk:
- at gøre oprør

Man kan fx gøre oprør mod en 
statsmagt eller de gældende normer

En rebel:
-  en oprører 
- en ballademager, der ikke vil 
 indordne sig

Normer:
- en slags (usynlige) spilleregler, der 

er med til at bestemme, hvordan 
det forventes, at vi opfører os. 

- en norm er med til at bestemme, 
hvad der er normalt og unormalt.

- hvis man opfører sig, som normen 
siger man skal, lægger man sjæl-
dent mærke til, at den eksisterer. 

En norm kan fx være, at man ikke 
taler med mad i munden, eller at 
man tier stiller, når de voksne taler.
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Ronnie Hawkins hed i virkeligheden 
Ronald Hawkins, men blev kaldt Ronnie… 
eller The Hawk.

Ronnie Hawkins

Det stykke musik, Anne 
og Steen Stankelben danser til i 
forestillingen, hedder ”My gal is red 
hot”. Det blev indspillet af Ronnie 
Hawkins i 1959.

Nummeret ”My gal is red hot” fin-
des på Ronnie Hawkins’ første pla-
de, der helt enkelt hedder: Ronnie 
Hawkins.

Musikken

I 1950’erne dukkede en ny musikgenre op: 
rock’n’roll. 
Rock’n’roll opstod i USA i midten af 
1950’erne og tog verden med storm - også 
Danmark. De unge elskede den nye musik.
Der var noget rebelsk over musikken, som 
de unge godt kunne lide. De voksne var 
meget forargede og syntes, det var ”noget 
værre larm” - og nogle voksne mente til

Kongen af Rock’n’Roll
Elvis Presley var en af de helt store 
rock’n’roll-stjerner. Måske endda den 
største. Han blev kaldt The King of 
Rock’n’roll. 

Elvis står bl.a. bag hits som: 
- Jailhouse Rock (1957)
- Hound Dog (1956)
- Heartbreak Hotel (1956)
- Love me tender (1956)

Det her er bare et lille udpluk af den 
musik, Elvis udgav. Elvis indspillede 
en masse plader. Faktisk helt vildt 

mange. I dag findes det 
meste af Elvis’ musik på 
YouTube og Spotify. Prøv at 
lave en søgning og se, om I kender 
nogle af Elvis’ hits. 
 
Fun fact
Der ligger et Elvis-museum i Ran-
ders. Det hedder Memphis Mansion. 
Udefra ligner museet Elvis’ hjem, 
Graceland, der ligger i Memphis, på 
en prik. 

Se mere på 
www.memphismansion.dk

med, at det bestemt måtte være ”djævelens 
musik”. Musikken var alt for aggressiv 
og kropslig. Fy-føj-da! De unge, derimod, 
elskede musikkens vildskab - og mens de 
voksne vrængede på næsen af de nye to-
ner, dansede de unge blandt andet til Elvis 
Presley, Chuck Berry, Little Richard, Jerry 
Lee Lewis, Buddy Holly, Connie Francis og 
Ronnie Hawkins. 

LYT TIL 
ROCK’N’ROLL: 

Anne og Steen lytter til en plade 
med rock’n’roll. Det kan I også gøre 
… altså lytte til rock’n’roll. Find 
følgende numre på YouTube eller 
Spotify:

Elvis Presley: Jailhouse Rock (1957)
Chuck Berry: Johnny B. Good (1958)
Little Richard: Tutti Frutti (1955)
Jerry Lee Lewis: Great Balls of Fire 
(1958)
Buddy Holly: That’ll be the day 
(1957)
Connie Francis: Stupid Cupid (1959)
Ronnie Hawkins: My gal is Red Hot 
(1959)

Bonus
Brug musikken til at lege ”Stop 
Dans” eller ”Kongens Efterfølgere”. 
I kan også gøre som Anne og Steen, 
og så bare fyre op for musikken og 
danse, til I segner. 

Brug din Spotify-app til at scan-
ne koden og få direkte adgang til 
playlisten.
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Der findes folk, der samler på plader - også 
de gamle. Nogle af de gamle plader kan 
være ret dyre. Særligt hvis de er sjældne 
eller i god stand uden ridser.

TAL MED 
ELEVERNE OM…

Musik

• Lytter du til noget musik, som 
dine forældre ikke kan lide? 

• Hvad siger dine forældre om den 
musik, som du kan lide?

• Hvad tænker du om det, dine 
forældre siger om den musik, du 
kan lide?

• Lytter dine forældre til musik, 
som du ikke kan lide? 

• Hvorfor kan du ikke lide deres 
musik?

Bonus 1
Find noget af den musik, I taler 
om, på YouTube eller Spotify, og lyt 
til det sammen. Både det eleverne 
hører og det, forældrene hører. Tal 
om forskellen på det, I hører.

Bonus 2
I stedet for at sidde stille og lytte 
kan I bruge musikken til at lege 
”Kongens Efterfølgere” med. 
Lav evt. flere mindre grupper.

Den originale Barbie fra 1959 ser noget 
anderledes ud, end Barbie-dukken gør 

i dag.  Førsteudgaven af Barbie-dukken 
fra 1959 er meget sjælden, og den er 

over 50.000 kroner værd. I dag koster 
en Barbie omkring 200 kroner. 

Ordforklaring

Plade/grammofonplade:

Anne giver Steen en pladespiller og en 
plade. Men hvad er det nu lige, det er?

• en grammofonplade er cd’ens for-
gænger 

• en flad, tynd skive med riller, der 
kan gengive lyd, når den afspilles 
på en pladespiller - også kaldet en 
grammofon.

• hvis der kommer ridser i pladen, bli-
ver afspilningen af musikken hakket 
og dårlig. Desværre kommer der let 
ridser i grammofonplader. 

• De første grammofonpla-
der kom allerede omkring 
år 1900. De var fremstillet 
af asbest (mineralfibre) og 
shellak (lakplader). 

• I Danmark blev de sidste shel-
lak-plader fremstillet i 1957/58. 
Herefter gik man over til at bruge 
vinyl. (Vinyl er en slags slidstærk 
plastik). 

• Efter en del års pause er det igen 
blevet moderne at købe plader. Fak-
tisk bliver der i dag udgivet flere 
plader end cd’er. 

• Man bruger en grammofon/plade-
spiller til at afspille pladerne på.

10
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FEM FINURLIGE FACTS OM 
1950’ERNE:

1. Den første ”Far til Fire”-film udkom i 
1953. 

 Der blev lavet otte film i serien i årene 
1953 - 1961. 

2. Den danske coladrik Jolly Cola så da-
gens lys i 1959. 

 Det var meningen, at Jolly Cola skulle 
udkonkurrere den amerikanske 

 Coca-Cola. 

3. I 1950’erne var det ikke ualmindeligt, 
at man stod på venteliste i op til 7 år 
for at få en telefon.

 En telefon var dyr, og det var bestemt 
ikke alle, der havde råd til én.

4. I 1954 sendte Danmarks Radio det 
første faste tv-program til børn. 

 Udsendelsen hed ”Børnetime”. Den 
kreative vært hed Jørgen Clevin, og 
han lærte bl.a. børnene at lave deres 
eget legetøj.

5. Den første Barbie-dukke så dagens lys 
i 1959 i USA.

 Barbie blev opfundet af Ruth Handler, 
der opkaldte dukken efter sin datter 
Barbara, der havde kælenavnet Barbie. 

50’erne
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I forestillingen ”De Usynlige” taler An-
nes far i telefon med politiet. I 1950’erne 
ringede man ikke direkte til hinanden. 
Dengang ringede man via en telefoncen-
tral. Man ringede op til telefoncentralen og 
fortalte telefondamen, hvem man ville tale 
med. Telefondamen forbandt så din telefon 
med modtagerens telefon via et kabel på 
et omstillingsbord, som det ses på billedet 
her fra 1952. Der var masser af ledninger 
at holde styr på. Ledninger, ledninger, led-
ninger. Det var med at holde tungen lige i 
munden. Telefondamerne kunne lytte med 
på samtalerne … så mon ikke der var et 
par telefondamer, der vidste, at Anne var 
forsvundet fra sit hjem?

I 1956 tog Lille Per en tur til ”Julebal i Nisseland” i filmen ”Far til fire i byen”. Lille Pers 
tur til Nissernes land er blevet legendarisk, og i dag synger vi stadig med på ”Sikke man-
ge klokken slår! 13 slag, tiden går. Gæt engang, min lille ven, hvor vi nu skal hen…”

DR

DR har ikke altid heddet DR!

Fra 1925 - 1959 hed DR Statsradio-
fonien 
Fra 1959 - 1996 hed DR Danmarks 
Radio
Siden 1996 har tv-stationen heddet 
DR

Hvis man skulle se ”Børnetime”, som 
familien her på billedet fra 1957, krævede 
det et tv-apparat. Det var der ikke man-
ge i 1950’erne, der havde. Det var nemlig 
hundedyrt. Dengang var der kun én kanal 
(DR), og der blev kun sendt tv i ti timer om 
ugen - og så var det i sort/hvid. Der kom 
først farve på programmerne i 1969. 

I 1959 besluttede 18 danske bryggerier, 
at de i fællesskab ville tage kampen 
op mod den amerikanske Coca-Cola. 
Derfor dannede de virksomheden 
Dansk Coladrik… og i 1959 lancerede 
de så den danske coladrik, Jolly Cola. I 
starten gik det godt, og Jolly Cola gav 
sin amerikanske storebror kamp til 
stregen. Men i 1980’erne gik den ikke 
længere. Og i dag… Hvornår har du 
sidst drukket en Jolly Cola?

12



Processen
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 teaterforestilling 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. 
Skuespillerne skal lære replikkerne udenad, og sammen med instruktøren skal de finde ud af, hvordan replikkerne skal 
siges. De samme ord kan siges på mange måder, så de skal find ud af, om replikkerne skal siges surt, glad, ked af det eller 
på en helt fjerde måde. Der går i alt ca. to måneder, inden man kan holde premiere. Premieren er den første 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. 

Replikker
De ord skuespillerne skal sige i fore-
stillingen.

Regibemærkninger
Noter i manuskriptet fra dramatike-
ren, der kan indeholde information 
om rollernes udseende eller deres 
handlinger. Det kan også være infor-
mation om lys, lyd eller scenografi.

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

SÅDAN BLIVER EN FORESTILLING TIL

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 
forestillingen.
 

Kostumier
Den, der laver kostumerne.

Lysdesigner
Den, der bestemmer, hvordan lyset 
skal være.

Lyddesigner
Den, der bestemmer, hvordan den lyd, 
der ikke er musik, skal være (fx lyden 
af regn, der drypper gennem et tag). 

… og måske det allervigtigste teater-
ord: 

Publikum
Dem som sidder og ser på teaterstyk-
ket.

13



“Vidunderligt vellykket kammerspil. 
I ‘De usynlige’ spiller alle teatrets 
komponenter forrygende godt 
sammen i en eksistentiel kløgtig og 
meget fornøjelig helhed, der viser 
vigtigheden af at blive set med 
hjertet.”

Kirsten Dahl, teateravisen.dk

En velhavende pige, der hedder Marianne (men 
kun vil kaldes Anne), og en knap så velhavende 

mand, der hedder Steen Stankelben (men kun vil 
kaldes Steen), bliver ført sammen af skæbnen. Disse 
to meget forskellige personer har mere tilfælles end 
man umiddelbart skulle tro. Blandt andet er de begge 
temmelig usynlige for deres omverden, og det passer 
den ene bedre end den anden.

De usy nlige
En fortælling om at stå 
op for sig selv, at stå ved 
den man er og kræve 
sin ret til at blive set og 
hørt. En fortælling om 
venskab, kærlighed og 
sorg.
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Medvirkende: Lisbeth Knopper, 
Erik Viinberg

Instruktør: Kurt Bremerstent
Dramatiker: Brian Wind-Hansen

Scenograf: Sus Haugland
Komponist: Jacob Venndt

Kostumier: Anna Juul Holm
Lysdesigner: Mia Jandje Willett

Lyddesigner: Bjarke Refslund 
Jensen

Bygger: Folkes Garage
Dramaturg: Tine Eibye

Produktionsleder: Karin Ravn 
Misser

De usy nlige

De to skuespillere Lisbeth Knopper 
og Erik Viinberg spiller alle rollerne 

i forestillingen. 

Lisbeths Knoppers roller:
Marianne/Anne - som voksen

 Marianne/Anne - som barn
Marianne/Annes mor, Inger

Erik Viinbergs roller:
Steen Stankelben 

Marianne/Annes far, Herman
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Scene 1: Fødselsdagen
Den voksne Anne træder ind i en 
dunkel stue med en buket blomster 
i hånden. Stuen er støvet og gulvet 
knirker. Anne får øje på Steens kasket, 
der hænger på en knag. Hun tager 
den ned, og minderne skyller ind over 
hende. Hun hænger kasketten på plads 
og skal lige til at forlade den dunkle 
stue, da hun får øje på en gammel 
kiste. Hun åbner den og finder et par 
gule børnesko. Endnu engang skyller 
minderne ind over hende. Anne hører 
Steens stemme og taler med ham i 
tankerne. Tiden er gået, og hun er ikke 
længere et barn, som da de mødtes.  
Pludselig kan Anne se Steen - han 
står lige foran hende, som om han er 
i levende live. Sammen fortsætter de 
med at mindes fortiden og dengang de 
mødtes. 

Anne boede i den fine ende af byen i 
et stort hus sammen med sin mor og 
far - og de havde både tjenestepige og 
chauffør. Den dag Anne fyldte ni år, 
skete der noget, der ændrede hendes 
liv. Hun havde glædet sig til sin fød-
selsdag, og i dagens anledning havde 
hun taget sine yndlingssko på - de 
gule. 
Anne gik ned til sin mor og far, der sad 
i stuen med morgenkaffe og rundstyk-
ker. Hun sagde godmorgen, men 
hendes forældre hørte hende ikke. De 
opdagede ikke engang, at hun stod i 
stuen. Hendes far læste avis, og hen-
des mor var optaget af at se sig selv i 
spejlet, mens de talte om aktier, tøj og 

ansigtsbehandlinger. Da det endelig 
gik op for forældrene, at Anne var i 
stuen, irettesatte de hendes valg af sko 
og måde at tale på. Anne fortalte dem, 
at hun ønskede sig en lillebror eller 
lillesøster i fødselsdagsgave. Det kun-
ne der ikke blive tale om. Også Annes 
ønsker om en hund og en LP med Rock 
og Rul-musik blev afvist. I stedet fik 
hun det sidste nye hit fra udlandet: En 
Barbie-dukke. 
Trods sin faders begejstring over 
dukken, var Anne skuffet. Det var slet 
ikke det, hun ønskede sig. Og så kunne 
hun for øvrigt ikke forstå, hvorfor der 
kun var inviteret voksne til hendes 
fødselsdag - og hvorfor de skulle have 
aspargessuppe, når Anne nu hadede 
aspargessuppe. Til fødselsdagen havde 
de voksne travlt med at snakke vok-
sensnak - og da solen blev ringet ned, 
sladrede de om kirkens graver, Steen 
Stankelben. Annes far havde hørt, at 
Steen Stankelben havde de lig, som 
han byggede kister til, liggende i sin 
egen stue. Annes mor fortalte, at post-
budet havde fortalt, at han havde hørt 
Steen Stankelben tale med de døde. De 
talte også om, at Steen Stankelben har 
været mærkelig oven i hovedet, siden 
han vendte hjem fra krigen… og så 
havde han myrdet sin egen kone, fordi 
hun ventede barn med en anden mand 
og begravet hende i haven. Naturligvis 
havde Annes mor og far forbudt hende 
at komme i nærheden af hans hus. 
… og så var det at Anne tog en beslut-
ning. Hun ville forlade sin mor og far 
for altid - og hun vidste lige, hvor hun 

HANDLINGSREFERAT
(kan evt. bruges til højtlæsning)

skulle tage hen: et sted de aldrig ville 
lede efter hende… Hun ville tage hen 
til Steen Stankelben. 
Inden Anne sneg sig ud af huset, rev 
hun hovedet af sin nye Barbie-dukke 
og efterlod den på sit værelse. Der var 
ingen af de voksne, der opdagede, at 
hun gik sin vej. 
Anne overvandt både kulde og blæst, 
gøende hunde og tudende ugler… og 
nåede frem til Steen Stankelbens hus. 

Scene 2: Steen Stankelben
Anne trådte ind i Steens hus og så sig 
om. Hun fik øje på en kiste og skulle 
lige til at undersøge den, da hun hørte 
Steens stemme bag sig.
”Kan jeg hjælpe dig med noget!? 
spurgte han, og Anne for forskrækket 
sammen. 
”De må ikke myrde mig!” tryglede 
Anne, men det havde Steen nu heller 
ikke tænkt sig. Sagen var bare den, 
at Anne havde hørt, at Steen skulle 
have myrdet sin kone. Hun fortal-
te Steen, at folk sagde, at han havde 
døde mennesker liggende i stuen - og 
at postbuddet sagde, at Steen talte 
med de døde. Steen afviste al sladde-
ren - men undtagelse af en ting. Det 
var sandt nok, at han havde været i 
krig. Og så bad han ellers Anne om at 
smutte hjem. Men det ville Anne ikke, 
for hun var hjemløs. Så fortalte hun 
Steen, at hendes forældre var døde, og 
at hun nu boede hos sin onde morfar, 
der mistede sine ben i krigen. Men 
han slog hende altid med sin stok, så 
nu var hun stukket af. Og Steen måtte 
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ikke hente politiet, for hendes morfar 
havde politiet i sin lomme, så dem 
kunne man ikke stole på. Anne snak-
kede og snakkede, og til sidst overgav 
Steen sig. Han gav Anne lov til at blive 
én dag. Men KUN én dag og ikke et 
sekund længere. 
Anne faldt i søvn i Steens lille utætte 
hus efter at have talt om bløde ma-
drasser, varme dyner og en lækker 
morgenmad med blødkogte æg, pande-
kager og juice. Ingen af delene hver-
ken ejede eller havde Steen råd til. 

Scene 3: Forældrene
Hjemme hos Annes forældre ringede 
telefonen. Det var politikommissæren, 
der ringede for at tale med de nervø-
se forældre. Han spurgte forældrene, 
om det måske kunne tænkes, at Anne 
selv var stukket af. Annes forældre 
var overbeviste om, at DET ville deres 
datter aldrig gøre. Politikommissær-
en spurgte forældrene, om de havde 
haft en konflikt med deres datter. Men 
sidste gang de så deres datter, var da 
de holdt fødselsdag for hende, og hun 
fik det sidste nye hit fra udlandet: en 
Barbie-dukke. Annes far fortalte også, 
at de fandt dukken med hovedet revet 
af på Annes værelse. Det ville Anne 
aldrig gøre, så det måtte være et klart 
bevis på, at nogen havde taget Anne 
mod sin vilje. 
Inden politikommissæren takkede af, 
bad han forældrene beskrive deres 
datter og lovede at hjælpe med at 
hænge efterlysningsplakater op.

Scene 4: Altmuligmanden
Da Steen kom hjem fra dagens arbejds-
opgaver, havde Anne kogt en kartoffel 
til ham som tak, fordi hun måtte være 

hos ham. Steen viste hende en efter-
lysningsplakat, som han havde fundet. 
Anne nægtede al kendskab til pigen 
på billedet - og hun benægtede at have 
løget om noget som helst. 
”Jeg har ikke løjet. Man må ikke lyve. 
Det står i biblen. Har du læst den?” 
sagde hun og fortalte en historie om, 
hvordan hendes forældre var døde i 
et flystyrt i Afrika. Da hun var fær-
dig med at fortælle om forældrenes 
forfærdelige ulykke, snakkede hun 
videre som et vandfald. Hun ville 
gerne have Steen til at købe flere ting, 
hun kunne lave mad af. Steen slog det 
hen med, at præsten ikke betalte så 
meget i løn. Anna foreslog, at Steen da 
kunne finde sig et arbejde med bedre 
løn. Men det var Steen ikke interesse-
ret i. Han var godt til freds med sit job 
som graver. Steen fortalte Anne om sit 
job - om hvordan han byggede kister 
til de døde, holdt kirkegården pæn, 
arrangerede blomster og sørgede for at 
højtiderne forløb, som de skulle. Steen 
konkluderede, at han faktisk var en 
slags altmuligmand. Anna kunne ikke 
helt forstå, at Steen ikke havde råd til 
mere med alt det arbejde, han havde. 
Steen havde ikke lyst til at høre mere 
på Annes vrøvl - og desuden var det 
blevet tid til at ringe solen ned. Anne 
ville gerne med ham, men det ville 
Steen ikke høre tale om. Han var ret 
sikker på, at Annes ører ikke ville kun-
ne holde til larmen fra klokken. Men 
Anne mente nu, at efter alt det hun 
havde gjort for ham, så havde hun for-
tjent at komme med. Anne begyndte at 
snakke om alt det, hun havde gjort for 
Steen (hun havde fjernet spindelvæv 
og smidt de slidte sokker ud), og at han 
burde tale med præsten om en bed-
re løn. Hun havde også skaffe nogle 
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gardiner (som hun har ”lånt” fra sin 
modbydelige morfar). Hun snakkede 
og snakkede, og til sidst gav Steen op 
og tog hende med i klokketårnet. 

Scene 5: Solen
Da Anne og Steen nåede op i klokke-
tårnet, forklarede Steen Anne, hvor 
hun skulle stå. Anne ville gerne prøve 
at ringe med klokken, men det ville 
Steen ikke tillade. I stedet begyndte 
han selv at ringe solen ned. Anne sig-
nalerede til Steen igen og igen, at hun 
gerne ville ringe med klokken. Hver 
gang afviste han hende. Men Anne gav 
ikke op. Hun tog fat i rebet og ringede 
begejstret med klokken. Steen kunne 
ikke lade være med at smile ad Annes 
begejstring. 

Scene 6: Gardinerne
Hjemme hos Annes forældre hørte de 
solen blive ringet ned. Forældrene var 
ked af det og bekymrede over, at Anne 
stadig ikke var kommet hjem. Deres 
bekymring fik dem til at skændes om, 
hvis skyld det var, at Anne var væk. 
”Hvis du havde været mere til stede 
og mere opmærksom, så var det her 
måske aldrig sket!” sagde Annes mor, 
der syntes, at Annes far hele tiden sad 
med næsen i avisen.
”Og det skulle komme fra dig!?” svare-
de Annes far, der syntes, at Annes mor 
hele tiden sad og gloede på sig selv i 
spejlet. 
Deres skænderi buldrede derudad, da 
de pludselig opdagede, at deres gardi-
ner var væk. Det gjorde dem så forvir-
rede, at de helt glemte deres skænderi.  

Scene 7: De Døde
Steen studerede nøje, den bunke pa-
pirer, som han havde taget med hjem. 

Han havde fået til opgave at bygge en 
kiste til hr. Jansen, der gik bort i en 
alder af 88 år. Mens Steen fandt de 
brædder frem, han skulle bruge til 
kisten, sang han stilfærdigt en salme, 
samtidig med at han sludrede lidt 
med den afdøde. Han hørte derfor ikke 
Anne, der pludselig stod bag ham. 
Anne kunne ikke lade være med at 
drille ham lidt:
”Så er det altså rigtigt, hvad postbud-
det siger? Du taler med de døde!”
Men det syntes Steen ikke var mor-
somt. Han syntes i stedet, at postbud-
det skulle passe sig selv. Anne undre-
de sig over, hvorfor Steen talte med de 
døde, når de nu ikke kunne svare ham. 

Sov sødt, barnlille!
Lig rolig og stille,
så sødelig sov
som fuglen i skov,
som blomsterne blunde i enge!
Gud Fader har sagt:
Stå, engle, på vagt,
hvor mine de små er i senge!

Af N.F.S. Grundtvig (1844, 1850 og 1864)

Se og hør hele salmen her: 

https://www.folkekirken.dk/om-troen/

salmer/sov-soedt-barnlille

”Nej, men de kan lytte. I modsætning 
til de fleste levende. De har nok i sig 
selv!” svarede Steen. 
Pludselig fik Anne en idé: sammen 
skulle Steen og Anne holde den bedste 
jul nogensinde. Selvom Steen afviste 
idéen med den begrundelse, at julen 
koster mange penge, lod Anne sig ikke 

slå ud. Hun ville stå for det hele. Det 
eneste Steen skulle var at finde ud af, 
hvad han ønskede sig. Det var dog ikke 
så nemt for Steen, for han havde ikke 
holdt jul i mange år. 

Scene 8: De Levende
Annes far lagde telefonrøret på. Han 
havde lige talt med politikommissær-
en, der var overbevist om, at der var 
en sammenhæng mellem de stjålne 
ting og Annes forsvinden. Politiet var 
sikker på, at Anne var blevet taget. 
Politiet kunne dog ikke svare på, om 
Anne stadig var i live. Frygten for at 
Anne ikke længere var i live, rystede 
hendes forældre helt ind i det inderste. 
Annes far blev pludselige i tvivl om, 
hvorvidt han nogensinde havde fortalt 
Anne, at han elskede hende. Annes 
mor kunne ikke engang huske, hvad 
det sidste, hun sagde til Anne, var - og 
nu var der så meget, hun gerne ville 
have sagt til hende. Begge huskede de, 
dengang Anne blev født - så lille, skrø-
belig og smuk. Mindet fik al lysten til 
julemad til at forsvinde - hvilket var et 
held, for juleanden var forsvundet. 

Scene 9: Juleaften
Hjemme hos Steen var Anne i fuld 
gang med at pynte op til jul og dække 
bord, mens hun sang en hjemmelavet 
julesang. Hendes humør var højt, og 
hun kunne næsten ikke være i sin 
egen krop af bare spænding. Da Steen 
kom tilbage fra julegudstjenesten, 
ville han tale med Anne, men han blev 
overrumplet af hendes glæde. Anne 
tolkede hans alvorlige ansigt, som 
om at præsten havde været efter ham 
igen. Så for at hjælpe ham lavede hun 
et lille rollespil, så Steen kunne øve sig 
i at bede om mere i løn. Selvom Steen 
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TAL MED 
KLASSEN OM…

Forestillingens budskab

• Hvad tror du, at fortællingen om 
Anne og Steen i virkeligheden 
handler om? Hvorfor?

SPØRGSMÅL 
TIL ANNE

• Hvis du fik muligheden for at 
spørge den voksne Anne om no-
get, hvad ville du så spørge om?

 
• Prøv at lade klassen svare på dit 

spørgsmål til den voksne Anne!

syntes, det var en smule fjollet, føjede 
han Anne og spillede med. 
Efter rollespillet var det blevet tid til 
at slukke tørsten og få gaver. Steen 
måtte indrømme, at han ikke havde 
købt gaver. Heldigvis havde Anne gode 
forbindelser til Julemanden, der havde 
sørget for en pladespiller og en plade 
med rock og rul til Steen. Opfyldt 
af musikkens rytmer dansede de to 
venner, indtil Steen ikke kunne holde 
til mere. Efter dansen faldt snakken 
på Steens kone. Anne fortalte, at alle 
sagde, at han havde myrdet hende. 
Steen afviste rygterne og fortalte Anne 
sandheden: Steen og hans kone var 
blevet gift, inden han drog i krig. Da 
han kom hjem fra krigen, blev de skilt, 
fordi hun sagde, at han ikke længere 
var den samme, som hun havde giftet 
sig med. Anne forstod ikke, hvorfor 
Steen ikke var vred på sin kone, og 
hun foreslog, at de skulle lave et rol-
lespil, så Steen kunne øve sig i at tale 
med konen. Men det ville Steen ikke. 
Han havde noget andet, han ville tale 
med Anne om. 
Steen fortalte Anne, at det var på tide, 
hun tog hjem til sine forældre. Han 
ville egentlig have talt med hende, da 
han kom hjem fra julegudstjenesten. 
Men hun var så glad, så han nænnede 
det ikke. Til julegudstjenesten havde 
Steen set Annes forældre. De var triste 
og kun en skygge af dem selv, og de 
blev efter gudstjenesten for at bede. 
Men Anne ville ikke hjem.
”Jeg har ikke lyst til at bo der! De 
tænker kun på sig selv! De ser mig 
slet ikke, og de hører aldrig, hvad jeg 
siger!” forklarede Anne. 
Steen sagde til Anne, at hendes foræl-
dre havde ændret sig, og han forklare-
de at: 

”… nogle ting finder vi først, når vi har 
mistet dem!” 

Scene 10: Genforeningen
Da Anne vendte hjem til sine forældre, 
græd de af glæde. De fortalte Anne, 
hvor meget de havde savnet hende… 
og så undskyldte de. De takkede Steen 
for at have passet godt på deres lille 
pige.
Hjemme hos Steen var der pludselig så 
stille og tomt. Men heldigvis fik Anne 
lov til at besøge Steen efter skole. De to 
venner lavede nogle hemmelige sig-
naler, som kun de kendte til. Når Steen 
ringede tre gange med klokken, betød 
det, at han håbede, at hun havde det 
godt. Når han ringede syv gange med 
klokken, betød det, at hun snart skulle 
komme og besøge ham. Steen fik en 
lille lønforhøjelse og lappet taget. … og 
så gik tiden. Som tiden jo gør. 
Anne voksede op og rejste væk. Men 
så en dag ringede telefonen. Det var 
Annes far, der fortalte, at Steen var 
død.  

Den voksne Anne er ked af, at hun 
aldrig fik sagt ordenligt farvel - og tak 
til Steen. Faktisk har hun ikke lyst til 
at sige farvel. 
Men det behøver hun heller ikke…
”En begravelse handler om at huske; at 
mindes. Det er jo sådan, vi holder dem, 
vi elsker, i live. Ved at huske dem - på 
godt og ondt!”
Anne lover Steen, at hun aldrig vil 
glemme ham. Så ligger hun blomster-
ne på kistelåget og går.
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Om forestillingen

Spørgsmål om teateroplevelsen
• Hvad husker du bedst fra forestillin-

gen? Hvorfor?
• Hvad undrede du dig over i forestil-

lingen? Hvorfor?
• Hvad synes du var sjovest i forestil-

lingen? Hvorfor?
• Hvad var det sørgeligste i forestillin-

gen? Hvorfor?

Spørgsmål om scenografien
• Hvordan ser scenografien ud? (Hvad 

er der på scenen?) 
• Hvordan var farverne? 
• Hvordan kan vi se, at vi er hjemme 

hos Annes forældre?
• Hvordan kan vi se, at vi er hjemme 

hos Steen?

Spørgsmål om musikken 
• Hvilken musik lagde du mærke til i 

forestillingen? 
• Hvilke andre lyde var der? 
• Hvorfor tror du, man bruger stem-

ningsmusik og lydeffekter i en tea-
terforestilling?

Spørgsmål om skuespillere og roller
• Hvor mange forskellige roller var der 

i forestillingen?
• Hvor mange skuespillere var der 

med i forestillingen?
• Hvordan kunne man se på skuespil-

lerne, hvilken rolle de spillede? 

• Var det nemt at se på skuespillerne, 
hvornår de spillede de forskellige 
roller? Hvorfor/Hvorfor ikke? 

Spørgsmål om Anne
• Hvordan ser hun ud som barn?
• Hvordan ser hun ud som voksen?
• Hvordan beskrives hendes øjne - 

både af hende selv og hendes foræl-
dre?

• Hvorfor vil Anne ikke kaldes Mari-
anne, som hun jo hedder rigtigt?

•  Hvorfor river Anne hovedet af sin 
nye Barbie-dukke?

• Hvorfor løber Anne hjemmefra?
• Hvorfor vælger Anne at søge tilflugt 

i Steens hus?
• Hvorfor lyver Anne og fortæller 

Steen at hendes forældre er døde?
• Hvorfor stjæler/låner Anne sine for-

ældres ting og giver dem til Steen?

Hvorfor vender Anne hjem igen?
• Den voksne Anne er ked af, at hun 

ikke fik sagt ”tak” til Steen. Hvad 
ville hun sige tak for?

Spørgsmål om Steen
• Hvordan ser Steen ud?
• Hvad er hans arbejde?
• Hvilket øgenavn har folk i byen givet 

Steen?
• Hvorfor tror folk i byen, at Steen 

taler med de døde?
• Hvad siger folk i byen ellers om 

Steen?

• Hvorfor giver Steen Anne lov til at 
overnatte?

• Hvorfor overtaler Steen Anne til at 
tage hjem til sine forældre?

• Tror du Steen savner Anne efter, hun 
flytter hjem igen? Hvorfor?/Hvorfor 
ikke?

• Hvilken forskel har Anne gjort i 
Steens liv?

Spørgsmål om Annes far
• Hvordan så han ud?
• Hvad interesserede han sig for?
• Hvordan var han overfor Anne, før 

hun stak af?
• Hvordan var han overfor Anne, efter 

hun kom hjem?

Spørgsmål om Annes mor
• Hvordan så hun ud?
• Hvad interesserede hun sig for?
• Hvordan var hun overfor Anne, før 

hun stak af?
• Hvordan var hun overfor Anne, efter 

hun kom hjem?

Spørgsmål om Annes forældre
• Hvorfor ser Annes forældre hende 

ikke, når hun kommer ind i stuen på 
sin fødselsdag?

• Hvor tit tror du, det sker, at Anne 
ikke bliver set af sine forældre?

• Hvorfor inviterer Annes forældre 
kun voksne til Annes fødselsdag?

• Hvorfor tror Annes forældre, at der 
er nogen, der har taget Anne?

• Hvad taler Annes forældre med poli-
tiet om i telefonen?

• Hvorfor bliver Annes forældre ikke 
sure på Steen, da han bringer Anne 
hjem?

TEMA 1 
TEATERFORESTILLINGEN
OPLÆG TIL MUNDTLIGE REFLEKSIONER
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Fra venstre:  Kurt Bremerstent (instruktør), Sus Haugland (scenograf ), Erik Viinberg (skuespiller), 

Lisbeth Knopper (skuespiller), Brian Wind-Hansen (dramatiker), Jacob Venndt (komponist).

HELE HOLDET BAG 
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REKVISITVÆRKSTED
Til underviseren: Til disse opgaver 
skal eleverne bruge et stykke papir 
(gerne A3) og nogle farveblyanter 
eller tusser.

OPGAVE 1
Tegn en efterlysningsplakat af 
ANNE!

Du skal nu lave en rekvisit til ”De Usyn-
lige”. I forestillingen beskriver Annes 
far hende til politiet, så de kan lave en 
efterlysningsplakat. Vi ser aldrig plaka-
ten, vi hører kun om den. Men hvis nu 
plakaten havde været med i forestillin-
gen, havde det været en rekvisit. Det er 
nu din opgave at tegne Annes efterlys-
ningsplakat. 

På plakaten skal du skrive: 
• EFTERLYST 
•  Navnet på den efterlyste: MARIANNE 

(det hedder hun jo rigtigt) 
•  Alder: 9 år 
•  Hår: langt og lyst
•  Øjenfarve: blå/grå (skeløjet - ikke me-

get, men nok til at man ser det)
•  Højde: ca. 1 meter og 40 cm
•  Politiets telefonnummer (find på nog-

le tal)
•  Så skal du tegne et billede af Anne, så 

folk kan se, hvordan hun ser ud.

Tal om plakaterne på klassen. Hvilke 
forskelle og ligheder er der på efterlys-
ningsplakaterne!

OPLÆG TIL KREA-OPGAVER

OPGAVE 2
Tegn en efterlysningsplakat af 
din sidemakker!

Der blev lavet en efterlysningsplakat 
af Anne. Nu skal der laves en efter-
lysningsplakat af din sidemakker

På plakaten skal du skrive: 
• EFTERLYST 
• Navnet på din sidemakker
• Alder (hvis du ikke ved det, så 

spørg)
• Hår (farve og længde) 
• Øjenfarve (se godt efter)
• Højde (det kan være du bliver nødt 

til at måle din sidemakker)
• Politiets telefonnummer (find på 

nogle tal)
• Så skal du tegne et billede af din 

sidemakker, så folk kan se, hvordan 
han/hun ser ud

Hæng plakaterne op i klassen og tal 
om dem.

TEMA 1
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TEATERVÆRKSTED
Til underviseren: Til de følgende øvel-
ser skal I bruge så meget plads, at I 
kan stå i en rundkreds.

Opvarmning
Når man skal lave drama- og tea-
ter-øvelser, er de vigtigste arbejdsred-
skaber kroppen og fantasien. Derfor 
har begge dele godt af at blive varmet 
op - ligesom når I varmer op i idræt.  
Det kan også være en god idé at øve 
sig i at være dén, publikum kigger på. 
De følgende øvelser klarer det hele:
I får varmet både krop og fantasi op - 
og I får øvet jer i at være på. 

Send grimassen rundt 
- i rundkreds

DEL 1: 
• Deltager A starter med at lave en gri-

masse, som Deltager B skal kopiere.
• Deltager B laver derefter en ny gri-

masse, som Deltager C skal kopiere.
• Deltager C laver en ny grimasse, som 

Deltager D skal kopiere… osv.
• Lav 2-3 runder.
• TIP: Det kan være en god idé at 

underviseren starter de forskellige 
runder! Det kan være med til at løs-
ne op for modet og de gode idéer hos 
eleverne. (Gælder del 1-3).

DEL 2:
• Deltager A laver en grimasse + 

skulptur med kroppen, som Deltager 
B skal kopiere.

• Deltager B laver derefter en ny gri-

OPLÆG TIL DRAMA-OPGAVER

masse + ny skulptur med kroppen, 
som Deltager C skal kopiere… osv. 

• Lav 2-3 runder.

DEL 3: 
• Deltager A laver en grimasse + 

skulptur med kroppen + en lyd, som 
Deltager B skal kopiere.

• Deltager B laver derefter en ny gri-
masse + ny skulptur med kroppen + 
ny lyd, som Deltager C skal kopiere… 
osv. 

• Lav 2-3 runder.

Send Steen Stankelben rundt 
- i rundkreds

• Deltager A siger ordet ”Steen Stan-
kelben” til Deltager B helt neutralt/
almindeligt.

• Deltager B siger ordet ”Steen Stan-
kelben” til Deltager C helt neutralt/
almindeligt … osv.

• Når alle i rundkredsen har sagt or-
det helt neutralt/almindeligt, sættes 
der en følelse på ordet. En følelse 
skal hele rundkredsen rundt inden 
den skiftes, så alle får prøvet at sige 
ordet med den pågældende følelse. 

• Følelser: glad, sur, trist, bange, mo-
dig, stolt … (find gerne selv på flere).

• TIP: Det kan være en god idé at 
underviseren starter de forskelli-
ge runder! Det kan være med til at 
løsne op for modet og de gode idéer 
hos eleverne.

TEMA 1
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Teaterøvelser

I behøver ikke bruge kostumer, re-
kvisitter eller scenografi, når I laver 
øvelserne. Man kan sagtens mime, at 
man koger en kartoffel uden at have 
en gryde, og man kan sagtens spille en 
fin dame, der ser sig i spejlet, uden at 
have et spejl. Men har I mulighed for 
at krydre øvelserne med kostumer, re-
kvisitter og scenografi, er I naturligvis 
velkomne til at gøre det. 

ØVELSE 1
Lav jeres egen scene til ”De Usynli-
ge”

Kan I huske scenen, hvor Annes mor 
og far taler med Steen, efter han har 
bragt Anne tilbage til sit hjem? Nej? 
Det er fordi, den ikke er med i fore-
stillingen. Steen forklarer ganske kort, 
hvad der skete: 

Det er nu jeres opgave at lave scenen 
ud fra den information, som Steen har 
givet os. 

Det I skal gøre er:
1. Gå i grupper af 3-4 elever 
2. Fordel roller: Steen, Annes mor 

(Inger) og Annes far (Herman) - og 
muligvis Anne.

3. Hvad sker der i scenen? Bliver Steen 
inviteret ind til te? Giver Annes mor 
Steen et kram, fordi hun er taknem-
melig for hans hjælp? Giver Annes 
far Steen et håndtryk - og bliver 
ved med at ryste Steens hånd i lang 
tid? Eller noget helt fjerde? (Det er 
en god idé at finde på nogle fysiske 
handlinger i scenen, så det ikke 
bare bliver tre voksne, der snakker).  

4. Lav replikker til scenen. Hvad siger 
de til hinanden? Og hvordan siger 
de det (ked af det, glad, genert eller 
på en helt fjerde måde)?

5. Øv scenen nogle gange.
6. Spil scenen for klassen.

Når I har set alle scenerne, kan I snak-
ke om forskelle og ligheder i det, I lige 
har set. 

ØVELSE 2
Sladretanternes te-selskab

Kan I huske, at der var en masse 
sladder om Steen? I byen sagde man, 
at Steen opbevarede de døde i sin stue 
- og at han talte med dem. Man sagde 
også, at Steen havde myrdet sin kone 
og begravet hende i haven. Det var ren 
sladder. Nu er det jeres tur til at sladre 
om Steen. 
 

TEMA 1

Uddrag fra De Usynlige, 
scene 10

STEEN:
Og så fortalte jeg om alt, hvad der var 
sket. Og de blev slet ikke vrede. De 
takkede mig for, at jeg havde passet på 
deres lille pige.
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Det I skal gøre er:
1. Gå i grupper af 3-4 elever 
2. Fordel roller: Sladretante 1, Slad-

retante 2, Sladretante 3 - og måske 
Sladretante 4 (I må gerne give slad-
retanterne navne). (En sladretante 
kan også være en dreng. Bare tænk 
på Annes far. Han var også en vær-
re sladretante). 

3. Hvad sker der i scenen? Selvom 
sladretanterne holder teselskab, må 
der gerne ske noget. Fx Sladretan-
te 1 strikker og bliver kludret ind i 
strikketøjet. 

 Det er en god idé at finde på nogle 
fysiske handlinger i scenen, så det 
ikke bare bliver nogle voksne, der 
snakker).  

4. Lav replikker til scenen. Hvad siger 
de til hinanden? Hvilke løgnehisto-
rier finder de på om Steen?  Hvor-
dan siger de replikkerne? (ivrig, 
bange, forarget, hemmelighedsfuldt 
eller noget helt femte)?

5. Øv scenen nogle gange.
6. Spil scenen for klassen.

Når I har set alle scenerne, kan I snak-
ke om forskelle og ligheder i det, I lige 
har set. 
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TEMA 2 TEMA 2
AT MISTE OG MINDES

OPLÆG TIL MUNDTLIGE REFLEKSIONER

De Usynlige, uddrag af scene 10, slutning: 

STEEN
… nu er du altså nødt til at gå. Du skulle jo nødigt komme for sent til min begravelse.

ANNE VOKSEN
Skal vi ikke fortælle historien én gang til?

STEEN
Nej, Anne. Der er ikke mere at fortælle.

ANNE VOKSEN
Men jeg har ikke lyst til at sige farvel.

STEEN
Det behøver du da heller ikke. En begravelse handler om at huske; at mindes. Det er jo 
sådan, vi holder dem, vi elsker, i live. Ved at huske på dem, på godt og ondt. 

ANNE VOKSEN
Jeg vil aldrig glemme dig.

STEEN
Og bare fordi, du ikke kan se mig, er det jo ikke ensbetydende med, at jeg er væk.

Steen nikker til Anne tager kasketten af og hænger den op på den krog, hvor-
på den hang i åbningsbilledet. ANNE lægger blomster på kistelåget. Hun går.

SLUT
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TAL MED KLASSEN OM …   

Sidste scene: 

• Hvorfor vil Anne gerne fortælle hi-
storien igen?

• Hvorfor har Anne ikke lyst til at sige 
farvel til Steen?

• Hvorfor lover Anne Steen, at hun 
aldrig vil glemme ham? 

• Hvad betyder Steens sidste replik?: 
Og bare fordi, du ikke kan se mig, er det 
jo ikke ensbetydende med, at jeg er væk.

• Hvad tænkte du, da forestillingen 
sluttede? Gjorde slutningen dig glad 
eller trist? Hvorfor?

TAL MED KLASSEN OM …   

Annes minder: 

Anne har mistet sin gode ven Steen. 
Men heldigvis har hun en masse min-
der om ham.

• Hvad tror du, er Annes bedste minde 
om Steen? Hvorfor?

• Hvad synes du, er det sjoveste min-
de, Anne har om Steen? Hvorfor?

• Tror du Anne bliver glad eller trist, 
når hun tænker på Steen? Hvorfor?

Annes minder om Steen bor i hendes 
hukommelse. Menneskets hukommel-
se er en sjov og kompliceret størrelse. 
Bare se her ...

TAL MED KLASSEN OM …  
Dit første minde

• Hvad er dit første minde? 
Kan du fx huske noget fra, da du star-
tede i skole? 
Eller måske kan du huske noget fra 
børnehaven? 
Eller måske endnu tidligere?

HUKOMMELSE

- Evnen til at huske infor-
mation af forskellig art. 

Der findes flere typer hukommelse. 
De mest kendte er:
• Korttidshukommelse: - Ting, der 

skal huskes i kort tid (fx indkøb-
sliste)

• Langtidshukommelse: - Ting, 
man bliver ved at huske (fx viden, 
erfaring og minder)

MINDER/
ERINDRINGER

• En bestemt form for hukommelse, 
hvor vi kan huske og genopleve 
vores personlige oplevelser.

 
• Erindringer kan dukke op plud-

seligt, eller de kan sættes i gang 
af en duft, et stykke musik, en 
genstand eller noget andet, der er 
forbundet til erindringen/mindet. 

TEMA 2
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TEMA 2 De Usynlige, uddrag af scene 1:

Regibemærkning

STEENS hjem. En dunkel, støvet 
stue. ANNE træder ind i et mørkt 
rum. Trægulvet knirker. Støvet 
hvirvler rundt i de få lysstråler, der 
trænger ind gennem sprækkerne.
Rummet bliver oplyst. Hun får øje 
på Steens kasket, tager den ned fra 
knagen og mindes. Da hun er på vej 
ud, får hun øje på den gamle kiste. 
Hun åbner kisten. Det er en rode-
kasse fyldt med ting. Fra kistens 
indre tager hun et par gule børne-
sko op. STEEN tager sin kasket ned 
fra krogen og kigger på Anne. Han 
begynder at tale med ANNE, men 
hun kan endnu ikke se ham.

TAL MED KLASSEN OM …  

Minder

Anne går ind i Steens gamle hus. Hun 
finder hans gamle kasket, og så kom-
mer minderne til hende. 

• Har du prøvet at finde en ting, der 
fik dig til at mindes noget rart? (fx 
en gammel bamse eller en bog, du 
kan huske, fra da du var lille)

• Har du prøvet at dufte til noget, der 
fremkaldte et minde? (fx kanel)

• Har du prøvet at høre et stykke mu-
sik, der fik dig til at mindes en god 
oplevelse? (fx en ferie)

FEM FINURLIGE 
FACTS OM 
HUKOMMELSEN

1. Man kan træne hukommelsen 
ved at spille et musikinstrument 
eller spille skak.

 Når man koncentrerer sig om at 
spille musik eller spille skak, træ-
ner man korttidshukommelsen.

2. Vi husker bedst dét, der inte-
resserer os.

 Det er derfor, der er nogle, der 
kan huske teksterne til alle 
Rasmus Seebachs sange, men de 
glemmer, hvordan man regner 
med brøker. 

3. Kakao er godt for hukommel-
sen.

 Det er flavonoiderne i kakaoen, 
der hjælper på blodgennem-
strømningen i den del af hjer-
nen, hvor hukommelsen sidder. 
Flavonoider er et stof, der findes 
naturligt i planter, træer, frugt 
og grønsager - og altså også i 
kakaobønner. 

4. Grøn te er også godt for 
 hukommelsen.
 De grønne teblade danner en ak-

tivitet i hjernen, der øger evnen 
til at huske.

 
 … men vi kan trænes os op til at 

kunne huske mere.

5. Vi bruger kun 10% af vores hu-
kommelse.
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Ordforklaring

Regibemærkning

Et vigtigt notat i manuskriptet fra 
dramatikeren. En regibemærk-
ning kan indeholde information 
om rollernes udseende eller deres 
handlinger, men det kan også være 
information om lys, lyd eller sceno-
grafi.

HUSKE-QUIZ
Til quizzen skal I bruge papir og farve-
blyanter.
Eleverne skal skrive tallene 1 - 10 un-
der hinanden på papiret.
Læreren stiller spørgsmålene, og 
eleverne tegner eller skriver svarene 
på papiret ud for de tal, der svarer til 
spørgsmålet. Når alle spørgsmål er 
stillet, gennemgår I svarene på klas-
sen. 
Hvem huskede mest?

1. Hvilken farve havde Annes kjole? 
(Grøn)

2. Hvilken farve er telefonen i Annes 
hjem? (Sort)

3. Hvem talte Annes far i telefon 
med? (Politiet)

4. Hvad fik Anne at spise på sin fød-
selsdag? (Aspargessuppe)

5. Hvad fik Anne i fødselsdagsgave? 
(En Barbie-dukke)

6. Hvad kogte Anne til Steen? (En 
kartoffel)

7. Hvad gav Anne Steen i julegave? 
(En pladespiller og en plade)

8. Hvorfor stod der en spand i Steens 
hus? (Der var hul i taget)

9. Hvad fik Anne og Steen at spise 
juleaften? (And)

10. Hvad byggede Steen inde i stuen? 
(En kiste)

BONUS 1
Lav quizzen med flere svarmuligheder. 

Fx: Hvilken farve havde Annes kjole: 
Gul, grøn eller lyseblå?

Du kan enten gøre det mundtligt eller 
du kan lave en tipskupon, hvor børne-
ne skal sætte et kryds ved det rigtige 
svar.

BONUS 2
Lav jeres egen huske-quiz i mindre 
grupper. I kan lave quizzer om fore-
stillingen, men I kan også lave quizzer 
om klasseture, klassearrangementer 
eller noget helt tredje. Lad grupperne 
skiftes til at stille deres spørgsmål til 
resten af klassen. 

TEMA 2
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TEMA 3 TEMA 3
USYNLIGHED OG ENSOMHED

OPLÆG TIL MUNDTLIGE REFLEKSIONER

TAL MED KLASSEN OM …   

Forestillingens titel: ”De Usynlige”. 

Hvorfor hedder forestillingen ”De 
Usynlige”?
• Hvad betyder det ”at føle sig usyn-

lig”?
• Hvorfor er Anne usynlig?
• Hvorfor er Steen usynlig?
• Hvordan bliver Anne og Steen syn-

lige?

De Usynlige, uddrag af scene 1:

ANNE VOKSEN
- Da jeg gik ind i stuen og sagde god-
morgen, hørte min mor og far mig over-
hovedet ikke. De opdagede ikke engang, 
at jeg stod der.

TAL MED KLASSEN OM …   

Voksne Annes replik.

• Hvordan tror du, Anne havde det, 
da hun stod i stuen uden at hendes 
forældre opdagede hende?

• Tror du, Anne tit oplevede, at hendes 
mor og far ikke lagde mærke til hen-
de? Hvorfor?

• Kan du huske andre situationer, 
hvor Anne ikke blev set, hørt eller 
lyttet til?

• Hvorfor tror du, at Anne var usynlig 
for sin mor og far?

• Tror du, at Anne var usynlig, da hun 
kom hjem igen? Hvorfor ikke?

TAL MED KLASSEN OM …   

Ensomhed 

• Hvad betyder det ”at være ensom”?
• Hvordan har man det, når man er 

ensom?
• Hvordan ser man ud, når man er 

ensom?
• Er ”at være ensom” og ”være alene” 

det samme? Hvad er forskellen?
• Bestemmer man selv, om man vil 

være ensom? Hvorfor/ Hvorfor ikke?
• Hvad er dit bedste råd til en, der 

føler sig ensom?
• Hvad er det modsatte af ensomhed?

• Tror du, Anne er ensom i starten af 
forestillingen? Hvorfor/hvorfor ikke?

• Tror du, Steen er ensom i starten af 
forestillingen? Hvorfor/hvorfor ikke?

• Er Anne og Steen stadig ensomme i 
slutningen af forestillingen?

• Hvorfor ikke? Hvad har ændret sig?
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TEMA 3

Ensomhed
Ensomhed er en ubehage-
lig følelse, og den kan føles 
meget smertefuld indeni. At føle sig 
ensom handler om at føle sig ufri-
villigt alene. Man kan sagtens være 
alene uden at føle sig ensom, og 
man kan også være sammen med 
andre og føle sig ensom. 

Det kan være svært for dem, der fø-
ler sig ensomme, at række hånden 
ud til andre. 

Det er ikke flovt at være ensom. 
Man er ikke ”forkert”, fordi man 
føler sig ensom. De fleste menne-
sker - også børn og unge - oplever 
ensomhed på et eller andet tids-
punkt. For nogle mennesker varer 
ensomheden i en kortere periode, 
for andre mennesker varer den i 
længere tid. 

Nogle mennesker kan selv bryde 
ensomheden, mens andre har brug 
for hjælp. 

Kilde: Psykiatrifonden

HVIS DU FØLER 
DIG ENSOM, SÅ TAL 
MED NOGEN OM 
DET. 

Det kan være dine forældre, din ynd-
lingstante eller en lærer, som du føler 
dig tryg ved.

Du kan også ringe til BØRNETELEFO-
NEN: 116 111
Det er er gratis og anonymt - det vil 
sige, du ikke behøver at sige dit navn.

ORDFORKLARING
 
Ensomhed

• At føle sig alene og forladt / at 
savne andres selskab / at føle sig 
udenfor fællesskabet / at føle sig 
usynlig
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TEMA 3 OPLÆG TIL KREA-OPGAVE

Ensomhedens værksted
Til underviseren: I denne opgave skal 
eleverne bruge et stykke A4-papir, samt 
farveblyanter, tusser og/eller vandfarve. 
Derudover skal du bruge en musikafspiller 
(fx en smartphone med ekstern højtaler), 
og noget stille musik med en melankolsk 
stemning. Du kan vælge at spille musik 
under hele opgaven eller bare i starten. Til 
at afrunde øvelsen, skal du bruge et stykke 
musik med gang i (evt. Ronnie Hawkins: 
My Gal is Red Hot). Opgaven skal løses 
individuelt. 

Alle føler sig ensomme på et eller 
andet tidspunkt i livet. Måske har du 
allerede prøvet det - måske har du 
ikke. Men selvom man ikke har prøvet 
det, kan man sagtens forestille sig, 
hvordan det føles at være ensom og 
usynlig. 

OPGAVE
Lav et billede af Ensomhed

Sådan gør du:
• Sæt dig godt til rette på din stol og 

luk øjnene.
• Læreren sætter noget stille musik 

på.  
• Lyt og lad tankerne vandre … og se 

om du fanger en stemning, nogle 
farver eller billeder.

• Når du er klar, åbner du øjnene og 
begynder på dit billede af ensomhed. 
Der må gerne være mennesker på 
billedet, men det behøves ikke. Det 
er dit billede. Du bestemmer. 

• - Det er vigtigt, at du ikke taler un-
der øvelsen. Bare vær helt stille. 

Når billederne er færdige:
• Fortæl klassen om dit billede:
 - Hvorfor har du valgt at male en- 

 somheden lige netop sådan? 
 - Hvorfor har du valgt de farver, der  

 er på dit billede? 
 - Hvorfor har du valgt det motiv,  

 der er på dit billede? 
  - Hvorfor tror du, at ensomheden  

 ser sådan ud?

Når alle har præsenteret deres billede, 
kan I tale om forskelle og ligheder ved 
billederne. 

Afrunding
• Når I er færdige med at tale om 

billederne, skal I lige have rystet 
følelsen af jer.

• Rejs jer op og skub stolene ind til 
bordet

• Jeres lærer sætter noget 
rock’n’roll-musik på (evt. Ronnie 
Hawkins: My Gal is Red Hot)

• Så er der fri rock’n’roll-dans. Dans 
med hele kroppen. Brug både arme 
og ben, og sørg for at få rystet 
numsen rigtig godt. Bare giv den 
gas, ligesom Anne og Steen gjorde, 
da de dansede til rock’n’roll-musik. 
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TEMA 3Musikforslag
Der findes masser af stemningsfuld 
musik på Spotify. Du kan selv finde 
noget, men du er også velkommen 
til at bruge den playliste, vi har 
sammensat til formålet. 

1. Black Hill & Silent Island: Dawn 
(3:28)

2. Crash Test Dummies: Untitled 
(1:43)

3. Secret Garden: Songs from a Se-
cret Garden (3:34)

4. Johann Sebastian Bach: Air On A 
G String (3:24)

5. Heinz Goldblatt: Harps (3:19)
6. Ronnie Hawkins: My Gal is Red 

Hot (1:52)
 
Brug din Spotify-app til at scan-
ne koden og få direkte adgang til 
playlisten.
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TEMA 4 TEMA 4
SYNLIGHED OG VENSKAB

OPLÆG TIL MUNDTLIGE REFLEKSIONER

De Usynlige, uddrag af scene 10:

ANNE VOKSEN
Jeg fik aldrig sagt ordentligt farvel. 
Eller tak.

STEEN
Du skylder mig ikke noget tak, det er 
nærmere omvendt.

ANNE VOKSEN
Hvad mener du?

STEEN
Du var den første i mange år, der rent 
faktisk så mig. Og du var kun et barn. 
Du skylder mig ikke noget, og det tror 
jeg også godt, du ved.

TAL MED KLASSEN OM …   

Samtalen mellem voksne Anne og 
Steen

• Hvad er det, Anne gerne ville have 
sagt ’tak’ for?

• Hvorfor tror du, at hun gerne ville 
have sagt tak til Steen?

• Hvorfor mener Steen ikke, at Anne 
skylder ham et ’tak’?

TAL MED KLASSEN OM …   

Venskab

• Hvad er en ven?
• Hvordan er man en god ven?
• Hvad laver venner sammen?
• Hvor mange venner kan man have?
• Hvad er forskellen på en ven og en 

bedsteven?
• Kan man kun have én bedsteven 

eller kan man godt have flere?

• Hvad mener Steen med, at Anne var 
’den første, der rent faktisk så ham’?

• Tror du, at Anne gjorde en forskel i 
Steen liv? Hvordan?

• Tror du, at Steen gjorde en forskel i 
Annes liv? Hvordan?

• Tror du, Anne og Steen ser hinanden 
som venner? Hvorfor? /Hvorfor ikke?

• Kan børn og voksne godt være ven-
ner? Hvorfor? /Hvorfor ikke?

TAL MED KLASSEN OM …   

Vise ord om venskab

Hvad betyder disse citater og ord-
sprog:

Gode venner kan lave alting sammen 
– men kun de bedste venner er i stand 
til at lave ingenting sammen.
- Peter Plys
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Mange mennesker vil gå ind og ud 
af dit liv, men kun sande venner vil 
efterlade fodspor i dit hjerte.
- Eleanor Roosevelt

Venner er den familie, du selv vælger.
- Ukendt

Én ven er bedre end 100 bekendte.
- Ukendt

Gode venner og veninder er som stjer-
ner. Man kan ikke altid se dem, men 
man ved, de altid er der.
- Ukendt

Venskab er den bedste medicin mod 
ensomhed.
- Ukendt

ORDFORKLARING: 

Ordsprog

• En kort fast sproglig vending, der 
sammenfatter en erfaring eller et 
godt råd.

• Fx: Erfaring: Brændt barn skyr 
ilden // Godt råd: Hvis hesten er 
død, så stå af.

• Et ordsprog har ingen ophavs-
mand. Det vil sige, at man ikke 
ved, hvem der sagde det først. 

ORDFORKLARING

 Citat

• En nøjagtig gengivelse af noget, 
der er blevet sagt eller skrevet.

• Fx: ”Lev med det!” - Mette Frede-
riksen 

• Et citat har altid en ophavsmand. 
Det vil sige, at man ved hvem, der 
har sagt eller skrevet det. 

• Hvis man gengiver et citat på 
skrift, skal man altid huske at an-
give kilden (altså man skal huske 
at skrive, hvem der har sagt eller 
skrevet det, man citerer.)

OPLÆG TIL KREA-OPGAVE

Venneværksted

Til underviseren: Til opgaverne skal ele-
verne bruge et stykke papir (gerne A3), en 
lineal og nogle farveblyanter eller tusser. 

OPGAVE
Lav en tegneserie om Anne og Steen

I forestillingen hørte vi om nogle af de 
oplevelser, som Anne og Steen havde 
sammen. 

Vi hørte blandt andet om: 
• Dengang Anne kogte en kartoffel til 

Steen
• Dengang Anne lærte Steen at bede 

om lønforhøjelse

TEMA 4
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TEMA 4 • Dengang Anne og Steen dansede til 
rock’n’roll

• Dengang Anne var med Steen i klok-
ketårnet

• Dengang Steen fulgte Anne hjem til 
sine forældre

Nu skal I forvandle Anne og Steens 
oplevelser til en tegneserie. 

Sådan gør I: 
• Hver elev får et stykke papir
• Papiret skal deles op i seks felter - 

brug en lineal, så felterne bliver lige
• Vælg hvilken af Anne og Steens 

oplevelser, du vil lave til en tegnese-
rie. Du må gerne bruge en af ople-
velserne fra listen herover, men det 
kan også være, at du kan huske en 
anden oplevelse, de to venner havde 
sammen 

• I det første felt skriver du titlen på 
din tegneserie. Fx: ”Anne og Steen - 
Den ukogte kartoffel” eller ”Anne og 
Steen danser rock’n’roll”

• I det sjette felt skriver du SLUT
• I de fire felter, der er tilbage, laver du 

din tegneserie. Du må gerne bruge 
tale- og tankebobler

TIP: Fordel handlingen i de fire tegne-
seriefelter således: 

Billede 1: Start (hvordan starter histo-
rien?)
Billede 2+3: Handling (hvad skete der 
så?)
Billede 4: Slutning (hvordan ender 
historien?)
Når tegneserierne er færdige, kan I 
skiftes til at læse dem op for klassen. 
Husk at vise billederne!

ORDFORKLARING

Taleboble/tankeboble

• En taleboble er en boble i en 
tegneserie, der viser, hvad figu-
rerne siger. Taleboblen har en lille 
spids, der peger ned mod den, der 
taler. 

• En tankeboble er en boble i en 
tegneserie, der viser, hvad figu-
rerne tænker. Tankeboblen har 
nogle små bobler, der peger ned 
mod den, der tænker.

 

• Hvis en taleboble har takker, viser 
det, at figuren råber eller skriger.
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TEMA 4OPLÆG TIL DRAMA-
OPGAVER

Dramaværksted

Til underviseren: Til de følgende øvelser 
skal I bruge godt med plads. I skal også 
bruge nogle stole og et tørklæde. 

Dramaøvelse 1:
Jeg er din ven

Sådan gør I: 
1. En elev sætter sig på en stol med 

bind for øjnene.
2. De øvrige elever prøver efter tur 

at narre eleven på stolen ved efter 
tur,at sige: ”Jeg er din ven!”

3. De elever, der prøver at narre ele-
ven på stolen, må forvrænge deres 
stemme.

4. Det gælder for eleven på stolen om 
at gætte så mange ”venner” som 
muligt. 

TIP: I kan evt. dele klassen over i to og 
lade de to grupper lege legen samti-
dig. På den måde bliver der mindre 
ventetid. 

Dramaøvelse 2:
Vennetyv

Sådan gør I: 
1. Elevernte deles op i to grupper. Der 

skal være én elev mere i den ene 
gruppe end i den anden. Er der et 
lige antal elever i klassen, må lære-
ren lege med. 

2. Den mindste gruppe elever sætter 
sig i en rundkreds på stole (uden 
hjul) med ansigterne mod hinan-
den. 

3.  Der tilføjes en tom stol til rund-
kredsen. 

4.  Den største gruppe elever stiller sig 
bag stolene med armene ned langs 
siden.

5.  Den elev, der står bag den tomme 
stol, er vennetyven.

6.  Vennetyven skal tyvstjæle en ven 
fra en af de andre stole til sin egen 
stol.

7.  Når vennetyven blinker til en elev, 
der sidder på en stol, skal denne 
elev rejse sig og løbe hen og sætte 
sig på vennetyvens stol. 

8.  De elever, der står bag stolene, kan 
forhindre tyveriet af deres ven på 
stolen, ved at røre deres ven på 
skulderen, inden vennen når at 
flygte hen til vennetyven. (Al berø-
ring mellem skulder og bæltested 
tæller).

9.  Lykkes det for vennen at flygte, 
er der nu en ny tom stol og en ny 
vennetyv. Lykkes det ikke, fortsæt-
ter vennetyven med at blinke til de 
siddende elever, indtil det lykkes at 
stjæle en ven fra en af stolene. 

10. Efter nogle runder, bytter de to 
grupper plads. En elev må tage 
endnu en runde i den stående 
gruppe for at det går op. 

Note: Det er vigtigt, at alle de elever, der 
sidder på stolene, ser på vennetyven, 
så vennetyven kan få øjenkontakt med 
dem og blinke til dem.

Tak, fordi I arbejdede med 
De Usynlige!
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