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OM FORESTILLINGEN

Aldersgruppe: +4 år
Himmelvandreren Godtfred fortæller os i denne forestilling historien om
verdens aller tidligste begyndelse. Med sin tidsmaskine, som indeholder
“hele verden”, rejser han rundt på jorden og rydder op efter menneskene.
For de roder og smider affald overalt, og det er ikke godt. Vi skal jo passe
på Jorden. Vi får lov til at komme med på en rejse gennem tiden, der starter
med BigBang. Senere møder vi Naturen, de sure sokker Jokke og Sokke
og sågar en dinosaur. Sammen med børnene opdages hele begyndelsens
begyndelse og der må naturligvis undres og der må grines, for jorden består
jo også af gas.
Historien om verdens begyndelse er fortalt i en morsom, enkel og poetisk
form. Her opstår dukker ud af skrald og ingenting – til stor undren for både
Godtfred og os.
Verden – og så mig er en forestilling for de mindste. En musikalsk fortælling
om verdens begyndelse – med planter, mærkelige dyr og ikke mindst menneskene! Men det er også historien om, at vi skal passe på den jord, vi har.

Skuespiller
Uffe Kristensen

Tekst og ide: Uffe Kristensen
Instruktion: Christina Jørgensen
Scenografi: Uffe Blaabjerg
Dukker: Uffe Kristensen
Musik: Niels Kilele
Lys og teknik: Jesper Jepsson
Foto: Anders Hede
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Kære lærere og pædagoger
Teaterhuset Filuren vil gerne udvide teateroplevelsen for de børn og unge, der besøger
os. Vi ønsker at børnene får lov til at fordybe sig, og aktivt arbejde med forestillingernes
emner, for på den måde at åbne for efterfølgende refleksion og forståelse.
I kan selv plukke de opgaver ud I synes passer ind i jeres program og tidsplan.
Materialet består af øvelser, der henvender sig til forskellige refleksions- og udtryksformer både før og efter forestillingen. Der er refleksionsøvelser, hvor børnene snakker
om det de skal se og det de har set, og de får mulighed for at reflektere over forestillingen i forhold til dem selv. Der er kreative øvelser, hvor børnene via blandt andet
tegning, får mulighed for at genkalde sig historien. Og der er kropslige øvelser, der
lægger op til aktiv læring, hvor børnene gennem kroppen får mulighed for at udtrykke
følelser og temaer fra forestillingen.
Til skolebørnene er der desuden opgaver der lægger op til, at de arbejder skriftligt med
deres oplevelser og indtryk.
“Scenekunst stimulerer sproget”. Dette er overskriften på Børnekulissens projekt, der
tilbyder børnehaver en gratis scenekunstoplevelse samt minibogen “Børnehavens
superhelt”. Formålet med projektet er, at stimulere og arbejde med udvidelse af
børnenes ordforråd gennem en scenekunstoplevelse. Scenekunst leger fantasifulde
oplevelser ind i vores hverdag - gode oplevelser, der bidrager til, at barnet husker flere
ord.
I kan læse mere om projektet på www.kulissen.dk/scenekunst Fortæl mig, og jeg glemmer.
Vis mig, og jeg husker.
Inddrag mig, og jeg forstår.
Kinesisk ordsprog
Inspiration til materialet er hentet fra ZeRUM v. Sine Sværdborg, ZeBU København.
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ØVELSESKATALOG - Før forestillingen
1. REFLEKSIONSØVELSE

Med denne øvelse ønsker vi at give børnene en forståelse af hvad teater er for en
størrelse, og hvad det vil sige at gå i teater. På denne måde skabes der en tryghed for
børnene, idet de får italesat hvad de skal, hvorfor og hvordan. Efter jeres snak med
børnene kan I se den lille præsentationsvideo vi har lavet.
Snak med børnene om følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Er der nogle der har været i teatret før? Med hvem?
Hvordan kommer man hen til teatret? Med bus/tog, på gåben.
Hvordan ser der ud på teatret? Er der mørkt eller lyst i salen?
Må man gerne snakke og grine under forestillingen?
Hvad er forskellen på at gå i teater og gå i biografen?
Hvad laver en skuespiller?
Hvad er en scenografi?

Find gerne selv på flere ting at snakke med børnene om.
Det kan også være børnene selv har spørgsmål eller ting
de ved om teatret.
Skriv gerne “teaterordene” ned på et stykke papir,
så I kan finde dem frem igen efter
forestillingen.
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2. REFLEKSIONSØVELSE
Denne øvelse kan laves både skriftligt og mundtligt. Øvelsen tager udgangspunkt i
tre forskellige billeder fra forestillingen. Først får børnene lov til at kigge på billederne.
Derefter snakker I om hvad I ser på billederne. Til sidst skal I selv digte videre på
billedernes historie (enten skriftligt eller mundtligt). Husk at der ikke er noget rigtigt eller
forkert svar.
1.Kig på de tre billeder fra forestillingen.
2.Snak om hvad I ser på billederne.
3. Giv billederne en overskrift.
4. Skriv/digt en kort historie om et eller flere af billederne. Historien skal have en start, en
midte og en slutning.
5. Hæng historierne op i klassen/institutionen, og snak om de forskellige historier.
I institutionen kan den voksne skrive historien ned.
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ØVELSESKATALOG - Efter forestillingen
1. REFLEKSIONSØVELSE
Sæt jer i en rundkreds på gulvet. Lad nu børnene/eleverne svare på
nedenstående spørgsmål:
Beskrivende:
- Hvad sker der i forestillingen?
- Hvad lagde I særligt mærke til i forestillingen?
- Fortæl lidt om de forskellige figurer i forestillingen? Beskriv hvem
forestillingen handler om. Godtfred, Naturen, Jokke og Sokke, Dino,
Hulemanden Adam.
- Hvilke temaer er der i forestillingen?
Analyserende:
- Hvad var sjovt/spændende/uhyggeligt/mærkeligt i forestillingen?
- Hvorfor går Godtfred rundt og rydder op og vasker gulv?
- Hvorfor er Jorden ked af det?
- Naturen siger at den “er meget smukkere om sommeren”. Hvad mener den
mon med det?
- Hvorfor begynder Adam at drille jorden og Godtfred?
Perspektiverende:
- Har du oplevet naturen/jorden være “ked af det”?
- Hvad kan du selv gøre for at passe på naturen/jorden?
- Hvorfor er det vigtigt at passe godt på jorden, og ikke smide skrald og affald?
Stil gerne flere spørgsmål, og lad også børnene stille deres egne spørgsmål.
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2. REFLEKSIONSØVELSE
Tegn din teateroplevelse. Hvad synes DU var det vigtigste ved forestillingen? Husk at der ikke er noget rigtigt eller forkert svar.
1. Gør børnene/eleverne opmærksomme på, at det de husker om
forestillingen sikkert er forskelligt, og at det nu skal handle om,
hvad de hver især synes var vigtigt, godt eller spændende ved
teateroplevelsen.
2. Få eleverne til at strække sig eller hoppe et par gange, så de er parate
til at gå i gang med øvelsen.
3. Børnene/eleverne tegner i stilhed det, de oplevede var vigtigt. De må
gerne tegne flere tegninger.
4. Efter ca. ti minutter må børnene/eleverne gerne begynde at tale
sammen om det de tegner. Derved får eleverne suppleret deres
visuelle fremstilling.
5. Eleverne vælger hver især den af deres tegninger, som de selv synes,
fortæller bedst om deres teateroplevelse.
6. Hæng tegningerne op i klassen/institutionen og lad børnene/eleverne
kigge på hinandens tegninger. De kan eventuelt stille spørgsmål til
hinanden om det, de ser på tegningerne.
Sørg for at der er papir, tuscher og farver tilgængelige til alle børn/elever.
Øvelsen er inspireret af Teateroplevelser, som er udviklet af post.doc. Ph.d Louise Ejgod Hansen, Aarhus Universitet.
Tine Eibye, producent Randers Egnsteater og Pernille Welent Sørensen, konsulent Teatercentrum.
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1. KREATIV ØVELSE: MIN EGEN JORD
Hvordan skal DIN jord se ud? Nedenfor har vi tegnet jorden til jer. Det er nu
op til hvert enkelt barn at vælge, hvad der skal være på jorden. Klip ud fra
blade og magasiner, og/eller tegn selv. Skal der være skrald på jorden?
Hvorfor/hvorfor ikke? Skal du have dinosaurer på din jord, eller måske fylde
din jord med en anden yndlingsting? Slip fantasien løs.
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2. KREATIV ØVELSE 2. SOL, LUFT og VAND.
Godtfred fortalte jer hvad Naturen har brug for, for at kunne vokse: Sollys, vand og luft.
I denne øvelse skal børnene selv opleve, hvordan disse tre ting kan få noget til at gro.
Start øvelsen med at plante karsefrø i en lille beholder. Klip og fold vindmøllen
(skoven-i-skolen.dk) nedenfor, og sæt den ved frøene. Stil beholderne i
vindueskarmen. Skriv dato på en lille seddel, så I kan holde øje med, hvor lang tid
det tager at gå fra frø til spire.
Klip og farv
1. Klip dig et kvadratisk stykke papir.Hvis din mølle skal have en farve, så farv den.
Fold møllen
Klip et snit ind fra hvert hjørne, som vist på tegningen.
Tape
Du kan prøve at folde hjørnerne ind - og sætte dem fast med et stykke tape. Det er
vigtigt at du folder hjørnerne ind fra samme side hele vejen rundt. Men du behøver ikke
at bruge tapen.
Sæt møllen sammen
Sæt den første perle på nålen. Fold så hjørnerne ind og sæt dem fast med nålen.
Sæt den anden perle på.
Mølle på pind
Sæt din mølle fast på pinden. Du skal ikke presse nålen for hårdt fast, for så kan vindmøllen ikke køre rundt.
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1. AKTIV LÆRING
Formålet med øvelserne under Aktiv Læring er, at give børnene/eleverne et
indblik i, hvordan man kan arbejde kropsligt med materialet. Kvalitative undersøgelser viser, at “undervisningsformer, der inddrager bevægelse, generelt
bidrager positivt til elevens motivation, engagement og trivsel, ligesom bevægelse
i tilknytning til undervisningen kan fremme tryghed og gode relationer de unge
imellem” (Idrættens Analyseinstitut).
Her er tre opvarmningsøvelser til at få kroppen i gang:
Gang i Kroppen:
Rejs jer op. Ryst hele kroppen igennem. Stræk jer op mod loftet. Hop på stedet. Stå
stille med lukkede øjne og mærk kroppen og vejrtrækningen.
Tømmerflåde:
Børnene går rundt mellem hinanden fordelt i rummet (gå derhen hvor der ikke er
andre), uden at støde sammen. Man forholder sig ikke til hinanden. Billedet er, at
gulvet er en tømmerflåde, som ikke må kæntre. Derfor skal der være jævnt fordelt
vægt (børn) over hele gulvet/tømmerflåden.
Sig goddag på 1000 måder:
Børnene går rundt mellem hinanden fordelt i rummet uden at støde sammen. Den
voksne vælger nu en følelse (glad, sur, trist mv), en figur (gammel mand, monster
mv) eller lignende. Den følelse/figur der vælges, skal børnene nu agere som. De
går måske alle rundt som gamle mennesker. Når de møder hinanden hilser de på
hinanden med den følelse/figur der er valgt. Lidt efter vælges en anden følelse/figur,
og øvelsen gentages.
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2. Aktiv læring: Sol, luft og vand “2”
Når I har sået jeres karsefrø, er det børnenes/elevernes tur til at være frø.
1. Ryk borde og stole ud til siden eller gå i gymnastiksalen, så I har god
gulvplads.
2. Alle børn sætter sig på gulvet og folder sig sammen så de bliver så små som
muligt.
3. Lyset slukkes, og der sættes stille musik på. Den voksne fortæller, at de nu
selv er små frø der ligger i jorden og venter. Ligesom de karsefrø de selv
tidligere har sået.
4. Den voksne går langsomt rundt mellem børnene, og begynder at puste på
dem alle (luft). Derefter går den voksne rundt med en vandforstøver, og
sprøjter lidt vand på børnene (vand). De små frø begynder stille at røre på
sig, men de mangler stadig noget. Til sidst tændes lyset i lokalet, og alle små
frø begynder langsomt at spire frem, indtil de til sidst står på tæer med armene
højt over hovedet.
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3. Aktiv Læring: Lav jeres egne sokkedukker.
1.

Sy/lim knapper på som øjne, lim også næser, hår og andet pynt på sokken.
Børnene laver en sok hver, som de skal bruge til deres egen forestilling.
Find derefter ud af hvordan sokkedukken taler og bevæger sig.

2.

Lav selv en lille forestilling med to eller flere børn, eller brug dukkerne til at
fortælle om forestillingen Verden - og så mig.
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Aktiv Læring - Øvelse 3: TID
I denne øvelse skal børnene arbejde med begrebet tid. I forestillingen snakker
Godtfred meget om tiden. Tid der går for hurtigt eller for langsomt, eller går helt i
stå. Tiden siden BigBang og frem til i dag.
1. Sæt jer først i en rundkreds på gulvet, og snak om tiden og hvordan
den kan føles.
- Tid der går langsomt (ex når man keder sig, det er svært at få tiden til at gå,
slowmotion)
- Tid der går hurtigt (ex når man har det sjovt, har meget travlt, skal skynde sig)
- Tid der går i stå (ex når noget er meget trist)
- Kan tiden gå baglæns?
- Hvornår kunne det være dejligt at skrue tiden tilbage?
- Kan man mærke tiden?
- Kan man se tiden?
- Hvornår var gamle dage?
- Få børnene til at komme med andre eksempler på tid.
2. Når I har snakket om tid skal I op og stå. Nu skal I bruge kroppen til at vise
hvordan tiden ser ud. Hvordan ser det ud når man keder sig, når man har
travlt, når tiden går baglæns osv. Brug nedenstående musikeksempler eller find
jeres egne.

Musikeksempler:
Langsom, kedelig, trist mv:
Debussy, Claire de Lune
https://www.youtube.com/watch?v=CvFH_6DNRCY
Hurtig, hvirvelvind mv:
Aubrey, La grande Cascade
https://www.youtube.com/watch?v=jqh1wmU_bqk
Safri Duo, Played a live
https://www.youtube.com/watch?v=ihvEc-5nCFY
Uhyggelig:
https://www.youtube.com/watch?v=BuU9FQWcxNA&index
=3&list=PLBje_V_vbXs-1XSO5bkAkTYjXcKyGuaH9
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