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  Om forestillingen
   Fugle Flyver i Flok  
   Til udskolingen

   Undersøgelser viser, at 5-10 % af danske unge mellem 13-25 år ofte eller altid føler 
   sig alene. Det svarer til at der i hver skoleklasse sidder 1-2 unge der føler sig ensomme 
   og isolerede fra fællesskabet.
   fugle flyver i flok er en soloforestilling om netop det at være ung og føle sig ensom. 
   30 % af de unge, der føler sig ensomme, taler hverken med forældre eller venner om det.   
   Denne forestilling er en måde at italesætte ensomhed blandt unge. Hvordan gør I?

   I forestillingen præsenteres vi for en række forskellige karakterer, der alle har ensom-
   hed tæt inde på livet. nogle af karaktererne erkender at de er ensomme, mens andre 
   forsøger at flygte fra erkendelsen. fælles for dem alle er, at ensomheden, hvad enten 
   den er erkendt eller ej, påvirker dem både fysisk og psykisk. og det at tale med andre 
   om sine tanker og følelser, lader ikke til at være en mulighed.

skuespiller:
Bolette 
Engstrøm 
Bjerre
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Introduktion til underviseren
Kære underviser

Det kan være svært for ensomme unge at italesætte de følelser der er forbundet med ensom-
hed. for man er jo helt sikkert den eneste i verden der har det på denne måde.  og hvorfor har 
man det egentlig sådan, når/hvis man har masser af venner, både i skolen og på facebook? 
Ensomhed er blevet et tabuiseret emne, og måske opstår tabuet til dels i den stræben-efter-
det-fejlfri-liv, der foregår på de sociale medier. 1
forestillingen fugle flyver i flok ønsker at bryde med dette tabu, og italesætter på en humor-
istisk, kropslig og rørende måde ensomhed blandt unge. for netop med italesættelsen, opstår 
bevistheden om, at man ikke står alene med sin ensomhedsfølelse.

Denne type forestilling ønsker at give unge mennesker et udgangspunkt/afsæt, som ligger 
uden for dem selv og deres nærmeste omgangskreds. De behøver ikke tage udgangspunkt i sig 
selv, men kan snakke ud fra en imaginær person. 
Der ligger ikke en forventning om, at de ensomme unge der skulle sidde i klassen, vil lukke op 
overfor de andre, men derimod et ønske om at sætte fokus på emnet og med italesættelsen at 
vise, at rigtig mange andre faktisk sidder med nogle af de samme følelser.

Undervisningsmaterialet er lavet som en del af efterbearbejdningen i forbindelse med teatero-
plevelsen. Alle øvelser kan laves efter eleverne har set forestillingen. Øvelserne kan vælges ud 
som det passer med tid og relevans.

Materialet består af øvelser, der fokuserer på at åbne for den kunstneriske oplevelse ud fra 
refleksionsøvelser; skriveøvelser der fokuserer på den skriftlige, dramatiske fremstilling, samt 
fysiske øvelser, der sætter fokus på aktiv læring gennem krop og bevægelse. 
ElEVArKEnE kan printes ud og bruges i undervisningen. 

rigtig god fornøjelse.
Filurens KompetenceCenter

Materialet tager udgangspunkt i følgende færdigheds- og vidensmål i faget dansk efter 6. klassetrin:

Fremstilling: 
• Eleven kan udarbejde dramatiske, dokumentariske og interaktive produkter
• Eleven kan respondere kriteriebaseret på virkemidler

Fortolkning:
• Eleven kan udtrykke en æstetisk teksts stemning
• Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse gennem medskaben af teksten

Kommunikation:
• Eleven kan bruge kropssprog og stemme i oplæsning og mundtlig fremlæggelse
• Eleven har viden om improvisation, manuskript, koreografi og scenografi

1 Ensomhed i befolkningen af Mathias lasgaard og Karina friis; 
http://www.maryfonden.dk/files/files/lasgaard%20%26%20friis%202015.pdf
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   Indledende refleksionsøvelse 
   (Øvelsen faciliteres af skuespilleren)

    forestillingen varer 45 min. 
    Umiddelbart efter forestillingen, lægger vi op til en kort øvelse som varer ca. 15 min. 
    Øvelsen går ud på at få eleverne til at træffe nogle hurtige og umiddelbare beslutninger.  
    Eleverne samles på en række i midten af lokalet med front mod scenen. De får nu stillet 
    en række udsagn samt to valgmuligheder. Eleverne skal nu, uden at snakke sammen, 
    gå til den ene eller anden side af lokalet, alt afhængig af hvilket valg de træffer. 
    lad eleverne argumentere for deres valg efter hver udsagn.

   Følgende er eksempler på spørgsmål der stilles i øvelsen:
   • Det at være ensom handler om hvordan“de andre”behandler en 
   • Hvis man føler sig ensom er det fordi man ikke har nogen venner 
   • Man kan godt være ked af det, selvom der ikke er noget galt
   • Det er mest normalt at have mange venner
   • Jeg synes at det ville være pinligt at gå i biografen alene
   • Der er nogen der gerne VIl være udenfor
   • Man er ensom hvis man ikke har en kæreste
   • Man kan godt være alene uden at føle sig ensom
   • Hvis man har mange venner på facebook er man ikke ensom

   Efter øvelsen kan I arbejde videre med undervisningsmaterialet i klassen.

Til underviseren

At åbne for den kunstneriske oplevelse
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Elevark 1

At give eleverne en fælles referenceramme i arbejdet med 
emnet ensomhed. 
At konkretisere ideer gennem tænkeskrivning.

fo
rMål

   1. I bruger nu 5 min på at sidde for jer selv, og reflektere over spørgsmålene. Tag  
       gerne udgangspunkt i forestillingens karakterer. 
       skriv jeres tanker i et hæfte ved siden af.

   2. Herefter laves en fælles opsamling i klassen. skriv refleksionerne op på tavlen.

   Hvad vil det sige at føle sig ensom? 
   Kan man føle sig ensom blandt andre? 
   Hvad er forskellen på at være alene og at være ensom?
   Hvordan føles ensomhed? fysisk og psykisk.
 

 

At åbne for den kunstneriske oplevelse
refleksionsøvelse: Tænkeskrivning
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Elevark 2

Skriftlig dramatisk fremstilling
refleksions- og skriveøvelse: Digtanalyse

At eleverne lærer at læse og analysere et digt/vers.fo
rMål

      I forestillingen inddrages citater og tekster af Tove Ditlevsen, søren Ulrik Thomsen 
       og B.s. Ingemann.

   1. snak om og analyser en eller flere af teksterne i grupper. 
       start med at redegøre for teksten, og lav derefter en indholdsanalyse. 

   2. find selv andre digte/tekster der handler om ensomhed. 

   3. skriv selv en tekst/digt/brev der på en eller anden måde handler om ensomhed. Hvis 
       du ikke selv kender følelsen, kan teksten f.eks. handle om spørgsmål man gerne vil 
       stille til de følelser, der er forbundet med det at være ensom. Det kan også formuleres 
       som et brev til en ensom person, som man gerne vil hjælpe eller prøve at forstå. 
       Måske er man selv den ensomme, der skriver et brev.
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Elevark 2
... fortsat

Tove Ditlevsen, Det samme sker fra Pigesind (uddrag)
Din lidelse kan aldrig blive større, 
end den kan rummes i dit eget bryst.

Tove Ditlevsen, Opbrud fra Det runde værelse (uddrag)
De mærkede træer i skoven ved at de skal fældes, og alle fugle forlader de 
nøgne reder. 

Tove Ditlevsen, Regn fra Kvindesind (uddrag)
Alting er gråden nær, himlen, de våde træer.

Tove Ditlevsen, Portræt fra Den hemmelige rude (uddrag)
Hvis du ikke tror dig elsket, elsker ingen dig. 
Det er overvældende umuligt at elske en tvivler.

Tove Ditlevsen, Afmagt fra Det runde værelse
Der er i lasten en dråbe dyd.
Der er i smerten en streng af glæde.
og i vor latter en sprukken lyd, 
som ville hjertet i grunden græde. 

I denne verden er intet rent
og intet enkelt
for gud har tabt os af sine hænder.
Alt er for sent.
og han begræder at han har skabt os.
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Elevark 2
... fortsat

B.S.Ingemann, Tit er jeg glad
Tit er jeg glad og vil dog gerne græde,
thi intet hjerte deler helt min glæde.
Tit er jeg sorrigfuld og må dog le,
at ingen skal den bange tåre se.

Tit elsker jeg, og vil dog gerne sukke;
tit hjertet må sig tavst og strengt tillukke.
Tit harmes jeg, og dog jeg smile må;
thi det er dårer, som jeg harmes på.

Tit taler jeg - og vil dog gerne tie,
hvor ordet ej må tanken oppebie.
Tit er jeg stum og ønsker tordenrøst,
for at udtømme det beklemte bryst.

Tit er jeg varm, og isner i min varme;
thi verden favner mig med frosne arme.
Tit er jeg kold - og rødmer dog derved;
thi verden slukker ej min kærlighed.

o du, som ene dele kan min glæde !
Du ved hvis barm jeg turde frit udgræde!
o, hvis du kendte, hvis du elskede mig,
jeg kunne være, som jeg er - hos dig.
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Søren Ulrik Thomsen, Superhelt

I kurvestolen, i vintersolen,
drømte jeg, at intet var forgæves.
Jeg drømte, at de store valse kun gik itu,
for at vi skulle hinke rundt med hinanden
på en langt mere gribende måde.
At de ufødtes afsindige skalaer kunne no-
teres,
at de pludselige dødsfald læses
som en skøn, svungen skrift. 

Jeg drømte at du alligevel elskede mig,
at ingen ensomhed er så stor,
at kærlighedens dråbe går omkuld i dens 
hav.
Jeg drømte at et helt livs rædsel
kunne spares op til en lykkelig dag, 
og at det måske var i dag...

Elevark 2
... fortsat
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Elevark 3

At give eleverne et indblik i, hvordan ensomhed kommer til 
udtryk på internettet, både via tekst og billedmateriale. At 
være kritiske og sortere i materiale på internettet, samt sa-
marbejde og videndele via internettet.

fo
rMål

   1. læreren deler klassen i grupper af 4 elever.

   2. I skal nu individuelt søge på ordene ensomhed på google    
       og #lonely på Instagram.

   3. Vælg et eller to hits ud som fanger dig, og præsentér det/  
       dem for resten af gruppen. Begrund dit valg og forklar   
       hvordan ensomhed kommer til udtryk i det valgte.

Skriftlig dramatisk fremstilling
skriveøvelse: Ensomhed på internettet

Ensomhed

Tvivl
Mobning

Alene
Bange

Svaghed

Modløs

Sårbar

Usynlig

Trist
#lonely
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Elevark 4

Skriftlig dramatisk fremstilling
skriveøvelse: En hyldest til mobiltelefonen

Via skriveøvelse at sætte fokus på en materiel ting, der har 
stor betydning i mange menneskers liv. Eleverne får mu-
lighed for at reflektere over mobiltelefonens og de sociale 
mediers betydning i deres eget liv.

fo
rMål

I forestillingen er der flere scener hvor mobiltele-
fonen, og de sociale medier, spiller en stor rolle 
for karakteren. Den er et forsøg på at slippe ud af 
ensomhedsfølelsen. 

Man kan dog samtidig spørge sig selv, om den 
konstante opmærksomhed på telefonen og de 
sociale medier, ikke blot er med til at tydeliggøre 
ensomhedsfølelsen endnu mere? 
Er det ikke nok bare at være alene med sig selv, 
uden hele tiden at skulle kigge på telefonen? 

I denne øvelse skal I skrive jeres egen hyldest til 
mobiltelefonen. 
skriv jeres tanker ned i et hæfte ved siden af.
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Elevark 5

Skriftlig dramatisk fremstilling
skriveøvelse: Meddigtning

lære at udarbejde dramatiske tekster ud fra et billede, og 
efterfølgende fremlægge dem.

fo
rMål

   1. giv billedet en overskrift.
   
   2. skriv en historie til billedet. 
       Den skal have start, midte og slutning.
   
   3. lad nogle elever læse deres historier 
       højt for klassen.



www.filuren.dk

Undervisningsmateriale til “Fugle Flyver i Flok”
14

Til underviseren

   Aktiv læring

   formålet med øvelserne under aktiv læring er, at give eleverne et indblik i, hvordan man  
   kan arbejde kropsligt med materiale og formidling. Kvalitative studier viser, at 
   “undervisningsformer, der inddrager bevægelse, generelt bidrager positivt til elevernes 
   motivation, engagement og trivsel, ligesom mere bevægelse i tilknytning til undervisningen   
   kan fremme tryghed og gode relationer de unge imellem.” (Idrættens Analyseinstitut)

   Opvarmningsøvelser for 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. 

   Nat på museet (fantasi- og billededannelse)
   Én elev er museumsdirektør. resten står i frys-position rundt på gulvet som museums-
   genstande, men må bevæge sig, når museumsdirektøren ikke ser det. når direktøren
   går rundt og spotter dem, der bevæger sig, er de døde og går ud af legen.

   Billede (fantasi og kropslig billed-dannelse)
   Del eleverne op i grupper af fire. Eleverne får en overskrift (et emne/tema/lokalitet) til et   
   frys-billede, de sammen skal lave. Uden at aftale noget, og uden at tænke for længe over   
   det, skal de stille sig som en del af billedet. Det er vigtigt, at de ser på hinanden og 
   placerer sig i forhold til hinanden, som et samlet billede. På signal (action) fra læreren går   
   alle i billedet i gang med at spille. Billedet skal ikke spille for længe. På nyt signal, “fryser”  
   billedet igen. Her er  det vigtigt at billedet har flyttet sig. Øvelsen gentages med fire nye 
   elever og evt. en ny overskrift.
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Elevark 6

Aktiv læring
Tableauer

At skabe fælles fortællinger sammen med andre ud fra en 
given ramme. At få viden om improvisation, krops-sprog og 
koreografi.

fo
rMål

       Et tableau er et frosset billede. Man kan lade billedet blive levende for en stund, 
       bevæge sig langsomt fremad, for så at stå stille igen. Denne øvelse sætter fokus på
       det kropslige fortolkningsarbejde af forestillingen og åbner op for, at eleverne selv 
       prøver at fortælle historier, billeder og begreber med kroppen.       

       Hvad vil det sige at føle sig ensom? 
       Kan man føle sig ensom blandt andre? 
       Hvordan føles ensomhed? 
       Beskriv med krop/mimik.

   1. Eleverne inddeles i grupper med 4 i hver.

   2.  Der vælges en “billedmager” i hver gruppe. Denne funktion går på skift i gruppen.
        Ud fra de refleksioner I forinden har gjort jer om, hvordan ensomhed føles/opleves/ses  
        udefra, laver hver gruppe et tableau, der bliver levende, og”fryser” igen (brug reflek
        sionerne fra  Elevark 1). 
      
   3. Billedmageren får 5 min til at forme sit tableau.

   4. Hvert tableau vises på skift for de andre grupper.

   5. Efter hvert tableau kan klassen kommentere på det, de ser i billedet. samtidig kan   
      gruppen også selv komme med kommentarer. 
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Elevark 7

Aktiv læring
At arbejde med iscenesættelse

At skabe fælles fortællinger sammen med andre ud fra 
en given ramme. At opbygge viden om improvisation, 
manuskript, koreografi og scenografi.

fo
rMål

   nedenfor er 2 forskellige scener fra forestillingen. 

   1. Eleverne inddeles i grupper med 4 i hver.

   2. Hver gruppe vælger en scene, som gennemlæses.

   3. Herefter snakker gruppen om teksten. Hvilke følelser er på spil i de to scener? 
       lav en personkarakteristik af de to roller i scenerne nedenfor.

   4. gruppen skal nu overveje, hvordan de selv vil iscenesætte teksten. 
       Vælg en i gruppen der fungerer som instruktør. 

   5. Arbejd med scenen i ca. 15 min, og vis så resultatet for klassen. forklar evt. før eller   
       efter visningen baggrunden for jeres valg.

   6. lad resten af klassen give respons til gruppen. Hvordan kom ensomhedsfølelsen til   
       udtryk? 
       Hvordan blev kropssprog og stemme brugt til at vise ensomhed? 
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Scene 6: Træer i skoven

“ I skolen stiller min lærer spørgsmålet: Hvis et træ falder i sko-
ven og ingen hører det - har det så en lyd?
og jeg tænker: Kan man være så alene at man ikke eksisterer?
og så tænker jeg: Afstanden er der jo kun i kraft af de andre. 
Hvis jeg havde været her alene, hvis jeg havde været det eneste 
menneske i live, så havde der ikke været nogen afstand. så ville 
der hverken være rigtigt eller forkert. og træerne kunne falde, 
eller ikke falde. Alt ville bare være som det er. og alene ville ikke 
betyde fravær af andre, det ville bare betyde Menneske.
(blik på de andre i klassen)
Jeg tror jeg ville ønske, at de andre ikke var der. Jeg ville ønske 
der kun fandtes det ægte “nu” hvor træet falder, langstrakt og 
majestætisk - og ingen ører der hører eller ikke hører det.
Men det er en tåbelig fantasi - og alle andre mennesker eksist-
erer, og dermed den næsten ubærlige afstand. Man kan jo ikke 
bare fjerne alle de andre...man kan ikke fjerne hele verden, men 
man kan godt fjerne et enkelt træ. Ville det have en lyd? Hvis jeg 
fjernede mig?”

Elevark 7
... fortsat
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Elevark 7
... fortsat

Scene 9: Mobiltelefonen

Jo mere du stirrer på din telefon, jo mindre ringer den. Det be-
tyder så ikke at du kan få den til at ringe ved at holde op med at 
stirre på den!
Tss. Ikke at jeg har prøvet.
Du skulle ikke have sendt den sidste besked. Kæft hvor kunne 
man tjene mange penge på sådan en fortryd-sms app. 10 kr så 
sletter vi sms`en et sted imellem cyberspace og hans korttidshu-
kommelse. Man kunne godt tage mere.
Ej, jeg laver noget andet i stedet. facebook. nej. Ikke noget på 
telefonen. Jeg lægger den langt væk. Jeg slukker den. AJ oKAY, 
jeg slukker den ikke.
Du slukker den ikke.
slap dog af.
Hvis bare du ikke altid skulle prøve at være sjov.
Jeg er så fucking gennemskuelig.
Du er sådan en stående joke, du skynder dig selv at fortælle til 
folk, inden de gør det. “Haha - jeg ved det godt selv!” Bare rolig, 
jeg kan heller ikke lide mig… Du er også altid hende der smiler 
grimmest på billeder. Det er også noget med dine tænder. Hvis du 
ikke havde haft sådan nogle agtige øgletænder
agtig-øgletænder
havde man nok ikke tænkt over det. Så ville man heller ikke se at 
din mave går længere ud end dine bryster. Kommode med ned-
erste skuffe åben. Det kunne også være fedt at være lidt mere 
trænet. Så har man også altid noget at lave. Lige tage en times 
crossfit, og folk ville møde én, ik?, i træningstøj på vej tilbage fra 
træning                           
                                                     scenen fortsættes på næste side...

Teksten i kursiv er 
hendes indre stemme
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Scene 9: Mobiltelefonen...fortsat

nej, på vej til træning, jeg bliver så fucking rød i hovedet af at 
bevæge mig.
Ej, det kunne også være pænt med briller.
Du kunne være lidt mere ligeglad. Du skulle f u c k i n g være 
lidt mere ligeglad. Seriøst gå op i noget andet. Du kunne lære 
et sprog. Et eller andet far out sprog. Eller fransk - rejse rundt 
måske, alene, ikke fordi du ikke kan finde nogen til at tage 
med, men fordi du er lidt mere ligeglad. Og du ville tjekke ind i 
lufthavnen.
nej, jeg ville glemme at tjekke ind i lufthavnen, fordi jeg havde så 
meget andet i hovedet
og så komme hjem og have lært spansk, og dine spanske ven-
ner ville skrive sjove beskeder på din væg som andre ikke forstår. 
Og der ville være en eller anden spændende person der poster et 
billede af dig på face, hvor du er i gang med at være optaget af 
noget andet.
Helt brun og optaget af noget andet.
Det er bare ikke så fedt med briller hvis det er et varmt land. så 
skulle det mere være solbriller. Mit hoved ser bare så lille ud med 
solbriller.
Dit hoved ER fucking lille. Specielt ved siden af andres. Kæft det 
ville være akavet med sådan en venne-selfie, hvor dit hoved bare 
er sådan børnestørrelse.
Hvad sker der også for venne-selfies, det er så kikset.
Kysse-selfie.
Han svarer nok ikke.
Han svarer nok ikke. Der var jo heller ikke rigtig noget at svare 
på.
Eller det var der, hvis man ville.

Elevark 7
... fortsat
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 Mere info

  Ensomhed i radio og TV:
 
   “Ud af ensomheden” P1 
   http://www.dr.dk/p1/feature/feature-ud-af-ensomheden/

   “En som mig” Dr
   https://www.youtube.com/watch?v=qWDzKXDHYsk

   “Ung og Ensom” Dr1
   Afsnit 1: https://www.youtube.com/watch?v=3gqKgZqrQB8
   Afsnit 2: https://www.youtube.com/watch?v=rJfsnijYMdM

   Ventilen: et mødested for ensomme unge i alderen 15-25 år. Ventilen.dk

    Ensomhed i befolkningen af Mathias lasgaard og Karina friis:
   http://www.maryfonden.dk/files/files/lasgaard%20%26%20friis%202015.pdf

Til alle


