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OM FORESTILLINGEN 

Alfabetets 29 mærkelige tegn, der kan kombineres på hundred-

tusindvis af måder kan blive til sammenhængende ord og dermed 

levende fortællinger - inde i bøgerne. Fortællinger om stærke 

piger, dygtige drenge og magiske væsner. En hel verden fyldt 

op af fantasi kan åbnes med disse 29 mærkelige tegn. Det er da 

mageløst og mystisk. Og en stor udfordring for nogle børn.

Solveig er trykket af hverdagen derhjemme og i skolen. Hun læser 

ikke særlig godt, og hun gider da heller ikke at læse de ånds-

svage bøger. Side op og side ned bare med bogstaver. Keeedeligt! 

En dag står Solveig pludselig ansigt til ansigt med Liv. Liv er 

ikke en helt almindelig pige. Liv er nemlig Solveigs under-

bevidsthed, der vil have hende i tale. Hun er den del af Solveig, 

der godt ved, at noget er galt. Men der også godt ved, at der er håb. 

Liv er Solveigs legesyge, fantasi, længsel efter historier og 

friheden til at boltre sig i historierne. Livs og Solveigs fælles 

fortælling, der udspiller sig i den uge, hvor løkken strammer om 

Solveigs hals, er en erkendelsesrejse, som ender med at Solveig 

accepterer sig selv og sine begrænsninger. At Liv bliver ven med 

Solveig er, at Solveig bliver ven med sig selv. Får fred og giver 

sig selv plads og tid, beder om hjælp og tilgiver sig selv for at 

have brug for hjælp.

Idé: Steen Mourier

Instruktion: Sune T. Sørensen

Tekst: Bolette E. Bjerre 

Scenografi: Sus Haugland

Musiker: Niels Kilele

Lys og lyddesign: Jesper Jepsson

Musiker

Niels Kilele

Skuespiller

Bolette E. Bjerre

Skuespiller

Anna Ur Konoy
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Dette er ikke en juleforestilling med røde nissehuer, engle 

eller dalende snefnug. Det er i stedet historien om en pige, 

der oplever et mirakel i sit eget lille liv. I anledning af 

julen kan vi måske godt kalde det et julemirakel.

Heldigvis sker denne slags mirakler også resten af året. Børn 

der pludselig får løst et mysterie, kommer over et 

nederlag og får brudt med et tabu.

For Solveig er det mysteriet om bogstaverne, Alfabetmysteriet, 

der løses. Altså alt sådan noget med bøger og bogstaver, der 

for nogle børn kan være så utrolig svært at få til at give 

mening. Erkendelsen af, at det er svært, fordi man er ord-

blind. Og ikke mindst accepten af, at det er helt ok, og at man 

stadig og på sin helt egen måde kan få lov til at opleve de 

fantastiske universer der åbner sig i bøgernes verden.
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Kære lærer,

7 % af Danmarks befolkning er ordblinde. I hver skoleklasse sid-

der der i gennemsnit 2 elever der er ordblinde, og flere der har 

læsevanskeligheder.

Alfabetmysteriet tager udgangspunkt i et tema, som efterhånden 

fylder en del for rigtig mange børn i de danske skoler. At have 

svært ved at læse, være langsommere end de andre, have brug for 

ekstra hjælp, at få konstateret at man er ordblind. 

I forestillingen er Solveig netop et af disse børn. Hun har aldrig 

læst en bog færdig, men det er hendes egen hemmelighed. For hvem 

kan elske og være stolt af et barn der er dårligere end alle de 

andre?

Hun føler et forventningspres fra sine forældre og fra læreren. 

Hun er så bange for at skuffe dem. Så er det bedre at lyve. Men da 

dagen for bogfremlæggelsen nærmer sig, kan hun ikke længere 

lade som om. 

Alle andre tror det er så nemt. Hvis bare det er Læs-Let, så går 

det som en leg. Men det er svært at forklare hvorfor det er svært. 

Og med Læs-Let bliver det så tydeligt at man er dårlig. Solveig 

kæmper en indre kamp. Mod Dansk-Inger, mod sine forældre, mod 

bøgerne og ikke mindst mod sig selv.

Vigtigst af alt handler forestillingen om, at Solveig til sidst 

accepterer, at hun er ordblind og at hun har brug for ekstra 

hjælp. At det er helt ok. At man er god nok, selvom man er lidt 

anderledes.

Teaterhuset Filuren ønsker at udvide teateroplevelsen for de 

børn og unge, der besøger os. Vi ønsker at børnene får lov til at 

fordybe sig, og aktivt arbejde med forestillingens temaer,  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.

REFLEKSIONSØVELSER: Børnene snakker om det de skal se, og det de 

 har set, og de får mulighed for at reflektere over forestill 

 ingen i forhold til dem selv.

KREATIVE ØVELSER: Her får børnene mulighed, via eksempelvis

 tegning, at genkalde sig historien.

 Skriftlige øvelser: Børnene arbejder skriftligt med deres op-

 levelser og indtryk.

KROPSLIGE ØVELSER: Her lægger vi op til aktiv læring, hvor

 børnene gennem kroppen får mulighed for at udtrykke følelser  

 og temaer fra forestillingen.   

“Fortæl mig, og jeg glemmer. Vis mig, og jeg husker. Inddrag mig, og jeg forstår.”
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OPGAVE 

Refleksionsøvelse (før forestillingen)

“Nå, hvad synes I så om forestillingen?”

“Det var en rigtig god film”

“???”

Det er ofte det svar vi får fra børnene, når de kommer ud 

fra en teaterforestilling. Men de har jo ikke været i 

biografen for at se en film. De har været i teatret og set 

rigtige mennesker på scenen. 

Vi vil gerne forberede børnene bedst muligt på den 

teateroplevelse de skal ind og have hos os. På den måde kan 

de føle sig mere trygge, de kan hvile i oplevelsen og få det 

allerbedste ud af turen. Det håber vi at nedenstående 

refleksionsøvelse kan hjælpe med.

• Er der nogen der har været i teatret før? Fortæl om 

     oplevelsen.

• Hvordan ser der ud i en teatersal? Er der lyst eller mørkt? 

• Må man snakke og grine under forestillingen?

• Hvad er forskellen på at gå i teater og gå i biografen?

• Hvad laver en skuespiller?

• Hvad er ellers vigtigt i en teaterforestilling? Lys, 

lyd, kostumer osv. 

• Hvad er en scenografi? Her, et billede af scenografi-

model og færdig scenografi.
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OPGAVE 

Refleksionsøvelse (efter forestillingen)

BESKRIVENDE:

•	 Hvad sker der i forestillingen

•	 Hvad lagde I særligt mærke til i forestillingen?

•	 Fortæl lidt om de to karakterer Liv og Solveig. Hvem er 

de? Hvordan er de?

•	 Hvilke temaer er der i forestillingen? Venskab, svært 

ved at læse/ordblindhed.

ANALYSERENDE:

•	 Hvad var sjovt/spændende/uhyggeligt/mærkeligt i 

forestillingen?

•	 Hvorfor tæller Solveig sine skridt til og fra skole?

•	 Hvem er Liv egentlig?

•	 Hvorfor synes Solveig at bøger er ligegyldige?

•	 Hvordan ændrer Solveigs forhold til bøger sig?

PERSPEKTIVERENDE:

•	 Hvad synes du selv om at læse bøger?

•	 Har du prøvet at leve dig så meget ind i en bog at du 

grinede/græd/var bange mens du læste?

•	 Kender I nogen der er ordblinde eller har svært ved at 

læse? Hvordan kan man bedst hjælpe dem der har svært 

ved at læse?
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OPGAVE 

Vælg et bogstav

Liv: Vælg et bogstav.
Solveig: Hvorfor?
Liv: Gør det nu bare.
Solveig: ..okay - A
Liv: A! Du er Anne fra Grønnebakken!
Solveig: Hvem er jeg?
Liv: Anne fra Grønnebakken! Kender du ikke de bøger? Du er en forældreløs  
 pige som det på en måde er synd for. Du har det smukkeste, røde krøllede  
 hår - som du selv hader og du skulle i virkeligheden have været en dreng. 
Solveig: En dreng?
Liv: Ja, det er fordi dine plejeforældre havde egentlig bedt om en dreng, men  
 så skete der en fejl og så sendte børnehjemmet altså dig. Og du er god nok  
 på bunden og faktisk også på midten og hovedet fejler i hvert fald ikke noget.
 Men det er et hårdt liv. Alligevel får du det bedste ud af det.

I bøgerne kan en helt ny verden åbne sig op. Fantasien får 

frit løb, og billede efter billeder dukker op for ens indre 

blik. Det er jo netop noget af det der er så fantastisk ved at 

fordybe sig i historierne.

I forestillingen åbner historierne sig op, og Liv og Solveig 

suges med ind i fortællingerne om Zorro, Ronja Røverdatter 

og Pinocchio. 

I denne øvelse skal I, på samme måde som Liv og Solveig gør 

i ovenstående uddrag fra manuskriptet, lege med bogstaver, 

titler og karakterer.

1.	 Del jer op i grupper på 2 eller 3.

2.	 Vælg et bogstav.

3.	 Vælg en titel/karakter der starter med bogstavet.  

4.	 Beskriv hovedkarakteren og hans/hendes omgivelser. 

5.	 Vis med kroppen hvordan du tror karakteren bevæger sig 

eller hvordan karakteren er/gør.

6.	 Lav en lille scene i gruppen ud fra den valgte karakter 

og dennes historie. Her kan I vælge at alle tre er med i 

scenen eller at to er med og den tredje instruerer.

7.	 Vis scenerne for hinanden i klassen.
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OPGAVE 

Glæden ved en bog?

Solveig: Jeg har læst mange bøger og det er bare ikke lige mig! Okay! Jeg  
 synes bøger er kedelige og ligegyldige.
Liv: Hvad??? Hun måtte have hørt forkert. Synes du at bøger er kedelige  
 og ligegyldige?! Men alt er jo bøger. Tænk på alle de forskellige bøger der  
 findes! Har du ikke en yndlingsbog? 
Solveig: Jeg synes faktisk de allesammen er kedelige.

Liv: Jeg ville ønske at alle mennesker kunne lide at læse!
Solveig: Hvorfor? Kan du egentlig ikke bare være ligeglad?

Som I kan se ovenfor, er Liv og Solveig ikke helt enige om 

glæden ved bøger. 

I denne øvelse skal I skrive en kort tekst på Chromebook 

eller lignende. Du skal tænke over følgende ting i teksten:

1.	 Hvad er din oplevelse med bøger/med at læse?

2.	 Hvorfor synes du det er fedt, sjovt / Hvorfor synes du 

ikke det er fedt, sjovt?

3.	 Har du en yndlingsbog? Fortæl hvorfor det er din ynd-

lingsbog.
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OPGAVE 

Musikkens rolle i forestillingen 

På en lille ø, lidt for sig selv, sidder musiker Niels Kilele. 

Selv hans navn er der musik i. 

Det er ham der skaber hele lydkulissen til forestillingen.

Denne øvelse kan I lave i samarbejde med jeres musiklærer. 

I skal lave øvelsen i musiklokalet, hvor I har forskellige 

instrumenter til rådighed.

Prøv jer frem. Hvilke instrumenter kan lave nogle gode lyd-

effekter f.eks. regn, et rumskib, blæst, dyrelyde osv. Hvilke 

instrumenter laver uhyggelige lyde, hvilke laver glade/

muntre lyde.   

Alle instrumenter/lyde/rytmer kan forbindes til noget man 

har læst, set eller hørt.

•	 Lad eleverne få forskellige instrumenter.

•	 En af gangen skal de spille på deres instrument. Gerne 

med forskellig rytme og lydstyrke.

•	 Efter hvert instrument snakker I om hvad lyden minder 

jer om. Der er ikke noget der er forkert i denne øvelse. 

Alt gælder. 



10

OPGAVE 

Gys, grin og kærlighed

Liv: Det er jo så fedt at være modig. Ligesom i krimierne. Dem synes du ikke er  
 kedelige, vel? Der er der mange modige med og man skal også selv være  
 lidt modig  for at læse dem. Ej, kender du ikke det hvor man bare ved at der 
 står en forbryder bag døre og man ved at på næste side så springer han 
 frem og får fat i hoved- personen. Ej, og så læste man videre alligevel og
 så føler jeg næsten at det er min skyld, fordi jeg vidste han stod der, men
 jeg læste videre alligevel. Men det er også okay, fordi så kan helten jo
 komme. Og der skal jo være nogen at redde. Ligesom i eventyrerne! De er
 spændende! Men det kunne også være en trussel udefra rummet…

Liv fortæller begejstret om nogle af de forskellige genrer 

man kan møde i bøgernes verden.

Hvor mange forskellige genrer kender I til? 

•	 Arbejd enkeltvis eller i grupper, og snak efterfølgende 

på klassen. Læreren skriver de forskellige genrer op på 

tavlen.

•	 Tegn også gerne en tegning, der illustrerer de forskel-

lige genrer. Brug meget gerne de farver du synes passer 

ind i stemningen (I forestillingen bruges lyset til at 

understrege de forskellige stemninger. Eksempelvis den 

knaldrøde krimiscene, den grønne monsterscene eller 

lysstrålen fra rumskibet der beamer dig op)
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OPGAVE 

Læs-Let. Det er jo kun noget man får hvis man 

synes det er svært!

“Dansk-Inger kigger på mig med sådan nogle smile-øjne. De der smileøjne er 
ikke til at holde ud. Det er sådan nogle øjne man bruger når man vil sige “jeg 
vil hjælpe dig med aaaalle de ting du ikke kan “ eller “det er okay at være 
dårlig”. Og hun tror det hele er så nemt. “Læs læs læs læs læs, du kan jo godt. 
Læs læs læs læs, det er dejligt at læse.”

“Læs-Let. Inger tror at hvis man bare får en bog med store nok bogstaver, så 
er der ingen problemer i verden - men hvem gider lige og sidde og læse læs-
let. Det er desuden også et åndssvagt ord. Læs-Let. Det er jo kun noget man 
får hvis man synes det er svært.”

“Det er ligemeget sagde Solveig. Det er ligegyldigt. Sådan sagde Solveig tit. 
Lidt for tit. Som om, hvis hun bare sagde det ofte nok, så ville det komme til at 
passe. Men i virkeligheden var det alt andet end ligegyldigt.”

“Jeg har set dem på film! OKAY! Jeg løj! Jeg har også løjet for mine forældre. 
Jeg har ikke læst en eneste bog færdig nogensinde. Ikke engang læs-let. Og 
ved du hvorfor? Fordi jeg er så skidedårlig. Og i morgen, så opdager de det 
allesammen og så ringer Inger hjem til min mor og far og fortæller dem hvor 
dårligt et barn de har, der ikke engang kan læse læs-let. Og selvom Inger siger 
at det er okay, så ved jeg godt at det ikke er okay. Det er noget pis I allesammen 
fyrer af. Du syntes heller ikke at jeg var god nok. Og det er klart for jeg ER 
ikke god nok. Jeg bliver ikke god nok, det er for sent, alle de andre er langt 
foran. Og mine forældre siger at de er stolte af mig ligemeget hvad, men jeg 
kan godt se hvordan de bliver SÆRLIGT stolte når jeg fortæller at jeg har læst 
de ALMINDELIGE bøger. Og hvem er også stolt af nogen der skal have læse-
hjælp og til ekstra og som har løjet?”
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Ovenfor har I en række citater fra forestillingen. De hand-

ler om de ting Solveig kæmper med. Om hendes følelser og 

frustrationer. 

•	 Tag en snak på klassen ud fra citaterne.

•	 Hvilke følelser kæmper Solveig med? Hvad synes hun om 

den hjælp og opbakning hun får, derhjemme og i skolen? 

Hvordan tror hun de andre ser på hende?

Det er alle Solveigs følelser og tanker vi hører om i fore-

wstillingen. Men det er også interessant at se det fra 

den anden side. Hvor man står som forældre, klasselærer, 

klassekammerat eller ven til en ordblind. For det er svært 

at sætte sig ind i hvor stor en udfordring det er, hvis man 

ikke selv er ordblind eller har svært ved at læse. Og så 

kan ens velmenende opbakning og opmuntring komme til at 

føles som et pres på den ordblinde. Præcis som vi ser det hos 

Solveig.

Nedenfor er der et link til et læse-eksempel. Her kan man 

som ikke-ordblind få et indblik i hvordan teksten ser ud 

når man er ordblind. For det kan være svært at forstå at 

bogstaverne hopper rundt for nogle, når de jo står fuld-

stændig stille på siden.

https://www.youtube.com/watch?v=XDNUEkB_314&t=44s 

https://www.youtube.com/watch?v=XDNUEkB_314&t=44s 
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OPGAVE

Hvem er Liv egentlig?

Liv repræsenterer alle sider af Solveigs indre kamp. Hun 

er både ordblindheden (bogstaverne er besværlige, vender 

forkert, tér sig) og Dansk-Ingers ord om ordblindheden (Læs 

læs læs, det er dejligt at læse, det er okay). Hun er også den 

ekstrahjælp, Solveig får (fonetisk stavning og alfabetsang). 

Og hun er alt det overvældende intellektuelle, som skolen 

repræsenterer (genremonologen, som er både besnærende og 

afskrækkende). MEN Liv er også nøglen til den erkendelse og 

selvaccept, som er nødvendig for at kunne komme videre.

Men hvordan kan man, som f.eks. klassekammerat til en ord-

blind, bedst hjælpe ham eller hende? Hvad kan man gøre som 

forælder eller som klasselærer?

Nedenfor er tre videoer, som handler om ordblindhed. Se 

dem, snak om dem og find gerne mere viden ved at søge på 

nettet.

Kendte ordblinde

https://www.youtube.com/watch?v=ZgHZlEaqvl8 

Bubber - mit liv som ordblind

https://www.youtube.com/watch?v=5fiWKMnOWeQ 

Malene Rønnows historie

https://www.tvmidtvest.dk/artikel/laes-denne-artikel-

som-var-du-ordblind-mlenaes-htsiorei
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