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Om forestillingen

En ungdomsforestilling for 13+

Olivia: I påstår, I er så bekymrede og gør hvad I kan, mens I går ud og køber akrylmaling med den ene hånd og sætter
børn i verden med den anden. Hvordan kan I gøre det?
Der er hedebølge og varmen gør Olivia bange. Hun mærker på egen krop, at noget ikke er som det skal være. Hun
ser tegn overalt og hun forsøger at råbe de voksne op, men de forstår ikke hendes panik. Olivias forældre er skilt
og prøver at rumme hendes nye livsvalg på hver deres måde. Alligevel synes Olivia at de har for travlt med at stifte
nye familier med nye søskende, som Olivia forventes at rumme. Hvorfor bekymrer de sig ikke om det der er vigtigst?
Olivia er i krise.
”Min bror er en blåhval” er en forestilling om klima-angst og relationers skrøbelighed. En fortælling om de følelser,
der kommer i klemme hos en ung og klimabevidst pige, som forsøger at favne de nære relationer og samtidig holde op
med at køre bil. Kan handling og ansvar følges ad, hvis alle ikke er enige om at der overhovedet er en krise? Hvordan
undgår vi at generationskløfterne bliver dybere, samtidig med at havene stiger og det skal være okay at sætte
kærlighedsbørn i verden? Nye børn i en verden der føles helt ude af takt, hvordan kan nogen forsvare det?

Medvirkende:
Skuespillere Daniel Bevensee, Ole Jakobsen og Clara Ellegaard
Instruktør Anna Schulin-Zeuthen
Dramatiker Julie Maj Jakobsen
Synopsisdramatiker Brian Wind-Hansen
Scenograf Gitte Baastrup
Lysdesign Jesper Jepsson
Teknikerelev Amalie Fabricius
Værkstedsansvarlig Uffe Blaabjerg
Produktionsleder/dramaturg Marion Vick
Instruktørassistent Karoline Fløysvik
Sufflør Frida Heegaard Hjeresen
Co-produktion Teater Apropos og Teaterhuset Filuren.
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Til underviseren
Flere og flere børn og unge lever i en anden familieform end kernefamilien med mor, far og børn. De vokser op med
hel- og halvsøskende, bonusfædre, papmødre osv. For nogle børn er det hele ganske naturligt, for andre kan forvirringen blive overvældende. For hvem er man lige selv i dette nye familie-fællesskab? Når man befinder sig i midten
af en opbrudt familie, hvor er det så lige ens rødder og faste ståsted er?
I medierne kan vi læse om, hvordan flere og flere børn og unge rammes af klima-angst. Og hvorfor ikke...når Greta
Thunberg stiller sig op og siger at vi bør gå i panik og tusindvis af anerkendte forskere råber op om at klimakrisen
truer os alle.
Unicef har lavet en undersøgelse der viser, at for 40 % af unge i EU, er deres største bekymring netop klimaet.
Og lige der, midt i al forvirringen og frustrationen over nye svære familierelationer og klima-angst, findes der noget at
samles om. Et fællesskab, hvor man kan føle at man hører hjemme og kan gøre en forskel. Klimakampen er blevet de
unges oprør, med ugentlige skolestrejker verden over. Et sted hvor de kan kæmpe imod eksisterende autoriteter og få
en fælles stemme der bliver hørt. Og de er mere end villige til at løbe en risiko for at ændre det samfund, de lever i.
For det er deres egen fremtid de kæmper for.
Med dette undervisningsmateriale ønsker vi udvide elevernes teateroplevelse. Vi sætter fokus på forestillingens tematikker, så eleverne kan arbejde med dem i forhold til deres egen livsverden.
Du kan som underviser selv vælge hvilke opgaver du ønsker at arbejde med. Alle opgaver er udarbejdet til efterbearbejdning, med udgangspunkt i den aktuelle forestilling.
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Færdigheds- og vidensmål
Materialet tager udgangspunkt i følgende videns- og færdighedsmål for 6.-9. klassetrin:
Dansk efter 6. klassetrin
Eleven har viden om tænkeskrivning, brainstorm og mindmap.
Dansk efter 9. klassetrin
Eleven kan formulere egne oplevelser og sansninger i æstetisk sprogbrug.
Eleven kan fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i tekster.
Eleven har viden om krop og identitet.
Samfundsfag efter 9. klassetrin
Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger.
Eleven kan diskutere demokratiopfattelser og egne muligheder for deltagelse i demokratiet.
Eleven har viden om socialisering og identitetsdannelse.

4

At åbne for den kunstneriske oplevelse
Øvelse: Dilemmaøvelse
Formål: At give eleverne en fælles referenceramme i arbejdet med nogle af de problematikker forestillingen indeholder.
Denne øvelse går ud på at træffe nogle hurtige og umiddelbare beslutninger. Det er vigtigt at pointere, at der ikke er
noget rigtigt eller forkert svar.
Eleverne samles på en række midt i lokalet. De præsenteres nu for en række spørgsmål, samt svarmulighederne JA
og NEJ. Der vælges en væg/side i rummet, man skal gå til, såfremt man vil svare nej til et spørgsmål – og en væg/
side for et ja. Eleverne skal nu, uden at snakke sammen, gå til den side der passer til deres valg. Lad eleverne
argumentere for deres valg efter hvert spørgsmål.
Spørgsmål:
• Tænker du over klimaet i din hverdag?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er du bekymret for fremtiden?
Involverer du dig i klimakampen?
Har du deltaget i en eller anden form for demonstration?
Ved du hvor mange forskellige familieformer der findes i DK i 2019?
Lever du selv i en sammensat familie?
Synes du det er vigtigt med stærke familiebånd?
Synes du det er identitetsskabende at være del af et fællesskab?
Er du selv medlem af et eller flere interessefællesskaber?
Tænker du over de fodspor du sætter i verden?
Har du nogensinde fundet en enkelt efterladt sko?
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At åbne for den kunstneriske oplevelse
Øvelse: Refleksionsøvelse/Skriveøvelse
Formål: At give eleverne mulighed for, ucensureret at åbne op for deres tanker.
Tankeskrivning
I skal nu bruge 5 min på at reflektere over forestillingen. Skriv alt ned, der dukker op i jeres tanker. Blyanten må ikke
gå i stå på papiret. Skriv løs selvom dine sætninger bliver usammenhængende eller ikke giver mening.
Herefter laves en fælles opsamling i klassen. Skriv refleksionerne op på tavlen.
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Klima-angst
I løbet af de sidste 10 år, er der dukket en ny lidelse op. Den har fået navnet klima-angst eller klimadepression. Og
den rammer flere og flere børn og unge. Det er en lidelse hvor de negative bekymringstanker om emnet fylder alt alt
for meget. Alle de valg man træffer, bunder i en konstant angst for, at klimaet ryger i afgrunden.
I forestillingen siger Bjørn på et tidspunkt, at Olivia har fået en klimadepression. Alle hendes valg påvirkes af, hvilken
betydning de har for klimaet. Og alligevel synes hun aldrig at hun kan gøre nok. Der skal mere til. Hun må gøre noget
radikalt. Noget stort.
Skolebørn.dk har lavet en guide mod klima-angst. Her kan forældre få 5 gode råd til, hvordan de tackler den stigende
bekymring blandt børn og unge.
Øvelse: Opsaml og videregiv gode klimaråd fra ung til ung.
Formål: At lade eleverne reflektere over og videreformidle egne erfaringer.
Opgave:
• I skal nu lave en guide med gode råd mod klima-angst til andre børn og unge.
• Kom med dine egne råd og forslag til, hvad man som ung kan gøre for at undgå klima-angst.
• Hvad kan man selv gøre, hvis man gerne vil gøre en forskel?
• Lav en fælles opslagstavle/planche som I hænger op i klassen. Sæt alle jeres gode klimaråd på planchen.
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Fænomenet Greta Thunberg
Den gode tale giver os gåsehud eller kan rykke vores holdninger. Den gode tale kan gøre uønskede forandringer spiselige. Vi husker den gode tale. Den kan give os et øjeblik af samhørighed med andre mennesker eller med en sag.
Vi husker den gode tale. På godt og ondt. Greta Thunberg formår at holde taler folk husker. Der var stående bifald i
salen, men samtidig har flere kritiseret Greta Thunberg for hendes sidste tale. De mener den var alt for følelsesladet
og at hun overdramatiserer klimakrisen.
Øvelse: Skriv og hold en tale med gennemslagskraft.
Formål: At få eleverne til at reflektere over og selv skrive og holde en tale.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Se Greta Thunbergs tale fra FNs klimatopmøde i New York 2019. Diskutér den på klassen.
https://www.youtube.com/watch?v=KAJsdgTPJpU
Hvad synes I om hendes tale?
Hvilke redskaber bruger Greta Thunberg i sin tale? Se tips nedenfor.
Hvilke tanker og følelser sætter den igang hos jer?
Kan I forstå den kritik talen har fået?
Skriv selv en kort brandtale (enten om klima eller et andet emne I brænder for).
Hold din tale for klassen - brug gerne de tips vi kommer med nedenfor.

Tips til at holde en tale
•
•
•
•
•

Læs din tale højt for dig selv flere gange. Mærk efter om ordene ligger godt i munden,
ellers ret til så det føles rigtigt.
De fleste bliver nervøse, når de skal holde taler. En hjælp kan være at holde noget i hænderne.
Et papir med stikord, et glas eller en serviet. Så glemmer kroppen lidt, hvor nervøs den er.
Tal højt og tag dig god tid. Du behøver ikke at jappe afsted.
Vær ikke bange for pauser, det giver tilhørerne plads til at tænke.
Øjenkontakt skaber nærvær. Se op engang i mellem.
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Rådhuspladsen
Formål: At få eleverne til at diskutere demokratiopfattelser og egne muligheder for deltagelse i demokratiet.
Opgave:
1. Genlæs scene 10 fra forestillingen.
2. Find/søg information om Det Arabiske Forår.
3. Hvordan organiserede de unge demonstranter sig under dette oprør?
4. Sammenlign de unge demonstranters kamp under Det Arabiske Forår med de unges klimakamp i dag. Ligheder og
forskelle.
5. Kan I komme i tanke om andre demonstrationer, protester eller lignende, hvor man går til ekstremerne for sin sag?

Scene 10
OLIVIA:
Jeg står på pladsen foran rådhuset. Et almindeligt provinsrådhus af blegrøde mursten på en rektangulær
plads af glatte sten omkranset af en række mindre træer, der formentlig skal skabe en
fornemmelse af åbenhed og orden.
Et antal bænke mellem træerne forsøger at lokke forbipasserende til at sætte sig, men der er ingen.
Pladsen er tom. En statue står i midten af det hele. En borgmester med stok og hat.
På parkeringspladsen bag træerne, holder tre biler.
For enden af pladsen begynder gågaden med stativer og trådkurve.
Det hele ligner en filmkulisse af malede
papplader og jeg spekulerer på om der mon overhovedet er nogen inde i den røde murstensbygning.
Jeg lægger oppakningen fra mig…
Jeg har slået op med min familie.
Det er nu.
Jeg skal gøre noget.
Skolestrejke, feriestrejke, ingen vil længere løfte et øjenbryn. Alt er gjort.
Hvad gør man for at vække folks opmærksomhed. Hvordan?
Noget radikalt. Noget stort. Noget som ingen kan ignorere.
Ild. Alle reagerer på ild. Jeg tænker på de klip, man har set, dem som satte gang i revolutioner.
Brændende kroppe på åbne pladser. Unge der sætter ild til sig selv.
Jeg tager skiltet på: Feriestrejke for klimaet. Finder lighter og tændvæske i tasken.
Sætter mig i skrædderstilling foran borgmesterstatuen, lukker øjnene.
Tømmer flasken med tændvæske udover sig. Tænder lighteren. Tøver.
Forsøger at tage sig sammen,
kan ikke, smider den til sidst fra sig. Skriger.
NEJ! Nej! Nej! Nej!
Pludselig lyder en dyb rumlen, jeg ved ikke om den kommer oppe fra eller nede fra,
himlen er tom.
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Familie-former anno 2019
I forestillingen har Olivia mistet forbindelsen til hvem hun egentlig er, og hvor hun egentlig kommer fra. Hendes familie
er brudt op, og både mor og far har travlt med deres nye familier. Olivia kan ikke længere finde sine rødder.
Med en ny identitet som klimaaktivist forsøger Olivia i stedet at slå sine egne rødder, og skabe sit eget ståsted. Men
det kan være svært når de gamle rødder hele tiden forstyrrer. Før hun kan komme videre, skal hun først finde fred
med dem, med sin nye familie.
Cirka halvdelen af danske børn lever i dag i en anden familieform end en traditionel kernefamilie med mor, far og
fælles børn.
Øvelse: Identificér og undersøg familie-former i Danmark anno 2019.
Formål: At give eleverne viden om socialisering og identitetsdannelse.
Opgave 1:
• Find ud af hvor mange forskellige familie-former der er registreret i Danmark i dag?
• Find derefter ud af hvordan disse familieformer er sammensat, hvad de hedder. Skriv dem op på tavlen.
• Hvilken familieform lever du selv i?
• Hvordan påvirker det børn og unge at vokse op i en “anderledes” familie? Gå på nettet og find historier fra børn og
unge der er vokset op i en “anderledes” familie.
Opgave 2:
• På de næste sider er der uddrag af 3 scener fra forestillingen, hvor Olivia konfronterer sine forældre.
• Snak om hvordan Olivia oplever at være havnet midt i en regnbuefamilie. Hvordan håndterer hun opbruddet fra
kernefamilien?
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Uddrag fra scene 4
OLIVIA
Godnat, mor. Jeg går ind i seng.
MOR
Vent lige. Er du okay?
OLIVIA
Ja?
MOR
Farfar glæder sig til vi kommer i morgen. Han har allerede bestemt at vi skal ud og spille minigolf.
OLIVIA
Minigolf? Det kan jeg ikke.
MOR
Det er ikke svært. Alle kan være med.
OLIVIA
Jeg mener ikke minigolf. Jeg kan bare ikke. Han er heller ikke min farfar.
MOR
Din søsters farfar så. Undskyld.
OLIVIA
Jeg skal ikke med.
MOR
Du er nødt til at prøve at imødekomme ham en lille smule.
Han er en del af din familie nu.
OLIVIA
Jeg har ikke noget imod Lars og hans far, jeg kan bare ikke stå og spille minigolf
på en lystbådehavn med din nye familie.
MOR
Det er også din nye familie.
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Uddrag fra scene 6
OLIVIA
Må jeg bo her?
FAR
Her? Ja, men…
OLIVIA
Mor synes, de ting jeg laver er latterlige. Jeg passer ikke ind i hendes lille parcelhuskasse.
Alting skal være så rigtigt og pænt, tænk nu hvad naboerne siger. Det hele handler om Lars
og babyen, som græder hele tiden. Hun forstår ikke, hvad der er vigtigt.
FAR
Og hvad er det?
OLIVIA
Varmen. klimaet. Jorden. Jeg er nødt til at gøre noget. Hun forstår mig ikke.
FAR
Synes du jeg gør det?
OLIVIA
Nogle gange ville jeg ønske det bare kunne være os to igen. Ligesom det var engang.
Før du mødte Bjørn. Bare os to ude ved vandet i sommerhuset. Uden den her sved,
som løber og løberog ikke vil holde op. Det er ikke, som det burde være.
Kan du ikke mærke det?
FAR
Hvad mener du?
OLIVIA
Jeg vil gerne bo her. Må jeg?
FAR
Du er velkommen lige så længe, du har brug for det. Jeg kan rede op til dig i stuen.
OLIVIA
Jeg mener ikke overnatte.
FAR
Hvad tror du mor vil sige? De elsker dig jo.
OLIVIA
Gør du måske ikke det?
FAR
Det er ikke så enkelt.
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Uddrag fra scene 9
OLIVIA
Jeg håber, I får en fantastisk tur!
FAR
Du skal med og det er slet ikke et valg! Depression eller ej!
OLIVIA
Jeg har ikke en depression, jeg har et projekt!
BJØRN
Om at redde verden?
FAR
Du har ikke brug for et projekt, du har brug for venner og familie omkring dig.
OLIVIA
Hvilken familie? Jeg slår op.
FAR
Hva?
OLIVIA
Jeg slår op.
FAR
Med hvem?
OLIVIA
Hvem tror du? Jer!
FAR
Os? Man kan ikke slå op med sin egen familie.
OLIVIA
Jo man kan. Alle har et valg.
Jeg har tænkt mig at sætte mig ind foran et “tilfædigt” rådhus med telt og primus.
I stedet for skolestrejke, vil jeg feriestrejke. Jeg har tænkt mig at gøre noget radikalt,
noget stort, noget som ingen kan ignorere.
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Fællesskabets kraft
Formål: At lade eleverne reflektere over, hvad det betyder at være del af et fællesskab, eller være uden for det.
I forestillingen står Olivia med en følelse af ikke at blive forstået af sin familie. De har travlt med at stifte nye
amilier, som hun forventes at rumme, mens de ikke selv formår at rumme hendes frustrationer. Og hvad gør man
så, når man pludselig står udenfor fællesskabet? Kan vi mennesker overhovedet overleve uden at være en del af et
fællesskab?
Øvelse: Med eller mod
Formål: At lade eleverne mærke på egen krop, hvordan det er at være uden for, og hvordan det er at holde én
udenfor.

•
•
•

1. Eleverne skal sætte sig sammen i grupper på ca. 4. De skal skiftes til at fortælle om en sjov oplevelse, de engang
har haft. Er det svært at komme i tanke om en sjov oplevelse, kan man i stedet fortælle om sin weekend.
Nu skal første elev fortælle sin historie. De 3 andre starter med at lytte, for derefter at virke uinteresserede.
Det kan være ved at kigge væk, undgå øjenkontakt, gabe eller sætte hår på sidekammeraten.
Bliv siddende under øvelsen.
Byt, så de andre i gruppen også prøver øvelsen.
Fortæl historierne igen, hvor resten af gruppen lytter nærværende.

Øvelse: Jo, vi skal!
Formål: At lade eleverne opleve at være en del af fællesskabet.
•
•
•

1. Hele klassen samles i midten af lokalet. Det gælder om at være en god kammerat, og sige ja til legen.
En elev siger, “skal vi ikke lægge os ned på gulvet?” Resten af klassen siger, “Jo, vi skal!” Alle lægger sig ned på
gulvet.
En elev siger, “skal vi ikke liste over til vinduet?” Resten af klassen siger, “Jo, vi skal!” Alle lister over til vinduet.
Eleverne kommer nu selv med forslag til hvad de skal.

Fælles opsamling på de to øvelser:
• Hvordan var det at lave øvelserne?
• Hvornår oplevede du sidst at være en del af et fællesskab?
• Snak om forskellige former for fællesskab, og skriv dem op på tavlen.
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