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OM FORESTILLINGEN

Verden er som udgangspunkt i orden. Det er faktisk en helt i orden 
orden. For normalt kommer To efter En og En er derfor altid den 
første og To er sidst og dermed aldrig først og det er okay, for To 
har det fint med den orden. Når nu Tre så dukker op, så bliver der 
uorden, for så er To ikke længere den sidste, men derimod Tre. 
Tre har faktisk ikke lyst til at være sidst, Tre vil allerhelst vende 
det hele på hovedet. Og En synes også det kunne være rart hvis 
der var nogen at følge efter i stedet for at være først. Lidt ligesom 
næsebor. Næsebor har ingen rækkefølge, de er der bare på samme 
tid hele tiden. Eller hvad med fugle? Fugle kender ikke tallene og 
hvis de gør, er de ligeglade med den naturlige rækkefølge, de er 
der ligesom bare på lige fod, hvor ingen kommer først eller sidst. 

TRE står på hovedet har dansk premiere på Teaterhuset Filuren. 
Teksten er oprindelig tysk og har vundet flere europæiske teater-
priser. Det er en filosofisk forestilling, der sætter spørgsmålstegn 
ved den hierarkiske orden og ved regler. Den handler om at tilhøre, 
at bryde ud og om at høre sammen på trods og på tværs. Og så 
handler den om venskab fortalt på finurlig, musisk og vittig vis.

Org. titel Dreier steht kopf af Carsten Brandau 
Oversættelse Line Felding, Isabelle Reynaud og 
Ditte Felding 

Instruktion Isabelle Reynaud
Scenografi Laura Rasmussen
Lysdesign Jesper Munk Jepsson
Medvirkende Anders Vølpert Momme, Jakob 
Kirkegaard og Rasmus Skaarup
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TIL PÆDAGOGEN OG LÆREREN

Teaterhuset Filuren vil gerne udvide teateroplevelsen for de børn og unge, der besøger os. Vi ønsker 
at børnene får lov til at fordybe og undre sig, og aktivt arbejde med forestillingens emner, for på den 
måde at åbne for efterfølgende refleksion og forståelse.

Forestillingen “TRE står på hovedet” opfordrer til den filosofiske samtale med børn. I dette tilfælde 
med udgangspunkt i temaerne venskab, regler og verdens orden.
Forestillingen er med til at skabe rum for undren og tænkning hos både børn og voksne, og vi håber I 
går ud fra forestillingen med en masse spørgsmål, som I sammen kan udforske.

I den filosofiske samtale har den voksne ikke det “rigtige” svar, men må søge at indgå i samtalen 
med samme nysgerrighed og interesse som børnene.
Det er vigtigt at pointere, at der ikke er nogle rigtige eller forkerte svar på filosofiske spørgsmål. 
Som oftest vil der være mange forskellige svar. Det vigtigste er at være åben og lyttende.

Undervisningsmaterialet består af øvelser og opgaver, der henvender sig til forskellige refleksions- og 
udtryksformer, både før og efter forestillingen. I kan selv plukke de øvelser/opgaver ud, som I synes 
passer bedst ind i jeres program og tidsplan.

Refleksionsøvelser: 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.
Kreative øvelser: Her får børnene mulighed for, via eksempelvis tegning, at genkalde sig historien.
Kropslige øvelser: Aktiv læring, hvor børnene gennem kroppen får mulighed for at udtrykke følelser 
og temaer fra forestillingen.

Rigtig god fornøjelse.
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FILOSOFI I BØRNEHØJDE

Praktisk filosofi handler om, at blive klogere på livet. Det er en nysgerrig og kritisk 
undersøgelse af hvem vi er, hvad vi kan vide og hvordan vi bør handle.
I den filosofiske samtale med børn, er det vigtigt at den voksne stiller spørgsmål og er 
nysgerrig. Den voksne skal ikke give svar, men i stedet stille nysgerrige spørgsmål, så 
børnene selv får mulighed for at tænke sig frem til deres egne svar.
Praktisk filosofi kræver nysgerrige voksne, der tager børnene alvorligt, og inviterer 
dem til at undersøge livets store og små spørgsmål på deres præmisser.

“Hvis du svarer på alle børnenes spørgsmål ved at fortælle dem, hvordan tingene er, tror børnene, at det 
er dig som voksen, der ved, og dem som børn, der ikke ved. Under disse omstændigheder kan børnene 
blive uselvstændige; de holder op med at forsøge at finde ud af tingene på egen hånd. Er du derimod 
interesseret i børnenes tænkning, stiller spørgsmål og responderer på børnenes svar, så får børnene tro 
på sig selv og deres egen tænkning. Barnet bliver selvstændigt og ansvarligt.”

Filosofi med børn er med til at udvikle:
1. Sproglige kompetencer
2. Matematisk-logiske kompetencer
3. Sociale kompetencer

Hvordan foregår den gode filosofiske samtale; 
•       Vær opmærksom på at spørge frem for at svare og foreslå løsninger.
• Lad børnene lede efter og argumentere for deres svar.
• Del kun dine egne tanker og holdninger mv. når det fremmer børnenes undren.
• Brug pauser og stilhed konstruktivt.
• Lad for det meste børnene tænke før de taler.
• Hjælp børnene til at finde deres egne svar.
 

Hvis I har lyst til at udforske og læse mere om praktisk filosofi med børn, kan følgende 
bøger anbefales:

Michael Højlund Larsen: “Praktisk filosofi med børn”
Michael Højlund Larsen: “Når de voksne er nysgerrige”
Louise Nabe-Nielsen og Lho Høiris: “Kan man være venner med en løve?”
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INSPIRATIONSLISTE TIL FILOSOFISKE SPILLEREGLER

Vi koncentrerer os om den der taler.

Vi undgår at afbryde eller skynde på den, der taler.

Vi opmuntrer hinanden til at tale.

Vi reflekterer over det, som den foregående taler siger.

Vi taler kort og holder os til sagen.

Vi lytter nysgerrigt til idéer, som er forskellige fra vores egne.

Vi prøver at bygge videre på andres idéer.

Vi stiller åbne og inviterende spørgsmål.

Vi beder andre om at forklare nærmere, hvad de mener.

Vi bruger analogier eller sammenligninger.

Vi overvejer om vi tilføjer noget nyt - vi behøver ikke gentage, hvad

      der allerede er blevet sagt.

Vi stiller kun ægte og undersøgende spørgsmål, som vi virkelig gerne   

      vil prøve at finde et svar på.

Vi tænker selv og prøver at redegøre for vores tænkning.

Vi holder gerne pauser og er stille sammen.

Vi viser vilje til at ændre mening, hvis vi bliver klogere.
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OPGAVE

Refleksionsøvelse (før forestillingen)
At åbne op for den kunstneriske oplevelse

Formål: 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. Med nedenstående øvelse 
ønsker vi, at give børnene mulighed for at reflektere over noget af det der 
sker inden selve forestillingen.

• Er der nogen der har været i teatret før? Hvordan var det?
• Hvordan ser der ud i en teatersal? Er der lyst eller mørkt når man
              kommer ind?
• 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 vigtigt i en teaterforestilling? Lys, lyd, kostumer osv.
• Hvad er en scenografi?

Find gerne selv på flere ting at snakke om. Det kan være børnene har nogle 
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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OPGAVE
Elevark:
Refleksionsøvelse (før og efter forestillingen)

Meddigtning ud fra billeder fra forestillingen. En filosofisk billedsamtale. Målet med billederne er, at inspirere 
børnene til at tænke over, stille spørgsmål til, og snakke om forskellige temaer. 
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OPGAVE

Refleksionsøvelse (efter forestillingen)

Sæt jer i en rundkreds på gulvet. Lad nu børnene svare på nedenstående spørgsmål, 
der alle relaterer sig til forestillingen.

Beskrivende:
• Hvad sker der i forestillingen?
• Hvad lagde I særligt mærke til?
• Hvad synes I forestillingen handler om? Hvilke temaer er der? Venskab,   
              regler, orden osv. 
• Snak lidt om de tre karakterer En, To og Tre. Hvordan ser de ud? Hvordan
              er de?
• Hvad var scenografien lavet af?

Analyserende:
• Hvad var sjovt/uhyggeligt/spændende/mærkeligt i forestillingen?
• Synes I at En og To er gode venner?
• Hvad sker der da Tre pludselig dukker op? 
• Hvordan passer terningerne sammen med forestillingen?
• Skal En altid komme før To? Hvem kommer så først når man tæller
             baglæns? Tre, To, En...

Perspektiverende:
• Kan man kun være to i et venskab?
• Har I prøvet at holde nogen udenfor?
• Har I selv prøvet at blive holdt udenfor? Hvordan føltes det?
• Skal man altid følge reglerne?
• Kan man lave sine egne regler? 
• Kan man skiftes til at være den første og den sidste?
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OPGAVE

REFLEKSIONSØVELSE: Venskab.

I forestillingen er der en form for venskab mellem En og To. De er altid sammen, men 
En skal altid komme før To. En er altid den bedste, den første, den sødeste og hvad 
gør det egentlig ved et venskab?

1. Alle børnene skal nu hver især tegne en tegning af venskab. Stil evt. spørgsmålet 
“Hvordan ser venskab ud?”. Snak efterfølgende om de enkelte tegninger (enten to og 
to eller fælles) og hæng dem op i lokalet/klassen.

2. Tag en fælles snak ud fra nedenstående spørgsmål:

• Hvad er venskab?
• Hvad er ikke venskab?
• Hvordan kan man kende en ven?
• Hvad gør en ven? Hvad gør en ven ikke?
• Hvad siger en ven? Hvad siger en ven ikke?
• Skal man dele sine ting med sine venner?
• Skal man hjælpe sine venner?
• Hvem kan man være venner med? (unge, gamle, familie, dyr…)
• Skal man være “virkelig” for at være en ven?
• Hvor lang tid tager det at få en ven?
• Er venskab godt? Er det altid godt?
• Er man venner, hvis man er uvenner?
• Hvordan kan man vide, hvem der er ens venner?
• Hvad nu hvis der ikke var venskaber i verden - hvordan ville verden så se ud?

I behøver ikke tage alle spørgsmål på én gang. Ofte vil to gode spørgsmål være nok til 
at sætte tankerne og samtalen i gang.
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OPGAVE

Byg jeres egen scenografi. Fx. i billedkunst.

Hvad er en scenografi:
Scenogrien er med til at visualisere scenerne i et teaterstykke. Det er med til at vise, hvilket 
univers vi befinder os i og er med til at forstærke handlingerne.  

• Del eleverne op i grupper af 2-4. Hver gruppe får en lille kasse stillet til rådighed,
 hvori de skal bygge deres scenografi.
• Lad først hver gruppe finde en kort historie de vil arbejde med, enten en kendt
             historie eller en de selv finder på. Giv historien en titel. 
• Lad derefter hver gruppe tegne, hvordan de vil have deres scenografi til at se ud.
• Til sidst får grupperne lov til at bygge scenografien ud af tilgængeligt materiale.
• Grupperne udstiller deres scenografier. Husk titel. 
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OPGAVE

ELEVARK TIL UDLEVERING
TEGNING: Prik-til-prik

I forestillingen “TRE står på hovedet” snakker de tre karakterer om, hvor vigtigt 
det er at følge tallenes rigtige rækkefølge. En er altid den første, og To kommer 
altid som den anden. Og så må Tre jo naturligvis være den sidste.
 
Men hvad nu hvis To pludselig gerne vil være den første? Hvad sker der så med 
tallenes rækkefølge og orden? 

Fugle er fløjtende ligeglade med tallenes rækkefølge, for de kan jo alligevel ikke 
tælle. Men de tre karakterer er ikke fugle. De kan tælle og er derfor nødt til at 
følge tallenes rækkefølge og orden. Ellers bliver verden vendt på hovedet. 

Med prik-til-prik tegninger lærer vi, at det er vigtigt at man følger tallenes 
rækkefølge for at få det rigtige resultat. Hvis man vælger sin egen rækkefølge 
i en prik-til-prik tegning, så går det galt. Men vi er også jo mennesker, og vi kan 
tælle, så naturligvis følger vi den rigtige rækkefølge.

EKSTRA:
De tre karakterer repræsenterer hver deres fugl. Kan I mon gætte hvilken
 karakter der passer til hvilken fugl?
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SVALE
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GRØNIRISK
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RØDKÆLK
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AKTIV LÆRING

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

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

Her er tre små opvarmningsøvelser til at få kroppen i gang:

GANG I KROPPEN:
Rejs jer op. Ryst hele kroppen igennem. Stræk jer op mod loftet. Hop eller løb på stedet. Stå stille med 
lukkede øjne og mærk jeres krop og vejrtrækning. Mærk hjertet banke.

TØMMERFLÅDE:
Billedet er, at gulvet er en tømmerflåde, som ikke må kæntre. Derfor skal der være jævnt fordelt vægt (børn) 
over hele gulvet/tømmerflåden. 
Lad børnene gå rundt mellem hinanden fordelt i hele rummet (gå derhen hvor der ikke er andre), uden at støde 
sammen. Man skal ikke forholde sig til hinanden, men blot gå for sig selv. 
Variation: Når lærer/pædagog klapper skal alle børn stoppe op i et frys. Gå først når den voksne siger til. 
Denne øvelse træner kropslighed, rumforståelse og koncentration.

SIG GODDAG PÅ 100 MÅDER:
Lad børnene gå rundt i tømmerflåde (se ovenfor). Den voksne vælger nu en følelse (glad, sur, trist mv), eller 
en figur (gammel mand, fugl, monster, robot mv). Den følelse/figur der vælges, skal børnene nu agere som. 
Den voksne siger frys. Børnene stopper op. Når den voksne sætter tømmerflåden i gang igen, går de eksem-
pelvis rundt som gamle mennesker. Når de mødes hilser de på hinanden. Den voksne siger frys og vælger en 
ny følelse/figur. 



16

ØVELSE

AKTIV LÆRING: Samarbejde

I denne øvelse gælder det om at samarbejde. Både i forhold til at snakke 
sammen og udføre opgaven. Det er vigtigt at alle i gruppen føler at de bliver 
hørt. 

Del eleverne op i hold med 3 på hvert hold.
Lad hver gruppe snakke om hvordan de vil komme fra den ene ende af lokalet 
til den anden, ved at samarbejde og uden at røre gulvet. De må bruge hvad der 
er til rådighed i lokalet (tøj, puder, papir, stole mv.)
Når alle grupper har aftalt hvordan de vil løse opgaven, stiller de sig klar i den 
ene ende af lokalet. Læreren sætter alle i gang på samme tid, og så gælder det 
om at komme ned i den anden ende af lokalet, uden at nogen i gruppen rører 
gulvet. 

Fik alle i gruppen hjulpet hinanden i mål? 
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ØVELSE
AKTIV LÆRING: Venskab

At blive holdt udenfor og det modsatte.

Lav en rundkreds. To elever står inde i midten eller udenfor kredsen.
Eleverne i rundkredsen begynder nu at danse. De to inde i midten spørger
 om de må være med. De må kun danse med hvis de får lov. Eleverne i rund-
kredsen siger nej eller ignorerer de to. Eleverne i rundkredsen danser videre.
De to i midten spørger igen. Denne gang siger eleverne i rundkredsen “Ja, 
selvfølgelig”. Alle danser.
Eleverne skiftes til at være inde i midten.

Refleksion over øvelsen:
Hvordan var det at stå inde i midten og ikke være med?
Hvordan føltes det at få et nej/blive ignoreret?
Hvordan føltes det så, da der blev åbnet op, og man gerne måtte være med?
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