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OM FORESTILLINGEN 

 

Når mor og far skændes, bliver Philomena bange. Overladt til sig selv i en travl voksenverden forestiller hun 

sig, hvordan alt ville være meget nemmere, hvis hun helt holdt op med at sige noget der kunne gøre mor og 

far sure. Men man skal passe på med, hvad man ønsker sig – for en dag er stemmen væk. 

Fuld af barnlig stædighed og med en fantastisk fantasi fremmaner hun - som en anden Alice i Eventyrland – sit 

eget natmørke, uendelige drømmeunivers. I et øde Ingenmandsland hvor hendes følelser bliver til levende 

væsner, begynder hun sin rejse, efter det hun har mistet. 

Oplev den Reumertvindende komponist Steingrimur Rohloffs musik og den prisvindende operasangerinder 

Andrea Pellegrini, tenor Mathias Hedegaard & sopran Julie Meera Albertsen folde sig ud i hovedet på et barn 

der måske har det som dig.. 

Henvender sig til alle fra 7 år. 

 

 



   

Dette undervisningsmateriale er rettet mod fagene dansk og musik. Materialet kan 

anvendes både til indskolingen og mellemtrinnet afhængig af klassens niveau, da øvelserne 

har en varieret sværhedsgrad. Undervisningsmaterialets tidsramme er på ca. 8 lektioner. 

Formålet med undervisningsmaterialet er at motivere og engagere eleverne til at arbejde 

med analyse og fortolkning på en kreativ og legende måde og understøtter danskfagets 

kompetenceområder indenfor kommunikation og fortolkning. 

Overordnet er materialet inddelt i to forløb: 

 

 
 

Forløb 1 kan både udføres før og efter forestillingen, mens forløb 2 er tiltænkt som en 

efterbehandling af forestillingen. Der kan foretages udpluk i forløbenes øvelser afhængigt 

af klassens tidsramme og behov. 

Materialet indeholder ‘samtalespørgsmål’ og ‘refleksionsspørgsmål’, der er markeret i 

farvede bokse. 

Spørgsmålene er tænkt som inspiration til underviseren. 

  

 



   

FORLØB 1: KROP, MUSIK OG STEMME 
 

Eleverne kan aflæse og forstå forskellige følelser og stemninger ud fra undersøgelser af lyd, stemme og krop. 

Dette er relevant for selv at kunne udtrykke sig og for forståelsen af andre. 

 

KOMMUNIKATION: Eleverne kan forstå egne og andres kropssprog, kan improvisere med kropssprog 

ogstemme og har viden om stemmens og kroppens virkemidler. 

FORTOLKNING: Eleven har viden om mundtlige, kropslige og billedelige udtryksformer og kan undersøge 

virkemidler. 

 

MUSIKFORSTÅELSE: Eleven kan lytte til og udtrykke sig om musik. 

 

Gymnastiksal eller klasseværelse hvor bordene kan skubbes ud til siderne. 

 

  

 

En opera er et teaterstykke, hvor alle synger i stedet for at tale, og hvor hovedelementerne er tekst, sang 

og musik. Fordi alt tekst synges, kaldes aktørerne i en opera ikke skuespillere, men sangere. En opera 

handler om de store fortællinger og følelser, der udspilles og synges på den mest overdådige måde. Her 

bliver følelser og stemninger forstørret ved brug af alle teatralske virkemidler: Lyrik, sang, musik, 

kropssprog, bevægelse, rum, farve og lys! 

Man forstår måske ikke altid ordene, der synges i en operasang (ofte fordi en opera er på italiensk). Tit 

kan man dog høre på musikken og sangerens stemme og se på sangerens kropssprog, om personen er 

glad, ked af det, vred, forelsket osv. 

I børneoperaen “Philomenas Stemme” er følelserne også det helt centrale. Men hvordan mærker, hører og 

forstår vi følelserne, og hvordan aflæser vi humør og stemninger? 

 



   

 

 

 

Inde i Philomenas hoved og krop hvirvler følelserne rundt – især når mor og far skændes. Vi oplever i 

forestillingen, at Philomena møder nogle af disse følelser på sin drømmerejse. Følelser der fortæller hende, 

hvad hun skal gøre, sige og mene. 

Men hvad er en følelse egentlig? 

 

1. Igangsæt en snak i klassen om, hvad følelser er, og lav en brainstorm på tavlen over forskellige 

følelser. 

 

Vred, glad, trist, irritereret, overrasket, jaloux, frustreret, bange, forelsket, pinligt berørt, chokeret, skuffet, 

forvirret, træt, stresset, genert, flov, lykkelig, ked af det, sur, spændt, ligeglad, væmmes. 

 

I en opera bruger sangerne et forstørret kropssprog for at illustrere deres følelser. Men hvordan viser man 

følelser med kroppen? 

 

 

1. Eleverne stiller sig i en cirkel på gulvet. 

2. Udvælg en elev, der starter med at nævne én af følelserne på tavlen. På en nedtælling fra 3 udtrykker 

alle eleverne denne følelse med kroppen og fryser i denne position. 

3. Lad eleverne kigge rundt på hinanden i 10-20 sek. Herefter tør eleverne op. 

4. Samtal med eleverne om de forskellige måder, hvorpå de udtrykte følelsen. 

5. Efter tur gentages processen med en ny følelse. 

 

  

• Hvordan kan vi påvirke andres følelser? 

• Hvorfor er følelser vigtige? 

• Hvilke ligheder og forskelle er der på jeres fremvisninger af følelsen? 

• Hvilke karaktertræk er gennemgående i jeres fremvisninger af følelserne. 

• Hvilke følelser var nemmest at fremvise, og hvilke var sværest? 

 



   

 

 

 

En tavle, en pose og en masse sedler, hvor der står forskellige følelser (på flere af sedlerne kan der stå den 

samme følelse). 

 

1. Underviseren skriver alle de forskellige følelser fra sedlerne på tavlen. 

2. Der vælges 2-3 spillere blandt eleverne, der forlader rummet. Resten af eleverne går samme to og to 

og trækker parvis en “følelsesseddel” fra posen. (Hvis eleverne ikke kan læse/forstå følelsen, kan 

underviseren hviske følelsen til eleven eller lade eleven trække en ny). 

3. Makkerparrene indøver en kort bevægelse, der demonstrerer følelsen, som de begge individuelt kan 

vise foran klassen (f.eks. lægge armene over kors). 

4. Makkerparrene splittes op, og eleverne blandes mellem hinanden på gulvet. 

5. Spillerne kommer nu ind i rummet igen med beskeden om, at alle deres klassekammerater er blevet 

til vendespils-brikker, og at de skiftevis må vælge to “brikker”, der én ad gangen viser deres 

bevægelse. Hvis bevægelserne er ens hos de to brikker, har spilleren et stik og må vende to nye 

brikker. Hvis brikkerne ikke er ens, er det den næste spillers tur. Vinderen er den med flest stik. 

Stikket vindes dog først, hvis også spilleren kan gætte, hvilken følelse fra tavlen brikkerne viser. 

Spilleren har to gæt. 

 

  

• Hvilke følelser adskilte sig fra hinanden, og hvilke lignede hinanden? 

• Hvilke følelser var sværest/lettest at gætte? 

 



   

 

 

1. Underviseren introducerer eleverne for skalaen 1-10, hvor 10 betyder maksimum forstørrelse, og 

1betyder minimum formindskelse af en følelse. 

2. Lad eleverne gå rundt på gulvet imellem hinanden uden at tale sammen. 

3. Underviseren råber nu en følelse højt, som eleverne viser, mens de går. Herefter råber underviseren 

et tal mellem 1-10, hvorefter eleverne enten forstørrer eller formindsker følelsen. Processen gentages 

med andre følelser. 

 

Højttaler, en computer, A4-papir, tape og farveblyanter. 

 

Le Barbiér de Seville: “Figaros aria” og La Bohéme: “Sono Andati?” (Kan afspilles via YouTube). 

OBS: Eksemplerne er blot til inspiration, og underviseren kan selv finde andre operasange. 

 

1. Lad eleverne folde et stykke papir på midten på papirets korte led. 

2. Afspil: Le Barbiér de Seville: “Figaros aria” for eleverne. 

3. På papirets venstre side tegner eleverne en tegning af og/eller skriver nogle ord om den/de 

stemninger, de hører i operasangen. 

4. Afspil La Bohéme: “Sono Andati”, og gentag processen på papirets højre side. 

5. Tegningerne hænges op, og eleverne kan nu gå på “kunstmuseum” og se hinandens tegninger. Dette 

gøres uden at tale med hinanden. 

  

• Hvordan forstørrede eller formindskede I kropssproget for at demonstrere følelserne? 

• Hvilke kropssprog indikerer hvilke følelser? 

 

• Hvordan var det kun at vise følelser med kroppen? 

• Hvorfor tror I, kropssprog er vigtigt? 

 



   

 

 

 

 

Højttaler, en computer og kridt. 

 

La Nozze Di Figaro: “Overture” (instrumental), El Barbero De Sevilla: “Overture” (instrumental) eller The Magic 

Flute: “Pa-pa-pa Papageno” (Engelsk version). Alle sangene kan findes på YouTube. 

 

1. Afspil et operaeksempel, og lad eleverne finde tre følelser/stemninger i musikken. 

2. Inddel rummet i tre områder med kridtet, der hver symboliserer én af de valgte tre 

følelser/stemninger (se nedenfor). 

3. Afspil sangen igen. Eleverne skal nu bevæge sig fysisk og skifte mellem de tre områder ud fra den 

stemning, de fornemmer i musikken i øjeblikket. Eleverne kan skifte område så mange gange, de vil. 

OBS: Underviseren kan hjælpe eleverne med skiftene ved eksempelvis at stoppe musikken undervejs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Hvorfor har I valgt disse ord, farver og billeder til jeres tegninger? 

• Hvilke ord, farver og billeder går igen på jeres tegninger på henholdsvis højre og venstre side? 

• Hvilke følelser/stemninger kunne I høre i de to operasange? 

• Syntes I, der var der nogle instrumenter, der indikererede specifikke følelsestilstande? 

• Hvordan adskiller stemningerne sig fra hinanden? 

 

• Hvordan kunne I høre på musikken, hvilke stemninger der var? (tempo, variation, volume osv.) 

• Hvilke stemninger var nemmest/sværest at høre? 

 



   

 

 

 

Man kan bruge stemmen på mange måder til at udtrykke humør: Man kan synge, råbe, hviske, tale osv., men 

hvilken effekt har stemmens mange udtryksmåder? 

 

En pose og en masse sedler hvorpå der står forskellige følelser. 

 

1. Vælg en remse fra f.eks.: “Halfdans ABC”, og øv den med eleverne, til de kan den udenad. 

2. Enkeltvis trækker eleverne en følelse i posen og går ned bagerst i lokalet, så de resterende elever 

sidder med ryggen til. Udelukkende ved brug af stemmen skal eleven nu gentage remsen, så følelsen 

fremstår klart. De andre elever skal forsøge at gætte følelsen. 

 

 

Én nultekst (se næste side). 

 

1. Eleverne går sammen i par og vælger/får udleveret en følelse og nulteksten. 

2. Lad eleverne øve teksten, så de kan den udenad. 

3. Ud fra nulteksten laver eleverne en lille scene, hvor de skal forsøge at udtrykke følelsen med både 

kroppen og stemmen. Følelsen må gerne overdrives. 

4. Eleverne viser skiftevis deres små scener for hinanden. Imellem hver scene forsøger klassen at gætte 

den valgte følelse. 

 

 

 

• Hvordan kunne I høre humøret/følelsen i stemmen? 

• Var der nogle følelser, der lignede hinanden i stemmen? 

 

• Hvilken følelse/følelser er der i scenen? 

• Hvilke scener lignede hinanden, og hvilke scener adskilte sig fra hinanden? 

 

• Hvordan var det at spille scenen for hinanden? (Udfordrende, spændende, sjovt...) 

• Hvordan var det at observere den samme tekst blive spillet med forskellige følelser? 

• Hvorfor tror du, at kropssprog og stemmen er vigtigt? 

 



   

 

A: Hej 

B: Hej 

A: Ved du hvad klokken er? 

B: Den er 8. 

A: Har du travlt? 

B: Nææ... 

A: Skal vi lave noget? 

B: Måske.. 

A: Okay. 

  



   

FORLØB 2: SPROG, KARAKTERER & HANDLING  
 

Eleven udvikler evner til at analysere og fortolke tekster, samt opnår et større kendskab til billedsprog. 

FREMSTILLING: Eleven har viden om produkters budskab og kan udtrykke sig kreativt og 

eksperimenterende. 

FORTOLKNING: Eleverne kan finde hovedindholdet, kan arbejde med sprog, billeder og fortællinger, kan 

deltage i enkelte fortolkninger, tale om tekstens temaer, undersøge personers motiver, konflikter og 

handlinger, udtrykke sig om tekstens univers og sætte tekstens tema i relation til eget liv. 

KOMMUNIKATION: Eleven kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons. 

Et klasseværelse hvor bordene kan skubbes ud til siderne. 

 
 

 

A4-papir, tegneværktøj, tape og sedler hvorpå der står eksemplerne på billedsprog. 

 

• “Far kan slukke solen i verden og tænde den i stuen.” 

• “Mor arbejder med solskin i øjnene.”  

• ”Ord der vokser sig store. Som dej der hæver i munden.” 

• “Det knager i luften. Far har ridser i panden” 

• “Ord der løber ud af munden og slår revner i mor og far” 

• “Jeg kendte FRYGT. Som ild i gulvet. Som lyn i loftet. Som torden i stuen.” 

 

 

 

En opera bygger på ord. Disse ord kaldes en libretto, der på italiensk betyder “lille bog”. Librettoen er en 

kunstnerisk måde at bruge det italienske sprog på, og ordene lyder ofte mere som et digt, end som ord 

man vil bruge i en almindelig historie. Ideen er, at man kan sige noget helt almindeligt på en “fin” måde 

for at skabe nogle helt særlige stemninger, billeder og følelser. 

 



   

 

 

1. Forklar eleverne, hvad billedsprog er, og hvordan billedsprog adskiller sig fra sproget på et 

bogstaveligt plan. Brug gerne eksemplerne fra forestillingen. 

2. Sæt eleverne sammen i par, og giv hvert makkerpar to stykker papir og en seddel, hvor der står et 

eksempel på billedsprog (billedsprogseksemplerne må gerne gå igen). På det første papir tegner 

eleverne det, som sætningen bogstaveligt betyder, og på det andet papir tegner eleverne det, som de 

mener, sætningen er et billede på (overført betydning). 

OBS: Underviseren kan gå rundt og hjælpe med at læse billedsprogseksemplerne. 

3. Opdel gulvet i to halvdele: Den bogstavelige og den billedlige halvdel hvori parrene lægger deres 

tegninger. Den bogstavelige tegning i den bogstavelige halvdel og omvendt. 

4. Underviseren læser skiftevis de sedler op, som eleverne har tegnet ud fra, og sender et tilfældigt 

makkerpar på gulvet (undgå at sende et makkerpar ud, der har tegnet ud fra det oplæste 

billedsprogseksempel). Parret finder de tegninger, de mener, passer bogstaveligt og billedligt til 

sætningen. Processen gentages, indtil alle tegningerne på gulvet er væk, hvis det lykkes. 

5. Eleverne samles, og tegnekombinationerne afsløres. 

 

 

Vennebogsark (se side 13), blyanter og tape. 

 

1. Eleverne går sammen to og to og får parvis udleveret et vennebogsark. 

2. Ud fra forestillingen skal eleverne nu forestille sig, at de er Philomena, der udfylder vennebogen. 

3. Lad eleverne hænge vennebogsarket op i klassen, og lad dem gå rundt og læse hinandens 

vennebøger. 

OBS: Underviseren kan gå rundt og hjælpe med stavning og læsning. 

  

• Hvorfor valgte I disse tegninger? Hvorfor tror I, de passer sammen? 

• Hvorfor tror I, sætningerne betyder det, som I har tegnet? Hvad betyder sætningerne egentlig? 

 



   

 
 

 

 
 

 

 
• Hvilke svar i vennebogen går igen? 

• Hvordan fandt I på svarene? 

• Hvordan ville I beskrive Philomena som person? 

 

• Hvordan var det at sætte sig i Philomenas sted? (Svært, nemt, underligt, sjovt...) 

• Hvordan var det at sammenligne jeres vennebog med andres? 

 



   

 

 

 



   

 

 

En tavle. 

 

1. Opdel klassen i grupper på ca. 5 elever. 

2. Lad grupperne lave en billedserie med 4 fysiske og frosne billeder. De frosne billeder skal illustrere de 

fire vigtigste begivenheder i forestillingen og vises i kronologisk rækkefølge. Grupperne bliver i 

fællesskab enige om de 4 billeder. 

3. Lad eleverne øve billedserien igennem nogle gange. 

4. Grupperne viser på skrift deres billedeserie for de andre elever, hvor de starter i frys i billede 1 (3-5 

sek.), går over i billede 2, står i frys (3-5 sek.) osv. Dette sker i tavshed. Hvis eleverne har svært ved at 

styre overgangene, kan underviserens indikere skiftene. 

5. Når en gruppe har vist deres serie, kan de andre grupper komme med et gæt på de fire valgte steder i 

forestillingen, samt hvor og hvordan de ser det i billederne. 

6. Underviseren opdeler tavlen i 4 kolonner og noterer de valgte billeder i kolonnerne (se nederst). 

 

  

• Hvorfor valgte I netop disse fire billeder? Hvorfor er de vigtige for forestillingen? 

• Hvilke billeder gik især igen hos grupperne, og hvilke adskilte sig? 

• Hvad synes I, forestillingen handler om? 

 



   

 
 

 

 
En tavle. 

 

1. Sæt eleverne sammen i grupper af ca. 5 elever. 

2. Lad grupperne blive enige om den konflikt/uretfærdighed, de finder størst i forestillingen. Herudfra 

laver gruppen et frossent billede med deres kroppe, der viser konflikten. 

3. Enkeltvis viser grupperne deres billede for hinanden. Lad elever forsøger at gætte, hvad det er for en 

konflikt, som gruppen viser, samt hvor de ser dette. Når konflikten er gættet, noterer underviseren 

den valgte konflikt på tavlen. 

4. Sæt nu grupperne sammen to og to, hvori den ene gruppe starter med at være byggesten, og den 

anden starter med at være skulptører. 

5. Byggestenene viser igen deres konfliktbillede for skulptørerne. Skulptørernes job er nu at forsøge at 

omforme konfliktbilledet til et frosent billede, der giver et foreslag til, hvordan konflikten blev løst i 

forestillingen, eller hvordan den kunne løses. Dette gør de ved fysisk at røre og flytte rundt på 

byggestenen, til de danner et nyt billede. 

OBS: Det er vigtigt, at byggestenene husker “løsningsbilledet”. 

6. Gentag samme proces, men hvor grupperne nu bytter, så byggestenene bliver skulptører, og 

skulptørerne bliver byggesten. 

7. Klassen samles, og eleverne viser nu på skift igen deres konfliktbillede og herefter deres 

løsningsbillede for hinanden. 

 

Lav konflikt- og løsningsbilleder over de konflikter, eleverne møder i deres hverdag. 

 

• Hvorfor valgte I denne konflikt/uretfærdighed? Hvorfor er den vigtig for forestillingen? 

• Hvilke konflikter/uretfærdigheder gik igen? 

• Hvordan mener I, at konflikterne bliver løst i forestillingen? Kunne man have løst de viste 

konflikter på andre måder? 

 

• Hvordan var det at vælge konflikten? (svært, nemt, sjovt...) 

• Hvordan var det at forme dine klassekammerater, og hvordan var det at blive formet? 

 
 




