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Om Forestillingen
Hvad tror du på? På Gud? På Allah? På Jehova? På Karma? På Spaghettimonstret? På
nisser? På spøgelser? På julemanden? På Big Bang? På noget helt andet, eller tror du
bare på ingenting?
I forestillingen møder vi den 13 årige Ella, hvis forældre for nyligt er blevet skilt, og som
snart skal konfirmeres. Ella bliver venner med den nye pige i klassen, Sofia. Men da
klassens populære pige, Charlotte, beslutter sig for, at hun ikke kan lide Sofia, så bliver
Ella sat på prøve.
Desuden har den nye præst, Susanne, givet Ella og de andre konfirmander en lidt
anderledes opgave. De skal interviewe tre forskellige personer, der alle tror på noget. En
opgave der ikke kun lærer Ella noget nyt om sin familie, men også om sig selv.

Hvad tror du selv?
”Hvad tror du selv? ”, er en modig og anderledes interaktiv ungdomsforestilling, der tør
gå helt tæt på sit publikum. Gennem stykkets hovedperson støder publikum på en
række konkrete etiske spørgsmål og valg, som; ”hvordan håndterer du omverdens
forventninger? ”Kan du stå inde for dine handlinger, og er du i stand til at gøre det
rigtige, når det kræves? ”. ”Hvad synes du om folk, der har en tro? Og hvad tror du
egentlig selv på? ” Forestillingen stiller spørgsmålene, men undgår entydige svar på
”godt” og ”ondt”, ”rigtig” og ”forkert” – og der midt i de etiske dilemmaer åbner
teateroplevelsen for en dybere refleksion over tro og etik i unges hverdag og liv.

Medvirkende
Camilla Gjelstrup & Kaja Kamuk
Dramatiker:
Instruktør:
Dramaturg:
Scenografisk konsulent:
Producent:
Lyd konsulent:
Instruktørass.:

Brian Wind Hansen
Anne Zacho Søgaard
Tine Byrdal Jørgensen
Katrine Gjerding
Kathrine Kihm
Anton Bast
Emma Hovmøller Buhrkal

Undervisningsmaterialet er lavet af Kaja Kamuk og Tine Byrdal Jørgensen
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Til Underviseren
Kære underviser.
Unge i konfirmationsalderen er i gang med at undersøge verden og udvikle sig som
mennesker. De er et sted i deres liv, hvor de for første gang selvstændigt stifter
bekendtskab med det at tro. Det kan være svært at sætte ord på nogle af de store
spørgsmål og følelser, som livet rummer.
Undervisningsmaterialet er lavet som en del af efterbearbejdningen af teateroplevelsen,
og er tiltænkt som værktøj til at åbne op for et fortroligt rum, hvor forskellige etiske
dilemmaer kan diskuteres. Hvor det er muligt at stille spørgsmål, lytte til sine
medmennesker, reflektere og tage valg.
Vi vil med dette materiale lade de unge fordybe sig og aktivt arbejde med forestillingens
emner. Alle øvelser kan vælges ud, som det passer med tid og relevans.
Materialet består af øvelser, der forholder sig til forskellige tematikker fra forestillingen;
Konfirmation på tværs af generationer, hengivelse og tillid, ensomhed og fællesskab,
taknemmelighed, næstekærlighed og tro.

Rigtig god fornøjelse.
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Materialet tager udgangspunkt i følgende færdigheds- og vidensmål for
6.- 9. Klasse:

Konfirmationsforberedelse og Kristendomskundskab
Færdighedsmål:
Eleven kan reflektere over etiske principper og moralsk praksis i mellemmenneskelige
relationer
Vidensmål:
Eleven har viden om etik og moralsk praksis i et mellemmenneskeligt perspektiv
Færdighedsmål:
Eleven kan reflektere over betydningen af den religiøse dimension i grundlæggende
tilværelsesspørgsmål
Vidensmål:
Eleven har viden om trosvalg i forhold til grundlæggende tilværelsesspørgsmål.

Dansk
Færdighedsmål:
Eleven kan formulere egne oplevelser og sansninger i æstetisk sprog
Vidensmål:
Eleven har viden om æstetisk sprogbrug
Færdighedsmål:
Eleven kan fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i tekster
Vidensmål:
Eleven har viden om identitetsfremstillinger

Samfundsfag
Færdighedsmål
Eleven kan diskutere kulturs betydning for individer og grupper (“Hvad tror du selv” kiler
sig ind i og åbner for refleksioner over et samfund, der har rødder i et kristent
kulturfællesskab)
Vidensmål
Eleven har viden om kultur og kulturbegreber
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At åbne for den kunstneriske oplevelse
Dilemmaøvelse
Formål: at give eleverne en fælles referenceramme i arbejdet med nogle af de
problematikker forestillingen indeholder.
I forestillingen står Ella over for en række valg, der skal træffes. Vi træffer hele tiden
valg, og nogle valg giver større konsekvenser end andre.
Denne øvelse går ud på at træffe nogle hurtige og umiddelbare beslutninger i relation til
forestillingens temaer.
Det er vigtigt, at der ikke er noget rigtig og forkert svar. Underviseren styrer øvelsen.
• Eleverne samles på en række midt i lokalet. De præsenteres nu for en række
udsagn, 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 udsagn.
- Kunne du genkende nogle af de problematikker, som Ella stod overfor i
forestillingen?
- Kunne du tænke dig røgmaskiner og laserstråler, hvis du skal konfirmeres?
- Er dine forældre tit optaget af deres telefon eller computer?
- Taler du om tro med dine forældre?
- Er dine forældre pinlige?
- Kunne du tænke dig at bruge mere tid med dine forældre?
- Har du såret dine forældre?
- Tror du, dine forældre elsker dig?
- Har du løjet for en, du holder af?
- Føler du dig nogle gange ensom?
- Synes du om Ellas mormor?
- Er du enig i mormorens udsagn? ”Der findes to slags mennesker i verden.
Idioterne og alle de andre”
- Har du stadig dine bedsteforældre?
- Har du kendt nogen, der er døde?
- Er du bange for at dø?
- Tror du på liv efter døden?
- Skal du konfirmeres?
- Ville du blive konfirmeret, hvis ikke der var gave og fest?
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Refleksionsøvelse – Tankeskrivning.
Formål: at give eleverne en mulighed for, at åbne ucensureret op for deres tanker.
Tankeskrivning
I bruger nu 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.

HVAD TROR DU SELV?

7

Teater Wunderbar

Konfirmation på tværs af generationer.
Konfirmation nu og da.
Formål: At lade eleverne undersøge og diskutere hvilken betydning konfirmationen
har i et historisk og nutidigt perspektiv. Derudover at give eleven mulighed for at
reflektere over hvilke muligheder de har i dag i forhold til trosvalg
I forestillingen er Ellas mor og far temmelig uenige i, om konfirmation nu er det rigtige
for Ella. I dagens Danmark er der en del unge, der vælger ikke at blive konfirmeret. Vi
skal dog ikke særlig mange år tilbage før det havde helt andre konsekvenser, hvis man
ikke blev konfirmeret.
Tidligere markerede konfirmationen at man skulle ud at tjene, væk fra familien og
barndomslivet, og at man skulle tage voksenlivet på sig. I Danmark har konfirmationen
eksisteret i flere hundrede år. Den har dog ændret sig meget gennem årene.

• Læs artiklen Konfirmationens historie fra 2007 af Line Hage
http://www.kristendom.dk/indføring/konfirmationens-historie
- Var der noget i artiklen, der overraskede dig?
- Hvad betyder konfirmationen i dag?
- Hvad betyder konfirmation for dig?
- Har vi behov for ritualer i dag? Hvilke og hvorfor?

I løbet af 1500-tallet gjorde Martin Luther og reformationen op med en masse af den katolske kirkes skikke og
sakramenter. Blandt andet firmelsen, som i Danmark bliver forbudt i 1539, hvor vi får den første kirkeordinans
(kirkens grundlov). Martin Luther, malet af Lucas Cranach i 1532.
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Interview
• I forestillingen får Ellas klasse til opgave at interviewe 3 personer.
I skal interviewe 1 person, og det skal være den ældste konfirmand, i kender.
Lav i fællesskab nogle spørgsmål, I kunne tænke jer at stille konfirmanden.
- Hvad husker denne fra sin konfirmationsdag?
- Hvordan husker denne konfirmationsforberedelsen og præsten?
- Hvorfor blev denne konfirmeret?
- Osv.
• Eleverne fremlægger interviewet.

Tips til interview
- Undgå lukkede spørgsmål, der kan besvares med et ord eks Ja/nej. Stil i stedet
spørgsmål, der starter med hvem, hvad, hvor, hvornår, hvordan eller hvorfor.
- Lyt til, hvad personen svarer. Hvis du er mere koncentreret om det næste
spørgsmål, går du måske glip af en rigtig vigtig detalje, der kunne være
spændende at få uddybet.
- Vær ikke bange for stilhed. Det giver den interviewede og dig mulighed for at
tænke jer om. Efter stilhed, opstår der ofte et spændende svar eller endnu et
spørgsmål.
- Optag evt. interviewet, så du kan koncentrere dig om at lytte. Husk at spørge
om lov først.
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Hengivelse og tillid
Tillidsøvelser.
Formål: opgaverne har til hensigt at undersøge, hvordan tillid bygges, skabes og
forhandles i mellemmenneskelige relationer.
I forestillingen møder vi Sofia, som er ny elev i Ellas klasse.
Når vi møder nye mennesker, prøver vi at aflæse en hel masse signaler hos hinanden.
Og er dette møde succesfyldt, er der grobund for et rigtig godt venskab.

Tillidsøvelse - Stop.
Et tillidsfuldt forhold mellem mennesker fordrer, at vi er i stand til at aflæse og
respektere hinandens grænser.
Vi har alle vores egen grænse for, hvornår vi synes et andet menneske kommer for tæt
på. Kroppen er god til at fortælle os, når den grænse er ved at være nået.

• Eleverne skal nu gå sammen to og to. De stiller sig med en god afstand over for
hinanden, og aftaler hvem af dem, der skal blive stående på stedet. Den anden,
partneren, bevæger sig nu stille og roligt tættere på. Når den stilstående synes, at
partneren kommer for tæt på, løfter den stilstående armen og siger stop.
• Byt rundt så begge prøver øvelsen. Byt også makkere.
• Lav øvelsen igen, og lad den stilstående stå med ryggen til partneren. Så snart den
stillestående fornemmer sin partner bevæge sig tættere på, løftes armen til stop.

Tillidsøvelse - Blind passager.
Denne øvelse handler om at afgive kontrol og vise tillid til, at en klassekammerat fører
ham eller hende rundt på en tryg og omsorgsfuld måde.
• Eleverne skal nu gå sammen to. Den ene skal lukke øjnene, og den anden er fører.
Det er vigtig, at føreren tager ansvar, og passer på den blinde. Før nu den blinde
rundt i lokalet. Start med at gå stille og roligt rundt, for derefter at sætte tempoet
lidt op. Måske er der tillid og tryghed nok til at komme i løb.
• Gå evt. Ud på en lille tur. Lad den blinde gå på trapper, plukke en blomst eller få
en gyngetur.
• Byt rundt så begge prøver øvelserne.
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Tillidsøvelse – Stiv som et bræt.
De fleste har prøvet en ”flyvetur” som barn. At blive kastet op i luften, for derefter at
lande trygt og godt i favnen på en voksen. At blive grebet handler rigtig meget om tillid,
både for den der griber, og den der lader sig lande.
• 7 – 10 personer står i en rundkreds skulder mod skulder, og en person står i
midten. Personen i midten skal stå helt stiv og lade sig skubbe og gribe af
de andre i rundkredsen.
• Byt rundt så flere prøver øvelsen.

Flyvetur - Ekstra.
Hvis klassen er god til at samarbejde.
• En person ligger sig på ryggen på gulvet. Resten af klassen løfter stille og
roligt personen op fra gulvet. Alle er med til at støtte og bære (vær
opmærksom på personlige grænser ang. berøring). Herefter bærer de
personen rundt i lokalet. Er I mange til at bære, kan I løfte personen op og
ned, mens i bevæger jer rundt. Til sidst lægges personen forsigtig på gulvet
igen.
Herefter laves fælles opsamling i klassen.
• Hvordan var det?
• Hvad oplevede i?
• Hvornår var det svært at aflæse hinanden?
• Hvordan kan disse øvelser fortælle noget om personlige og andres grænser?
• Hvad kan der ske, hvis man ikke har tillid og tiltro til hinanden?

Fodvask
I forestillingen tilbyder Sofia at vaske Ellas fødder.
- Hvorfor tror du, hun gør det?
- Hvordan tror du, Ella har det med fodvasken?
- Hvad ville du tænke, hvis nogen tilbød at gøre det for dig?
- Prøv det, dem der vil. Hvordan var det, og hvordan var det at takke nej?
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Ensomhed og fællesskab
Formål: at lade eleverne reflektere over, hvad det betyder for individet at være en del
af et fællesskab, eller være uden for det.
I forestillingen kommer Ella i klemme, da klassekammeraten Charlotte beslutter, at hele
klassen skal fryse Sofia, den nye pige, ude.
-

Hvorfor tror du, Charlotte siger det?
Hvorfor gør Ella, som Charlotte siger?
Hvorfor siger Sofia ja til at være hemmelige venner med Ella?
Hvordan tror du Ella har det, med at holde sit venskab til Sofia hemmeligt?
Hvad ville du gøre i Ellas situation?
Hvorfor tilgiver Sofia Ella?
Hvornår er det svært at tilgive?
Kan alt tilgives?

Med eller mod
Formål: At lade eleverne gennem en leg og i ”en sikker zone” mærke på egen krop,
hvordan det er at være uden for, og hvordan det er at holde én udenfor.
• Eleverne skal sætte sig sammen i grupper på ca. 4. De skal skiftes til at fortælle en
sjov oplevelse, de engang har haft. Er det svært at komme i tanke om en
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 uinteresseret. 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.
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Jo vi skal!
Formål: At lade eleverne opleve at være en del af fælleskabet.
• Nu skal 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 ligge os ned på gulvet”? Resten af klassen siger; ”Jo,
vi skal”! Alle ligger sig 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 vi skal.
Herefter laves fælles opsamling i klassen.
- Hvordan var det at lave øvelserne?
- Hvornår oplevede du sidst at være en del af et fællesskab?
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Taknemmelighed
Til store mærkedage som konfirmationer, runde fødselsdage, bryllupper og begravelser
bliver der tit holdt tale. En tale fremsiges ofte af en ven eller et familiemedlem, og den
der bliver fejret, holder måske selv en takketale. Taler kan være sjove og rørende, men
taler til disse mærkedage handler ofte om et tak.

Tale
Formål: At lade eleverne reflektere over taknemmelighed og udtrykke det
• Hvornår siger vi tak?
• Hvorfor siger vi tak?
• Hvad betyder taknemlighed?
• Skriv en tale fra en af karaktererne fra stykket, eller skriv en tale fra dig selv.
- Beslut dig for, hvem talen er til. Det kunne være en ven, dine forældre eller en
konfirmationstale til Ella fra Ellas mor, eller en helt anden.
- Lav Tankeskrivningsøvelsen fra side 7 med tanke på den du skriver til. Det er
vigtig, at du bliver ved med at skrive alle 5 minutter. På den måde får du åbnet
op for tanker, der ellers ikke ville være dukket op.
- Lav en liste over gode og sjove oplevelser, du har haft med personen. Vælger
du at skrive til og fra karakterer fra stykket, må du selvfølgelig selv digte
oplevelserne.
- Lav en liste med ting du værdsætter hos personen.
- Vælg de ting ud fra dine lister som er vigtigst for dig, og skriv derefter et
personligt brev til den din tale er til.
- Talen behøver ikke at vare mere end 5 minutter.
• Hold evt. talerne i klassen.
• Hvad tænker eleverne om at holde en tale for andre?
• Hvordan har eleverne det med, at andre måske holder tale for dem?
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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. Dem du taler til og resten
af gæsterne, vil gerne høre, hvad du siger.
- Vær ikke bange for pauser, det giver tilhørerende plads til at tænke.
- Øjenkontakt skaber nærvær. Se op engang imellem.
- Glæd dig over at glæde andre.
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Næstekærlighed
I forestillingen vil Ellas far gøre alt for, at Ellas konfirmationsdag bliver den bedste i
verden. Ella har dog ikke de samme drømme for dagen, som sin far.
• Hvordan ved vi egentlig, hvad der er godt for andre?
• Tag en snak med eleverne om, hvad man kan gøre, hvis man skal gøre noget, der
føles godt at gøre for en anden.
• Lad eleverne fortælle om egne oplevelser.
• Snak om motivet for at gøre noget godt.
• Hvem er din næste?

Klippekort denne opgave kan strække sig over hele undervisningsforløbet.
Formål: At give eleverne mulighed for at sætte sig selv en smule på spil i vante og
uvante relationer.
• Eleverne skal nu designe deres egne klippekort med 4 klip.
Hvert klip handler om at gøre noget godt. Der aftales en udløbstid på
klippekortene.
Klip 1 - gør noget godt for en ven.
Klip 2 - gør noget godt for et familiemedlem.
Klip 3 - gør noget godt for en fremmed.
Klip 4 – gør noget godt i fællesskab med din klasse.
Bliv enige i klassen om, hvad og hvornår klip 4 skal være. Kan det være at bage
kage til det lokale plejehjem, læse historier for en børnehave, uddele kram hos
købmanden eller ønske god dag på banegården? Lad eleverne komme med bud.

HVAD TROR DU SELV?

16

Teater Wunderbar

Ekstra:
Se filmen ”Pay it forward” Filmen varer 1 time og 59 minutter

Den 11-årige skoledreng Trevor får en opgave i samfundsfag, der i al enkelthed
går ud på at finde en måde at gøre verden til et bedre sted at være i - og dernæst
føre ideen ud i livet. En stor mundfuld for en lille dreng, men Trevor er ikke tabt
bag en vogn. Han har en idé. Et princip om at udføre virkelig store tjenester for
tre mennesker, som til gengæld hver især skal gøre store tjenester for tre andre
mennesker. Barmhjertighed efter pyramidespilsprincippet. Gode gerninger
spreder sig nu som ringe i vandet over hele USA. Spørgsmålet er blot, hvem der
har tænkt sig at hjælpe Trevor.
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Tro
Formål: at lade eleven reflektere og tage stilling til, hvad tro betyder for denne.
I forestillingen synes Ellas mor, at det er helt urimeligt, at man som 13 årig skal tage
stilling til, om man tror på Gud eller ej. Ellas mor tror selv på Karma og godhedskontier,
og Ellas mormor tror på fornuft.

• Find på nettet alle mulige trosretninger (spaghettimonstret, Jediisme,
reinkarnation osv.)
• Hvad troede du på, da du var lille?
• Fortæl om et tidspunkt, hvor du mistede troen på noget.
• Hvad tror du der sker, når vi dør?

Efter døden.
Speedtalk
I skal nu bruge 10 min på at reflektere over, hvad der sker når vi dør.
Læg jer fordelt på gulvet, med lukkede øjne, og tal højt om alt det der dukker op i jeres
tanker. Forsøg at starte sætninger med; ”jeg tror, at når man dør, så.. Eller; ”når jeg dør
så..” Lyt til hinanden. Talestrømmen må ikke gå i stå. Lad jer inspirere af hinanden eller
gentag. Det vigtigste er at talestrømmen holdes i gang.
- Eks. ”Jeg tror, at når man dør, så er der ikke mere”.
- Eks. ”Når jeg dør, så bliver jeg baby igen”.
- Eks. ”Når jeg dør, går jeg igen”.
• Skriv de sætninger op på tavlen I synes, der var stærke eller skægge eller andet.

HVAD TROR DU SELV?

18

Teater Wunderbar

Trosbekendelse
I forestillingen bliver Ella præsenteret for forskellige trosbekendelser. Ella selv synes det
er svært at vide, hvad hun skal tro på.
• Lav en liste med 5 ting du tror på, og 5 ting du tvivler på.
• Lav din egen trosbekendelse. Du kan evt. lade dig inspirere af Ellas slutmonolog.
Uddrag af Ellas slutmonolog.
” jeg har faktisk tænkt meget over det, altså om hvad jeg tror på.
Hvad tror jeg på?
Jeg tror ikke på spaghettimonsteret. Eller på rumvæsner. Eller på Grounding!
Jeg tror nok på karma, men det der med vand, der kan huske, det er lidt for langt ude.
Jeg tror heller ikke på, at religion er en sygdom og er skyld i alle krige, for det er vel
mennesker, der er skyld i krige, er det ikke?
Jeg tror på mange af biblens budskaber. Du skal ikke slå ihjel. Du må ikke stjæle. Du skal
ære din mor og far. Ja nogle er selvfølgelig lettere at overholde end andre, men de virker
ret fornuftige.
Jeg tror på fornuften!
Og jeg tror på, at jeg ikke bare er en eller anden skide lemming, der altid gør det samme
som alle andre.
Jeg tror på, at jeg ikke er en af idioterne.
Jeg tror ikke på, at min mormor er blevet genfødt som en rotte, eller som noget andet
nederen. Jeg tror hun er kommet videre til et sted, hvor hun har det godt, og hvor hun
sikkert sviner de andre døde til, og hører Lukas Graham for fuld knald og ryger en masse
hash.
Jeg tror nok på, at vi aldrig rigtig forsvinder selvom vi dør.
Så jeg tror nok også på det evige liv, med det der med kødets opstandelse, det ved jeg
ikke rigtig om jeg tror på. Det lyder sådan lidt Walking Dead Zombie-agtigt.
Men jeg tror på, at Jesus har levet, og at han har hjulpet rigtig mange mennesker.
Det tror jeg på.
Men tror jeg på dig Gud? Sådan rigtigt, ligesom Sofia, på den der måde, hvor man
overhovedet ikke er i tvivl?
Jeg synes det er svært.
Jeg føler ikke rigtig, at jeg kender dig, og måske er det også svært at tro på en, man ikke
kender?
Men jeg vil gerne lære dig at kende.
Jeg kan faktisk godt li tanken om, at du tror på mig.
Det gør jeg ikke altid selv”.

HVAD TROR DU SELV?
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