
Opgaver til forestillingen KENDER DU MALOU? 

 

Materialet er udarbejdet af cand. pæd., Vivi Holm, ansat i Roskilde Kommune.  

 

Til læreren  

Forestillingen er for alle fra 9 år og op (primært 3.-6. klasse).  

 

KENDER DU MALOU? er en forestilling, der går helt ind i kernen af det at være menneske, og der-

for handler den om noget, vi alle, uanset alder, kender til: kærlighed og svigt; jalousi og det at 

vende blikket mod en anden; om at elske og tilgive; om at binde sig og løse op; om erkendelsen af, 

at venskabet betyder noget for os.  

Derved bliver forestillingen nærmest universel i sit tema, og det understreges af, at det er tre 

voksne skuespillere, der er på scenen foran os, men de er hverken børn eller voksne. De er talerør 

for de budskaber, de gerne vil have frem, når de står der med deres skælmske blikke, deres fysiske 

kontakt med hinanden, deres afstandstagende usikkerhed. Og så må vi som børn og voksne sige, 

at ih hvor vi kender det, for vi har alle, siden vi var i vuggestuealderen, etablereret kontakter, vi 

har gjort dem tættere, vi har fjernet os fra hinanden, og vi har svigtet – også helt ind i tilværelsens 

sene livsfaser. Derfor er målgruppen rigtigt valgt: fra 9 år og opefter, hvor børnene gradvist i sam-

vær med hinanden går fra det intuitive niveau til det mere bevidste i relation til de store følelser i 

tilværelsen.  

 

Brug forestillingen i din undervisning  

I det næste følger en række opgaver, som spreder sig over hele den intenderede målgruppe, så 

der skal vælges ud, så opgaven passer til klassen.  

Nogle af opgaverne går helt ind i tekstens kernebudskab, andre er mere perifere og uddyber må-

ske mindre aspekter i manuskriptet, men måske kan de alligevel i den opsamlende klassedialog 

belyse væsentlige følelsesmæssige relationer, fordi der så på dette stadium tages udgangspunkt i 

de oplevelser, og måske erkendelser, som eleverne selv bringer frem. 

 

 

 



Oversigt over opgaverne  

1 Navnesymbolik og personkarakteristik af de tre personer i stykket 

2 Dyresymbolik i relation til personerne  

3 Venskaber og hemmeligheder: Gruppedrøftelser om, hvad vi vil fortælle andre om os 

selv og om vores venner 

4 Dramaøvelse – om hvorvidt andre kan se, hvordan jeg har det  

5 Her skal eleverne bygge en scene op ud fra nogle faste kernepunkter. Scenen skal spil-

les for klassen  

6 Her skal eleverne ud fra en scene fra manuskriptet lave en tegneserie, hvor de lader 

deres tegneseriefigur spille rollerne, mens de selv siger replikkerne, når de viser teg-

neserien for klassen  
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Opgave 1 – til læreren 

Navnesymbolik  

Stykkets to mandlige hovedpersoner hedder Anker og Bøje.  

Spørg eleverne om, hvad der knytter sig til disse to maritime genstande.  

Opgaven løses i smågrupper med efterfølgende plenum, hvor der samles op og laves en oversigt 

over de væsentligste ’egenskaber’, som klassen finder frem til.  

Klassens svar gemmes (måske på opslagstavlen), og når arbejdet med forestillingen afsluttes, kan 

klassen i en fælles drøftelse vurdere, om de to personer, Anker og Bøje, så også står for de egen-

skaber, eleverne indledningsvis lavede en opgørelse over.  

 

Klassedrøftelse:  

Anker og Bøje er genstande, der bruges til at holde fast i noget.  

o Hvordan er de to mennesker i stykket hinandens faste holdepunkter?  

o Er de fast forankrede i deres egne opfattelser, eller er de fleksible?  

o Formår de at være et fast holdepunkt i tilværelsen for hinanden, eller svigter de?  

o Hvad giver de hinanden?  

o Hvad kunne de have valgt at give hinanden, når det gælder venskab og menneskelige følel-

ser?  

o Ligner de hinanden i væremåde, eller er de vidt forskellige?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opgave 2 – til eleverne 

Dyresymbolik  

I forestillingen møder vi to dyr – en ilder og en rotte.  

De to dyr er noget, personerne har sammen. De er noget levende – herved bliver de symboler for, 

hvad de tre ’børn’ har tilfælles. 

 

1. Gå ind på www.skoven-i-skolen.dk og læs om ilderen. 

2. Overvej i smågrupper, om Malou på forskellige måder minder om ilderen. Tag stilling til 

disse påstande og begrund jeres svar: 

o Malou er ligesom ilderen, den er sig selv og skal nok klare sig uden hjælp.  

o Menneskene synes ikke om ilderen, fordi den dræber de dyr, vi gerne vil have 

(f.eks. vores høns). Passer det på Malou og hendes forhold til andre?  

o Ilderen er et natdyr og svær at få øje på, fordi den har gode dækfarver. Hvordan er 

det med Malou – kan man regne med hende og finde hende, når og hvis man gerne 

vil være sammen med hende?  

o Kan man holde på en ilder? Kan man holde på Malou?  

 

http://www.skoven-i-skolen.dk/


Opgave 3 – til eleverne 

Hvad ved vi om hinanden? 

Malou sidder og taler med Bøje, og hun siger tidligt i stykket om Anker: ”Jeg vil vide ting om ham, 

alt muligt, alting vil jeg vide om ham.”  

 

Forestil dig, at du sidder og taler med en af dine venner, og han/hun så spørger dig rigtig meget 

om en af jeres fælles venner.  

o Hvad vil du fortælle om ham/hende? – skriv i den store boks 

o Hvad vil du ikke fortælle om ham/hende? – skriv i den lille boks 

o Svigter man den, man fortæller om, når man fortæller de ting? 

o Hvad sker der med venskabet mellem jer, hvis I overskrider en grænse for, hvad I fortæller 

om hinanden?  

o Hvis det går galt, hvordan kan I så blive venner igen?  

 

Til læreren 

Opgaven kan få en ekstra dimension, hvis eleverne arbejder i kønsopdelte smågrupper med efter-

følgende præsentation i plenum. Så kan I arbejde med, om forskellene i svarene kan hjælpe ele-

verne til at forstå deres egen situation i f.eks. venindeforholdet. 



Opgave 4 – til læreren 

Afslører vi vores tanker og følelser?    

Malou og Bøje taler om at kysse. Hun fortæller, at hun næsten har kysset sin rotte til døde, og at 

hun og Anker også har kysset hinanden.  

Bøje tror hende ikke, ”for så ville man kunne se det på ham”, svarer han.  

 

Dramaøvelse:  

Eleverne skal forestille sig, at de har en viden eller oplevelse gemt inden i sig. Det er noget, som 

betyder noget for dem, men de andre ved ikke, hvad det er.  

Læreren vælger nogle oplevelser, som eleverne får individuelt. Disse skal de forsøge at have med 

inden i sig selv i den følgende dramaøvelse.  

Eleverne kan cirkulere frit rundt, eller de kan stå i rækker med front mod hinanden. I øvelsen skal 

de hilse på personen, de står overfor, og derefter skal de finde en ny, eller den ene række skal ryk-

ke en plads.  

For ikke at gøre legen meget privat, kan eksempler på oplevelser være:  

- Jeg har mistet min kat og er ked af det 

- Jeg glæder mig til at besøge min kusine/fætter 

- Jeg er blevet uvenner med min ven/veninde  

- Jeg får et nyt og spændende computerspil  

- Min far har været på forretningsrejse, og jeg glæder mig til han kommer hjem  

- Jeg havde en dårlig dag i går, fordi mine forældre blev uvenner  

 

Efterfølgende skal eleverne fortælle hinanden i smågrupper, hvad de kunne aflæse ud fra ansigts-

udtryk, øjenkontakt og kropsholdning hos dem de hilste på.  

 

Ekstra: øvelsen kan også bruges som oplæg til en snak om den sociale trivsel i klassen. I kan bruge 

følgende spørgsmål:  

o Hvordan opfører vi os over for hinanden, når vi kan se, at der er en, der er ked af det?  

o Skal man være forpligtet til at fortælle andre, hvad man er ked af, før at de vil hjælpe én?  

o Hvad er det, der er sværest i forhold til venner og veninder i klassen?  

 



Opgave 5 – til læreren 

Du skal ikke være ked af det  

Denne opgave kan eventuelt laves af nogle af klassens elever, mens de andre samtidig arbejder 

med opgave 6.  

Arbejdet med denne scene, skal få eleverne til at se kærligheden – herunder også venskabet med 

andre – som noget universelt, noget ud over dem selv, som de kan få del i, hvis de giver plads til 

den.  

Eleverne skal ud fra deres erindring spille den scene fra forestillingen, hvor Malou trøster Bøje.  

Han er ked af, at Anker nogle gange bliver så underlig, og han ved, at det er en sygdom, som har 

ramt hele hans familie.  

Elevernes spil kan have følgende kernepunkter:  

- Bøje lægger armen om Malou. Hun kigger op og griner.  

- De joker indbyrdes om, hvorvidt det var sandheden eller ej med den sygdom i familien.  

- Malou beskylder ham for at have sagt det for at have ham for sig selv.  

- Pludselig kommer Anker ind og bliver overrasket og ked af, at han ser Malou og Bøje sam-

men.  

- Malou svarer straks: ”Det var bare noget vi lod som om.”  

- Anker bliver usikker og ved ikke, hvor han skal gøre af sig selv.  

- Deres samtale kører lidt frem og tilbage om ansvar, skyld, nære venskaber, glæden ved 

samværet, om at blive sur og om bare at nyde venskabet uden at blive jaloux.  

- Scenen skal afrundes med, at Malou forlader dem, mens Bøje og Anker ikke rigtig ved, om 

de skal være glade eller kede af det, for de er meget usikre på, om deres venskab er sat 

over styr.  

 

Spørgsmål til opsamling i klassen efter spillene:  

o Hvad så I andre, da gruppen spillede?  

o Hvordan var det at være Bøje? Anker? Malou?  

o Har denne scene styrket deres venskab, eller snarere splittet dem ad?  

 

 



Opgave 6 

Malou roder i Anker og Bøjes forhold  

Denne opgave kan eventuelt laves af nogle af klassens elever, mens de andre samtidig arbejder 

med opgave 5.  

 

Til eleverne 

I denne opgave skal der laves en tegneserie og den skal gives en passende titel.  

 

A. Læs teksten fra manuskriptet grundigt igennem, så I ved, hvad det er, I skal have frem i 

jeres tegneserie. 

B. Marker med numre i teksten, hvor I vil lave nyt billede, så I får det hele med. 

C. Gør jer klart, hvor mange billeder I har brug for, når I skal lave jeres historie, og noter evt. 

ned på et stykke papir, hvad hvert billede skal vise / fortælle. 

D. …… og gå så i gang med at lege med programmet og bygge jeres tegneserie op. 

 

Brug gerne programmet Pixton, som er enkelt at arbejde med og også åbner for, at I kan lægge 

forskellige kropsholdninger ind (eksempelvis at være ked af det, omfavne hinanden, række hæn-

derne ud mod hinanden ….) 

 

Tegneserien kan komme til at rumme motiverne: 

Hævn   Forelskelse 

Forurettelse  Venskab 

Jalousi  Trofasthed 

Selvmedlidenhed Tilgivelse 

 

Til læreren 

Du kan vælge mellem (eller lade eleverne selv vælge): 

o At lade tegneserien stå uden tekster, og så læser eleverne replikkerne fra manuskriptet op 

med en passende betoning, som de selv vælger ud fra deres tekstforståelse 

o At lade eleverne bruge skuespilreplikkerne som tekster under billederne 

o At lade eleverne bruge talebobler, så det bliver direkte tale mellem personerne 

 



Efterfølgende klassedrøftelse om, hvad de enkelte elevgruppers tegneserier viste om de tre ho-

vedpersoner og deres forhold til hinanden. 

Måske er eleverne også med på at drøfte, hvordan handlingen kunne være gjort mere positiv eller 

negativ ved at omskrive nogle af replikkerne. (Hvilke? – og hvilken virkning giver det?) 

Ekstra opgave: 

Hver gruppe kunne lave en ny tegneserie med personer i alternative aldersgrupper: småbørn, un-

ge, voksne, ældre, - og handlingen kunne være nogenlunde den samme som indsat nedenfor, men 

tilpasset de figurers alder, som I vælger. 

 

Klassedrøftelse:  

Er der forskelle i, hvordan kærligheden virker på forskellige alderstrin? – og hvori består de så? 

 

(………….. og teatrets budskab er så, at kærligheden er universel, og den lever i alle aldersgrupper, 

men vi opfatter den måske forskelligt, alt efter alder og forudsætninger.) 

 

 

 

Klip fra manuskriptets oprindelige udgave, s. 28-31: 

Malou: Der er noget, jeg gerne vil tale med jer om. Jer begge to …… 



Anker: Hvad er det? 

Malou: Jeg siger det ikke, før Bøje også har sagt, om han vil høre det. 

Anker: Hvorfor skal han være med? Kom så Bøje, hold nu op med at være så sur. 

Bøje: Undskyld mig, men jeg vil bare lige minde om, at vi blev enige om, at vi skulle ordne visse 

ting, men det har du åbenbart allerede glemt. 

Anker: Det har jeg ikke. 

Bøje: Hva’ kalder du så det, du gør lige nu? 

Anker: Jeg holder pause, og så taler jeg lidt med Malou. 

Bøje: Ja, det er jo det, jeg siger. 

Malou: Bøje, gider du ikke nok lige komme herhen, der er noget, jeg gerne vil snakke om. 

Bøje: Du kan da bare snakke, det har garanteret ikke noget med mig at gøre alligevel. 

Malou: Og hvad så, hvis det har? 

(Bøje kommer nærmere, halvvejs) 

Bøje: Det har jeg nu svært ved at tro …. 

Anker: Du er så sød, Malou, sødere end en engel imod ham. 

Malou: Anker, jeg gider altså ikke, når du fedter for mig på den måde. Det er bare så tydeligt, når 

folk render rundt og fedter for én. 

(Bøje himler sigende med øjnene, Anker rødmer) 

Malou: Det er ok, Anker, men du forstår godt, hvad jeg mener, ikke? Du skal ikke være ked af det, 

for jeg synes jo, at du er så sød …. Men Bøje, du er også rigtig sød. Det var det, jeg havde tænkt 

mig at sige ….. det var det, jeg tænkte på, da jeg gik rundt derude før…. At I to bare er så søde. I er 

begge to bare helt vildt søde, på hver jeres måde. Jeg er så glad for, at jeg har lært jer at kende…. 

Synes I, det er dumt af mig at sige? 

Anker: Vi er også glade, jeg er i hvert fald. 

Malou: Nu har jeg været sammen med Anker i et stykke tid, og det har været rigtig hyggeligt, det 

var noget helt særligt. Du er så blid og betænksom, og du er sådan et følsomt menneske. Måske 

næsten lidt for følsomt, hvis man kan sige det ( - rusker ham lidt i håret - ) men da jeg gik rundt 

derude før, kunne jeg ikke lade være med at tænke mere og mere på dig, Bøje. 

(Bøje taber kæben og peger spørgende på sig selv) 

Malou: Ja, dig, Bøje. Det var dig, jeg tænkte mest på …. Jeg kunne ikke lade være. Jeg tænkte på, 

hvor ærlig og ligefrem du er, at du altid bare er dig selv. Anker kan godt være sådan lidt bange for 

ikke at være god nok, og han vil også gerne have, at man skal kunne lidt ham, Men dig, Bøje, du 

går dine egne veje, og du ved, hvad du gør. 



Bøje: Jeg ordner jo bare for det meste. 

Malou: Ja, det er jo det. 

Anker: Vent lige lidt …. Er det nu forkert, at man viser …. Altså, hvad man føler, er det nu pludselig 

forkert? Jeg kunne endda ha’ vist meget mere, men det var så åbenbart heldigt, at jeg ikke gjorde 

det. 

Malou: Nej, det er ikke forkert …. Men det kan godt blive forkert alligevel, hvis man gør det for at 

beholde en person for sig selv, som om man ejede personen. 

Anker: Det har jeg da aldrig gjort 

Bøje: Det er lige præcis det, du har gjort. Præcis det. 

Malou: Jeg vil ikke være uvenner med dig, Anker, eller gøre dig ked af det, men jeg føler bare, at 

det lige nu mest er Bøje, der betyder noget for mig. 

  

 


