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Sjællands Teater, marts 2022 

 

 

 

Kære lærer 

 

Velkommen til læringsmaterialet, der knytter sig til forestillingen EN 

AF DAGENE.  

Ligesom litteratur og kunst i øvrigt er teater ikke kun skabt for at 

underholde. Teater kan bl.a. udvide vores horisont, give os indblik og 

invitere os til refleksion. Med dette undervisningsmateriale kan 

klassen bl.a. arbejde sig ind i forestillingens karakterer, 

handlingsforløb og tematikker. 

Materialet er udarbejdet til danskundervisningen på mellemtrinnet. 

Alle aktiviteter kan udføres i almindelige klasserammer. 

Som supplement til forestillingen og dette materiale tilbyder Sjællands 

Teater Fair Play workshops med dramabaserede aktiviteter.    

 

God fornøjelse med En Af Dagene og klassearbejdet. 

 

 

Forestillingen EN AF DAGENE: 

 

Forestillinger fra Sjællands Teater Fair Play sætter fokus på problemstillinger i vores 

samfund, hvor enkelte personers situation fremkalder dilemmaer og kræver 

stillingtagen, både for deres nærmeste – og for publikum. 

Ved at repræsentere nogle af de personer og historier, der ligger udenfor ”normalen”, 

kan vi være med til at give alle børn i Danmark en historie og nogle personer, de kan 

spejle sig i – det, synes vi, er en vigtig opgave for et teater, der laver forestillinger for 

børn og unge. Vi vil være med til at vise, at alle er ligeværdige medlemmer af vores 

samfund – og at alle er gode nok, som de er! 

 

Forestillingen EN AF DAGENE giver et billede af søskende, der har brug for hinanden 

trods deres forskellighed. Bibbi og Finn er vokset op sammen med deres mor, men da 

Bibbi når teenagealderen, vokser lillebror Finn mentalt fra hende, og deres tilværelse 

former sig vidt forskelligt. Bibbi er udviklingshæmmet og har altid levet en beskyttet 

tilværelse hos sin mor. Finn er flyttet hjemmefra og lever sit eget liv i storbyen sammen 

med sin kæreste Lærke. Men da deres mor pludselig dør, føler Finn, at han må tage 

ansvar – også selvom det kommer i vejen for hans og Lærkes planer om en stor 

udenlandsrejse.  

Hvordan føles det, når lillebror skal være den store? Og hvad vil det egentlig sige at 

være normal? 

 

Rollen som Bibbi varetages af Siri Friis Vikesaa, der er ensembleskuespiller hos Glad 

Teater. 

Glad Teater er et inkluderende teater, hvor alle skuespillerne har funktionsvariationer. 

Glad Teater har været en vigtig samarbejdspartner i hele forløbet, og er en del af Glad 

Fonden – en af Danmarks største socialøkonomiske virksomheder. 

Landsforeningen LEV har givet sparring under forestillingens produktion og i 

forbindelse med udarbejdelsen af dette materiale. 
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Kære elev 

 

Hvis det ikke allerede er sket, skal du i teatret med klassen om et 

øjeblik. Og vi på Sjællands Teater Fair Play glæder os til at byde jer 

velkommen.  

 

Inden I kommer, kan I forberede jeg på det, I skal opleve. Og når 

forestillingen er slut, kan I arbejde med det, I oplevede. Her kan I 

bruge dette materiale. 

 

At se en teaterforestilling er en oplevelse, hvor lyd, lys, effekter, 

skuespil, scenografi, kostumer osv. tilsammen danner en helhed, som 

skaber en historie. Det kan gøre teateroplevelsen større at forberede 

sig på det, man skal se og arbejde videre med forestillingen, når man 

har set den. På samme måde, som I normalt gør, når I læser litteratur i 

skolen. 

 

Vi ønsker dig og din klasse god fornøjelse i teatret  

– og god fornøjelse med aktiviteterne i klassen. 
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Hvad kan vi vente? 
 

   
 

Teaterforestillingen, du skal se, hedder En Af Dagene. Hent plakaten til forestillingen 

her:  

https://www.fairplay.dk/en-af-dagene-turne/ 

 

 

Tal i klassen om: 

• Hvilke personer kan du se på plakaten? 

• Hvilke særlige kendetegn har personerne? 

• Hvordan forestiller I jer, at personerne har det med hinanden? 

• Hvilken stemning signalerer plakatens farver og stil? 

 

Se på de billeder, der er taget fra forestillingen. I kan hente dem her: 

https://www.fairplay.dk/en-af-dagene-turne/ 

 

 

Tal i klassen om: 

• Hvor mon handlingen foregår? 

• Hvor gamle tror I, personerne er? 

• Hvordan har personerne det med hinanden? 

 

Nu har I sporet jer ind på, hvad I kommer til at opleve, når I skal i teatret. Læs nu den 

tekst, der er skrevet til forestillingen og tal sammen om, hvordan det passer sammen 

med det, I fandt frem til før: 

 

 

 

Hvordan føles det, når lillebror skal være den store, fordi 

storesøster skal hjælpes? Og hvad vil det egentlig sige at være 

normal?  

EN AF DAGENE giver er billede af søskende, der har brug for 

hinanden trods deres forskellighed. 

Bibbi og Finn er vokset sammen op med deres mor, men da Bibbi 

når teenagealderen, vokser lillebror Finn mentalt fra hende, og 

deres tilværelse former sig vidt forskelligt. Bibbi er 

udviklingshæmmet og har altid levet en beskyttet tilværelse hos 

mor. Finn flytter hjemmefra og lever sit eget ungdomsliv i storbyen, 

men da mor pludselig dør, må Finn tage ansvar. 

 

 

 

 

 

 

 

   KLAR TIL TEATER 

https://www.fairplay.dk/en-af-dagene-turne/
https://www.fairplay.dk/en-af-dagene-turne/
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Vores oplevelse 
 

  
 

Forhåbentlig har I haft en god tur i teatret.  

Selvom I var sammen afsted og så samme forestilling, oplevede I 

sikkert noget forskelligt. Hvad, vi oplever, kan afhænge af mange 

ting. Det kan fx have betydning, hvem vi er, hvad vi går op i, 

hvordan vores eget liv er eller hvilke forventninger vi havde til 

forestillingen. 

 

Inden I tog i teatret, kiggede I på billeder fra forestillingen, og I 

læste en kort tekst om forestillingen. Nu er I nok blevet lidt 

klogere.  

 

Tal I klassen om: 

• Var forestillingen, som I havde forudsagt. 

• Hvad kan I særligt huske fra forestillingen. 

• Var der noget, der undrede jer ved forestillingen? 

 

• Hvad bemærkede I ved scenografien? 

• Hvordan var der brugt lyd? 

• Havde lyset en særlig effekt? 

 

 

   HJEMME IGEN 

 

ORDFORKLARING 

 

Scenografi 

Måden rummet på scenen 

er bygget op. Der kan fx 

være bagtæppe, 

indretning med møbler og 

effekter eller 

dekorationer. 
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Få styr på historien 

    

Nu skal I arbejde med handlingen fra En Af Dagene i grupper. Ved hjælp af 

samtalekort, skal I sætte ord på, hvad der sker i handlingen, og hvad I mener om det, der 

sker. Gør sådan: 

 

• Gå sammen i grupper på 3-4 personer, som jeres lærer sammensætter. 

• De sidste fire sider i dette materiale (side 15-18), skal I klippe fra hinanden langs de 

stiplede linjer. I alt bliver det til 11 kort. 

• Læg kortene på bordet med bagsiden op, og bland dem godt. 

• Lad et af gruppens medlemmer trække et kort og læse højt, hvad der står. 

• Samme medlem svarer på spørgsmålet, hvorefter de andre i gruppen byder ind med 

deres svar. 

• Når I har talt jer frem til gode svar på spørgsmålet, lægger i kortet til side. 

• Den næste i gruppen trækker et kort, og I fortsætter på samme måde. 

• Fortsæt til alle kort er taget. 

 

Skriv i fællesskab en sammenfatning af handlingen. Det vil sige, at I skal skrive en kort 

tekst, der gengiver handlingen med få ord. 

 

Jeres sammenfatning skal fylde 20-30 ord. Skriv her eller på en computer:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs sammenfatningerne op i klassen og tal om ligheder og forskelle. 

 

   IND I HANDLINGEN 
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Akrostikon 

 

 

Et akrostikon er en slags digt, hvor hver verselinje begynder med et bogstav fra digtes 

titel. Forfatteren vælger selv, om linjen skal bestå et eller flere ord. Her er et eksempel: 

 

SKOLE 
 

S ammen med kammerater 

K an alle lære 

O m alt det 

L ærerne 

E lsker 

 

 

Sammen med en makker skal du nu skrive et akrostikon om En Af Dagene.  

Gør sådan: 

 

• Gå sammen med den makker, som din lærer har valgt. 

• Udfyld akrostikonskemaet herunder. Bliv inspireret af, hvad I talte om og skrev i 

forrige opgave. 

• Gør jer umage med at finde ord, der beskriver handlingen og jeres oplevelse 

allerbedst. 

• At skrive et akrostikon kan godt være en pusleopgave, så måske skal I viske ud og 

rette til flere gange undervejs. 

• Læs jeres akrostikon højt i klassen. Husk at holde en lille pause efter hver 

verselinje. 

 

E _____________________________________________________________________ 

N _____________________________________________________________________ 

 

A _____________________________________________________________________ 

F _____________________________________________________________________ 

 

D ____________________________________________________________________ 

A ____________________________________________________________________ 

G ____________________________________________________________________ 

E ____________________________________________________________________ 

N ____________________________________________________________________ 

E _____________________________________________________________________ 

   IND I HANDLINGEN 
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Personerne i En Af Dagene 

  

 

Tegn dette skema på tavlen: 

 

 
Barndomshjem 

og opvækst 

Interesser og 

drømme 

Ungdoms- og 

voksenliv 

Ord om 

personen 

Bibi     

Finn     

Lærke     

 

 

Nu skal I samtale i klassen om personerne én for én. Jeres lærer noterer i skemaet 

undervejs. Brug disse spørgsmål til at hjælpe jeres samtale på vej: 

 

• Hvilket hjem er Bibi vokset op I? 

- Hvem voksede hun op med? 

- Hvad ved vi om Bibis mor? Synes I, hun var en god mor for Bibi? 

- Hvad ved vi om Bibis far? Synes I, han var en god far for Bibi? 

- Hvem havde ellers betydning for Bibis opvækst og hvordan? 

 

• Hvilke interesser og drømme havde Bibi som barn? 

 

• Hvilke interesser og drømme har Bibi som voksen? 

 

• Hvordan er hendes ungdoms- og voksenliv? 

 

Hvad kan I sige om Bibi? Beskriv hendes ydre liv (fx hendes påklædning og 

udseende) og hendes indre liv (fx hendes tanker, følelser, drømme og måde at være 

på). 

 

Når I har talt Bibi grundigt igennem, fortsætter I med Finn og derefter Lærke. 

 

 

Dit skema: 
 

Skriv noterne om Bibi ind i dit eget skema. Du må gerne omformulere din lærers 

tavlenoter til dine egne ord. Du finder skemaet på næste side. 

Gem skemaet, så du har det til næste aktivitet. 

  

 

 

   IND I KARAKTERERNE 
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Biodigt 

  
 

Du skal nu arbejde med en beskrivelse af Bibi i digtform. Digttypen kaldes et ”biodigt”, 

fordi det beskriver en persons biografi, altså en beskrivelse af et menneske. Digtet skal 

ikke nødvendigvis rime. Digtet er opbygget efter regler.  

 

Her kan du se, hvordan et biodigt er bygget op: 

 

Linje 1: Skriv personen fornavn. 

Linje 2: Skriv 3 væsentlige karaktertræk (tillægsord), der passer til personen. 

Linje 3:  Familieforhold (søster til, datter af) 

Linje 4: Skriv 3 eksempler på noget, personen holder af. 

Linje 5: Skriv 3 eksempler på noget, personen føler. 

Linje 6: Skriv 3 eksempler på noget, personen har brug for. 

Linje 7:  Skriv 3 eksempler på noget, personen frygter. 

Linje 8: Skriv 3 eksempler på noget, personen vil give. 

Linje 9: Skriv 3 eksempler på noget, personen ønsker. 

Linje 10: By, miljø, bopæl. 

Linje 11: Skriv personens navn. 

 

Her er et eksempel på et biodigt: 

 

Emil 

Fantasifuld, opfindsom, godtroende 

Bror til Ida 

Holder af opdagelser, drengestreger og Alfred 

Føler omsorg, spænding og nysgerrighed 

Har brug for opmærksomhed, forståelse og kærlighed 

Frygter sin far, pænt søndagstøj og Tyttebær-Maja 

Giver gang i gaden, smil og snak i nabolaget 

Ønsker at blive stor, hjælpe de fattige og at blive som Alfred. 

Katholt, Lønneberg 

Emil Svensson  

 

Nu skal du skrive et biodigt om Bibbi. Gør sådan: 

 

• Åbn et nyt dokument i et tekstbehandlingsprogram. 

• Skriv dit biodigt. Du skal kun skrive dine ord (ikke ”Linje 1, 2 osv.”) Bliv inspireret 

af det skema, du udfyldte i forrige aktivitet. 

• Lav et layout, der passer til dit biodigt. Du kan vælge skrifttype og skriftstørrelse, 

indsætte billeder og tænke i farver.  

• Print digtet ud og udstil det i klassen. 

 

 

   IND I KARAKTERERNE 
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Superhelte   

    
Vi har brug for forbilleder og heltefortællinger. Til det 

kan vi bruge filmenes superhelte. Måske ønsker vi os, at 

vi selv var superhelten fra filmen. Tænk over, hvor 

mange børn, der klæder sig ud som superhelt til fastelavn.  

En superhelt kan være en slags beskytter eller et 

forbillede.  

 

Fælles i klassen: 

• Lav en brainstorm i klassen over alle de superhelte I 

kender. Jeres lærer noterer på tavlen.  

• Tal om, hvad de hver især kan, hvordan de ser ud, 

hvad deres opgave er, hvordan de bevæger sig, hvad 

deres særlige kendetegn er, … 

 

Med en gruppe: 

• Gå sammen i grupper på 3. Din lærer vælger grupperne. 

• Lav en fælles mimescene med en af superheltene. Vis superheltens særlige 

kendetegn med jeres krop og spil en situation, jeres superhelt kunne være i. Øv jer 

godt. 

• Lad resten af klassen gætte, hvilken helt I viser. 

 

Alene: 

• Hvis du skulle være superhelt, hvad skulle du så kunne?  

• Tegn din selvdigtede superhelt. Tænk over farver og tøj. Lav en beskrivelse af din 

superhelt under tegningen. 

 

Fælles i klassen: 

• Hvorfor tror I, at Bibbi er vild med sin superhelt, Aqua-Woman? 

• Hvem er Bibbis superhelt i den virkelige verden? 

• Gør Bibbi noget i forestillingen, som gør hende til en superhelt? 

 

 

 

   IND I TEMAERNE 

ORDFORKLARING 

Scene 

En handling, der foregår på 

samme sted og forløber over 

kort tid. 

 

Mime 

Spille en rolle uden at tale. 

Handlingen vises med 

ansigt, krop og bevægelser. 

 

Forbilleder 

Et menneske, man ser op til 

og gerne vil være som. 
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Hvad kan vi kalde hinanden? 
 

 
 

Når mennesker skiller sig ud fra andre, bruger vi betegnelser, der fortæller, hvordan de 

er. Måske så vi bedre forstår, hvad det er for et menneske, vi står overfor. Måske også 

så vi ved, hvordan vi skal tage særlige hensyn. Nogle gange kan det være praktisk, 

andre gange er det måske ikke så vigtigt. 

 

Møder vi et menneske, der ikke kan se, siger vi at personen er blind. Så ved vi fx, at vi 

skal hjælpe med at beskrive, hvad der er vigtigt at se. Blind er et neutralt ladet ord. Det 

gør ikke grin med personen eller beskriver personen på en negativ måde. Det beskriver 

kun en tilstand. 

 

Møder vi et menneske, der ikke kan gå, kan vi fx sige, at personen er 

bevægelseshandicappet, og så kan vi hjælpe, hvis personen vil flytte sig. 

Bevægelseshandicappet er også et neutralt ord, som ikke håner eller nedgør personen.  

Det beskriver kun en tilstand. 

 

Bibbi skiller sig ud fra andre. Hun er voksen, men opfører sig som et barn. Hun har brug 

for støtte til at klare sig selv, selvom hun er voksen. Men Bibbi er hverken blind eller 

bevægelseshandicappet. I dag vil man sige om Bibbi, at hun har en funktionsvariation.  

 

Mennesker som Bibbi har gennem tiderne haft mange betegnelser. Måske fordi det kan 

være svært at finde et ord, som dækker, og som vi forstår. Eller måske fordi, vi har set 

ned på mennesker, der skiller sig ud. 

 

Her er en liste af ord, som mennesker med funktionsvariation er blevet betegnet gennem 

tiderne. Tal sammen i klassen om, hvordan I opfatter ordne, hvad ordene egentlig 

betyder, og om de er neutralt eller negativt ladet: 

 

Åndsvag 

Tåbe 

Idiot 

Evnesvag 

Sinke 

Mentalt handicappet 

Udviklingshæmmet 

Person med funktionsvariation 

 

• Hvis du var som Bibbi, hvilken betegnelse kunne du da tænke dig, at man brugte 

om dig? 

• Hvorfor er det vigtigt, at vi bruger neutrale ord, når vi betegner mennesker?  

• Er det altid nødvendigt at sætte en betegnelse på mennesker, der skiller sig ud? 

 

 

 

 

 

 

   IND I TEMAERNE 
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Relationer  

 

   
 

Vi hænger hver især sammen med mange mennesker. Nogle er vi 

meget tæt på, og andre har vi en mere løs relation til. Måske har du 

en tæt relation til de voksne derhjemme. Måske har du en lidt 

løsere relation til din fodboldtræner. Alligevel har du betydning for 

din træners tilværelse, og han har betydning for din.  

Man kan vise relationer i en relationsoversigt. For at finde ud af, 

hvordan mennesker er i relation til hinanden, kan man spørge om, 

hvilken betydning de har for hinanden.  

Her er en mængde mennesker. Nogle af dem har relation til hinanden. Nogle relationer 

er tætte, mens andre er løse: 

 

 

 

Far 

 

 

 

  Storebror  Lillesøster  Hund  

 

 

Lærer  Nabo  Bedstemor  Fars kollega 

 

 

  Bedstemors strikkeveninde  Børnehavepædagog 

 

 

    Kassedamen 

  

 

 

 

• Træk en rød streg mellem de relationer, du forestiller dig er tætte. Træk en blå streg 

mellem de relationer, du tror er løse. Der kan være flere streger mellem personerne. 

 

Måske kan du nu se, at relationer går på kryds og tværs. 

 

Fælles i klassen: 

• Hvad der gør en relation tæt, og hvad der gør den løs? 

• Udvælg en relation fra oversigten, og tal om, hvad der binder relationen sammen. 

• Kan man gøre noget for at gøre en relation tættere? Og kan der ske noget, så en 

relation bliver løsere?  

• Kan en relation forsvinde?  

• Har alle relationer ansvar for hinanden?  

 

Nu skal I lave en levende relationsoversigt. Se hvordan I skal gøre på næste side. 

 

   IND I TEMAERNE 

ORDFORKLARING 

Relation  

Når mennesker har 
noget med hinanden at 
gøre, taler man om en 
relation. 



 
14 

 

 

 

 

Levende relationsoversigt: 

• Dan en rundkreds i klassen. 

• I midten af kredsen står tre elever, som nu skal være i rollen som Bibbi, Finn og 

Lærke. 

• Klassen stiller spørgsmål om relationer, som personerne i midten skal forsøge at 

svare på. 

• Hvis én af personerne i midten har svært ved at finde svar på et spørgsmål, kan 

han/hun bytte plads med én fra kredsen, der mener at have et svar. 

• I kan skifte undervejs, så der kommer en ny Finn og Bibbi og Lærke ind i kredsen. 

 

 

Ideer til spørgsmål til Bibbi:  

Føler du dig som den lille eller store i forhold til Finn? 

Hvad mener du om Lærke? 

Hvordan kan Finn hjælpe dig? 

Har du nogle venner? 

Hvordan tror du dit forhold til Lærke og Finn bliver i fremtiden? 

 

Ideer til spørgsmål til Finn: 

Hvorfor vil du gerne passe på Bibbi? 

Hvad synes du, du kan gøre for Bibbi? 

Hvad kan du bedst lide ved Bibbi? 

Hvad ønsker du om din fremtid med Lærke? 

Hvorfor blev du sur på Lærke? 

 

Ideer til spørgsmål til Lærke: 

Hvorfor blev du sur, da Bibbi kom med hjem? 

Hvad kan du lide ved Finn? 

Hvad synes du, Bibbi skal gøre? 

Kan du lære noget af Bibbi? 

Hvad har du og Bibbi til fælles? 

 

 

 

Slut af med en klassesamtale: 

• Hvordan har man ansvar for mennesker i ens familie? Giv et eksempel. 

• Hvordan har man ansvar for ens venner? Giv et eksempel. 

• Hvordan har man ansvar for ens bekendte? Giv et eksempel. 

• Hvordan har man ansvar for fremmede mennesker? Giv et eksempel. 
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Udklip til ”Få styr på historien” side 6 

 

Vi er lige i starten af forestillingen. Finn er taget hjem til Bibbi, som nu er alene, efter deres mor er 

død: 

 

BIBBI: Du skal ikke være ked af det, Finn. Aqua-Woman er her. Mor er i himlen, og jeg har købt 

blomster til hende. Kan du huske begravelsen? 

FINN: Ja. 

BIBBI: Ja, vi kørte derhen i bil sammen med Lærke. 

FINN:  Det er rigtigt. 

BIBBI: Og du græd. 

 

• Hvilken rolle forsøger Bibbi at spille over for Finn? 

• Er der noget ved det Bibbi siger, som viser, at hun er anderledes? 

• Hvordan har Bibbi det med, at hendes mor er død? 

 
 

Finn har taget Bibbi med hjem til sin og Lærkes lejlighed:  

 

LÆRKE: Men du er hendes lillebror. Det er ikke dit job at passe på hende. 

FINN: Men hun kan jo ikke passe på sig selv! Hun har brug for, at der er nogen, der hjælper 

hende, og jeg føler bare, at det er mit ansvar. 

LÆRKE: Har du glemt, at vi er to? At vi havde en plan? Sammen? 

 For helvede Finn, vi skal snart ude at rejse, vi skal være væk i et halvt år!? Du kunne sgu da 

godt lige ha’ spurgt mig. Eller hvad? Skal vi bare aflyse alt, er det det du vil? Og blive 

herhjemme og lege ”handicap-hjælpere” for din søster? 

FINN: Det er ikke fair… 

 

• Hvorfor har Finn taget Bibbi med hjem? 

• Hvad mener Lærke om, at Bibbi er hos dem? 

• Hvad mener du? 

 

 
Efter at Bibbi er kommet hjem til Lærke og Finn, taler de to sammen om, hvad der er bedst for 

Bibbi: 

 

LÆRKE: Har du spurgt Bibbi, hvad hun vil? 

FINN: Bibbi? 

LÆRKE:  Ja, Bibbi, Har du? 

FINN: Hold dog op. 

LÆRKE: Hvorfor det? 

FINN: Man kan da ikke bare spørge Bibbi. 

LÆRKE: Og hvorfor kan man ikke det? 

 

• Hvorfor har Finn ikke spurgt Bibbi? 

• Har Bibbi ret til at blive hørt? 

• Vil det være godt eller skidt for Bibbi at spørge hende? 
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Finn og Bibbi hygger sig sammen i byen og kommer til at tale om kærester: 

 

FINN:  Har du nogensinde haft en kæreste egentlig? 

BIBBI: Nej. Det har Aqua-Woman ikke tid til. 

FINN:  Har du… kysset med en fyr? Måske til en fest? 

 

BIBBI nikker og smiler 

 

FINN: Kunne du lide det? 

BIBBI: … ja. 

 

• Hvorfor tror du ikke, at Bibbi har haft en kæreste? 

• Har alle ret til at få en kæreste? 

 
 

Bibbi er lige kommet hjem fra byen uden Finn. Hun og Lærke er alene hjemme: 

 

LÆRKE: Hvor har i været? …. Altså, hvorfor har du det der åndsvage tøj på? Hvad skal du egentlig 

forestille? 

BIBBI: Jeg er ikke åndssvag, og det er der ingen, der nogensinde skal kalde mig! 

LÆRKE: Nej okay, men du ser da lidt dum ud – I det der tøj altså, og med de der briller… Jeg 

mener…   

BIBBI: Det er MIT. 

 

• Hvorfor kommenterer Lærke Bibbis tøj? 

• Hvordan forsvarer Bibbi sig? 

• Synes du, det er ok, at Bibbi går i Aqua-Woman-tøj? 
 

 

Bibbi og Lærke er på vej ud at sejle. De taler om, hvad de huske fra deres hjem: 

 

LÆRKE: Da jeg var barn, plejede vi at lege herude hele dagen om sommeren. Engang, da jeg gik I 5 

eller 6 klasse, sneg vi os herud en nat og prøvede at sænke en kano. 

BIBBI: Hvorfor gjorde I det? 

LÆRKE: Det ved jeg ikke. For sjov? Vi fyldte den op med sten og efterlod den på bunden af søen! Det 

var min ide! Vi troede ikke, at vi var blevet opdaget, men så - brød helvede løs! Politiet kom 

hjem til os alle sammen, og vores forældre blev stiktossede… Jeg fik stuearrest i en måned! 

BIBBI: Min mor gav mig stuearrest en gang. 

LÆRKE: For hvad? 

BIBBI:  Smøger. ”Rygning slår dig ihjel,” sagde hun. 

LÆRKE: Hvor gammel var du? 

BIBBI:  21 

 

• Hvad hører vi om Lærkes barndom? 

• Hvad fortæller Bibbi, at hendes mor gjorde? 

• Hvad mener du om Lærke og Bibbis ”forbrydelser”? 

• Var deres straf rimelig? 
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Finn er urolig, fordi Bibbi er blevet væk, da de var i byen. Han ringer til politiet for at efterlyse 

hende: 

 

FINN: Ja, goddag. Mit navn er Finn Kristiansen, med et K, ja... Jeg vil gerne efterlyse en person. 

Det er min søster... ja, hun har været væk i snart to til tre timer... Nej, det lige præcis dét jeg 

ikke kan, jeg kan ikke vente 24 timer. Det er fordi… Hvad, undskyld? Nå, jamen hun 32. Ja, 

det er rigtigt. 

Ja hun er voksen, men det er hun ikke, forstår du, hvis hun var en ”normal” voksen, ligesom 

dig eller mig, så ville jeg ikke bekymre mig. Men det er hun ikke. Hun har en 

funktionsvariation! Hvad? Nej, hun er ikke handicappet! Nej, heller ikke udviklingshæmmet. 

Jamen, det er ikke det, man kalder det. Altså hun har en ... hun er… prøv at høre: Nogle vil 

mene, hun oplever verden som et barn på 8 eller 9 år ville gøre ... Ja, det er rigtigt, Godt, 

tusind tak. Det sætter jeg pris. Tak. Farvel. Hvad? Hendes navn, nå ja selvfølgelig, hun 

hedder….. 

 

• Hvad bøvler Finn med at få politiet til at forstå? 

• Hvorfor retter Finn politiet, da de kalder Bibbi handicappet og udviklingshæmmet? 

• Hvordan ville du beskrive Bibbi? 
 

 

Lærke og Bibbi taler om Finn: 

 

LÆRKE:  Er Finn ligesom jeres mor? 

BIBBI: Ja. 

LÆRKE: På hvilken måde ligner han hende? Altså, på måden han er på? 

BIBBI: Finn kan godt lide at bestemme alting. Ligesom mor. 

LÆRKE: Kan du godt lide det? Altså at Finn fortæller dig, hvad du skal. Og ikke skal? 

BIBBI: Jeg kan godt lide Finn. 

LÆRKE:  Ja, Det kan jeg også, men ville du ikke selv have lyst til at  

                    bestemme en gang i mellem? 

BIBBI: Jo. 

 

• Hvad mener Bibbi om Finn? 

• Hvad finder Lærke ud af om Bibbi? 
 

 

Lærke og Finn diskuterer, hvordan Finn er over for Bibbi: 

 

LÆRKE: Nej, men måske er du ikke så god til at passe på hende, som du tror du er. 

FINN: Det er bare ærgerligt, for jeg er den eneste hun har tilbage! 

LÆRKE: Du behandler hende som et lille barn. 

FINN: Jeg behandler hende ikke som et lille barn. 

LÆRKE: JO, DU GØR. Du bestemmer alt for hende, lytter ikke til, hvad hun tænker og fortæller 

hende konstant, hvad hun skal... 

FINN: Det kaldes “at passe på hende”. Det er så noget man gør, når man holder af nogen – men 

det kender du måske ikke til, for du tænker ikke på andre end på dig selv! 

LÆRKE:      Tænker jeg kun på mig selv? Det er sgu da dig, der skøjter rundt i dine egne behov. 

FINN:          Mine behov? Har du ikke fattet, at jeg prøver at passe på hende? 

LÆRKE:      Du passer ikke på hende. Du pakker hende ind i vat. Hun kan jo ikke trække vejret.  
 

• Hvad mener Lærke? 

• Hvad mener Finn? 

• Hvem, mener du, har ret? 
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Bibbi fortæller Finn og Lærke om, da Bibbi og Finns far forlod familien: 

 

BIBBI: Mor og far havde et stort skænderi.  Så gik far og kom aldrig tilbage. 

FINN: Hvor gammel var du, Bibbi? 

BIBBI: 8-9 år.  

LÆRKE:  Forklarede jeres mor nogensinde, hvad der var sket? 

FINN: Mor fortalte os, at far mente, at de havde brug for noget hjælp til Bibbi, bare for at få en 

pause. Men mor ville ikke gå med til det.  

BIBBI: ”Jeg vil aldrig lade fremmede mennesker passe på MIT barn…”, sådan sagde hun. Far og 

lærerne på min skole og folk fra kommunen sagde, at det var en god idé. Så de sendte mig 

hen til en plejefamilie. ”Det bliver ligesom en lille ferie” 

 

• Kan du se ligheder mellem Bibbis mor og far og Finn og Lærke? 

• Kan du se forskelle mellem Bibbis mor og far og Finn og Lærke? 

 
 

Til slut forklarer Bibbi Finn, hvad hun ønsker sig: 

 

BIBBI: Finn! jeg er din storesøster! Jeg er Aqua-Woman!... Og Aqua-Woman kan godt bestemme 

selv. 

FINN:           Hvad kunne du så godt tænke dig?  

BIBBI:          Jeg tror godt, at jeg kunne tænke mig at bo mit eget sted. For mig selv… i en lejlighed… 

eller sammen med nogen, på et bosted måske? 

FINN: Men Bibbi, det sagde mor altid, at hun syntes, var en dårlig ide… 

BIBBI: Mor er død, Finn… 

 

• Hvad får Bibbi forklaret Finn? 

• Hvordan har Bibbi fundet mod til at sige, hvad hun ønsker sig? 

• Hvad mener Bibbi, når hun siger: ”Mor er død, Finn”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


