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Introduktion til lærer  
Teaterforestillingen PING PONG tager favntag med, hvordan det kan være, at være anbragt udenfor hjemmet som ung,
og de venskaber der kan blomstre, selvom livet udfordrer. PING PONG er en fortælling om to drenge, der er anbragt på
den samme døgninstitution - som er en af de anbringelsesmuligheder, der tilbydes i Danmark. Forestillingen er ny
ungdomsdramatik til børn og unge i alderen 12 år og opefter, skrevet af dramatikerduoen Henriette Vedel og Leiv Arne
Kjøllmoen. Forestillingen er skabt af Teatret FAIR PLAY, Sjællands Teaters afdeling for teater til børn og unge. 

Her sidder du med undervisningsmaterialet til forestillingen, der indeholder konkrete øvelser, som du kan bruge som
inspiration til at tilrettelægge undervisning i forbindelse med forestillingen, både før og efter, at I skal i teatret og se
forestillingen PING PONG. Øvelserne er tilrettelagt sådan, at du selv kan stykke et forløb sammen, som det passer ind i
undervisningsplanen, og hænger øvelserne sammen, er det angivet i teksten. Se desuden tidsestimat ud for øvelsens
titel. Du kan herunder læse mere om Teatret FAIR PLAYs agenda med forestillingen og tankerne bag
undervisningsmaterialet.

Tal, facts og fagsprog stammer fra VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter For Velfærd, Styrelsen for
Styrket Undervisning og Kvalitet samt fra dialog med De Anbragtes Vilkår. Find links bagerst i materialet. 

Aktuelle fortællinger på Teatret FAIR PLAY 

På Teatret FAIR PLAY laver vi scenekunst i øjenhøjde med børn og unge. Vi laver forestillinger, der tager fat i aktuelle
fortællinger, og som oftest bearbejder vores forestillinger emner, og rummer temaer, der anses som tabuiserede i vores
samfund. Netop dét er kernen i vores scenekunst: Aktuelle problemstillinger præsenteret i øjenhøjde med det publikum,
forestillingen skal spille for, med ønsket om at skabe dialog om virkeligheden igennem fiktionen. 
PING PONG er ingen undtagelse.

Om forestillingen PING PONG 

På scenen ser vi Noah og Sander; to unge mennesker der spiller pingpong. De er begge fjernet og anbragt på det samme
anbringelseshjem*, en døgninstitution. En virkelighed som over 10.000 børn og unge - i alderen 0-17 år - lever i hver
dag. Det præcise antal af anbragte børn svinger over tid, men statistikken siger at der altid er 1% i nævnte aldersgruppe,
der er placeret uden for hjemmet (Kilde: VIVE 2021). Noahs og Sanders barndom har været turbulent og præget af uro,
og begge har de svigt og smerte med i bagagen. En baggrund de også finder ud af, at de kan bearbejde sammen med
hinanden. 

I forestillingen lærer publikum Noah og Sander at kende. De to drenge deler deres historier med pædagogerne,
sagsbehandlerne og særligt med hinanden, og publikum bliver inviteret med ind til at lede efter mulige svar på spørgsmål
som: Hvordan finder man ud af, hvem man gerne vil være, og hvem man er, når det er de voksne der bestemmer, hvor
man skal hen? Hvordan finder man ro i sig selv og i livet, når man er anbragt væk fra sin familie? Hvordan får man
venner, når man hele tiden bliver flyttet rundt? Og har man overhovedet brug for venner, eller er det lettest at klare sig
selv, når livet gør ondt?

Målgruppe

Forestillingen PING PONG er en fiktiv historie, skabt i dialog med anbragte og tidligere anbragte børn og unge, med
ønsket om at fiktion skal lægge sig op ad den nære virkelighed. Forestillingen laves et år efter at vores statsminister i
slutningen af 2019 sagde højt, at flere udsatte børn skulle anbringes udenfor hjemmet. 

*Anbringelseshjem kan både være døgninstitutioner, åbne såvel som lukkede, og plejefamilier.
Hvilket anbringelseshjem barnet skal på, besluttes af kommunen og de fagfolk der arbejder med barnet. Man kan også
anbringes i fx egen hybel, på kostskole eller i en netværksanbringelse, hvilke vil sige, at man for eksempel flytter hjem

til sine bedsteforældre. 
Husk også, at ikke alle er tvangsfjernede. Mange er frivilligt anbragt, hvilket vil sige af forældrene også er med på, at

anbringelsen må finde sted for barnets - og deres - bedste. 
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Hvis du har børn med anbringelsesbaggrund i din klasse
PING PONG er en forestilling der informerer, giver indblik og lægger op til videre dialog: Hvad vil det sige at være
anbragt, og hvordan kan det være at være anbragt? Hvad betyder det, når barnet/den unge selv er med til at bestemme,
hvad der skal ske? Kan man få venner, når man bliver rykket rundt hele tiden? Har man overhovedet brug for venner?
Og hvordan finder man ud af, hvem man er, når man ikke bor derhjemme med sin familie? 

Forestillingen kan ses, og undervisningsmaterialet anvendes, af klasser med og uden børn med anbringelsesbaggrund. På
opfordring fra tidligere anbragte, vil vi anbefale jer at nævne for klassen, at der er mange måder at være anbragt på, at
være på døgninstitution er kun én af mulighederne, og Noahs og Sanders historie er fiktion, som er baseret på virkelige
historier fortalt af anbragte børn og unge. 

Vi opfordrer endvidere til, at hvis du har en eller flere elever med anbringelsesbaggrund, at du taler med dem om,
hvordan de har de med den kommende forestillingsoplevelse, og hvordan de godt kunne tænke sig, at I i klassen taler om
oplevelsen både før og efter, I skal se forestillingen. Vil de selv fortælle lidt om, hvad det vil sige at være anbragt for
dem? Det er også vigtigt at eleven eller eleverne ikke føler sig objektiviseret i den kommende oplevelse, men i stedet
inkluderes på lige fod med resten af klassens elever. Det kan imødekommes ved den foreslåede dialog med eleven /
eleverne, det drejer sig om, fortæller tidligere anbragt til teatret.

Vi vil desuden - med afsæt i ny forskning - gerne opfordre til ikke at forvente fagligt mindre af de børn, der har
anbringelsesbaggrund. Nyere forskning viser, at barnets baggrund ikke forudsiger udfordret faglig kunnen, men at faglige
udfordringer i højere grad skyldes lave forventninger fra pædagogisk personale rundt om barnet (Styrelsen for
Undervisning og Kvalitet 2021). 

”Vi har oplevet at have lærere, der ikke havde nogen forventninger til os, 
når vi fortalte, at vi var anbragte. Så har vi heller ikke forventninger til os selv. 

Det slukker vores flamme. Og når klassekammeraterne tænker, 
at man er dømt til at fejle, så tror man heller ikke selv, at man kan noget”,

 
citat fra kronik af seks unge med anbringelsesbaggrund. 

 
Kronikken er bragt i Politiken den 23. november 2019. Find kronikken under Supplerende materiale.

Oplæg til dialog og aftabuisering 

Med forestillingen ønsker vi ikke at give et endeligt svar på, hvordan det er at være anbragt, eller kortlægge samtlige af
de dilemmaer, man kan stå med i en anbringelsessituation – eller hvilke holdninger der kan være hertil fra både børn og
voksnes perspektiver. Det kan vi ganske enkelt ikke repræsentere fyldestgørende i en forestilling på 1 time. 

Vi ønsker at præsentere vores publikum for et udsnit af anbragtes hverdag gennem en fiktiv historie, med rod i den nære
virkelighed. I forbindelse med forestillingsoplevelsen håber vi på, at I - du og din klasse - sammen snakker om
forestillingens emne(r), og sammen i klassen aftabuiserer det at være udsat og anbragt. Og det at være ung og at skulle
finde ud af, hvem man er. For det handler forestillingen også om.
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Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger.

Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.

Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og
situation. 

Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og
andre æstetiske tekster. 

Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse, formelle og sociale situationer.

Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk.

Materialets opbygning

Materialet indeholder først øvelser, der introducerer eleverne til tematikken og historien. Samtidigt kan de give eleverne
et tilhørsforhold til forestillingen og dens omdrejningspunkter. 

Øvelserne til efter forestillingen kan anvendes til at samle op på jeres teateroplevelse, og give eleverne mulighed for at
granske forestillingens præsenterede dilemmaer samt følge op på tanker, spørgsmål og idéer, forestillingsoplevelsen kan
have bragt med sig.  

 
 

Kompetencemål
Øvelserne er udviklet til anvendelse i henholdsvist dansk, samfundsfag og musikundervisningen. Desuden er øvelserne
præget af en æstetisk læringstilgang, og udfordrer elevernes fortolkende, reflekterende og kreative egenskaber, og de
appellerer samtidigt til at dyrke empatisk evne og klassetrivsel. 

Materialet er udviklet til anvendelse i 6.-9. klasse, og øvelsernes sværhedsgrader vil derfor variere.

Øvelserne dækker helt eller delvist følgende kompetencemål:

Samfundsfag

 

Dansk

 

Musik
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ØVELSER TIL FØR FORESTILLINGEN
forbered jer på teateroplevelsen 
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To stykker papir
En tusch 
Tape
Et ryddet klasselokale 

 

Ja, nej, måske - fysisk dialogøvelse (45 minutter)

Praktisk
Til denne øvelse skal I bruge:

Øvelsen gennemføres i plenum.

Hvad
’Ja, nej, måske’ er en fysisk dialogøvelse, som også er kendt som dilemmaøvelsen, blandt andet anvendt i
forumteater. Øvelsen går ud på, at lærer læser en række udsagn op, skabt til forestillingsoplevelsen og emnet
anbringelse og eleverne skal svare ja, nej eller måske,  til de forskellige udsagn. Derefter kan I sammen snakke
om hinandens(elevernes) svar, og de kan blive klogere på deres egne svar og hinandens idéer om emnet
anbringelse. Formålet er, at eleverne får mulighed for at orientere sig i deres tanker om den kommende
forestillingsoplevelse og emnet, samt de temaer, forestillingen tager favntag med. Eleverne kan da møde
forestillingen med deres egne tanker og idéer om historien in mente. Det skaber ejerskab og forhold til den
kommende oplevelse - og en holdning at tænke og samtale på baggrund af. 

Hvordan
Start med at rydde klassen, så I kan stå på gulvet. I den ene side af klassen taper I en seddel fast på gulvet,
hvor der står ’JA’, i den anden side en seddel hvor der står ’NEJ’, og i midten en hvor der står ’MÅSKE’.

Nu læser lærer en række udsagn op, ét ad gangen, og eleverne skal så stille sig ved den seddel, der passer til
det, de vil svare på det oplæste udsagn. 

Du kan med fordel bede eleverne om at svare med det samme, og lade være med at se på, hvad de andre
svarer. Læs et udsagn op, sig 1,2,3 nu, og lad eleverne gå til den seddel, der passer til deres svar. Tag sammen
en kort snak om deres svar, og giv eventuelt eleverne lov til at vælge om, hvis de har ombestemt sig. Giv dem
mulighed for at begrunde deres nye valg, inden I tager et nyt udsagn.

BONUS INFO
Denne øvelse er god for dig som lærer til at få indsigt i elevernes tanker og eventuelle endnu ukendte
erfaringer i klassen med anbringelse.

Vil du gerne styrke din baggrundsviden om anbragte børn i Danmark inden øvelsen? Så læs mere på VIVE -
Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd via linket her:
https://www.vive.dk/da/temaer/anbragte-boern-i-danmark/fakta-om-anbringelser/ 

find idéer til udsagn på næste side
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IDÈER TIL UDSAGN
 

TILFØJ GERNE FLERE SELV 

 

UDSAGN OM TEATEROPLEVELSEN
 

"Jeg synes, det er en god idé at lave en forestilling om at være anbragt"
 

"Jeg synes, det er ubehageligt at skulle se en forestilling 
om emnet anbringelse"

 

"Jeg synes, det er spændende at skulle se en forestilling 
om at bo på et anbringelsessted"

 
"Jeg ved, hvad "at være anbragt udenfor hjemmet" betyder"

 

"Jeg glæder mig til at vi skal i teatret"
 

"Jeg har aldrig været i teatret før"
 

 
 

OM EMNET ANBRINGELSE
 

"Jeg kender en, der er anbragt udenfor hjemmet"
 

"Der er forskel på at blive tvangsfjernet og på en frivillig anbringelse"
 

"Jeg synes, børn selv skal have lov at bestemme, 
om de skal anbringes væk fra deres forældre eller ej"

 

"Det kan være godt at være anbragt udenfor hjemmet"
 

"Det er aldrig barnets skyld, at deres forældre ikke kan passe på dem"
 

"Man er en dårlig klassekammerat, hvis man ikke ved 
hvad man skal sige, til en ven, der har det svært"
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En skærm I kan se en video på sammen
Computere eller iPads 

 

Aktuelt: ANBRINGELSE - en researchøvelse (2 lektioner)
Praktisk
Til denne øvelse skal I bruge:

Alternativt A4-papstykker og noget at skrive med

Øvelsen gennemføres i plenum og i grupper.
 
Hvad
Siden efteråret 2019 har der været øget opmærksomhed på anbringelse af børn og unge uden for hjemmet.
Dette skyldes blandt andet, at vores statsminister Mette Frederiksen, har valgt at stille sig på børnenes side.
Dette var fokus for hende i hendes nytårstale i 2020, og i slutningen af februar 2021 udkom regeringen med
et udspil til det nye initiativ Børnene først, som skal fremme hurtigere anbringelse af børn fra udsatte hjem.
Dette skal sikre børnenes trivsel og fremtid. Denne øgede opmærksomhed på udsatte og anbragte unges
vilkår, har også udløst reaktioner fra nuværende og tidligere anbragte unge, som ønsker at blive hørt i
debatten.

I skal nu se statsministerens nytårstale fra 2020 og bagefter læse 10 bud skrevet af seks unge med
anbringelsesbaggrund i 2019, så I får snakket om den debat, som er én af årsagerne til at Teatret FAIR PLAY
laver teaterforestillingen PING PONG nu.

Hvordan
Se Mette Frederiksens nytårstale sammen i klassen og læs kronikken med de 10 bud. Tal i klassen om hvorfor
Mette Frederiksen mener, at det er vigtigt, at man sørger for at få børn og unge væk fra deres familier, hvis de
er udsatte og hvad de seks unge mener, det er vigtigt at have fokus på, hvis man vil forbedre anbragte børn
og unges vilkår. 

Lav grupper af fire i hver, og bed eleverne om at tilføje tre bud hver til de 10 bud. Enten som
klassekammerater: Hvordan kan man tage godt imod en klassekammerat med anbringelsesbaggrund? Eller
som ung med anbringelsesbaggrund: Hvad synes du kan tilføjes til de 10 bud, som de står nu? Hvad kunne
du godt tænke dig at de voksne og andre unge omkring dig, var mere opmærksomme på? 
Bed grupperne om at skrive det op på en fælles Padlet, som du kan lave her via www.padlet.com, eller lad
dem skrive deres bud op på en planche. 

Tal bagefter sammen om de forskellige bud i klassen. 

Links til øvelsen
Find Mette Frederiksens nytårstale her: https://www.youtube.com/watch?v=G2TBY8FdkMg
Find kronikken med de 10 bud her: https://politiken.dk/debat/kroniken/art7503104/Her-er-vores-10-gode-
råd-til-politikerne

9

http://www.padlet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=G2TBY8FdkMg
https://politiken.dk/debat/kroniken/art7503104/Her-er-vores-10-gode-r%C3%A5d-til-politikerne


En skærm I kan se en video på sammen
Noget at skrive på og med f.eks. computere

Hvad er det for en teaterforestilling?
Hvad handler den om (hvad er emnet, hvem skal vi møde af karakterer, hvad er konflikten)?
Hvem er målgruppen?
Hvorfor skal man komme og se den? (Sælg forestillingen til publikum)

 

Skriv programtekst til forestillingen - dialog- og
skriveøvelse (2 lektioner)

Praktisk
Til denne øvelse skal I bruge:

Øvelsen gennemføres i plenum og i grupper. 

Hvad
Eleverne skal skrive deres egne programtekster til forestillingen. Hvordan vil de præsentere PING  PONG for
et publikum? Denne øvelse giver eleverne mulighed for at formulere deres egen forforståelse af forestillingen,
og elevernes egen programtekst kan med fordel findes frem igen, efter I har set forestillingen. 

Hvordan
Se interviewet med forestillingens instruktør og to skuespillere i plenum. Se link til video her nederst på siden.
Ud fra videoen tal så sammen om, hvorfor I tror at Teatret FAIR PLAY, laver forestillingen PING PONG nu:
Hvorfor skal vi tale om, hvordan anbragte børn og unge har det, og hvorfor skal man se forestillingen i
teatret? Og hvorfor hedder forestillingen PING PONG? Er det mon en metafor? 

Når I har talt sammen om videoen, så bed eleverne komme med et bud på hvordan de synes forestillingen
PING PONG skal præsenteres i et forestillingsprogram. Enten i grupper á to og to eller alene. Lad teksten
fylde MAX en halv side. I kan med fordel læse et par eksempler op bagefter. Gem jeres tekster, så I kan se på
dem igen efter forestillingen: Holder jeres idé stik, eller vil eleverne skrive deres tekster om efter
forestillingen? 

Teksten er den som publikum læser, inden de skal se forestillingen, og den skal indeholde information om:

I kan finde inspiration til hvordan vi skriver programtekster til forestillinger på Teatret FAIR PLAY samt video
med interview lige her: https://www.fairplay.dk/ping-pong/ 
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ØVELSER TIL EFTER FORESTILLINGEN
saml op på jeres teateroplevelse 
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Jeres forestillingstekster 
Ellers tre forventninger skrevet før forestillingen til sammenligning med oplevelsen.

 

Forventet eller ej? - opsamlende øvelse (30 minutter)
OBS! Kræver at I har gennemført en forberedende øvelse, hvor I formulerer forventninger
til forestillingen. Hvis I ikke laver fx programtekster, så sørg istedet for at have skrevet tre
forventninger til forestillingen ned før oplevelsen, enten per elev eller fælles i klassen, og tag
dem frem med denne øvelse. 

Praktisk 
Til denne øvelse skal I bruge:

Øvelsen gennemføres i plenum og individuelt. 

Hvad 
Nu har I set forestillingen. Var det som forventet, eller er der noget, I blev overraskede over?
Sammenlign jeres forvetninger fra før I så forestillingen med jeres tanker om selve oplevelsen og
forestillingen: Lad dine elever blive opmærksomme på om de får udvidet deres horisont, eller
bekræftet deres forventning. 

Hvordan
Find jeres programtekster frem eller skriv igen de tre forventninger på tavlen, som i fandt frem til
sammen i klassen inden I så forestillingen. Orienter jer igen sammen I elevernes forventning til
forestillingen. 

Giv klassen 10 minutter til at skrive løs for sig selv ud fra spørgsmålet "Var det som forventet? Hvis
ja, hvad? Hvis ikke: Hvad overraskede dig? Og hvorfor?".

Når der er gået 10 minutter så tal sammen i plenum. Har eleverne ændret holdning/rykket sig? 

Formuler nu sammen tre sætninger om, hvad I oplevede forestillingen handlede om, eller lad
eleverne skrive en ny version af deres programtekster. 
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Telefoner eller andet optageudstyr
Højtalere til afspilning
Eventuelt computere med klippeprogram 

 

Lav en podcast - giv lyd til de forskellige stemmer (4 lektioner)
Praktisk 
Til denne øvelse skal I bruge:

Øvelsen gennemføres i plenum og i grupper/eller individuelt. 

Hvad
I PING PONG møder vi Noah og Sander. Men vi møder også Sanders mor, pædagoger og sagsbehandlere, og
vi hører også om personer, vi ikke møder: Noahs familie, Noahs plejefar, de andre børn på døgninstitutionen
osv.

De forskellige karakterer har forskellige holdninger til, om børn og unge skal anbringes udenfor hjemmet - og
til hvordan de i så fald skal anbringes. Måske kan I for eksempel godt fornemme, at pædagogerne vil have, at
Noah skal besøge sin mor - men at Noah slet ikke har lyst? 

Nu skal eleverne i grupper give de forskellige stemmer lyd, ved at lave en podcast hvor eleverne undersøger -
og lever sig ind i - forskellige vinkler og holdninger til Noahs og Sanders anbringelser på døgninstitutionen og i
plejefamilien: Og helt generelt til om man skal anbringe børn væk fra deres familier? Hvad er fordele og
ulemper? Hvordan skaber man de bedste levevilkår for udsatte børn og unge? Hvad synes de forskellige
karakterer?

Hvordan
Lav grupper á to eller fire i hver. 

Bed grupperne snakke om hvilke forskellige personer - mulige stemmer og holdninger - vi enten mødte eller
hørte om i forestillingen. Tal så sammen I klassen om, hvilke karakterer man kan interviewe.

Nu skal grupperne vælge to karakterer, de gerne vil interviewe. De skal vælge hvem i gruppen, der skal "spille"
karaktererne, og hvem der skal være journalist (de kan bytte undervejs, hvis de kun er to). Sammen  skal de
også forberede spørgsmålene og tale om, hvad de tror, karakteren vil svare. Udgangspunktet skal være, at
karaktererne taler om, hvad de synes om anbringelse af børn, og hvordan de synes, man skal håndtere det at
hjælpe udsatte børn og unge. Brug PING PONG-historien som udgangspunkt. 

Du kan med fordel bede eleverne om også at orientere sig i de forskellige holdninger til anbringelse på nettet.
De kan fx søge på 'anbringelse af børn og unge' eller 'børnene først'. 

Eleverne skal optage deres interviews, og klippe dem sammen til en podcast. De må gerne tænke både intro
og outro med, så de både introducerer og afrunder deres podcast for lytteren. 

Lav en podcast-premiere I den sidste lektion, hvor I lytter til hinandens podcasts. Saml til slut op i plenum:
Hvordan er det at høre de forskellige karakterers meninger? Ændrer eleverne egen holdning, når de hører de
forskellige holdninger? Og hvordan var det at spille/tale som en, man ikke nødvendigvis er enig med?
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Noget at skrive på og med, f.eks. en computer 

 

Anbringelse eller ej? Debattér! - skriveøvelse (hjemmeopgave)
Praktisk 
Til denne øvelse skal I bruge:

Øvelsen gennemføres i plenum og i grupper eller individuelt. 

Hvad 
Med forestillingen i baghovedet skal I nu orientere jer i den aktuelle debat om, hvordan anbringelser af børn
og unge, bør finde sted. Der er mange forskellige holdninger til, hvordan anbringelse skal finde sted, hvem der
skal være med til at bestemme det osv. I forestillingen kan I finde forskellige holdninger til, hvad der er den
bedste måde. For eksempel: Skal barnet være med til at bestemme, hvad der er bedst for barnet? Eller ved de
voksne bedre?

Debatten er også oppe og vende i det virkelige liv, og særligt med regeringens initiativ 'Børnene Først' og
forslaget om Barnets Lov, som skal sikre at udsatte børn fjernes fra deres familier meget tidligere end nu, og
faktisk tvangsadopteres, for at sikre at barnet får en god barndom uden for mange dårlige minder, flytninger,
forskellige plejefamilier og døgninstitutioner osv. Barnets Lov skal også sikre, at barnet bliver hørt, når der skal
tages beslutninger om barnets fremtid. Men der er blandede meninger om hvorvidt Barnets Lov er en god idé.  

Derfor skal I i klassen nu orientere jer i de to holdninger 'barnet først' (skal man fjerne udsatte børn fra deres
familier hurtigst muligt) eller 'familien først' (skal man arbejde på at lade barnet blive hjemme med familien, og
fokusere på at hjælpe forældrene?), det vil sige for og imod regeringens initiativ, og derefter skal eleverne
hver især, eller i grupper, skrive et debatindlæg hvor de repræsenterer én af de to holdninger: Er Barnets Lov
- med tvangsadoption - en god idé eller ej? Skal man spørge børnene hvad de synes, der skal ske, eller ej? Skal
barnets forældre være med til at bestemme?

Hvordan
Tal sammen i plenum om for og imod anbringelse og tvangsadoption(husk forskellen på tvangs- og frivillig
anbringelse), og om barnet skal høres eller ej. Både hvordan de forskellige overbevisninger kommer til udtryk i
forestillingen, og i den offentlige debat. I kan sammen se Astrid Kragh præsentere Børene Først-initiativet
her: https://sm.dk/arbejdsomraader/udsatte-boern-og-unge/boernene-foerst, og I kan læse bekymringer for
initiativet i klummen her: https://politiken.dk/debat/klummer/art7587708/Børnenes-statsminister-risikerer-
at-dæmme-op-for-svigt-ved-at-begå-et-nyt-overgreb. Der findes mange flere artikler med 'for og imod'-
holdninger på nettet, og du kan med fordel bede eleverne om selv at orientere sig ved egne søgninger. 

Bed så eleverne skrive et debatindlæg hvor de repræsenterer én af de to holdninger - du kan med fordel også
dele klassen op i to halvdele og lade den ene repræsentere en holdning, og den anden halvdel den anden. Når
eleverne har skrevet deres debatindlæg så tal igen om de to holdninger i plenum, med forestillingen in mente:
Hvad er elevernes helt egen holdning? 

EMU's vejledning til at skrive et debatindlæg kan med fordel anvendes:  
https://emu.dk//sites/default/files/2019-02/Sådan%20skriver%20du%20et%20debatindlæg.pdf 
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Noget at skrive på og med, f.eks. en computer 
Eventuelt mobiltelefoner eller iPads 

 

Skriv et brev til Sander - skriveøvelse (2 lektioner)
Praktisk 
Til denne øvelse skal I bruge:

Øvelsen gennemføres i plenum og i grupper/eller individuelt.

Hvad 
I skal skrive et brev til Sander, efter han er flyttet væk fra døgninstitutionen, som han og Noah bor
på. 

Igennem forestillingen insisterer Noah og Sander på, at de ikke har brug for en ven. Men det viser sig
i slutningen at de alligevel er glade for hinanden, og måske faktisk hinandens bedste venner?
Hvordan mon Noah har det, når Sander er flyttet til sin nye plejefamilie? Tror eleverne at han savner
Sander? Hvad mon han har lyst til at fortælle Sander om? 

Hvordan
Tal I plenum om, hvad en god ven betyder i svære situationer ud fra Noahs og Sanders perspektiv,
og hvis eleverne vil det, gerne hvad en god ven gør af forskel i deres egen hverdag. Hvad kan man
bruge en god kammerat til, når alt ramler? Betyder det noget, at ens kammerat har prøvet det
samme som en selv, i forhold til at hjælpe og forstå en? Eller kan alle hjælpe? 

Derefter skal eleverne hver især forestille sig, at de er Noah, der skal skrive et brev til Sander, efter
han er flyttet. Hvad mon Noah vil skrive til Sander? Hvordan det går på døgninstitutionen, eller hvad
deres venskab betyder for ham?

Eleverne kan med fordel også lave videohilsener, som for eksempel en SnapChat-hilsen eller en
TikTok-video, som de selv ville bruge, hvis de skulle sende en besked til en ven.

Læs og se hinandens hilsener til Sander. Måske I kan komme dem på Aula, eller skolens egen
hjemmeside, så resten af skolen kan se en hilsen til en god ven, og måske forstå lidt om den
forestilling, I har været inde og se? 
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Musikinstrumenter - skolens musiklokale
Eventuelt optageudstyr som en telefon eller et kamera

 

Lav jeres eget PING PONG-lydlandskab (2 lektioner)

Praktisk 
Til denne øvelse skal I bruge:

Øvelsen gennemføres i plenum.

Hvad 
PING PONG er en forestilling med musik. Ikke sang, men musik der er med til at skabe historiens stemninger
og rytmer. Lyden er med til at understrege, hvordan Noah og Sander har det, og er med til at understøtte, 
 hvad der sker undervejs i teaterforestillingen. 

I kan også lave jeres eget "lydlandskab" til PING PONG!

Hvordan
Start med i klassen at tale om hvilke følelser og stemninger, I oplevede at der er med i PING PONG. For
eksempel skam, vrede, glæde, savn, at blive kastet rundt osv. Lav en liste over jeres bud.

Tal så om, hvordan de følelser og stemninger kan lyde, og hvordan man kan lave de lyde. Forestillingens
lyddesigner, Johannes, har lavet noget af musikken med bordtennisbolde og bordtennisbats, og lyden af det
kan - udover at skabe et godt beat til skuespillernes bevægelser - også være med til at udtrykke følelsen af at
blive kastet rundt mellem de voksnes beslutninger. Se til inspiration to videoer, hvor Johannes viser, hvordan
han laver lyde med bordtennisbolde og -bats om til musik til forestillingen. Link til videoerne kan findes
nederst på siden her. 

Når I har en liste over følelser og stemninger, som I vil give lyd, så gå ned i musiklokalet og del eleverne op i
grupper. Hver gruppe skal nu fremkalde en eller flere forskellige lyde fra listen, med de instrumenter, I har til
rådighed på skolen (eller med ting/instrumenter, I selv medbringer). Når lydende er lavet i grupperne, så sæt
dem sammen til ét lydlandskab og komponér sådan jeres eget PING PONG-lydlandskab. Optag det, så I kan
høre det sammen, og måske komme det på Aula eller skolens hjemmeside, så andre kan blive inviteret med
ind i jeres PING PONG-univers. 

Inspiration
Bliv inspireret til at skabe jeres eget lydlandskab, ved at se noget af forestillingens lyddesigner Johannes'
arbejde her:
 

Video 1: https://www.facebook.com/johannes.smed/videos/10159525609187125 
Video 2: https://www.facebook.com/johannes.smed/videos/10159673172617125
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Noget at skrive på og med f.eks. computere 

 

Lav jeres egen "Forestil dig"-monolog (4 lektioner)

Praktisk 
Til denne øvelse skal I bruge:

Øvelsen gennemføres i plenum og i grupper. 

Hvad
I forestillingen er der flere scener hvor Noah og Sander siger "forestil dig", så publikum kan leve sig ind i deres
virkelighed. For eksempel: 

"Forestil dig at du er et lille barn, og du skal starte helt forfra, at du går ind på en ny skole, 
et nyt klasseværelse. Og at du står foran en ny klasse.

 
Forestil dig at du forsøger at lære alle ansigterne, alle navnene, hvem der er hvem, hvem der måske godt vil lege.

 
Forestil dig at du prøver at være en, de andre vil kunne lide.

 
Forestil dig at du faktisk begynder at få et par venner.

Og forestil dig så… at du bliver flyttet, igen."
 

uddrag fra manuskriptet til PING PONG- se fuld monolog på næste side. 
 

I skal nu lave jeres egne "forestil dig"-monologer og bagefter opføre dem i klassen.

Hvordan
Start med at læse det korte eksempel eller den fulde monolog, som du finder på næste side, højt sammen i
klassen. Tal om, hvad teksten kan: Hvad får den jer til at føle, og hvad tror I at man kan få ud af - som
publikum - at læse og høre teksten?

Eleverne skal bagefter skrive en monolog alene eller i grupper. Eleverne skal vælge et perspektiv, de vil skrive
ud fra, for eksempel at de skal skrive som Sander, der forklarer, hvordan det er at være i plejefamilie, og altså
starte deres monolog med: "Forestil dig, hvordan det er at være i plejefamilie..." eller for eksempel Noah, der
fortæller om hvordan det er at blive på døgninstitutionen, efter Sander er flyttet: "Forestil dig, hvordan det er
at blive her, nu hvor Sander er flyttet". I kan også selv finde på flere synsvinkler at skrive ud fra. 

Monolog-eksemplet er trist og alvorlig- det behøver elevernes monologer ikke være. De skal sætte sig i
karakterens sted og forestille sig, hvordan karakteren ville skrive en "forestil dig"-monolog ud fra den
situation, eleven vælger. Det kan altså også handle om alt det gode, der kan følge med, ved at blive anbragt,
for eksempel: "Forestil dig, at du ikke længere skal sørge for at få din mor op hver morgen"... 

Med fordel kan eleverne skrive i grupper, og som et talekor opføre gruppens monolog i klassen, når de er
skrevet færdige. 
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Forestil dig at du er et lille barn

og du skal starte helt forfra,
at du går ind på en ny skole, 

et nyt klasseværelse.
 

Og at du står foran en ny klasse.
 

Forestil dig at du forsøger at lære alle ansigterne,
alle navnene,

 
hvem der er hvem, 

 
hvem der måske godt vil lege.

 
Forestil dig at du prøver at være en, de andre vil kunne lide.

 
Forestil dig at du faktisk begynder at få et par venner.

 
Og forestil dig så…
at du bliver flyttet, 

igen.
 

Og at du prøver at få nye venner.
Igen...

 
Og at du så bliver flyttet igen,

og igen,
 

og igen.
 

Forestil dig at du holder op med at prøve at lære de andres navne,
med at prøve at skille ansigterne fra hinanden.

 
Forestil dig at du holder op med at prøve, 

at være en som andre vil kunne lide.
 

Forestil dig at du siger du er ligeglad.
 

Forestil dig at det er nemmere at skulle sige farvel igen, 
hvis ikke du ved, hvad de andre hedder.

 

18

FORESTIL DIG-MONOLOG
uddrag fra manuskriptet til PING PONG til inspiration



"Soldater græder ikke", roman af Jesper N. Christiansen (6.-8. kl.)

"Barndom på Bistand", mini-dokumentarserie á 4 sæsoner af DR, fra 2016-19. Find udsendelserne her:
https://www.dr.dk/drtv/saeson/barndom-paa-bistand_9755

"Vores liv på børnehjemmet", mini-dokumentarserie á 1 sæson af TV2, fra 2021. Find udsendelsen her: 
 https://play.tv2.dk/programmer/dokumentar/serier/vores-liv-paa-boernehjemmet

Kronik af seks anbragte børn og unge fra De Anbragtes Vilkår:
https://politiken.dk/debat/kroniken/art7503104/Her-er-vores-10-gode-råd-til-politikerne 

Om Børnene Først-initiativet: https://sm.dk/arbejdsomraader/udsatte-boern-og-unge/boernene-foerst

"Børnenes statsminister risikerer at dæmme op for svigt ved at begå et nyt overgreb", klumme af Susan
Knorrenborg: https://politiken.dk/debat/klummer/art7587708/Børnenes-statsminister-risikerer-at-
dæmme-op-for-svigt-ved-at-begå-et-nyt-overgreb

Mette Frederiksens nytårstale fra 2020: https://www.youtube.com/watch?v=G2TBY8FdkMg

Supplerende materiale
Har du anbragte børn i klassen?
Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet har i januar 2021 udgivet et nyt inspirationsmateriale til pædagoger,
lærere, forvaltninger, socialpædagoger - voksne der arbejder med anbragte børn og unge - med fokus på at
inddrage ansvarspersoner i ny, samlet forskning på området, som kan optimere arbejdet med barnets læring
og trivsel. Dette med ønsket om at ændre det faktum at næsten halvdelen af alle anbragte børn og unge ikke
gennemfører deres 9. klasses-eksamen, og kun 20-40 procent af dem, der gør, gennemfører en
ungdomsuddannelse. Dette skal ændres igennem kontinuerlig inddragelse og tro på elevens
kompetencer,med fokus på at optimere de unges tro på sig selv og egen faglighed, for at sikre barnets
fremtid (Kilde: Bryderup 2021 - find artikel via nedenstående link).
  
Inspirationsmaterialet indeholder blandt andet et vidensnotat, der skaber overblik over ny forskning, samt
håndgribelige redskaber, som I kan tage i brug på skolen, til at optimere og styrke jeres indsats i arbejdet
med de anbragte børn og unge.

Find materialet her: https://emu.dk/grundskole/saerlige-elevgrupper/anbragte-boern-og-unge?b=t5-t136 –
om at arbejde med anbragte børn og unge i folkeskolen

Kilder til inspiration til fortsat arbejde

Følgende liste kan bruges som yderligere materiale, for eksempel til perspektivering af jeres arbejde, hvis I
har lyst til at arbejde videre med emnet - eller hvis de foreslåede øvelser/aktiviteter ikke passer til jeres
behov, kan du muligvis finde materiale herunder, der gør. 

Links, der henvist til i de forskellige øvelser, er også at finde på listen. 
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