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pinocchio
 om at blive menneske 

 og at være elsket 
                      for den man er

LÆRERVEJLEDNING
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Du sidder her med Folketeatrets lærervejledning til 

forestillingen Pinocchio af Teater Patrasket. Materialet 

henvender sig til indskoling og mellemtrin og tanken er, 

at du skal lade dig inspirere til før- og efterarbejde med 

forestillingens tematikker. Vi giver nogle idéer og forslag 

til, hvordan du kan gøre teaterbesøget så spændende og 

interessant som muligt for eleverne - læg til eller træk fra 

som det passer bedst i din undervisning og klassetrin. 

Vi håber, I får en spændende teateroplevelse, der giver 

inspiration til samtale og videre arbejde med de oplevelser, I 

har fået sammen.

PINOCCHIO

HANDLING

Pinocchio er den kendte historie i en ny fortolkning om den gamle Gepettos 
dukke af træ, som på forunderlig vis bliver levende. Pinocchios naive tiltro 
til sin omverden leder ham ud i et grusomt og farefyldt eventyr. På sin færd 
møder dukkedrengen sære skikkelser, fristelser og bedrag og bliver stillet 
over for flere vigtige dilemmaer. 

Pinocchio er ud over at være en surrealistisk og dramatisk eventyrfortælling 
også en fortælling om at føle sig anderledes og at søge efter et tilhørigheds-
forhold, om dét at være menneske og at være elsket for den man er.

VELKOMMEN!
MERE OM HISTORIEN

Forestillingen er bygget op som et eventyr i 
en surrealistisk og småt dystopisk univers, 
som på sin vis gør Pinocchios oplevelse af 
omverdenen tydelig for publikum. Der er 
tre skuespillere på scenen samt en musiker. 
Der bliver brugt musik og sang, og de fire 
medspillere skiftes om rollerne ved hjælp af 
masker, kostumer samt dukker. 

OM FORESTILLINGEN

PRODUCENT: Teater Patrasket

INSTRUKTION: Alex Byrne

MEDVIRKENDE: Anna Karina Nicolaisen, 

Maria Myrgård, Dirck Backer, Bastian Popp

SCENOGRAFI: Nathalie Mellbye

KOMPONIST: Bastian Popp

BYGNING, TEKNIK, LYD OG LYS: 

Peter Rasmussen

DUKKE- OG MASKEDESIGN: 

Katrine Karlsen

DUKKE- OG MASKEVÆRKSTED: 

Katrine Karlsen, Genevieve Tremblay 

og Dirck Backer

FISKE-DUKKER: Dirck Backer

KOSTUMIER: Christina Tidemand Greth

BAGTÆPPESYNING: 

Pernille Gottschalk-Hansen
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GENNEMGÅ PRAKTISK 
INFORMATION!

Forbered eleverne på det praktiske omkring teaterbesøget. 
Tal med klassen om hvor I skal se stykket, og at der formo-
dentligt kommer til at være andre klasser fra andre skoler i 
salen, der også skal se forestillingen.

TAL MED DEM OM:

• Hvor stykket spiller.

• Hvordan I kommer derhen.

• Hvornår I skal se stykket, og hvorvidt I skal tale om 

stykket inden og efter.

• Hvordan man er et publikum.

• Hvordan adskiller teaterforestillinger sig fra fx film.

• Hvad forventer eleverne sig af oplevelsen.

KIG PÅ BILLEDERNE

Her for oven er et billede af plakaten fra forestillingen. Tal 
med eleverne om hvad billedet forestiller, og hvorfor det ser 
ud, som det gør. 
 
Hvem er personerne på billedet? Hvordan ser de ud? Hvilke 
farver er der i billedet, og hvad betyder de? Hvad føler man, 
når man kigger på billedet? Hvad tror de, stykket handler 
om? Kender de titlen og historien? Skriv elevernes tanker ned 
på tavlen eller på et stort stykke papir. Gem det til senere.

Har din klasse før været i 

teatret sammen, kan en god 

måde at forberede eleverne 

være at tænke tilbage på, 

hvordan det var. Hvor var 

det? Hvilket stykke var det, og 

hvad handlede det om?

Har I ikke før været i teatret 

sammen? Tal gerne om 

børnenes tanker og spørgsmål 

om dét at gå i teatret.

HVORDAN BLIVER EN 
TEATERFORESTILLING TIL?

En anden god måde at forberede børnene på er at tale om, 
hvordan en teaterforestilling bliver til. Du kan fortælle føl-
gende: 

• De fire medvirkende har sammen med instruktøren øvet 

sig på forestillingen i ca. 8-10 uger.

• Der er mange mennesker, der har arbejdet med at lave 

den her forestilling, men I kommer kun til at møde tre 

skuespillere og en musikere.

• En instruktør har fortalt skuespillerne og musikeren, 

hvordan de skal fortælle historien.

• En lysdesigner har bestemt, hvordan lyset skal være.

• En komponist har lavet musikken til forestillingen.

• En kostumier har designet tøjet, de har på.

• En scenograf har bestemt, hvordan scenen skal se ud.

• En bygger har lavet snedker- og smedearbejde efter 

scenografens tegninger

• En dukkedesigner har bestemt, hvordan dukkerne i 

forestillingen skal se ud.

• En grafiker har lavet plakaten og billedet.

• Ud over dem er der også mange andre, der arbejder 

med forestillingen, fx marketingafdeling, salgsafdeling, 

administration og forhuspersonale.

VI SKAL SE TEATER!
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MENNESKELIG 

• Hvordan bliver man menneske? 

• Hvem er mest menneskelig? 

Hvorfor?

• Hvem er mindst menneskelig? 

Hvorfor?

• Hvad er det at være menneske? 

• Hvad er umenneskeligt?

• Hvad adskiller mennesker og dyr?

• Kan mennesker være 

umenneskelige?

• Hvilke karaktertræk har Pinocchio, 

som gør ham til mere menneske 

end dukke?

• Hvem er helten i Pinocchio?

• Hvilke elementer fra det klassiske 

eventyr kan eleverne nævne?

• Hvem er helten i jeres liv?

KÆRLIGHED

• Hvad betyder kærlighed?

• Hvordan føles kærlighed?

• Hvilken farve har kærlighed?

• Hvordan ser kærligheden ud i 

Pinocchio?

• Hvorfor ønsker Gepetto så stærkt at 

få et barn?

• Hvorfor er relationer vigtige?

• Hvad er en metafor?

• Er alle typer af relationer 

kærlighed?

Hvorfor arbejde videre med stykket i 

klassen? Et af formålene er at tage godt imod 

elevernes oplevelser og gennem spørgsmål og 

iscenesættelse starte samtaler og refleksioner 

om det, som er vigtigt for dem. Et andet 

formål er at give eleverne tid og plads til at 

bevidstgøre og bearbejde, hvad de har set 

og give dem mulighed for at reflektere over 

oplevelsen og deres egen virkelighed. 

KUNSTNERISK 
LABORATORIUM

Ved jeres besøg i teatret bliver I inviteret til at deltage i 
Kunstnerisk Laboratorium. Det giver børnene mulighed for 
kreativt at bearbejde oplevelsen samt bruge deres taktile san-
ser til at fortolke indtrykket af forestillingen. Desuden giver 
det eleverne efterfølgende en genstand at tale videre om. 

Teater er en fælles erfaring, som hver 
især oplever på sin helt egen måde. 

Lad derfor eleverne sidde stille og 
tænke forestillingen ved at og måske 
lade dem tegne det, de husker. Det 
kan være teknikken, lyset, kostumerne 
eller musikken eller dukkerne mv. 

Start derefter samtalen. Lad elevernes 
fortælling og oplevelse af forestillingen 
gå foran dine egne, på trods af at du 
måske ikke er enig. 

Du kan opfordre eleverne til at undgå 
udtryk som ”sjov”, ”kedelig”, ”god” eller 
”dårlig” gennem at spørge ind til, hvad 
forestillingen betyder for dem, og ikke 
så meget hvad de synes om den.

Herefter kan I sammen reflektere over, 
hvad forestillingen egentlig prøver at 
fortælle publikum. Findes der et eller 
flere temaer?

SPØRGSMÅL AT TALE OM

EFTER BESØGET

DILEMMAER

• Hvad er forskellen mellem rigtigt og 

forkert? 

• Hvad er et dilemma? 

• Hvad er en fristelse?

• Er en fristelse dårlig eller god?

• Hvordan kan man mærke forskel på 

rigtigt og forkert?

• Hvem bestemmer, at noget er 

rigtigt eller forkert?

• Har eleverne selv oplevet 

situationer, hvor det er svært at 

vide, hvad der er det rigtige at 

gøre?

• I forestillingen træffer Pinocchio 

nogle valg, hvorfor tror I han 

vælger det han gør?

• Har eleverne selv oplevet at vælge 

forkert?

• Hvorfor vælger man nogen gange 

forkert?

• Hvorfor lyver man nogen gange?
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VEND TILBAGE TIL 
PLAKAT-BILLEDET 

Nu hvor de har set forestillingen, hvad synes de nu, at fore-
stillingen handler om? Bed eleverne fortælle hvad de synes, 
at stykket handler om, husk dem på, at der ikke findes rigtigt 
og forkert. Et stykke handler om flere forskellige ting og kan 
handle om forskelligt for dig og mig. Bed dem tale to og to 
eller i mindre grupper. Skriv på tavlen eller på et stort stykke 
papir om alt hvad de synes stykket handler om. Vend tilbage 
til de noter eleverne skrev om billedet inden de så forestil-
lingen. Blev den som de forventede? Hvad var det samme, og 
hvad var anderledes?

ALLE SOM!

Opstil ligeså mange stole som der er børn i klassen plus en 
ekstra stol i en ring. Alle elever sidder på en stol, og en stol 
er tom. Kom med en påstand til klassen og alle, der er enige, 
skal skifte stol. Er man ikke enig, bliver man bare siddende. 
Husk på ikke at stille en påstand, som du som lærer/pæda-
gog har et rigtigt svar på – det skal være en påstand, hvor det 
ikke er muligt at svare rigtigt eller forkert, og hvor man kan 
kigge på det fra forskellige sider.

FORSLAG TIL PÅSTANDE:

• Nogen gange er det uhyggeligt at være alene

• Nogen gange stiller voksne for store krav til børn

• Nogen gange er jeg bange for mørke

• Nogen gange er det svært at vide, hvad der er rigtigt og 

forkert

• Nogen gange gør jeg noget, som jeg ved, er forkert

• Nogen gange føler jeg mig anderledes end alle andre

• Det er vigtigt at vide, hvor man hører hjemme

• Nogen gange er det svært at sige undskyld

• Nogen gange er jeg træt af at være dygtig

• Nogen gange er det svært at stole på voksne

• Nogen gange er det ok at lyve

MINDE PÅ LINJE

Bed eleverne om at lukke øjnene og mindes noget som skete i 
forestillingen. De får derefter lov til hver især at sige, hvad de 
husker (og husker man det samme som nogen af de andre, er 
det helt ok). Hver især har lov til at have sit eget minde om 
forestillingen, og der findes ikke rigtigt og forkert.

Når alle har fortalt det minde de husker fra forestillingen, 
skal I forestille jer, at der går en usynlig linje gennem klas-
selokalet. Den ene ende er starten på forestillingen, og den 
anden er slutningen. Eleverne skal nu stille sig i den række-
følge, som det, de husker, kommer i forestillingen. Man må 
gerne hjælpes ad med at huske, hvis det er svært, og hvis det 
ikke bliver præcist, er det helt ok. Bed derefter eleverne om 
at fortælle deres minde fra forestillingen igen, men nu fra 
start til slut. 

Derefter kan I hjælpes ad med at mindes flere ting fra 
forestillingen, som ikke er blevet sagt og placere det på jeres 
minde-linje. 

LAV EN ENKEL 
KARAKTERANALYSE

Lav øvelsen i små grupper eller i hele klassen. 

Hvis I skal gøre det i klassen - vælg en karakter fra forestil-
lingen og bed eleverne diskutere nedenstående spørgsmål.
 
Hvis de er inddelt i små grupper, lader du dem vælge forskel-
lige karakterer fra stykket, som de bagefter skal præsentere 
for hinanden. Det kan også her være en god idé at minde 
dem om, at der ikke er rigtigt og forkert. Det, gruppen synes 
om karakteren, er korrekt, simpelthen. De andre må gerne 
synes noget andet, og det er heller ikke forkert. 

• Hvem var personen?

• Hvad ville personen i stykket?

• Hvad lavede personen i stykket?

• Hvorfor gjorde personen, som den gjorde?

ØVELSER I KAN LAVE 
SAMMEN I KLASSEN
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LILLE ORDBOG

Gem den gerne

SCENOGRAFI scenerummet med vægge, gulv og møbler mv., som er lavet af en scenograf

KOSTUME skuespillernes tøj, som er lavet af en kostumier

MASKE  skuespillernes maske, sminke og frisure, som er lavet af en maskør

INSTRUKTION valg af helhed og hvad skuespillerne skal gøre på scenen, er en instruktørs valg

KOREOGRAFI danse eller bevægelser i stykket, som er lavet af en koreograf

DRAMATIKER den, som har skrevet stykket

KOMPOSITØR den, som har lavet musikken i stykket

LYSDESIGNER den, som har besluttet, hvordan lyset skal være i stykket

REKVISITTER de ting der er på scenen er lavet/skaffet af en rekvisitør

KARAKTER rollefigur i forestillingen

LÆSETIPS

Dilemmaspil om venskaber, Børns vilkår, 

https://bornsvilkar.dk/oplaeg-og-workshops/skole2019/venskaber/

Det blev en sommerfugl, Kulturministeriet,  

https://emu.dk/dagtilbud/det-paedagogiske-grundlag/det-blev-en-sommerfugl

Når de voksne er nysgerrige: en guide til filosofiske samtaler i børnehøjde,  

Michael Højlund Larsen, 2016

FILM:

Pinocchio – af Walt Disney (1940), Disney+ 

Pinocchio – af Enzo D’Alós (2012), Filmstriben

FORESTILLINGSANALYSE – FILM VS. TEATERSTYKKE

Se Disneys version af Pinocchio fra 
1940 alternativt Enzo D’Alós version 
fra 2012 på Filmstriben og sam-
menlign tematikkerne i filmen med 
teaterstykket. 

FORSLAG TIL KOMPARATIVE SPØRGSMÅL: 

• Er det de samme tematikker? 

• Hvem fortæller historien? 

• Hvordan ser farverne ud? 

• Hvilken tid lever karaktererne i? 

• Er det realistisk, magisk eller naturalistisk? 

• Er der en forskel i hvordan de ender? 

• Fortæller filmen og teaterstykket samme historie? 

• Hvis der er forskel – hvordan tager det sig udtryk? 


