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Forestillingen bygger på bogen, Knud Romer og John Kørner, ABC, Forlaget Carlsen, 2014. 

ISBN: 9788711346495

Klassesæt kan bestilles gennem BaggårdTeatret. Mail til post@baggaardteateret.dk.

Enkelteksemplarer kan bestilles via boghandler eller købes på teatret i forbindelse med et teaterbesøg.

KÆRE LÆRER

Du sidder her med skolematerialet til Knud Romers ABC – et dansealfabet.

I kan se forestillingen og nyde den uden forberedelse, men vi anbefaler, I bruger lidt tid

før og efter forestillingen i klassen. 

Vi ønsker jer rigtig god fornøjelse!

Hele holdet bag forestillingen:

BaggårdTeatret, sART danseteater og Den Fynske Opera

KNUD ROMERS ABC
– ET MUSIKALSK DANSEALFABET

Er en interaktiv danseforestilling hvor publikum er i bevægelse. Forestillingen er baseret på Knud Romers ABC, John 

Kørners billedkunstneriske dyreunivers og Bent Sørensens nykomponerede musik, og skaber tilsammen en smuk 

koreograferet scenisk sangleg for alle fra 7 år. Publikum vil ikke sidde på stole under forestillingen.

FORVENTNINGER TIL DIG SOM LÆRER: 

Vi forventer, at læreren sætter sig hos de elever, der har det svært med at kunne holde fokus og lytte til en voksen. 

Derudover ønsker og håber vi, at lærerne oplever forestillingen som ”Den gode elev” og går forrest i legen.

TEKST OG ØVELSER I DETTE SKOLEMATERIALE 

er taget fra Teatercentrums hjemmeside, fra følgende forløb

”Forventnings- og Oplevelseskort” http://www.teatercentrum.dk/forventnings--og-oplevelseskort.asp 

Og 

”Teateroplevelser med Børn og unge” http://www.teatercentrum.dk/teateroplevelser_med_boern_og_unge.asp 

Vi håber, at vi med disse uddrag fra forløbene kan inspirere til, at man henter hele materialet.

Ideer og kommentarer til materialet kan sendes til Loa Haislund Larsen · Producent: loa@baggaardteatret.dk

mailto:post%40baggaardteateret.dk?subject=Klasses%C3%A6t%20Knud%20Romers%20ABC
mailto:anneline%40baggaardteatret.dk?subject=


Vi anbefaler, at man bruge ca. 30-45 minutter på denne 

reflektionsøvelse før forestillingen. 

Vælg selv som lærer, hvilke spørgsmål eleverne skal arbejde 

med. Du kan vælge spørgsmål fra de forventningskort, som 

er nævnt nedenfor, eller lave dine egne.

INTRODUKTION

Vi skal snakke lidt om den teaterforestilling, Knud Romers 

ABC, som vi skal se.

FYSIK OPVARMNING 

Vi starter med at lave lidt opvarmning. 

Formål: At skabe et andet læringsrum. Gennem den fysiske 

aktivitet at skabe koncentration. På s. 4 er der eks. på et 

førløb.

FORTÆL

Læs et eller flere digte op fra Knud Romers ABC.  Vis 

plakaten og læs evt. beskrivelsen af oplevelsen op for 

klassen. 

FORBERED ELEVERNE PÅ PROCESSEN: 

At de først skal tænke hver for sig i ca. 1 minut over 

spørgsmålet og derefter udtrykke deres tanker. Som lærer 

kan du selv vælge, om alle skal udtrykke det på samme 

måde (fx med tegning, vise med kroppen eller fortælle det 

højt), eller om man selv kan vælge. 

ØVELSEN (3. MIN)

Bed nu eleverne være helt stille - evt. hvor de ligger hen 

over bordet/sidder med lukkede øjne - og forbered dem på, 

at de skal forholde sig individuelt til et eller flere spørgsmål

Stil spørgsmålet/spørgsmålene fra kortet i plenum. Når 

eleverne har tænkt et minut med lukkede øjne, bedes de 

om at åbne øjnene – og huske de tanker, de netop har haft.

SPØRGSMÅL/ FORVENTNINGER:

1. Hvad tænker du på, når du hører ordet teater, musik eller 

dans?

2. Hvad kommer du til at tænke på, når du ser plakat/

billede fra forestillingen/koncerten?

3. Hvad tror du alfabetets bogstaver laver om natten, når 

alle børnene og lærerne sover?

4. Hvad tror du kommer til at ske i forestillingen?

5. Hvad kommer du mon til at se? høre? mærke?

I KLASSER, DER IKKE KAN LÆSE/SKRIVE

Brug derefter tid på, at de individuelt giver udtryk for 

deres forventninger/oplevelser  - med tegning, enten på 

et kæmpe fælles stykke papir, eller individuelt, eller ved at 

skabe et antal kropsskulpturer ud fra deres tanker. Herefter 

kan eleverne to og to skiftes til at fortælle om deres tegning 

for hinanden/vise deres kropsskulptur/fortælle om deres 

tanker. Den ene viser/fortæller i 1 minut, mens den anden 

udelukkende lytter. Derefter bytter de rolle.

I KLASSER, DER KAN LÆSE/SKRIVE

Print forventningskortene ud og lad derefter eleverne 

sætte sig enkeltvis med deres kort/spørgsmål og lad dem 

svare på dem skriftligt – ca. 10 minutter.

AFSLUTNING:/AFRUNDING

Læreren runder af med klassen og man kan evt. afslutte 

med at høre Krokodillesangen.

Kortene kan printes HER

Sange kan høres HER

FØR FORESTILLINGEN
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EFTER FORESTILLINGEN
Vi anbefaler, at man arbejder med Teateroplevelser i en 

lektion. 45 min.

INTRODUKTION 

Det vi skal nu, er at huske tilbage på forestillingen og på, 

hvad vi har oplevet i teatret. Det er nemlig sådan, at I hver 

især husker noget lidt forskelligt.

Formål: Det er vigtigt at tune eleverne ind på, at det handler 

om deres egen oplevelse. Hvad synes de var vigtigt/godt/ 

spændende ved teateroplevelsen. 

FYSISK OPVARMNING

Vi starter med at lave lidt opvarmning.

Formål: At skabe et andet læringsrum. Gennem den fysiske 

aktivitet at skabe koncentration. På s. 4 er der eks. på et førløb.

TEGNING I STILHED (CA. 10 MIN.)

Nu skal du tænke på forestillingen og på, hvad du oplevede 

var vigtigt. Du skal vælge det, der gjorde indtryk på dig. Den 

oplevelse tegner du. Og de næste ti minutter tegner I alle 

sammen i stilhed. I må gerne tegne mere end en tegning. 

Der afspilles afslapningsmusik under denne øvelse, fordi 

det virker rigtig godt til at skabe koncentration.

Formål: At give eleverne mulighed for at koncentrere sig 

om deres egen oplevelse og at give udtryk for den. 

TEGNING OG SAMTALE (CA. 10 MIN.)

Nu har I koncentreret jer og været stille længe. Nu må I godt 

begynde at tale lidt sammen. I tegner bare videre, og imens 

vil jeg også gå lidt rundt og se på jeres tegninger. 

Formål: At eleverne supplerer den visuelle fremstilling af 

deres oplevelse med en sproglig og også så småt finder ud 

af, hvad de andre har tegnet. Det er vigtigt, at der spørges 

anerkendende til tegningerne. Få børnene til at fortælle om 

tegningen og deres oplevelse. 

AFRUNDING OG VÆRDSÆTTELSE (CA. 10 MIN)

Eleverne færdiggør i deres eget tempo tegningerne og bliver 

bedt om at vælge den, de selv synes bedst fortæller om 

deres teateroplevelse. Tegningerne hænges op i klassen, og 

eleverne får tid til at se på hinandens tegninger. Læreren 

runder af med hele klassen. 

Formål: Det er vigtigt, at eleverne møder anerkendelse for 

deres udtryk for teateroplevelsen. Det gøres ved, at de får 

mulighed for at vise tegningen til de andre, gennem de 

andres kommentarer og gennem lærerens anerkendelse af 

elevernes bidrag. 

Husk inden: CD-afspiller og musik (afslapningsmusik og 

musik med gang i den). Gode tusser og nok A3 ark til at 

tegne på. Ryd plads på væggen til at hænge tegningerne 

op – så tegningerne kan hænge flot og synligt.

Hent flyeren om Teateroplevelser HER 

Christensen,K.E.;Marxen, H.(2016) s.101
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FYSISK OPVARMNING 

Vi anbefaler, at børnene laver en form for opvarmning, 

inden I går i gang med Teateroplevelser. Opvarmning styrker 

koncentrationen og er med til at skabe et rum for den videre 

proces.  Man kan bruge nedenstående forløb eller andre 

øvelser/ lege, som klassens lærer har gode erfaringer med.

INDLEDNING: 

Stil jer i en rundkreds 

Musik: spil gerne dæmpet rolig musik (afslapningsmusik) 

Stræk jer 

Op mod loftet 

Ind mod midten af kredsen 

Ned mod gulvet 

Ryst hele kroppen 

ÅNDEDRÆT 

Stræk jeres arme mod loftet på en dyb indånding 

Pust ud, imens I trækker armene ned til brystkassen 

Gentag øvelsen 3-4 gange 

SPÆNDING / AFSPÆNDING 

Ræk hænderne ind mod midten af kredsen 

Spænd hænderne alt hvad I kan. Efter et øjeblik: slap af! 

Spænd jeres tæer alt hvad I kan. Efter et øjeblik: slap af! 

Spænd skuldrene helt op til ørene. Alt hvad I kan! Efter et 

øjeblik: Slap af! 

Spænd hele kroppen. Efter et øjeblik: Slap af! 

Ryst hele kroppen

STEMME 

Knyt jeres næver. Bank jer selv på brystkassen med 

næverne, som om I var Tarzan. 

Med lyd! Sig en lyd som julemanden: ”Ho-ho-ho-ho”. Først 

med jeres ”almindelige” stemmeniveau. Så hvisker I lyden. 

Så siger I lyden meget højt. 

Til sidst stiller læreren sig i midten af kredsen og er 

dirigent. Når lærerens hånd er helt nede ved gulvet, så er 

jeres stemmer meget stille (hviske). Når lærerens hånd er 

i midten, så har I jeres ”almindelige” stemmeniveau. Når 

lærerens hånd peger mod loftet, så siger I jeres lyd meget 

højt! 

LEG MED BEVÆGELSE – TIL MUSIK (RYTMISK 

MUSIK/GANG I DEN) 

Her må I bruge hele gulvet. Gå på kryds og tværs, som 

I selv vil. Hver gang musikken stopper får I at vide af 

læreren, hvilken del af jeres krop der skal ”styre” jer, når 

musikken starter igen. Det kan være: maven, tæerne, højre 

eller venstre skulder, brystkassen, numsen eller ryggen. 

Hvis det f.eks. er maven der ”styrer”, så er det jeres maver I 

skubber frem og som ”styrer” jer rundt i lokalet.

Stil jer igen i kredsen. Ryst kroppen. Nu er I klar til at gå i 

gang med ”Teateroplevelser”.

Fra “Teateroplevelser”.

FYSISK OPVARMNING 
TIL FØRLØBENE FØR OG EFTER FORESTILLINGEN
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TRE DIGTE FRA KNUD ROMERS ABC & PLAKAT

A
Aber og ænder og selv kakerlakker

er ligesom dig og mig.

Vi er alle sammen børn af mirakler

og hver især noget for sig.

K
Krokodillen lever i Nilen

og griner, fordi den er kilden.

Den æder alle på Nilens bredder

I bittesmå grinebidder

F
Flagremus, hvad er de?

Et liv, som flakker blindt forbi.

Et vingesus, et skyggespil

om angsten for at være til.

Uddrag fra 

Knud Romer og John Kørner, ABC, Forlaget Carlsen, 2014. 

ISBN: 9788711346495

BILAG

5



- ET MUSIKALSK DANSEALFABET
ABC

KNUD R OMER S


