
En farlig film
Opgaveark#03
Dansk, 1.-2. klasse
Omfang: 2-4 lektioner 

Læseteater – eller teater 
med flotte stangdukker
Her finder du elevbogens tre læselet-eventyr af Kirsten Sonne Harild omskrevet 
til læseteater: ’Androkles og løven’, ’Gudens tårer’ og ’Den blinde heks’. Plus flotte 
stangdukker til alle rollerne, lige til at farvelægge og klippe ud.

Læseteater er en sjov måde at få eleverne til at arbejde med læsning, 
oplæsning og udtale. Man øver sig i at læse en tekst dramatisk op for et publikum, 
f.eks. klassen eller forældrene. 

Hvis I vil, kan I så udvide læseteateret med også at opføre det som et enkelt og 
sjovt dukketeater: Alt, hvad I behøver, er de tegnede dukker, som ligger til sidst i 
opgaven her og nogle lange blomsterpinde.

 
Inspiration til læringsmål

•	 Eleverne ved, hvad et læseteater er, og at nogle genrer har en indbygget morale.

Inspiration til tegn på læring

•	 Eleverne kan lægge stemme og krop til roller i et læseteater samt reflektere og samtale om 
fortællinger med en morale.

Kompetencer og målpar

Kompetenceområder Kompetencemål Færdigheds- og vidensmål

Dansk efter 2. klasse

Fortolkning Eleven kan forholde sig til velkendte temaer 
gennem samtale om litteratur og andre æstetiske 
tekster

Vurdering 1: Eleven kan tale om teksters temaer / 
Eleven har viden om teksters typiske temaer

Fortolkning Eleven kan forholde sig til velkendte temaer 
gennem samtale om litteratur og andre æstetiske 
tekster

Vurdering 2: Eleven kan udtrykke egen opfattelse 
af teksten / Eleven har viden om måder at begrunde 
sin opfattelse på

Kommunikation Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på 
sprog og relationer i nære hverdagssituationer

Krop og drama 1: Eleven kan improvisere med 
kropssprog og stemme / Eleven har viden om enkelt 
kropssprog

Kommunikation Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på 
sprog og relationer i nære hverdagssituationer

Krop og drama 2: Eleven kan deltage i rollelege og 
rollespil / Eleven har viden om dramatiske roller



Side 2#03
Læseteater i klassen
Sådan gør I:

1. Læs først selv læseteater-versionerne her i opgavearket og vurdér, om de fungerer til din klasse.

2. Læs derefter historierne i elevbogen sammen i klassen. I kan evt. også høre dem som lydbog på 
hjemmesiden.

3. Fordel rollerne til eleverne.

4. Print et oplæsningsark ud til hver af eleverne/rollerne. Måske skal hver rolles replikker have en 
farve med en overstregningspen, så det er nemmere for eleverne at orientere sig.

5. Læs op eller spil teater for de andre i klassen – eller for forældrene.

Udvid evt. med sjovt stangdukke-teater
Når klassen har oplæst et eller flere af eventyrene som læseteater, er det nemt at udvide med at 
opføre det som stangdukke-teater – og vise det for resten af klassen, for en anden klasse på skolen 
eller for forældrene.

Det skal I bruge:

•	 Et print af hver af dukkerne.

•	 Farver og evt glimmerlim o.l. til at farvelægge dukkerne.

•	 Et kartonark i A4 pr. dukke.

•	 En blomsterpind på 50-60 cm pr. dukke.

Sådan gør I:

1. Lav en scene og bagscene: En nem løsning er at spænde en snor tværs over klassen –  f.eks. 
en meter fra en væg og hænge stof eller tæpper op på snoren. Nu har I en bagscene, hvor de 
elever, der skal føre stangdukkerne, kan bevæge sig rundt i skjul. Overkanten af snoren/stoffet er 
scenen, som de stikker dukkerne op over.

2. Print dukkerne ud på almindeligt printerpapir.

3. Dekorér stangdukkerne: Bagerst i opgavearket her er samtlige roller (inklusive fortællere) til 
alle tre eventyr tegnet som dukker af elevbogens illustrator, Dorte Bengtson. Lad eleverne 
farvelægge de dukker, I skal bruge, med flotte farver. I kan også bruge glimmer eller lime små 
flotte ting på.

4. Lav stangdukkerne: Smør lim (det er nemmest med spraylim) jævnt ud over et kartonark. Læg 
den ene ende af en blomsterpind på kartonarket og lim ét af de færdige dukkeark ovenpå. Tryk 
sammen og lad det tørre. Bagefter klipper I rundt langs kanten af dukken. Gentag for hver dukke.

5. Lad eleverne øve sig, inden I opfører stykket. De skal f.eks. huske, at dukkerne ikke har bagside.

Tip til bagtæppe: I skal helst have en ensfarvet bagvæg at spille op ad – ellers kan I hænge et stykke 
stof på væggen, så dukkerne får en rolig baggrund. Men I kan også udvide med selv at male et flot 
bagtæppe på f.eks. bredt rullepapir.

Tip: Ekstra dukker? I kan også udvide ved selv at lave ekstra stangdukker med de vigtigste rekvisitter 
eller tavse aktører i stykket – f.eks. til ’Den blinde heks’ en brønd, en gruppe venner, et brød plus fisk, 
en guldpose og en ovn.



En farlig film
Elevark#03
Androkles og løven
Medvirkende:

•	 Fortæller 1

•	 Fortæller 2

•	 Fortæller 3

•	 Romersk herre

•	 Romersk kvinde

•	 Androkles

•	 Løven

•	 Soldater

•	 Tilskuere

Fortæller 1: Androkles var slave i et stort hus 
hos en fin romersk herre og hans kone. Hele 
dagen lød det i hans ører:

Romersk herre: Androkles!

Romersk kvinde: Androkles!

Romersk herre: Androkles!!

Romersk kvinde: Androooo-kles!!!

Romersk herre: Kom med vand til mit bad!

Romersk kvinde: Giv mig mine fine tøfler på!

Romersk herre: Jeg vil have vin og oliven!

Romersk kvinde: Vask gulvet!

Romersk herre: Vift over mig med et palme-
blad!

Fortæller 2: Når han endelig fik fri og gik hjem 
til sin mor, var det altid mørkt. Han kunne lige 
nå at spise og sove lidt. Så måtte han gå til det 
fine hus igen.

Fortæller 3: Konen i det fine hus var altid 
sulten. Hver nat listede hun ned for at æde. 
Hun åd og åd. Og en morgen var der ikke mere 
mad. Hun råbte, så det kunne høres i hele 
huset: 

Romersk kvinde: Åh nej, det er slaven. Han har 
taget vores mad! Han har givet det hele til sin 
mor.

Fortæller 1: Hun ville ikke sige til sin mand, at 
al den gode mad lå i hendes egen mave. 

Romersk kvinde: Soldater! Fang ham!

Fortæller 2: Androkles måtte væk. Han løb, og 
han løb, alt han kunne. Soldaterne kom efter 
ham. Så han løb helt ud til bjergene.

Fortæller 3: Nu fik han øje på en hule. Her 
kunne han gemme sig. Han var udmattet, så 
han lagde sig på de bare sten for at sove.

Fortæller 1: Men han satte sig op igen med det 
samme. Han var ikke alene. Han snusede og 
lyttede. Der var en lugt af dyr og en sær lyd. Nu 
var der også en skygge lige bag ham.

Androkles: Åh nej, en løve!

Fortæller 2: Hans hjerte hamrede, og han 
sprang op for at flygte. Men løven så bare på 
ham. 
 
Løven: Du skal ikke være bange.

Fortæller 3: Løven så faktisk ud, som om den 
var ked af det. Nu viste løven ham sin pote. 

Androkles: Jamen, der sidder jo en kæmpe 
torn i den pote!

Fortæller 2: Androkles tog tornen ud og 
rensede såret. Og så sov han ved siden af 
løven hele natten. Den gav ham varme.

Fortælller 1: Men dagen efter, da han sneg sig 
ud, så soldaterne ham.

Soldater: Fang ham. Fang Androkles!

Fortæller 2: De bandt ham og tog ham med på 
et skib til Rom. Her skulle han have sin straf. 
Det blev en lang rejse over havet. Androkles 
var bange. Han vidste, at han skulle dø. 
          
Fortæller 3: Androkles rystede. 10.000 øjne så 
på ham i den store arena. Den var lige som et 
kæmpe teater.

Tilskuere: Slaven skal dø! Slaven skal dø! 
Slaven skal dø!



En farlig film
Elevark#03
Fortæller 1: Alle så hen mod en kæmpe port. 
Nu gik den op. En stor løve kom ud ad porten. 
Den gik lige hen til Androkles. 

Tilskuere: Æd ham! Æd ham! Æd ham!

Fortæller 2: Men løven åd ham ikke. Den 
løftede bare sin pote og så dybt ind i hans øjne. 
Den lagde poten på Androkles’ skulder.

Løven: Du skal ikke være bange. 
 
Fortæller 3: Det var løven fra grotten. Den 
kunne godt huske Androkles.    

Fortæller 1: Alle måbede. For Androkles havde 
tæmmet løven. Det havde de aldrig set før. Og 
det betød, at han var en fri mand. Tilskuerne 
råbte og klappede.

Tilskuere: Gør ham fri! Gør ham fri! Gør ham 
fri!

Fortæller 2: Nu rejste Androkles hjem til Nord-
Afrika. Han fik lov at få løven med sig. 

Fortæller 3: Han byggede et lille hus ved siden 
af sin mors. Nu var han sin egen herre. Og i en 
hule ved siden af fik han en god nabo. 

Fortæller 1: Og det var løven!

 



En farlig film
Elevark#03
Den blinde heks
Medvirkende:

•	 Fortæller 1

•	 Fortæller 2

•	 Fortæller 3

•	 Faren

•	 Moren

•	 Pigen

•	 Den blinde heks

•	 Heksens søster

Fortæller 1: Der var engang en far og en mor. 
De havde syv piger. En aften skulle faren have 
besøg. Han sagde til sin kone:

Faren: Bag brød og steg fisk til mine syv 
venner.

Fortæller 2: De var fattige, og de havde ikke 
meget i huset, så moren ventede med at lave 
den lækre mad, til de syv piger var gået i seng. 

Fortæller 3: Men der duftede så godt af fisk 
og brød i huset, at den mindste pige vågnede. 
Hun stod op og gik ud til sin mor.

Pigen: Jeg kan ikke sove, mor.

Moren: Her er vand sagde moren.

Fortæller 1: Men moren kunne ikke lade være 
med at give den mindste pige en fisk og et 
brød også.

Moren: Værsgo’, min pige.

Pigen: Tak, mor!

Fortæller 2: Da pigen kom ind til sine søstre, 
fortalte hun dem, at der var lækker fisk og 
brød. Så gik alle de andre også ud til moren. En 
efter en. Og de fik også brød og fisk.

Fortæller 3: Da faren kom hjem med sine 
venner, var der ikke mere mad. Han blev meget 
gal. Så gal, at han ikke ville have pigerne i 
huset. Dagen efter sagde han:

Faren: Alle dem, der elsker deres far, går med 
ud på en tur.

Fortæller 1: De syv piger gik med ham. De kom 
til en dyb brønd. Der stod en stige i brønden.

Faren: Alle dem, der elsker deres far, henter 
hans hat.

Fortæller 2: Han lod, som om han smed sin hat 
ned i brønden.

Fortæller 3: Alle pigerne gik ned i den mørke 
brønd. Og da de var helt nede på bunden, trak 
faren stigen op og lagde låg på det store hul. 

Fortæller 1: Så kunne de blive der, til de lærte 
ikke at tigge om mad.

Fortæller 2: Pigerne kunne ikke se nogen vej 
ud. Men den lille pige fik en idé. Hun ville se, 
om hun kunne grave sig ud.

Fortæller 3: Hun tog godt fat og fik fat i en rod. 
Den trak hun i. Hun trak og trak. Pludselig så 
hun ind i et lyst rum. Der stod en gammel heks. 
Hun var ved at bage brød i en ovn.

Fortæller 1: Pigen så, at heksen var blind. 
Derfor turde hun godt mave sig ind og tage et 
nybagt, varmt brød. Hun delte det med sine 
søstre.

Fortæller 2: Og sådan gik det flere dage. Hver 
aften kunne den lille pige tage et brød. Så de 
syv piger sultede ikke.

Fortæller 3: Men en dag fik heksen besøg af 
sin søster.

Den blinde heks: Jeg kan mærke, at der 
kommer nogen ind til mig, når jeg bager. Nogle 
af mine brød bliver væk.

Heksens søster: Vi får fat i den tyv. Vent og se.

Fortæller 1: Samme aften stod hun klar med 
en kæp.

Fortæller 2: Pigen kom ind, som hun plejede. 
Hun kom op at slås med de to hekse. De 
fangede hende og ville kaste hende i ovnen. 

Pigen: Vent. Du kan jo ikke se. Jeg kan blive 
her og hjælpe dig i stedet. Jeg kan gøre rent 
og lave mad til dig.
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Fortæller 3: Det sagde heksen ja til. Og 
søsteren syntes også, det var en god idé.

Pigen: Men så vil jeg se med, når I bager det 
gode brød.

Fortæller 1: Det fik hun lov til. De gik hen til 
ovnen. Og da de stod helt tæt på, gav pigen 
begge de to hekse et puf. De røg lige ind i 
ilden.

Fortæller 2: De hylede og peb.

Den blinde heks og hendes søster: Åh. Av. Åh.

Den blinde heks: Vent! Hvis du redder mig, 
giver jeg dig alt, der er under den hvide sten i 
gulvet.

Pigen: Nej.

Den blinde heks: Vent! Hvis du befrier mig, 
giver jeg dig alt, der er under den røde sten i 
gulvet.

Fortæller 3: Og sådan blev heksen ved, til hun 
havde fortalt om alle sten i gulvet.

Fortæller 1: Men pigen sagde nej. Og så gik 
heksen og hendes onde søster op i røg.

Fortæller 2: Nu fik pigen fat i sine søstre, og 
de kiggede under stenene i gulvet. Her fandt 
de mange poser med guld. 

Fortæller 3: De byggede et kæmpe slot oven 
på hulen. 

Fortæller 1: Og en skønne dag kom selveste 
sultanens syv sønner på besøg. De kunne 
rigtig godt lide de syv søstre. De giftede sig 
med en hver.



En farlig film
Elevark#03
Gudens tårer
Medvirkende:

•	 Fortæller 1

•	 Fortæller 2

•	 Pigen

•	 Folk i byen

•	 Guden

•	 Den kloge kone

Fortæller 1: For længe siden var der en pige i 
en lille by. Pigen var smuk med sort hår og en 
rød og lilla kjole. Og så havde hun den fineste 
stemme.

Fortæller 2: Når hun gik ud i oasen efter 
dadler, sang hun. Og alle smilede, når de så og 
hørte hende.

Folk i byen: Hvor synger du smukt.

Fortæller 3: Det var ikke kun folk i byen, der 
hørte pigen. Også regn-guden vidste, hvem 
hun var. 

Fortæller 1: En dag talte guden til pigen, da 
hun plukkede dadler fra en palme.

Guden: Vil du gifte dig med mig?

Fortæller 2: Pigen så op.

Pigen: Nej. Du er en gud, og jeg er et 
menneske.

Fortæller 3: De næste dage spurgte regn-
guden igen og igen.

Guden: Vil du gifte dig med mig?

Pigen: Nej. Du er en gud, og jeg er et 
menneske.

Fortæller 1: Til sidst blev guden vred. Han blev 
så vred, at hans øjne blev tørre. Så blev der 
også tørke i hele landet.

Fortæller 2: Ikke en sky var der på himlen. 
Solen bagte. Alting stoppede med at gro.

Folk i byen: Vi har gjort guden vred. Hvordan 

skal vi dog gøre ham god igen?

Fortæller 3: Pigen hørte godt, hvad de sagde. 
Så hun tog sin fine røde og lilla kjole på. Og så 
gik hun ud i den tørre oase.

Fortæller 1: Nu var der ikke mere vand. Og der 
var ikke mere at plukke. Nu sagde hun højt:

Pigen: Jeg gifter mig med dig. Men så skal du 
også give os vand.

Fortæller 2: Guden blev så glad. Tårerne løb 
fra hans øjne. Hans tårer løb ud over den tørre 
jord. Og alle dansede og sang.

Fortæller 3: Pigen levede i mange år med 
regnens gud. Men hun var jo kun et menneske. 
Derfor kunne hun ikke leve evigt. Til sidst blev 
hun syg og døde.

Fortæller 1: Guden var i sorg. Hans øjne blev 
tørre som sten. Derfor blev jorden også igen 
helt tør.

Fortæller 2: Alting stoppede med at gro. 
Hvordan skulle man nu få vand?

Fortæller 3: Til sidst var der en klog kone, der 
fik en idé.

Den kloge kone: Vi må få guden til at græde 
igen.

Fortæller 1: De lavede en stor dukke. De gav 
den en rød og lilla dragt. Og sort hår.

Fortæller 2: De satte den på en stang og holdt 
den højt op mod himlen. Så højt, at guden 
kunne se den.

Fortæller 3: Og guden blev så rørt, at tårerne 
igen flød fra hans øjne. De flød ned på den 
tørre jord. Og menneskene i byen dansede og 
sang.

Fortæller 1: Nu vidste de, hvordan de fik guden 
til at sende vand til deres jord. Så palmerne, 
blomsterne, dadlerne og alt det andet igen 
kunne gro.
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Fortæller 1
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Fortæller 2
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Fortæller 3
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Fortæller 4
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Androkles_androkles.psd

Androkles: Androkles
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Androkles: Romersk herre
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Androkles:
Løven med torn
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Androkles:
Løven uden torn
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Androkles:
Romersk kvinde
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Androkles:
Romerske soldater
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Androkles:
Tilskuere
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Den blinde heks:
Den blinde heks
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Den blinde heks:
Faren
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Den blinde heks:
Heksens søster
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Den blinde heks:
Moren
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Den blinde heks:
Pigen
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Elevark#03
Gudens tårer:
Den kloge kone
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Gudens tårer:
Folk i byen
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Gudens tårer:
Glade folk i byen
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Gudens tårer:
Grædende gud



En farlig film
Elevark#03
Gudens tårer:
Guden



En farlig film
Elevark#03
Gudens tårer:
Pigen


