
Skyggeteater  
 i danskundervisningen 

Både ude og inde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fortælling 

 

Eventyr, novelle, roman eller film 

Tag udgangspunkt i en historie som I enten har læst eller er i gang med.  

 Find et nedslag i historien fx Tommelise – der hvor hun kommer ud af blomsten.  

 Tænk tanker om hvordan dette nedslag kan se ud? Er det små figurer eller tegninger der kan 

illustrere hvordan det var i historien. 

 

 

 

Scenografi og lydside 

Introducer for dine elever hvad en scenografi er i teatrets verden: Scenografi er en bevidst arrangering af 

rumlige elementer, en medfortællende faktor i scenekunst, film, spil, byrum og udstillinger. Jeg betragter 

scenografi som en slags poetisering af rummet og scenografen som en rumpoet. På samme måde, som en 

digter sætter ord sammen, sætter en scenograf visuelle rumlige elementer sammen. I scenekunst er det 

scenografen, der har det overordnede ansvar for det visuelle udtryk i forestillingen. 

 Scenografien er noget I kan skabe sammen, så de forskellige bidder af historien er præsenteret i 

den samme scenografi 

 Find ting i naturen eller der hvor I er og undersøg dem som skygger. Noget som man til daglig ser 

på en måde, får liv i skyggen på en ny måde. Prøv jer frem – det er rigtigt sjovt. 



 Byg scenografien op så man kan bevæge sig i den. Det er en god ide at sætte den forrest ved det 

hvide lærred. Se eksempler i filmen vedlagt.  

Lydsiden 

Find musik som gør fortællingen levende. Det kan være klassisk musik eller elektroniks musik. I kan også 

prøve flere typer af og se hvad det gør ved fortællingen. Undersøg de udtryk som kommer frem ved 

forskellige musikgenrer. 

 

Det skal du bruge til skyggeteatret 

 Stort stykke hvidt stof fx et lagen 

 Lyskilde – kan være solen eller en lampe som er centreret i lyskilden fx en stærk lommelygte, eller begge dele hvis en 

sky går for solen  

 Træpinde fra skoven, tynde stykker kraftigt pap eller grillspyd – knæk spidsen af 

 Tape 

 Forskellige små dyr fra legereolen eller tegninger som er klippet ud. Eksempler på begge dele er i den vedlagte film 

 Evt. limpistol til at lime tegninger på grillspyd, pap og grene 

 

God fornøjelse 

Kærlig hilsen Charlotte 

 


