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Noahs drømmerejse 
Undervisningsmateriale i forbindelse med Måle Fortælleteaters 

forestilling ”Noahs Drømmerejse”.  

v/ Anette Wilhjelm Jahn 
 
Læs om forestillingen: 
https://www.maalefortaelleteater.dk/for-boern 
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Forestillingens tema: Venskab og fællesskab 

 
Forestillingen handler om rejsen fra uvenskab til venskab og fællesskab. Noa drømmer om en 
bedre verden, hvor folk er venner. Han tror på sin drøm og får andre til at tro på drømmen. 
Sammen tager de ud på Noahs drømmerejse. 

 
En børnegruppe eller klasse befinder sig uafbrudt på rejsen mellem uvenskab og venskab. Fra 
kaos til orden til kaos til orden og så fremdeles. Lige så snart alle er blevet gode venner, og 
alt synes fryd og gammen, så bryder uvenskabet frem et sted igen, og det skal på ny heles. 
Og nogle gange kan det dejlige ske, at når uvenskab forvandles til venskab, så bliver klassens 
rejse stærkere – så styrkes klassefællesskabet. 

 
Noah drømmer om hvordan det ville være at leve et sted, hvor alle var venner. Opgaverne her 
tager udgangspunkt i Noahs drøm om at finde en god vej ud af uvenskab og kaos. I kirken var 
klassen om bord på samme ark, og i opgaverne laver de noget hver for sig – ved siden af hin- 
anden – men de deler det, og det bliver til noget fælles. Fællesskab og venskab skabes ved at 
være på båden sammen, mens eleverne maler, tegner, lytter til fortællinger, laver lydkollager, 
danser og leger sammen. 

 
Fortællingen rummer flere vigtige synboler: Regnbuen, der som en sejrsbue symboliserer ven- 
skab. Båden der står for billedet på rejsen. Duen som symboliserer håbet. Og endelig dyrene, 
som står for os mennesker. Opgaverne her tager udgangspunkt i dyrene, da de er så enestå- 
ende morsomme at arbejde med på det her alderstrin. 

 
Opgaverne er formuleret til læreren, og det anbefales, at hver opgave forbindes tydeligt med 
fortællingen om Noah. På den måde hjælper læreren eleverne med at binde opgaverne sam- 
men med forestillingen, og eleverne vil aktivere de mentale, følelsesmæssige og kropslige 
billeder, de hver især skabte under fortælleoplevelsen i kirken. 

 
Opgaverne er inspireret af et huskunstnerprojekt, som Anette Jahn lavede sammen med den 
amerikanske billedkunstner, Rick Towle, på Sønderborg Bibliotek i 2014. 

 

 
Udstilling i kirken 

Måske inviterer kirken jer til at udstille jeres kunstværker i kirkerummet, våbenhuset eller 
menighedslokalerne. Så skal I sørge for et skilt, som forklarer udenforstående, 1. hvilken 
forestilling projektet knytter sig til (Måle Fortælleteaters forestilling Noahs Drømmerejse), 
2.hvilken opgave eleverne er blevet stillet, 3. hvilke materialer de har arbejdet med, og 
4.hvilken skole og klasse, I kommer fra. 
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Opgave 1 
 

 

Dyrene på arken tegner hinanden: Fabeldyr 

I kan godt huske, at når Noahs kone havde fortalt eventyr, så delte Noah farver og store 
papirer ud til alle dyrene, og så tegnede de hinanden. Men der skete noget morsomt med de 
tegninger. For når zebraen tegnede elefanten, så havde den fiskehale og tusind ben. Og når 
giraffen tegnede hunden, så havde den øre så store som elefantens og en tryne så flad som 
grisens. Og når myggen tegnede flodhesten, så havde flodhesten edderkoppeben og fjer ud af 
numsen. 

 
Hver elev skal forestille sig at sidde et sted i arken og kigge sig omkring. Eleven vælger sig tre 
dyr, som de nu sætter sammen til et fantasidyr, et fabeldyr. Og hen over fantasidyret tegnes 
den smukke regnbue. 

 
Hvad ville Noahs kone nu gøre med tegningerne?, spørger læreren eleverne. Naturligvis, hun 
ville hænge dem op. 

 
 
 

 

Fra afslutningsfesten på huskunstnerprojektet ”Fabeldyr” på Sønderborg Bibliotek. I baggrunden ses 
nogle af de mange billeder, som børnene havde tegnet og malet sammen med den amerikanske billed- 
kunstner Rick Towle og Anette Jahn. 
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Opgave 2 
 

 

Noahs kone fortæller eventyr om dyr 

I hørte i fortællingen, at Noahs kone fortæller dyrene godnathistorier hver aften. Og at de 
rigtig godt kan lide at høre historier om dem selv. Så elefanten elsker at høre historier om 
elefanter. Og katten holder sådan af kattehistorier og så fremdeles. 

 
I ugen efter besøget i kirken, får eleverne nu hver dag læst et eventyr om et dyr. Læreren 
siger hver dag: ”Jeg kan godt forestille mig, at Noahs kone også fortalte denne her historie. 
NU skal vi høre….”. 

 
Og i den uge bliver eleverne opfordret til at tage børnebøger med hjemmefra, som handler 
om dyr. Hver dag inden læreren læser dagens dyreeventyr op, er der en runde med ”Vis og 
fortæl”, hvor de, som har bøger med, fortæller hvad de godt kan lide ved historien i deres 
bog. 

 
Måske vælger læreren ikke at læse eventyr om dyr, men at læse dyrefabler højt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opgave 3 

En ark af ler-dyr 

Noahs familie går ud i verden og samler dyr, to af hvert dyr. Få eleverne til at forestille sig, at 
de er en af Noahs børn, som skal hjælpe Noah. Hvilket dyr vil de så gå ud og redde? Hvilke dyr 
SKAL bare overleve? Hver elev vælger sig et dyr, som skal med i klassens ark. Det skal aftales 
med læreren, for der kan jo kun være to katte, to hunde og to heste…etc. Har de svært ved 
at vælge, kan læreren spørge om der var et dyr, de godt kunne lide i fortællingen ovre i kir- 
ken. Og har de også været til workshop i kirken, kan det være, der var et dyr, de godt kunne 
lide at danse? Eller et dyr, som de synes, det var sjovt at lave lyde til i kirken? 

 
De former nu deres dyr i ler. Når de er brændt, udstiller I dem. Kan I finde en måde at skabe 
en ark på, hvor alle dyr vil kunne ses? 

 
Ellers pynter I et bord op – efter de tre elementer: Vand, jord og luft. Find tre stykker stof at 
lægge lidt krøllet på bordet. Måske har læreren på forhånd sat nogle papæsker i forskellige 
størrelser nedenunder stofstykkerne, så der bliver lidt niveau-forskelle på udstillingen. På det 
mørkeblå stof sætter børnene alle deres havdyr. På det jordfarvede stof sætter de dyrene, 
som lever på jorden. På det svagt lyseblå stof sætter de alle luftdyrene. Man skal kunne se, at 
alle dyrene har venner på arken. 
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Opgave 4 
 

 

Drilledyr med haler 

På sådan en lang rejse med arken, er det umuligt, at dyrene ikke driller hinanden. Snak med 
eleverne om, at der er to måder at drille på – den gode og den dumme. Den dumme er der, 
hvor det ikke er sjovt for alle. Den gode er der, hvor alle har det sjovt. Og det er den slags 
drilledyr, de nu skal tegne eller male. 

 
Læreren skal bruge et antal haler på omkring 70 cm., der svarer til antallet af elever. Det 
kan være kraftige reb eller bånd. Eller læreren kan gå i håndarbejdslokalet og tage et større 
stykke stof og rive strimler af på 15 cm. i bredden. Brug gerne et lidt kraftigt stykke stof. Der 
skal også bruges noget sjovt dansemusik, der ikke ligner elevernes kendte musik. Måske kan 
du finde noget med afrikanske trommer, så de bevæger sig på nye måder? 

 
Tag nu klassen med i gymnastiksalen eller dramalokalet. Hver elev får en hale, som de sætter 
fast bag i bukserne. I danner en stor rundkreds og holder hinanden i hænderne. Musikken går i 
gang, og I danser nu med halerne. Vrikker løs. Forsøger at få halerne til at danse. 

 
Fangeleg: 
Nu bliver alle elever til drilledyr, der vil fange de andres haler. Når musikken går i gang, må 
kan hugge så mange haler, det kan lade sig gøre. Undtagen sin egen. Regn med at denne leg 
er populær at gentage. 

 
Kongens efterfølger: 
Eleverne danner en lang række. Fordanseren danser nu et drilledyr, som de andre efterligner. 
Det er også sjovt. 

 
Tegne/male drilledyr: 
Klassen er nu godt varmet op til at tegne eller male deres drilledyr med hale på. Måske 
mange haler? Prøv at sætte eleverne fri til at tegne uden det skal ligne et bestemt zoologisk 
dyr. Det handler mere om at udtrykke drillekraften. 
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Opgave 5 
 

 

Skrigdyr 

At være så mange dyr samlet på arken - Det må have givet en forfærdelig larm nogle gange. 
Der var også skrigdyr med om bord. Først skal eleverne lege skrigdyr med krop og stemme, og 
så skal de tegne deres eget skrigdyr. 

 
Hvis der er fri gulvplads, danner eleverne en cirkel og kryber sammen hen over deres under- 
ben. I yoga kaldes den stilling for ”harren”. Få dem nu til at tænke på et skrigdyr om bord på 
arken. Først får alle lov til at skrige i munden på hinanden. De kan ikke se hinanden, så de 
lytter bare. Hver elev bestemmer sig for en skriglyd, som deres dyr har. Det kan også være, 
deres dyr piver, hviner eller grynter. Bare de laver en lyd, som de kan gentage igen og igen. 

 
Nu skal I høre hinandens skriglyde. Læreren går rundt inde i midten. Når eleven mærker ele- 
vens berøring på ryggen, må de skrige, pibe, hvine, grynte deres dyrs lyd. Når læreren igen 
berører ryggen, tier eleven stille og lytter til de andre. Læreren kan lade en elev ad gangen 
give lyd, og senere kan læreren bygge det op, så det efterhånden bliver et kor. Det er vigtigt, 
at eleverne bliver liggende og på intet tidspunkt kigger op. De er sammen i et fælles lydbil- 
lede, der opleves langt stærkere, hvis man ikke bruger synssansen samtidigt. 

 
Hvis der ikke er gulvplads, kan eleverne også læne sig ind over bordet og gemme ansigtet. 

 
Tegne / male: 
Eleverne er nu varmet op til at tegne eller male deres eget skrigdyr fra Noahs ark. 
Prøv lige som i opgaven med drilledyrene at sætte eleverne fri til at tegne, uden det skal 
ligne et bestemt zoologisk dyr. Et skrigdyr er sjovt og mærkeligt, og så kan tegningen også 
blive det. 
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Opgave 6 
 

 

Hoppedyr 

Tag eleverne ned i gymnastiksalen. Find nu på alle de hoppelege, du kan komme på. Dine kol- 
leger har sikkert flere ideer. Eleverne kan hoppe på den store madras. De kan hoppe fra hu- 
lahopring til hulahopring. Du kan lave en bane, hvor de skal hoppe imellem aktiviteterne. De 
kan hoppedanse til noget sjovt musik, og du kan kombinerer det med stopdans. 

 
Tegne / male: 
Eleverne er nu klar ti at tegne eller male deres hoppedyr. Sandsynligvis vil de udtrykke mere 
glade dyr i denne opgave, så forstærk det ved at give dem lyse materialer til denne opgave. 
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Opgave 7 
 

 

Latterdyr 

Latter-leder: 
Tag eleverne med ned i gymnastiksalen eller ud på en græsplæne. Læreren fortæller elev- 
erne, at de først skal grine, når de ikke kan lade være. Eleverne stiller sig op i en tæt gruppe, 
der alle kigger på læreren, der er latterleder. Alle er stille. Så begynder læreren at grine 
overdrevent. Det føles sandsynligvis kunstigt lige først, men eleverne kommer hurtigt til at 
grine med, og så er det slet ikke til at stoppe. Måske vil en af eleverne gerne prøve at være 
latterleder bagefter? 

 
Liggende latter-bølge: 
Eleverne stiller sig på en lang række og kigger frem på læreren, der står for enden af slan- 
gen. De lægger sig nu ned på ryggen, således at deres baghoveder hviler på maven ved ham 
bagved. Den bagerste begynder nu at grine, og det mærker den næste i sit baghovede. Så 
snart man mærker lattervibrationer i sit hoved, så må man grine med. Hvis det er for svært 
at vente på bølgen, så griner de bare, og alene den oplevelse at ligge der i en lang slange og 
grine sammen er god. 

 
Tegne / male: 
Nu er eleverne varmet op til at tegne eller male deres latterdyr. Hvordan mon sådan et 
grinende dyr kan se ud? Giv dem også i denne opgave lyse materialer at arbejde med. 

 
 

Opgave 8 

Tegninger af venskab og uvenskab 

Hvert barn tegner nu en tegning, hvor man tydeligt kan se, at der er uvenskab. Det kan være 
mennesker, som slås eller skændes; det kan være farlige dyr, der er ved at æde hinanden; og 
det kan være væsener eller monstre, der springer i luften. Man skal bare ikke være i tvivl, 
når man kigger på tegningen: Her er nogle uvenner. Tegningerne sættes op på væggen på den 
ene side af klasseværelset. Måske kan du nå at høre hvad nogle af børnene fortæller om deres 
tegning, når du hænger op? 

 
Næste dag tegnes venskabsbilleder. Igen kan det være mennesker, dyr eller væsener. Og de 
sættes op på den modsatte væg i klassen. 

 
Snak med klassen om hvor de tydeligt kan se på tegningerne, at der er tale om venskab / 
uvenskab. Måske bliver de glade af at kigge på venskabstegningerne, og måske er tegningerne 
af uvenskab de sjoveste at kigge på? 

 
Gå på skolebiblioteket. Eleverne sættes sammen i grupper på 2-4. De går nu over til billed- 
bøgerne. Historierne er her lige gyldige, de skal bare vælge to illustrationer at vise frem for 
klassen. En, der viser uvenskab, og en, der viser venskab. Gruppen skal tale sig frem til at 
blive enige om kun to illustrationer. Måske er der plads på biblioteket til, at I laver en 
fortællecirkel af stole, hvor grupperne præsenterer deres illustrationer og fortæller hvordan 
deres billeder er tydelige: Venskab / uvenskab. 
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Rigtig god rejse sammen med Noah og hans familie på jeres evige tur mellem 
 

 

uvenskab og venskab, Anette Jahn 
 
 
 
 
 
 
 

Du hvide due, vi beder dig: Flyv ud i verden! Find et blad! 
Anette Jahn 

 
 
 

Voice 
 

Du hvi de du e, vi be der dig: Flyv ud i ver den! Find et blad! Du 
 
 

Vo. 
 

hvi de du e,   vi be der dig: Flyv ud i ver den! Fi ind et blad! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er du blevet nysgerrig på mere om fortælling? 
Så tilmeld dig vores nyhedsbrev, så får du nys om, hvornår du kan opleve en 

forestilling i dit lokalområde eller følge et kursus i fortælling. Tilmeld dig her:  

https://www.maalefortaelleteater.dk/#block-yui_3_17_2_1_1559896214487_38909 

 

Eller besøg vores hjemmeside: 

www.fortælleteater.dk 

 
 
 
 
Materialet må kun bruges i forbindelse med køb af en forestilling fra Måle Fortælleteater. 
Fotos fra Kerteminde kirke, 1. klasse fra Kerteminde skole, Fagfotografen samt fra 
Sønderborg Bibliotek. 

 
 

 

 


