


Tak fordi du har valgt at se og arbejde med forestillingen ”Flygtning Transportable” 
med dine elever. Vi håber du får stor glæde af både forestillingen og dette materiale.

Kort om forestillingen
I forsøget på at sætte sig ind i det at være på flugt, er Sara og Rasmus gået på jagt i 
nyheder, statistikker, interviews og deres egne erfaringer. Det resulterer i en ærlig og 
personlig erkendelse af, at man muligvis aldrig helt kommer til at forstå flygtningenes 
situation, men at vi kan genkende nogle af følelserne.
Flygtning Transportable er en helt særlig teateroplevelse til unge fra 14 år og opefter. 
Det er en fysisk, performativ og gennemreflekteret teaterkollage som spiller bag i en 
stor varevogn, og publikum sidder med i vognens mørke kasse. De deler rum med 
performerne, med de fysiske situationer, og med titusinder af flygtninge der i tidens 
løb er blevet transporteret på denne barske måde.
Vær forberedt på en fysisk og sansemættet oplevelse på meget lidt plads.

Om materialet
Undervisningsmaterialet er bygget op så der både er opgaver til før og efter I har set 
forestillingen. I kan vælge at følge materialet fra den ene ende til den anden, men 
I er også velkomne til at udvælge de opgaver som giver mening for lige præcis jer. 
Undervisningsmaterialet  kan bruges som I ønsker, men vil med fordel kunne bruges 
i dansk og kristendomskundskab, da materialet særligt omhandler emner  af etisk og 
moralsk karakter, samt analyser og anmeldelser. Dette gør det relevant i forhold til at 
opfylde Fælles Mål. 
Det er vigtigt at huske at ”Flygtning Transportable” er en forestilling der kan skabe 
reaktioner hos publikum, og de unge må hellere end gerne udtrykke deres tanker – 
både positive og negative, gennem arbejdet med forestillingen.  

Om Teater Fluks
Forestillingen ”Flygtning Transportable” er skabt af Teater Fluks, som er et ambitiøst 
og uafhængigt teater fra scenekunstmiljøet i Aarhus. Kernen i produktionen af Flygt-
ning Transportable udgøres af de to performere og konceptudviklere Rasmus Mall-
ing Skov Jeppesen og Sara Fink Søndergård. Vi balancerer mellem teater og perfor-
mance, og arbejder med det intime rum, fortællinger, musikalitet og fysik. Med vores 
eget ord skaber vi teaterkollager.
I Teater Fluks tager vi vores unge tilskuere alvorligt, og leverer sansemættede teater-
oplevelser i høj kvalitet. Vi håber at lærere og elever, efter at have set forestillingen, 
vil finde stof til gode snakke og refleksioner, og at I vil finde dette materiale vedkom-
mende og relevant. 



Inden I ser forestillingen 

Opgave 1: Forventninger til forestillingen

Læs den korte beskrivelse af forestillingen. Skriv alene eller i grupper hvad I forven-
ter jer af forestillingen. 
Forhold dig til følgende spørgsmål:
Hvad tror du den kommer til at handle om?
Hvad kommer der til at ske?
Hvad tror du det gør ved forestillingen at den spiller i en varebil?
Hvordan bliver det kun at være 15 tilskuere?
Hvordan har du det med at skulle se forestillingen?

Opgave 2: At være flygtning

”Flygtning Transportable” handler om det at være flygtning. 
I FN’s Flygtningekonvention fra 1951, defineres en flygtning som en person, der:    
“… som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin race, religion, na-
tionalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller sine politiske anskuelser 
befinder sig uden for det land, i hvilket han har statsborgerret, og som ikke er i stand 
til eller - på grund af sådan frygt - ikke ønsker at søge dette lands beskyttelse”.
Ved du noget om flygtninge? Hvad?
Kan du forestille dig nogle konkrete situationer der kan få folk til at flygte?
Hvilke overvejelser tror du en flygtning har gjort sig inden han/hun vælger at flygte?
Hvordan tror du det er at være på flugt?
Hvad skulle der til for at du selv flygtede fra Danmark?



Efter I har set forestillingen

Opgave 3: Forestillingsanalyse 
Den følgende model kan bruges til at analysere teaterforestillinger. Prøv at bruge den til 
at bearbejde og analysere forestillingen “Flygtning Transportable”
(Tal evt. om punkterne, inden I går i teatret for at se forestillingen. I kan evt. også tage 
noter umiddelbart efter forestillingen, hvor den stadig er frisk i erindringen.)

Første indtryk af forestillingen
Hvad havde du forventet? (Kig på det du skrev inden du havde set forestillingen) 
Hvordan reagerede du? Hvordan reagerede det øvrige publikum?
Hvad var det bedste øjeblik? Hvilke scener kunne du bedst lide? Hvilke billeder/scener 
fra forestillingen kan du stadig huske?

Forestillingens tematiske sammenhænge
Handling: Hvad handler forestillingen om?
Plot: Hvad er historiens plot/konflikt? 
Tematikker: Hvilke temaer bliver belyst i forestillingen?

Beskrivelse af forestillingen
Genre: 
Hvordan kan spillestilen karakteriseres? (Fx naturalistisk skuespil, komedie, absurd, 
cirkusagtig, mimisk, teatralsk, dansepræget/kropsligt). 
Skuespillerne: 
Hvordan spillede de i forhold til hinanden? Hvordan var deres kropssprog, stemmebrug, 
gestik og mimik?
Scenografi: 
Hvordan påvirkede rummet dig? Hvordan var det indrettet? (Fx farver, ting, kostumer) 
Hvordan synes du det passede med forestillingens handling? 
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kropssprog, stemmebrug, gestik og mimik?
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Lys: Hvordan ser lyset ud? Hvordan bruges lyset? Hvilke forskellige stemninger er 
lyset med til at skabe?
Lyd: Hvilke lyde er der brugt i forestillingen? Hvilken stemning er lydene med til 
at skabe?

Forestillingens samfundsrelevans
Spejling: Hvordan kan forestillingen spejles i/ sættes i forhold til det samfund, vi 
lever i?
Budskab: Hvad fik forestillingen dig til at tænke over? Hvilken mening/budskab 
får du ud af forestillingen?
NB: Find gerne selv på flere spørgsmål under analysemodellens punkter

Opgave 4: Bawke

Sara fortæller i forestillingen om en film hun har set der hedder Bawke. 
Prøv at huske hvad hun fortalte. Snak om det i grupper eller på klassen. 
Se filmen.
(Find den på Filmcentralen: http://filmcentralen.dk/ eller på YouTube: http://
www.youtube.com/watch?v=BY3me3rtA3Y )

Hvordan var filmen i forhold til de billeder du fik da Sara fortalte historien?
Forstår du hvorfor faderen handler som han gør? Hvorfor? Hvorfor ikke? 

Det danske filminstitut har udviklet et meget fint undervisningsmateriale til 
”Bawke”. Vi opfordrer jer til at arbejde med enten hele eller dele af materialet. 
Det findes også på Filmcentralen. 



Opgave 5: Hvornår har du været flygtning?

I forestillingen fortæller Sara en historie om at gå fra en kæreste. Det gør hun fordi 
Rasmus spørger hende: ”Hvornår har du været flygtning?”
Opgaver: 
Hvorfor tror du Sara fortæller den historie?
Kan du komme på en historie hvor du har følt dig en lille smule som en flygtning? 
Tror du overhovedet vi kan forstå hvad det vil sige at være på flugt?
Sara siger: ”…for det er nok som du siger i starten af forestillingen Rasmus, man kan 
ikke forstå situationen. Men følelserne, selvfølgelig i et andet målestok, men følel-
serne dem tror jeg egentlig godt jeg forstår” 
Hvad er det for nogle følelser Sara snakker om?
Kunne du selv genkende nogle af de følelser da du sad inden i varebilen?
Hvilke?
Hvis nej, hvorfor tror du ikke?
Til sidst i forestillingen stilles alle spørgsmålet ”Hvornår har du været flygtning?” 
Hvad tænkte du da det spørgsmål blev stillet? 

Opgave 6: Etik 

I en del tilfælde vurderer de danske myndigheder, at en flygtningefamilie ikke risik-
erer at blive forfulgt i hjemlandet. Så får familien ikke opholdstilladelse i Danmark. 



Nogle gange bryder asylansøgere i Danmark loven for at undgå at blive sendt ud 
af landet. Andre gange bryder danskere loven for at hjælpe afviste asylansøgere. 
Er det i orden at bryde loven for at hjælpe andre?
Kunne du forestille dig en situation hvor du ville bryde loven eller lyve for at 
hjælpe andre?

Opgave 7: Scener uden ord

I forestillingen er der en række fysiske sekvenser, hvor Rasmus og Sara ikke taler 
sammen. De viser nogle situationer flygtninge kan komme i. ”Flygtning Transport-
able” starter med sådan en scene, hvor Sara ligger på gulvet og Rasmus hiver 
hende rundt i bilen. 

Hvordan synes du det virkede at der ikke blev brugt ord?
Hvad tror du sekvensen handlede om? 
Kan du huske andre sekvenser fra forestillingen, hvor der ikke blev brugt ord?
Hvad handlede de om? 

Opgave 8: Anmeld forestillingen

Skriv en anmeldelse af ”Flygtning Transportable”.  Giv den evt. stjerner.
Gå på nettet og læs aviser for at se andre anmeldelser af teater, og find inspira-
tion til din egen anmeldelse. 




