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HVILKEN MYRE ER DU?
1. Genopfrisk i plenum fablen om den flittige 

myre og de myrekarakterer, man mød-
te ved at lade eleverne sammen skabe 
kropslige statuer af de situationer, de 
husker fra forestillingen, mens de andre i 
klassen gætter de respektive scener

2. Karakteriser i fællesskab de fem for-
skellige myrers egenskaber, værdier og 
holdninger: Den flittige myre – Den dovne 
myre – Myreslaven – Myrelæreren – 

       Myredronningen

3. Fordel de fem myrekarakterer i lokalet og 
bed eleverne sætte sig hen til den myre, 
de hver især kan identificere sig med. Del 
grupperne i to, hvis de bliver for store

4. Grupperne skal nu tale med hinanden om, 
hvilke karakteristika fra myrekarakteren 
de genkender eller ikke genkender ved sig 
selv: Er der nogle punkter, hvor de ønsker 
at ligne en anden myrekarakter - hvorfor?

I Max dig op! lader en fabel 
os følge en flittig myre, der 
arbejder hårdt i myretuen 
for at tjene sin dronning 
og blive myrereparatør til 
forskel fra en doven myre, 
der bruger sine dage, som 
den har lyst til.
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1. Plenumsnak: Hvordan opfatter eleverne sådan-
ne bemærkninger, og hvem kunne være deres 
afsendere? Har eleverne oplevet at sige sådan 
til sig selv eller få lignende at vide? 

2. Bed eleverne finde deres indre slemme-stem-
me frem og skrive eller optage en præstations- 
og forventningspræget opsang til dem selv, der 
starter med: ”Du burde…”

3. Lad dem læse deres slemme-stemmer højt eller 
afspille den for sig selv dernæst for hinanden i 
par

4. Bed dem gengive hinandens slemme-stemmer 
og tænke over forskellige ladninger og stemnin-
ger i tonen, blikket og kropssproget: Hvad sker 
der, når ens slemme-stemme siges af en anden?

5. Diskussion: Hvornår oplever eleverne, at deres 
slemme-stemme dukker op? I hvilke situatio-
ner kan det være godt eller skidt at have for-
ventninger til sig selv? 

DIN SLEMME STEMME
I Max dig op! fortæller de 
tre performere personli-
ge historier om forvent-
nings- og præstations-
pres og henvender sig til 
publikum med en række 
forventningsprægede 
bemærkninger:

Hvordan vil du gøre en 
forskel?
Det burde du da vide!
Vi har altid vidst, du vil 
blive til noget stort.
Det kan du sagtens 
klare!
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1. Plenumsnak med afsæt i fablen: Hvor-
ledes kan myrer og myretuer ligne os 
mennesker og vores samfundsstruk-
tur? Hvordan kan myretuesystemet 
sammenlignes med jeres skolesy-
stem? Hvilket syn på verdenen postu-
lerer fablen?

2. I grupper skal eleverne tegne og 
skrive om deres drømmeskolesystem: 
Hvem bestemmer? Er der regler? Fag? 
Karakterer? Eksamen? Klasseopde-
ling? Lærere? Skema?

3. Imens grupperne præsenterer drøm-
meskolesystemerne, skal de andre 
elever individuelt notere tre af de 
andres idéer, som de bliver nysgerrige 
på at videreudvikle

SKOLEN OG MYRETUEN
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I Max dig op! skildrer en 
myrefabel forskellige 
positioner, som forsøger 
at agere rigtigt inden for 
en kontrollerende struk-
tur. Forestillingen træk-
ker tråde fra strukturen i 
myretuesystemet til vores 
samfunds- og uddannel-
sessystem.



FØR- OG 
EFTER
ØVELSER

Før forestillingen – Øvelse 1: Førbillede 

1. Lad eleverne se billeder, videoer og læse mere om forestil-
lingen på ZeBUs hjemmeside 

2. Hvilket førbillede - tanker og forventninger til forestillings-
oplevelsen - er titel, billeder og tekstbeskrivelse med til at 
skabe? Lad eleverne tegne eller skrive det, de kommer til at 
tænke på. Gem deres svar og tag dem op igen til sammen-
ligning, efter I har set forestillingen

3. Diskuter forestillingsuniverset og temaet:

• Hvilken stemning tror eleverne, der er på spil i forestillingen?
• Hvad tror eleverne, forestillingen handler om?
• Hvad tror eleverne, at der kommer til at ske i forestillingen?
• Hvorfor tror eleverne, at forestillingen hedder: Max dig op! – 

Fablen om den flittige myre?
• Hvad tænker eleverne, når de ser de sort-hvide illustrationer?
• Hvor og hvornår tror eleverne, at forestillingen foregår?

Efter forestillingen – Øvelse 2 
Førbilleder vs. forestillingsoplevelse

Diskuter teateroplevelsen ift. førbilledet:

1. Stemte elevernes førbillede overens med forestillingens 
faktiske stemninger, hændelser og handling?

2. Lad eleverne beskrive de stemninger, billeder og situationer, 
de husker bedst og fandt interessante i forestillingen: Hvor-
for rørte disse billeder eleverne?

3. Lad eleverne sammenligne deres tekster/tegninger fra øvel-
sen før forestillingen med deres klassekammerater

Efter forestillingen – Øvelse 3: Forestillingsoplevelsen

Diskuter og analyser teateroplevelsen:

• Hvem/hvad i forestillingen gjorde størst indtryk på eleverne? 
Var der noget, de undrede sig over?

• Hvis eleverne skulle fortælle om forestillingen til en, som 
ikke har set den, hvad ville de så sige om den?

• Hvorfor tror eleverne, at forestillingen hedder: Max dig op! – 
Fablen om den flittige myre?

• Hvordan så teaterrummet og scenografien ud? Hvilke tanker 
skabte det hos eleverne?

• På hvilke forskellige steder foregik forestillingen? Og hvor-
dan blev det illustreret scenisk?

• Hvad synes eleverne, at forestillingen handler om? Hvilke 
historier er på spil?

• Hvilke temaer, synes eleverne, der er i forestillingen? Hvor 
og hvordan kommer de til udtryk?

• Hvordan er denne forestilling anderledes end andre forestil-
linger, eleverne har set?
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https://www.zebu.nu/shows/max-dig-op/


Med støtte af

Ønsker du at arbejde videre med dine elevers teateroplevelse før 
og efter forestillingen, finder du et udvidet materiale på www.
zebu.nu under Max dig op! 

Max dig op! er en musikalsk og animeret ungdomsforestilling 
om præstationspres, global ulighed, ensomhed, angst og evig 
vækst. En fabel lader os følge en flittig myre, der så gerne vil 
være god, men ender med at måtte tage benene på nakken. Den 
flittige myre går i skole. Men hjertet banker vildt i kroppen. Hvad 
er der i vejen? Den ville jo bare være lykkelig...

ZeBU
ZeBU er et stationært og turnerende børne- ungdomsteater på 
Amager, der producerer og viser nærværende forestillinger med 
nyskrevet dramatik og aktuelle tematikker. Læs mere på 
www.zebu.nu

Teater i din undervisning
Ønsker du at få tilsendt fablen til opgivelse af dramatik til eksa-
men, eller drømmer du om at få hjælp til at integrere forestillin-
gen i din undervisning? Så kontakt vores teaterpædagog Anne 
Nymark på 71 99 88 77 eller anne@zebu.nu
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