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Ærteprinsessen	  	  
-‐	  Et	  inspirationsmateriale	  v/	  Måle	  Fortælleteater	  

Udarbejdet	  i	  samarbejde	  med	  H.	  C.	  Andersen	  festivalen,	  Violas	  Værksted	  

og	  Lundegårdens	  Frie	  Børnehave	  

	  
Her	  får	  du	  lidt	  inspiration	  til	  kreativt	  at	  efterbearbejde	  børnenes	  teateroplevelse:	  	  

1. Ideer	  til	  billedkunst.	  

2. En	  teatersangleg.	  

3. Eventyrmassage.	  
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1. Billedkunst	  -‐	  Udviklet	  af	  Violas	  Værksted.	  
Her	  finder	  du	  idéer	  til	  at	  få	  børnene	  til	  at	  

fortælle	  videre	  på	  historien	  med	  deres	  

hænder.	  I	  slutningen	  af	  forestillingen	  har	  

børnene	  hver	  fået	  en	  ønskeært	  af	  den	  

gamle	  dronning.	  	  

H.	  C.	  Andersens	  eventyr	  slutter	  med,	  at:	  	  

Ærten	  kom	  på	  kunstkammer,	  hvor	  den	  

endnu	  er	  at	  finde	  –	  dersom	  ingen	  har	  

taget	  den.	   	  

Du	  får	  en	  opskrift	  til,	  hvordan	  hvert	  barn	  

kan	  lave	  sit	  eget	  skatkammer.	  Du	  starter	  

med	  i	  en	  kurv	  at	  samle	  dimser	  og	  dutter	  

sammen.	  Fx	  ødelagte	  legetøjsstumper	  fra	  

dit	  værelse	  eller	  jeres	  institution.	  

Materialer	  
En	  ønskeært	  og	  en	  limpistol	  

En	  æske,	  med	  eller	  uden	  låg	  

En	  lille	  pude	  med	  fyld,	  syet	  af	  en	  stofrest	  

Pudefyld	  /	  vat	  /køkkenrulle	  

Dimser	  og	  dutter	  fra	  dit	  værelse	  eller	  institutionen	  

Smukt	  papir	  (F.eks.	  fra	  et	  dameblad,	  guld	  papir,	  eller	  chokoladepapir)	  

Lidt	  klistermærker	  eller	  noget	  du	  klipper	  ud	  fra	  papir/	  karton	  

	  

	  	   	  	   	  
I	  kan	  også	  lave	  en	  prins,	  prinsessens	  seng,	  en	  lysmanchet	  eller	  et	  magisk	  armbånd.	   	  
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Sådan	  gør	  du	  
Sy	  en	  lille	  pude	  af	  en	  stofrest	  og	  fyld	  den	  ud	  med	  pudefyld/	  vat/	  køkkenrulle.	  

Læg	  den	  i	  din	  æske	  og	  pynt	  den	  med,	  hvad	  du	  synes.	  

Pynt	  dit	  skatkammer	  med	  eventyr	  fortalt	  med	  dimser	  og	  dutter.	  

Pynt	  selve	  æsken	  med	  lidt	  guldpapir/	  sølv-‐klistermærker	  og	  bånd.	  

Læg	  din	  dyrebare	  ønskeært	  i	  og	  drøm	  videre	  på	  dit	  eventyr.	  	  

	  

Mulighed	  for	  variation	  	  
Find	  en	  kaffeunderkop	  af	  de	  fine	  på	  et	  loppemarked.	  Eller	  en	  mini-‐guldpapir-‐tallerken-‐	  Eller	  

beklæd	  en	  rund	  papskive	  med	  guldpapir.	  Læg	  din	  ønskeært	  på	  tallerkenen.	  Skær	  bunden	  af	  en	  

plastikflaske,	  og	  lim	  den	  øverste	  del	  af	  flasken	  fast	  på	  tallerkenen,	  så	  den	  beskytter	  din	  

ønskeært.	  Pynt	  vandflasken	  eventyrligt.	  	  

	  

	  

	  	  	   	  
Violas	  Værksted	  i	  samarbejde	  med	  Måle	  Fortælleteater	  på	  H.	  C.	  Andersen	  festivalen.	  
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2.	  Teatersangleg	  til	  Prinsessen	  på	  Ærten	  
Tekst	  og	  idé:	  Anette	  Wilhjelm	  Jahn.	  Mel:	  Tornerose	  var	  et	  vakkert	  barn	  samt	  Lys,	  lys,	  lys.	  

	  

Teater-‐sanglege	  er	  en	  alternativ	  måde	  at	  fortælle	  eventyret	  på,	  hvor	  alle	  er	  med	  til	  at	  fortælle	  

og	  dramatisere	  historien	  på	  én	  gang.	  Til	  den	  her	  teater-‐sangleg	  er	  der	  fem	  skuespillere,	  men	  

alle	  de	  andre	  i	  rundkredsen	  gennemgår	  historiens	  handlinger,	  bevægelser	  og	  følelser.	  Den	  

tager	  5-‐6	  minutter,	  og	  så	  kan	  nogle	  nye	  blive	  skuespillere.	  Så	  børnene	  øver	  både	  at	  turde	  

træde	  frem	  og	  at	  have	  tålmodighed	  til	  at	  lade	  andre	  komme	  til.	  Og	  så	  elsker	  børn	  sanglege.	  Det	  

styrker	  i	  den	  grad	  fællesskabet	  og	  følelsen	  af	  samhørighed	  i	  børnegruppen.	  

	  

Se	  først	  teater-‐sanglegen	  på	  video	  	  
Herunder	  får	  du	  opskriften,	  men	  det	  gør	  det	  meget	  nemmere,	  hvis	  du	  først	  har	  set	  videoen,	  

hvor	  Anette	  Jahn	  laver	  teater-‐sanglegen	  med	  Lundegårdens	  Frie	  Børnehave.	  På	  videoen	  kan	  

du	  også	  høre	  den	  enkle	  melodi.	  	  

Link	  til	  video:	  https://www.youtube.com/watch?v=yuwHmMX6WWg	  
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Fem	  skuespillere	  med	  eventyrslag	  
Der	  vælges	  først	  fem	  skuespillere:	  Prinsen	  og	  Prinsesse	  sur,	  Prinsesse	  Sip,	  Prinsesse	  Sej	  og	  

Prinsesse	  Sød.	  Måske	  får	  de	  hvert	  sit	  eventyrslag	  på,	  men	  det	  behøves	  ikke.	  De	  kommer	  først	  

ind	  i	  cirklen,	  når	  der	  bliver	  sunget	  om	  dem.	  	  

	  

De	  andre	  børn	  og	  kolleger	  står	  i	  en	  cirkel	  sammen	  med	  en	  voksen	  fordanser.	  Lad	  en	  anden	  

kollega	  gå	  med	  papiret	  med	  teksten.	  På	  den	  måde	  kan	  fordanseren	  koncentrere	  sig	  om	  at	  

være	  inde	  i	  eventyret	  sammen	  med	  børnene	  –	  og	  får	  hjælp,	  når	  det	  kniber	  med	  at	  huske,	  hvad	  

der	  nu	  kommer.	  Børnene	  vil	  sikkert	  lære	  ord,	  fagter	  og	  lyde	  meget	  hurtigere	  end	  jer	  voksne	  og	  

vil	  kunne	  hjælpe.	  

	  

Sådan	  gør	  du	  
	  

1.	  Alle	  børn	  går	  rundt	  i	  rundkreds	  med	  hinanden	  i	  hænderne,	  mens	  de	  synger	  første	  vers	  på	  

”Tornerose-‐mel”:	  

Der	  var	  engang	  et	  eventyr,	  eventyr,	  eventyr/:	  

Ja,	  der	  var	  engang	  et	  eventyr,	  eventyr	  	  	  

	  

2.	  Den	  voksne:	  ”Der	  var	  engang	  en	  prins,	  som	  red	  ud	  i	  verden	  for	  at	  finde	  sig	  en	  

prinsesse.	  En	  ægte	  prinsesse”.	  	  

Prinsen	  rider	  rundt	  inde	  i	  midten,	  og	  kredsen	  rider	  heste,	  der	  vrinsker.	  

	  

3.	  Den	  voksne:	  ”Så	  mødte	  han	  Prinsesse	  Sur,	  som	  sang:”	  

Prinsesse	  Sur	  kommer	  ind,	  ser	  sur	  ud	  og	  synger,	  kredsen	  synger	  med:	  

Sur,	  sur,	  sur.	  

Jeg	  er	  bare	  sur.	  

Sur,	  sur,	  sur,	  sur,	  

Altid	  bare	  sur	  /:	  

	  

Den	  voksne:	  ”Ville	  prinsen	  giftes	  med	  Prinsesse	  Sur?”.	  Prinsessen	  går	  ud.	  

Prinsen	  rider	  rundt	  inde	  i	  midten,	  og	  kredsen	  rider	  heste,	  der	  vrinsker.	  
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4.	  Den	  voksne:	  ”Så	  mødte	  han	  Prinsesse	  Sip,	  som	  sang”:	  

Prinsesse	  Sip	  kommer	  ind,	  ser	  sip	  ud	  og	  synger,	  kredsen	  synger	  med:	  

Sip,	  sip,	  sip.	  

Jeg	  er	  bare	  sip.	  

Sip,	  sip,	  sip,	  sip,	  

altid	  bare	  sip	  /:	  

	  

Den	  voksne:	  ”Ville	  prinsen	  giftes	  med	  Prinsesse	  Sip?”.	  Prinsessen	  går	  ud.	  	  

Prinsen	  rider	  rundt	  inde	  i	  midten,	  og	  kredsen	  rider	  heste,	  der	  vrinsker.	  

	  

5.	  Den	  voksne:	  ”Så	  mødte	  han	  Prinsesse	  Sej,	  som	  sang”:	  

Prinsesse	  Sej	  kommer	  ind,	  ser	  sej	  ud	  og	  synger,	  kredsen	  synger	  med:	  

Sej,	  sej,	  sej.	  

Jeg	  er	  bare	  sej.	  

Sej,	  sej,	  sej,	  sej,	  

altid	  bare	  sej	  /:	  

	  

Den	  voksne:	  ”Ville	  prinsen	  giftes	  med	  Prinsesse	  Sej?”.	  Prinsessen	  går	  ud.	  	  

”Prinsesser	  havde	  der	  været	  nok	  af,	  men	  havde	  der	  været	  én,	  der	  var	  så	  sød,	  at	  prinsen	  

ville	  gifte	  sig	  med	  hende?	  (…)	  Så	  prinsen	  red	  hjem	  igen	  på	  sin	  hest”.	  

Prinsen	  rider	  rundt	  inde	  i	  midten,	  og	  kredsen	  rider	  heste,	  der	  vrinsker.	  

	  

6.	  Den	  voksne:	  ”	  En	  nat	  blev	  det	  et	  frygteligt	  vejr.	  Det	  regnede	  og	  regnede	  og	  regnede”.	  

(Alle	  børn	  slår	  sig	  på	  lårene	  som	  regnvejrslyde).	  	  

	  

7.	  Den	  voksne:	  ”Og	  så	  bankede	  det	  på	  døren	  (alle	  banker	  på	  gulvet).	  Udenfor	  stod	  en	  helt	  

våd	  pige,	  og	  hun	  sagde,	  hun	  var	  en	  ægte	  prinsesse”.	  Prinsesse	  Sød	  kommer	  ind.	  

	  

8.	  Den	  voksne	  lægger	  en	  grøn	  perle	  på	  gulvet	  i	  midten	  og	  et	  par	  puder	  ovenpå.	  

Den	  voksne:	  ”Den	  gamle	  dronning	  lagde	  nu	  en	  ært	  på	  bunden	  af	  sengen,	  derpå	  20	  

madrasser	  og	  20	  edderdunsdyner.	  Der	  skulle	  prinsessen	  sove	  om	  natten”.	  	  

Prinsesse	  Sød	  lægger	  sig	  til	  at	  sove	  på	  puden.	  Alle	  laver	  snorkelyd.	  	  
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9.	  Den	  voksne:	  ”Næste	  morgen	  vågnede	  prinsessen,	  og	  hun	  var	  blå	  og	  gul	  over	  hele	  sin	  

krop.	  Så	  følsom	  kunne	  kun	  en	  virkelig	  prinsesse	  være.	  Prinsessen	  sang”:	  

Sød,	  sød,	  sød.	  

Jeg	  er	  bare	  sød.	  

Sød,	  sød,	  sød,	  sød,	  

altid	  bare	  sød	  

	  

10.	  Den	  voksne:	  ”Og	  prinsen	  og	  prinsessen	  blev	  gift,	  og	  de	  holdt	  et	  mægtigt	  bryllup”.	  

Prinsen	  og	  prinsessen	  danser	  rundt	  i	  midten	  med	  hinanden	  i	  hænderne.	  Cirklen	  danser	  også	  

rundt	  med	  hinanden	  i	  hænderne:	  (Tornerose-‐mel):	  For	  det	  hele	  var	  et	  eventyr,	  eventyr,	  

eventyr;	  ja	  det	  hele	  var	  et	  eventyr,	  eventyr.	  

	  

	  

	  
Det	  er	  også	  morsomt,	  når	  drenge	  tør	  være	  prinsesserne.	  Fra	  Hindsholmskolen.	  

	  

	  

Læs	  mere	  
Læs	  mere	  om	  teater-‐sanglege	  i	  bogen,	  ”Eventyrværksted.	  Lær	  at	  fortælle	  kreativt	  for	  børn”,	  

som	  udkom	  i	  2018	  på	  Dansk	  Pædagogisk	  Forlag	  (af	  Anette	  Jahn).	  	  

Link	  til	  bogen:	  https://www.maalefortaelleteater.dk/bogen-‐eventyrvaerksted	  
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3.	  Eventyr-‐massage	  til	  Prinsessen	  på	  Ærten:	  
Udviklet	  af	  Anette	  Wilhjelm	  Jahn	  fra	  Måle	  Fortælleteater	  

	  
	  

I	  eventyr-‐massage	  bliver	  børnene	  medfortællere	  til	  eventyret	  ved	  at	  fortælle	  historien	  med	  

deres	  hænder	  på	  en	  kammerats	  krop.	  I	  en	  slags	  massage,	  hvor	  de	  bruger	  greb,	  som	  stimulerer	  

kroppen	  sanseligt	  på	  forskellige	  måder,	  og	  som	  får	  eventyret	  til	  at	  trænge	  ind	  i	  kroppen.	  	  

Eventyr-‐massage	  er	  meget	  fysisk,	  og	  derfor	  svær	  at	  beskrive.	  Se	  derfor	  videoen	  først,	  så	  er	  det	  

nemmere	  at	  forstå.	  I	  videoen	  kan	  du	  se,	  hvordan	  fortælleren	  Anette	  Jahn	  efter	  en	  forestilling	  

laver	  eventyr-‐massage	  med	  Lundegårdens	  Frie	  Børnehave.	  

	  

Link	  til	  video:	  https://www.youtube.com/watch?v=e1cceN_mdv0&t=2s	  

	  

Eventyret	  fortælles	  med	  barnehænder	  
Jo	  mere	  dine	  kolleger	  tager	  sig	  af	  det	  pædagogiske	  imens,	  jo	  mere	  kan	  du	  få	  lov	  at	  være	  

optaget	  af	  eventyret	  og	  dermed	  trække	  børnene	  med	  derind.	  Du	  skal	  endelig	  ikke	  lære	  teksten	  

udenad.	  Du	  skal	  blot	  fange	  meningen	  med	  indholdet	  og	  så	  sige	  det	  på	  din	  egen	  måde.	  Generelt	  

gælder	  det,	  at	  du	  skal	  forklare	  så	  lidt	  som	  muligt.	  Bare	  gør	  det,	  så	  efterligner	  børnene	  dine	  

bevægelser	  og	  lyde.	  	  
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Sådan	  gør	  du	  	  
Du	  deler	  børnene	  ind	  i	  par,	  og	  du	  danner	  par	  med	  et	  af	  børnene	  og	  viser,	  hvordan	  de	  skal	  gøre	  

på	  makkerens	  ryg.	  Den	  ene	  lægger	  sig	  fladt	  ned	  på	  maven,	  og	  den	  anden	  sætter	  sig	  lige	  som	  

dig	  ved	  siden	  af	  makkeren.	  	  

	  

Du	  siger,	  at	  I	  skal	  fortælle	  eventyret	  på	  makkerens	  krop	  med	  hænderne,	  og	  at	  I	  derfor	  skal	  

varme	  hænderne	  op.	  Du	  fortæller	  også,	  at	  eventyr-‐massage	  skal	  være	  rigtig	  rart,	  så	  er	  der	  

noget,	  der	  ikke	  føles	  godt,	  så	  siger	  man	  bare	  stop.	  

	  

1. Der	  var	  engang	  en	  prins,	  som	  red	  ud	  i	  verden	  på	  sin	  hest:	  

(Hestegalop	  på	  hele	  kroppen)	  

2. En	  aften	  blev	  det	  et	  frygteligt	  vejr.	  Regnen	  dryppede:	  

(Regndryp)	  

3. Det	  lynede:	  	  

(Zig-‐zag-‐bevægelser)	  

4. Det	  tordnede:	  	  

(Flade	  hænder,	  der	  holder	  og	  ryster	  +	  tordenlyd)	  

5. En	  lille	  prinsesse	  bankede	  på	  døren:	  	  

(Banke)	  

6. Den	  gamle	  dronning	  lagde	  en	  grønært	  på	  bunden	  af	  sengen:	  	  

(Læg	  ært)	  

7. Og	  madrasser	  og	  dyner	  ovenpå:	  

(Flade	  hænder	  glider	  forsigtigt	  på	  ryggen	  flere	  gange)	  

8. Der	  skulle	  prinsessen	  sove	  om	  natten:	  	  

(Læg	  kinden	  på	  ryggen	  +	  snorkelyd)	  

9. Næste	  morgen	  vågnede	  hun	  og	  strakte	  sig:	  	  

(Stræk	  i	  arme	  og	  ben)	  

10. Og	  hun	  var	  blå	  og	  gul	  og	  grøn	  over	  hele	  sin	  krop:	  	  

(Mærk	  ømme	  krop)	  

11. Kun	  så	  følsom	  var	  en	  ægte	  prinsesse.	  

Prinsen	  og	  prinsen	  blev	  gift,	  og	  til	  bryllupsfesten	  trommede	  musikerne	  løs:	  	  

(Trom	  på	  kroppen)	  
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Har	  du	  lyst	  til	  mere	  inspiration?	  
Så	  skriv	  dig	  op	  til	  vores	  nyhedsbrev.	  Her	  får	  du	  nys	  om,	  hvornår	  vi	  spiller	  en	  åben	  forestilling	  i	  

dit	  lokalområde,	  eller	  hvor	  du	  kan	  deltage	  i	  fortællekurser.	  Du	  har	  også	  mulighed	  for	  at	  følge	  

vores	  gratis	  undervisningsfilm	  om	  at	  slippe	  bogen	  og	  fortælle	  frit.	  	  

	  

Her	  kan	  du	  tilmelde	  dig	  nyhedsbrevet:	  	  

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

	  

Her	  kan	  du	  læse	  mere	  om	  forestillingen:	  

https://www.maalefortaelleteater.dk/aerteprinsessen	  

	  

	  

For	  husk:	  	  

Eventyrfortælling	  er	  livsmedicin	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  
Hvem	  siger,	  drenge	  ikke	  kan	  være	  optagede	  af	  prinsesser?	  Fra	  Svendborg	  bibliotek	  	  	  


