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Til læren:
I har nu oplevet fortællingen ”Drømmelyset i brønden”. Måske har I også lavet drama og
danset historien sammen med fortælleren og en musiker bagefter. Her er først lidt
voksne-ord på historien, hvor jeg giver mit bud på en fortolkning, som måske kan give
jer inspiration til det videre arbejde. Og så foreslår jeg tre opgaver, hvor I kan arbejde
videre med børnene og efterbearbejde historien og - hvis I har danset bagefter - alle de
fortællinger, der kom frem, når eleverne dramatiserede historien med krop og stemme.
Med dette materiale hjælpes eleverne til at fortælle videre på historien med deres
hænder.
Alle tre opgaver fører frem til, at enten udstiller jeres Josef-brønde på skolen eller
aftaler med præsten, at I kommer over og udstiller i kirken og holder en lille fernisering.

En fortolkning:
Historien om Josef kan fortolkes og forstås på mange måder. En af måderne er at se den
som en historie om troen på, at det onde kan vendes til det gode. Om at finde lyset i
mørket. Om at få det onde vendt til noget godt. Josef kommer igennem så meget ondt,
ligesom helten i et folkeeventyr. Man kan sige, han går neden om, og at han ender med
at komme hjem igen. Han kommer op af brønden.
Josef er et særligt barn, der har fået nogle særlige evner. Han lyser, så folk ikke kan
lade være med at kigge på ham. Og han kan drømme utrolige drømme og tyde dem.
Både sine egne og andres drømme. Og så er han farens yndlingssøn, hvilket gør brødrene
misundelige og jaloux.
Josef kommer ud for hårde prøvelser: Han bliver kastet i brønden, han smides i fængsel
og til sidst kommer hans brødre til ham, og her står han i tvivlens vadested for en stund.
Han overvejer at hævne sig på dem, men han kommer frem til tilgivelsen og finder
kærligheden frem igen.
Hvis I har danset historien med fortælleren, har vi arbejdet mest med billedet i
brønden. Brønden kan ses som en livskrise. Han bliver kastet i brønden af brødrenes had.
Isoleret, ekskluderet. De hader ham, men han hader ikke dem. De vil ikke tage imod
hans kærlighed, og hans kærlighed bliver derfor hjemløs.
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Brønden er det sorte hul. Ensomheden. Når et menneske befinder sig alene, på bunden
af det sorte hul, fordi nogen uretfærdigt har kastet dem derned, så kan der ske to ting.
Enten kan de fortabe sig i uretfærdighedsfølelsen og ønsket om hævn. Bliver man i disse
følelser, bliver man nok grim i overført betydning. Så forgår man billedligt talt. Eller
man kan finde troen på livet frem og forvandle sin livssituation eller måden at se sit liv
på. Josef forvandler hævntørsten og uretfærdighedsfølelsen og vender håbløsheden i sit
liv til noget håbefuldt. Helt konkret i historien hjælpes han jo op af brønden af brødrene
for at blive solgt til karavanen. Men hans ulykke fortsætter. Men så bliver han solgt til
Potifar, som kommer til at elske ham som sin egen søn. Fordi Josef lyser med det, han
har i sig. Med de evner han har. Så Potifar kan slet ikke lade være med at komme til at
holde af ham. Josef kan kun lyse, fordi han indeni tror på det gode, på livet, på legen og
glæden.
Hvad er det, der får Josef til at kunne forvandle det onde til det gode? Det er et stort og
vigtigt spørgsmål.
Når dine elever føler, de sidder nede i et sort hul. Når de andre holder dem ude af en
leg. Når de bliver grinet af. Når ingen lægger mærke til, at de er kede af det. Hvad skal
der så til for at de lukker lyset ind igen og kravler op af hullet og tør nærme sig de andre
igen? Hvad kan de selv gøre?
Det er det spørgsmål de følgende opgaver handler om. Det er ikke meningen, at
indskolingsbørn skal kunne besvare spørgsmålet med velformulerede fraser, men de kan
se billeder for sig og forsøge at forme dem med hænderne. De kan ”handle det” i stedet
for - som vi voksne ofte gerne vil – ”at tænke det”. Lad derfor børnene arbejde med det
kreativt frem for intellektuelt. Så sætter du helt andre kræfter i spil.
Overlevelseskræfter. Livskræfter. De kræfter som søger lyset i mørket.
Man kan sige, at den forslåede, nøgne, tørstige og sultne Josef nede i brønden kun har
sine drømme tilbage. Hvad mon dine elever drømmer om? Det handler første opgave om.
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Josef stråler og stråler…

4

Opgave 1.

Josefs mange drømme
Læreren fortæller eleverne:
”I har nu hørt historien. Når en historie fortælles levende, ser man billeder for sig
undervejs. Det ene billede efter det andet. Som en biograf inde i ens hoved. Det er ren
magi, for I har ikke set de samme billeder. Måske har I også danset historien, og så
kender I den endnu bedre.
I kan godt huske, at Josef kunne drømme de mest utrolige drømme, lige fra han var en
lille dreng? Vi hørte om drømmen om kornnegene, der voksede op, brødrenes kornneg
stod rundt om Josefs neg. Josefs neg blev stående i midten, mens brødrenes bukkede sig
for Josefs. Men Josef drømte mange andre drømme, som kunstnere gennem tiden har
forsøgt at male.
I får nu papir og farver, og så skal I tegne / male en af Josefs hemmelige drømme. Der
er det ved drømme, at de er altid fyldt helt ud med farver. Ingen hvide huller. Så du
skal fylde papiret helt ud”.
Til læreren:
I klassen hænger I nu alle Josefs hemmelige drømme op. Hvert barn kan få lov til at
fortælle kort om sin tegning. Børnene kommer sandsynligvis til at tegne noget fra sine
egne drømme, men det skal du ikke gå ind i. Giv dem det frirum, som det kreative rum
er, og benyt muligheden for at se noget af deres hemmelige drømme. At se dine børn.

Vi danser Josefs drømme frem…
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Opgave 2:
Til læreren:

Josef i den mørke brønd
Gå ned i gymnastiksalen eller et andet sted med musik og gulvplads. Du fortæller
børnene, at I skal ned og arbejde videre med Josef-historien. At I skal ned og se billeder
i deres indre biografer – lige som dengang, der blev fortalt ovre i kirken. Og at I skal
bruge billederne til at lave jeres egne Josef-brønde senere.
Du finder madrasser frem og noget meditativt, afslappende musik. Noget musik, du selv
bliver afslappet af at lytte til.

Josef er ked af det nede på bunden af brønden.
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Læreren fortæller eleverne:
”Læg jer rigtig godt til rette på gulvet. Hvis I kan lide det, er det en god ide at lukke
øjnene. Så ser man nemmere noget i sin indre biograf. Jeg (læreren) kommer til at tale
jer igennem en lille fortællerejse, og jeg spørger jer undervejs, hvad I kan se. I skal ikke
svare mig. Prøv bare hver i sær, om I kan se noget for jer. Nogle gange kan I måske se
noget; andre gange ser I intet. Det er helt OK. Der skal nok vise sig noget om lidt.
Josef var jo rigtig god til at se ting for sig og drømme. Det her er en slags vågen
drømmerejse”.
Til læreren:
Nu taler du dem igennem historien frem til billedet med brønden, så godt du husker
den. Det gør ikke noget, du ikke husker så meget. Du spørger dem fx: ”I husker nok,
hvordan Josef, han kunne drømme? Og hvordan han blev forkælet af faderen? I husker
også, hvordan han blev sendt ud på marken af sin far for at møde brødrene? Kan I huske,
hvor glad han var for at se sine brødre? Kan I huske, hvad de sagde om ham, da de så
ham? Prøv at se for dig, at han kommer imod dem med åbne arme og et stort, strålende
smil. Hvordan ser Josef ud, når han stråler? Og se for dig hvordan de møder ham med
hårde blikke. De hiver straks hans kjortel af ham. Prøv at se kjortlen for dig. Hvad farve
har den?...”.
Du når ned i brønden. Bliv meget detaljeret her. Få dem til at se, hvor han sidder.
Hvordan væggene er. Hvordan der føles på siderne og i bunden. Hvordan der lugter.
Hvor meget lys kan han se? Hvad kan han høre der nede fra? etc. Gå sanserne igennem.

De jaloux brødre…
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Læreren fortæller eleverne:
Det er vigtigt at få eleverne mentalt op af brønden igen. I det hele taget er det
væsentligt, hvordan man afslutter en sådan guided drømmerejse, så du afslutter
drømmerejsen ved at sige sådan her til eleverne: ”Du ved nu, hvordan det er at være
nede i brønden for Josef. Du ved hvordan, der ser ud. Hvilke farver der er mest af
dernede. Det skal du huske, når du skal til at lave Josefs brønd oppe i
Billedkunstlokalet.
Men heldigvis er det ikke dig, som er fanget nede i den sorte brønd. Det var Josef. Så nu
strækker du forsigtigt din krop igen. Strit med tæerne. Så med fingrene. Strit med
tæerne igen og krum dem sammen. Strit og krum fingrene igen. Nu gør du dig lige så
lang, du kan i kroppen. Og bøj dig helt sammen. Stræk dig lang igen og sig en høj
strækkelyd! Må jeg høre?
Det var jo ikke dig, der lå nede i brønden, så du er så heldig, at du nu bare kan rejse dig
op. Rulle din madras sammen og lægge den på plads og løbe ud og have frikvarter!”.
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Opgave 3

Drømmelyset i brønden
Til læreren:
Denne opgave fandt jeg på, da man på nettet kunne købe billige, sekskantede,
papirkurve af pap. De er imidlertid udgået, men der kommer hele tiden nye vare på
nettet, så I må finde frem til egnede materialer selv. Hver elev skal lave sin egen Josefbrønd. En rund eller kantet papæske kan bruges, hvor låget ikke bruges. Eller en spand
af plast, pap eller metal, som kan ende som papirkurv hjemme på barnets værelse. Eller
et højt glas eller syltetøjsglas. Maling og lim skal naturligvis passe til dekorationsemnet.
Hver elev skal nu skabe sin egen Josef-brønd. I har tegnet eller malet Josefs drømme, og
I har på drømmerejsen set hvordan der ser ud nede fra bunden af Josefs brønd. Eleverne
skal nu arbejde videre med billedet med deres hænder. På den måde fortæller børnene
videre på historien og gør den til deres egen.
I skal bruge:
# Sort dækfarve.
# Mørke materialer til at dekorere brønden indvending. Forskellige slags snor, fjer og
bløde grene er gode til slanger og kryb.
# Lyse materialer til at dekorere brønden udenpå.
# Maling i mørke og lyse farver.
# Lim til at klistre ting på.
Alt sammen skal naturligvis passe til glas, metal, pap eller hvad du nu har valgt til
brønden.
Hold den lyse og den mørke materiale-kasse helt adskilte. Hvad kan eleverne klistre på,
når de har malet med grundfarver? Hvad kan give farve, glans, tekstur? Måske har du lyst
til at bruge silkepapir, gavepapir, stofstykker, gamle ugeblade og aviser eller andet
papir. Det kræver lidt mere af børnenes formgivning, hvis du ikke også giver dem
pailletter, perler og den slags, men det er op til dig. Måske er det sjovt at tage en tur ud
i skoven og finde naturmaterialer til indersiden af brønden?
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Trin 1:
Hvert barn får nu en ”brønd”, og alle starter med at male den helt sort. Både inden i og
udenpå. Der må ikke være noget, som ikke er dækket af sort.
Trin 2:
Næste gang laver I så indersiden af brønden. Det skal være billedet, de har set nede i
gymnastiksalen med alle deres sanseindtryk. Måske bliver det sort, gråt og brunt? Du
styrer processen ved at udvælge farverne i de materialer, du lægger frem. Oplægget er
at brønden indeni skal ligne hvordan brønden så ud for Josef, når han sad dernede. Og at
eleverne senere får lov til at dekorere brønden udenpå med de drømme, han så for sig.
Derfor er materialevalget og farvevalget vigtigt, så der kan skabes en kontrast mellem
det mørke og farveløse indeni og så det lyse udenpå. Men måske vil børnene et helt
andet sted hen med opgaven?
Trin 3:
Den følgende gang arbejder I så med ydersiden. Du tager en cd-afspiller med over i
billedkunstrummet og sætter det samme meditative, afslappende musik på, som du
brugte under drømmerejsen i gymnastiksalen.
Start med at sætte dem hver sin stol, sæt musikken på og få dem til at lukke øjnene og
slappe godt af i kroppen. Så guider du dem med fortællende ord ind i historien igen (”I
kan godt huske dengang Josef…”), og taler dem hurtigt hen til det sted i historien, hvor
Josef sidder nede i brønden. Du spørger dem, hvad det er for drømme, Josef drømmer
nede i brønden? Hvad er det for gode, og smukke drømme, han drømmer, for at han kan
forvandle det onde til det gode? For at han kan se lyset igen?
Du beder dem om at se gode ting i verden for sig. At eleverne ser noget for sig, som gør
dem bløde indeni. At de ser noget, som de elsker. Noget som de holder af. Du beder
dem se et dyr for sig, som de holder af. Måske et dyr, de selv kender. Du beder dem se
noget mad for sig, som de holder meget af? En leg, som gør dem i bedre humør? En
person, som kan få dem til at le? Måske kan de huske et godt minde fra de var små? Et
sted i naturen, som de elsker at besøge? Et sovedyr, som har trøstet dem, når de var
kede af det?
Du beder dem nu vælge et af billederne, de har set for sig. De skal vælge én ting, som
gør deres verden bedre.
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Du har nu lagt materialer frem i farver. Brønden er malet helt sort udenpå. Hvordan kan
de med maling, stofrester, tapetstykker, papirstrimler etc. få ”malet” det sorte helt
væk? Når de har lavet en lysende bund, skal brønden dekoreres på ydersiden, så det
samlet bliver til en slags billede. Man behøver ikke kunne se hvad det ligner. Det kan
også bare være en fornemmelse. Noget som er spændende at røre ved med fingrene, når
man lader sin fingre berøre brønden forsigtigt.
Trin 4:
Til sidst stiller I jeres brønde op på et fælles, aflangt bord midt i et rum. Alle går ud af
rummet, du sætter musikken på igen og invitere dem ind i rummet i en lang række. Nu
gælder det om at gå helt stille, lytte til musikken og kigge på kammeraternes brønde,
som om de aldrig har set dem før. Når man går i stilhed, kan man bedre bruge øjnene og
værdsætte de andres billeder.
Stadig uden at snakke, beder du dem nu stille sig og kigge på deres egen brønd. Hvad
mangler der nede i bunden af den mørke brønd? Hvad er det vigtigste i alle Josefs
drømme? Kan de vælge en ting ud? Et tegn? Et symbol på lys, leg, glæde, liv? Du kan
snakke lidt med dem om tegn. At hjertet er et tegn på kærlighed. Korset er i kirken et
tegn på tro. Stjernen kan være et tegn på lys, håb. En rød rose er måske et tegn på
kærlighed.
De skal prøve at finde ”Drømmelyset i brønden”, så det kan blive lagt ned i bunden af
brønden. Du giver dem mulighed for at gå hjem og finde en lille ting, som de gerne vil
have lagt ned i bunden. Det skal være noget, som andre ikke synes er noget værd – men
som de synes er en skat. Et tegn er nemlig i sig selv ikke noget værd – det er alt det,
som tegnet repræsenterer, der er værdifuldt. Men det skal du naturligvis ikke snakke
om, De skal bare have lov til ”at handle” denne pointe.
Det kan være en skat, de engang har fundet i naturen – det kan være en sten, en
muslingskal, en kogle – Noget som de har samlet op fra jorden eller stranden, og som de
stadig gemmer på. Eller et stykke af noget legetøj, som er gået i stykker – og som deres
forældre ønsker skal smides ud, men som de bare holder af. Det stykke kan også blive et
tegn for noget.
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Måske finder de ikke noget, og så er det også i orden. Men de vil helt sikkert være
spændte på at se, hvad de andre tager med i skole. Og har de fundet noget, er det
spændende at få lov at vise og fortælle om tingen i en fortælle-cirkel (”Vis og fortæl”).

Vi samtaler om Josef og hans brødre: Hvorfor mon brødrene var onde ved Josef? Hvad
fik dem til at være sådan? Og hvordan mon de havde det indeni, da de sad oppe på
jorden og festede om aftenen? Og da de senere så Josef ride af sted med karavanen?
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Trin 5:
Hver elev får nu et stykke hvidt pap, som de bøjer på midten, så det bliver til en lille
skilt, der kan stå selv ved siden af brønden, når den skal udstilles. Eleven skriver nu –
evt. med lidt hjælp – 1-4 linjer om hvad Josef drømmer om. Sætningen starter med:
”Min Josef drømmer om….”. Eleven skriver til sidst sit navn. Skiltet lægges midlertidigt
ned i brønden, så de er klar til udstillingen.
Trin 6:
I kan enten udstille brøndene på egen skole eller aftale med kirken, at I udstiller i
kirkerummet. I så fald skal du huske at skrive et papskilt med skolens navn og klasse,
samt et par linier om hvad opgaven gik ud på. Så er det sjovere for udenforstående at se
brøndene.
Hvis I holder fernisering for forældre på skolen, eller for præsten over i kirken, kan du
vælge at forberede børnene på at skulle sige et par mundtlige ord om deres kunstværk –
og hvad deres Josef drømmer om.
Rigtig god fornøjelse med det. Jeg håber, I og børnene vil fordybe jer i brønden og
brøndens drømmelys.
Anette Wilhjelm Jahn, Måle Fortælleteater

Home: www.maalefortaelleteater.dk
Mail: info@målefortælleteater.dk
Materialet her kan printes ud fra vores hjemmeside:
http://www.maalefortaelleteater.dk/undervisningsmateriale/
Det må kun bruges i forbindelse med køb af en forestilling fra Måle Fortælleteater.
Fotos i dette materiale er alle fra Kerteminde kirke, 1. klasse fra Kerteminde skole.
Fotograf: www.fagfotografen.dk
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