
UNDERVISNINGSMATERIALE 6.-10. klasse 

den første gang



Kære undervisere og elever 
Dette materiale er tænkt som inspiration til, at I efter at have set forestillingen DEN FØRSTE GANG kan 
udvide jeres teateroplevelse. I øvelserne er der både noget til de intro- og de ekstroverte elevtyper, da vi ved, 
at emnet ”Den første gang” kan være en stor mundfuld for nogen og for andre lige til at gå til. Med fordel 
kan manuskriptet til forestillingen opgives til eksamen som et stykke dramatik. Det 
ligger derfor til fri download på Teatret Maskens hjemmeside 
https://www.masken.dk/til-skoler/den-foerste-gang.aspx

Om forestillingen 
DEN FØRSTE GANG - En teaterforestilling om vendepunkterne i livet 
Liva er 15 år og en dag, ud af det blå, dukker hendes pisseirriterende, alt for 
direkte og rapkæftede far John op, og insisterer på, at hun skal være hans ople-
velses-buddy. De skal prøve ting sammen, som de ikke har oplevet før – og så 
vil Liva endda blive betalt for sin deltagelse i fornøjelserne – alt sammen inden 
John skal i fængsel. 
John har ingen situationsfornemmelse. Han er alt for  meget for Liva, der samtidig   
    med farens anmassende idéer, selv tumler med at opretholde for-

holdet til kæresten Mathias og veninden Bambi. Men hvilken 15-årig siger nej 
til at tjene penge på en række fede gratis oplevelser? John og Liva begiver 

sig ud på en hæsblæsende oplevelsesrejse, og det viser sig da også efter-
hånden, at John har en mening med galskaben. Trods modstand på rejsen 
med misforståelser, svigt og løgne fra alle sider, bringer oplevelserne 
dem tættere sammen. Og Liva må indrømme, at John, trods alt, er hen-
des far med en lang række gode livspointer, som hun må suge til sig – 
for man ved aldrig, hvornår noget er den sidste gang. 

Inspirationen kommer fra lokale unge 
Forestillingen bygger på en række inspirerende møder med lokale unge fra 

8. klasse, som anonymt har delt deres autentiske fortællinger og personlige 
erfaringer med deres første gang med os. Uddrag af de unges ærlige og rørende 

 beretninger optræder i forestillingen og sammenflettes med fortællingen om Liva. 

Den første gang – i bredere forstand 
Når folk siger ”Den første gang”, refererer de ofte til den seksuelle debut, men i 
forestillingen ”Den første gang” rummer begrebet meget mere end sex. Der 
er flere første gange. Alt har så at sige en første gang, og første-gang-op-
levelserne kan være så voldsomme og stærke, at man ikke er den 
samme som før, når man har gennemlevet dem. Selv de mindste ting 
fra den første gang kan blive til afgørende vendepunkter i ens liv: 
Første skoledag – Første gang man røg en cigaret - Det første kys – 
Den første kæreste – Den første følelse af ensomhed - Første gang 
man så en død person – Første gang man mister én, man elsker. 
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Øvelse 1: Refleksionsspørgsmål til at åbne op for teateroplevelsen 
1. Hvorfor tror du, at scenografien er udformet som en svømmehal i rela-    

tion til titlen og det, du oplevede i forestillingen? 
2. Hvor mange første gange husker du fra forestillingen? 

3. Hvornår følte du dig rigtig elsket for første gang? 
4. Hvornår følte du dig alene for første gang? 
5. Hvornår gjorde du noget for første gang, som du ikke måtte? 
6. Hvornår gjorde du noget, som du ellers troede, du ikke kunne eller 
turde? 

7. Hvad drømmer du om at prøve, som du aldrig har prøvet før? 
8. Kan du huske et afgørende vendepunkt i dit liv, hvorefter du følte, at du eller 

ver den omkring dig havde forandret sig? 
9. Hvornår gjorde du noget for første gang, hvor du gik over din egen grænse? 

 10. Hvornår oplevede du for første gang, at andre gik over din grænse? 
11. Hvornår gik du for første gang over en andens grænse? 
12. Hvornår følte du dig stolt for første gang? 
13. Hvornår gjorde du en anden ked af det for første gang? 
14. Hvornår har du sidst gjort noget for første gang? 

Øvelse 2: Kortfilm om ”Den Første Gang” 
Omfanget af denne øvelse kan variere alt efter, hvor meget tid I har at 
gøre godt med.
1. Tænk tilbage på en oplevelse, hvor der skete noget i dit liv, hvorefter
    du kunne mærke, at du ikke længere var den samme. Skriv en kort og sand   
    fortælling fra dit eget liv, der starter med sætningen: ”Første gang jeg…” 
2. Inddel jer i mindre grupper på 4-5 og del jeres første-gang-oplevelser med hin-
    anden 
3. Første-gang-historierne skal nu omformes til små kortfilm, som filmes med jeres egne mobil-
    telefoner. Du skal være instruktør på din egen fortælling og vælge, hvem i gruppen der skal spille dig 
    og de resterende roller i fortællingen. Der vælges også en kameramand til hver historie 
4. Som det indledende arbejde skal instruktøren lave små interviews med skuespillerne omkring  
    første-gang-oplevelsen og øve sig i at skrive de vigtigste noter ned undervejs. Instruktørens 
    opgave er at få skuespillerne til at uddybe oplevelsen, som de forestiller sig, det må være, ved 
    fx at spørge ind til, hvad der skete? Hvad det gjorde ved dem? Fx bede dem beskrive omgivelserne 
 og hele den sanselige oplevelse 
 5. Herefter skal I vælge locations, lave et simpelt storyboard over historiens 

forløb og derefter skyde filmene 
6. Vis de færdige kortfilm for hinanden og tag en snak i plenum om-

kring formen og indhold. I er også meget velkomne til at lægge 
filmene på Instagram #masken #denførstegang 
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Øvelse 3: Enig-uenig 
Denne øvelse får dig til at reflektere over og tage aktiv stilling til forskel-
lige holdningsudsagn i relation til tematikken i forestillingen “Det Første 
Gang”. Øvelsen kan også være med til at illustrere din tvivl og grupper-
inger ift. dine holdninger.
1. Inddel lokalet i en gradueret skala med faktoren ”enig” og ”uenig” i hver  
    sin ende, som hver sin yderpol 
2. I skal nu hver især vælge, om og hvor meget eller hvor lidt du er enig eller  
    uenig ift. de udsagn, som din lærer læser højt fra listen nedenfor. 
    Find også gerne på flere udsagn sammen... 
3. Alt efter hvad din holdning til udsagnet er, skal du placere dig fysisk et sted på linjen imellem disse to  
    yderpoler 
4. Diskuter efter hvert udsagn og jeres stillingtagen, hvorfor du har valgt at stå, hvor du står? Eller hvorfor 
    nogen måske stiller sig midt imellem? Er der nogen, der efter diskussionen har ændret holdning og derfor
    ønsker at flytte plads? 

HOLDNINGSUDSAGN: Hvor enig eller uenig er du i... 
• Det er okay, at forældre er fulde overfor deres børn 
• Man skal have været kærester 1 år, før man har sex 
• Det er okay at slå op over SMS 
• Det er nemt at tale med forældre om personlige problemer 
• Nogle gange kan det være godt at lyve 
• Det kan være godt at gøre noget, man ikke har lyst til 
• Det kan være godt at presse andre til noget, de ikke har lyst til 
• Det er okay at tage snus 
• Man kan godt gøre noget, man ikke har lyst til, hvis man får 

penge for det 
• Det er aldrig for sent at gøre noget godt igen 
• Man skal drikke alkohol for at have det sjovt 
• Den første gang, man har sex, skal være med én, man er kærester med 
• Drenge tænker mere på sex end piger 
• Forældre må gerne skændes foran deres børn 

• Alle voksne burde sendes sammen ud på en    
•       øde ø, så ved vi, hvor vi har dem

• Man skal tænke på andre, før man tæn-    
         ker på sig selv 

• Man er jomfru, hvis man har givet/   
        fået et blowjob
• Man skal altid støtte sine venner, også selv-  
   om det er det forkerte, de vælger
•  Man er utro, hvis man kysser med en anden, end den man er  
 kæreste med
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