
#1: Turen går til Monos    

Aldersgrupper:  
Fag:  
 

Rekvisitter:   
-2 store skilte – 1 hvor der står ”ALENE” og et hvor der står ”IKKE ALENE”. 
-Billeder af følgende: en person i rummet, mikrober, en bamse, hologram, burger, pomfrit og cola, en rotte, 
en gammel halvdøv person der kun taler swahili, en mor. 
 

Stimulus:   
Man kan fortælle hele historien, eller dele af den eller fortælle lidt ad gangen. Man kan nøjes med 
billederne eller bede børnene om at placere Peter og billederne ved skiltene. Man kan lægge skiltene i 
rækkefølge efter historien og bede børnene om at stille sig ved det billede, der passer med, hvor de ikke 
længere synes han er alene.  
 
Det her er Peter. Han er flyttet til planeten Monos langt væk fra jorden. En dag begynder Peter at føle sig 
alene, så han sender en besked til planeten jorden om, at han gerne vil have selskab.  
 
Næste dag har Peter fået en pakke fra jorden. Han åbner den og ser, at der ligger en seddel. På sedlen står 
der: ”Kære Peter. Du har jo alle mikroberne inde i kroppen, så du er slet ikke alene. Hilsen Jorden”. Peter 
føler sig skuffet, smider sedlen i skraldespanden og sender en ny besked til jorden om, at han gerne vil have 
selskab. 
 
Den næste dag har Peter fået en ny pakke. Han åbner den og ser, at det er en bamse. Han bliver glad for at 
have en bamse at sove med, men han savner stadig selskab og sender en ny besked til jorden.  
 
Næste morgen har Peter fået en ny pakke. Denne gang ligger der en seddel i pakken, hvor der står, han skal 
kigge ud i rummet. Peter kigger op og kan se, at jorden har sendt ham et hologram af hans familie. I et kort 
øjeblik blive han glad for at se sin familie, men bagefter er han mere ked af det og sender en ny besked til 
jorden.  
 
Næste morgen har Peter fået en ny pakke. Han kan lugte noget og da han åbner pakken kan han se, at det 
er en pose med bruger, pomfritter og en cola. Han spiser det med glæde og glemmer for en kort stund, at 
han er ensom, men ender med at kontakte jorden igen.  
 
Næste morgen får han en kasse, hvor han kan høre, der er noget der bevæger sig. Da Peter åbner kassen 
kan han se, der er en kæmpe stor rotte. Han skriger højlydt, lægger låget på igen, skriver en vred besked til 
jorden og sender kassen tilbage igen.  
 
Dagen efter modtager Peter ikke en pakke, men der kommer et lille rumskib. Ud fra rumskibet kommer der 
en gammel mand, og Peter løber lykkeligt hen og siger hej. Men hurtigt opdager Peter, at manden kun taler 
swahili, og Peter kan ikke tale swahili.  Derudover er manden så gammel, at han ikke rigtig længere kan 
høre noget. Det bliver for meget for Peter, han begynder at græde og ringer til jorden og siger, at han vil 
have sin mor NU! Han får at vide, det ikke kan lade sig gøre, fordi moren ikke har lyst til at rejse til andre 
planeter, men at det måske kan arrangeres, at de kan tale sammen på facetime i 20 minutter.  
 

Ankerspørgsmål: Er Peter alene? 
 
Ankerspørgsmål: Hvornår er man alene? 



 
Ankerspørgsmål: Er det dårligt at være alene? 
 
Ankerspørgsmål: Kan man vide om man er alene? 

  
Mulige opståede spørgsmål:  
Kan man være ensom når man er sammen med andre? Er man alene når man er sammen med ting? Er man alene, når 

man er sammen med et dyr? Gør det en forskel hvilket dyr det er? Mad? Hvad er forskellen på en ting og et dyr? Et dyr 

og et menneske? En ting og et menneske? Hvis der er mennesker på en anden planet end den man selv er på, er man så 

alene? Er man alene/sammen med nogen, når man snakker sammen på facebook? Er man alene hvis ikke man taler det 

samme sprog? Betyder det noget at have mere af den samme ting? Har støv værdi? Kan det være godt at være alene? 

Kan man være for meget alene eller for lidt? Hvordan ved man, hvornår man er alene? Hvordan ved man, hvornår man er 

ensom? Hvis der ikke er nogen, der hører Peters skrig, har der så været en lyd? Er det okay at sende rotten tilbage? Hvad 

skal der til for at man er alene/ikke alene? Bør moren rejse op til ham? Hvis Peter ikke længere er alene, hvornår er han så 

ikke længere det? Er det forskelligt fra person til person hvornår man er alene?  

  
Sokratiske spørgsmål:  
Hvad betyder det at være alene? Hvad betyder ensomhed? Fællesskab? Hvad er en ting? Et menneske? Et 
dyr? Kommunikation? Sprog? Hvad er viden? Behov? Ønsker?  
 

Kilde:   
Skrevet af Cecilia Maria Pedersen og Caroline Schaffalitzky, maj 2022.  
 
 

 


