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Dette inspirationskatalog skal hjælpe jer med at skabe sceneindslag der 
overrasker, udfordrer og sætter sig fast i hukommelsen.  

På Ungdommens Folkemøde er scenerne et sted hvor man kan komme i 
dybden med forskellige emner og få fortalt nogle af sine 
kernebudskaber. Sceneindslaget kan tiltrække unge der har en spirrende 
nysgerrighed på området såvel som unge, der allerede går meget op i 
det emne indslaget behandler.  

Dette inspirationsmateriale tager udgangspunkt i tre primære indsatser:  

Find dit formål 
Brug sanserne 
Inddrag publikum 

Hvert af disse områder skal være med til at skabe sjove, anderledes og 
mindeværdige sceneindslag på Ungdommens Folkemøde - men 
mulighederne går også langt ud over det, der beskrives i dette mate



 

Det første at have for øje når et sceneindslag planlægges er formålet med indslaget. Er der et 
bestemt budskab, der skal kommunikeres? Skal det vække følelser, skabe handling, bringe 
nuancer, dele viden? Overraskelser, gøgl, udefrakommende elementer og publikumsinddragelse 
skal understøtte meningen med sceneindslaget, ikke overskygge det. Når I arbejder med 
formålet er det også vigtigt at have målgruppen for øje - og her er det selvsagt unge mennesker. 

FIND DIT FORMÅL

Formålet med et sceneindslag kan være at inspirere unge til 
at turde at handle på sine egne holdninger. Men et opråb til 
politikere virker måske mindre stærkt overfor et UFM-
publikum. 

Skab nuancer i en svær debat. Ved at invitere forskellige aktører 
ind til et sceneindslag, kan et emne belyses fra flere sider. Det kan 
være et vigtigt budskab i sig selv, at en samfundsudfordring er 
kompleks. 

Overvej hvem der vil være bedst til at kommunikere et 
budskab. Er det et kendt navn, en ekspert, en ung 
inspirerende person, en der sidder på magten, en der har 
en stærk personlig historie? 

Formålet kan være at stille skarpt på et 
underbelyst emne, så unge går klogere fra 
sceneindslaget. 



Nogle dufte genkalder stærke minder om barndommen. Når vi bliver rørt af 
noget får vi kuldegysninger. At smage mad fra nye kulturer kan skabe 
forbindelse dertil. Sanserne er med til at skabe minder og gøre indtryk. Derfor 
kan det være et godt greb at bruge sanserne til at understrege et budskab i et 
sceneindslag. Her kan man tænke kreativt og virkelig overraske sit publikum. 

BRUG SANSERNE

Lugten af en skraldespand, der har stået for længe er 
ubehagelig og klam. Men den kan være med til at sætte ting i 
perspektiv under et indslag, der handler om at mindske affald 
og madspild. Inddragelsen af sanserne skal ikke nødvendigvis 
være rosenvand og guldaldermalerier.

Et billede siger mere en tusind ord - og kan grundlæggende 
forandre ens syn på verden. Som her hvor hvert land er tegnet 
i proportionel størrelsesorden, og vi f.eks. kan se Grønland er 
meget mindre end Brasilien, modsat et almindeligt kort hvor 
Grønland ser ud til at være på størrelse med hele Sydamerika. Hvad sker der hvis publikum (og debattørerne) har 

bind for øjnene under en debat? Måske man lytter 
mere til ordene?

Inddragelsen af følesansen kan være stærkt symbolsk - som 
her under Olafur Eliassons udstilling Ice Watch, hvor den 
smeltende indlandsis kunne mærkes direkte på hænderne. 

… sanser kan også tænkes bredt. Balancesansen kan udfordres 
fysisk såvel som mentalt. Nogle mener endda at vi har mellem 17 
og 53 sanser - se her.

https://www.zetland.dk/historie/s8qDAA3Q-ae2KvJdE-f0f5e
https://www.zetland.dk/historie/s8qDAA3Q-ae2KvJdE-f0f5e


Et 
sceneindslag behøver ikke at byde på klassisk envejskommunikation med en 
spørgerunde til slut. For at få gang i publikum kan I bruge forskellige greb, 
der breder sig langt ud over den klassiske kahoot-quiz (som også kan være 
god!). At få publikum i bevægelse og engageret ikke bare i dagsordenen 
men i selve scene-indslaget kan skabe mere energi i rummet og holde 
publikum til ilden under hele sceneindslaget.

INDDRAG PUBLIKUM

… når I overvejer forskellige greb for publikumsinddragelse, kan I spørge jer 
selv og jeres temateltspartnere: “ville jeg selv gøre dette med fuld energi, hvis 
det var mig der sad i publikum?” Hvis ikke skal I måske søge andre veje, eller 
sørge for at have nogle “hypeguys” i publikum, der kan sætte standarden. 

Måske der kan udloddes præmier til jeres sceneindslag, som 
her på UFM18 hvor SMK holdt en kunstig auktion, og nogle 
heldige unge fik et billede med hjem. Samtidig fik de leveret 
vigtige budskaber om kunstens værdi i det moderne samfund. 

Brug forskellige greb til at få publikum til at stemme undervejs i 
indslaget - f.eks. via et rødt og et grønt kort. Publikum kan f.eks. 
stemme for at vise sin holdning, men kan også være med til at 
bestemme hvad der skal debatteres eller noget helt tredje. 

Et sceneindslag kan også have mere workshoplignende 
karakter, hvor I f.eks. skaber bannere, udarbejder et 
manifest eller lignende. 

Ved at lege med formaterne kan I skabe et engagerende 
indslag. Måske kan publikum blive til en beslutningsdygtig 
generalforsamling. En konflikt kan kommunikeres og 
nedbrydes igennem forumteater. 



SPARRING?
Send endelig tanker, idéer, spørgsmål 

eller noget helt fjerde til Alberte på 
alberte@ungdomsbureauet.dk
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