
Dukketeater: ”Time out” 
 
Lasse: Jeg kan klare det, jeg kan klare det! (Lasse hopper op og ned) 
Mathilde: Hvad kan du klare? 
Lasse: At have time out 
Mathilde:  Hvad er time out? 
Lasse:  Ved du virkelig ikke det? 
Mathilde:  Hov vent. Jeg har hørt det i tv. Er det ikke noget de siger nogen gange i sport 

og sådan noget? 
Lasse: Bingo!! 
Mathilde Jamen er du begyndt at dyrke sport Lasse – det har jeg da ikke hørt? 
Lasse: Kan du ikke se det? Jeg hopper jo op og ned. Nå, okay. Det er min far der har 

givet mig time-out. 
Mathilde: Hvad betyder det? Det har jeg aldrig prøvet at få. 
Lasse: Nej, men det er også fordi du ALTID er så sød og aldrig laver ballade. 
Mathilde:  Lasse, hvad har du nu lavet? 
Lasse:  Min far og jeg skændtes og så sagde min far, at jeg liiiige skulle tage en time-

out på værelset. 
Mathilde:  Nåh, ja. Ligesom dem i sport der liiige får en time-out for at tænke lidt over 

tingene. Men Lasse, hvad var det lige du skulle tænke over? 
Lasse:  Jamen nu har jeg jo en lillebror ikk´? Og jeg synes ligesom at det er min pligt 

at lære ham forskellige ting. 
Mathilde:  Enig. Hvad har du nu lært ham? Jeg mener, det må være stort siden det kan 

give time out…. 
Lasse:  Ja, man kan godt sige det var stort – ret stort faktisk! Min lillebror havde tegnet 

en lille elefant på stuegulvet. Jeg synes bare lige jeg ville vise ham hvor store 
elefanter er i virkeligheden – sådan i helt virkeligheden. Så min elefant på 
stuegulvet – med tusch – blev lidt stor…..det kan jeg godt se nu, men…. 

Mathilde:  Nej,nej Lasse. Hvad tænkte du på? 
Lasse:  Elefanter….og hvor store de i virkeligheden er. Jo, og så tænkte jeg også på, 

hvordan jeg skulle få tegnet snablen rigtigt! 
Mathilde:  Hold da op. Blev din far ikke sur? 
Lasse:  Jo, det er det der er problemet. Hvorfor blev han ikke sur på min lillebror, det 

var jo ham der startede det hele. Men så sagde min far, at jeg skulle holde op 
med at skyde skylden på andre. Men hvorfor skal det altid gå ud over mig – 
det brokkede jeg mig en del over……og nu har jeg så altså fået time out. 

Mathilde:  Måske er det meget godt med sådan en time out engang imellem. Det kan da 
være godt nok at få tid til at tænke sig lidt om inden man kommer til at gøre alt 
for meget dumt. Synes du ikke, Lasse? 

Lasse:  Jo måske, men det er altså lidt kedeligt det der time out. Skal vi ikke lege 
noget mens jeg tænker? 

Mathilde:  Vi kunne også høre en historie imens. Hvad siger du til det Lasse? 
Lasse: Super idé, Mathilde! Jeg venter spændt…….. 
 
 
(Optakt til beretningen om Israelitternes ”time out” – kobberslangen) 
 


