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KÆRE UNDERVISER

Undervisningsmaterialet er udviklet med henblik på brug af ungdomsfore- 

stillingen STRÆBER i fagene dansk, samfundsfag og drama samt i den 

understøttende undervisning.  

Materialet har fokus på forestillingsanalyse, fiktionslag, temadiskussion, 

samfundsdebat og elevernes trivsel.

Materialet består af en kort præsentation af MÆRKVÆRK, en introduktion 

til forestillingen STRÆBER, bl.a. det at arbejde med devicing i forestil- 

lingens tilblivelse og forslag til måder at arbejde med forestillingen 

på i hhv. dansk, samfundsfag og den understøttende undervisning, 

hvor særligt forslag til dansk og understøttende undervisning også er 

velegnede i forbindelse med dramaundervisning.

Undervisningsmaterialet er sammensat på en måde, hvor I frit kan vælge 

at arbejde med hele eller dele af undervisningsmaterialet. 

Materialet er tiltænkt undervisning af en varighed på mellem en og fire 

lektioner.

For at give dig og dine elever et indblik i forestillingens proces og tilbliv-

else, indeholder undervisningsmaterialet desuden interviews med to af 

hovedkræfterne bag forestillingen: Instruktør og manuskriptudvikler  

Petrea Søe samt kunstnerisk leder og skuespiller Anne Gry Henningsen.

Vi glæder os til at se dig og dine elever! Vi håber, at I vil få glæde af både 

forestillingen og undervisningsmaterialet. 

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har feedback! 

Skriv til booking@maerkvaerk.dk

Rigtig god fornøjelse! 
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OM MÆRKVÆRK

Siden 2010 har Anne Gry Henningsen, som kunstnerisk leder og skuespiller,  

produceret 4 ungdomsforestillinger som en del af Alias Teaterproduktion: 

VILDT VOLDSOMT VENSKAB om pigevold, 4,1 PROMILLE om alkohol, 

FUCKING FATTIG om forbrug og TRADITIONEN TRO om religion og tro.

I 2015 etablerede Anne Gry Henningsen MÆRKVÆRK – teater til teenagere.  

MÆRKVÆRK skaber teateroplevelser, der rammer ned i de unges liv og udfor- 

dringer. Teaterforestillinger der kan være med til at perspektivere og sætte 

gang i dialogen om de tematikker, de unge udfordres af på vejen til at blive 

voksen.

Med tilskud fra Statens Kunstfond indledte MÆRKVÆRK et samarbejde med 

Teater Nordkraft i Aalborg om produktionen af to forestillinger: +1 om unge 

og ensomhed og STRÆBER om unges kamp for at klare sig i præstations-

samfundet.

DET KUNSTNERISKE HOLD BAG STRÆBER

Marie Mondrup, Mikkel Reenberg 

& Anne Gry Henningsen

Petrea Søe

Julie Maj Jakobsen & Petrea Søe 

i samarbejde med holdet

Lisbeth Burian

Trine Wisbech

Freja Rault-Lykkeberg

Anne Gry Henningsen

MedviRkende

inSTRukTøR

ManuSkRipT

 

ScenogRaF

dRaMaTuRg

TeaTeRpædagog

idé
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devicing
Forestillingen er blevet til i en devicing-

proces. Dvs. en kunstnerisk proces hvor 

al materiale til forestillingen skabes i  

samarbejde mellem hele det kunstneriske 

hold: Dramatiker, instruktør, scenograf, 

skuespillere, lysdesigner, dramaturg m.fl. 

Udgangspunktet er idéer, tanker og lyst 

til at udforske et emne eller en tematik. 

Der findes altså ikke, som vi normalvis 

kender det, et manuskript at gå ud fra. 

Al materiale til forestillingen udvikles og 

improviseres frem undervejs i processen, 

og man står som regel først med en fær-

dig forestiling og et færdigt manuskript 

til selve premieren. Under udviklingen af 

STRÆBER har instruktør og teaterpæ- 

dagog afholdt adskillige workshops med 

forestillingens målgruppe, hvor de sam-

men har arbejdet med forestillingens 

tematikker. Disse workshops har givet et 

levende indblik i de unges virkelighed, og 

det er blandt andet på baggrund af de 

erfaringer, at forestillingen er blevet til. 

Kort om forestillingen

STRÆBER
– en ungdomsforestilling 
om kampen for at lykkes

Gennem de seneste 10 år er samfundets 

krav til de unge steget drastisk. Man 

skal, tidligere end før, vælge retning, 

hurtigere igennem uddannelsessystemet 

og helst være smuk, stærk og velmotio-

neret samtidig.  

STRÆBER handler om at vokse op i en 

verden af muligheder: Om rusen, når det 

lykkes, og om skuffelsen, når forvent- 

ningerne er så høje, at man ikke når 

i mål. Om stress, angst, tab og hvor-

dan dette kan ændre både ens livssyn 

og livsbane. Men også om at blive 

stædigt ved, kæmpe mod alle odds og 

gå efter sin passion. Og så undersøger 

STRÆBER også, hvad der sker, hvis man 

giver op eller slip, giver fanden i præsta-

tioner, valg og mål, mærker sig selv og 

måske rækker ud efter hjælp.

STRÆBER går helt tæt på og un-

dersøger de unges stræbsomme liv 

indefra. 
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TeaTeRopLeveLSen
For nogle elever vil dette måske være et 

første møde med teater. 

Teateroplevelsen kan være vidt forskel-

lig fra individ til individ. Den afhænger 

af selve oplevelsen med at være på tea-

tret, at sidde blandt mange mennesker, 

er det varmt, er det koldt, får man ondt 

i bagen, smitter de andres reaktioner 

af på mig, hvordan har jeg det med, 

at de kan se mig deroppe fra scenen, 

bliver jeg grebet af fortællingen, bliver 

jeg rørt, genkender jeg mig selv, keder 

jeg mig og mister fokus. Det og meget 

mere har alt sammen indflydelse på, 

hvordan vi oplever forestillingen. Vi har 

forskellige referencerammer, forskellige 

erfaringer, forskellige erindringer, som 

har indflydelse på, hvordan vi oplever 

forestillingen men også i høj grad på, 

hvordan vi forstår forestillingen. 

Det hænger blandt andet sammen 

med, at teatret indgår en fiktionskon-

trakt med sit publikum, som går ud på, 

at publikum selv er med til at danne 

undertekst og færdiggøre de visuelle 

billeder. Man er gået mere eller mindre 

væk fra naturalistiske scenografier og 

viser i stedet en antydning af et rum, 

som kan være alt fra mormors køkken 

til udendørs- og fantasirum. Som publi-

kum danner vi helt automatisk mentale 

billeder, som færdiggør de billeder, vi 

ser på scenen, dvs. at vi f.eks. erindrer 

mormors køkken, som det så ud hos 

vores egen mormor, og tilfører det sce-

nografiske rum mentale detaljer der fra. 

Handlingen kommer altså til at foregå 

i et rum, vi selv er med til at skabe. På 

samme måde skaber publikum sin egen 

undertekst. Med undertekst menes det, 

som ikke siges, det som skal forstås 

mellem linjerne, det bagvedliggende, 

følelsesmæssige sammenhæng. Tea- 

tret har ikke, i ligeså høj grad som i lit-

teraturen eller på film, mulighed for at 

udpensle underteksten med ord, close 

ups eller at springe frem og tilbage i 

beskrivende eller uddybende detaljer. 

På teatret er der derfor meget større 

rum for publikums egen menings-/be-

tydningsdannelse. Der er rum for, at vi 

som publikum danner betydninger ud 

fra vores egne referencerammer, egne 

erfaringer og dermed også danner vores 

egen undertekst/følelsesmæssige sam-

menhæng. Vi er altså som publikum selv 

med til at skabe en vigtig del af 

(et vigtigt lag i) fortællingen. 

Derfor er det vigtigt at give videre, når 

man arbejder med forestillingen, at der 

ikke nødvendigvis er en entydig måde 

at opleve og forstå forestillingen på.  
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FoReSTiLLingSanaLYSe 
Forestillingsanalyse er en god indgangs-

vinkel til både at forstå og tale om fore- 

stillingen.

Oplægget her er en omfattende fore-

stillingsanalyse, som I uden problemer 

kan vælge at plukke ud i. Det kan være 

en fordel for eleverne at arbejde med 

det i grupper, da man så er flere om at 

huske detaljer fra forestillingen – hvilket 

kan være svært for selv den mest ruti-

nerede teatergænger. 

I kan vælge at lade grupperne fremlæg-

ge for hinanden og i den forbindelse 

også vælge at fordele analysepunkterne 

mellem grupperne. 

Forestillingsanalysen koncentrerer sig 

om karakterer, handling, scenografi og 

perspektivering. Der vil være naturlige 

overlap mellem karakterer og handling, 

og analysen kommer flere steder om-

kring forestillingens brug af metafiktion. 

kaRakTeReRne
• Lav en karakteranalyse, hvor I beskriv

   er karaktererne ud fra: Hvad får vi at 

   vide om dem, hvad driver dem, hvil- 

   ken mod stand møder de, hvordan 

   ser de ud, hvordan udvikler de sig 

   gennem forestillingen, hvordan er 

   relationen til de andre? Det er en 

   mulighed at for dele karaktererne 

   mellem eleverne. 

• Der er to forskellige typer eller grup-

   per af karakterer i forestillingen, som 

   tilhører hver sit fiktionslag. Der er de 

   unge: Kasper, Nanna, Amira, Cecilie 

   og Julius, og så er der de tre karak-

   terer, som åbner forestillingen, lad os 

   kalde dem ”racerkørerne”. Beskriv 

   hvordan de to grupper forholder sig 

   til hinanden (metafiktionen). Hvilken 

   rolle i fortællingen spiller den ene 

   gruppe vs. den anden gruppe?

• Beskriv spillestilen og hvordan I ople-    

   ver, at den har betydning for jeres 

   oplevelse af forestillingen. 

FORSLAG TIL 
UNDERVISNINGEN Dansk
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Denne del forholder sig til 

faget Dansk og beskæftiger 

sig med forestillingsanalyse 

(herunder metafiktion) og 

undertekst. Målet er at frem-

me elevernes oplevelse og 

forståelse af teatrets æstetiske 

virkemidler og teatret som 

kilde til udvikling af personlig 

og kulturel identitet samt at 

fremme elevernes indlevelses-

evne og æstetiske forståelse. 



HandLingen
• Lav et kort referat af handlingen. 

• Hvilke temaer behandler forestillingen? 

• Hvilke temaer forholder sig til hoved-

   handlingen, og hvilke forholder sig til 

   de individuelle karakterer? Tal f.eks. 

   om, hvordan temaer, der knytter sig til 

   en individuel karakter, passer ind i den 

   overordnede tematik.

• Tal om, hvordan handlingen udspiller 

   sig på to plan eller i to forskellige fik-

   tionslag (verdener): Teenagernes og 

   ”racerkørernes”. 

• Hvilken betydning har det for fortæl-

   lingen, at der er de her to fiktionslag /    

   to karaktergrupper. Hvad skal det 

   fortælle os?

• Se på udviklingen i handlingen. Hvor-

   dan påvirker de to fiktionslag / de to 

   karaktergrupper hinanden. Tal om det 

   skift, der sker i forhold til hvilken 

   karaktergruppe, der er styrende/domi- 

   nerende. Hvilken betydning henter I ud 

   af det?

ScenogRaFien
Scenografien har stor betydning for, 

hvordan vi oplever og forstår en forestil-

ling. Scenografien er en ramme, som er 

med til at give forestillingen karakter og 

til at give os en masse indtryk, som har 

indflydelse på, hvordan vi afkoder det, 

vi ser.

• Beskriv, hvordan scenen ser ud, og 

   hvordan den er indrettet med 

   rekvisitter, farver, kostumer og lys.

• Hvordan oplever I scenografien? 

• Hvordan bruges de forskellige scene-

   elementer f.eks.: lyset, mikrofonsta-

   tiverne og kostumerne?

• Læg blandt andet mærke til udvik- 

   lingen i kostumerne. Hvad fortæller 

   det os?

• Se på relationen mellem publikum og 

   scene. På teatret arbejder man med 

   begrebet den 4. væg dvs.: Forhold

   er skuespillerne sig til publikum, eller    

   er det som at sidde og iagttage hand- 

   lingen gennem en usynlig væg (den    

   4. væg)? Hvilken indflydelse har det på 

   jeres oplevelse af forestillingen?

• Hvad tænker I, er scenografens tanke 

   med at lave scenografien netop sådan?
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peRSpekTiveRing
• Hvad fik forestillingen jer til 

   at tænke over? 

• Hvilken mening eller hvilket 

   budskab fik I ud af forestillingen?

• Hvordan kunne I relatere jer 

   til forestillingen?

• Giver forestillingens handling 

   et klart billede af nutidens unge?

• Hvordan oplevede I forskellen på 

   at få en fortælling præsenteret 

   på scenen til forskel fra i en bog 

   eller på film?



Med denne øvelse er det tanken at 

fordybe sig i en situation, som eleverne 

selv konstruerer, inspireret af forestil-

lingen, med fokus på undertekst. Det 

handler om at få øje på, hvad der faktisk 

ligger i en situation ud over det, man 

umiddelbart kan se. 

I denne øvelse vil elevernes indlevelses-

evne og selvrefleksion desuden være i  

fokus, og øvelsen kan bruges som op-

læg til en større tema- eller trivselssnak.

• Gå sammen i grupper om at lave en 

   situation inspireret af forestillingen. 

   Det kunne være en situation, hvor I har    

   følt jer pressede, en situation I frygter, 

   en situation, hvor I har fejlet eller haft 

   succes. Det kan være en situation fra 

   skolen, ungdomsklubben, familien, 

   sammen med venner, til sport eller en 

   anden fritidsaktivitet. Situationen må 

   gerne være fiktiv, men det må også 

   gerne være en helt konkret situation,    

   som en fra gruppen vælger at dele.

• Når I har lavet situationen, skal I spille 

   den for resten af klassen, som efter-

   følgende må stille spørgsmål.

• Spørgsmålene stilles til de individuelle 

   karakterer i situationen, I netop har 

   set, og den pågældende karakter/

   elev svarer. Resten af gruppen må 

   gerne hjælpe. 

   Spørgsmål som: 

   – Hvorfor sagde eller gjorde du sådan?

   – Hvad følte du? Hvad fik dig til at føle    

     sådan?

   – Hvad kunne man/du have gjort for, 

     at situationen kunne være endt 

     anderledes?

• Eleven, der svarer, kan svare ud fra 

   egen erfaring eller ud fra, hvad de 

   forestiller sig, at karakteren ville svare 

   ville være.

Når eleverne er færdige med at stille 

og svare på spørgsmål, kan I vælge 

at samle op og tale videre om det, I 

fik med fra øvelsen. Det er også en 

mulighed at spille den samme situation 

igen med nogle af de ændringsforslag 

eller ændrende perspektiver, der måske 

kommer frem. Det kræver dog en om-

stillingsparat gruppe.

UNDERTEKST – ØVELSE
Her kommer en øvelse 
med tanke på at komme 
lidt nærmere ind på 
det her med undertekst. 
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Med udgangspunkt i forestillingen, vil 

man kunne diskutere/beskæftige sig med 

de forskellige samfundstendenser, de 

unge er under indflydelse af. Det kunne 

bl.a. være undervisningspolitik, karriere-

samfundet, ungdomskulturen, stræber-

kulturen osv. 

Da forestillingen behandler de unges 

egen virkelighed, lægger oplægget her 

op til at arbejde med udgangspunkt i 

”mig selv i samfundet”.

 

• I kan arbejde med spørgsmål som: 

   – Hvordan kan forestillingen spejles 

   i forhold til det samfund, vi lever i?

   – Hvem repræsenterer de tre 

   karakterer, som åbner forestillingen 

   (”racerkørerne”), i mit liv?

   – Hvem sætter rammerne for mit liv?

   – Hvor bundet eller påvirket er jeg?    

   (Hvordan fremmer det, hvordan 

   hæmmer det?)

   – Hvad skaber/har skabt stræber- 

   kulturen?

• Under overskriften ”Mig selv i samfun- 

   det” kan I arbejde med en visualise-

   ringsopgave i form af en f.eks. en 

   planche eller et diagram, som handler 

   om visuelt at formidle sin egen place-

   ring i samfundet, som man selv oplever 

   den. Til inspiration kan I bruge neden-

   stående spørgsmål. I kan vælge at bruge 

   alle spørgsmål eller vælge nogle ud.    

   Spørgsmålene er rettet mod den indivi- 

   duelle elev, da målet blandt andet er en 

   personlig refleksion over nutidens debat 

   om de pressede unge, men selve den 

   visuelle formidling vil både kunne løses 

   individuelt og i grupper.
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 saMFunDsFag



ARBEjDSSpØRGSMåL

1. Hvad drømmer du om? Arbejde, job, uddannelse, en verden uden krig, 

   nyt hus, at dine forældre bliver sammen, at få en stor familie, børn, 

   blive rig osv.

2. Har du oplevet, at det har haft en konsekvens at stræbe efter noget? 

   Mistet venner, ikke blive forstået osv.

3. Tror du på noget? En religion, økologi, politisk parti eller noget 

   helt andet? 

4. Hvilke værdier er vigtige for dig?

5. Hvad betyder allermest for dig lige nu? At blive erklæret uddannelses- 

   parat, dine venner, dit tøj og hvordan du ser ud, at vinde en kom- 

   mende konkurrence, at være bedst til håndbold?

6. Hvad er den største udfordring for dig lige nu? Eksamensangst, 

   skæve tænder, arbejde/sport/venner og skole på samme tid, 

   problemer derhjemme? 

7. Beskriv eller find et billede, som udtrykker en situation, hvor du for 

   nylig følte dig meget presset/stresset? Hvem var du sammen med? 

   Var du alene? Hvordan havde du det i kroppen? Hvordan så der ud der, 

   hvor du var? 

8. Hvad pressede dig allermest? Dine egne forventninger, dine forældres, 

   de sociale medier, samfundet, skolen, andre? 

9. Hvordan skjuler du, at du er under pres/stresset? Laver en masse jokes, 

   sover meget, bliver hjemme fra skole/ fritidsjob, make-up? 

10. Hvornår du føler dig fri, lykkelig og glemmer alt det, der måske 

      presser dig? F.eks. en fritidsaktivitet (sport, dans, musik) eller venner, 

      spiseri, ferie osv. 

11. Hvordan tror du, folk omkring dig tænker om dig? Nævn tre tillægsord 

     gerne flere, f.eks.: Sød, klodset, betænksom, arrogant m.fl.

12. Hvad tænker du om dig selv? Nævn tre tillægsord gerne flere, f.eks.: 

     Sød, klodset, betænksom, arrogant m.fl.

13. Hvis du kunne ændre en ting i dit liv lige nu, hvad skulle det så være? 

     Dit udseende, at blive gode venner med en, du er uvenner med, at 

     skifte skole, at vinde klassens anerkendelse?

Se evt. vedlagte links til artikler for en samfundsmæssig perspektivering af de unges besvarelser. 
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UNDERSTØTTENDE 
UNDERVISNING
Denne del forholder sig til fysiske og men-

tale øvelser i tråd med forestillingen.

 

Nedenstående øvelser kan bruges til at få 

belyst forestillingens tematik med udgangs-

punkt i elevernes egne input og erfaringer. 

Øvelserne er beskrevet med hvert deres 

fokus og formål, så du og eleverne kan 

vælge enten at følge rækkefølgen eller at 

udvælge en eller flere øvelser. I alle øvel-

serne er klassens trivsel i fokus.  

ØVELSER

FoRbeRedeLSe
Øvelserne kan med fordel foregå i et lokale 

uden stole og borde, så book gerne et loka-

le, eller sørg for, at klasselokalet er ryddet, 

inden I går i gang. Du får brug for:

• En blød bold

• Et lydanlæg og afspiller

• En musikliste med forskellige typer 

   af musik, der kan afspilles på lyd-

   anlægget

• Post-its

• Skriveredskaber 

øveLSe 1 – næRvæR 

Introduktion: Denne øvelse har til formål at 

starte din undervisning på en rolig og fokus-

eret måde ved at lade eleverne ”lande” i rum-

met uden at skulle tale sammen. Målet er at 

skabe ro, koncentration og nærvær i klassen. 

Øvelsen: Sæt rolig musik på, f.eks. Shoul-

da af Jamie Moon, og bed eleverne om 

at danne en cirkel, stående. Bed eleverne 

om at finde en ny plads på nedtælling fra 

5-4-3-2-1. Herefter starter I med at give 

alle i cirklen øjenkontakt hele vejen rundt 

på en rolig og neutral måde. Når alle har 

givet hinanden opmærksomhed i form af 

øjenkontakt, så beder du eleverne om at 

lukke deres øjne. Med lukkede øjne skal 

de mærke kontakten til gulvet med begge 

fødder solidt placeret på gulvet. Stadig med 

lukkede øjne skal eleverne rulle skuldrene 

og andre småjusteringer, som kan få dem 

til at blive fokuserede i egen krop, uden at 

nogen kigger på dem. 

øveLSe 2 – koncenTRaTion

Introduktion: Denne øvelse er en fortsættelse 

af øvelse 1. Stadig med rolig musik, f.eks. Berlin 

af RY.

Mens I fortsat står i cirklen, skal du bede 

eleverne tage hinanden i hænderne. I skal 

nu sende et klem rundt i cirklen. Der må ikke 

tales under øvelsen, som foregår ved, at du 

starter med at give sidemandens hånd et 

klem. Når man modtager et klem, sender 

man det videre, indtil det er nået hele cirklen 

rundt. Det skal gå så hurtigt som muligt, så 

alle skal være 100 procent opmærksomme.

øveLSe 3 – FokuS 

Introduktion: Denne øvelse har til formål at 

skabe fokus på hinandens tilstedevær og på 

rummet eleverne bevæger sig i. Øvelsen styrker 

desuden elevernes samarbejdsevner, fordi de 

under øvelsen skal tage hensyn til hinanden 

ved ikke at støde ind i hinanden. 

Eleverne skal finde en ny plads fordelt i hele 

rummet. De skal hver især vælge et punkt i 

lokalet, f.eks. døren, et hjørne, et vindue, en 

klat maling osv. og gå målrettet efter dette 

punkt. Når de nærmer sig punktet, skal de 

finde et nyt punkt og gå mod dette. De må 

ikke stoppe op. Der sættes musik på, og elev-

erne skal følge musikkens puls. Underviseren 

bestemmer variationen, og det er vigtigt, at 

eleverne undervejs oplever forskellige tempi 

i musik og krop. Eleverne skal altså gå mål-

rettet rundt i lokalet, vælge fokus og forfølge 

det samtidig med, at de er bevidste og op-

mærksomme på hinanden i rummet for at 

undgå sammenstød.
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øveLSe 4 – aSSociaTioneR 

Introduktion: Denne øvelse har til formål at 

træne elevernes evne til at associere. Den sæt-

ter også fokus på at kunne tale højt og tydeligt 

samt at turde sige sin egen mening i klassefæl-

lesskabet. 

Øvelsen handler om ikke at forberede sig 

men altid at være parat til at få bolden. Det  

er vigtigt, at man får øjenkontakt med den, 

man kaster bolden til, så der skabes kontakt  

i gruppen, og så bolden bliver grebet. Der 

skal bruges en blød bold. Temaer I skal asso- 

ciere over er: Drømme, stræbe, accept og 

anerkendelse. Faktisk er det svært ikke at 

forberede sig, fordi man gerne vil sige et godt 

ord. Derfor kan det være fint på forhånd at 

understrege, at øvelsen handler om et asso-

ciationsflow. De ord, man siger, kan komme 

alle mulige steder fra, og ofte kan man blive 

overrasket over, hvordan man selv associerer. 

Hvis du siger ”drømme”, kan den instinktive 

association hos mig være: Pony, sort, mare-

ridt, fri, fremtid, tænder… osv. Alt muligt. 

Øvelsen går ud på at associere videre over 

det sidst sagte ord. Men I kan vælge at gøre 

rammen fast f.eks. ”Stræbe” eller ”Drømme”, 

så associationen går på det men måske lader 

sig påvirke af sidst sagte ord. 

• Del 1: Alle står i en cirkel. En starter med 

  at sige et ord, han/hun tænker på, ud fra   

  de forskellige temaer, som underviseren 

  siger højt. Dernæst kastes bolden til en 

  anden i cirklen, som så siger, hvad han/

  hun kommer i tanker om. Sådan fortsæt- 

  ter legen, til der er et godt flow og rela- 

  tivt højt tempo.

• Del 2: Forsæt som før, men nu skal mod- 

  tageren af bolden bytte plads med den,   

  der har kastet bolden. 

Øvelsen kan være en fin måde at åbne f.eks. en 

temasnak eller trivselssamtale på. 

øveLSe 5 - aneRkendeLSe 

Introduktion: Denne øvelse har til formål at 

styrke klassens fællesskab ved at fremhæve 

alle de positive sider ved klassekammeraterne.  

Denne øvelse foregår stående i en cirkel, 

eventuelt på en ny plads på nedtælling fra 

5. Eleverne skal give sidemanden i cirklen et 

kompliment, som skal modtages med et tak, 

og et nyt kompliment sendes videre. Et kom-

pliment kan både have karakter af en ydre an-

erkendelse, f.eks. ”du har smukke øjne”, eller 

noget som mere går på elevens indre, f.eks. 

”du er en virkelig god ven” eller  ”du er god til 

holde på hemmeligheder.” 

øveLSe 6 – STYRkeR 

Introduktion: Denne øvelse har til formål at 

blive bedre til at tale positivt om sig selv og 

være stolt af den, man er. 

Eleverne inddeles i grupper af to, hvor en er 

A, den anden er B.  Alle elever får udleveret 

en post-it, hvorpå de øverst skal skrive deres 

makkers navn. A skriver B’s navn og omvendt. 

A starter med at fortælle B fem positive ting, 

som de godt kan lide ved sig selv (styrker, 

egenskaber, noget de er stolte af at kunne).  

B noterer de fem ting, A siger, ned på en 

post-it med A’s navn på. Dernæst er det B’s 

tur til at fortælle A de fem positive ting ved 

sig selv, og A noterer dem på B’s post-it. 

Dernæst skal begge læse deres egen post-it 

seddel højt. Hver af de fem styrker skal ind-

ledes med: “Jeg er...” Først siger A sine fem 

styrker højt, dernæst B. 

Øvelsen afsluttes med, at alle post-its bliv-

er hængt op som et galleri. Alle elever går 

herefter på opdagelse i udstillingen og kan 

på den måde blive inspireret af hinandens 

udsagn.
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Hvad tænker du, hvis jeg siger: 
Drømme kan gå i opfyldelse? 

Jeg tror på, at det ”at drømme om no-

get” er en meget vigtig drivkraft for 

os som mennesker. Jeg tror på, at hvis 

man vil noget, så kan man også finde en 

vej. Der, hvor jeg tror, det bliver prob-

lematisk, er, hvis man lader sig styre af 

andres forventninger eller udefrakom-

mende idéer om, hvad drømmen skal 

være. Hvis man mister sig selv i forsøget 

på at opnå drømmen. Jeg tror, at der 

er et problem i, at værdier, som f.eks. 

ikke at vide, at være i tvivl, at fejle, at 

vente og at turde, ikke bliver fremelsket 

i samme omfang som drømmen om 

at lykkes – drømmen om at præstere. 

Præstationsangst er ikke en skabende 

kraft for noget menneske, det er mod. 

Hurra for mod.

Hvordan oplever du, som instruktør og 
manuskriptudvikler, at research og work-
shops med forestillingens målgruppe har 
påvirket forestillingens tilblivelse?

Research og workshops giver mig en 

reel oplevelse af, hvad de unge dealer 

med lige nu, sådan at jeg ikke kun skal 

arbejde ud fra en forestilling om, hvad 

jeg tror. Den dokumentariske research, 

der kommer ud af disse workshops,

skaber grundlaget for en forestilling, der 

kan starte fra et dybere og mere rele-

vant sted.

Hvilke instruktionsteknikker er brugt 
undervejs i tilblivelsen af forestillingen?

Man kan sige, at jeg arbejder med at 

skabe fra scratch. Vi arbejder hele tiden 

med at improvisere materialet frem. 

Målet er at skabe noget, der opstår ud 

af fællesskabet. Jeg stræber altid efter 

at kunne gå ind i prøverummet uden at 

have en facitliste med. Jeg forbereder 

mig på at opdage og observere, hvad 

der sker i prøverummet. Det betyder 

også, at skuespilleren i en sådan proces 

er medskabende kunstner og ikke kun 

udøvende kunstner.

Hvordan håber du, publikum tager imod 
forestillingen? 

Jeg håber, at de oplever at kunne grine 

ad sig selv og måske oplever, at de er 

gode nok, som de er. Og jeg håber, at 

de måske efter forestillingen begynder 

at reflektere mere over sig selv i præsta-

tionssammenhænge. Og endelig håber 

jeg, at de føler sig hyldet og styrket.

INTERVIEw MED 
INSTRUKTØR 
OG MANUSKRIpT-
UDVIKLER 
pETREA SØE 

14

Navn: Petrea Søe   
Alder: 42 år

Uddannelse: Sceneinstruktør 
ved Den Danske Scenekunst-

skole og skuespiller/performer 
ved SOSA Cantabile 2    

Arbejdsfunktioner på STRÆBER: 
Instruktør 

og manuskriptudvikler



Fortæl lidt om forestillingens tilblivelse?

Forestillingen er startet som en idé, 

ud fra et emne som jeg var – og er 

– nysgerrig efter at finde ud af noget 

mere om. Hvad er det vi stræber eft-

er, og hvad gør det ved os? Sådan helt 

gene-relt: Hvordan og hvornår bliver 

man lykkelig, og er det vigtigt? Er det 

godt eller skidt at stræbe?

Fortæl om din vej til at være kunstner-
isk leder og skaber af dit eget teater 
MÆRKVÆRK?

Jeg har altid, så længe jeg husker, ville 

være skuespiller. Jeg spillede rigtig 

meget teater i folkeskolen og i gymna- 

siet. Og efter gymnasiet var jeg statist 

på forskellige teatre og havde en lille 

teatergruppe, hvor vi lavede forestilling- 

er sammen. Det føles meget som om, 

det arbejde bare er fortsat, efter jeg 

blev uddannet skuespiller. Som om min 

hobby er blevet mit arbejde. Og det 

føles godt. MÆRKVÆRK (tidligere under 

andet navn) opstod da vi første gang 

fik støtte, så skal man have et navn, og 

der følger en masse administrativt ar-

bejde med. Presse og lønudbetalinger, 

forsikringer og en masse andet, som 

ikke føles som om, det har så meget 

med teater at gøre. Nogle gange fylder 

det alt for meget. Og så savner jeg at 

stå på scenen. 

Hvorfor er forestillingen STRÆBER 
vigtig for dig? 

Som skuespiller glæder jeg mig utroligt 

meget til at spille sammen med de to 

andre skuespillere og også til at arbej- 

de med instruktøren Petrea Søe. Som 

kunstnerisk leder er det ret vildt, når en 

idé, man fik for tre år siden, pludselig 

bliver til virkelighed. Derudover behan-

dler forestillingen et vigtigt emne som 

jeg glæder mig til at blive klogere på 

og som jeg ved optager de unge. Jeg 

synes kun, det er spændende at lave 

teater, når det handler om noget, der kan 

være med til at påvirke andre. Hvis det 

ikke har nogen virkning, så bliver teater-

forestillingen hurtigt en lille lukket fest.

Hvordan oplever du det, at instruktør 
og teaterpædagog har været ude på 
research og arbejdet med unge inden 
forestillingens manuskript skabt?

Jeg har været med på en research- 

workshop, og det var tydeligt, at fore- 

INTERVIEw MED 
SKUESpILLER OG 
KUNSTNERISK 
LEDER ANNE GRy 
HENNINGSEN  
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stillingens tematik påvirker de unge. 

At de syntes, det var spændende, og 

de fik lyst til at give deres besyv med. 

Det var fedt at opleve, at de havde lyst 

til at bidrage til vores viden om deres 

liv. Ellers kan det hurtigt blive noget, vi 

bare digter – at sådan tror vi, de unge 

har det i dag. Det er ikke så interessant. 

Så jeg er rigtigt glad for det arbejde og 

den research, der er blevet lavet som en 

del af forestillingen. 

Hvordan håber du, publikum tager imod 
forestillingen? 

Det er faktisk altid mit håb, at vi rykker 

noget for publikum. At de bliver berørt 

og opdager noget nyt om sig selv eller 

om hinanden. Nogle vil sikkert føle sig 

genkendt, og andre vil måske tænke: 

”Gud, er der virkelig nogen, som har det 

sådan?” Vigtigst for mig er, at publikum 

får en oplevelse, som de kan mærke, 

mens den står på. 

LinkS TiL aRTikLeR 

Hvis I gerne vil perspektivere forestillingens tematik, så kommer her 

forskellige links til artikler og videoer I kan bruge i undervisningen:

 

http://www.b.dk/nationalt/forventningspres-knaekker-staerke-unge

http://www.b.dk/kommentarer/lykken-er-at-vaere-en-glad-straeber

http://politiken.dk/forbrugogliv/livsstil/trivsel/article5543841.ece

http://politiken.dk/debat/profiler/Jan_Andreasen/article5551600.ece 

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-04-17-boernelaege-advarer-vi-

goer-boern-syge-med-stress

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-04-06-skoleelev-kaemper-en-

kamp-hver-dag-jeg-faar-alle-de-vaerste-tanker

http://www.psykiatrifonden.dk/aktiviteter/nyheder/2017/tre-gange-

saa-mange-unge-faar-diagnosen-depression.aspx
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