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Til læreren
”En blærerøvs historie” sætter fokus på et udbredt fænomen i tiden, blærerøven. 
”Ned med janteloven og ind med MIG.” Sådan lyder det fra mange af tidens kendte 
medieansigter og trendsættere.
Hvilken rolle spiller blærerøvene i dagens samfund og hvordan ser blærerøven ud, 
når han mister sit publikum og står alene uden nogen mængde at skille sig ud fra? 

Vi ønsker med dette undervisningsmateriale at give bud på, hvordan du kan arbejde 
med teaterforestillingen ”En blærerøvs historie” i din undervisning i udskolingen.
Der gives mulighed for at arbejde med forestillingens temaer: identitet, fællesskab, 
kønsbestemte roller, typer og tidstypiske tendenser i samfundet ud fra flere forskellige 
perspektiver. 

Opgaverne i undervisningsmaterialet kan bruges samlet eller enkeltvis og i den 
rækkefølge, der giver bedst mening i den enkelte klasse.

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Lone Marker og Tea Stræde Spile
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Instruktør Hans Rønnes ord om forestillingen

“EN BLÆRERØVS HISTORIE er kategoriseret som ungdomsteaterforestilling, og som 
sådan er den lidt af et eksperiment. Forstået på den måde, at ungdomsteater som 
oftest er kendetegnet ved en høj grad af realisme.  En narrativ fremstilling af et hand-
lingsforløb eller en årsagssammenhæng med et klart udsagn. En klar morale.

Vi vil gerne prøve at udfordre dette ungdomsteaterdogme, dels ved at anvende en 
mere fragmentarisk fortællestil, og dels ved i udpræget grad at benytte os af satire 
som udtryksform.

Satire er som bekendt en genre, der på en humoristisk måde udleverer magtens eller 
elitens dumhed og selvtilstrækkelighed. Den politiske, den økonomiske, den religiøse, 
den kunstneriske - og altså I vores tilfælde ”det forstørrede ego”.

Vi ønsker at tage ”Mig-mig-mig-menneskets” selvopfattelse under kærlig satirisk 
behandling.

Derfor har vi forstørret en række meget konkrete og let genkendelige blærerøvs-
situationer og flyttet dem ind i et abstrakt scenografisk univers for at se, om vi ad den 
vej kan spejle de store egoers adfærd og selvopfattelse på en underholdende og 
tankevækkende måde.

Det er vores håb, at man som publikum kan genkende sig selv i nogle af situationerne 
eller i det mindste, at generte Lille-Lars på bagerste række kan hygge sig med, at 
hans storskrydende klassekammerater får trukket bukserne ned.”
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Før I går ind og ser “En blærerøvs historie”

- Læs ”Instruktør Hans Rønnes ord om forestillingen” på forrige side.

- Hvad forventer du dig af  at opleve ”En blærerøvs historie” ?

- Gem jeres overvejelser til yderligere refleksion efter I har set forestillingen.
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Blærerøv, hvorfor?

Blærerøvene findes. Vi kender f.eks. Mads Christensen og “Nik & Jay,” der på hver 
deres måde går til kamp mod janteloven og sætter dem selv øverst i deres egne 
rangordener. Vi opbygger dog alle et image omkring os selv, mere eller mindre bevidst. 
Brainstorm over følgende spørgsmål på klassen:

- Hvorfor findes der blærerøve?
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                              

- Hvilke gode ting gør blærerøve for sig selv, for hinanden, for andre, for samfundet?
                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                             

- Forhold jer til samme, blot med negative ting.
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                             

- Kan man tale om at være fanget i en blærerøvs identitet?
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Typer af blærerøve

De fire blærerøve er alle medlemmer af “Anonyme Blærerøve”, men også meget 
forskellige personligheder. 

- Drøft to og to forskellige karakteristika ved introverte og ekstroverte blærerøve.

- Del klassen i fire grupper, som hver beskriver én af karaktererne i “En blærerøvs  
 historie”.

- Forhold jer til, hvilke erkendelser karaktererne når frem til gennem forestilingen?

- Diskutér i klassen lighedspunkter og forskelle ved karaktererne. 

- Del klassen i fire nye hold på tværs af opdelingen fra før. Hver gruppe skaber nu  
 deres egne blærerøvskarakterer og fremfører dem for klassen. 

- Lav et fiktivt statusopslag til Facebook fra en henholdsvis introvert og ekstrovert  
 blærerøv over det samme emne.

Fakta om Ekstroverte og introverte typer:

Ekstrovert og introvert er definitioner, som Carl Gustav Jung bruger som betegnelse for personens ind-
stilling til omverden.
Den ekstroverte personlighed (udadrettede) relaterer sig mest efter det ydre, mod de kollektive 
normer og adfærdsmønstre. Personen har brug for omgivelsernes opmærksomhed, og er i dialog med 
denne. Personen har typisk en ‘man-holdning’ (man siger, man gør). Sådanne personer føler sig godt 
tilpas i udadvendte og sociale aktiviteter.
Den introverte personlighed (indadrettede) relaterer sig derimod til sit eget indre, mens indtrykkene 
fra omverden er sekundære. Disse personer er mere tøvende i deres reaktionsmønstre, tingene skal lige 
prøves af først på den indre tankeverden. Personen vil søge efter formål og motiv bag handlingerne og 
kan være distræt (en typisk ‘professor-type’).
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Scenografi

Scenografien er den visuelle udformning af en forestilling. “En blærerøvs historie” er 
bygget op omkring et meget enkelt rum centreret omkring en mobil  trækonstruktion 
med forskellige anvendelsesmuligheder. Scenograf Claus Helbo er nomineret til årets 
Reumert for bedste scenografi på  “En blærerøvs historie”. 

- Overvej hver især hvilke scenografiske virkemidler, I lagde mærke til i forestillingen.

- Drøft to og to hvad I mener, der ligger til grund for nomineringen.

- Diskutér i klassen, hvilken rolle scenografien spiller for forestillingen. 
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Billeder af en blærerøv

- Kig grundigt på billederne.

- Skriv fem umiddelbare ord ned 
 til hvert billede.
 
- Beskriv billedernes stemninger.

- Hvordan fremstår blærerøvene
 på hvert billede?

- Hvilket billede er bedst og hvorfor?
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Tempo og musik i forestillingen

Der er mange temposkift og masser af fart over feltet i ”En blærerøvs historie”. 
I denne opgave skal I forholde jer til, hvordan temposkiftene og forestillingens 
indhold arbejder sammen.

- Arbejd sammen to og to. Beskriv tempo og temposkift i forestillingen; 
 hvornår er  der ro på og hvornår er der fuld fart på, hvordan optræder   
 karaktererne, når der er fart på/ro på?

- I hvilket tempo er blærerøvene bedst tilpas, og hvorfor tror I det forholder  
 sig sådan?

- Diskutér effekten af tempo og temposkift i klassen. 

- Arbejd igen sammen to og to. Karakterisér musikken i forestillingen og diskutér, 
 hvordan den bruges i forestillingen.

-  Drøft i klassen hvilken type musik, der også kunne være anvendt i forestillingen.
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Kønsbestemte roller

I forestillingen møder vi fire mandlige blærerøve med stort M. Men der findes vel 
også kvindelige blærerøve? I denne opgave arbejdes der med forskellen på typer 
indenfor kønnene.

- Del klassen i pigegrupper og drengegrupper.

- Drengegrupperne skal karakterisere kvindelige blærerøve, pigegrupperne   
 mandlige blærerøve. 

- Hver gruppe udvælger nu de fem vigtigste karakteristika. 
 Disse karakteristika er udgangspunktet for en efterfølgende diskussion i klassen   
 om blærerøve i forhold til køn. Inddrag gerne “The Melanies” i diskussionen.
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Blærerøvene og deres relationer

Blærerøvene fortæller i forestillingen om deres børn og fremhæver alt det, de er 
dygtige til.

- Overvej hver især, hvad fortællingerne fortæller dig om blærerøven selv og om  
 deres børn. 
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                

- Overvej hvilken betydning det kan have for fortællingen, om det er en datter   
  eller en søn, den mandlige blærerøv fortæller om? 
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                  

- Overvej om det ville være de samme fortællinger, hvis det var en mor, der var   
 blærerøven? Hvorfor, hvorfor ikke? 
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                

- Diskutér i klassen hvilken betydning forældres opfattelse af og forventninger   
 til deres egne børn kan have.
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Blærerøvenes navne

Yes, Anker, Dickie og DS. Sådan hedder de fire blærerøve i forestillingen. Efter deres 
egen opfattelse er de særligt dygtige indenfor hver deres felter og de praler lystigt 
herom på hver deres facon. Men der er også områder, hvor de konkurrerer om, hvem 
der er bedst.

- Arbejd sammen to og to. Drøft hvad de fire blærerøve hver især er gode til og   
 hvordan deres navne passer til deres personligheder.

- Forhold jer til deres svagheder og kom med forslag til navne, der passer til det. 

- Diskutér i klassen navnesymbolik fra bøger I har læst eller film I har set.

- Drøft hvad de fire blærerøve konkurrerer om at være bedst til.

- Diskutér i hvor høj grad vi definerer os selv ud fra vores navne.

- Lav klassens forslag til, hvad I mener, blærerøve typisk konkurrerer om.
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Anonyme blærerøve

Forestillingens fire hovedpersoner kalder sig tilsammen ”Anonyme Blærerøve”, men 
de fremstår ikke særlig anonyme i det de optræder for et publikum og er ivrige efter 
at vise sig selv frem hver især.

- Arbejd sammen to og to. Find forskelle og lighedspunkter på Anonyme Alkoholikere  
 og Anonyme Blærerøve.

- Forhold jer til hvilken betydning det har at være alene (jeg) og at være sammen  
 (vi). Hvad kan vi, når vi er alene og hvad kan vi, når vi er sammen?

- Diskutér i klassen hvilken rolle det spiller for de fire blærerøve i forestillingen,   
 at de er en del af et fællesskab, og hvordan har de det uden deres publikum?
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Mig-mig-mig generationen

Instruktøren skrev om forestillingen, at den ønsker at tage mig-mig-mig mennesket 
under kærlig satirisk behandling. I den følgende artikel giver Poul Aarøe Pedersen 
mig-mig-mig generationen et kritisk gennemsyn.

http://politiken.dk/debat/profiler/poulaaroee/ECE1972390/mig-mig-mig-generationen-skal-have-et-spark/

- Læs artiklen.

- Hvad dækker mig-mig-mig generationen over?

- Hvad var de vigtigste pointer i artiklen?

- Er I enige med Poul Aarøe Pedersens synspunkter?

- Diskuter hvilken betydning moderne opdragelse har i forhold til mig-mig-mig- 
 mennesket. Kan anerkendelsen af børnene tage overhånd?

- Del klassen i to grupper. Den ene gruppe skal argumentere for, at mig-mig-mig- 
 generationen er en positiv ting og komme med eksempler på hvad generationen  
 kan bidrage med, som forrige generationer ikke kunne.
 Den anden gruppe skal argumentere for, at mig-mig-mig generationen er en 
 negativ udvikling og skal komme med forslag til hvordan vi kommer problematikken  
 til livs. 
 Arbejdet danner baggrund for en bredere diskussion hvor I hver især kommer   
 med jeres personlige holdninger og argumenter. 



15

Sociale medier

De fire blærerøve i forestillingen er alle voksne. Men i en enkelt scene optræder en 
helt anden type blærerøve. Det drejer sig om scenen, hvor vi introduceres for “The 
Melanies”.  Det er fire teenagepiger, der har en markant anderledes måde at blære sig 
på.

- Se ”The Melanies” 
 http://www.youtube.com/watch?v=88xVnJ0ekHQ&feature=youtu.be

- Beskriv budskabet i ”The Melanies” -scenen, hvordan I mener, det kommer  
 til udtryk og med hvilken effekt. 
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Iscenesættelse på de sociale medier

”The Melanies” iscenesætter sig selv gennem blogs og facebook-sider. I denne opgave 
skal I arbejde med, hvordan man kan iscenesætte sig selv på de sociale medier og med 
hvordan forskellige unge og voksne typsik iscenesætter sig selv.

- Lav en brainstorm i klassen på ord, I mener, der karakteriserer en blærerøv.

- Arbejd sammen to og to om at skrive to forskellige ”blærerøvs-opslag” til   
 facebook. Det ene opslag skal forestille at være skrevet af en teenager, det  
 andet af en voksen mand/kvinde på 30+. 

- Brug et par eksempler på jeres facebookopslag til at diskutere i klassen,   
 hvad der karakteriserer en teenageblærerøv og hvad der karakteriserer en  
 voksen blærerøv.

- Diskuter om facebook og andre sociale medier gør os til større blærerøve   
 og hvorfor/hvorfor ikke?

- Diskuter blogger-fænomenet. I hvor høj grad kan bloggere betegnes som   
 blærerøve og hvorfor? 
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Tidsånd

Er blærerøve typiske for den tid, vi lever i? Hvilke faktorer i samfundet er bestemmende 
for, hvordan en blærerøv agerer? Hvordan tror I, en blærerøv agerede for 100 år 
siden, 50 år siden – og om 50 år? 

- Læs ovenstående monolog igennem.

- Er der nogle træk i tekstens indhold som er typiske for vores samfund og for  
 den tid vi lever i? Kan I komme med eksempler på personer fra virkeligheden, der   
 minder om Yes?

- Sæt jer sammen i mindre grupper og diskutér hvordan en blærerøvs historie   
 kunne have set ud for 50 år siden og hvordan den vil kunne se ud om 50 år.

Manuskriptuddrag:

Hvis jeg skal sige noget om mig selv… så er det, at jeg siger ja. Det er det der kendetegner mig. jeg er en ja 
siger. 
Når jeg går efter noget, så gør jeg det 100%, ikke 50 eller 80 eller 95 – 100 – og heller ikke 150 eller 200, for det 
er noget sludder. Hvis man gør noget fuldt ud, så hedder det 100% Det andet, det er bare varm luft. 
Hvis jeg laver et udbrud og stikker af fra feltet – for at bruge en sportsterminologi som alle forstår – så bruger 
jeg ikke heller tid på at sidde og kigge mig tilbage over skulderen, for at se hvornår feltet indhenter mig. Jeg 
ved, de ikke indhenter mig, for jeg er fokuseret, jeg sigter efter målet, og jeg rammer hvor jeg sigter. Og det er 
fordi jeg siger ja!
Der er alt for mange der siger nej… alt for mange tabere og klynkere, som har travlt med at give andre skylden 
for deres egen uformåenhed – Folk, der er pisse fyldt med undskyldninger, for ikke at slå til – det er noget af 
det farligste der findes. Slap holdning er en dødelig sygdom ligesom tvivlen og usikkerheden. Det er det vi skal 
til livs. Det er den slappe holdning, der skal slås ned… ”Jeg kan ikke” skal elimineres! 
Sig dog ja! Tro på dig selv – det gør jeg! Lad vær og øf… ret ryggen, ellers bliver du en del af sygdommen... Jeg 
er en del af kuren og det skulle du også tage at blive. Jeg øffer ikke… Jeg er handler… jeg sige aldrig nej… Jeg 
siger ja! – Ja! Ja! Ja! Det er det der kendetegner mig – det er sgu da mit navn – jeg hedder YES! 
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Refleksioner efter at have oplevet “En blærerøvs historie”

Nu har I oplevet ”En blærerøvs historie” og arbejdet med emnet. 

- Kig jeres svar omkring forventninger  til forestillingen igennem. Drøft to og to   
 hvordan forestillingen levede op til jeres forventninger.

- Diskuter i klassen om ”En blærerøvs historie” er et billede af en virkelighed, I   
 kender. 

- Hvordan vurderer I, at instruktøren rammer forestillingens indhold i sin beskrivelse?

- Hvad tager du med dig som det(de) vigtigste budskab(-er) fra ”En blærerøvs   
 historie”? Begrund. 

Anmeldelse

Læs anmeldelserne af ”En blærerøvs historie” på 
http://teatero.dk/forestilling/en-bl%C3%A6rer%C3%B8vs-historie. 

- Drøft i klassen hvad I enige/uenige i. 

- Arbejd sammen to og to om at skrive jeres egen anmeldelse af “En blærerøvs   
 historie”. 

 Mail gerne anmeldelsen til Teater O på post@teatero.dk. 


