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KAMMERATER ER PRODUCERET AF TEATER O OG BLACK BOX THEATRE
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INDLEDNING

En gang var Frederik og Bo hinandens bedste venner. Det var dem mod resten af verden, og 
sammen lærte de at drikke øller, se på damer og ryge smøger. Fortet var deres hemmelighed, 
deres skjulested, hvor verden udenfor blev ligegyldig. For Bo og Frederik betød det ikke noget, 
at deres fædre var forskellige. At Frederiks far var stor advokat, og Bos far var smed. 
Men så skete der noget, som splittede dem ad, og derfra gik de hver deres vej i livet. 
I dag er de to gamle kammerater blevet voksne. De mødes ved et tilfælde og sammen med pub-
likum, genoplever de deres fælles historie på både godt og ondt.

Kammerater udfordrer ideen om, at Danmark har haft så stor succes på den sociale mobilitets-
front, at det ikke længere giver mening at tale om tilstedeværelsen af forskellige sociale klasser. 
Selvom vi ofte hævder os selv som et samfund, hvor der ikke er den store forskel på høj og lav, 
så bliver vi gang på gang mindet om, at der stadig er store skel mellem mennesker i vores lille 
smørhulsland. 
I politiske debatter tales der f.eks. ofte om ‘eliten’ overfor ‘lønmodtagerne’, og i mediebilledet er 
det også ganske tydeligt, om en reklame henvender sig til en håndværker eller en højtuddannet 
karriere-forælder. 

I Kammerater bliver vi øjenvidner til, hvordan det kan se ud, når to drenge, der en gang troede  
de var lige, med tiden må erkende, at den sociale arv, de hver især bærer med sig, ender med at 
fylde mere end de kunne have forudset. 

Idé: Thomas Markmann, Lars Dammark og Anders Valentinus Dam
Manuskript: Thomas Markmann
Instruktion: Morten Lundgaard
Instruktørassistent: Maj Nørgaard Christiansen
Scenografi: Claus Helbo
Lysdesign: Anders Kjems
Lyddesign: Marcus Aurelius Hjelmborg
Teknik og byg: Klement Thorst

Medvirkende: Lars Dammark og Anders Valentinus Dam.
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UNDERVISNINGSMATERIALET

Materialet, som du sidder med, giver dig for det første mulighed for at arbejde med de mange 
forskellige tematiske lag i forestillingen, Kammerater: Leger lige børn bedst? Hvad betyder be-
greber som arv og miljø i dagens samfund? Hvor meget skal man tilgive sine venner? Og hvad 
er der på spil, når det at mobbe, dem der allerede ligger ned, bliver en del af et venskab? 
Disse spørgsmål er, blandt meget andet, noget af det, der tages op til overvejelse og diskussion 
i undervisningsmaterialet. 

Derudover er der opgaver og øvelser, som lader eleverne udforske teatrets særlige virkemidler 
og som giver mulighed for at snuse til de processer, der leder op til det at skabe en teaterfor-
estilling. Her bliver man klogere, ikke blot på det at skrive drama, men også på de helt tekniske 
kneb, der benyttes i teatret. 

Undervejs i materialet finder du forskellige citater om venskab. Citaterne repræsenterer forskel-
lige store personligheder, køn, verdensdele og perioder. De er tænkt som et indspark i arbejdet 
med forestillingen, der kan lægge op til debat om varierende aspekter af vores begreb om ven-
skab, eller blot kan læses til inspiration og som supplement til de forskellige opgaver.

Opgaverne kan benyttes samlet i den givne rækkefølge eller underviseren kan udvælge enkelte 
opgaver, så de f.eks. kan danne led i et bredere arbejde omkring et bestemt tema.
Materialet er ikke tiltænkt et bestemt fag, men vil nok med størst fordel passe til fagene dansk, 
drama og samfundsfag.

God fornøjelse!

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Tea Stræde Spile



 Ide: Thomas  Mark man n , Lars  Da mmark  

   og An ders  Va lent in us  Da m /  

Man us k ript : Thomas  Mark man n  /  

© Ins t ruk t ion : Mort en  Lun dga ard /  

Scen ogra f i: Cla us  Helbo /  Lys des ign :

   An ders  Kjems  /  Lyddes ign : 

Marcus  Aurelius  /  Produk t ion : 

Klement  Thors t  /  Teat er O er s t ù t -

t et  a f   Kuns t ra dets  Projek ts t ù t t e-

4

INDEN VI TAGER I TEATRET
Inden klassen skal se Kammerater, har I her muligheden for at komme lidt om bag kulisserne. 
Følgende tekstuddrag er skrevet af Anders og Lars, der tilsammen udgør Teater O og som også 
er de to skuespillere, I vil opleve i forestillingen. 
Uddraget er fra projektbeskrivelsen, som er skrevet, før Kammerater blev til, og derfor kan der 
godt være detaljer, som er ændret i den forestilling, I kommer til at se. 

Læs først uddraget:
“Kammerater er, udover at være en forestilling om venskabets bånd, loyalitet og svigt, også en socialpo-
litisk forestilling. Vi stiller skarpt på det at vælge noget, som nogle andre måske ser ned på eller opfatter 
som det ’knap så fede’, at blive håndværker, og på arbejderklassen i det hele taget. 
Målet og eksperimentet med denne forestilling er at sætte nogle alment menneskelige fordomme på 
spidsen og derigennem skabe et drama, der ud over historien om de to gamle venner også kan mærkes 
direkte i den enkelte publikummer: Hvem og hvad er jeg ift. mine klassekammerater, venner, samfundet, 
min familie osv.? Er der plads til mig og giver jeg selv plads til andre?  
I en ’lige nu og her’ -form i dette rum, vil vi fortælle historien i en slags teater- og fortælleleg der gør, 
at vi frit kan gestalte historiens forskellige karakterer. Vi hopper ind og ud af det, så vi får vennernes 
fortælling med dens smerte, tab og omkostninger ved de valg, der er taget. 
Samtidig har vi mulighed for at angribe temaerne og de samfundsmæssige aspekter udenfor denne 
fortælling. Vi har mulighed for at gå direkte i dialog med publikum. Vi kan provokere dem, aktivere dem 
og dele dem op. Vi kan tildele dem argumenter og konklusioner og give dem egenskaber, som vi næste 
øjeblik kan tage væk igen eller vende på hovedet.”

Spørgsmål

- Hvad vil det sige, at noget er ‘social-politisk’, og hvad skal en social-politisk forestilling rumme?
- Hvilket indtryk får I af den rolle, I kommer til at spille som publikummer til forestillingen?
- Hvilke forventninger får I til Kammerater, når I læser ovenstående?
- Hvad tror I, der ligger i udtrykket: ‘teater- og fortælleleg’?

Efter forestillingen får I mulighed for at snakke med skuespillerne. I kan allerede nu begynde at 
tænke over, om der er nogle spørgsmål, I vil stille. 
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OPVARMING - Stol på dine kammerater
Her finder I nogle forslag til forskellige tillidsøvelser og -lege. Tillid er måske det allervigtigste 
element i et venskab, og derfor er disse øvelser gode som opvarmning til det følgende arbejde 
med forestillingen. De giver nemlig hver især en helt kropslig fornemmelse for, hvad det vil sige 
at stole på sine kammerater. Legene kan evt. bruges i idræt, hvis det passer ind i jeres skema. 

Bøjen i vandet
Dan rundkredse, hvor I er cirka otte i hver. I skal stå tæt sammen enten på knæ eller stående og skulder 
mod skulder. En af jer står midt i kredsen. Han eller hun holder armene ind til kroppen, gør sig helt stiv 
og lader sig så falde i en eller anden retning, helst uden at flytte fødderne. Rundkredsen skal tage imod 
den faldende og forsigtigt skubbe ham eller hende i en anden retning. Man skiftes til at være i midten. 
Når I har leget denne leg et par gange, kan I gøre rundkredsen større, hvilket giver mere plads at falde på. 
http://dds.dk/aktiviteter/boejen-i-vandet 

Blindgang
Alle deltagere står på linje med hænderne på hinandens skuldre. Alle har bind for øjnene undtagen den 
forreste. Nu skal denne lede de andre rundt i terrænet. Denne leg kan I gøre sværere ved at sætte tem-
poet op og løbe rundt i stedet for kun at gå. Udfordringen bliver væsentligt hårdere, men også meget 
sjovere.
http://fdf.dk/idekatalog/legedatabasen/cat/tillidslege/actdb/blindgang-i-skoven/

Admiral
Deltagerne deles i 2 grupper og placeres i hver ende af lokalet. I midten af lokalet anbringes 2 stole 
med cirka 1 meters afstand imellem. Fra hver gruppe udsendes en deltager (et skib), som dirigeres af 
admiralen (der er udpeget i hver gruppe). Skibene har bind for øjnene, og admiralerne skal komman-
dere med deres skibe, så de kan sejle gennem sundet mellem stolene uden at kollidere. Den admiral 
som først får sit skib gennem sundet, har skaffet gruppen et point. Hvis to skibe kolliderer får ingen af 
grupperne point. Admiralerne skal hele tiden blive bag startlinierne.
http://fdf.dk/idekatalog/legedatabasen/cat/tillidslege/actdb/admiral/

Armkrogs-blinde-fodbold
Alle finder sammen 2 og 2, stiller sig ryg mod ryg og holder fast i begge armkroge. Derefter deles man 
ud på 2 hold. Der spilles nu alm. fodbold, dog med den regel, at den ene i parret skal have bind for 
øjnene, og det er denne person som er den eneste der må sparke til bolden. Den anden person styrer 
den ‘blinde’ gennem armkrogene.
http://fdf.dk/idekatalog/legedatabasen/cat/tillidslege/actdb/armkrogs-blinde-fodbold/
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DE FØRSTE INDTRYK
En film er altid den samme, mens en teaterforestilling lever et nyt liv, hver gang den spilles. I de 
følgende øvelser arbejdes der med at danne sig et overblik over de første indtryk af teateroplevelsen. 

• Skriv ned, hvad I husker tydeligst fra forestillingen og hvorfor. Det behøver ikke nødvendigvis 
være noget, der har med selve skuespillet at gøre. Måske slog sidemanden en prut, eller teater-
salen var kold. Pointen er, at der er rigtig mange faktorer, som kan have haft indflydelse på jeres 
teateroplevelse. 
Bagefter læser I jeres svar op for resten af klassen; måske er det 20 forskellige ting, I hver især 
husker bedst. 

• Arbejd sammen med sidemanden om at lave en liste over alle de temaer, I kan finde, som fore-
stillingen berører. Sammenlign derefter med resten af klassen og diskutér jeres forskellige svar 
ud fra følgende vinkler: 

 - Hvornår/hvordan kommer temaerne til ydtryk?
 
 - Hvordan bliver de relevante i forestillingen?

 - Synes I, at det er nogle vigtige temaer for jer og i samfundet generelt?

 - Er der et hovedtema i forestillingen og hvad synes I, i så fald, det er?

Den eneste måde at finde ud af om en person er til at stole på, 
er at stole på ham.

Ernest Hemingway (amerikansk forfatter, 1899-1961)
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FORFATTERENS ORD
- Her fortæller manuskript-forfatteren bag Kammerater, Thomas Markmann, 

om hvilke tanker og ideer, der ligger til grund for forestillingen. -

“Ideen til Kammerater kommer fra mit eget liv. Jeg er selv oprindelig uddannet rør-smed, i 
det såkaldte udkantsdanmark, men arbejder nu som dramatiker. Når jeg nogen gange møder 
én fra min gamle folkeskole som stadigvæk bor dernede, og som ikke har taget nogen fancy 
uddannelse, er det ofte påfaldende hvor svært vi har ved at tale sammen. Det er som om, 
der er kommet en afgrundsdyb forståelseskløft imellem os, som igen afføder gensidig både 
mistillid og fordomme. Og tænk, engang legede vi sammen som børn. Der var ingen forskel 
på os. Der var vi lige og talte samme “sprog”. Hvad er der sket og hvorfor? Det var udgang-
spunktet. 

Jeg kunne godt tænke mig at undersøge klassebegrebet, som nogen påstår er ved at uddø, 
men som jeg kan huske ganske tydelig fra dengang jeg selv var smed, og som bestemt også 
manifesterer sig i dag. Det er, efter min mening, meget tydeligt, at der stadig forskel på folk, 
som man siger. Og vores sociale arv, som forskellige politikere til forskellige tider længe har 
villet gøre op med, er stadig det primære og stærkeste pejlemærke for, hvorledes vores liv 
former sig. En social arv som dog ikke betyder så meget, så længe man er barn og helt ung. 
Men som langsomt kryber ind i ens bevidsthed, efterhånden som man bliver ældre. Det ville 
jeg skrive om. Om ulige børn der leger fint sammen, sålænge den voksne verden blander sig 
uden om. Om to - der engang var kammerater.”

- Thomas Markmann
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FORFATTERENS ORD (fortsat)

Læs Thomas Markmanns  tekst igennem og gå sammen i par om at besvare følgende spørgsmål:
 
 - Fortæl først hinanden, hvad I lægger mest mærke til i teksten og hvorfor.

 - Hvad kan I genkende fra forestillingen i det, Thomas beskriver?

 - Hvad taler Thomas om, når han bruger ord som “klassebegrebet” og “social arv”?

 - Hvorfor tror I, Thomas mener, at forskellen på mennesker bliver større, når man er voksen?

 - Er der opstået en ‘forståelseskløft’ mellem Bo og Frederik i Kammerater? Og i så fald,   
    hvordan?
 

ØVELSE
Forestil jer, at I er manuskriptforfattere.  I skal ved hjælp af kun fire replikker vise, at Bo og Frederik er vokset 
fra hinanden og ikke længere forstår hinanden særlig godt. Hvad siger de? 
Bagefter kan I spille jeres lille scene for resten af klassen.

Frederik:                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                               

Bo:                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                    

Frederik:                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                       

Bo:                                                                                                                                                                                                                  
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FORDOMME OG VENSKAB - at vælge til og fra
Fordomme er noget, som både hjælper os til at navigere i verden, men som desværre også skaber store 
problemer, især for dem, der rammes af de ubegrundede og negative af slagsen. De mest uhyggelige 
eksempler finder vi, der hvor særlige befolkningsgrupper eller religioner er blevet forfulgt og myrdet 
som følge af andre menneskers irrationelle fordomme. 
Fordomme er et redskab, vi mennesker har for at sikre vores overlevelse. Det er styret af vores frygt og 
mistro overfor det, der er fremmed fra os selv. En fordom er altså en historie, vi lynhurtigt fortæller os 
selv om dem og det, vi møder i vores omverden, og på baggrund af den historie, vælger vi, om vi vil gå 
videre med bekendtskabet baseret på, om vi finder det farligt eller ufarligt. 
 
 - Hvordan vælger man sine venner? Er det virkelig sådan, som Frederik forklarer i begyndelsen,  
    at man vælger venner, som man vælger frugt i supermarkedet? 

 - Hvor meget betyder fordomme, når man finder/leder efter nye venner?

 - Et førstehåndsindtryk vil tit være præget af fordomme, fordi vi drager konklusioner om det andet  
      menneske ud fra selv de mindste signaler. Fortæl klassen om en situation, hvor du enten har  
     taget fejl eller er blevet bekræftet i et førstehåndsindtryk.  

 - Hvorfor tror I, at vi mennesker ofte har så mange fordomme om hinanden? 

 - Giv eksempler på situationer, hvor I ville følge jeres fordomme og situationer, hvor I ville ignorere dem.

Jo mere jeg rejste, jo bedre indså jeg, at frygt gør mennesker 
til fremmede, som burde være venner. 

– Shirley Maclaine (Amerikansk skuespillerinde, f. 1934) 

ØVELSE
Arbejd i grupper om at finde et løsningsforslag til, hvordan vi kommer negative og ubegrundede 
fordomme til livs. Forestil jer, at jeres forslag skal sendes til en bestemt politiker; I bestemmer selv 
hvem. Når I er færdige, kan I beslutte, om I vil sende forslaget afsted.
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LIGE BØRN LEGER BEDST ... ?

 - Hvilke ideer og holdninger ligger bag talemåden: Lige børn leger bedst? 
 - Er I enige/uenige i udsagnet? Hvorfor?
 - Hvilke problemer kan opstå, når to venner er meget forskellige?
 - Hvilke problemer kan opstå, når to venner er meget ens?
 - Foretrækker I, at jeres venner minder om jer selv, eller, at I er forskellige? Hvorfor?

Bliv aldrig venner med mennesker over eller under din status. 
Sådanne venskaber bringer dig aldrig lykke 

– Chanakya (Indisk lærer og filosof, 4. årh. fvt.) 

FREDERIKS FAR
Hvad har han (Bo) at miste? Ja nu spørger jeg helt ærligt?

FREDERIK
Det ved jeg ikke, men...

FREDERIKS FAR
Nok ikke meget, hvis vi skal være helt ærlige. Mens DU derimod - du kommer til at betale for den her. 
Meget mere end ham, forstår du det? Du skal tænke på, at vi er nogen af dem, som andres øjne hviler på. 
Vi bliver nødt til at gå foran som et godt eksempel. Og derfor vil vi også blive dømt så meget hårdere hvis 
der sker noget. Så det gør der IKKE, er du med? Vi har et ansvar. DU har et ansvar. Sådan er det bare når man 
kommer fra en god familie. Og jeg er ked af at sige det, men sådan forholder det sig ikke for ham.

Opgave - til par eller små grupper:
Brug internettet til at undersøge, hvor ideen om, at der er ‘gode’ og ‘dårlige’ familier stammer fra. Hvilke 
politiske begreber, kan I koble til farens synspunkt? Undersøg også, eller diskutér, hvad det er for et ansvar, 
som Frederiks far taler om, og hvad han mener med, at andres øjne hviler på deres familie. 

Forestil jer, at Frederik har mod til at sige sin far imod. Skriv en replik til Frederik, hvor han argumenterer 
for, at han han ikke er bedre end Bo og derfor selv må tage straffen. Læs replikken højt for resten af klassen.

MA N U S K R I P T U D D R A G
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En ven er én der ved hvem du er, forstår hvor du kommer fra, accepterer 
hvem du er blevet, og alligevel, nænsomt lader dig vokse. 

– William Shakespeare (Engelsk forfatter, 1564-1616) 

SELVOM DER ER FORSKEL PÅ OS TO...
• Diskuter fænomenerne ’høj- og lavkultur’ og arbejd jer frem til en beskrivelse af de to grupper. 
• Hvordan tror I, samfundet ville se ud hvis det bestod udelukkende af den ene eller den anden gruppe?
• Diskutér, om vores samfund tillægger den ene gruppe mere værdi end den anden og i så fald hvordan det       
   kommer til udtryk politisk, i medierne og generelt i vores hverdag. 
• Kan I finde på nogle bedre (mere positivt ladede) betegnelser for de to kulturer/typer?

BO: Hvad laver I?
FREDERIK: Vi sidder lige og - drikker et glas vin.
BO: Drikker du vin???
Frederik nikker og kigger lidt undskyldende på sine venner (publikum).
BO: Var I også til det der røvballe jaaaaazz oppe på torvet?
FREDERIK: Nej det… der er sgu lidt federe her nede ved havnen.
BO: Der var sgu ellers gang i den.. Hvad er det vi plejer at sige, Frede? Øl er godt… flere øl er endnu bedre.
FREDERIK: Nej - det ved jeg ikke lige.
Akavet stilhed ... Bo kommer tanke om at han har øl med og hiver en op af posen.
BO: 3 kr. stykket i Netto. Så har vi alle sammen råd til at være med. Vil du ikke have en?
FREDERIK: Jeg har (vin). Ellers tak.
BO: Okay.
Bo gør mine til at tilbyde de andre en øl
FREDERIK (AFBRYDER): Jeg tror altså ikke -
BO: Hey slap af Frede… jeg drikker dem bare selv... Bo åbner øllen med sin tommelstok, sætter den for 
munden og bunder. Frederik kigger på ham og udveksler blikke med sine nye venner. Bo kommer med et 
stolt brøl da han har bundet og griner…
FREDERIK: Gider du ikke stoppe med det der Frede?
BO: Hvad mener du?
FREDERIK: Kan du ikke kalde mig Frederik ligesom alle andre?
BO: Hvad snakker du om, det er sgu da kun din far.

Opgave
Tal med din sidemand om, hvordan tekstuddraget tydeliggør den forskel, der er opstået mellem Frederik og Bo. 
Beskriv hvordan F og B’s roller har ændret sig fra barndommen på Fortet til ungdoms-scenen på havnen.
Sammenlign jeres svar med resten af klassen. 

MA N U S K R I P T U D D R A G
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ØJNENE DER SER

Bo og Frederik når ikke til en fælles forståelse og accept af det, der er sket imellem dem. De ser 
helt forskelligt på sagen: Frederik mener (ud fra sin sociologiske forståelse af omverdenen), at 
Bo har påtaget sig en offerrolle, som han identificerer sig med og derfor ikke vil eller kan gøre 
sig fri af. Bo mener derimod, at Frederik aldrig har taget ansvar for det svigt, han udsatte ham 
for i deres barndom. 
Frederik vil ikke sige undskyld for noget, han mener, er et overstået kapitel, og Bo kan ikke 
tilgive Frederik, så længe han nægter at tage ansvar.

Kærlighed er blind; venskab lukker dens øjne 

– Friederich Nietzsche (Tysk filosof, 1844-1900) 

ØVELSE

• Vælg en scene fra forestillingen, som I vil genfortælle ud 
fra Frederiks eller Bos synsvinkel. Brug jeg-fortælleren og 
skriv situationen, sådan som I forestiller jer den ville se ud 
i Frederiks eller Bos øjne. Skriv 5 - 10 sætninger. 

• Bagefter sammenligner I jeres tekster og diskuterer 
jeres tanker omkring  de forskelligheder, I kan observere 
i, hvordan I hver især har fremstillet Bo og Frederik.

•   Mener I, at man kan give enten Bo eller Frederik ret i 
deres holdning? I så fald hvem og hvorfor?
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HVOR GÅR GRÆNSEN?
Frederik svigter i den grad sin bedste ven, når han lader sig overtale af faren til at lyve om, at det 
var Bo, der slog vagten ned på Fortet. Bo må tage hele straffen alene og de to venner taler ikke 
sammen igen, før vi, som publikum, ‘møder’ dem i deres voksne liv. 

Hvis man vil have og bevare sine venner, er man nødt til at tilgive hinanden indimellem, for det 
er næsten helt sikkert i ethvert længerevarende venskab, at man kommer til at træde hinanden 
over tæerne i større eller mindre grad. Men hvor meget skal man tilgive sine venner for? Hvor 
går grænsen for, hvad man kan gøre mod sine venner?

Diskutér følgende spørgsmål:

 - Hvorfor svigter Frederik sin bedste ven? 
 - Ville I have haft modet til at gå imod faren og tage straffen selv?
 - Synes I, at ‘voksne Bos’ reaktion er realistisk? Hvordan tror I, I ville I have reageret?

• Formulér først en case. Casen skal være en situation hvor en ven har begået et groft svigt overfor 
den anden. Hvad har vennen gjort, og hvilken situation står de to venner i nu?

• Byt jeres case ud med en af de andre gruppers.

• Nu skal jeres gruppe arbejde med den case, I har fået. Udfordringen er at finde frem til en løsning 
på de to venners situation. Kan de blive venner igen og hvordan? Hvem skal tage det første skridt? 
Hvordan skal de to venner hver især handle for at nå til en forståelse af hinanden?

• Fremlæg jeres case og løsningsforslag for resten af klassen.

C A S E - A R B E J D E  F O R  G R U P P E R

Det er en større skam at nære mistro til sine venner 
end at blive skuffet af dem 

– Francois de la Rochefoucauld (Fransk forfatter, 1613-1680) 
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ARV VERSUS MILJØ

Hvad har betydning for, hvem vi udvikler os til at være som voksne mennesker? Er det vores genetiske 
sammensætning eller er det det miljø, vi færdes i? 
Videnskaben  fortæller os, at svaret skal findes i en kombination af de to. I en artikel fra videnskab.
dk, hævdes det dog, at vores genetiske sammensætning vægter tungest i tilblivelsen af vores person-
lighed:

Enhver ven repræsenterer en verden inde i os, en verden, som ikke er til, før de 
kommer, og det er kun gennem dette møde, at en ny verden bliver født.

Anais Nin (fransk forfatter, 1903-1977)

Konkurrencen mellem arv og miljøs betydning for vores personlighed så til at begynde med ud til at ende i dødt 
løb. Men ved at give det sidste ord til Steven Ludeke fra Syddansk Universitet, vover Spørg Videnskaben pelsen 
og erklærer arv, altså vores gener, som den faktor med størst indvirkning på vores personlighed.

»Jeg mener ret sikkert, vi kan sige, at når du kigger på, hvordan du adskiller dig i personlighed fra din nabo, så 
stammer forskellen mellem jer fra gener mere end fra nogen anden kilde. Generne står for omkring 70 procent, 
men omgivelserne kun bestemmer cirka 30 procent af personligheden,« konkluderer Steven Ludeke.

http://videnskab.dk/sporg-videnskaben/arv-og-miljo-psykologi-personlighed

• I skal nu i par eller grupper, ved hjælp af internettet, researche jer frem til en oversigt over, 
hvilke tanker man har gjort sig om arv og miljøs relationer til vores identitet gennem for-
skellige historiske perioder. 
• Tegn en tidslinje, hvor I skriver resultaterne af jeres research ind. Husk at få den geografiske 
placering med, så det er tydeligt hvor i verden, ideerne er opstået.
• Fremlæg for resten af klassen.

L A V  E N  T I D S L I N J E
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KLAMME LORTEKLAUS! -Når venner mobber
Det at have gode venner er selvfølgelig positivt. Men det positive kan sommetider blive til noget nega-
tivt, når et fællesskab begynder at hævde sig ved at trampe på dem, der står udenfor det. Og gode ven-
ner, der mobber andre er desværre slet ikke så unormalt. 
I Frederiks sociologiske foredrag i starten af forestillingen, snakker han om, hvordan vores evulotions-
mæssige overlevelse hænger sammen med det at udstøde og adskille sig fra ‘det syge’, eller fra det, der 
ikke ligner os selv. 
Set med de briller kan mobning forklares som et misforstået forsøg på gøre sig selv stærkere ved at 
skubbe det, der er anderledes, væk. 
 
I Kammerater ser vi, hvordan Frederik og Bo behandler drengen Klaus. Læs det følgende uddrag:

En falsk og ond ven er farligere end et vildt dyr; et vildt dyr kan skade din krop, men en ond ven vil skade dit sind.

Buddha (563-483 f. Kr.)
 

BO: Hey Frede, hvad er det her lugter af?
FREDERIK: Er det ikke lort?
BO: Jo, det er sgu da lort. Her lugter af lort. Man skulle tro at der var én i nærheden der har skidt i bukserne.
FREDERIK: Jeg synes det kommer derovre fra.
BO: Hey det er da Klaus, hvad laver du her?
FREDERIK: Det er da sjovt som der altid lugter af bæ når du kommer forbi vores sted, hva?
BO: Det er fandeme ulækkert, sådan og rende rundt og mudre i sin egne underrør.
FREDERIK: Er det ham lokkeren der har været på spil igen, Claus?
BO: Ham den fedtede gamle stodder, der bor ovre ved boldbanerne?
FREDERIK: Har han udvidet bagdøren på dig, så meget at du slet ikke kan lukke ventilen til igen?
BO: Han elsker bare små drenge.
FREDERIK: Han er tit inde og hos ham og få “en lille sodavand” og se video. Er det ikke rigtig Claus?
BO: Føj for satan.
FREDERIK: Det er derfor han ikke kan holde på sin afføring!? ... Stakkels Klaus.
BO: Klamme Klaus.
FREDERIK: Mudder Klaus.
BO: Stakkels klamme mudder Klaus.

Opgave:
Skriv den samme scene på cirka en halv side, men nu set fra Klaus’ perspektiv. Hvad tænker han? Hvorfor er 
han ved fortet? Hvad vil han med Bo og Frederik? Hvordan reagerer han på deres kommentarer?
Gå sammen i grupper og sammenlign jeres tekster. Diskutér, hvordan Frederik og Bo burde have handlet.

MA N U S K R I P T U D D R A G
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Jeg er en kontroversiel type. Mine venner enten afskyr mig eller hader mig. 

- Toni Morrison, (Amerikansk forfatter f.1931) 

TEATRETS VIRKEMIDLER
Når man går i teatret, er det en helt anden oplevelse man får, end ved f.eks. at se en film i fjernsynet. 
Teatret kræver nemlig i en helt særlig grad noget af sit publikum. Det træner vores indlevelsesevne og 
aktiverer vores fantasi, bl.a. fordi vi hele tiden skal forestille os, at vi er der, hvor skuespillerne fortæller 
os, vi er. Der er dog en masse hjælpemidler, som teatret benytter sig af, når de præsenterer os for en 
forestilling. Det arbejder vi med i det følgende. 

• Beskriv alt, hvad I husker fra forestillingen, som har med rum, lyd, lys og rekvisitter at gøre.

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                      

 - Hvilke teknikker brugte skuespillerne, som man ikke ser på film? 

 - Hvilken virkning havde de mange kasser, der udgjorde scenografien?

 - Hvordan gjorde skuespillerne brug af kasserne undervejs i forestillingen?

 - Lagde I mærke til lys og lyd i forestillingen? Hvilken dramatisk effekt gav lyset/lyden og  
    hvordan?

 - Hvad krævede forestillingen af jer, som publikum, og hvordan virkede det?

Et kendetegn for teater er f.eks., at man ofte skaber ’meget med lidt’. 
• Gå sammen i grupper og brug jeres fantasi til at skabe et univers med meget få ’rekvisitter’ Rekvisitterne 
kan sagtens være ting, der er i klasselokalet: En stol kan være et bjerg, en skoletaske kan være en hund, osv.
Skriv en lille scene på 8-12 replikker, der foregår i universet.
• Spil jeres scene for resten af klassen. Det er jeres job, som skuespillere, på en overbevisende måde, at få 
jeres klassekammerater til at leve sig ind i universet.

S K A B  E T  U N I V E R S
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EVALUERING

Nu, hvor I har arbejdet med forestillingen Kammerater, er det blevet tid til at evaluere jeres 
oplevelse og det, I har lært. 

• Tag en runde i klassen, hvor I hver især fortæller det vigtigste I synes, I har lært i forløbet, og 
hvad I bedst eller mindst kunne lide ved forestillingen. 

• Skriv en anmeldelse af Kammerater, hvor I tager stilling til forestillingens relevans, skuespillernes 
præstationer, scenografi, lys og lyd. Afslut med at give en samlet bedømmelse. 

Sande venner besøger os i medgang kun, når de er indbudt, men kommer i modgang uden indbydelse 

– Theofrastos (Græsk videnskabsmand og pædagog, 372-287 fvt.) 


