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INTRODUKTION TIL LÆREREN

Teater i undervisningen
I teatret stimuleres vores sanser, og vi berøres æstetisk. Den oplevelse kan 
bidrage med en masse i skolens rum. Det giver en unik mulighed for at lære 
om, og inddrage forskellige udtryksformer i undervisningen, og derudover vil 
den personlige, æstetiske oplevelse eleverne har haft i teatret tilføje et nyt 
lag til undervisningen.
Derfor er vi fra Teater O glade for, at du har lyst til at bruge vores materiale til 
forestillingen ‘Jago - øje for øje...’, og vi håber I får en god oplevelse ud af 
det.

Om materialet
Materialet består af en række selvstændige opgaver som man kan udvælge 
enkeltvis, hvis man ikke har tid til at gennemgå det hele, eller hvis man 
finder, at enkelte af opgaverne passer bedre ind i et allerede eksisterende 
undervisningsforløb end andre.
Vælger man at gennemgå hele materialet, er der mulighed for et tværfag-
ligt samarbejde, idet opgaverne kan bruges i forskellige fag. aftal i så fald 
med de implicerede lærere hvem der varetager hvilke opgaver.
Materialet er udarbejdet med udgangspunkt i undervisningsministeriets 
trinmål, og tager således højde for de faglige krav der stilles til elever på 
de gældende klassetrin.

Der foreligger et eleveksemplar og et lærereksemplar af materialet. Lærer 
-eksemplaret adskiller sig fra eleveksemplaret ved at indeholde et tekst-
stykke ved hver opgave, som ganske kort informerer om opgavens formål 
og indhold.

OBS. linjerne under spørgsmålene betyder ikke, at eleverne skal sidde for 
sig selv og lave hver enkelt opgave, men er til løbende at tage noter fra 
arbejdet på.
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INDEN TEATERTUREN
Fag: billedkunst/dansk/drama

Før I går i teatret kan I tage hul på materialet med denne øvelse. Eleverne 
bruger deres forventninger til forestillingen og deres umiddelbare indtryk af 
billederne herunder, til at skabe en fortælling og en personkarakteristik. Tal 
gerne om kropssprog, mimik og stemning.

Billederne herunder er fra stykket I skal ind og se. Hvilken slags 
forestilling, tror I, det er? Begrund svar.
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Hvilken historie læser I 
ud af billederne?
__________________
__________________
__________________
__________________

Beskriv personen på billederne. Hvad 
lægger I mest mærke til ved ham? Hvil-
ken type tror I han er?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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JAGO - ØJE FOR ØJE ...

BRAINSTORM I
Fag: alle

Som første led i arbejdet med ‘Jago’, får eleverne mulighed for at komme af 
med alle deres umiddelbare tanker om forestillingen. Skemaet skal gemmes til 
senere, da I vender tilbage til det i slutningen af forløbet. 

BRUG 5 TIL 10 MINUTTER PÅ AT SKRIVE ALT HVAD DER FALDER JER IND OM FORE-

STILLINGEN. I MÅ OGSÅ GERNE INDDRAGE JERES PERSONLIGE OPLEVELSE OG DE 

FØLELSER I HAVDE DA I SÅ ‘JAGO’. BRUG MINDMAPPET HERUNDER.

GEM SKEMAET TIL SENERE.
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SCENOGRAFI OG RUM
Fag: drama/dansk

Scenen og rummet spiller en vigtig rolle i måden ‘Jago - øje for øje...’ opleves. 
De følgende spørgsmål forsøger at finde frem til hvad de forskellige teater-
tekniske greb, der er benyttet, gør ved oplevelsen af forestillingen, og hvilken 
pointe de har i forhold til det tematiske indhold.

Tal om jeres generelle indtryk af scenerummet.Hvordan oplevede 
I rummet? – måden I sad i rummet, elektronikkens placering etc.
_________________________________________________
_________________________________________________

Hvilken virkning havde rummet på jer? 
Gav det en anden oplevelse end I tror det ville have givet hvis det 
havde været en ‘normal’ scene? Hvorfor?/Hvordan?
_________________________________________________
_________________________________________________

Hvad tror I, sceneopsætningens pointe i forhold til forestillingen, 
er?
_________________________________________________
_________________________________________________

Hvordan fungerede det, at den ene skuespiller samtidig med at 
han spillede skuespil, også styrede den ‘elektroniske kommando-
central’?
Hvilken effekt havde det? 
_________________________________________________
_________________________________________________
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ÆRLIGHED
Fag: dansk/psykologi/samfundsfag

Dette afsnit lægger op til en diskussion af ærlighed og tillid mellem mennesker. 
Eleverne skal tage stilling en række udsagn, som udfordrer den indstilling at vi 
som mennesker bør stole på hinanden.
Hvis I har tid kan I forsøge at finde eksempler - fra litteraturen/omverdenen - på 
samfund som præges af en høj grad af mistillid, og tale om hvad dette gør ved 
de mennesker, som lever i det.

Vi går som udgangspunkt ud fra, at menneskene i vores omverden 
er ærlige. 
Jago forsøger at udnytte dette faktum til sin egen fordel, og det er 
nemt for ham at narre de øvrige karakterer i “Othello”.

Forhold jer til følgende udsagn:

Er I enige/uenige? Hvorfor.
Forsøg at beskrive udsagnenes konsekvenser. Hvad ville de medføre?

“Det er dumt at stole på folk, da man derved nemt bliver narret!”
_________________________________________________
_________________________________________________

“Det er nemmere at være menneske, hvis man som udgangspunkt 
går ud fra, at folk snyder og bedrager.”
_________________________________________________
_________________________________________________

“Samfundet burde være bygget op omkring mistillid. På den måde 
ville vi være mere trygge, da vi i så fald skulle tage højde for, at 
alle er potentielt kriminelle/farlige/bedragere etc.”
_________________________________________________
_________________________________________________
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NARCISSISME
Fag: dansk/psykologi

Hvis eleverne ikke  kender noget til narcissisme-begrebet indledes øvelsen med 
en kort introduktion til begrebet og myten, der ligger til grund for begrebet.
Jago indleder forestillingen med at sammenligne sig selv med Jesus pga. det sår 
han har fået i siden, og det bliver ikke mindre tydeligt som stykket skrider frem, 
at Jago har høje tanker om sig selv. At Jago derudover ikke var forelsket, men 
‘forhoret’ i sin afdøde kone, fortæller om en person der, forblændet af selvtil-
fredshed, ikke kan elske en anden end sig selv.
I den følgende øvelse skal eleverne forsøge at beskrive Jago som narcissist.  

Skriv ordet ‘narcissisme’ op på tavlen, og tal om alt hvad I forstår 
ved begrebet. Vælg en ordstyrer, og lad jeres lærer tage noter. 
Inddrag gerne Narcissus-myten.

Beskriv Jago som narcissist. Hvori består hans narcissistiske træk? 
_________________________________________________
_________________________________________________

I stykket er der en direkte reference til myten om Narcissus; hvilk-
en?
_________________________________________________
_________________________________________________

”Det var på en af disse feltudflugter, at jeg mødte Emilia, en ung-
mø fra Sinos i øhavet. Der var en brand i hende og vi forelskede 
os, eller rettere: vi forhorede os.”

Hvorfor vil Jago hellere sige, at de “forhorede” sig, end at de 
forelskede sig? Hvad fortæller det om Jago?
_________________________________________________
_________________________________________________
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MAGT
Fag: dansk/samfundsfag

En øvelse om magt, og hvad der udgør en god og en dårlig magthaver. Hvilke 
kvaliteter besidder eller mangler de to forskellige typer? 
Til sidst afprøves de kvaliteter eleverne har fundet frem til på Jago, -hvor pas-
ser han ind i billedet? 

Jago er indebrændt over ikke at være udnævnt til løjtnant. I ste-
det for den handlekraftige Jago, har Othello valgt at udnævne 
‘papirnusseren’ Cassio til den magtfulde stilling.

Del jer op i grupper à fire. 

I skal beskrive den ideelle magthaver, og den værst tænkelige 
magthaver. Husk at begrunde jeres beskrivelser. brug 5-10 minut-
ter på dette. 

Den ideelle magthaver:

_________________________________________________
_________________________________________________
Den værst tænkelige magthaver:

_________________________________________________
_________________________________________________

Fremlæg resultatet af jeres arbejde for resten af klassen.

Ligner jeres resultater hinandens?

Giv eksempler på gode og dårlige magthavere fra virkelighedens 
verden.

Diskuter eventuelle uenigheder.

Hvordan passer Jago ind i jeres beskrivelser?
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TORTUR
Fag: dansk/samfundsfag

Dette afsnit er et oplæg til et arbejde med tortur ud fra en artikel om brugen 
af tortur i det moderne samfund. Beslut, eventuelt i samråd med eleverne, om 
arbejdet skal være en diskussion på klassen, gruppearbejde med fremlæggelse 
eller en hjemmeopgave med aflevering.

Læs artiklen på de næste to sider. 

Forklar og diskuter artiklens væsentligste pointer.

Forklar hvad der ligger i begrebet ‘frihedsberøvelse’.

Redegør for de forskellige definationer af tortur, som forekommer 
i artiklen.

Er Jago udsat for tortur ud fra en af definationerne?

Er I enige i nogen af definationerne? Begrund jeres svar.

Hvornår synes I man kan kalde noget tortur?

Bør al tortur være forbudt, eller mener I der er undtagelser? Be-
grund.

Man taler ofte om, om det er etisk korrekt at benytte informa-
tioner som er fremskaffet gennem tortur. Hvad er jeres holdning?

Hvordan har anvendte torturmetoder ændret sig fra fortiden til 
nu? 
Hvordan ser det ud om 100 år?
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Tortur trives i bedste velgående verden over
Tortur er udbredt på trods af international kontrol

Tortureksperter er ikke overraskede over de detaljerede historier om mishandling, der 
fortsætter med at komme ud fra amerikansk ledede fængsler i Irak. Og jo mere der kom-
mer frem, des mindre synes det at være en håndfuld sadisters eller afvigeres værk, men 
mere helt på linje med de sofistikerede teknikker inden for moderne tortur.
Ved behandlingscentret Medical Foundation for torturofre i London, hvor man har be-
handlet titusindvis af torturtilfælde i løbet af de seneste ti år, siger en af de ledende med-
arbejdere, Sherman Carroll: »Ideen om et par rådne æg i kurven holder ikke. Det ligner i 
stadig voksende grad en systematisk proces.«
»Og der har tydeligvis været bevidste forsøg på fra psykologernes side rent kulturelt at 
tilpasse teknikkerne til en muslimsk befolkning,« tilføjer han med henvisning til rap-
porterne om påtvungen nøgenhed, simuleret oralsex, tvungen masturbation og pyramider 
med nøgne mennesker, som alt sammen forekommer bevidst benyttet i forsøget på spe-
cielt at krænke tilhængere af islam.
Teknikkerne, der bygger mere på principperne om psykologisk desorientering end på at 
tilføje nogen fysisk smerte, blev først benyttet i Rusland og Kina efter Anden Verdens-
krig. De omfattede ydmygelser, hætter, desorientering og berøvelse af søvn, varme, vand, 
mad og menneskeværdighed. KGB og det hemmelige kinesiske politi lærte disse teknikker 
videre til nordkoreanerne under Korea-krigen i hvilken britiske krigsfanger blev under-
kastet de nye forhørsmetoder.
Den britiske efterretningstjeneste, der så hvor effektive de var, benyttede tilsvarende me-
toder i kolonistater som Kenya, Aden og Cypern. De blev også taget i brug i Nordirland. 
I 1970 berøvede en deling fra den britiske hærs efterretningstjeneste 12 IRA-mistænkte 
mad og søvn under afhøring. De 12 fik hætter over hovedet og blev tvunget til at læne 
sig mod en mur blot med fingerspidserne, mens der blev afspillet en skærende skinger 
hvinende lyd af hvid støj.
Da hændelsen blev offentlig kendt, afsagde Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg 
kendelse om, at denne praksis var umenneskelig, nedværdigende og ulovlig.
I den periode, hvor Den Kolde Krig var hovedtruslen imod Vesten, mere end terrorisme 
var det, vendte man sig mod tortur. I 1984 vedtog FN Konvention mod tortur og anden 
grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller afstraffelse. Det internatio-
nale samfund, med det amerikanske udenrigsministerium i spidsen, iværksatte tiltag, der 
skulle kontrollere torturen. Udenrigsministeriet udgiver stadig årlige rapporter, hvor man 
i den seneste kritiserede følgende lande: Burma, Ægypten, Eritrea, Iran, Israel, Jordan, 
Libyen, Pakistan, Saudi Arabien, Tunesien og Tyrkiet. Men i 1997 kom det frem, at USA
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benytter sådanne teknikker mod sine fjender. Dengang blev to forhørsmanualer fra CIA 
offentliggjort. De understregede teorien om, at frihedsberøvelse skulle forlænge chokket 
ved tilfangetagelsen gennem at nedbryde de ting på hvilke en fanges identitet beror: sam-
menhæng i omgivelser, vaner, udseende, forhold til andre. »Frihedsberøvelse skal plan-
lægges,« stod der i den ene manual, »således at den øger fornemmelsen af at være afskåret 
fra noget som helst velkendt og trygt.«
Sidste juni benægtede præsident George Bush at USA benytter tortur, i Afghanistan, Guan-
tanamo eller Irak. Men i denne uge indrømmede hans forsvarsminister, Donald Rumsfeld, 
at der benyttes søvnberøvelse, kostændringer og stressende stillinger. De mere opslidende 
teknikker skal godkendes af højerestående befalingsmænd, men alle er tilladt.
Siden er omkring 50 specielle tvangs-teknikker blevet introduceret i Irak efter generalma-
jor Geoffrey Miller forlod Guantanamo Bay for at overtage posten som amerikansk øverst-
kommanderende for militærfængslerne i Irak.
Nogle undskylder den hårdere linje og understreger, at man sætter grænsen ved direkte 
tortur. Menneskerettigheds-forkæmpere er uenige. »FN-konventionen siger, at tortur be-
tyder enhver handling ved hvilken alvorlig smerte eller lidelse, hvad enten den fysisk eller 
psykisk påføres offeret, siger Sherman Carroll fra den medicinske stiftelse.
Sådanne teknikker virker ikke, siger kritikere. »Tortur fremprovokerer hallucinationer,« 
siger Sherman Carroll, »og tilståelser, som kan være usande.« Nogle er også bekymrede, 
fordi forhørsledere bevisligt er dårlige til at styre de graduerede niveauer for magtanvend-
else. Hvad der blev kaldt moderat fysisk pres var en gang tilladt i Israel og sikkerheds-
styrkerne endte med at torturere op til 85 procent af de af sikkerhedsgrunde tilbageholdte 
palæstinensere tusindvis af dem før Israels Højesteret i 1999 forbød f.eks. at ryste fanger, 
hætter, frø-gang, stole-balance og søvnberøvelse.
Men ifølge Human Rights Watch er brugen af disse metoder øget i løbet af det seneste 
år og chefen for det firma, der er ansat af det amerikanske forsvar til at lede torturen af 
irakere i Abu Ghraib besøgte en israelsk anti-terror træningslejr på den besatte Vestbred 
tidligere i år.
Men amerikanske embedsmænd hævder, at tortur faktisk virker. Den ledende al-Qawda-
mistænkte Abu Zubaydah afslørede under intensiv udspørgen detaljer om et komplot om 
bygningen af en beskidt bombe. (En beskidt bombe kendes også som et radiologisk våben, 
der ved eksplosion spreder radioaktivt materiale, red.)

Af: Paul Valelly, Oversat af Ebbe Rossander.

Artikel er hentet fra: http://www.information.dk/93690
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MODERNE SHAKESPEARE
Fag: dansk/drama

Her kan man evt. inddrage en introduktion til teater på Shakespeare’s tid 
-Hvordan så scene og kostumer ud? Måtte både mænd og kvinder spille skuespil? 
etc. 

Forestillingen ‘Jago - øje for øje...’, bygger videre på fortællingen 
fra Shakespeares ‘Othello’. 
Mens selve fortællingen forbliver i Shakespeares ånd, er stilen dog 
fulgt med tiden, og er moderniseret.

Beskriv hvilke elementer i forestillingen som gør den moderne. 
Her kan inddrages alt fra den tekniske del, til påklædning, sprog, 
rum, etc.
_________________________________________________
_________________________________________________

Shakespeare levede i renæssancens england. Hvordan ville stykket 
have set ud, hvis det var opført dengang?
_________________________________________________
_________________________________________________

Hvad opnår forestillingen ved at være nutidig?
_________________________________________________
_________________________________________________

Hvad synes I, er mest interessant for jer at se?
_________________________________________________
_________________________________________________
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EN PSYKOPATS BAGGRUND
Fag: dansk/samfundsfag

Her får eleverne mulighed for at reflektere over og diskutere deres holdning til 
hvorvidt det er relevant for omverdenen at høre om forbryderes baggrund.

Vi får lidt af Jagos baggrund forklaret gennem minderne om mo-
deren.

Får man sympati med Jago?

I 2009 blev Peter Lundins selvbiografi ”En Morders Bekendelser” 
udgivet. I biografien hører vi bl.a. om hans problematiske forhold 
til sin mor. 
_________________________________________________
_________________________________________________

Hvad er jeres holdning til den slags udgivelser? Hører de hjemme 
i boghandlen? 
_________________________________________________
_________________________________________________

Er det relevant at høre om forbryderes sociale og psykiske bag-
grund? Begrund svar.
_________________________________________________
_________________________________________________

Kan man undskylde de mest grufulde handlinger med sin egen for-
tid?
_________________________________________________
_________________________________________________  

Skal vi forstå forbrydere/mordere? Hvorfor/ikke?
_________________________________________________
_________________________________________________
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ISOLATION
Fag: dansk/drama/psykologi

Dramaøvelsen udfordrer elevernes evne til at sætte sig ind i en fjern virke-
lighed. Eleverne skal på skift spille rollerne som mennesker der på forskellig vis 
har en forbindelse til det at sidde i isolation. Eleverne må gerne lade sig inspi-
rere af det indtryk de fik af Jagos påvirkning af isolationen.

Hvad sker der med os, når vi isoleres fra vores omverden?

DRAMAØVLESE:
I skal på skift være skuespillere i de følgende fiktive situationer. Tag 
spørgsmålene med i jeres overvejelser omkring skuespillet.

1. Tre mennesker har siddet i fuldstændig isolation i 2 år.
Nu skal de for første gang efter isolationen have menneskelig kon-
takt i et møde med hinanden. 
-Hvordan reagerer de ved første øjekast? 
-hvordan forholder de sig til dem selv? 
-Hvordan forholder de sig til hinanden?

2. En fange har forbrudt sig mod fængslets regler og dømmes til 
en måneds isolation. 
-Hvordan opfører fangen sig de første minutter i isolationen?
-Hvordan opfører fangen sig efter 3 ugers isolation?

3. I et fængsel diskuterer en gruppe fanger deres følelser omkring isola-
tion. En af fangerne har selv været i isolation.
-Hvilke forestillinger har de øvrige fanger om hvordan det er at sidde i 
isolation.
-Er de bange for at ryge i isolation, eller tror de ikke det er så slemt.
-be eller af-kræfter den fange som har siddet i isolation, de andres for-
domme?

Find gerne selv på andre situationer.
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FORTOLKNING
Fag: dansk/psykologi

Jago sætter en række fortolkninger igang, som får katastrofale følger for alle 
de implicerede. Den følgende opgave lægger op til en snak om det menneske-
lige behov for at fortolke: hvor kommer det fra, og hvordan kan vi være så lette 
at vildlede? 

Det er et menneskeligt vilkår at vi vil fortolke den verden vi lever 
i. Men hvad afgør hvordan vi fortolker vores verden? Hvordan kan et 
tilsyneladende uskyldigt lommetørklæde blive til et tegn på en slem 
forurettelse? 
Jago tvinger Othello til at fortolke. Othello kan ikke slippe ud af 
det fortolkningsnet, som Jago har plantet i hans sind. 

Kan I komme på eksempler på andre figurer fra litteratur/teater/
film/virkeligheden, som udnytter måden vi fortolker på? 
_________________________________________________
_________________________________________________

Jago er blevet beskrevet som en art troldmand, en 
semiotiker(tegnfortolker) og en pædagog. Troldmand fordi han 
fremtryller tegnene, semiotiker fordi han fortolker dem og pæda-
gog fordi han instruerer andre i hvordan tegnene skal tolkes. Tal 
om denne sammenligning? Holder den? Er I enige?
_________________________________________________
_________________________________________________

Hvorfor er det nødvendigt for os at fortolke verden?
_________________________________________________
_________________________________________________
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SANDHED
Fag: dansk

En øvelse som lægger op til reflektion over spørgsmålene: hvordan er man ‘en 
anden end den man er’, og hvad definerer os som personer? -ord/handlinger/
motiver eller noget helt andet?
De sidste tre spørgsmål kan eventuelt bruges som del af en afsluttende diskus-
sion af ‘Jago -øje for øje...’.

Hvor er sandheden i Jagos fortælling? Og hvad er sandhed? Er det 
det vi tror, det vi gør, det vi ser, eller…?
 
”JEG ER EN ANDEN END DEN JEG ER”
Denne sætning udtaler Jago hen mod slutningen af forestillingen.

Hvad mener han med udtalelsen/hvordan kan man være en anden, 
end den man er?
____________________________________________________
_________________________________________________

identitetsspørgsmål: hvad definerer os som personer? Er det vores 
handlinger eller vores motiver; hvis vi ikke er det man ser, hvad er 
vi så?
_________________________________________________
_________________________________________________

Diskuter Jagos fortælling i klassen. Inddrag gerne følgende 
spørgsmål:
 
-Er der nogen sandhed i den historie, Jago fortæller og hvordan 
kommer sandheden til syne?

-Hvad er Jagos motiver for at gøre som han gør og som han har 
gjort?

-Hvordan tolker I slutningen?
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BRAINSTORM II
Fag: alle

Med denne øvelse bindes en sløjfe på arbejdet med ‘Jago - øje for øje’. Eleverne 
skal igen skrive alt hvad der falder dem ind om forestillingen, men denne gang 
med hele det foregående arbejde in mente. Hvad er de mest væsentlige for-
skelle på gamle og nye mindmaps?

Find jeres mindmap frem fra tidligere.
Brug igen 5-10 min. på at lave et nyt mindmap om forestillingen. 
Diskuter forskellene på gamle og nye mindmaps. 

JAGO - øje for øje...
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EVALUERING

Hvad har I fået ud af arbejdet med “Jago - øje for øje”?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Hvordan har det været at arbejde med et teaterstykke i undervis-
ningen?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Hvad har det vigtigste/mest spændende ved forløbet været?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Hvilke fordele har teater i forhold til TV/film?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Kunne I tænke jer at arbejde med et teaterstykke en anden gang?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Andet
_________________________________________________
_________________________________________________


