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INTRODUKTION
KÆRE UNDERVISER

Dette er et undervisningsmateriale, der er tænkt som en hjælp og inspiration til at arbejde 
med musicalen INGVAR!, der spiller på Fredericia Musicalteater i marts 2023. 

Materialet er målrettet overbygningen i folkeskolen samt gymnasier og videregående uddan-
nelser. Opgaverne kan uddybes, nuanceres og udvælges af dig som underviser, så de passer 
til netop dine elevers faglige niveau. 

Materialet tilbyder baggrundsviden til INGVAR! og er inddelt i temaer. Der er to temaer, der 
henvender sig til arbejdet med forestillingen, før man har set den i teatret. Og der er fire 
temaer, der henvender sig til arbejdet med forestillingen, efter man har set den i teatret. 
Temaerne kan arbejdes med uafhængigt af hinanden og af rækkefølge, så du kan udvælge 
de temaer og opgaver, der er relevante for din undervisning. 

Opgaverne under de forskellige temaer varierer i form. Der er både arbejdsspørgsmål, oplæg 
til refleksioner og diskussioner samt skriveøvelser og kreative øvelser. Disse kan også udvælges 
og laves individuelt. 

Materialet henvender sig primært til at arbejde i fagene dansk og samfundsfag, men kan ind-
drages i flere sammenhænge. Opgaverne tilbyder blandt andet følgende læringspotentialer:
   •  At analysere, fortolke og perspektivere fiktive tekster.
   •   At forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem undersøgelse og  

diskussion af æstetiske tekster.
   •   At deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale 

situationer – især inden for emnerne krop og drama samt sprog og kultur.
   •   At argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter,  

placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog. 
   •   At tage stilling til politiske, sociale og kulturelle problemstillinger – især inden  

for områderne demokrati, kultur og social differentiering. 

3



4

OM FORESTILLINGEN
HOLDET BAG

Musik: Erik Gedeon
Tekst: Klas Abrahamsson

Instruktør: Nikolaj Tarp
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Cecilie Thiim
Johan Klitgård
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Jakob Rosendahl Poulsen
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OM FORESTILLINGEN
HVAD HANDLER FORESTILLINGEN OM? 

I INGVAR! starter forestillingen ved et katastrofalt børskrak. En gruppe af børsmæglere husker 
med håb på Ingvar Kamprad, grundlæggeren af IKEA, og hvordan han byggede sit forret-
ningsimperium op fra bunden. De fortæller hans historie – fra han blev født i Småland, hvor 
han som barn solgte julekort og andre småting – til han finder ind til konceptet bag IKEA, de 
billige møbler, og åbner sin første fysiske butik. Forestillingen kommer også ind på nogle af de 
udfordringer, han mødte undervejs, og hvordan han overkom dem alle. For børsmæglerne er 
Ingvar Kamprad nærmest kapitalismens frelser – for publikum er det måske en anden historie, 
der bliver tydelig.

INGVAR! er en politisk satire med kapitalismen  
som omdrejningspunkt. 

HVORDAN KAN DEN BRUGES I EN FAGLIG SAMMENHÆNG?
Som nævnt rammer forestillingen fagene samfundsfag og dansk. Forestillingen kommer blandt 
andet ind på fagområder såsom kapitalisme og politiske ideologier samt analysering af hand-
ling og opsætning af musicalen. Undervisningsmaterialet drager paralleller mellem forestillingen 
og undervisningsministeriets læringsmål for dansk og samfundsfag.

Dansk
Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre 
æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og 
kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og 
historiske forståelse.1

Samfundsfag
Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret 
stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse 
i et demokratisk samfund.2

1 https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_FællesMål_Dansk.pdf
2 https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_FællesMål_Samfundsfag.pdf



6

BAGGRUNDSVIDEN
WALL STREET-KRAKKET 1929

Børskrakket i Wall Street er gået over i historien som den dybeste krise for verdensøkonomien 
nogensinde. Torsdag den 24. oktober 1929, også kendt som Black Thursday, styrtdykkede 
aktierne og mistede 9 milliarder i værdi. Derfor samlede bankerne deres penge og spenderede 
20 mio. dollar på køb af 200.000 aktier. Dette resulterede i, at aktionærerne »kun« mistede 3 
milliarder dollars.
Tirsdag den 29. oktober 1929 gik det galt igen, da aktierne yderligere faldt 14 milliarder i værdi, 
og dagen fik navnet Black Tuesday. Grunden til, at mange mistede alt, var, at en stor del af den 
forudgående stigning i aktiekurserne ikke byggede på reelle værdier.
Krakket i 1929 symboliserer på samme tid kapitalismens skyggeside og verdens hidtil sværeste 
og længstvarende økonomiske depression.3

 3 https://faktalink.dk/titelliste/wall 
    https://faktalink.dk/titelliste/wall/wallefte

Black Tuesday
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INGVAR
KAMPRADS 
LIV
Ingvar Kamprad blev født den 30. marts 1926 på en 
lille gård i Småland i Sverige. Kamprads barndom var 
fattig, og han ønskede sig i en ung alder at kunne tjene 
sine egne penge. Derfor begyndt han at cykle rundt og 
sælge tændstikker, hvilket hurtigt udviklede sig til fisk, 
blyanter og juletræspynt. 
I en alder af blot 17 år opstartede Kamprad virksom-
heden IKEA i 1943. Dog var det ikke den IKEA, som vi 
kender i dag, men derimod en forretning der solgte 
billedrammer, kuglepenne, bordløbere, ure, smykker 
og nylonstrømper. I 1947 begyndte IKEA at sælge 
møbler, der blev fremstillet af lokale producenter. 
Responsen var positiv, og møbellinjen ekspanderede. 
I 1951 tog Kampard det valg, at virksomheden udeluk-
kende skulle fremstille og sælge lavprismøbler, og IKEA 
blev, som vi kender det i dag.4 

 4 https://faktalink.dk/titelliste/wall
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TEMAER
→→  FØR FORESTILLINGEN

TEATRETS SEMIOTIK
Når man skal analysere en teaterforestilling, kan man tage udgangspunkt i en semiotisk 
analyse. Det betyder, at man ser forestillingen som en række »tegn«, der alle har en betydning. 
Det er for eksempel ikke lige meget, om man i en scene bruger rødt lys eller blåt lys – de to 
slags lys vil have forskellige betydninger for dem, der ser forestillingen. I en semiotisk analyse 
kigger man på »tegnene« individuelt, hvorefter man kigger på det samlede billede. 

EN TEATERFORESTILLINGS »TEGN«

A.  Hvilke »tegn« findes der i teaterforestillinger? Lav en liste over alle de ting, I kan  
komme  i tanker om. 

B.  Teaterforsker Patrice Pavis har lavet et spørgeskema, der bruges til at analysere  
teaterforestillinger, hvor han har medtaget følgende »tegn«. Sammenlign denne  
liste med jeres egen liste: 

  •  Forestillingen generelt (det æstetiske princip) 
	 	 •		Scenografi
  •  Lys
  •  Rekvisitter
  •  Kostumer
  •  Skuespillerne
  •  Musik og lyd
  •  Forestillingens forløb (dramaturgi) 
  •  Forestillingens fortælling (narrativ) 
  •  Teksten
  •  Publikum

C.  Diskutér teatrets tegn og deres betydninger. Hvilke eksempler kan I komme på, hvor  
de ovenstående tegn har haft en afgørende betydning for en forestilling? 

D.  Diskuter Pavis’ tegn »publikum«. Hvordan kan publikum have en indflydelse på en  
teaterforestilling?  

E.  Sammenlign de to nedenstående tegninger af scenografien til INGVAR! Diskutér dem ud 
fra en semiotisk tankegang. Hvilke »tegn« ser I, og hvilken betydning forbinder I med dem? 

OPGAVE 1.

TEMA: TEATRETS SEMIOTIK
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Modeltegninger fra INGVAR! af scenograf Lise Birch

TEMA: TEATRETS SEMIOTIK
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EKSTRA 
OPGAVE: 

Del holdet op i grupper på 4–5 personer og giv dem 20 
minutter til at lave en scene hver. I scenen skal følgende 
elementer indgå: 

•  Nogen der bliver uvenner
•  Nogen der bliver venner
•  Noget blåt 
•  Noget tøj
•  Noget hårdt 
•  Noget højt
•  Replikken »Det var da på tide!«

Elementerne er til fortolkning. Det vil sige, at »noget højt« 
både kan være en høj person, en høj lyd eller nogen med 
en høj hierarkisk status. Vis scenerne for hinanden og 
diskutér, hvordan de forskellige elementer er blevet brugt, 
og hvordan de skifter betydning, alt efter hvilken sammen-
hæng de bliver sat i. For eksempel kan replikken »Det var 
da på tide!« både opfattes positivt og negativt, alt efter 
hvilken kontekst den bliver sagt i. 

TEMA: TEATRETS SEMIOTIK



FORBEREDELSE TIL INGVAR!

A.  Nogle teaterforskere siger, at en analyse af en teaterforestilling allerede bør starte,  
fra man hører om forestillingen første gang. Man kan altså lave en del af analysen, før  
man overhovedet har set forestillingen. Diskutér de forventninger og tanker, I har  
omkring INGVAR! ud fra, hvad I har hørt på nuværende tidspunkt. 

 B.  Se på plakaten til INGVAR! Hvilken visuel stil udtrykker plakaten, og hvilke tanker har I  
nu om forestillingen?     
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OPGAVE 2.

TEMA: TEATRETS SEMIOTIK



EN SEMIOTISK ANALYSE I PRAKSIS

A.  Del holdet op i grupper på 4–5 personer. Hver gruppe skal lave en iscenesættelse af 
nedenstående tekst. Enten fremlægges iscenesættelsen som et oplæg, hvor man kan 
forklare, hvad for en scenografi, lys, musik/lyd, skuespillere osv., man vil bruge, eller  
også kan det fremføres i klassen med gruppens medlemmer som skuespillere. 

To mennesker, A og B, kigger i samme retning.

A:  Kan du se den?

 B:  Ja, selvfølgelig kan jeg se den. 

A:  Synes du, den er flot? 

 B:  Det ved jeg ikke … 

A:  Jeg har en mindre en her, hvis du vil se den tæt på

 B:  Wow, det må jeg nok sige … 

A:  Hvorfor siger du det sådan? 

 B:  Ej, lad nu være med at begynde på det der. 

A:  Det er da bare en speciel måde at reagere på. 

 B:  Du er altid sådan der … 

A:  Nu går jeg altså. 

 B:  Hvornår ser jeg dig igen? 

A:  Det ved jeg ikke … 

 B:  Så farvel. 

B.  Efter hver gruppes oplæg/opførelse skal de andre i klassen kommentere på de tegn,  
der var betydningsbærende. Var det vigtigt, hvilket objekt gruppen havde valgt, at der 
var tale om? Var det vigtigt, hvem skuespillerne var? Var det vigtigt, hvordan tingene 
blev sagt? Osv. 

C.  Når alle grupper har lavet deres oplæg/opførelse, kan I diskutere, hvordan de forskellige 
tegn fik en betydning for den samlede analyse af forestillingen. I kan også diskutere 
forskellene i betydningen i de forskellige gruppers oplæg/opførelse, og hvilke tegn der 
var grundlag for disse forskelle. 
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OPGAVE 3.

TEMA: TEATRETS SEMIOTIK
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INGVAR KAMPRADS 
LIV
Forestillingen INGVAR! har fokus på kapitalismen med Ingvar Kamprad som birolle. Men hvilke 
begivenheder synes I, der burde være i forestillingen? 

LAV EN TIDSLINJE

A.  Gå sammen i grupper på 2-4 personer og saml information om Ingvar Kamprads liv, 
og hvad der skete i samfundet mellem 1926-1960. Lav derefter en tidslinje, i enten  
digital eller fysisk form, med de begivenheder, I synes er vigtige. 

B.  Fremlæg tidslinjen på klassen med begrundelser for,  
hvorfor begivenhederne er vigtige.

C.  Når alle har fremlagt, kan I diskutere hvorfor/hvorfor ikke, I havde valgt at medtage 
de samme begivenheder. 

1926 19601930   1940   1950

OPGAVE 1.

TEMA: INGVAR KAMPRADS LIV
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TEMAER
→→  EFTER FORESTILLINGEN

KAPITALISME! HVORFOR!

I INGVAR! er en af de største tematikker kapitalismen og dens konsekvenser. Kapitalismen er 
som samfundsøkonomisk system både rost og kritiseret fra mange sider, men er i forskellige 
versioner omdrejningspunktet for mange landes økonomiske opbygning. På samme måde kan 
der i INGVAR! – rent fortolkningsmæssigt findes – både kritik, men måske også en hyldest af 
kapitalismen. I dette tema skal I arbejde med kapitalismen som begreb, om hvordan INGVAR! 
forholder sig kunstnerisk til kapitalismen samt med begrebet antikapitalisme.

OM KAPITALISME-BEGREBET

A.  Lav en skriftlig definition af kapitalisme.  
Sammenlign jeres svar i grupper. 

B.  Diskutér fordele og ulemper ved kapitalisme som økonomisk system. Overvej, hvilke 
grupper i samfundet der har flest fordele ved kapitalisme og i hvilke sammenhænge. 

C.  Diskutér hvilke andre fænomener der påvirker kapitalismen – fx globalisering,  
manglende arbejdskraft, indvandring med mere. 

D.  Perspektiver jeres tanker om kapitalismen til det danske, politiske system. Hvilken  
slags kapitalisme bruger vi i det danske samfund? Hvilke partier er tilhængere af  
hvilke dele af kapitalismen? 

E.  Undersøg hvilke alternativer der findes til kapitalisme. Diskutér om disse alternativer  
ville fungere i Danmark og hvorfor/hvorfor ikke.  

OPGAVE 1.

TEMA: KAPITALISME! HVORFOR!
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KAPITALISME I INGVAR!

A.  Kapitalismen er nærmest sin egen karakter i INGVAR! Man kan tolke Ingvar som Jesus 
og kapitalismen som Gud. Diskutér, hvordan dette kommer til udtryk i forestillingen. 

B.  Hvilke samfundsproblematikker er der i forestillingen? Hvordan bliver de løst, og hvad  
er det gode og dårlige ved disse løsninger? 

C.  INGVAR! kan tolkes som en kritik af kapitalismen og det kapitalistiske samfund.  
Diskutér, hvordan dette kommer til udtryk i forestillingen, og på hvilke punkter I er  
enige eller uenige.

OPGAVE 2.

TEMA: KAPITALISME! HVORFOR!
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ANTIKAPITALISME
Læs dette Instagram-opslag fra 30.10.2022 af journalist og podcaster Rikke Collin. 

A. 

B.  Hvilke samfundsproblematikker kommer Rikke Collin 
ind på i sit opslag? 

C.  Overvej kapitalismens rolle i disse problematikker. Vælg en problematik og kom  
med løsningsforslag, der er henholdsvis baseret på kapitalisme og antikapitalisme.  

D.  Diskutér udsagnet »Det skal kunne betale sig at arbejde«. Hvad synes Rikke Collin  
om dette? Hvad synes I selv? 

Har været hjemme i fem dage nu, der er godt nok en anspændt stemning 
i det her land hva, bliver bombarderet med reklamer for en eller anden 
latterlig podcast fra Djøf om balance i arbejdslivet, hvad med balance i 
livet, hvorfor sætter man ikke spørgsmålstegn ved ideologien bag hvorfor 
man skal lønarbejde så meget, jeg lønarbejder fordi jeg er tvunget til det, 
der er nul procent balance i mit lønarbejdeliv, men jeg gør det, den stumme 
tvang som Søren Mau kalder den, Hartmut Rosa har ret i alle sine analyser 
om ungdommen og omverdenen synes jeg, fatter ik at en politiker der havde 
stress og blev rask igen skal belære ungdommen gennem dumme videoer 
om at hvis de bare gør SOM HAM, så går alt fint, han er en snyder, hvem 
hopper på at man selv skal og kan klare det hele i en verden der vitterligt 
er designet til ikke at være menneske i, det er nok nemmere at blive rask 
når man er rig og ikke har et jobcenter der ringer hele tiden, men hvad 
ved jeg, jeg siger også mange dumme ting, fx at penge ikke findes eller at 
jeg bare vil hygge mig så meget som muligt og at jeg hader Halloween, 
men hold kæft det gør jeg, den totale amerikaniserings, top med at købe 
materielle-kan-bruges-en-aften-sæsonvarer-challenge, i dag er der 
klimamarch i Københavnm, min far og jeg marcherer ved Vesterhavet, 
måske spadserer vi bare, men intentionen er den samme, det er altid den 
yderste venstrefløj, der overvejer at lade være at stemme til valg, 
Glenn Bech skrev om psykopati og politikere i en kommentar for Altinget 
i går, den ramte bare plet, vi belønner folk, der opfører sig skrækkeligt og 
hetzer dem, der bukker under i et sygt system, det er derfor jeg rækker 
tunge af  “det skal kunne betale sig at arbejde” og andre idiotiske udsagn, 
det er 17 grader og det er november i overmorgen, men der findes ægte 
mennesker der nægter at tro, at vi lever i en masseuddøen, det er ikke en 
midlertidig klimakrise, det er en katastrofe, alle strukturelle problemer kan 
vitterligt føres tilbage til kapitalisme! btw overvej at landbruget er imod at 
der er lavet en aftale om at passe på drikkevandet, et billede på livsforagt, 
det er næsten ikke til at holde ud...

OPGAVE 3.

TEMA: KAPITALISME! HVORFOR!



17

EKSTRA 
OPGAVE: 

I er nu blevet præsenteret for to fremstillinger af antikapi-
talisme: INGVAR! og dette Instagram-opslag. Lav nu jeres 
egen lille fremstilling af antikapitalisme og vælg selv 
formatet. I kan fx lave en TikTok-video, en sang, en tale 
eller noget helt andet.

TEMA: KAPITALISME! HVORFOR!
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SATIRE SOM GENRE 
I dette tema skal I arbejde med genren satire. INGVAR! er nemlig en politisk satire, der udstiller 
kapitalismen og menneskers besættelse af penge og gevinster. Satire og politisk satire kan 
netop bruges til at påpege det sjove og sommetider nærmest absurde i den verden, vi lever i. 

SATIRENS KENDETEGN

A.  Lav en kort beskrivelse af genren satire. Hvad kendetegner genren, og hvad kan den 
bruges til? Hvad har den historisk været brugt til? Hvor er den til stede i jeres hverdag? 

B.  Find et eksempel på politisk satire. Sammenlign jeres eksempler i grupper og diskutér, 
hvordan satiren bliver brugt, og hvad den kan have af effekt. 

C.  Analyser nedenstående meme. Er det politisk satire? Hvad eller hvem udstiller den? 
Sammenlign INGVAR! og nedenstående meme – hvordan bruger de genren politisk 
satire hver især? 

OPGAVE 1.

TEMA: SATIRE SOM GENRE



EKSTRA 
OPGAVE: 

Lav jeres egen satire
Nu er I blevet indført i den politiske satire, og hvad genren 
er og kan. Nu skal I lave jeres egen politiske satire! 
I bestemmer selv mediet – det kan være alt fra en mini-
forestilling til en video til et meme. Vis jeres produkter for 
hinanden og diskutér de forskellige medier, man kan bruge 
til satire, og hvad de forskellige medier kan. 
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SATIREN I INGVAR! 

A.  Snak om INGVAR! som politisk satire. Hvad kendetegner INGVAR! som politisk satire? 
Hvordan bruger forestillingen genren og til hvad? Hvad er budskabet i INGVAR!?  
Hvad kritiserer den, og er der noget, som den fremhæver som godt?  

B.  Satire bruges også ofte til at vise, hvem der har magt, og hvordan denne magt bruges 
eller misbruges. Lav en magtanalyse af INGVAR! i grupper. Hvem eller hvad har magt  
og status i forestillingen? Hvordan bruges magt og til hvad? Er der magt, der bliver  
misbrugt? Hvordan bruges satiren til at udstille magtforholdene? 

OPGAVE 2.

TEMA: SATIRE SOM GENRE
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POLITISKE IDEOLOGIER
I forestillingen optræder diverse politiske ideologier såsom demokrati, kommunisme og 
fascisme. Dette tema omhandler disse politiske ideologier og skal være med til at definere 
og skabe samtale om dem. 

POLITISKE IDEOLOGIER

A.  Hvad er definitionen af demokrati, kommunisme og fascisme? Og på hvilken måde 
optrådte disse politiske ideologier i forestillingen?

B.  Diskutér på klassen hvor stor en rolle de politiske ideologier havde i forestillingen.  
Hvor vigtige var de for forestillingen og for Ingvar som karakter? 

C.  Læs uddraget af denne artikel fra Information:5

D.  Havde Ingvar og hans forretning et politisk ideologisk grundlag? Hvordan kom dette  
til udtryk i forestillingen? Hvilken politisk ideologisk tilgang skulle Ingvar Kamprad  
have haft for, at forestillingen kunne have endt anderledes?

5  https://www.information.dk/kultur/2018/08/ingvar-kamprad-1926-2018-ikea-goere-hverdagen-smukkere

OPGAVE 1.

TEMA: POLITISKE IDEOLOGIER
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IDENTITET OG “SKÆBNE”
I INGVAR! virker det nærmest som Ingvars skæbne at starte IKEA. Hele sit liv er han blevet opdraget 
til at tænke ud fra en kapitalistisk tankegang, hvor profit og gevinst er et mål for succes, og menne-
skelige relationer virker mindre vigtige. Dette er med til at forme hans identitet og gøre ham til den, 
han er. I dette tema skal I arbejde med skæbne og identitet, og hvordan disse påvirker både Ingvar 
og jer selv.

INGVARS SKÆBNE

A.  Diskutér skæbne-begrebet. Tror I på det, og hvad taler for og imod? Kunne Ingvar have 
handlet anderledes, eller var hans eneste mulighed at følge skæbnen og starte IKEA? 

B.  Læs nedenstående definition på socialisering. Snak om socialisering i INGVAR! Hvem  
er med til at socialisere Ingvar, og hvilke færdigheder og normer lærer han er vigtige? 

D.  Hvad var der sket, hvis Ingvar havde taget nogle andre valg? Kunne han have gjort  
det af sig selv, eller var det nødvendigt, at omverdenen havde socialiseret ham ander-
ledes? Lav et oplæg eller skriv en fiktiv tekst om en anden vej, Ingvar kunne have valgt. 

6  https://denstoredanske.lex.dk/socialiseringe

OPGAVE 1.

Socialisering er indlæring af færdigheder og normer. 
Det	er	en	proces,	der	hele	tiden	finder	sted	i	større	eller	
mindre grupper og i samfundet generelt. Socialiserings-
processen er bestemt af mange faktorer, især familien 
og opdragelsen (primærsocialisering), skolegangen 
(sekundærsocialisering), mediernes påvirkning, 
daginstitutionerne, deltagelsen i arbejdslivet, 
arbejdsløshed samt økonomiske og kulturelle forhold.6

TEMA: IDENTITET OG “SKÆBNE”
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EKSTRA 
OPGAVE: 

Inddel klassen i grupper på 4–5 elever. I grupperne 
vælger de et oplæg om en anden vej, Ingvar kunne have 
gået ELLER en alternativ slutning på INGVAR! De skal nu 
dramatisere dette oplæg, altså lave en mini-forestilling, 
på maksimum 5 minutter. 

Grupperne fremfører deres forestillinger for hinanden. 
Efter hver fremførelse giver publikum positiv feedback, og 
I kan diskutere, hvad der skulle til, for at Ingvars skæbne 
kunne have lignet den i fremførelsen. 

TEMA: IDENTITET OG “SKÆBNE”
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IDENTITETSDANNELSE

A.  Diskuter på klassen hvad identitet er, og hvilke aspekter det kan have.

B.  I forestillingen er Ingvars identitet blandt andet bundet op på hans forretning. Hvad er 
vigtigt for din identitet? Lav et mindmap med dig selv i midten og stikord rundt  
omkring, der er vigtige for, hvordan du identificerer dig, hvad der er vigtigt for dig og  
din selvopfattelse. Brug nedenstående skabelon eller design din egen. 

OPGAVE 2.

Mindmap 

TEMA: IDENTITET OG “SKÆBNE”
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C.  Sammenlign jeres mindmaps i grupper. Er der nogle ting, der går igen? Hvilke slags  
faktorer har I typisk brugt til at definere jeres identitet? 

D.  Lav et mindmap for Ingvar ud fra det, I ved og tror om ham, efter I har set forestillingen.  
Hvad er vigtigt for ham og for hans selvopfattelse? 

E.  Identitet kan inddeles i nedenstående kategorier. I grupper skal I snakke om, hvilke af  
de nedenstående kategorier som jeres mindmaps kommer ind på. Perspektiver det 
også til INGVAR! Hvilke kategorier definerer Ingvar sin identitet ud fra?

 
     •   Jeg-identitet: Biologisk arvemasse, oplevelser og erfaringer gennem barndommen, 

Ikke uforanderlig, men typisk stabil over tid.
     •   Personlig identitet: Vores selvbillede. De bevidste valg vi tager om at fremstille os 

selv på en bestemt måde. Foranderlig.
     •   Social identitet: Andres opfattelse af en. Foranderlig. Kan skifte med omgivelserne.
     •   Kollektiv identitet: Det at føle man er en del af en større gruppe, som deler værdier, 

normer og forestillinger om, hvordan gruppen adskiller sig fra andre grupper. Man 
kan have mere end én kollektiv identitet, fx både dansker, muslim og gymnasieelev.7 

F. Skriv et brev til dig selv ud fra et af nedenstående oplæg: 
     1.   Et brev til dig selv i fortiden hvor du fortæller om din nuværende identitet.  

Kom især ind på personlig og social identitet. 
     2.   Et brev til dig selv i fremtiden hvor du fortæller om dine ønsker for din fremtidige 

identitet. Kom især ind på personlig og social identitet. 
     3.   Et brev til dig selv i dag hvor du beskriver din identitet, og hvorfor du værdsætter 

den, eller hvad du ville ønske, du kunne ændre ved den. Kom især ind på  
jeg-identitet og kollektiv identitet. 

 7 https://www.studienet.dk/samfundsfag-a-noter/sociologi/identitetsdannelse

TEMA: IDENTITET OG “SKÆBNE”
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IDENTITET OG UNGES UDFORDRINGER

A.  Gå i grupper af 2–4 og saml artikler fra diverse medier omkring unges udfordringer  
med identitet. Det kunne blandt andet være forventninger fra omverden, seksuel 
identitet, kultur, religioner, politik mm.

B.  Snak på klassen om hvor vidt I er enige med hinanden angående unges udfordringer 
med at finde sin identitet.

OPGAVE 3.

EKSTRA 
OPGAVE: 

Gå i grupper af 2-4, og lav en FB-profil / IG-profil til Ingvar 
enten digitalt eller i fysisk form. Hvad ville han fremhæve 
ved sig selv?
    •  Hvilke sider ville han følge?
    •  Hvem ville han være venner med?
    •  Hvilke begivenheder er han til?
    •  Hvad handler hans opslag om?
    •  Andet

TEMA: IDENTITET OG “SKÆBNE”
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INGVAR! 
– EN FORESTILLINGSANALYSE
Når man har set en forestilling og skal arbejde med den, kan det være et rigtig godt redskab 
at lave en forestillingsanalyse. En forestillingsanalyse kan også bruges som grundlag til en 
anmeldelse eller en opgave. I dette tema bliver I guidet igennem en simpel metode til at lave en 
forestillingsanalyse af INGVAR!

DE NØDVENDIGE FAKTA

A.  Som det første i en forestillingsanalyse må man kigge på de fakta om forestillingen, 
der er relevante for din analyse. Svar på følgende spørgsmål og udvælg dem, som skal 
med i din analyse: 

     •  Hvem har lavet forestillingen, og hvem var med i den? 
     •  Hvad handlede forestillingen om – kort fortalt?
     •  Hvor lang tid varede forestillingen? 
     •  Hvor og hvornår hørte du om forestillingen? 
     •  Hvad var dine tanker om forestillingen på forhånd? 
     •  Hvilken tid foregik forestillingen i? 
     •  Hvor mange personer var med, og hvem var deres karakterer? 
     •  Tager forestillingen udgangspunkt i noget historisk / virkelige hændelser?

OPGAVE 1.

TEMA: INGVAR! – EN FORESTILLINGSANALYSE
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ANALYSE AF RELEVANTE ENKELTELEMENTER

A.  Teaterforsker Patrice Pavis har lavet et spørgeskema, der bruges til at analysere teater- 
forestillinger. Her kommer han ind på en række ”tegn”, der kan sige noget vigtigt om 
forestillingen. Læs om de enkelte tegn og overvej, hvad I synes, der var vigtigt i INGVAR! 
Man bruger ikke spørgeskemaet i sin helhed, men udvælger de tegn som er vigtige for 
forestillingen og den analyse, man gerne vil lave. 

OPGAVE 2.

Forestillingen generelt 
•  Hvad holder forestillingen sammen? 
•  Relationen imellem de forskellige elementer (lys, lyd, kostumer, scenografi osv.)? 
•  Er der et æstetisk princip i forestillingen?

→→

Scenografi
•  Hvilke rumlige former er anvendt? 
•  Hvad er relationen imellem tilskuerrummet og scenen? 
•  Hvilke farver er der anvendt, og hvad forbinder I med de farver? 

→→

Lys
•  Hvad er dynamikken i lyssætningen? 
•  Hvad er relationen mellem skuespillerne og lyset? 
•  Hvad er relationen mellem scenografien og lyset? 

→→

Rekvisitter
•  Hvilke rekvisitter er anvendt? 
•  Hvad funktion har rekvisitterne? 
•  Hvad er relationen mellem rekvisitter og skuespillerne? 

→→

Kostumer
•  Hvad er kostumerne, og hvad kan de? 
•  Hvilken relation har kostumerne til skuespillernes kroppe?  

→→

TEMA: INGVAR! – EN FORESTILLINGSANALYSE
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Skuespillerne
•  Er der fokus på enkelte skuespillere eller på ensemble? 
•  Hvad er relationen mellem skuespillerne og deres roller? 
•  Hvilke typer gestik og mimik bruger skuespillerne? 

→→

Musik og lyd
•  Hvilken type musik er der brugt i forestillingen? 
•  Hvilke typer af lydeffekter er der brugt? 
• Hvilke funktioner har musik og lyd i forestillingen? 

→→

Forestillingens forløb (dramaturgi) 
•  Hvordan er dynamikken i forestillingen? 
•   Hvordan er dynamikken mellem de forskellige elementer 

(lys, lyd, kostumer, scenografi osv.)?

→→

Forestillingens fortælling (narrativet) 
•  Hvilken historie bliver fortalt? 
•  Hvordan er plottet struktureret? 
•  Hvordan formidles historien af skuespillerne og iscenesættelsen? 

→→

Teksten
•  Hvilken rolle spiller dramateksten? 
•  Hvad er relationen mellem tekst og den visuelle og auditive udformning? 

→→

Publikum
•  Hvor fandt forestillingen sted? 
•  Hvordan reagerede publikum? 8 

→→

Afhængig af hvor lang eller kompleks din analyse skal være, vælger du 1-3 tegn og går
i dybden med dem. Svar på spørgsmålene fra Pavis’ spørgeskema og nedskriv eventuelle 
andre spørgsmål, tanker og refleksioner du måtte have i forbindelse med tegnene.

8 Spørgeskemaet er her fremlagt i bearbejdet form fra bogen Forestillingsanalyse af Michael Eigtved

TEMA: INGVAR! – EN FORESTILLINGSANALYSE
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DISKUSSION OG KONKLUSION

A.  Afhængig af hvor lang eller kompleks din analyse skal være, kan den også indeholde  
en diskussion. Tænk for eksempel over modsatrettede tegn fra din analyse af de enkelte 
elementer og diskuter de forskellige ting, dette kan betyde. 

B.  Slut din analyse af med en konklusion, der kort opsummerer de pointer, du har fundet 
frem til i løbet af din forestillingsanalyse. 

OPGAVE 3.

TEMA: INGVAR! – EN FORESTILLINGSANALYSE



 

TAK fordi I har benyttet 
undervsiningsmaterialet  fra 
Fredericia Musicalteater! 

Har du som underviser 5 minutter til at give 
os feedback? Det ville betyde meget for os 
og for udarbejdelsen af vores fremtidige 
undervisningsmaterialer! KLIK HER

I kan læse mere om teatret, om vores
forestillinger samt kontakte os på 
www.fredericiamusicalteater.dk

Billetter til INGVAR! koster 60 kr.  
for både elever og lærere, og det er inklusive 
en Q&A efter forestillingen. De bestilles via 
billet@fredericiamusicalteater.dk 
– ved bestillingen skal følgende oplyses:

• Klassetrin
• Antal – fordelt på elever og lærer
• Skolens adresse og evt. EAN-nummer
• E-mail og telefonnummer på kontaktperson
•  Betalingsform: faktura (pris 50,00) 

eller link til betaling online med kort

Dette materiale er udviklet som en del af et 
sponsorsamarbejde med ADP

https://forms.gle/f2gk3VaGHRNvMRcm9

