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Praktisk info

Spilleperiode 16 Februar 2019 – 16 Marts 2019 (på Sort/Hvid i København)
 21 Marts 2019 – 04 April 2019 (på Mungo Park Kolding) 

Varighed 90 min.

Billetter Billetter hos billet@sort-hvid.dk / 70 70 74 94 
 For billetter til spilleperioden i Kolding kontakt 
 billet@mungoparkkolding.dk / 29 71 00 00 

Priser og rabatter Gruppe (min. 6 unge under 25 år): 40 kr. 
hos Sort/Hvid  Normalpris: 195 kr. (fredage 155 kr.) 
 Teaterrabat: 145 kr. (fredage 105 kr.)
 Studerende (over 25 år): 145 kr. (fredage 105 kr.)
 Unge (under 25 år): 125 kr. (fredage 80 kr.)
 Gruppe (min. 10 voksne): 155 kr. (fredage 115 kr.)

Pædagogiske tilbud Sort/Hvid kan tilbyde artist talks og workshops i forbindelse med 
forestillingen. Kontakt billet@sort-hvid.dk for mere info. 

Køb bogen med rabat  Da manuskriptet til FRIT FLET består af materiale fra en 
ophavsrettighedsbeskyttet bog, har vi desværre ikke mulighed for at dele 
manuskriptet med gymnasier. Vi kan dog sende en oversigt over hvilke 
tekster, som vi benytter. Desuden har vi i samarbejde med Gyldendal 
mulighed for at sælge bogen til bare 200 kr. (normalpris 349,95 kr.). 
Kontakt billet@sort-hvid.dk angående dette. 

Kunstnerisk hold  Fællesbogen FRIT FLET er skrevet af Mette Moestrup, Line Knutzon og 
Naja Marie Aidt. Forlag: Gyldendal, bogen er produceret i samarbejde med 
Gyldendal Group Agency.

Tekstbearbejdelse Liv Helm, Tanja Diers, Franciska Zahle, Hannah Schneider
Instruktør  Liv Helm
Scenograf 
og kostumedesigner Franciska Zahle
Komponist og 
musikalsk intruktør  Hannah Schneider
Dramaturg Tanja Diers
Kostumier og 
rekvisitør  Anna Ladas
Lysdesigner Morten Kolbak
Lyddesigner Asger Kudahl
Medvirkende  Sofie Torp, Ina-Miriam Rosenbaum, Kirsten Peüliche, Marie Nørgaard

Teaterforestillingen FRIT FLET er støttet af Statens Kunstfond, Wilhelm Hansen Fonden og 
Sonning-Fonden og bliver skabt i samarbejde mellem Sort/Hvid og Mungo Park Kolding

FRIT FLET skolematerialet er udarbejdet af Jamie Morton, redigeret af Maja Vadum Larsen 
og designet af Wrong.
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Introduktion

Forestillingen FRIT FLET er baseret på den ikoniske fællesbog af samme navn. Bogen er skrevet 
af Naja Marie Aidt, Line Knutzon og Mette Moestrup, og blev udgivet i 2014. Bogen har opnået 
ikonisk status for kvinder på tværs af generationer. Politiken har sågar opkaldt en litteraturpris 
efter bogen, der har været totalt udsolgt i landets boghandlere og netop er blevet genudgivet 
fra forlaget Gyldendal. Det er et værk på mere end 600 sider med alt fra digte til e-mails og 
familiefotos. Forfatterne har skrevet sammen, hver for sig og på hinandens materiale. På den 
måde bryder bogen på flere planer med det klassiske bogformat. Teaterudgaven af FRIT FLET 
eksperimenterer ligeledes med form, indhold og genrer, når en scenograf, en instruktør, en 
komponist og en dramaturg sammen fletter et sanseligt scenisk værk af  bogen.

Dette materiale kan danne inspiration til at arbejde med forestillingen FRIT FLET sammen med en 
gruppe elever. Det er primært udarbejdet til gymnasieklasser. Materialet lægger særligt op til brug 
i fagene dansk, samfundsfag, historie og naturligvis drama og musik. Materialet kan både bruges 
til arbejde med bogen og forestillingen. Det kan for eksempel bruges, inden I ser forestillingen 
til indledende analyse af dele af bogen samt introduktion til dens tematikker. Desuden kan 
det naturligvis bruges efter, at I har set forestillingen, til analytisk og tematisk viderearbejde 
med forestillingen. Som et særligt tilbud kan bogen FRIT FLET købes hos Sort/Hvid til 200 kr. 
(Normalpris 349,95 kr.). Kontakt billet@sort-hvid.dk for at høre nærmere. 
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FRIT FLET bliver skabt i tæt samarbejde mellem instruktør Liv Helm, scenograf Franciska Zahle, 
komponist Hannah Schneider og dramaturg Tanja Diers. Ligesom bogen er flettet af forskelligt 
tekstmateriale, fletter de kunstarterne sammen i teaterudgaven.

Liv Helm
Instruktør

Instruktør uddannet ved Den Danske Scenekunstskole i 
2015. Allerede inden Helm forlod skolen debuterede hun 
i 2014 med Overload på Odense Teater, som senere blev 
nomineret til Årets Særpris ved Reumert 2015. Liv Helm har 
instrueret forestillingerne Dødshjælp på Mungo Park Kolding 
(2015) sammen med blandt andet scenograf på FRIT FLET 
Franciska Zahle, Og nu: Verden! på Husets Teater (2016) 
og Det rene rum på Aarhus Teater (2016). Sammen med 
komponist Matilde Böcher driver Helm duoen MA Archive, 
der arbejder i spilrummet mellem teater, kor og installation. 
Foruden Overload har de sammen skabt blandt andet 
Salamimetoden på Aarhus Teater (2015), Transfervindue 
på Det Kongelige Teater (2017) og senest Messias i nat 
på Husets Teater (2018). Liv Helm har modtaget flere 
priser: Talentprisen ved Reumert 2016, Teaterkatten 
2016 og sammen med komponist Matilde Böcher den 
årlige præmiering af Statens Kunstfonds Legatudvalg for 
Scenekunst (2017). Helm er en del af bestyrelsen i HAUT, en 
platform til udvikling for nye scenekunstnere. HAUT har til 
huse på Sort/Hvid. 

Franciska Zahle
Scenograf og kostumedesigner

Scenograf og kostumedesigner uddannet på Den Danske 
Scenekunstskole i 2015. Debuterede i 2015 som scenograf 
på Dødshjælp på Mungo Park Kolding sammen med blandt 
andet instruktør på FRIT FLET Liv Helm. Derefter skabte 
Zahle det sceniske univers til Melodien der blev væk på 
Nørrebro Teater. For dette modtog hun i 2016 en Reumert 
som Årets Talent. Siden har hun stået bag Medea på 
Uppsala Stadsteater (2016), Skymningsrøg på Göteborg 
Stadsteater (2016), Medea på Aarhus Teater (2017), 
Revolusjon på Nationalteatret i Oslo (2017) og Et Dukkehjem 
på Helsingborg Stadsteater (2017). I Sort/Hvid-regi har man 
kunnet opleve hendes scenografi og kostumer i Hospitalet 
og Revolution, som begge er skabt sammen med Aarhus 
Teater (2018). Senest har Franciska Zahle skabt den meget 
roste scenografi samt kostumer til Aladdin, som Sort/
Hvids kunstneriske direktør Christian Lollike iscenesatte 
på Det Kongelige Teater (2018). Ved siden af sit arbejde 
som scenograf driver Franciska Zahle desuden online-
interiørbutikken www.deuxieme.dk. 

Om holdet bag forestillingen

Foto af Kia Hartelius

Foto af Kia Hartelius
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Om holdet bag forestillingen

Hannah Schneider
Komponist og musikalsk instruktør 

Sangerinde og komponist. Debuterede i 2009 med det 
anmelderroste soloalbum Hannah Schneider. Hun var 
i 2008 en del af udviklingsforløbet KarriereKanonen på 
DR. Schneider har siden da udgivet pladerne Window 
Sessions (2011), Me vs. I (2012) og Red Lines (2014), 
alle på Sony Music. Hannah har som komponist skabt 
flere værker, senest Alfabet over Inger Christensens 
digte af samme navn til festivalen nORD. Sammen med 
produceren Nicolai Kornerup udgør hun den elektroniske 
duo AyOwA, som med deres dansksprogede tekster og 
mørke nordiske electronica har fået et stort publikum, 
også ud over landets grænser. De har udgivet to Ep'er: 
Eremit (2017) og Farvel (2018). AyOwA har spillet 
koncerter på både Spot Festival og Roskilde Festival, 
samt turnéret over hele Europa. På teatret har Schneider 
skabt musik til Melodien, der blev væk på Nørrebro Teater 
(2016) og Revolt. She Said. Revolt again. på Husets Teater 
(2018). Som stiftende medlem af koret Korage har hun 
optrådt på Det Kongelige Teater (2017) og i Cisternerne 
(2018). Senest har hun med performancegruppen Philip 
Schneider skabt musik til udstillingen Eternal Flame på 
galleriet Eighteen / V1 (2018).

Tanja Diers
Dramaturg

Dramaturg uddannet fra Teater- og performancestudier på København Universitet i 2011. Har 
2011-2017 været ansat som dramaturg og international koordinator på Sort/Hvid. Her har hun 
lavet en lang række forestillinger sammen med Christian Lollike bl.a. de REUMERT-vindende 
forestillinger Living Dead (2016), Erasmus Montanus (2017) og Manifest 2083 (2012). Tanja har 
også arbejdet sammen med en lang række andre instruktører og kompagnier som f.eks. Fix&Foxy 
på Landet uden drømme på Eventministeriet (2017) og Mod alle odds på Betty Nansen Teatret 
(2018), Exodus af Schmidt/Liebmann (2015) og I Am Also Somalia af Ditte Maria Bjerg, Global 
Stories og Sort/Hvid (2017). Udover virket som dramaturg fungerer Diers også som kurator og 
kreativ producent. Hun har i det virke bl.a. præsenteret Martyrmuseum på Nordwindfestivalen i 
Berlin og Hamburg sammen med The Other Eye of a Tiger (2017) og er i 2018/19 udvalgt som 
Danish Arts Fellow på Manchester International Festival.

Foto af Kia Hartelius

Foto af Tine Reingaard Juul
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FORESLÅEDE FAG: Dansk 

Det kan være en fordel at kigge og læse i bogen FRIT FLET enten før eller efter, man har 
set forestillingen. Dette afsnit lægger op til analyse af bogen og kan både bruges før, efter 
eller i samspil med analyse og diskussion af forestillingen. Grundet bogens længde samt 
eksperimentelle form anbefales det at udvælge en del af bogen til analyse. Forfatterne har givet 
bogens materiale deloverskrifter i indholdsfortegnelsen, som man med fordel kan bruge til denne 
udvælgelse.  

Opg 1 Boganalyse 

1  Giv et kort referat af FRIT FLET. Hvad handler teksterne overordnet om? 

2  Hvordan er bogen generelt bygget op? 

3  Hvordan ville du kategorisere bogen genre- og stilmæssigt? Hvis ikke du kan placere  
bogen, så forklar hvorfor. Hvordan bryder bogen med klassiske kategoriseringer?  

4  Hvilke generelle temaer og budskaber kan du identificere i FRIT FLET?

5  Reflekter over de tre personer/stemmer, som optræder i bogen. Hvilken fortællertype er 
på spil? Tænk både, hvorvidt fortælleren er 1. person eller 3. person, men også hvorvidt 
fortælleren er alvidende, objektiv, skjult eller synlig? Har de tre personer/stemmer hver deres 
perspektiv i bogen? 

Opg 2 Anmeldelse

Skriv en kort anmeldelse af FRIT FLET. Anmeldelsen bør indeholde de basale fakta om bogen 
(titel, udgivelsesår, forfattere), en overordnet beskrivelse af bogens form og indhold (vigtige 
temaer, bogens opbygning m.v.) og naturligvis din vurdering af bogen. 

Opg 3 Dit bidrag til FRIT FLET

Forestil dig, at du skal skrive et bidrag til FRIT FLET. Du kan selv vælge formatet (f.eks. digt, 
beretning, personlig historie m.v.), tema og indholdet i dit bidrag. Eventuelt kunne dette ske 
i et Google Docs-dokument, hvor I har mulighed for at skrive på hinandens tekster, ligesom 
forfatterne til FRIT FLET gjorde. 

I kan også, fælles i klassen, vælge et overordnet tema og lave hver jeres bidrag, der tilsammen 
bliver et komplet værk: jeres egen version af FRIT FLET. 

Del 1 Bogen FRIT FLET 
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Del 2 Forestillingen FRIT FLET 

FORESLÅEDE FAG: Drama, dansk

Opg 1 Forestillingsanalyse

I en analyse af forestillingen kan I arbejde med følgende temaer:

HANDLING Hvad er forestillingens handling? Hvad sker der? Hvordan bygges 
handlingen op?Hvordan hænger de forskellige scener/sekvenser/karakterer/
tekster/numre sammen?

TEMAER  Hvilke temaer kredser forestillingen omkring? Hvordan kommer de til 
udtryk? Kan du drage paralleller mellem tematikkerne og forestillingens 
form? 

SKUESPILLERE  Hvilke skuespillere er med i forestillingen? Karakterisér dem. Hvilken
OG SPILLESTIL  kvindefigur symboliserer de? Hvilke forskelle og ligheder er der mellem 

kvinderne på scenen? Hvordan er deres spillestil? Naturlig? Absurd? 
Kropslig? Ændrer spillestilen sig?

 
KOSTUMER  Hvad har skuespillerne på i forestillingen? Hvordan bruger skuespillerne 

deres kostume? Ændrer kostumerne sig? Hvordan understøtter/udfordrer/
opbygger kostumerne karaktererne?

 
SCENOGRAFI  Hvad ser du på scenen? Hvilket udtryk giver det? Hvordan er lyset? 

Hvilken stemning giver scenens udsmykning og lyssætningen? Hvordan 
anvendes det, der er på scenen? Hvordan hænger scenografien sammen 
med teksten og musikken?

LYD/MUSIK  Hvordan er sammenhængen mellem musikken, teksten og det visuelle? 
Hvordan bruges musikken til at understøtte eller modvirke temaer, 
karakterer, stemninger m.v.? Hvilken stemning er der i musikken i 
forestillingen? Hvilke instrumenter anvendes? Hvilke effekter anvendes? 
Hvilke stemmer anvendes? Hvordan udtrykker disse stemmer/instrumenter 
sig? Diskutér harmoni/disharmoni i musikken. Hvad gør dette for 
stemningen?
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FORESLÅEDE FAG: Dansk, engelsk, drama, mediefag, samfundsfag

Opg 1 FRIT FLET - Fra bog til scene

1  Hvilke centrale temaer tager bogen op? Hvilke tager forestillingen op? Hvad er der af 
ligheder og forskelle? Er der lagt mere eller mindre vægt på særlige temaer i forestillingen?

2 Tænk over bogens form. Hvordan er den sat op? Hvordan er den at læse? 
 Tænk over forestillingens form. Hvordan er den sat op? Hvordan er den at se?
 Prøv at sammenligne de to oplevelser. Har de noget tilfælles? 

3  Hvordan håndteres bogens utraditionelle komposition i teateropsætningen? Er det den 
samme komposition? Hvad er det samme, hvad er forskelligt?

4  Hvordan kan man kategorisere bogen og forestillingen? Hvilke genrer kan man placere dem 
under? Er det de samme?

5  Overvej titlen FRIT FLET. Hvordan afspejler titlen bogen og forestillingens form og indhold? 
Har titlen samme betydning i begge værker?

Opg 2 Remidering

ARTIKEL Læs artiklen af Erik Exe Christoffersen og besvar de efterfølgende spørgsmål.
 https://www.information.dk/debat/2009/05/remediering-fidus-kreativ-strategi 

1  Forklar med dine egne ord, hvad remediering betyder. 

2  Hvilke fordele og ulemper er der ved at oversætte fra ét medie til et andet?

3  Hvorfor mener Erik Exe Christoffersen, at ”remedieringen fra film til teater er et centralt 
kreativt og kunstnerisk greb i tiden”? Hvad fremhæver han sker i remedieringen i artiklens to 
eksempler (henholdsvis Pretty Woman A/S og Kitchen)? 

4  Hvad kan teatret tilføre bogen? Filmen? Hvordan kan dette ændre oplevelsen af værket? Du 
kan også vende spørgsmålet om, f.eks. hvad kan filmen tilføre teaterforestillingen? 

Del 3 Fra bog til scene 

REMEDIERING er en (kreativ) oversættelse, overførsel eller kopiering 
fra et medium til et andet. Vi ser tit eksempler på remediering i dag, 
både i teatret, film, litteratur og andre kunstformer. En remediering 
kan være kontroversiel, idet den både kan belyse et værk på en ny, 
interessant måde, men også kan risikere at ende som en dårlig kopi. 
Remediering kan også forstås som en bredere tendens i samtiden. 
De amerikanske professorer Richard Grusin og Jay David Bolter taler 
om det remedierede selv som antyder, at vi konstant (gen)skaber os 
selv og vores identitet igennem forskellige medier – se Remediation: 
Understanding New Media (1999) af J. David Bolter & Richard Grusin.
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Del 3 Fra bog til scene 

5  Kender du andre værker, der er oversat fra ét medie til et andet? Hvad fik du ud af disse 
remedieringer? Var der nogen nye temaer eller indsigter i værket, du blev opmærksom på? 
Blev din læsning af værket anderledes? Var der andre budskaber? 

6  Tænk på remediering som et bredere fænomen i samtiden. Hvordan kan man tale om 
remediering i den moderne verden? Hvordan kan for eksempel robotter eller sociale medier 
forstås som remediering? Diskutér, hvordan teknologien har påvirket remediering. 

EKSEMPLER PÅ REMEDIERING
William Shakespeare: Romeo og Julie (1597) → Baz Luhrmann: Romeo + Julie (1996) 
Mary Shelley: Frankenstein (1818) → flere teateropsætninger og filmatiseringer 
Bram Stoker: Dracula (1897) → flere teateropsætninger og filmatiseringer 
Disney: Løvernes Konge (1994) → Julie Taymor: The Lion King (1997)
David Lynch: Twin Peaks (1990-91) → Fix & Foxy: Velkommen til Twin Peaks (2016)
Bret Eston Ellis: American Psycho (1991) → Mary Harron: American Psycho (2000)
Lars Von Trier: Riget (1994-97) → Det Kongelige Teater: Riget (2017)

Der er også flere aktuelle eksempler på remediering. Filmen First Man (2018) er baseret på James 
R. Hansons biografi og det populære computerspil Tomb Raider er også blivet omsat til en film 
(2018). Herhjemme har vi også netop kunnet opleve tv-serien SKAM som teaterforestilling på 
Aveny-T og Martin Andersen Nexøs roman(er) fra 1906-10 Pelle Erobreren har netop spillet som 
teater på Østre Gasværk. Bogen Kvinde Kend Din Krop af Mungo Park har gennem en årrække 
spillet rundt i landet. Disse eksempler kan eventuelt bruges i samarbejde med FRIT FLET til at 
diskutere effekterne af remediering. 

Opg 3 Pitch en remediering

Forestil dig, at du er instruktør eller forfatter. Vælg et værk du gerne vil lave en remediering af 
og skriv en pitch, hvor du begrunder, hvorfor det er relevant at lave en remediering af netop 
dette værk. Du skal sælge din idé og overbevise modtageren om, at det medie, du overfører det 
originale værk til, kan tilføre værket noget nyt.  
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FORESLÅEDE FAG: Musik, drama, dansk

Musik spiller en stor og vigtig rolle i FRIT FLET. Hannah Schneider, som er sangerinde og 
komponist, står bag musikken til forestillingen, der er skabt af både indspillede samples, effekter, 
reallyde og stemmer fra rummet, skuespillerne og scenografien. Hannah Schneider har skrevet 
sangteksterne frit efter Naja Marie Aidt, Line Knutzon og Mette Moestrup. 

 
Opg 1 Musikken

Prøv at karakterisér musikken i FRIT FLET. Diskutér:

1  Forholdet mellem kor og solo
2 Primære instrumenter/stemmer, og hvordan de kommer til udtryk
3 Sammenhængen mellem musikken, teksten og scenografien
4 Overgangen mellem musik og tekst
5 Effekter, og hvorfor de bruges/ikke bruges
6 Rytme, harmoni, melodi og tempo

MODEL Musikanalysen kan evt. uddybes med denne analysemetode fra Musikipedia: 
 https://www.musikipedia.dk/stikord-til-musikanalyse

Opg 2 Harmoni / Disharmoni 

Hvordan vil du som udgangspunkt definere:

HARMONI    

DISHARMONI  

Overvej forholdet mellem harmoni og disharmoni i musikken i FRIT FLET. Hvilke følelser 
frembringer henholdsvis harmoni og disharmoni? Hvordan oplevede du dette i FRIT FLET?

Opg 3 Effekter og stemmer

Overvej de stemmer, vi hører i musikken i FRIT FLET. Prøv at karakterisér dem. Diskutér toneleje, 
klang og kraft. Hvilken stemning skabte de enkelte stemmer? Hvad fik de dig til at føle? Hvilke 
associationer gav de forskellige stemmer dig? Hvordan føles forskellen på de “rene” stemmer, og 
stemmerne fulde af effekter?

Prøv for eksempel at huske, hvordan forestillingen brugte:

1 Samples (kort stykke indspillet musik) 
2 Vocoder (apparat, der kan forvrænge stemmer)
3 Effektpedaler (pedaler, så man kan styre effekter live fra scenen) 
4 Kontaktmikrofoner (mikrofon, der reagerer på bevægelse frem for lyd) 

Del 4 Musik
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Del 4 Musik

I kan også undersøge en specifik sang – nedenstående har Hannah Schneider for eksempel skabt 
af en ikke-lyrisk tekst i bogen (s. 378). Hvad fortæller sangen? Hvordan blev sangen fremført? 
I kan også sammenligne teksten i bogen og sangteksten. Se for eksempel på: Hvad er taget 
med, hvad er ikke? Hvilken stemning giver teksten i bogen, hvilken stemning giver sangteksten? 
Hvordan blev stemningen understøttet auditivt? 

Jeg har arvet nogle smerter
Jeg har arvet nogle smerter
fra min far
fra min farmor
den lille skarpe smerte, den er slet ikke min egen
fra min far
fra min farmor

Den smerte dér, den føles ikke, som om den er min egen
den flytter rundt
som et lille spøgelse

Den der lille skarpe smerte
den vil gerne rejse ud
fuld af flugttrang
meget flugttrang
Den der lille skarpe smerte
den der lille drilleånd
fuld af flugttrang
meget flugttrang

Den smerte dér, måske at den fortæller mig om noget
den flytter rundt
som et lille spøgelse

Sangtekst fra forestillingen og bogen FRIT FLET
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FORESLÅEDE FAG: Dansk, samfundsfag, historie, drama

hey lille m
du er født 
du er pige og født
med de der kornblomstøjne 
en rød mund
du skal nu artikulere dig selv
din krop skal slynge sig ud 
i dage og nætter, du er 
pige og født, hvad betyder det?
at bære kønnet som en amulet
ikke brændemærke 
ikke lænke
ikke lade sig vælte
være sig selv 

Citat fra forestillingen og bogen FRIT FLET

Opg 1 Kvindefigurer i FRIT FLET

1 Beskriv de fire skuespillere, der er på scenen i FRIT FLET. Hvilke kvindefigurer præsenteres i 
FRIT FLET? Tænk både på hverdags- og mytiske typer. 

3  Hvordan påvirker skuespillernes krop, påklædning, alder, mimik, stemme, gestik m.v. vores 
syn på dem/deres rolle?

4  Hvilke temaer og problemstillinger tager forestillingen op? Tænk både på historiske, 
kulturelle og personlige temaer og problemstillinger. 

5  Hvordan ville forestillingen se ud, hvis skuespillerne var mænd? Hvad ville der ske med de 
problemstillinger og temaer, der tages op? Hvilke temaer er centrale på tværs af køn?

Opg 2 Kvinder i samfundet

Overvej hvordan vi, som samfund, opfatter idéen om en kvinde. Hvilke værdier, karakteristika m.v. 
tilfører vi kvinden? Hvad forstår vi som ”en rigtig kvinde”? 

SE DISSE EKSEMPLER PÅ REKLAMER (eller vælg selv en eller flere reklamer):

PEPSI https://www.youtube.com/watch?v=W7jkygJ_QNo 
SNEAKERS https://www.youtube.com/watch?v=vW6ZXHWvaGc
PARFUME https://www.youtube.com/watch?v=4NXbiGTmbrc 
RENGØRINGSMIDDEL https://www.youtube.com/watch?v=Olp8G9p4q7w
SPIES https://www.youtube.com/watch?v=B00grl3K01g

Hvordan markedsføres kvinden i de ovenstående eksempler? Spiller hendes køn en rolle? 

Del 5 Kvindefigurer
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Del 5 Kvindefigurer

Hvordan præsenteres hendes kvindelighed? Er der et formål med denne præsentation? Hvordan 
henvender reklamen sig til hhv. mænd og/eller kvinder?

Se på disse ikoniske kvinder fra populærkulturen. Hvad gør dem/gør dem ikke ”feminine”? 
Hvad er det, vi forventer, og hvad bliver vi overraskede over? 
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FORESLÅEDE FAG: Dansk, samfundsfag

Termonologien om køn og seksualitet udvikler sig konstant. Det kan være svært at holde styr på, 
hvad de forskellige begreber betyder, samt hvordan og hvornår de skal bruges. Det vigtigste er 
naturligvis at tage højde for den enkeltes ønske og tiltale ham/hende/dem, som de ønsker. 

Opg 1 Begreber

Prøv først at definere de følgende begreber uden hjælp fra internettet m.v. Derefter kan du/I 
eksempelvis bruge LGBT Danmark: http://lgbt.dk/ordbog/koensidentiteter-og-koensforstaaelser/
OBS! Nogle af begreberne kan betyde (næsten) det samme.
 

Androgyn
Ciskønnet
Dobbeltkønnet
Interkønnet
Intetkønnet
Non-binær 
Pankønnet 
Queer
Questioning
Transkønnet

Det er vigtigt at skelne mellem køn og seksualitet, selvom vi ofte taler om disse sammen. 
Kønsidentitet handler om, hvordan en person forstår deres eget køn, og seksualitet handler om, 
hvad en person er tiltrukket af og dermed ofte, hvilke(t) køn, en person er tiltrukket af. Alligevel 
hænger de to ting ofte sammen, og nogle begreber dækker både over kønsidentitet såvel som 
seksualitet.

Prøv først at definere de følgende begreber uden hjælp fra internettet m.v. Derefter kan du/I 
eksempelvis bruge LGBT Danmark: http://lgbt.dk/ordbog/seksuel-orientering/
Overvej samtidig, hvorvidt begreberne også betegner personens kønsidentitet. 

Aseksuel
Biseksuel
Demiseksuel
Heteroseksuel 
Homoseksuel
Metroseksuel
Panseksuel
Queer 
Questioning
Transtiltrækning 

Del 6 Køn og identitet 
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Del 6 Køn og identitet 

Opg 2 Terminologiens betydning

1  Se på de tyve begreber, der forsøger at definere kønsidentitet og seksualitet. Kender du 
andre begreber, der ikke er inkluderet? Kan du finde på nogle alternative kønsidentiteter 
eller seksualiteter, der ikke er på listen/ikke er et begreb for? 

2  Diskutér, hvilke karakteristika vi tilskriver forskellige kønsidentiteter og seksualiteter. Hvilke 
stereotyper kan du komme i tanke om? Kan du komme med konkrete eksempler på, 
hvor(dan) disse udtrykkes i bl.a. kunst, (sociale) medier, film og TV?  

3  Tænk på hvilke kønsidentiteter og seksualiteter, der fremstilles i FRIT FLET. Hvordan 
kommer de til udtryk? Udtrykkes der forskellige former for kønsidentitet og seksualitet?  
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FORESLÅEDE FAG: Dansk, samfundsfag, historie

Opg 1  Hvad er feminisme? 

1  Der er mange, forskellige definitioner på feminisme. Hvad forstår du ved begrebet? (Overvej, 
hvor du har din definition fra). 

2  Læs Gyldendals korte artikel om feminisme: 
 http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Samfund/Kvindesagen/feminisme
3  Hvilke definitioner af feminisme finder man hos Gyldendal? 
4  Hvorfor taler artiklen om, at feminisme og kvindekamp i dag er ”splittet”? Er feminisme og 

kvindekamp det samme? 
5  Er feminisme ekskluderende for mænd?

Feminisme betyder grundlæggende LIGESTILLING 
og er derfor i princippet ikke særligt rettet mod kvinder, 
men i lige så høj grad mod mænd.

Citat fra forestillingen og bogen FRIT FLET   

JEG er ikke uenig i eller modvillig over for mange af de tanker, som 
feminister har, jeg FØLER BARE, at jeg deltager i den store kapitalistiske 
dødedans ved at kalde mig det. At jeg bidrager med endnu en planke til 
det store hegn, der adskiller mennesker fra hinanden. Mange siger de 
samme ting, uden at kalde sig NOGET.

Citat fra forestillingen og bogen FRIT FLET   

Opg 2  Feminismens bølger og typer

Feminisme som begreb er tydeligvis komplekst. Derfor taler man i dag om forskellige teorier, 
former for og bølger af feminisme. De forskellige bølger af feminisme er ekstremt omdiskuterede 
og kan være svære at definere. Der er endda debat om, hvorvidt vi i dag kan tale om tre eller fire 
primære bølger af feminisme. 

ARTIKEL http://arkiv.socialister.dk/avis/visartikel.asp?art=36016

1  Hvilken debat opstilles om de forskellige bølger af feminisme?
2  Hvorfor er det, ifølge artiklen, ikke så let af definere og adskille de fire bølger? 

Prøv at google de forskellige bølger og notér årstal, kernepersoner, det primære fokus og de 
vigtigste agendaer og begivenheder for de enkelte bølger. 

FØRSTE BØLGE 

ANDEN BØLGE  

Del 7 Feminisme
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Del 7 Feminisme

TREDJE BØLGE 

FJERDE BØLGE (?)  

I dag dukker flere og flere forskellige typer feminisme op. Søg på google og se, hvilke typer 
feminisme du kan finde. Kan du beskrive én (eller flere) gren(e) af feminisme? 
Eksempler kunne være cyberfeminisme eller økofeminisme.

Opg 3 Intersektionel feminisme 

Den feministiske sociologigren kaldet ”intersektionel feminisme” dækker over, at man behandles 
på baggrund af ikke blot ens køn, men en række parametre som køn, race og klasse. Derfor er det 
krydsfeltet mellem disse, der er afgørende for ens liv. 

LINKS  Se følgende TED Talk med Kimberlé Crenshaw, der har navngivet intersektionalitet: 
https://www.ted.com/talks/kimberle_crenshaw_the_urgency_of_intersectionality 

 eller denne video: https://www.youtube.com/watch?v=ViDtnfQ9FHc

1 Hvordan definerer Crenshaw intersektionalitet? 
2 Hvad er forskellen på intersektionel feminisme og feminisme? Hvorfor er intersektionalitet 

relevant, når vi taler om feminisme? 
3 Kan intersektionel feminisme forstås som en kritik af feminisme? I så fald, hvordan? 
4 På hvilke andre områder kunne man anvende intersektionalitet? 
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FORESLÅEDE FAG: Dansk, samfundsfag, historie

I Danmark fik kvinder stemmeret i 1915, og kvinders rettigheder har som følge af bl.a. den 
feministiske kamp været i fokus i mange år. Forholdet mellem kønnene og deres rettigheder giver 
dog stadig udslag i voldkomme magtkampe – både herhjemme og ude i verden. I Saudi-Arabien 
var det eksempelvis for nyligt en kamp, at kvinder skulle have lov til at køre bil (https://www.dr.dk/
nyheder/udland/overblik-kvinder-i-saudi-arabien-kan-koere-bil-dyrke-sport-og-har-stemmeret), 
og i Indien har to kvinders forsøg på at træde ind i et helligt tempel, ligesom landets mænd 
jævnligt gør, udløst store demonstrationer https://politiken.dk/udland/art6942981/Kvinder-i-
menstruationsalder-vil-ogs%C3%A5-have-adgang-til-ber%C3%B8mt-tempel-i-Indien

Mange steder i verden er kvinder udsatte; dårlige arbejdsvilkår, sexchikane og vold er nogle af de 
omstændigheder kvinder kæmper med. Det er dog langt fra udelukkende uden for den vestlige 
verden, at kvinder diskrimineres på baggrund af deres køn. Dette afsnit lægger op til at arbejde 
med kvinders rettigheder og ligestilling i Danmark, den vestlige verden og globalt. 

Opg 1  Kvinderettigheder herhjemme

Om end Danmark og mange af de lande, som vi sammenligner os med, er kommet langt, når det 
handler om kvinders rettigheder, registreres der stadig diskrimination på baggrund af køn. I kan for 
eksempel orientere jer i følgende materiale:

ARTIKEL Politiken, artikel om ligestilling og ligeløn i Danmark sammenlignet med nordiske 
lande: https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6632909/Det-er-pinligt-at-Danmark-
tr%C3%A6kker-bundplacering-i-ligestilling-mens-alle-vores-nordiske-naboer-topper 

ARTIKEL Kvindfo, artikelsamling om ligeløn: http://www.kvinfo.dk/side/1048/

RAPPORT Statens Institut for Folkesundhed, rapport om vold og seksuelle krænkelser:
 https://www.sdu.dk/da/sif/nyheder/rapport_seksuelle_kraenkelser

OVERSIGT Webmediet Bias, oversigt over undersøgelser af sexchikane:
 http://bias.nu/8-10-kvinder-har-oplevet-sexchikane/
 
RAPPORT Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA), rapport 

om udbredelsen af sexchikane mod kvinder i EU: https://fra.europa.eu/en/
publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report 

Opg 2  Kvinderettigheder på globalt plan

I 2017 lavede det canadiske firma Thomson Reuters en opgørelse over de lande i verden, hvor det 
er farligst at være kvinde. Undersøgelsen er baseret på 548 eksperters udtalelser om vold mod 
kvinder, kvinders mulighed for sygepleje samt deres kulturelle praksis og økonomiske muligheder. 
Du kan se mere på Thomson Reuters hjemmeside her

LINK  http://poll2017.trust.org

Del 8 Kvinder og deres rettigheder 
verden rundt
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Del 8 Kvinder og deres rettigheder 
verden rundt

Orientér dig i afsnittet Methodology. Forklar med dine egne ord, hvordan de definerer:

Vold mod kvinder
Retten til sygepleje
Kulturelle praksisser
Økonomiske mulighede

Forestil dig, at du bliver bedt om at tegne et billede af den nuværende situation for kvinder 
i Danmark på disse fire områder. Hvordan ville du svare? Hvordan ville du skildre kvinders 
sikkerhed, muligheder og rettigheder i Danmark i dag? Til dette kan du blandt andet bruge 
artiklerne i foregående afsnit. 

ARTIKEL Læs denne artikel om en opgørelse, der udnævner Cairo, Kinshasa og Karachi som de 
tre farligste storbyer for kvinder, mens London, Tokyo og Paris er de tre sikreste: 

 http://poll2017.trust.org/stories/item/?id=e6ec9ff2-71e6-4489-9bb5-c1b8460c28a3 

I kan også med fordel orientere jer hos Danner, Dansk Kvindesamfund og Kvinfo, der har 
omfattende materialesamlinger om blandt andet vold og voldtægt mod kvinder på deres 
hjemmeside:

DANNER 
https://danner.dk/viden-om-vold/tal-og-fakta-om-vold 

DANSK KVINDESAMFUND 
https://danskkvindesamfund.dk/maerkesagerne/vold-mod-kvinder/ 

KVINFO
http://kvinfo.dk/fakta-om-voldtaegt/ 

1  Hvad fortæller artiklerne om vold mod kvinder? Hvorfor sker det? 
2  Hvordan forestiller du dig, at vold mod kvinder kan stoppes? 
 Hvad bliver der gjort for, at stoppe det? 
3 Hvilke barrierer er der for at stoppe vold mod kvinder? 
 Overvej f.eks. historie, kultur, økonomi…
4  Hvilke faktorer, tror du, påvirker kvinders rettigheder, muligheder og sikkerhed mest? 

Opg 3  #METOO

Som en del af undersøgelsen af kvinders rettigheder og kampen for at forbedre dem, kunne I også 
undersøge #metoo-bevægelsen. Hashtagget, der i 2017 begyndte at sprede sig på de sociale 
medier, blev brugt af kvinder, der på den ene eller anden måde havde følt sig seksuelt krænket af 
mænd. Orienter jer for eksempel i Kvinfos oversigt over udviklingen og betydningen af #metoo: 

LINK  http://kvinfo.dk/et-aar-med-metoo/ 
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FORESLÅEDE FAG: dansk, drama, samfundsfag, biologi 

Alder og livsforløb er centrale, underliggende temaer i FRIT FLET. Hvordan kommer det til udtryk? 
Overvej dette både i forhold til, hvad det bliver sagt, men også kropsligt. Hvordan påvirker 
skuespillernes alder måden, vi oplever dem på?

Opg 1 Livets faser 

RAPPORT  Den gennemsnitlige levetid for mænd i Danmark er 77 år, mens den for kvinder er 81 år. 
http://geotema.dk/data/databank/befolkning/forventet-levetid-kvinder

Tænk over de forskellige livsfaser, et menneske kommer igennem. Prøv at aldersbestemme:

Barndom
Ungdom
Voksenliv
Alderdom

Overvej, hvilke kvaliteter vi forbinder med de forskellige faser. Overvej desuden, hvad der er 
særligt ved overgangene mellem de forskellige faser samt andre store milepæle i ens liv. Er det 
alderen eller milepæle, der gør en ældre? Hvordan?

I Enten-Eller (1843) beskriver teolog og filosof Søren Kierkegaard (1813-1855) tre stadier. 
Hvordan definerer han nedenstående?

Det æstetiske stadium 
Det etiske stadium
Det religiøse stadium

INFO Du kan orientere dig her: http://denstoredanske.dk/Dansk_litteraturs_historieDansk_
litteraturs_historie_2/Den_afsindige_meningsløshed_-_Søren_Kierkegaard/
Æstetikeren,_etikeren_og_den_religiøse_-_Enten-Eller

Hvordan kan Kierkegaards opdeling relateres til alder? Tænk på, hvordan vi forventer, folk tænker, 
agerer og lever i de forskellige livsfaser. 

Opg 2 Generationer 

ARTIKEL  Læs denne artikel fra CNN og definér de fem generationer i det 20. århundrede: 
https://edition.cnn.com/2013/11/06/us/baby-boomer-generation-fast-facts/index.html 

Del 9 Livets forløb

GENERATION
En gruppe af personer, som er af nogenlunde samme alder. 
Generation kan også referere til perioden fra fødslen af ét slægtled til 
det næste, gns. ca. 30 år.
Den Store Danske Encyklopædi, Gyldendal 
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Del 9 Livets forløb

Overvej, hvordan de forskellige generationer har oplevet alder. Er der nogle livbegivenheder, som 
ikke ændrer sig på tværs af generationer? Hvad gennemgår alle generationer i løbet af deres liv?

Opg 3 Kropsligt forfald 

ARTIKEL  Læs denne artikel om, hvornår de forskellige kropsdele ”begynder deres forfald:” 
 https://politiken.dk/forbrugogliv/livsstil/art5022940/Se-hvordan-din-krop-ældes

Hvad fortæller artiklen om nedenstående?  

Hjernen
Håret
Brysterne
Maven/tarmsystemet
Stemmen

Opg 5 Tabubelagt alderdom

Alderdom er i mange kulturer et tabu og noget, som vi er bange for. Overvej:

1  Hvilke fordomme har vi om ældre mennesker? 
2  Hvilken betydning har alder for en persons sociale status? 
3  Hvilken betydning har alder for en persons personlige frihed? 

Opg 4 Ældre i populærkulturen 

I kunsten og kulturen, er der ofte meget lidt repræsentation af ældre. Hvilke eksempler kan du 
komme på, hvor ældre er centrale og/eller skildret positivt? Du kan eksempelvis overveje serierne 
Golden Girls (1985-1992) eller Grace & Frankie (2015-?)

ARTIKEL Madonna er en kvinde i populærkulturen, som ofte er centrum for debatter om alder i en 
mainstream-kontekst. https://www.thecut.com/2017/02/madonna-aging-sexism.html 

Læs denne artikel og overvej de efterfølgende spørgsmål: 

1  Hvad fortæller artiklen om ”aging gracefully”? 
2  Hvordan adskiller Madonna sig fra denne idé?
3  Hvordan er det, ifølge Michael Musto, anderledes for mænd (f.eks. Mick Jagger)?
4  Sammenlign debatten med Madonnas egne udtalelser i det følgende klip:
 https://www.youtube.com/watch?v=qm5WafW2RCw
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Overvej hvordan ældre mænd portrætteres i populærkulturen. Du kan eksempelvis se på:

Del 9 Livets forløb
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sort-hvid.dk 
mungoparkkolding.dk


