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Introduktion til materialet - til underviseren 
 

 
Dette materiale er udarbejdet til Team Teatrets forestilling Mombie og indeholder forslag til 
aktiviteter og opgaver, der kan udføres før, under og efter selve teateroplevelsen.  
Aktiviteterne kan bruges uafhængigt af hinanden, og du kan derfor som underviser frit vælge 
hvilke, der giver mest mening at bruge for dig, dine elever og i relation din øvrige 
undervisning.  
 
Materialet kan særligt bruges til kvalificere samtalen om køn og ligestilling og sætte den i et 
historisk og samfundsmæssigt perspektiv. Således kan materialet bruges i flere fag: 
Dansk/Sprogforståelse, sprogfag, Samfundsfag, Mediefag, Historie, og Dramatik. 
 
Første del: MATERIALE TIL UNDERVISEREN indeholder lærerens vejledning, hvor der er 
forslag til aktiviteter før, under og efter at have set forestillingen. Denne del kan også bruges 
til at få overblik over hele materialet. Vi anbefaler, at de korte vejledninger læses sammen 
med elevmaterialets tilsvarende afsnit. 
 
Anden del: UNDERVISNINGSMATERIALE TIL ELEVER indeholder materiale til eleverne, 
som kan udskrives og bruges direkte i undervisningen. 
 
Tredje del: LITTERATUR OG HENVISNINGER indeholder en litteraturliste, som også kan 
bruges som forslag til videre læsning. 
 
Vi vil sætte stor pris på feedback, så vi kan blive endnu bedre til at udvikle materiale til de 
behov, I har som undervisere. 
 
Spørgsmål i relation til forestillingen, billetter, øvrige forestillinger og tilbud kan ligeledes 
rettes til: 
 

Team Teatret 
Østergade 32 
7400 Herning 

 
Tlf.: 97 12 55 77 

e-mail: mail@teamteatret.dk  
 
 

Vi håber materialet er brugbart og inspirerende. God fornøjelse. 
 

Marie Vestergård Jacobsen, Team Teatret 
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MATERIALE TIL UNDERVISEREN 
 
 
 
 

 

Forslag til aktiviteter og opgaver FØR I ser Mombie. 
 

 

 

Mombie - Hvad betyder det? (Dansk/ Engelsk/ Sprogforståelse)  
Eleverne kan gennem tre faser undersøge ordet Mombie. 
 

1. Elevernes forforståelse af ordet kortlægges.  
Individuelt, i par eller i små grupper kan de skrive en kort definition af ordet. 
 

2. Elevernes forforståelse af ordet relateres til andre sprogbrugeres definitioner i 
“Urban dictionary” 
Eleverne slår ordet op på urbandictionary.com, eller der udleveres en udskrift af side 
12 af elevmaterialet.  
 

3. Eleverne diskuterer definitionernes forskellige perspektiver og normer omkring 
moderskab. 
I små grupper kan eleverne diskutere hvilke perspektiver definitionerne 
repræsenterer og hvordan de forskellige definitioner forholder sig til et ideal eller en 
norm om “en perfekt mor”.  
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Kønsroller i de nulevende generationer (Samfundsfag/Dansk/Historie) 
 
Eleverne kan gennem opgaverne på side 13 og 14 blive klogere på ligestilling. Det er 
hensigtsmessigt hvis de har adgang til computer el.lign., så de kan slå op i de statistiske 
publikationer, der er linket til i opgaverne. Til slut kan man vælge at lade dem skrive et essay 
på denne baggrund.  
 

 
Afsnittet Historisk udvikling og nu - lidt statistik præsenterer eleverne for historisk og 
aktuel statistik på ligestillingsområdet. 
 

 
Afsnittet God tone lægger op til at finde argumenter for og imod at manglende ligestilling 
opfattes som et problem. Der er lagt vægt på at eleverne øver sig i at lytte til hinanden og at 
holde den gode tone i en demokratisk debat.  
Eleverne kan lave øvelsen i grupper eller hele klassen samlet. 
Klassen kan også deles i to hold, og i et rollespil debattere problematiseringen af ligestilling. 
Den ene gruppe skal argumentere for problematisering, den anden skal negligere at der er 
et problem. 
Opgaven skal styrke den demokratiske dannelse.  
 
De lærer at: 

- genkende argumentation og synspunkter i debatter i medierne. 
- Skifte perspektiv og argumentere fra begge sider af en sag.  

 
 

I afsnittet Privatsfæren kan eleverne rette blikket mod ligestillingens tilstand i deres eget 
hjem og registrere (uden at fælde dom over) hvordan ansvaret fordeles og hvilke 
argumenter, der eksplicit eller implicit ligger til grund for det.  
 
Hvis det er en mulighed kan eleverne interviewe forældre eller bedsteforældre om emnet.  
 

 
Afsnittet Øremærket? handler om den nye EU lovgivning om øremærket forældreorlov til 
mænd og dens betydning for ligestilling, som eleverne skal læse sig klogere på.  
 
Herefter kan klassen sammen kortlægge positioner i debatten ved at søge på forskellige 
organisationer og personer i relation til øremærket barsel/forældreorlov på infomedia.dk: 
Eksempelvis kan hver gruppe eller elev vælge et fokus og dele sin viden med de øvrige 
elever. Fokus kunne være:  
Dansk Industri, Institut for menneskerettigheder, Politikere fra forskellige partier på 
Christiansborg, ledere af mindre virksomheder, Fagforeninger. 
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I det sidste afsnit, Skriv et essay er opgaven kort beskrevet. Essayet skal skrives med 
fundament i: 

- Statistik om ligestilling 
- Erfaringer på første eller anden hånd fra deres privatsfære. 
- Et håb for fremtiden for deres eget liv. 

 
Der er ikke lagt formelle krav til opgavens omfang ind, da det bør fastsættes i relation til den 
tid underviseren kan bruge på feedback

 

“Lortemor!” - i en præstationskultur (Dansk, Samfundsfag, Mediefag) 
 
Se introen til DR programmet Lortemor (minuttal: 01:13-2:35) med eleverne. 
https://www.dr.dk/drtv/se/lortemor_-far-paa-banen_160305  
og læs artiklen om Malene der udviklede en fødselsdepression: 
https://www.dr.dk/nyheder/indland/malenes-droem-om-blive-den-perfekte-mor-endte-med-en
-voldsom-foedselsdepression#!/ 
I denne opgave er det hensigtsmæssigt at eleverne har adgang til computer el. lign., eller at 
artiklen om Malene udskrives til dem sammen med opgaverne. 
 
Elevmaterialets side 15 indeholder spørgsmål til teksten, som kan besvares individuelt, i 
grupper eller i klassen, alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt.  
Spørgsmålene er stillet, så der stilles skarpt på Individualisering af problemstillinger relateret 
til kønsroller: 

- Fødselsdepressioner og andre psykiske vanskeligheder som individuelt problem 
- Fødselsdepressioner og andre psykiske vanskeligheder som samfundsproblem 
- Individets ansvar og handlemuligheder contra fællesskabets ansvar og 

handlemuligheder. 
 
Der er også et uddrag af en artiklen Hovedløs jagt på det perfekte liv (side 16) med et 
interview med instruktøren på Mombie, Anne Zacho Søgaard, som kan bruges til at binde 
problematikken sammen med forestillingen. 

 

Forestillingsanalyse (Dramatik, Dansk, Mediefag) 
HVIS eleverne efter at have set Mombie skal lave forestillingsanalyse, bør de introduceres til 
de forskellige kategorier i den valgte analysemodel (f.eks. den på side 17) , så de ved hvad 
de skal lægge mærke til. Der er også billeder af kostumetegninger og scenografimodel på 
side 18. 
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Læs Henrik Ibsen: Et Dukkehjem (1879) (Dansk) 
Det moderne gennembrud var startskuddet til den første feministiske bølge, som 
kulminerede med at kvinder opnåede borgerlige og juridiske rettigheder.  
 
I kan vælge at stille skarpt på det moderne gennembrud, naturalismen og kønsrollernes 
forandring gennem de sidste 150 år ved at læse Henrik Ibsens Et Dukkehjem før I ser 
Mombie. Det vil give en god referenceramme til at forstå Mombie, kvinderollen og teatralske 
virkemidler. 
Læsningen af Et Dukkehjem kan også foregå efter at I har set Mombie. 
På side 10 og side 19-20 er en perspektivering til Et dukkehjem. 
 
En anbefaling: 
Maja Bødtcher-Hansen og Susan Mose har i 2019 udgivet et undervisningsmateriale, som 
sætter det moderne gennembrud i relation til de efterfølgende feministisk bølger: “Det 
moderne gennembrud #MeToo” har også et kapitel om det naturalistiske drama. Hele 
materialet kan anbefales og sættes i relation til forestillingen “Mombie”. 
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Når I ser Forestillingen Mombie 
 

Det direkte sansede møde (alle fag) 
I æstetisk læring er der en stor værdi i at fastholde det umiddelbare indtryk - det direkte 
sansede møde med værket, fordi dette møde er fortolkningsværktøjet, med hvilket, vi 
efterfølgende sorterer og kategoriserer (Austring og Sørensen: Æstetik og Læring 2006).  
 
Bed eleverne om umiddelbart efter at have set forestillingen om (individuelt) at notere hvilke 
indtryk, den efterlader hos dem; kropsligt, følelsesmæssigt og sanseligt. 
Eleverne skal have deres egen oplevelse og tage deres egen oplevelse alvorligt, før de 
begynder at analysere eller vurdere den. 
 
Heri ligger samtidig en anerkendelse af, at deres sansemæssige oplevelser er gyldige som 
springbræt til at beskæftige sig mere analytisk og intellektuelt med stoffet senere. Der ligger 
også en øvelse i dels at adskille -, men også at sammenholde det sanselige med det 
intellektuelle. 
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Forslag til aktiviteter og opgaver  EFTER at have set Mombie: 
 

 

Forestillingsanalyse (Dramatik, Dansk, Mediefag) 
Lad eleverne arbejde individuelt eller i grupper med spørgsmålene på side 17. 
Spørgsmålene er udformet, så de overordnede spørgsmål kan besvares ved hjælp af det 
“stillads” som underspørgsmålene danner.  
Spørgsmålskategorierne tager udgangspunkt i instruktøren, Anne Sacho Søgaards 
metodiske tilgang. 
Der er billeder af kostumetegninger og Scenografimodel på side 18. 
 
Spørgsmålene skal kvalificere samtalen om forestillingen, så eleverne lærer: 

● at adskille analyse, fortolkning og vurdering. 
● at forstå de virkemidler der bruges i teatret. 
● at forstå deres egne umiddelbare reaktioner/oplevelser, som en synergi mellem 

teatrets virkemidler og de kulturer eleverne lever i. 
 
 

 
 

Skrive en anmeldelse (Dansk, dramatik) 
På baggrund af forestillingsanalyse kan eleverne skrive en anmeldelse. Her kan Anne 
Middelbo Christensens bog “Begejstring og brutalitet” bruges for at skabe genreforståelse. 
Her er en kort og præcis definition på en anmeldelse fra bogen: 
 
“En anmeldelse er en personlig, faglig, vurderende refleksion over et værk” 
og skal ifølge Anne Middelboe Christensen indeholde: 

● En beskrivelse 
● En fortolkning 
● En perspektivering 
● En vurdering  

(Christensen, 2012) 
 
Der er ikke lagt formelle krav til opgavens omfang ind, da det bør fastsættes i relation til den 
tid underviseren kan bruge på feedback. 
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Perspektivering til Ibsens Et Dukkehjem (Dansk, dramatik) 
Her kan eleverne sammenligne Kvinden i Mombie med Nora, samt sammenligne 
forestillingens spillestil med hvad de allerede har lært om naturalismen. (side 19 og 20) 
 
Forslag til organisering: For at aktivere flere elever, kan eleverne deles i grupper, så nogle 
grupper arbejder med Mombie og Nora og andre arbejder med Spillestil og teatralske 
virkemidler. Derefter kan grupperne opsplittes til nye grupper, hvor begge emner er 
repræsenteret og eleverne kan dele med hinanden, hvad de har diskuteret.  
 
Mombie og Nora 
Lad eleverne sammenligne Nora i Et Dukkehjem og Kvinden i Mombie. 
Brug side 19, hvor et citat fra Henrik Ibsens Optegnelse til nutidstragedien fra 1878 
sammenlignes med Anne Zacho Søgaard (Instruktørens) betragtninger om Mombies 
aktualitet. 
 
Spillestil og teatralske virkemidler. 
På side 20 er et oplæg til diskussion om spillestil, hvor spillestilen i Mombie sættes i forhold 
til naturalismen.  
 

 

Kvindens og Mandens rolle (Dansk, Dramatik) 
Med udgangspunkt i en scene fra Jeanette Munzerts manuskript (side 22-28) kan eleverne 
arbejde med at forstå konfliktstoffet i en dramatisk situation.  
 
Udover selve scenen indeholder elevmaterialet et oplæg på side 21 til simple fysiske 
dramaøvelser, der kan bruges til at illustrere konfliktstof og illustrere at Kvinden og Alter Ego 
er to sider af samme person, samt spørgsmål til scenens konflikter. 
 

 

Pippi som rollemodel (Dansk, Dramatik, Samfundsfag) 
Kvinden i Mombie har Pippi Langstrømpe som rollemodel.  
På side 29 er et oplæg til at analysere Pippi Langstrømpe som rollemodel ud fra citater fra 
selvhjælpsbogen “Pippi Power” (Jørgensen, 2008), et uddrag af Jeanette Munzerts 
manuskript (side 32-33). Sidste opgave har fokus på Pippis evige barndom i afsnittet Aldrig 
voksen(s. 34). Her er et citat fra Bogen om pippi Langstrømpe. Herefter findes et oplæg til 
diskussion af nødvendigheden af (kvindelige) rollemodeller. 
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På scenen, i et surrealistisk univers, der både kan være en legeplads, et landskab,              

en stue, en livmoder og et toilet – møder vi kvinden. Hun har gang i karrieren og lige                  

om lidt skal hun føde sit første barn. Det er hun helt sikker på, at hun da nok skal                   

klare, og nok også bedre og anderledes end alle andre. Kvindens alter ego, der er               

med på scenen, har også sine holdninger til det hele, og hun holder sig ikke tilbage.                

Det gør svigermor heller ikke. Slet ikke da fødslen går i gang og de gode råd                

strømmer ud sammen med alt det andet, mens manden og svigermor midt i det hele               

skizofrent forsøger at finde deres roller i det hele. Mombie hvirvler rundt mellem             

moderskab og arbejdsliv, mellem gamle og nye kønsroller og mellem ønskedrømme           

og vanvittige mareridt. 
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Mombie - Hvad betyder det? 
Definitionenerne herunder kommer fra urbandictionary.com 
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Kønsroller i de nulevende generationer 

Historisk udvikling og nu - lidt statistik 
I slutningen af 1950’erne kom børn almindeligvis ikke i daginstitution. De blev passet 
hjemme af mor, som også tog sig af alt det huslige arbejde. I 1960 var 3 ud af fire 20-59 
årige kvinder gifte husmødre. Især i 1960’erne og 1970’erne forandrede mange forhold sig i 
familien. Færre blev gift og flere kvinder kom på arbejdsmarkedet. Mens daginstitutionerne 
nu tager sig af pasningen af børnene, når forældrene går på arbejde, er husligt arbejde og 
familie-logistik en fælles opgave for forældrene at løse. 

 
Foto: Danmarks Statistik 

 
I kan hente mere viden om statistik på ligestillingsområdet i historisk perspektiv i Dansk 
Statistiks publikation fra 2015: “Kvinder & Mænd i 100 år - fra lige valgret mod ligestilling”: 
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=22699&sid=kvind 
Det er stadig sådan, at kvinder i snit bruger en time mere om dagen på husarbejde og 
børnepasning end mænd, og at mænd tilsvarende arbejder mere ude end kvinder. Se f.eks: 
Rockwoolfondens opgørelse over hvordan danskerne bruger tiden (kapitel 5 er særlig 
relevant): 
https://www.rockwoolfonden.dk/app/uploads/2018/11/Hvordan-bruger-danskerne-tiden.pdf 
og konklusionen om at: “Mænd i alle brancher arbejder mere end kvinder” i Dansk statistiks 
arbejdskraftsundersøgelse: 
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=31449  
 

 
Foto: Danmarks Statistik 
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God tone 
Statistikker kortlægger, hvordan virkeligheden ser ud i et bestemt perspektiv, og de kan 
danne et fundament for at have en saglig debat om et givet emne.  
For mange er ligestilling og kønsroller i forhold til hjem, børn og arbejde et følsomt emne, 
som kan afføde stærke reaktioner og lange diskussioner. Andre vil lukke helt i og mene, at 
det er et privat anliggende, som de ikke vil eller orker at tale om. På nettet finder man den 
voldeligste og grimmeste sprogbrug i ligestillingsdebatter. Emnet handler om magt, penge 
og kærlighed, er dybt og komplekst, og det kommer os alle sammen ved i et eller andet 
omfang.  
Respektér det og forsøg at holde en god tone, selvom sindene måske kommer i kog.  
 
→ Hvorfor er den manglende ligestilling et problem? - eller ikke et problem? 
Find argumenter for og imod. I behøver ikke være enige i argumenterne.  

 

Privatsfæren 
→ Vend blikket indad mod jeres egen privatsfære og registrer (uden at fælde dom over), 
hvordan ansvaret fordeles i jeres hjem og hvilke argumenter, der eksplicit eller implicit ligger 
til grund for det.  
 
→ Spørg gerne jeres forældre eller bedsteforældre ud om deres fordeling, kampe og 
strategier, hvis de er villige til at tale om det. 

 

Øremærket?  
Spydspidsen i debatten på dette område, som spænder fra privatsfæren og ud i samfundet, 
er debatten om barselsorlov til mænd. 
 
→ Søg viden om den nye eu-lovgivning på området.  
f.eks på Kvinfo.dk, som er Danmarks videns - og udviklingscenter for køn, ligestilling og 
mangfoldighed: https://kvinfo.dk/viden-om-faedres-barsel/  
 
→ Søg efter og læg mærke til forskellige positioner i forhold til den nye eu-regel i debatten i 
Danmark ved at søge på f.eks. infomedia.dk. Søgeord kunne være Barsel og: 

Dansk Industri, Institut for menneskerettigheder, Politikere fra forskellige partier på 
Christiansborg, ledere af mindre virksomheder, Fagforeninger. 

Skriv et essay 
→ Skriv et essay der har fundament i: 

- Statistik om ligestilling 
- Erfaringer på første eller anden hånd fra jeres privatsfære. 
- Et håb/ drøm for fremtiden for jeres eget liv. 
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“Lortemor!” - i en præstationskultur 

 
 
DR-serien Lortemor viser, hvor forskelligartet kvinders liv som mødre udformer sig i dag, 
men som titlen antyder, er det gennemgående tema i disse kvinders liv en følelse af 
utilstrækkelighed - følelsen af ikke at kunne slå til.  
Linket herunder viser hen til en artikel om Malene, som medvirker i serien, og som udviklede 
en fødselsdepression, da hun fik sin søn: 
https://www.dr.dk/nyheder/indland/malenes-droem-om-blive-den-perfekte-mor-endte-med-en
-voldsom-foedselsdepression#!/  
 
→ Når I læser artiklen så læg mærke til Malenes syn på sin depression. 

● Hvad ligger ifølge Malene til grund for depressionen? 
● Hvad har forandret sig i hendes syn på at være mor? 

 
→ Læg så mærke til eksperterne: Ann Elisabeth Knudsen, Birgit Petersson og Per Schultz 
Jørgensens udtalelser. 

● Hvilke krav stilles der til forældre (implicit og eksplicit) i vores samfund?  
● Hvordan er kravene knyttet til kønsroller?  

○ Hvilke idealer skal en far leve op til? 
○ Hvilke idealer skal en mor leve op til? 

● Oplever I selv at skulle leve op til et ideal om perfektion?  
Hvorfra kommer et sådant ideal? 

 
→ Diskutér hvordan hhv. individet kan frigøre sig fra en præstationskultur, og hvordan vi som 
fællesskab kan gøre op med en præstationskultur? 

 
På næste side kan I læse et uddrag af en artikel om forestillingen Mombie, hvor instruktøren 
Anne Zacho Søgaard diskuterer både præstationskultur og kønsroller. 
 
→ Læs uddraget af artiklen og diskutér Anne Zacho Søgaards udsagn om, at vi lever i en 
neoliberal tid. Hvad mener hun? Er I enige?   
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Undervisningsmateriale MOMBIE 

Hovedløs jagt på det perfekte liv  
af Mads Würtz Gammelmark  
 
Mombie er Team Teatrets nye     
forestilling om den moderne families     
roller. Feminisme for alle køn  
(...) 
Anne Zacho Søgaard har sagt ja til at        
instruere Mombie på Team Teatret, fordi      
hun mener at forestillingen er oplagt, vigtig       
og højaktuel.(...) 
Hovedpersonen er kvinden, der befinder     
sig det sted i livet, hvor hun har en god          
uddannelse, en partner og et hjem, og nu        
skal hun også snart være mor. Hun synes        
hun bør have styr på det hele, og mener         
også sagtens hun kan klare det. Faktisk       
nok også bedre og mere overskudsagtigt      
end så mange andre – for det ser jo godt          
ud. 
”Det er heromkring, at kæden for alvor       
hopper af. Vi har så mange muligheder i        
dag, ikke mindst i Nordeuropa, men vi vil        
helst performe og være perfekte hele      
vejen rundt. Det kan ikke lade sig gøre.        
Der skal prioriteres og vælges til og fra,”        
siger instruktøren. 
Når Anne Zacho Søgaard taler om      
Mombie, kalder hun det selv en feministisk       
zombiegyser, men hun mener at     
feminisme kan være meget forskelligt. 
”Det er ikke bare kvinder, der skal finde        
deres plads i en verden, hvor ligestilling       
fortsat er på dagsordenen. Manden skal      
også finde ud af, hvor han står, og hvad         
hans rolle er. I Mombie har vi også        
svigermoren med, og den generation skal      
jo også finde ud af, hvor de passer ind.         
Det kæmper vores svigermor i høj grad       
med, for hun vil så gerne bidrage. På den         
måde bliver forestillingen relevant for     
mange, ikke blot den moderne kvinde”,      
siger instruktøren. 

Foto: Laura Deschner 
 
Anne Zacho Søgaard ser i høj grad sig        
selv i rollen og dens dilemmaer. 
”Jeg har tre store iscenesættelser i      
Danmark i år, mens vi bor i Berlin. Det         
betyder, at jeg ikke er så meget sammen        
med mine børn, som jeg gerne ville være,        
men det er så en prioritering jeg har valgt         
lige nu. På et andet tidspunkt må jeg        
skrue ned for arbejdet og så være       
sammen med børnene. Det vigtige og det       
nødvendige er valgene. At erkende, at      
selv om vi har mulighederne for at have        
karriere, familie og en masse andet, må       
noget køre på vågeblus. Jeg kan heller       
ikke være så meget sammen med mine       
venner som jeg gerne vil, når jeg vælger        
at arbejde meget,” konstaterer hun. 
Instruktøren ser, at vi lever i det, hun        
betragter som en neoliberal tid: 
”Vi er entreprenører i vores eget liv. Vi        
investerer i uddannelse og forbindelser. Vi      
må skabe og pleje de netværk, der gør os         
mest muligt værd. Hvis vi har      
bekendtskaber som vi ikke profiterer af,      
gavner de ikke vores profil, og så må vi         
overveje at ændre på det. Vi er manager        
af vores egen portfolio. Det er hårdt og        
kynisk, og vi kan kun ændre på det, hvis vi          
er parate til at slippe noget af kontrollen        
og tage bare noget af det, som det        
kommer,” siger hun 
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Forestillingsanalyse 
Handlingen: Hvad handler forestillingen om? 

● Hvem er hovedpersonen? Beskriv hovedpersonen. 
● Hvilke andre personer er der? Beskriv dem. 
● Hvad sker der i begyndelsen? 
● Er der et vendepunkt? Hvad sker der før og efter vendepunktet? 
● Hvad sker der i slutningen? 
● Hvordan følger eller underbygger det visuelle udtryk (scenografi og lys) og det 

auditive udtryk (Lyd) handlingen? 
 
Univers: Hvilken slags univers skabes der i Mombie?  

● Hvad kendetegner den virkelighed karaktererne befinder sig i? 
● Skriv en kort tekst der præsenterer universet, som i en trailer for en film. Teksten 

begynder med “I en verden hvor…” (In a world where…) og fortsætter med en 
karakteristik af de omstændigheder, der gælder for alle i forestillingens univers.  

● Hvordan hænger scenografi og lydbillede sammen med det univers? 
 
Konflikt og Tema: Hvilke tematikker diskuteres og hvilke konflikter er der? 

● Hvilke temaer, der har med vores virkelighed at gøre, kan I se repræsenteret i 
forestillingsuniverset? 

● Hvilke scenografiske (herunder kostumer) og auditive elementer underbygger 
tematikkerne? 

● Hvordan repræsenterer karaktererne forskellige positioner eller temaer? 
● Hvilke ydre konflikter er der imellem karaktererne? 
● Hvilke indre konflikter er der i karaktererne? 

 
Form, Spillestil, Genre 

● Hvilken spillestil spilles forestillingen i? (f.eks: absurd, karikeret, farce-agtig, 
naturalistisk/ realistisk)? 

● Hvilke genrer kan I se repræsenteret? (f.eks: gyser, tragedie, komedie, realisme)? 
● Hvordan underbygges dette i scenografi/ lys/ lyd? 

 
→ Brug besvarelsen af spørgsmålene som forberedelse til at skrive en anmeldelse af 
forestillingen. Anmeldelsen skal indeholde: 

● En beskrivelse 
● En fortolkning 
● En perspektivering 
● En vurdering  
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Scenografi og Kostumer 

© Laura Rasmussen 
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Perspektivering til Henrik Ibsens “Et Dukkehjem” 

Mombie og Nora 
Nedenstående citat stammer fra Henrik Ibsens Optegnelse til 
nutidstragedien fra 1878 - året før Et dukkehjem havde premiere på det 
Kongelige Teater i december 1879.  
 
 
 
Henrik Ibsen  
© Det Kongelige bibliotek 

 
“Hustruen i stykket ved tilslut hver- 
ken ud eller ind i hvad der er ret  
eller uret; den naturlige følelse på  
den ene side og autoritetstroen på den  
anden bringer hende ganske i vild-  
rede. 
En kvinde kan ikke være sig selv i  
nutidens samfund, der er et udeluk-  
kende mandligt samfund, me{n}d love  
skrevne af mænd og med anklagere og  
dommere der dømmer den kvindelige  
færd fra mandligt standpunkt. 
(...) 
 

 

Sjælekampe. Trykket og forvirret un-  
der autoritetstroen taber hun troen på  
sin moralske ret og evne til at opdra-  
ge sine børn. Bitterhed. En moder i  
nutidens samfund, ligesom visse in-  
sekter gå hen og dø når hun har  
gjort sin pligt til slægtens forplantelse.  
Kærlighed til livet, til hjemmet, til  
mand og børn og slægt. Fra og til  
kvindelig afrysten af tankerne. Plud-  
selig tilbagevendende angst og rædsel.  
Alt må bæres alene. Katastrofen  
nærmer sig ubønhørligt, uafvendeligt.  
Fortvivlelse, kamp og undergang 

(Henrik Ibsen, 1878) 
→ Diskutér om disse linier kunne være skrevet om kvinden i Mombie.  

Hvorfor? Hvorfor ikke?  
 
Anne Zacho Søgaard, Instruktøren af Mombie, beskriver tematikken i forestillingen således: 
“Aktualiteten er ikke til at tage fejl af. 
Kvindens rolle i samfundet og i familien 
har forandret sig i et rasant tempo de 
sidste 70 år (...) Udviklingen fra 1950’erne 
til i dag er en historie, om kvinder som før 
gik hjemme, når de fik børn eller langsomt 
slusede sig ud på arbejdsmarkedet. I dag 
har kvinder i snit under et års barsel. 
Derefter kører livet med fuldt job, 
familieliv, familielogistik-planer, 

fritidsinteresser/fitness, ferier, sociale 
medier, veninder etc. - og ofte også et par 
psykiske sammenbrud undervejs. Hvorfor 
er det sådan?  
Det handler stykket Mombie om. Smerten 
og det sørgelige ved historien er en 
kvindes forsøg på at leve efter sine egne 
idealer og hendes gåen til grunde derved. 
Det er en vigtig historie at fortælle i dag.” 

 
→ Diskutér forskelle og ligheder mellem Nora i et Dukkehjem og Kvinden i Mombie. 
Hvad har de til fælles. Hvordan og hvorfor går de hver især til grunde? 
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Spillestil og teatralske virkemidler 
Dramaet i det moderne gennembrud var domineret af naturalismen, og havde til 
hensigt at gengive og afsløre virkeligheden. Det væsentligste dramatiske virkemiddel 
var “den fjerde væg” hvorigennem publikum kunne få lov at følge med i dagligstuens 
intime drama, på samme vis, som vi kender det fra mange film i dag. 
 
→ Hvordan afviger spillestilen i Mombie fra den naturalistiske spillestil, som blev 
tilstræbt i Ibsens tid? 
 
 “Moden” indenfor teatralske virkemidler er et svar på den kultur og virkelighed, vi 
befinder os i. Således har virkemidlet “den fjerde væg” virket provokerende på et 
publikum, der var vant til at blive adresseret direkte og intimiteten har været 
skandaløs.  
 
→ Diskutér om Mombie kunne være spillet naturalistisk og hvilket format og hvilken 
effekt, det ville have.  
→ Hvilke kulturelle normer kan spillestilen i Mombie være et svar på? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betty Hennings som Nora i Et Dukkehjem 1879-80 Line Vejgaard Kjær som Kvinden i Mombie 2020 
 © Det Kongelige Bibliotek Foto: Mingo photo 
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Kvindens og Mandens konflikt 
→ Læs uddraget af Jeanette Munzerts manuskript højt i grupper af tre. 
Prøv at lev jer ind i det og læs tydeligt og med energi i stemmen.  
Vær opmærksomme på at: 

- Alter Ego og Kvinden er to sider af samme person 
- Kvinden og manden er i konflikt.  

 
Se om I kan vise det fysisk på en måde. Prøv f.eks. disse øvelser: 
 
→ At stå overfor hinanden to og to og bevæge jer ens, uden at nogen af jer tager styringen. I 
kan starte med bevægelserne skal være langsomme, og I skal spejle hinanden. 
  
→ At stå overfor hinanden to og to og bevæge jer modsat. Dvs. hvis den ene tager armene 
op, skal den anden tage dem ned osv. 

 
 
→ Hvor i scenen mener I at konflikten mellem Manden og Kvinden er på sit højeste? 
Hvor i scenen er den indre konflikt i Kvinden - eller konflikten mellem Alter Ego og Kvinden 
på sit højeste? 
 
→ Prøv at gætte på hvad Kvindens, Alter Egos og Mandens mål er i scenen. Hvad vil de? 
(Ofte vil de ikke helt det samme som de siger). Det er mest dramatisk interessant hvis 
målene er modsatrettede og at karaktererne derfor kæmper mod hinanden. 
Ændrer deres mål sig undervejs i scenen? 
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Kvinden og Manden: Uddrag af Jeanette Munzerts manuskript Mombie 

 

MANDEN 

Måske skulle vi prøve at hjælpe hinanden, i stedet for hele 

tiden at fokusere på hvem der har det værst. 

 

ALTER EGO 

Sig til ham, at du mangler omsorg! 

 

KVINDEN 

Jeg synes bare ikke, du hjælper nok til med hende! 

 

ALTER EGO 

Nej! 

 

MANDEN 

Det gør jeg da? Men jeg må jo ikke gøre nogle ting! Du er 

ligesom sådan en irriterende smagsdommer, der har en mening 

om alt, hvad jeg foretager mig med hende! 

 

KVINDEN 

Og du forventer en præmie, hver gang du gør noget praktisk. 

Men du ser overhovedet ikke alt det, jeg laver herhjemme. 

 

ALTER EGO 

Fortæl ham, at han er en fantastisk far og kæreste. 

 

KVINDEN 

Vi har heller ikke noget forhold længere! 

 

ALTER EGO 

Og at I ikke skal skændes mere! 

 

MANDEN 

Nå’ men når vi nu er så ærlige, så er jeg skide træt af, at 

vi aldrig har sex! Eller i det mindste bare en eller anden 

form for intimitet! 

 

ALTER EGO 

Så siger du, at det er du også. 
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KVINDEN 

Undskyld jeg ikke kan leve op til din absurde forestilling 

om, at du hver dag kommer hjem til den vilde sexgudinde, 

der samtidig har været på arbejde og nået at vaske dine 

sure underbukser! 

 

ALTER EGO 

Og så tilføjer du, at du faktisk savner ham. 

 

(Manden sukker.) 

 

MANDEN 

Det siger jeg heller ikke, jeg siger bare/ 

 

KVINDEN 

(Afbryder)  Jeg kunne fandeme lige så godt opdrage det her 
barn alene! 

 

MANDEN 

Du er simpelthen for meget! 

 

ALTER EGO 

Måske er det på tide, at I går fra hinanden?! 

 

KVINDEN 

Nej undskyld! 

 

(Manden rejser sig og tager sin dyne.) 

 

KVINDEN 

Hvad skal du? 

 

MANDEN 

Jeg sover på sofaen. 

 

KVINDEN 

Jeg mente det ikke, det er bare… (Manden stopper op, uden 
at se på kvinden)  Jeg er bare så træt… 

 

(Manden sukker og går ud med sin dyne. Kvinden sidder alene 

på sengen.) 
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ALTER EGO 

Tænk på alt den fritid du får, hvis han har hende halvdelen 

af tiden. (Kort pause) Og så kunne du være dig selv, have 

tid til at skrive, finde ud af hvem du er som kvinde, uden 

at være bundet til en mand? 

 

(Manden kommer ind igen.) 

 

MANDEN 

Jeg savner dig. 

 

KVINDEN 

…… 

 

MANDEN 

Eller jeg. Jeg tror, jeg savner os nogen gange. Og jeg 

føler måske, at jeg har mistet dig lidt… 

 

(Manden ser afventende på Kvinden, som ser i den anden 

retning.) 

 

ALTER EGO 

Eller også kommer du til at ligge på sofaen. Fuldkommen 

uproduktiv, græder snot i lange baner og indser, at du er 

helt, helt alene! 

 

KVINDEN 

Det er bare som om, at selvom du er her, så er jeg helt… 

Helt alene… Men du forstår det ikke, fordi du er en mand. 

 

MANDEN 

(Irriteret)  Eller også forstår du ikke noget, fordi du er 
en kvinde?! 

 

(Kvinden går arrigt ud af sengen under Alter Egos følgende 

replik.) 

 

ALTER EGO 

Og en ny kvinde vil tage din plads, som vil synes dit barn 

er en møgirriterende snotunge! 

 

KVINDEN 

Og hvordan er man så kvinde? 
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MANDEN 

Åh, det er lige meget! Jeg skal sove nu! 

(Manden forsøger igen at lægge sig i sengen.) 

 

KVINDEN 

Hvad vil det så sige at være mand? 

 

MANDEN 

Det ved jeg ikke… At man er rationelt tænkende og har brug 

for ro?! 

 

KVINDEN 

I modsætning til Kvinder? 

 

MANDEN 

Det sagde jeg ikke. 

 

KVINDEN 

Men hvad vil man så, når man er en mand? 

 

(Pause. Manden sukker.) 

 

MANDEN 

Få skattefrihed på sine ejendomshandler? 

 

KVINDEN OG ALTER EGO 

Ej? 

 

MANDEN 

Nå’. Blowjobs? 

 

ALTER EGO 

Omsorg. 

 

KVINDEN 

Nej! 

 

MANDEN 

Du ved det tydeligvis?! Så fortæl mig, hvad jeg gerne vil 

som mand? 

 

ALTER EGO 

Måske skulle du skrive et stykke om det at være mand for at 

forstå det at være kvinde? 
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KVINDEN 

Måske skulle jeg skrive et stykke om det at være mand for 

at forstå det at være kvinde? 

 

 

ALTER EGO 

Måske skulle du skrive et stykke om ham! 

 

KVINDEN 

Måske skulle jeg skrive et stykke om dig? 

 

(Pause) 

 

MANDEN 

Om mig? 

 

KVINDEN 

Hvis jeg skulle skrive et stykke om dig, ville jeg skrive 

om dine dilemmaer som mand. 

 

MANDEN 

For dem kender du til eller? 

 

KVINDEN 

Det skulle handle om din kamp med de nutidige 

problemstillinger, du oplever som mand. Hvordan du stiller 

fuldstændigt urealistiske forventninger til dig selv og at 

du dagligt kæmper med omverdenens syn på din måde at være 

far! 

 

MANDEN 

Det lyder meget rigtigt. 

 

KVINDEN 

Samtidig har du i kraft af dit køn fået tildelt det 

suveræne overblik over hjemmets fire vægge, selvom du ved 

Gud ALDRIG har bedt om det. 

 

MANDEN 

Årh hold op. 

KVINDEN 

Så nu prøver du at jonglere mellem at være den perfekte 

far, husfar og karrieremand. 
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MANDEN 

Jeg gider ikke høre på det der. 

 

KVINDEN 

Jeg vil skrive om den evige kamp, det er at nå ordentlig ud 

i kanterne med støvsugeren og om din vrede imens du gør det 

over, at din partner aldrig er blevet opdraget af svigermor 

til at bestræbe sig på det samme - Alene på grund af sit 

køn. 

MANDEN 

Jeg går! 

 

(Manden tager sin dyne og skal til at gå, men Kvinden går 

efter ham.) 

 

KVINDEN 

Jeg vil skrive om, hvordan du frygter, at din sexlyst er 

røget en tur til månen for aldrig at vende tilbage igen, 

fordi dit lem generelt føles som en stor følelsesløs enhed 

efter at have presset en baby ud gennem det. 

 

MANDEN 

Jeg bliver nødt til at sove nu! 

 

KVINDEN 

(Kvinden bliver mere og mere ophidset og grådkvalt i sin 

fortælling.) 

Jeg ville skrive om din evige dårlige samvittighed over at 

skulle forlade dit barn for at lade andre mennesker passe 

på hende, selvom du inderst inde ved, at du aldrig ville 

kunne magte at være sammen 24 timer i døgnet – Hvilket også 

giver dig dårlig samvittighed! Samtidig har du lyst til at 

pakke en kuffert og rejse til verdens ende i håb om at 

finde en mikroskopisk bid af dig selv igen, et sted hvor 

ingen forventer eller vil have noget af dig! 

 

MANDEN 

Hvis jeg skulle skrive et stykke om det at være/ 
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KVINDEN 

Og så vil jeg stille spørgsmålet i stykket, for der skal 

altid være en konflikt: Hvem er egentlig skyld i den her 

tilstand, du føler dig fanget i?  

 

(Manden og Kvinden ser på hinanden i tavshed.) 

 

MANDEN 

Hvis jeg skulle skrive et stykke om det at være, ”Kvinde”… 

Så skulle det handle om hvordan det forventes, at jeg fixer 

håndvasken og bilen, hvilket jeg overhovedet ikke ved, 

hvordan man gør! Det skulle handle om, hvordan jeg som 

”Kvinde” får koldsved, hver gang du køber nye børneting, 

fordi jeg føler det forventes, at jeg står for den 

økonomiske tryghed, da mit køn historisk set har haft det 

ansvar. Jeg ville skrive om, hvordan I forventer, at jeg 

skal være lyttende, omsorgsfuld og kunne give udtryk for 

mine følelser samtidig med, at jeg ”kvinder mig op” til at 

tage dig hårdt på spisebordet, uden at jeg krænker dit køn. 

Alt, hvad jeg siger eller gør, bliver øjeblikkeligt vendt 

imod mig, fordi jeg er en hvid privilegeret/ 

 

(Kvinden afbryder Manden med en armbevægelse – Lyd - 

Lysskift. Rummet ændrer sig og Manden forsvinder.) 
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Pippi som rollemodel 
Kvinden i Mombie har Pippi Langstrømpe som rollemodel. Det er hun ikke ene om. BT har 
eksempelvis samlet en række kendte kvinder som Signe Wenneberg, Lotte Heise, Karen 
Hækkerup, Dicte, Anne-Grethe Bjarup Riis, som beskriver hvordan og hvorfor Pippi er deres 
rollemodel. Det kan I slå op på nettet. 
Gitte Jørgensen har i 2008 udgivet selvhjælpsbogen “Pippi Power”. Citaterne herunder er fra 
bogen: 

“For at få Pippi Power skal du mikse din indre kraft, din 
evne til at skabe, din passion, dit selvværd, din kreativitet, 
din evne til at skabe et netværk i dit liv sammen med det, 
du selv finder på, og som er lige dig. Så vil du have en 
god forudsætning for at gøre det, du har lyst til, og for at 
kunne danse de trin, som du selv og verden trænger til.”  
(Gitte Jørgensen: Pippi Power, 2008:15) 
 

Om ligestilling og kvinders frihed skriver hun følgende: 
“Vi er næsten igennem. Vi er næsten frie. Vores liv er langt hen af vejen okay. Jeg er 
klar over, at der stadig er tusindvis af kvinder på overførselsindkomster, og kvinder, 
der er dårligt lønnet, og kvinder, der er udsat for vold, og kvinder, der er enlige og 
fattige, (og lad os give dem et opmuntrende blik, hver gang vi møder dem på vores 
vej), men generelt set ser mange kvinders liv godt ud på overfladen. Det er mere 
“indersiden”, det halter med. Det er den der brokker sig, ømmer sig, vrider sig og 
vender sig, fordi den gerne vil kigges på, tages sig af og forløses.” (Jørgensen, 2008: 
17) 
 

Diskuter følgende spørgsmål: 
→ Er præmissen for at få “Pippi Power” at frihed og/eller ligestilling er opnået?  
→ Er I enige? Hvorfor? Hvorfor ikke?  

Spørgsmål til uddrag af Mombie 
→ Læs uddraget af Jeanette Munzerts manuskript, Mombie højt i par.  
Prøv at lev jer ind i det og læs tydeligt 
og med energi i stemmen.  
 
→  Hvilken funktion har Alter Ego i 
forestillingen?  
 
→ Diskuter med udgangspunkt i Alter 
Egos og Kvindens argumentation 
Pippis kvaliteter eller mangel på 
samme som kvindelig rollemodel. 
 

Foto fra Tv-serien om Pippi Langstrømpe  
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Pippi: Uddrag af Jeanette Munzerts manuskript Mombie 
 

ALTER EGO 

Hvad skal jeg hilse og sige? 

 

KVINDEN 

At jeg ikke kan skrive et stykke om, hvad det vil sige at 

være kvinde alligevel! 

 

ALTER EGO 

Men det er du ligesom allerede i gang med?! 

 

KVINDEN 

Men jeg vil ikke længere, for hvis det er sådan her det er 

at være kvinde, så er det alt, alt for svært! 

 

ALTER EGO 

Jamen du kan da også bare give op?! 

 

KVINDEN 

Måske skal jeg også lave noget helt andet end at være 

kunstner… Det er i virkeligheden en fuldkommen umulig 

opgave, samtidig med at man er mor! 

 

(Alter Ego ser vantro på Kvinden.) 

 

ALTER EGO 

Hvorfor er du altid så overdramatisk?! 

 

KVINDEN 

Det er jeg da heller ikke?! 

 

ALTER EGO 

Hvad fanden er det så, du har på? 

 

(Kvinden ser ned af sig selv.) 

 

KVINDEN 

Jeg er Pippi Langstrømpe?! 

 

ALTER EGO 

Hold kæft, hvor er det fesent! 
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KVINDEN 

Næh, det er det faktisk ikke, for ved du hvad? Pippi 

Langstrømpe er faktisk en pige med mål og handlekraft og en 

overbevisning om, at hun nok skal klare sig i verden, 

selvom alting kan føles imod hende. Og hun behøver ikke at 

tage sig af nogen og forventer ikke, at nogen skal tage sig 

af hende. Og hvis det er sådan her, det er at være kvinde, 

og mor, og kæreste og karrieremenneske så… Så tror jeg 

faktisk hellere, at jeg vil være Pippi Langstrømpe. Når man 

er barn, ved man i det mindste ikke, hvor fucking svært det 

er at blive voksen! 

 

(Alter Ego ryster opgivende på hovedet af Kvinden.) 

 

ALTER EGO 

Pippi Langstrømpe handler om et barns fantasi om at være 

verdens stærkeste pige, som i virkeligheden er en flugt væk 

fra et enormt forældresvigt! 

 

KVINDEN 

Nej? 

 

ALTER EGO 

Joh! Og du vil lære din datter, at den eneste vej her i 

verden som kvinde er at klare sig selv og basere hele sit 

liv på en løgn? 

 

KVINDEN 

Pippi Fucking Langstrømpe er alt det, en kvinde kan være, 

hvis hun fik lov til at være det. Hun har kontrol over sit 

eget liv og lader ikke nogen bestemme over sig. Pippi 

Langstrømpe kan hvad hun vil og gør hvad hun vil! 

 

ALTER EGO 

Men det er jo fordi hendes rige far, manden, den 

bundracistiske negerkonge, betaler for hende. Og det er vel 

kun et spørgsmål om tid, før samfundet kommer og tager 

drømmen fra hende og afleverer hende til nogle 

plejeforældre? Eller spærrer hende inde på et hjem for 

utilregnelige piger, hiver livmoderen ud af hende og kalder 

hende hysterisk?! 

 

KVINDEN 

Lad være med at ødelægge mit forbillede! 
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ALTER EGO 

Dit forbillede er en rødhåret unge med ualmindelig dårlig 

tøjsmag, der er unaturligt stærk. Du er ikke særlig stærk! 

 

KVINDEN 

Joh?! 

 

(Pause. Alter ego ser skeptisk på Kvinden.) 

 

ALTER EGO 

Jeg tror ikke, du tør at skrive et kvindeligt forbillede, 

fordi du inderst inde ved, at Pippi Fucking Langstrømpe 

slet ikke eksisterer, og at kvinder ikke er i stand til at 

agere hovedperson?! 

(Kvinden ser chokeret på Alter Ego.) 
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Aldrig voksen 
I sidste kapitel af den sidste bog om Pippi Langstrømpe beslutter Pippi sammen med 
Tommy og Annika at de ikke vil blive voksne. Det gør de med Pippis trylleord: “Filurikus du 
lille filur, jeg vil ikke blive stur!” og spiser filurikuspiller, der ligner ærter.  
 
Med bogens sidste ord får de tre venner evigt liv i litteraturens verden: 
 
“Stjernerne lyste over Villa Villekullas tag. Derinde var Pippi. Hun ville altid være der. Det var 
vidunderligt at tænke på. Årene ville gå, men Pippi og Tommy og Annika ville ikke blive 
store. Hvis altså ikke kraften var gået af filurikuspillerne! (...) Ja, det var en dejlig trøsterig 
tanke - Pippi ville altid være i Villa Villekulla.” 

Astrid Lindgren 
 
 

 
 
 
→ Diskuter om Pippis udødelighed bidrager til hendes kvaliteter som rollemodel eller ej. 
 
→ Hvorfor er det så vigtigt med rollemodeller? Og er det vigtigt hvilke(t) køn de har? Hvilke 
andre faktorer er vigtige i en rollemodel? 
 
→ Se om I kan skabe en liste af voksne kvindelige rollemodeller fra den børne- og 
voksenlitteratur, I kender til. I må også gerne henvise til film og andre medier.  
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