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Introduktion til læreren 

 
 
Dette materiale er udarbejdet til forestillingen Hey Lin, som er produceret af Team Teatret 

og Kolding Egnsteater. Materialet indeholder forslag til aktiviteter og opgaver, der kan 

udføres før eller efter selve teateroplevelsen.  

Aktiviteterne kan bruges uafhængigt af hinanden, og du kan derfor som lærer frit vælge 

hvilke, der giver bedst mening at bruge for dig, dine elever og i relation til din øvrige 

undervisning.  

 

Lidt om indholdet 

Forestillingen handler om identitet, og derfor stilles der i materialet skarpt på, hvordan 

personlig identitet kan forstås. Der er lagt vægt på opgaver og aktiviteter med en 

praktisk/musisk dimension og på, at eleverne vil skulle sætte deres egen identitet i spil.  

Materialet er udviklet til brug i grundskolens udskoling og på ungdomsuddannelser. 

 

Navigation i undervisningsmaterialet 

Hele materialet er gennemarbejdet med krydshenvisninger, så man let kan navigere vha. 

såvel indholdsfortegnelse og  

Oversigtsskema som henvisninger til sidetal og overskrifter i lærervejledningen. 

 

Vi vil sætte stor pris på feedback, så vi kan blive endnu bedre til at udvikle materiale til de 

behov, I har som lærere. Hvis I har spørgsmål til dette materiale, Team Teatrets 

pædagogiske tilbud eller læringsforløb bedes de rettes til Amalie Klitgaard: 

amalie@teamteatret.dk  

Spørgsmål i relation til forestillingen, billetter og  øvrige forestillinger kan rettes til: 

 

Team Teatret 
Østergade 32 
7400 Herning 

 
Tlf.: 97 12 55 77 

mail@teamteatret.dk 

Kolding egnsteater 
Fredericiagade 1 

6000 Kolding 
 

Tlf.  29 71 00 00 
info@kolding-egnsteater.dk 

Vi håber materialet er brugbart og inspirerende. God fornøjelse. 

Marie Vestergård Jacobsen, Team Teatret 

 

mailto:amalie@teamteatret.dk
mailto:mail@teamteatret.dk
mailto:info@kolding-egnsteater.dk
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Til læreren – temaer og teori 

 
 

Hey Lin handler om identitet - om at være og om at blive.  Hey Lin er et indblik i et ungt menneskes 

sind. Et menneske, som er præget af stærke oplevelser og en skæv tilgang til livet og verden. Et 

menneske, som har været rullet ind i det psykiatriske system og har fået en diagnose.  

Hey Lin er en fragmenteret indre samtale, hvor komik, absurditet og poesi blander sig med smerten 

over normalitetens fravær. Hey Lin forholder sig til normalitet og afvigelse, og til det spænd, der 

ligger mellem den man er, og den, man viser verden, at man er.  

Hey Lin er skrevet som et selvportræt af dramatikeren Lin Melkane, men rummer temaer af 

universel karakter, som gør forestillingen relevant for alle, og temaerne velegnede til 

undervisningssituationer. 

Temaer 

• Identitetsdannelse 

o Oplevelse af fragmenteret og skiftende identitet og forvirring 

o De narrativer, der skaber en oplevelse af sammenhæng og kontinuitet. 

o Oplevelse af en stabil kerne-identitet trods forvirring 

 

• Normalitet og afvigelse  

o Normer, der findes i alle samfundets sfærer og som påvirker identitetsdannelsen 

o Psykisk sårbarhed, ensomhed – hvordan psykisk sygdom kan ramme enhver. 

o Diagnosens magt og kraft 

 

Disse temaer kan oplagt bruges som springbræt til at beskæftige sig med emner, som er relevante 

i alle fag: 

 

• Elevernes trivsel på både individuelt og socialt niveau 

• Skolens, lærerens og klassens arbejde med inklusion 

• At udbygge elevernes individuelle og fælles selvfortællinger 

 



HEY LIN 
Undervisningsmateriale 
 

  6 

Teoretisk udgangspunkt 

 
 
Inklusion er når ”en skoles personale og elever byder alle elever velkommen som fuldgyldige og 

aktive deltagere i fælleskabet, at alle elever bidrager aktivt i alle skolens aktiviteter, og at alle elever 

lærer og udvikler positive selvbilleder” (Tetler, 2009: 55). I denne definition på inklusion ligger der 

altså en lærings- og trivselsdimension, som også kan læses i folkeskolens formålsparagraf, hvor 

intentionen om at give børn og unge ”tillid til egne muligheder” (Retsinformation 2017) fordrer 

forestillingen om, at læreren kan være med til at præge børns og unges selvfortællinger, og måske 

udvide deres narrativer om hvem de er, og hvem de kan blive. 

 

Narrativ teori tager udgangspunkt i et social-konstruktivistisk læringssyn, hvor viden er konstrueret 

socialt, og mennesker organiserer deres erfaringer med det formål at skabe mening (Hansen, 

2011:224). Ifølge Jerome Bruner har mennesket ”… tilbøjelighed til at organisere erfaringer i 

fortællende form” (Bruner, citeret hos Dupont, 2007: 103). Fortællingen bliver et udtryk for, hvordan 

den enkelte forstår sig selv, og den indeholder også forestillinger om de udviklingsmuligheder, den 

enkelte har. Dupont kalder dette: forestillingen om ”det mulige selv” (Dupont, 2007:102). 

Narrativerne forholder sig altid til et bestemt sæt normer som opretholdes og legitimeres i 

samfundets institutioner (Dupont, 2007:100). Narrativer og normerne er yderst magtfulde i vores 

liv, og vi kan ikke bare vælge det narrativ, der passer os bedst. Magt er i narrativ teori et grundvilkår 

i livet - som i Foucaults forståelse: ”Magten er hverken positiv eller negativ – den er produktiv” 

(Holmgren, 2011:441). Men selvom vi ikke bare kan vælge det narrativ, der passer os bedst, kan vi, 

ved at blive bevidste om normernes magt og om vores egne narrativer, blive i stand til at udvide 

forestillingen om det mulige selv. I skolesammenhæng kan det bl.a. ske i æstetiske læreprocesser.  
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Æstetisk læring har den kvalitet, at den er forbundet med vores sanser og følelser. Æstetisk læring 

kan rammesættes som formel læring i kollektive processer, hvorigennem man bl.a. kan udvikle 

intersubjektiv forståelse, empati og følelsesmæssig intelligens. Derfor kan æstetiske læreprocesser 

bane vej for en mere inkluderende gruppekultur (Austring og Sørensen 2006: 170ff). Samtidig er 

æstetiske læreprocesser velegnede til at påvirke menneskers selvfortællinger. I pædagogisk 

sammenhæng bør man være meget opmærksom på rammesætningen af processerne, da det 

samtidig kan være grænseoverskridende processer. Derfor kan en konstruktiv grundindstilling til 

arbejdet med disse processer være at: ”Modstand skal smeltes ikke væltes” (Winther et.al. 

2015:158). Lærerens rolle er at være rammesættende - og oftest at være ekspert på det faglige; 

genreforståelser, intertekstualitet, historisk forståelse osv. Men eleverne kan i nogle faser af disse 

processer positioneres som eksperter på deres egen oplevelse og læringsproces. Louise Klinge 

beskriver i sin bog om ”Lærerens Relationskompetence” hvordan lærerens lydhørhed, følsomhed 

og autencitet overfor elevernes behov og hvad der virker i situationen skaber bedre 

læringssituationer og større trivsel (Klinge, 2017). Vi opfordrer lærerne til at udfordre de  narrativer, 

de har om eleverne og til at se arbejdet med disse processer som en mulighed for at opleve deres 

elever i et nyt lys. Det kan man bl.a. gøre ved at positionere sig selv som en nysgerrig medspiller, 

der lytter og forsøger at forstå. 

 

Det kan man også gøre ved at skabe en legende tilgang til arbejdet. I dramatik og rollespil skaber 

man en ”som-om” verden. Man leger. Samtidig kan den verden, der skabes, opleves mere intens 

end den virkelige verden: ”iscenesættelsen af legens love (…) sætter nogle af de normer, som ellers 

eksisterer ud af spillet” (Winther et.al., 2015:227). At sætte de magtfulde normer kortvarigt ud af 

spil og skabe en alternativ virkelighed kan være centralt for at kunne genforhandle sin position i 

gruppen og forhandle nye selvfortællinger. I legen kan man blive en anden og måske komme tættere 

på alternative sider af én selv. Samtidig skal rammen være helt tydeligt formidlet, så ingen er i tvivl 

om legens regler, og alle kan bevæge sig trygt indenfor rammen. 
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Når I ser forestillingen 

 
 
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 2006:88).  

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. 

Figur 2 
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Aktiviteter – MATERIALE TIL LÆREREN 

 
 

Aktiviteternes overordnede målsætning: 

• At eleverne lærer om identitetsbegrebets kompleksitet og forholder sig til det på et 

personligt plan. 

• At eleverne får øje på hinandens identiteter og sætter deres egen identitet i spil. 

• At en positiv cirkel af interaktioner mellem eleverne indbyrdes og mellem lærer og elever 

etableres. 

 

Organisering 

Der er ikke angivet hvor lang tid, hver aktivitet tager, da vi ved, at tidsforbrug i 

undervisningssammenhæng afhænger af mange faktorer. Aktiviteterne er dog beskrevet i et 

omfang, der gør det tydeligt for den enkelte lærer at planlægge, hvor lang tid, der skal bruges. Ved 

mange af aktiviteterne er der mulighed for variation og forskellige organisationsformer, så læreren 

kan foretage de mest hensigtsmæssige didaktiske valg. 

 

Overblik 

På næste side er et  

Oversigtsskema over aktiviteterne og de fag, vi mener, de er relevante for. Trivsel er en dimension 

i alle fag, og derfor står der ved mange af aktiviteterne blot trivsel. Det skal forstås sådan, at 

aktiviteten kan bruges af en hvilken som helst lærer, der arbejder med trivsel - uafhængigt af fag.  

I skemaet er en kolonne med fokusord og beskrivelse af aktivitetstype. Ligeledes kan man i skemaet 

se de sidetal hvor aktiviteten beskrives i hhv. underviserdelen og elevdelen. 

Aktiviteter med en * har tilknyttet et manuskriptuddrag af Hey Lin. 

 

Manuskriptuddrag findes på side: 38, 41, 45, 49, 51 og 62 

 

Billeder fra forestillingen findes på side: 4, 8, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 40, 44, 50, 58, 60, 61, 

65, 65, 67 og 67 
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Oversigtsskema 

Aktivitet Fag Fokus Aktivitetstype Lærer elev 
 
 
Definition af ordet 
identitet 
 

Dansk Semantik Forforståelse, opslag 11 - 

Hvem er du? 
 

Trivsel Identitet, Kultur Refleksion, individuel 
og fælles 

11 29 

Vis-hvem-du-er-
cirkel 
 

Trivsel Identitet Fysisk aktiv, leg, 
refleksion 

12 30 

Identitetsbegrebet 
 

Dansk, 
Psykologi 

Identitet Læsning, refleksion, 
stillingtagen (fysisk 
aktiv) 

13 31 

 
Trekantsinterview 
med udgangspunkt i 
navne 
 

Trivsel Narrativer 
Identitet 

Rollespil, lytte, skrive, 
fortælle 

15 36 

Anekdoter* 
 

Trivsel Narrativer 
Identitet 

Æstetisk læreprocess 
med flere faser 

16 42 

Hvor er du fra? * 
 

Trivsel Narrativer 
Identitet 

Refleksion - mulighed 
for rollespil eller 
skriveopgave 

18 44 

Tit er jeg glad – Her 
sidder Lin * 
 

Dansk, 
Musik 

Intertekstualitet 
Kultur 
skabelse 

Synge, læse, lytte, 
digte 

19 48 

En skæv tilgang til 
livet og verden * 
 

Design Divergent 
tænkning 

Refleksion, kollektiv 
designproces 

21 50 

Normer 
 

Trivsel Kritisk 
tænkning, 
demokratisk 
handlekraft 

Læse, Refleksion, 
Normkritik,  
Rollespil 

22 53 

Tal om psykisk 
sygdom 
 

Trivsel Viden, 
handlekraft, 
dilemmaer 

Læse, Rollespil 
(ekspertpanel) 

24 58 

Forestillingsanalyse * 
 

Dansk, 
Drama 

Genreforståelse, 
Nuanceret 
forståelse af et 
værk 

Opleve, reflektere, 
Læse, Skrive 

25 60 
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Definition af ordet identitet 

 
 
Det understøtter inklusion at have en fælles terminologi. For at være sikker på, at alle kender ordet 

identitet kan I dels kortlægge elevernes forforståelse og dels finde en fælles definition.  

 

Vi foreslår følgende fremgangsmåde:  

Eleverne taler sammen i par og nedskriver deres egen definition/deres forforståelse på ordet 

identitet. Herefter kan ordet slås op på ordnet.dk og eleverne kan forholde deres egne definitioner 

til dem i ordbogen.  

 
 

Hvem er du?   

 
 
I denne refleksionsaktivitet skal eleverne blive bevidste om de mange roller og kontekster, de indgår 

i, og hvordan disse kontekster samtidig er med til at skabe deres identitet. Aktiviteten understøtter 

en forståelse af identitetsbegrebets kompleksitet. 

I elevmaterialet på side 29 findes et arbejdsark, som kan 

udskrives.   

 

Vi foreslår følgende fremgangsmåde:  

Arbejdsarket udleveres, og eleverne skal omkring 

figuren skrive alle de forskellige roller, 

gruppetilhørsforhold, kulturer, nationaliteter, de 

oplever, at deres identitet rummer.  

– Alle de svar de kan finde på spørgsmålet: Hvem er jeg? 

 

I kan følge op på aktiviteten ved at lade eleverne 

fortælle hinanden om, hvad de har skrevet. I kan også gå 

videre til den næste aktivitet; Vis-hvem-du-er-cirkel som 

kan fungere som en opfølgning på denne. 

 
 

  

https://ordnet.dk/
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Vis-hvem-du-er-cirkel 

 
 
Nedenstående aktivitet kan give eleverne en indirekte mulighed for at dele noget om sig selv med 

klassen, og blive bevidste om ligheder og forskelle mellem dem. Har man netop arbejdet med 

aktiviteten Hvem er du? kan eleverne trække på de svar, de gav dér. 

 

Fremgangsmåde: 

Eleverne og læreren står i en cirkel. Læreren begynder og træder et skridt ind mod midten og 

kommer med et udsagn: f.eks.: ”Jeg er et morgen-menneske.” Nu skal alle dem, der også er ”et 

morgen-menneske” træde et skridt frem og gentage udsagnet. Så går turen videre til den elev, der 

står ved siden af læreren. 

Tip: Begynd med udsagn, der skaber en let stemning, og som er ukomplicerede og uden risiko at 

forholde sig til. Udsagnene kan begynde med ”Jeg er…” eller ”Jeg har…”, og som lærer kan man 

skrue op og ned for alvoren, alt efter hvordan gruppen reagerer på det. Der er f.eks. stor forskel på 

udsagn som: ”Jeg er blevet mobbet” og ”Jeg er FC Barcelona fan”. Det er vigtigt at sikre, at alle er 

trygge, og at der er en inkluderende stemning. Vær opmærksom på at denne stemning både kan 

blive skabt i kraft af lethed og sjov og i kraft af, at det også bliver alvor. Læreren kan måske gå først 

med de mere sårbare udsagn og være rollemodel for, hvordan man kan skabe dybere fællesskaber, 

hvis man viser, hvem man er. 

 

Nedenstående illustration findes også i elevmaterialet på side 30. 
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Identitetsbegrebet 

 
 
For at få en dybere forståelse af identitetsbegrebets kompleksitet kan eleverne læse en tekst, som 

findes på side 31 i elevmaterialet. Teksten kan give eleverne en begyndende forståelse for nogle af 

de teoretiske retninger, der findes indenfor identitetspsykologi. Den primære kilde er Gitte Westi 

Kraghs artikel, Identitetens dimensioner, som findes på Litteraturlisten.  

Emnet og teksten i sig selv kan for nogle elever opleves komplekse, og derfor må læreren vurdere, 

om eleverne skal læse teksten i sin helhed individuelt, eller om teksten skal inddeles i mindre bider, 

læses i grupper eller fælles i klassen. Arbejde med aktiviteterne Hvordan forstår du identitet? og 

Identitetsforståelse mellem to poler vil kunne konkretisere indholdet for eleverne.  

 
 

Hvordan forstår du identitet? 

På side 33 i elevmaterialet findes et skema, hvor eleverne har mulighed for at forholde sig til en 

række udsagn, der kan gøre det klart, hvilken identitetsforståelse de selv har.  

Der er også mulighed for, at eleverne kan tegne en skitse af deres identitetsforståelse. 

 

 

 

Identitetsforståelse mellem to poler 

 

X 

X 

X 

X 
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For at visualisere, hvordan forskellige menneskers identitetsforståelse kan variere, kan I lave en 

øvelse, hvor eleverne fysisk placerer sig i rummet efter, hvordan de opfatter identitetsbegrebet. 

 

 

Klasserummets ene ende repræsenterer holdningen ”Identiteten har en fast kerne”, og den anden 

ende repræsenterer holdningen ”Identitet er flydende”. I elevmaterialet på side 35 er nedenstående 

illustration, som enten kan printes eller projiceres op på tavlen som visuel støtte.

  
Eleverne skal nu tale med hinanden og finde ud af, hvor de står i forhold til hinanden og placere sig 

på en linje mellem de to poler indenfor en given tidsramme.  

Når tiden er gået kan læreren spørge ind til de enkeltes placering og argumenterne for den. 

Øvelsen vil tydeliggøre, at identitetsbegrebet er komplekst, og det kan anskues fra flere perspektiver.  

 
 
 

  

Nogle grupper kan have brug for en opvarmningsøvelse, for at komme i gang med at 

forhandle med hinanden på kryds og tværs.  

Icebreaker/ Opvarmningsøvelse: Eleverne skal placere sig på en linje efter alfabetisk 

navneorden, højde, skostørrelse, alder, antal søskende, præference mellem f.eks. varm og 

kold mad, osv.  

Find selv på flere kategorier. 
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Trekantsinterview med udgangspunkt i navne 

 
 

Navnet er en uigenkaldelig del af vores identitet, og i denne aktivitet er der fokus på elevernes navne, 

men også på at øve sig i at indtage forskellige roller i en samtale. Når eleverne tildeles en rolle med 

et tilhørende ansvar, har de mulighed for at afprøve deres egen identitets spillerum i forhold til den 

rolle. Nogle elever, der ikke plejer at tage ordet, tilskyndes til at gøre det.  Og elever, der normalt 

taler meget, tilskyndes til at indtage en lyttende position.  

 

Fremgangsmåde: 

Eleverne inddeles i grupper med tre i hver. De tildeles hver sin rolle: den første er journalist, den 

anden superstjerne og den tredje sekretær. I elevmaterialet på side 36 er der en illustration, der kan 

printes eller projiceres op tavlen og fungere som visuel støtte. 

De tre sidder med ryggen til hinanden for at intensivere lytningen, og hvert interview varer 5 

minutter. Herefter roterer rollerne indtil alle har afprøvet alle roller. 

 

Journalisten skal lede en samtale med den interviewede, som tager 

udgangspunkt i vedkommendes navn.  

F.eks. Hvordan er det at hedde…?, Hvor kommer dit navn fra? Er der 

nogle historier knyttet til netop dit navn? Kælenavne? Interviewet må 

gerne åbne sig og komme til at handle om meget mere end et navn. 

 

 

Superstjernen skal svare og fortælle, gerne i anekdoter. 

 

 

 

Sekretæren skal skrive noter og kunne genfortælle, hvad samtalen har indeholdt.  

 

 

Herefter kan alle elever i sekretærrollen gengive historien om deres superstjernes navn med 

udgangspunkt i sine noter - enten for hele klassen, eller i mindre grupper. Denne afrunding har stor 

betydning, da den giver alle parter mulighed for at undersøge deres indbyrdes kommunikation: 

Forstod sekretæren det, som jeg forsøgte at fortælle, og lagde vi vægt på det samme? Samtidig giver 

afrundingen mulighed for at eleverne lærer hinandens - og eget narrativ bedre at kende.   
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Anekdoter 

 
 
På side 38 i elevmaterialet begynder Manuskript-UDDRAG 1 af Hey Lin og på side 41 begynder 

Manuskript-UDDRAG 2 af Hey Lin  

 

Disse uddrag indeholder fletværk af anekdoter, som fortæller noget om Lin. Uddragene kan bruges 

som springbræt til, at eleverne gennemgår en æstetisk læreproces, hvor de ender med at fremføre 

deres egne anekdoter for klassen eller måske et andet publikum, hvis det er muligt. Fremvisningen 

har til formål at reflektere elevernes identitet i et positivt lys - også selvom deres personlige 

anekdote skulle vise sig at være dyster, mærkelig eller skæv: Gennem lærerens og kammeraternes 

anerkendelse af det mod, der skal til, for at kunne stille sig op med en personlig historie, kan 

processen skabe fundamentet for en positiv cirkel af interaktioner, hvor der kan skabes rum for at 

viden genereres, identiteten sættes på spil og læring finder sted – også fremover. 

 

Herunder er en vejledning til processen: 

 

Inspiration:  

Læs det ene eller begge manuskriptuddrag. Fortæl evt. om, hvad en anekdote er, og hvad den kan 

bruges til. 

Lad eleverne læse parvis, så den ene person læser Lin#1 og den anden læser Lin#2. 

Lad eleverne tale om hvad anekdoterne i teksterne fortæller om Lin. 

 

Idégenerering:  

Lad eleverne individuelt lave en brainstorm indenfor en passende tidsramme, hvor de skriver stikord 

til deres egne personlige ”oplevelser, der har været underlige” – det skal selvfølgelig være oplevelser, 

de har lyst til at dele. På side 42 i elevmaterialet er et arbejdsark, der kan bruges. 

 

Udvælgelse:  

Lad eleverne dele oplevelserne parvis. De skal hjælpe hinanden med at vælge den oplevelse, de skal 

arbejde videre med ud fra kriterierne:  

 

 

 

 

Hvilken oplevelse fortæller mest om dig? 

Hvilken oplevelse husker du bedst og i flest detaljer? 
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Fordybelse og skabelse (giv god tid til denne fase):  

Den korte fortælling, de hver især har fundet frem til, skal nu udbygges. Gennem samtale med 

deres partner, skal eleverne prøve at huske flere detaljer ved deres oplevelse. Man kan eventuelt 

bruge princippet fra Trekantsinterview med udgangspunkt i navne. 

Det er en øvelse, som sætter en stram tidsramme, giver en retning på samtalen og efterlader hver 

person med et sæt noter. 

 

De skal hver især skrive en kort fortælling med en begyndelse, en midte og en slutning med 

udgangspunkt i deres oplevelse. Arbejdsarket på side 43 i elevmaterialet kan hjælpe til at skabe en 

struktur.  

 

Øvelse:  

Nu skal eleverne øve sig i at fortælle deres partner anekdoten: Dels skal de lære den udenad, og 

dels skal de øve sig i at performe den. - Det er vigtigt at gøre eleverne opmærksomme på forskellen! 

Når fortælleren har lært anekdoten udenad, skal fokus være på: 

 

 

Partneren har en aktiv opgave i at bakke op og hjælpe den anden videre, hvis han/hun går i stå –

Partneren er altså en allieret og ikke en modstander eller bedømmer. 

Eleverne vil have meget forskellige forudsætninger for at indtage disse roller, så det er vigtigt at 

være opmærksom på, at der opstår en generøs og opbakkende stemning omkring parrene og gribe 

ind, hvis der foregår noget destruktivt. Resultatet skal gerne være, at eleverne bliver modigere 

sammen.  

 

Performance:  

Eleverne skal nu performe deres anekdoter.  

Det kan føles risikabelt, og nogle elever vil have behov for at stå sammen med nogen på ”scenen” 

og føle den opbakning, som er blevet etableret i forrige fase. Disse tryghedsbehov bør selvfølgelig 

imødekommes. Går en elev i stå, har vedkommendes partner ansvar for at hjælpe fortælleren videre. 

Et element af festlighed og fejring over performance-situationen, enten bagefter eller undervejs, vil 

understøtte fællesskabsfølelsen og elevernes oplevelse af at have mestret en stor opgave. 

  

• At give sig den tid, der er brug for 

• At tale højt og tydeligt 

• At bruge kropssprog, evt. forskellige stemmer og sprog, pausering og andre 

dramatiske virkemidler. 
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Hvor er du fra? 

 
 
Lin-figurerne i forestillingen fortæller om at komme fra Stenstrup og beskriver den desperation, 

længsel og trøstesløshed Lin føler, fordi hun bor et sted, hvor toget kun standser, hvis nogen skal af.  

Denne aktivitet skal gøre eleverne opmærksomme på de fysiske rammer, de udfolder deres 

selvfortællinger indenfor. For mange børn og unge er deres omgivelser selvfølgelige faktorer, som 

de muligvis aldrig har taget aktivt stilling til. At blive bevidst om de værdier, der afspejles i vores 

omgivelser, kan give et større mulighedsrum for at forhandle sin identitet og vælge disse værdier til 

eller fra.  

 

På side 44 i elevmaterialet er en kort tekst som introduktion og på side 45 findes Manuskript-

UDDRAG 3 af Hey Lin  

Vi foreslår at I sammen læser tekst og manuskriptuddrag.  

 

Refleksionsopgave 

På side 47 i elevmaterialet er et arbejdsark, eleverne kan udfylde om deres egne omgivelser. 

Eleverne skal forsøge at aflæse de værdier, der afspejles i deres egne omgivelser og reflektere over 

hvilke værdier, de føler er værd at bringe med sig videre i livet.  

 

Vi foreslår at arbejde videre med refleksionen på én af disse to måder: 

 

 

Essay 

Refleksionsopgaven kan fungere som afsæt til 

at skrive et essay (individuelt, i par eller 

grupper) om, hvad de ville ændre i deres 

nuværende omgivelser, så omgivelserne 

bedre afspejler deres værdier. 

 

 

 

Byrådet diskuterer 

Refleksionsopgaven kan også være et afsæt til, 

at eleverne kan lave et rollespil, hvor de 

agerer byråd, som diskuterer et lokalt steds 

fremtidsplaner.  

Den ene halvdel skal argumentere for at 

bevare status quo, og den anden halvdel skal 

argumentere for at anlægge noget nyt og 

fundamentalt forandrende.

 

  

https://danskejernbaner.dk/vis.station.php?FORLOEB_ID=286&content=Stenstrup+Station+(Sts)
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Tit er jeg glad – Her sidder Lin 

 
 
I forestillingen optræder de to Lin-figurer med en sang skrevet på den melodi, Carl Nielsen skrev til 

B.S. Ingemanns digt Tit er jeg glad. Den melankolske melodi støder sammen med en hverdagsnær 

tekst, som tager en sygelig drejning i sidste vers. Her skabes en ironiserende distance til et digterjeg 

i dyb splittelse, som den oprindelige tekst også skildrer - dog på en ganske anden måde. Samtidig er 

Lins sang en kommentar til den nordiske tradition med at skrive lejlighedssange - med lidt for mange 

fødder i de sidste linjer. 

Kendskab til Tit er jeg glad vil give eleverne mulighed for at opleve den intertekstualitet, der findes 

i forestillingen, og kan desuden sætte eleverne i stand til at relatere følelsesmæssigt til Ingemanns 

digt, der er skrevet for over 200 år siden. Hermed kan de opnå bevidsthed om det 

almenmenneskelige, der ligger i følelsesmæssig splittelse, som måske særligt kommer til udtryk i 

ungdomsårene. På side 48 i elevmaterialet findes teksten til B.S. Ingemanns digt og nogle aktiviteter 

hertil, som kan bruges både før og efter selve teateroplevelsen.  

 

Lær sangen at kende – lyt eller syng 

Vi foreslår, at I hører én eller flere fortolkninger af sangen f.eks. disse: 

 

RØST 

DR’s pigekor og den danske strygekvartet 

Anne Dorthe Michelsen 

Philip Faber 

Caroline Henderson 

Lau Højen og DR's pigekor. 

 

I kan også synge sangen; her er akkompagnement leveret af 100 Sange fra Højskolesangbogen – 

Klaverakkompagnement til Fællessang ℗ Højskolernes Hus / Gateway Music. 

 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XekJrotPN-k
https://www.youtube.com/watch?v=0I4Zd02fnfU
https://www.youtube.com/watch?v=l7ieiKtc1HQ
https://www.youtube.com/watch?v=KQ-FZYAUS2Y
https://www.youtube.com/watch?v=Q_Ab1S8duRI
https://www.youtube.com/watch?v=N1STFmhMj6c
https://www.youtube.com/watch?v=v1axasZZZH4
https://www.youtube.com/watch?v=v1axasZZZH4
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Relatér til sangen - Skriv løs og del 

Sæt et passende tidsrum af til individuel refleksion, hvor eleverne skriver, hvordan sangen påvirker 

dem, og hvorvidt og hvordan de genkender de følelser, sangen rummer.  

Lad herefter eleverne dele deres oplevelser og tanker med en partner. 

 

Hvis I vil dykke dybere ned i B.S. Ingemann forfatterskab og Carl Nielsens musik, er her forslag til 

videre læsning. 

 

Om tekst og melodi: højskolesangbogen.dk  eller  Bibliotekernes Digitale Musiktjeneste 

For særligt musikinteresserede, er her en analyse af melodien på musikipedia.dk 

 

Læs også portrætter af Carl Nielsen hos Carl Nielsen selskabet og af B.S. Ingemann på 

forfatterweb.dk (kræver unilogin)  

Ovenstående links findes også i elevmaterialet side 48. 

 

Her sidder Lin 

På side 49 findes Manuskript-UDDRAG 4 af Hey Lin med Lins udgave af sangen og aktiviteter hertil, 

som er velegnede til efter, I har set forestillingen. 

Læs eller syng manuskriptuddraget med Lins sang og find måske på en koreografi til, som Lin-

figurerne gør i forestillingen. 

Lad eleverne arbejde i par eller grupper med aktiviteterne på siden. 

 

Der er henvisning til to artikler af forskellig sværhedsgrad, så læreren selv kan vælge, om eleverne 

skal læse den ene eller den anden:  

Den sværeste og længste er fra Kristeligt dagblad 23.01.08: Den danske sang er enstemmig og 

hjemmestrikket.  

Den lettere, som også er støttet med videoeksempler, er fra DR.dk, Danmarkshistorien fra 8.5.17: 

Ekspert: Den traditionsrige danske lejlighedssang er i krise.  

 

Her kan eleverne læse om den danske sangs historie og den smukke og kitschede nordiske tradition 

med at skrive lejlighedssange. Herefter kan eleverne prøve kræfter med selv at skrive en 

lejlighedssang, som I slutter af med at synge sammen. 

 
  

https://www.hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/historier-om-sangene/t-u/tit-er-jeg-glad/
https://bibzoom.dk/musikartikler/uge-46-tit-er-jeg-glad
https://www.musikipedia.dk/carlnielsen/analyser
http://www.carlnielsen.dk/
https://forfatterweb.dk/oversigt/ingemann-b-s%20kræver
https://forfatterweb.dk/oversigt/ingemann-b-s%20kræver
https://www.kristeligt-dagblad.dk/historie/den-danske-sang-er-enstemmig-og-hjemmestrikket
https://www.kristeligt-dagblad.dk/historie/den-danske-sang-er-enstemmig-og-hjemmestrikket
https://www.dr.dk/historie/danmarkshistorien/ekspert-den-traditionsrige-danske-lejlighedssang-er-i-krise#!/
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En skæv tilgang til livet og verden 

 
 
Kunst indeholder ofte et skævt blik og et normbrydende perspektiv på verden. 

I denne aktivitet skal eleverne forsøge at følge én af Lins skæve tanker til dørs: Eleverne skal forsøge 

at designe en stol til en person med omvendte knæled. Eleverne øver sig hermed i kreativ 

problemløsning på en legende måde.  

 

Vi foreslår følgende opbygning af designprocessen: 

 

Inspiration: Lad eleverne læse den korte tekst på side 50 og Manuskript-UDDRAG 5 af Hey Lin på 

side 51 i elevmaterialet individuelt eller i par. Herefter skal de individuelt forsøge at visualisere/ 

tegne en person med omvendte knæled.  

 

Idégenerering: Alle eleverne skal nu samles i en cirkel og har hver deres papir og blyant. De 

begynder nu på en hurtig skitse af en idé til en stol. Efter 15 sekunder skal de sende deres papir 

videre til sidemanden til højre. Herefter skal de tegne videre på hinandens skitser, dvs. slippe deres 

egen idé og bygge videre på en andens. Efter 30 sekunder skal de igen sende skitsen til højre og 

forsøge at gøre den skitse færdig, som de nu har fået. Lad hver elev forsøge sig med 3-5 tegninger, 

før øvelsen stoppes. 

Efterfølgende taler I kort om øvelsen: Om de fik nogle idéer, de ellers ikke ville have fået? Om det 

var frustrerende eller spændende og hvorfor?  

 

Udvælgelse: Skitserne spredes ud på gulvet, og eleverne kan nu på skift vælge en skitse og 

argumentere for, hvorfor det netop er den idé, der bør videreudvikles. Herefter vælger eleverne sig 

ind på ”de bedste ideer”, som de videreudvikler i passende grupper. 

 

Realiseringsforsøg: I denne fase skal der bruges papir og pap, sakse, tandstikker, ispinde, tape, 

limstifte, limpistoler - alt hvad I har ved hånden til at bygge små modeller af stolene.  

 

Afrunding: Når grupperne har bygget deres modeller, kan processen slutte med, at hver gruppe 

viser deres model for resten af klassen og fremhæver fordele og ulemper ved netop deres stol til 

omvendte knæled.  

 

Hvordan sætter vedkommende sig ned? 

Hvilke problemer vil vedkommende have med konventionelle stole? 
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Normer 

 
 

Hey Lin handler om at føle sig anderledes og bryde normerne. Normer består af skrevne og uskrevne 

regler for vores måde at være sammen på. Børn og unge har oftest en veludviklet forståelse for 

hvilken adfærd, der forventes og er acceptabel i bestemte kontekster. I denne aktivitet skal eleverne 

kortlægge nogle af de implicitte normer, der er til stede i forskellige kontekster og dermed opnå en 

bevidsthed om, hvad normer er og hvor magtfulde, de kan være. Inspiration til disse aktiviteter er 

fundet i EMU’s udmærkede materiale Normer på spil i undervisningen, som er udviklet for at 

inspirere til arbejdet med kritisk tænkning og demokratisk handlekraft på de gymnasiale 

uddannelser. Her er aktiviteterne tilpasset grundskolens udskoling. 

 

Rigtigt og forkert 

Klassen deles op i grupper á 3-4 personer, og hver gruppe tildeles en kontekst: en velkendt situation 

eller et sted (f.eks. I bussen, ved spisebordet, i klassen, i omklædningsrummet, i sengen, på gaden, 

på restaurant, i supermarkedet). I elevmaterialet på side 53 er der et skriftligt oplæg og en 

illustration, som kan bruges. 

Nu skal de skrive handlinger, der er hhv. acceptable og uacceptable i den kontekst, de er blevet 

tildelt. Hvert udsagn skrives på en post-it og sættes på det sted i klasserummet, som repræsenterer 

gruppens sted f.eks. et bord eller en væg. 

 

 

Den første tid skal eleverne ikke diskutere - blot skrive så mange udsagn ned som muligt. Når 

læreren vurderer, at eleverne er klar til at gå videre, skal eleverne evaluere hvert udsagn og sammen 

finde frem til, om de alle er enige. De udsagn, de alle kan blive enige om, får lov at blive.  

Herefter skal de diskutere om udsagnet altid gælder, lige meget hvor man er i verden. Det vil give 

eleverne bevidsthed om normers relativitet; at normer kan forhandles og ændre sig. 

Til sidst skal de rette blikket mod den uacceptable adfærd, og finde ud af, hvad konsekvensen er 

ved normbrud:  Hvad sker der, hvis man gør det forkerte? Hermed skabes bevidsthed om magten, 

der er på spil, og hvordan den magt udøves. 

 

”I bussen er det forkert at sætte sig 

helt tæt på én, man ikke kender” 

 

https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/Normer%20på%20spil%20i%20undervisningen_0.pdf
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Et spil om normer  

Eleverne kan i dette spil få en oplevelse af, hvordan det kan være at skulle aflæse og navigere efter 

helt ukendte normer og regler. 

Der skal bruges to lokaler og en masse små genstande, f.eks. (papir)kugler, papirclips, legoklodser -  

det er ikke vigtigt, hvad det er, bare der er mange små genstande. De små genstande fungerer som 

valuta. Klassen deles i to hold, som tildeles hver sin farve, rød og blå. For hvert hold er der forskellige 

normer og idealer, som det andet hold ikke må kende til. 

Blåt hold skal bruge en tavle, og rødt hold skal bruge noget, der kan bruges som et mærke, der kan 

sidde fast på tøjet: det kunne være et tørklæde, bånd, en sikkerhedsnål eller post-it-sedler.  

De to hold skal begynde med at lære deres normer og regler at kende og afprøve spillet selv. I 

elevmaterialet på side 54 er reglerne til - BLÅT HOLD og på side 55 er reglerne til Et spil om normer- 

RØDT HOLD. Giv eleverne reglerne uden for lange forklaringer, da læringspotentialet ligger i at 

bevæge sig ud i det ukendte.  

 

Spillet 

Når læreren vurderer, at eleverne har styr på reglerne og har afprøvet at spille spillet, skal der 

vælges to ambassadører på hvert hold, som skal sendes ind til det andet hold. De skal forsøge at 

interagere efter deres egne regler med det andet holds deltagere og dermed prøve at gætte det 

andet holds regler. 

Ambassadørerne gives 5-10 minutter hos det andet hold, før de vender tilbage til deres eget hold. 

Ambassadørerne videregiver, hvad de har lært om den anden gruppe, og to andre ambassadører 

sendes afsted for at afprøve disse hypoteser. Dette gentages én gang mere. 

 

Hele klassen samles, og de seks ambassadører fra hvert hold fortæller om deres oplevelse og gør 

rede for, hvilke af det modsatte holds regler, de har forstået. 

 

Opfølgning 

Der følges op på spillet ved at relatere normerne i spillet til virkelighedens normer i en form, der 

aktiverer flest elever. Et oplæg til diskussion kunne være følgende:  

 

Eleverne skal huske en situation, hvor de selv 

har trådt ved siden af i forhold til normerne. 

Hvordan opdager man, at man har trådt ved 

siden af? 

Hvilke følelser knytter sig til opdage, at man 

har overskride normerne? 

Hvordan kunne det være undgået at du 

trådte ved siden af? 

Eleverne skal huske en situation, hvor en 

anden har trådt ved siden af i forhold til 

normerne. 

Hvad gjorde de selv i situationen? 

Hvilke følelser knyttede sig til, at personen 

trådte ved siden af? 

Hvordan kunne det være undgået? 
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Tal om psykisk sygdom 

 
 
I elevmaterialet på side 56 er der et interview med dramatikeren Lin Melkane, Indre stemmer lukkes 

ud på scene. I interviewet opfordrer Lin til at bryde tabuer omkring psykisk sygdom. Viden om 

psykisk sygdom kan være med til at bryde tabuer. 

Derfor er der på side 58 i elevmaterialet et kort oplæg til at lære om - og tale om psykisk sygdom. 

Den primære kilde til oplægget er psykiateren Søren Hertzs artikel: ADHD - selve diagnosen 

forstyrrer vores nysgerrighed, som er at finde på Litteraturlisten.  

 

Vi foreslår følgende fremgangsmåde: 

Eleverne læser interviewet med Lin og derefter det korte oplæg. 

Herefter deles eleverne i grupper med fire elever i hver, og hver gruppe gør sig til ”eksperter” i en 

psykiatrisk diagnose, som de læser om på Sind.dk. Læreren kan på forhånd have valgt nogle, der har 

særlig relevans for elevgruppen. Til sidst dannes der 4 grupper, hvor alle eksperter er repræsenteret 

i hver. Eleverne deler nu deres viden med hinanden, så alle får viden om de forskellige diagnoser.  

 

Dilemmaer 

For at eleverne kan forholde deres viden til virkeligheden, kan de enten i mindre grupper eller i 

hele klassen agere ekspertpanel, der forsøger at give svar på forskellige dilemmaer, der involverer 

psykisk sygdom.  

Enten kan eleverne få til opgave at formulere svar på skrift, eller I kan diskutere hvordan 

dilemmaet kan løses. 

 

Fra Psykiatritopmødet i 2011 findes en video 

med et dilemma om kærlighed, som Mads 

Steffensen læser op. Lad eleverne se de første 

52 sekunder og give deres svar til Laura, og hør 

evt. efterfølgende ekspertpanelets svar i 

videoen. Ekspertpanelet i videoen består af 

yngre voksne, som alle har haft psykisk 

sygdom inde på livet. 

 

På side 59 i elevmaterialet er der en håndfuld 

dilemmaer, som I også kan tage udgangspunkt 

i.  Nogle af dem har vi selv skrevet, og andre 

stammer fra Etisk råds udmærkede 

undervisningsmateriale Inde eller ude, som vi 

kan anbefale at gennemse. Materialet 

indeholder bl.a. videoer med unge mennesker, 

der har gennemgået psykisk sygdom og 

fortæller om det.  

 

Vi kan også anbefale Psykiatrifondens digitale trivselsværktøj og læremiddel  TRIV NU, som kan 

bruges med unilogin, og som både kan danne grundlag for forløb og for drypvist arbejde med 

trivsel i alle fag

 

https://sind.dk/faa-hjaelp/fakta-om-sindslidelser-og-psykiske-diagnoser
https://www.youtube.com/watch?v=XPBaFn7egks
https://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/psykiatri/undervisning-til-grundskolen/inde-eller-ude
https://www.trivnu.dk/
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Forestillingsanalyse 

 
 
Formålet med at lave forestillingsanalyse kan være at få en kvalificeret samtale om forestillingen, 

opnå genreforståelse og måske skrive en anmeldelse.  

 

Eleverne har mulighed for at lære: 

● 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 deres egen virkelighedsforståelse. 

 

På side 60 i elevmaterialet er en kort tekst, der beskriver hvordan alle elementer af en 

teaterforestilling danner et samlet udtryk, samt hvorfor det er relevant at lave forestillingsanalyse, 

som grundlag for at kunne foretage en vurdering. På side 66 i elevmaterialet er en række 

Hjælpespørgsmål til analysen.  

 

 
Figur 3  

Hvis eleverne skal lave forestillingsanalyse, efter at have set Hey Lin, bør de introduceres til 

de forskellige kategorier i den valgte analysemodel, før de ser forestillingen, så de ved, hvad 

de skal lægge mærke til.  
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Normbrydende komposition 

På side 62 i elevmaterialet er Manuskript-UDDRAG 6 af Hey Lin, hvor de to Lin-figurer fortæller om 

manuskriptets komposition, som ikke følger berettermodellen, men derimod Lins 

egen ”Kassemodel”.  

Det er en fordel, hvis eleverne er gjort bekendt med berettermodellen (Her kan f.eks. bruges 

beskrivelsen af berettermodellen fra indidansk.dk). 

Desuden er der en kort tekst, der kan understøtte elevernes forståelse af det samspil, der findes 

mellem komposition, handling og tema. I dette tilfælde kommer dramatikerens kompositoriske valg 

til at understøtte en oplevelse af en fragmenteret dramaturgi, som igen understøtter tematikken 

om at føle sit sind fragmenteret.  

Til sidst peges der i teksten på de elementer eleverne selv kan stille skarpt på i analysen. 

Efterfølgende kan eleverne udfylde ”Kassemodellen” på side 64, hvilket kan give dem et overblik 

over deres egen oplevelse. De skal udfylde boblerne med handlingsindholdet i forestillingen og 

kasserne med deres forståelse af hhv. start, tema og slutning. 

 

Skriv en anmeldelse 

På baggrund af forestillingsanalysen kan eleverne skrive en anmeldelse. Her kan Anne Middelbo 

Christensens bog “Begejstring og brutalitet” bruges for at skabe genreforståelse. Bogen findes på 

Litteraturlisten 

Her er en kort og præcis definition på en anmeldelse fra bogen: 

 

På side 68 i elevmaterialet er der en række spørgsmål, der kan støtte eleverne i at forstå hver 

kategori og hjælpe dem til at disponere deres skriveproces.  

Der er ikke lagt formelle krav til opgavens omfang ind, da det bør fastsættes i relation til den tid, 

læreren har mulighed for at bruge på feedback, og som eleverne skal bruge på opgaven. 

 

DR3’s serie Min Kamp, som har visse ligheder med Hey Lin, kan måske bruges i perspektiveringen. 

I kan læse denne artikel om serien eller se selve serien. 

 
Billeder af forestillingens visuelle udtryk findes på side: 4, 8, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 40, 44, 
50, 58, 60, 61, 65, 65, 67 og 67 

  

“En anmeldelse er en personlig, faglig, vurderende refleksion over et værk” 

Den skal ifølge Anne Middelboe Christensen indeholde: 

● En beskrivelse 

● En fortolkning 

● En perspektivering 

● En vurdering 

 

https://indidansk.dk/berettermodellen
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/film/udadtil-ser-det-ud-som-om-anna-kan-alt-men-sandheden-er-en-helt-anden-jeg-ved
https://www.dr.dk/drtv/episode/min-kamp_237609
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Figur 4 
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MATERIALE TIL ELEVER 

 
 

 
Figur 5 

 
 

- OM AT VÆRE OG OM AT BLIVE. 
Den, du viser verden du er, er også den du er. Eller er det?  
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Hvem er du? 

 
 

Skriv omkring figuren alle de svar, du kan finde til spørgsmålet. 
 

 

 
 

Hvem er jeg? 
 



HEY LIN 
Undervisningsmateriale 
 

 30 

Vis hvem du er-cirkel 

 
  

Figur 6 



HEY LIN 
Undervisningsmateriale 
 

 31 

Identitetsbegrebet 

 
 
Identitet handler om menneskets oplevelse af at være den samme, selvom man livet igennem 

udvikler og ændrer sig. Men der findes forskellige syn på, hvad identitet er for en størrelse, og 

identitets- eller personlighedsspørgsmålet har optaget mennesker altid; fra antikkens Grækenland 

og frem til nu.  

Hver epoke har haft sine egne svar på, hvad identitet er alt efter, hvilken samfundsstruktur og hvilke 

filosofiske grundtanker, der har været dominerende. I middelalderen f.eks. var den katolske kirke 

meget magtfuld i Europa, og der var ikke særlig stor social bevægelighed i samfundet; var ens far 

smed, var der meget stor sandsynlighed for, at man selv blev smed - og meget lille sandsynlighed 

for, at man bevægede sig udenfor den sociale klasse, som smede tilhørte. De fleste kunne ikke 

engang bestemme med hvem og hvornår, de ville giftes. Individets valgmuligheder var yderst 

begrænsede i forhold til i dag. 

 

 
Figur 7 

 

Ifølge sociologen Thomas Ziehe (f.1947) er vi i dag blevet kulturelt frisatte, hvilket betyder, at vi 

selv i højere grad kan vælge vores vej gennem verden og livet end tidligere. Det giver frihed, men 

det kan også være vanskeligt for os at navigere i et komplekst samfund, hvor vi selv kan foretage 

mange valg og samtidig bærer ansvaret for vores eget liv, egen identitet og lykke. Identiteten er 

blevet et personligt anliggende, som vi overvejer mere end nogensinde. 
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Erik H. Erikson (1902-1994) var professor i psykologi ved Harvard Universitet, og han interesserede 

sig for, hvordan identiteten udvikles fra den spæde barndom og frem. Han fremhævede puberteten 

som en særligt betydningsfuld periode for identitetsudviklingen. Han mente, at der i denne periode 

kunne udvikles en stabil kerne-identitet, der skaber sammenhæng i et menneskes liv. Idéen om, at 

der findes én stabil kerneidentitet, er én af de store retninger indenfor identitetsforståelse. 

Erikson mente desuden at vores identitet var et produkt af tre processer: 

 

- Vores biologiske og genetiske 

forudsætninger (altså vores krop og 

alt, hvad den har arvet) 

 

- vores sociale, religiøse og kulturelle 

verden (altså i hvilket miljø, vi er 

vokset op) 

 

- vores psykes balance og harmoni (altså 

vores evne til at balancere mellem at 

få opfyldt vores egne følelsesmæssige 

behov og leve op til det omgivende 

samfunds normer og regler) 

 

Da disse processer kan ændre sig livet igennem, mente han også, at identiteten udviklede sig hele 

livet - men altså: at der var en kerneidentitet. 

 

Kenneth J. Gergen (f.1935) er socialkonstruktivist og mener, at identiteten er en konstruktion. Han 

mener, at de mange valgmuligheder og stimuli, der findes i et moderne globaliseret samfund, gør 

det umuligt for vores kerneidentitet at holde sammen på sig selv. Derfor bliver identitetens kerne 

udslettet: ”…enhver sandhed om os selv er en øjeblikkets konstruktion, sand kun i en given tid og 

indenfor visse relationer”.  

 

Der findes altså to store retninger indenfor psykologiens identitetsforståelse: 
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Hvordan forstår du identitet? 

For at finde ud af hvilken identitetsforståelse, du læner dig mest op ad, kan du læse nedenstående 

udsagn og forholde dig til dem: 

 ENIG Ved ikke UENIG 

Min identitet har en fast kerne, som jeg har, indtil jeg 

dør, og som jeg har haft siden jeg blev født. 

   

Min identitet er som et løg - lag på lag og inderst inde er 

mit center. 

   

Min identitet består af forskellige masker, jeg viser 

verden, men inde bagved er jeg mig. 

   

Min identitet er en kæde af fortællinger, jeg fortæller mig 

selv og andre. 

   

Min identitet er som et uendeligt puslespil, midten kan 

være forskellige brikker. 

   

Min identitet er flydende, og kan blive til noget andet.    

Jeg har mange identiteter, og der er ingen fast kerne.    

 

 
Figur 8  
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Tegn en skitse af din identitetsforståelse her: 
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Identitetsforståelse mellem to poler 

  

 
 
 
 
 
 

 
Figur 9 
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Trekantsinterview med udgangspunkt i navne 

 
 
 
  

Journalisten skal lede en  

samtale med den  

interviewede, som tager 

udgangspunkt i  

vedkommendes navn.  

 

Sekretæren skal skrive  

noter og kunne  

genfortælle, hvad  

samtalen har indeholdt.  

Superstjernen skal 

svare og fortælle 

- gerne i 

anekdoter. 
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Figur 10 

Figur 11 
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Manuskript-UDDRAG 1 af Hey Lin 

 

SCENE 3 

(Powerpointstemning. En fremlæggelse med pegepind. Fremlæggelsen 

handler om oplevelser i Lins liv, der har været underlige) 

 

LIN #1 

Jeg står ved siden af min vens ven. Jeg griner af alt hvad han 

siger. Jeg tænker "hold da op" da han nævner ordet utallige i 

sammenhæng med at ryge bong. Jeg har røget bong en gang før. Det 

slog mig totalt ud. Det samme med min ven Peter. Han kastede op i 

en hvid pose fra Statoil, slog knude på den og gemte den under sin 

seng. Dagen efter tog han på efterskole og glemte alt om posen. 

 

LIN #2: 

Jeg er faret vild, kl. er 5.30 tirsdag morgen. Jeg møder en dreng 

i bjørnekostume. Bjørnedrengen siger at han bor med en af mine 

venner, Hjalte, så han kan vise mig hjem til ham. Det skal siges 

at bjørnedrengen har et oppusteligt badebassin på ryggen. Efter vi 

har gået lidt tid lægger han sig i badebassinet og siger, at jeg 

bare skal lægge mig i det også, så vi kan få sovet. God idé tænker 

jeg og lægger mig. Lige inden jeg falder i søvn, siger 

Bjørnedrengen. 

 

LIN #1: 

Jeg kender ikke Hjalte og jeg ved ikke, hvor vi er. 

 

LIN #2: 

Da jeg vågner er der vådt og det drypper fra Bjørnedrengens pote, 

der dingler ud over kanten af badebassinet. Jeg kan mærke det klør 

og kradser og der går det op for mig. Jeg har tisset i bukserne. 

Jeg kigger en sidste gang på Bjørnedrengen og så løber jeg min 

vej. 



HEY LIN 
Undervisningsmateriale 
 

 39 

 

 

LIN #1 

Der kommer en mand i bar mave med en stige på ryggen i mod mig. 

Han råber meget og på et tidspunkt råber han til mig. 

 

(LIN #2 har en stige på ryggen) 

 

LIN #2: 

HALLO! HJÆLP MIG LIGE. 

 

(LIN #1 henvender sig til LIN #2) 

LIN #1: 

MED HVAD? 

 

LIN #2: 

HOLD MIN STIGE. 

(LIN #1 holder stigen mens LIN #2 kravler op af den) 

LIN #1: 

OG SOM KAPTAJNEN PÅ SIT SKIB BEVÆGER HAN SIN STIVE HÅND 

PARALLELT MED SINE ØJENBRYN OG SPEJDER UD OVER HAVET AF 

MENNESKER. 

 

(LIN #2 spejder og spejder, klapper en enkelt gang og går 

derefter ned af stigen) 

 

LIN #2: 

TAK FOR HJÆLPEN. JEG KUNNE IKKE FINDE MINE VENNER. 
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Figur 12 
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Manuskript-UDDRAG 2 af Hey Lin 

 

SCENE 7 

LIN #1 

Det var ofte svært for mig at sove da jeg boede i en skurvogn i 

mine forældres baghave. En gang vågnede jeg op midt om natten, og 

hørte babygråd lige uden for den uisolerede væg. Jeg plejer ellers 

at være rimelig bange for mørke, men lige der må mit formodentlige 

moderhjerte have banket for jeg gik udenfor og råbte/ 

 

LIN #2: 

Hallo jeg tror jeres babyer græder! 

 

LIN #1: 

Og/ 

 

LIN #2: 

Babyer skal da sove indenfor, hvad fanden tænker I på?! 

 

LIN #1: 

Og/ 

 

LIN #2: 

Er der ikke nogle mødre her, der kan tage bare lidt ansvar? 

 

LIN #1: 

Men så kiggede jeg efter og det var ikke babyer, det var 

katte der sloges. Ja katte. Og der fandt jeg ud af, at når 

katte slås lyder de som babyer og siden har jeg tænkt på 

om babyer, når de slås, lyder som katte.  
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Anekdoter 

 
 
 
En anekdote er ifølge Den Danske Ordbog en ”kort, vittig historie om en enkelt 

(virkelig) hændelse fx brugt som illustration af noget i et foredrag” 

 

”Oplevelser, der har været underlige.” 

  

Prøv at tænke tilbage på underlige oplevelser, du selv har været ude for. 

Det kan være et barndomsminde, noget du har gjort sammen med en ven 

eller et familiemedlem, eller bare en oplevelse, der gav dig en underlig 

følelse. 

 

Skriv stikord til tre underlige oplevelser du har haft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjælp hinanden med at vælge hvilken af disse oplevelser, I hver især skal 

arbejde videre med ud fra kriterierne: 

Hvilken oplevelse fortæller mest om dig? 

Hvilken oplevelse husker du bedst og med flest detaljer? 
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Byg en anekdotisk fortælling ud af din oplevelse 

En anekdote er ofte bygget op som enhver anden klassisk fortælling med en begyndelse, en midte 

og en slutning. Svarene på nedenstående spørgsmål kan fungere som en disposition eller et skellet 

for din fortælling. 

 

Begyndelsen sætter scenen og får publikum på bølgelængde med dig. 

Hvor og hvornår finder historien sted?      

Hvem var til stede?       

Hvilke omstændigheder var til stede?     

        

 

Midten udfolder handlingen eller begivenhedernes gang. 

Hvad skete der?      

       

       

       

       

       

        

Slutningen runder fortællingen af  - og har måske en komisk pointe: 

Hvordan endte det?     

       

        

Hvad har det haft af konsekvenser?     

       

        

En anekdote behøver ikke at være 100 % sand, fordi dens formål er at underholde, skabe en fælles 

forbindelse eller understrege en pointe.  

Derfor må der gerne overdrives, digtes og lyves for at gøre historien bedre! 
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Hvor er du fra? 

 
 
De omgivelser, vi er vokset op i, er med til at forme vores identitet: vores forestillinger om hvem vi 

er og hvad vi kan blive. Omgivelserne kan virke både begrænsende og mulighedsgivende.  

Der er stor forskel på at vokse op på landet, i en mindre provinsby eller en storby. Og selv indenfor 

de tre kategorier er der forskel. Tag f.eks. provinsbyen: Er man vokset op i et højhusområde, hvor 

man bor tæt, eller er man vokset op i et parcelhuskvarter? 

I et globalt perspektiv bliver det meget tydeligt; klima, landskaber, befolkningstæthed, adgang til 

vand og fødevarer påvirker menneskers måde at tænke og leve på. Samtidig afspejler vores 

omgivelser de værdier, der findes i vores kultur, og indenfor visse rammer har vi mulighed for at 

påvirke vores omgivelser ved at fordele de resurser, vi har, så de afspejler vores værdier:  

Er det f.eks. vigtigt at have en stor legeplads på skolen, eller er det vigtigere at pladsen benyttes til 

sikker parkering? Hvilke prioriteringer er der foretaget, og hvordan afspejles værdierne bag de 

prioriteringer?  

 

 
Figur 13 

 
Uddraget af Hey Lin herunder handler om, hvordan Lins ensomhed forstærkes af omgivelserne på 

Stenstrup Station.  
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Manuskript-UDDRAG 3 af Hey Lin 

SCENE 12 

(Melankolien og nostalgiens kamp) 

 

LIN #1: 

Jeg kender ikke mange mennesker i Stenstrup, selvom jeg har brugt 

meget tid på Stenstrup Station. Det var nok fordi jeg inderst inde 

følte mig hævet over stedet. 

 

LIN #2: 

Jeg kan mere end det her, bare vent til I ser mig med mine rigtige 

venner, jeg ved, jeg en gang skal væk alligevel. 

 

LIN #1: 

Lygtepælene langs stationen virker ikke længere. De er blevet 

sparket på. Sådan lige der på midten, ca. en meter over jorden, 

inde bag klappen, hvor elektronikken sidder. Jeg har stadig lyst 

til at sparke på lygtepæle. Stå overfor min tavse fjende af metal 

med begge ben sikkert plantet på jorden, fødderne spredt i 

skulderbredte. Lige rykke lidt rundt på trædepuderne i 

gummiskoene, for at sikre, at fodfæstet er i orden, og så bare 

losse den fucking pæl til den blinker og blinker og blinker igen, 

nogle gange blinker den for fjerde gang og jeg kan blive i tvivl 

om jeg har sparket hårdt nok, men så "yes man" den gik ud. Det 

værste var når jeg gik rundt og sparkede 

alene, og en af dem ikke gik ud. Min afmagt. Min vrede omkring 

Stenstrup Station. Min uforståenhed overfor min tvungne 

tilstedeværelse. Mit unge hjerte der bankede for alt andet end det 

her sted og ingen steder sandsynligvis, og så kunne jeg ikke 

engang sparke en pære i stykker. Min 

kedsomhed blev reflekteret i lampen, der for helved ikkegik ud, 

der aldrig forandrede sig, og hvorfor skulle den også det/ 
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LIN #2: 

På stationen står en enkelt velfungerende lygtepæl tilbage, den 

spreder de andre pæles lange skygger ud over perronen og hen langs 

skinnerne. 

 

(LIN #1 kan se sig selv på Stenstrup Station. Drømmende) 

 

LIN #1: 

Jeg kunne stå og stirre på togskinnerne og forestille mig toget 

komme og forsvinde igen ind i skoven, som jeg elskede. Jeg røg 

cigaretter gemt væk bag hækken, der voksede omkring billet-

automaten, der ligesom mine fingre om vinteren, var ude af drift. 

Jeg kunne stå gemt bag hækken i flere timer, fordi toget næsten 

aldrig standsede på Stenstrup Station, da det krævede, at en 

passager trykkede stop inde i toget, mens det kørte. Jeg kunne stå 

flere timer, og se det ene tog køre forbi efter det andet, mens 

jeg sendte vrede tanker til de passagerer, der ikke skulle af, men 

videre. Til dem der ikke boede i Stenstrup eller omegn. Vrede og 

misundelige tanker til dem, der ikke var endt her bag en hæk med 

mørke kratere af skygger fra smadrede lygtepæle. 
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Tænk på det sted 
hvor du er vokset op.  
Hvordan ser der ud?  
Hvilke værdier 
afspejles der?  

 

Refleksionsopgave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Skriv herunder hvilke værdier du vil tage med i din fremtid og hvilke, du helst vil være foruden, 

og hvorfor. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

        

        

Hvilke værdier vil du 
tage med dig i din 
fremtid?  
Hvordan ser dine egne 
fremtidsdrømme ud?  
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Tit er jeg glad – Her sidder Lin 

 

 

Tit er jeg glad 
Tekst: B.S. Ingemann (1812) 
Melodi: Carl Nielsen (1917) 
 

1. Tit er jeg glad og vil dog gerne græde, 

thi intet hjerte deler helt min glæde. 

Tit er jeg sorrigfuld og må dog le, 

at ingen skal den bange tåre se. 

2. Tit elsker jeg, og vil dog gerne sukke; 

tit hjertet må sig tavst og strengt tillukke. 

Tit harmes jeg, og dog jeg smile må, 

thi det er dårer, som jeg harmes på. 

3. Tit er jeg varm, og isner i min varme; 

thi verden favner mig med frosne arme. 

Tit er jeg kold - og rødmer dog derved; 

thi verden slukker ej min kærlighed. 

4. Tit taler jeg - og vil dog gerne tie, 

hvor ordet ej må tanken oppebie. 

Tit er jeg stum - og ønsker tordenrøst, 

for at udtømme det beklemte bryst. 

5. O du, som ene dele kan min glæde! 

du ved hvis barm jeg turde frit udgræde! 

O, hvis du kendte, hvis du elsked mig, 

jeg kunne være, som jeg er - hos dig 

 
 
 
 
 
 

 

 
Lyt til sangen eller syng 
den. 

 
 

Skriv løs: Beskriv hvad digtet/ 

sangen handler om, og hvordan 

sangen påvirker dig. 

 

Kan du genkende følelserne i sangen?  

Hvorfor? Hvorfor ikke? 

 

 

Del: Læs det du har skrevet højt 

for en partner og tal om hvorvidt 

sangen påvirker jer forskelligt. 

 
Læs  mere om B.S. Ingemanns 

sang og Carl Nielsen melodi på 

højskolesangbogen.dk   

Eller på Bibliotekernes Digitale 

Musiktjeneste 

For særligt musikinteresserede er her en 

analyse af melodien på musikipedia.dk 

 

Læs også portrætter af Carl Nielsen hos Carl 

Nielsen selskabet og af B.S. Ingemann på 

forfatterweb.dk (kræver unilogin)  

https://www.hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/historier-om-sangene/t-u/tit-er-jeg-glad/
https://bibzoom.dk/musikartikler/uge-46-tit-er-jeg-glad
https://bibzoom.dk/musikartikler/uge-46-tit-er-jeg-glad
https://www.musikipedia.dk/carlnielsen/analyser
http://www.carlnielsen.dk/
http://www.carlnielsen.dk/
https://forfatterweb.dk/oversigt/ingemann-b-s
https://forfatterweb.dk/oversigt/ingemann-b-s
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Manuskript-UDDRAG 4 af Hey Lin 

 

BEGGE: 

Det er ikke rart at være Lin 

Melkane.  

(Melodi: Tit er jeg glad. 

Begge i kor, gerne en lille 

koreografi) 

 

Her sidder Lin  

og har så ondt i maven 

hun kigger nedad  

og klikker lidt med ganen 

her sidder Lin  

og pines endnu en gang 

for hun er træt af denne 

klagesang 

 

Her sidder Lin  

og trøster sig med kage 

hun hører podcast  

og vil så gerne bage 

her sidder Lin  

og gør sig selv til grin 

så kom og ta mig I sultne svin 

 

Her sidder Lin  

og brækker sig i vasken 

hun finder piller  

hun har gemt i tasken 

her sidder Lin og er alt andet 

end sej 

hun er fucking træt af sit 

digter-jeg 

 

(LIN #1 og LIN #2 kigger meget 

vredt ud på publikum) 

 

 

Find ligheder og forskelle mellem 

Lins sang og Ingemanns digt ”Tit 

er jeg glad” 

Hvorfor tror I, har hun valgt netop denne 

melodi? 

Læs om den danske sang         

Enten i denne artikel fra Kristeligt 

dagblad 23.01.08:                 Den 

danske sang er enstemmig og hjemmestrikket.  

Eller på DR.dk Danmarkshistorien fra 8.5.17: 

artiklen: Ekspert: Den traditionsrige danske 

lejlighedssang er i krise.  

Skriv en lejlighedssang. 

Hjælp hinanden med at skrive et 

eller flere vers, der passer til en livsituation og 

brug Carl Nielsens melodi til ”Tit er jeg glad.” 

 

Syng sangene sammen. 

 

 

 

  

https://www.kristeligt-dagblad.dk/historie/den-danske-sang-er-enstemmig-og-hjemmestrikket
https://www.kristeligt-dagblad.dk/historie/den-danske-sang-er-enstemmig-og-hjemmestrikket
https://www.dr.dk/historie/danmarkshistorien/ekspert-den-traditionsrige-danske-lejlighedssang-er-i-krise#!/
https://www.dr.dk/historie/danmarkshistorien/ekspert-den-traditionsrige-danske-lejlighedssang-er-i-krise#!/
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En skæv tilgang til livet og verden 

 
 
Lin er præget af en skæv tilgang til verden. En hypersensitiv tilgang, som gør at hendes tanker går i 

selvsving over detaljer, og som hun siger:   

 

”På få minutter kan jeg blive forvirret i halvandet døgn.” 

 

Selvom denne tilgang til livet og verden skaber alvorlige problemer for Lin, er det alligevel en 

tilgang, der rummer muligheder for produktivitet og skaberkraft. Vi skal nu forsøge at følge én af 

hendes skæve tanker til dørs. 

 

 
Figur 14 

  



HEY LIN 
Undervisningsmateriale 
 

 51 

Manuskript-UDDRAG 5 af Hey Lin 

SCENE 14 

 

LIN #2: 

Der er så mange ting mennesket ikke tænker over. Dyr feks. En 

zebra. Der går en ting rundt, der er perfekt stribet, på fire ben 

og har øjnene i siden af hovedet. Er jeg volddum fordi jeg siger 

det her, eller har jeg fat i noget? Jeg ved det ik. Men det er jo 

en fucking alien. Lige som vi er. Prøv at tænk, hvis knæleddene 

vendte den anden vej. Jeg kan ikke en gang regne ud, hvordan en 

stol ville se ud. Det hele er så mærkeligt. 

 

LIN #1: 

Også fodbold. En stor leg, er det. Og så er der en dommer, fordi 

ingen kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Eller hvad? Det er 

jo også fedt nok. Jeg ville gerne være en bedre fodboldfan, men 

jeg er født uden konkurrencegen, så jeg er ret lige glad. Jeg 

prøver alt, hvad jeg kan, og hvis jeg er bagstiv, og sammen med 

nogle jeg er tryg ved, så kan jeg da godt råbe lidt. 

 

LIN #2: 

Der ligger en bar i København, hvor der ingen askebægere står på 

bordene og man drikker absint af glas med glaspest på. Baren 

ligger i stueetagen, og som barens faldne gallionsfigur har jeg 

ligget der på fortorvet udenfor den overmalede dør. Med splintret 

glas i lommerne. Nøgen under mit tøj i en vandpyt, og hørt 

personerne indenfor ved bordet sidde og suge lattergas og ligge an 

på hinanden. 

 

LIN #1: 

Jeg kan huske jeg blev klar over, hvor fedt det var ikke at være 

vokset op på månen. Der er jo ikke meget ilt, det er der godt nok 

heller ikke i en vandpyt, hvor jeg var endt med at ligge, men 

mellem mine læber og hætten over mit hoved var der faktisk ilt 

nok. Ved siden af mig lå min væltede cykel, nu uden bremser og 

gear og hjulet snurrede som en i helved, og jeg skulle ud og kaste 

op, så det gjorde jeg, eller jeg gik ikke nogle steder hen, jeg 

valgte simpelthen at kaste op i vandpytten og pludselig føltes det 

som om jeg var på månen, for der var ikke noget ilt tilbage. 
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Tegn herunder hvordan en person med omvendte knæled ville sidde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilke problemer vil vedkommende have med konventionelle stole?  

Hvordan skulle en alternativ stol se ud? 
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Normer 

 
 

Rigtigt og forkert 

Normer består af skrevne og uskrevne regler for vores måde at være sammen på.  

De eksplicitte normer er dem, vi har skrevet ned eller sagt højt, f.eks.: ”Det er forkert at gå over 

for rødt lys, og det er rigtigt at gå over for grønt”.  

De implicitte normer er dem, vi kun kan afkode gennem den måde, vi er sammen på: f.eks.: ”Det 

er forkert at lægge fødderne op på bordet.”  

Normer er ofte afhængige af kontekst, - altså tid, sted og sammenhæng. Derfor skal I nu forsøge at 

kortlægge de implicitte normer ved at skrive, hvad I opfatter som rigtig og forkert adfærd i 

forskellige kontekster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad er konsekvenserne, hvis normerne brydes?  

I klassen 

På gaden 

I bussen 

I supermarkedet 

Ved spisebordet 

I sengen 

I omklædningsrummet 

I restauranten 
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Et spil om normer- BLÅT HOLD 

Hovedformålet med al interaktion er handel. Vi taler ikke med hinanden med andre formål end det. 

 

Der er en beholder på et bord med alle genstandene i. Alle begynder med én genstand hver.  

Man kan vinde genstande fra hinanden ved systematisk at gennemgå en række handlinger. 

Forhandling kan kun gennemføres, hvis handlingerne udføres fejlfrit. Hvis der laves en fejl, smiler 

man til hinanden og går væk fra hinanden uden et ord. 

 

INDLEDNING 

A berører sin pande for at invitere til forhandling og siger ”HOX” 

B accepterer forhandlingen ved at berøre sin hæl og siger ”MOX” 

A ryster på hovedet og viser hvor mange genstande, hun/han har. 

B peger på en genstand i A’s hånd og søger øjenkontakt med A 

A accepterer øjenkontakt og råber ”YUP!” 

 

KAMP 

De sætter begge deres højre pegefinger i den andens åbne håndflade. 

Den første, der fanger en pegefinger, har vundet en genstand fra den anden.  

 

AFSLUTNING 

Vinderen hopper op og ned tre gange. Taberen siger ikke en lyd. 

De lader hinandens albuer mødes og forlader hinanden. 

Hvis taberen ikke har flere genstande henter han/hun en ny i beholderen. 

 

Det gælder om at samle fem genstande – hver gang man har fem genstande, 

sætter man en streg på tavlen. En streg på tavlen betyder et point til hele holdet, 

og alle jubler. Hvis man er i gang med en forhandling, når der sættes en streg, må 

man starte forfra efter jublen. 
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Et spil om normer- RØDT HOLD 

Hovedformålet med al interaktion er hygge. Den gode stemning er meget vigtig.  

Der skal vælges en leder på holdet. Lederen vælger tre ordensholdere, som kan 

gribe ind, hvis nogen bryder reglerne. Ordensholderne deltager også i 

interaktionerne, når de har tid. 

Lederen deler genstandene ud mellem alle på holdet. Der står en beholder på et bord, hvori der skal 

lægges en genstand, når en vellykket interaktion er gennemført. Der er en række regler, der skal 

overholdes, for at en interaktion er vellykket og overholdes reglerne ikke, bliver man straffet ved at 

blive mærket.  

Ingen vil interagere med én, der er mærket. Mærket kan kun fjernes ved, at man 

henvender sig til lederen og siger: ”Kafka Kafka”, men siger man andet end det til 

lederen, får man et mærke mere. 

 

INDLEDNING 

Man siger pænt goddag og giver hinanden en kompliment, taler om vejret og 

holder en god og høflig stemning. Begge drejer rundt om sig selv. 

 

KAMP 

Hver person samler sine håndflader, og lader fingerspidserne mødes med 

modstanderens fingerspidser. Det gælder nu om at nå at klappe den anden 

på håndryggen med højre hånd, før den anden fjerner hænderne. Man skal 

hyggesnakke imens, og det er forbudt at hovere, hvis man vinder. 

 

AFSLUTNING 

Nu er man blevet venner, og man klapper hinanden tre gange på skulderen og siger 

pænt farvel. Begge lægger en genstand i beholderen på bordet.  

Hvis man ikke har flere genstande, henter man et passende antal i beholderen på 

bordet. Lederen hjælper med at dele dem retfærdigt ud.  
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Indre stemmer lukkes ud på scene

af Mads Würtz Gammelmark 

 
Dramatiker Lin Melkane bruger i høj grad sig 
selv i sin dramatik

Team Teatret har til april premiere på 
forestillingen Hey Lin, hvor publikum får 
indsigt i en ung hjerne og det tankemylder, 
der ganske ofte findes der. På scenen møder 
publikum Lin i to personer. De taler sammen 
om Lins oplevelser, minder og følelser, og om, 
hvor svært og vanvittigt det kan være, at være 
i et ungt, søgende sind. 
Det er 26-årige Lin Melkane, der har skrevet 
forestillingen. Den opmærksomme læser vil 
have opdaget et sammenfald mellem 
dramatikerens fornavn og navnet i titlen. Det 
er ikke tilfældigt. 
”Jeg tager næsten altid udgangspunkt i mig 
selv og mine venner, når jeg skal skrive. Og så 
er det blevet en stil for mig, at jeg lader 
stemmerne i hovedet træde ud og blive til 
karakterer på scenen. På den måde mener jeg, 
at stemmerne fra hovedet repræsenterer den 
identitet man har, eller den, man er ved at 
blive,” siger dramatikeren med henblik på at 
karaktererne i Hey Lin er unge, der er ved at 
finde ud af, hvad og hvem de er. 
Lin Melkane fik i teenageårene diagnosen 
skizofreni, hvilket i hendes tilfælde betyder, at 
hendes hoved er overfyldt med tanker, som 
kan være overvældende og trættende. 
”Det er nogle af de oplevelser jeg har, men det 
er jo ikke alle skizofrene der har det lige sådan. 
Diagnoser er kasser, vi putter noget ned i, og 
de kasser kan være ret svære at finde plads i, 
og samtidigt er det svært at snakke om det. 
Derfor gør jeg det. Hvis vi ikke gør det, bliver 
det endnu mere svært,” siger hun. 
Lin fortæller, at hun har været gennem flere 
behandlingsforløb og stadig øver sig på at leve 
med den psykiske sygdom: 

”Jeg bliver efterhånden sjældent ked af det, 
når jeg snakker om sygdommen. Den er blevet 
en del af mig, og det er nok det, jeg gerne vil. 
At vi kan tale om psykiske sygdomme og forstå 
at det ikke er farligt, hvis man har noget, der 
gør det nødvendigt at gå i terapi. Det vil jeg 
gerne vise især til unge.” 
Det er tankerne og stemmerne i Lin Melkanes 
hoved, der sætter gang i Hey Lin, og det fører 
ad vanvittige veje. 
”Det kan nogle gange være ret absurd, det der 
fylder i mit hoved, og det har jeg skrevet ind i 
historien. Jeg synes det er vigtigt at have 
humoren med. Både forløsende, men også 
fordi jeg gerne vil sige at det er okay at have 
det sjovt over noget, der kan være ret tabu-
belagt. Bare man ved, hvad det er, man griner 
over,” siger hun. 
Oprindeligt blev Hey Lin skrevet som en 
midtvejsforestilling, mens Lin Melkane gik på 
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dramatikerlinjen på Den Danske 
Scenekunstskole i Aarhus, men siden har 
Team Teatret taget forestillingen op igen og 
bedt Lin Melkane arbejde videre med den. Det 
har hun gjort i samarbejde med teaterleder og 
dramaturg Dorthe Bébe. 
”Det har været rigtigt rart at arbejde videre 
med forestillingen. Nu er den ikke længere et 
skoleprojekt, men et stykke arbejde. Det har 
betydet, at jeg er gået til opgaven på en anden 
måde, hvor det bliver et værk, som jeg ved, 
skal afleveres i andre kreative hænder for at 
blive det færdige teaterstykke. Jeg er tryg, 
fordi jeg har arbejdet sammen med instruktør 
og scenograf før, og det betyder også, at jeg 
kan distancere mig lidt mere fra det, ” siger Lin 
Melkane. 
Selv om Hey Lin handler om Lin og på den 
måde er et portræt, er det vigtigt for Lin 
Melkane at slå fast, at forestillingen er 
autofiktion, altså at det ikke nødvendigvis er 
én til én virkelighed. 
”Det må gerne blive en del af diskussionen 
bagefter, altså at det ikke er alt, der er 
virkeligt. Bare i det øjeblik, hvor jeg sætter ord 
på papiret, bliver det fiktion. Ved at skrive som 
jeg gør, bliver jeg hørt, for sådan 
kommunikerer jeg bedst, men det skal også 
være noget, der er interessant for andre. 
Noget andre, ikke mindst unge, kan spejle sig 

i. Jeg blander alvor og tunge emner med 
humor for at man som publikum kan være i 
det, og for at vise at det vigtigt, også at grine. 
Selv om det kan virke hårdt og håbløst, så er 
det også noget man kan overkomme. Det er 
muligt at overleve midt i alt det svære,” siger 
hun. 
Lin Melkane håber at publikum går ud med en 
følelse af at være mindre alene. Og med et 
oplæg til at tale sammen om psykisk sygdom, 
om ensomhed og sorg, men også om at grine. 
”Vi laver alle sammen fejl, men vi kan godt 
have det sjovt, selv om det føles som om alt er 
lort,” siger hun. 
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Tal om psykisk sygdom 

 
Ifølge psykiateren Søren Hertz er en diagnose et udvalgt øjebliksbillede, som kun gælder i den tid, 

hvor man opfylder kriterierne for at have diagnosen. Derfor mener han også, at vi skal være 

kritiske i forhold til vores forståelse af diagnoser, og være yderst opmærksomme på, at en 

diagnose aldrig skal blive en selvop fyldende profeti, men at man kan udvikle sig væk fra en 

diagnose. 

 
Figur 15 

Ifølge psykiatrifonden bliver hver 3. af os på et tidspunkt ramt af psykisk sygdom, og:  ”Diagnoser 

er ikke noget, som man ER, men derimod en betegnelse for en sygdom, man HAR. Man er altså 

ikke 'skizofren', ligesom man ikke er 'kræft'. Angst og depression rammer så mange af os, at man 

kan tale om folkesygdomme, mens andre diagnoser rammer relativt få.” (Psykiatrifonden) 

Søren Hertz argumenterer for at betragte symptomer på psykisk sygdom gennem et bredt 

perspektiv, hvor man dels ser på det biologiske (f.eks. kemiske ubalancer i hjernen) og 

psykologiske forhold og dels på sociale faktorer. Psykisk sygdom kan være kroppens og sindets 

meningsfulde reaktion på indre eller ydre belastninger.  

Sociale faktorer er noget, vi alle sammen er en del af, og det betyder, at det er muligt i fællesskab 

at gøre noget for at forebygge og afhjælpe psykisk sygdom. Vi kan sørge for, at alle føler sig som 

en del af fællesskabet og bliver set og accepteret, som de er. 

På Sind.dk kan I læse om forskellige psykiatriske diagnoser og hvilke symptomer, de dækker over. 

https://www.psykiatrifonden.dk/viden/diagnoser/intro-til-diagnoser.aspx
https://sind.dk/faa-hjaelp/fakta-om-sindslidelser-og-psykiske-diagnoser


HEY LIN 
Undervisningsmateriale 
 

 59 

Dilemmaer 

”Jeg har de sidste måneder haft nogle skræmmende tanker om, at mine forældre og søskende dør 

i en bilulykke. Jeg tør ikke snakke med nogen om mine tanker, da jeg tror, at andre vil synes, at jeg 

er underlig og skør. Men jeg kan mærke, at jeg har brug for at tale med nogen om mine tanker – 

hvad skal jeg gøre?”     (Etisk råd: Ude eller inde) 

 

”Jeg har en veninde, der altid har været meget tjekket og perfekt. En dag så jeg, at hendes arme 

var fyldt med ar. Jeg vil meget gerne snakke med hende om, at jeg er bekymret for hende, men jeg 

er bange for, hvordan hun vil reagere. Og jeg ved ikke helt, om hun har et problem eller ej. 

Hvordan kan jeg snakke med hende?”   (kilde: Etisk råd: Ude eller inde) 

 

”Der er en dreng min klasse, som jeg også går til fodbold med, men jeg snakker ikke ret meget 

med ham. Han kommer tit op at skændes med folk, og så taler han nogen gange rigtig grimt. Han 

kommer også tit i problemer med lærerne, men til fodbold kan de fleste lide ham. Nu har han ikke 

været i skole eller til fodbold i fem uger. Jeg synes, det er mærkeligt. Jeg ved godt, hvor han bor, 

selvom jeg aldrig har besøgt ham. Jeg tænker måske, han ikke har det så godt, men jeg ved ikke, 

om jeg bare skal blande mig udenom - hvad skal jeg gøre?” 

 

”Min mor er bipolar, og nogen gange går hun helt sort. Så vil hun bare dø, siger hun. Det gør mig 

vildt bange, når hun siger sådan, for jeg kan mærke, at hun mener det. Andre gange er hun på alle 

måder for meget og helt oppe at køre. Jeg synes, det er vildt pinligt, og samtidig har jeg det dårligt 

med at skamme mig over min egen mor. For jeg elsker hende jo også, og meget af tiden er hun 

okay. Men jeg har ikke fortalt nogen af mine venner om det. Kan jeg fortælle det til nogen, uden 

de bare tror, hun er skør? Og hvordan?” 

 

”Jeg skriver, fordi jeg ikke ved hvordan, jeg skal få venner. Nogen gange tænker jeg så meget, at 

det helt kan overdøve alt det, andre mennesker siger. Selvom jeg rigtig gerne vil snakke med i en 

samtale, kommer jeg til at sige tingene på de forkerte tidspunkter. Jeg kan mærke, at dem i min 

klasse synes, jeg er mærkelig, og jeg ved ikke, hvordan jeg kan få dem til at se mig på en ny måde. 

Det bliver værre og værre, og det er ligesom om, jeg er nede i et hul, som jeg ikke kan komme op 

af. Jeg tror ikke, der er nogen der kan lide mig. Jeg har ikke lyst til det, men jeg har tænkt på, om 

jeg skulle skifte skole. Skal jeg skifte skole, eller er der en måde at få venner, selvom alle synes, 

man er mærkelig?” 

 

”Der er en af mine veninder, som er blevet indlagt på psykiatrisk afdeling med en spiseforstyrrelse. 

Jeg vidste det slet ikke, for i det sidste års tid har hun sagt nej til alting og slet ikke været rigtigt 

med i fællesskabet. Jeg har tænkt, at hun bare ikke gad være sammen med os mere, og jeg har 

også været lidt ked af, at hun bare sagde nej til alting. Vi har nok også været ret sure på hende 

over det. Skal jeg besøge hende på hospitalet? Og hvis ja, hvad skal jeg så snakke med hende om?” 
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Forestillingsanalyse 

 
 
I teater er alt, hvad I ser og hører, rettet mod publikums oplevelse, og det er betydningsbærende i 

forhold til forestillingens intention. Teaterfolkene har afprøvet mange muligheder, taget stilling til - 

og nøje udvalgt hver eneste detalje i en forestilling, som hver især bidrager til forestillingens 

samlede udtryk. Der kan selvfølgelig ske tilfældigheder (da teater foregår live), men 

tilfældighederne opstår altid indenfor den ramme, der er sat, og de sker derfor på forestillingens 

præmisser. 

En forestillingsanalyse er en nøje gennemgang af de dele, forestillingen består af, og kan bruges som 

afsæt til fortolkning, refleksion, perspektivering og vurdering. De fleste af os har tendens til, 

umiddelbart efter et møde med et værk (en film, en bog, en teaterforestilling) at sige, hvad vi synes. 

Var det godt eller dårligt? Hvor mange stjerner skal den have?  

Når vi på den måde springer direkte til vurderingen af værket, går vi glip af nogle nuancer, som 

kunne gøre os klogere på både værket, vores samtid og os selv. Ethvert værk bør vurderes på sine 

egne præmisser, og i analysen ser man bl.a. nærmere på præmisserne.  

 

 

 

Figur 16 
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Normbrydende komposition 

I Hey Lin fortæller de to Lin-figurer om berettermodellen, som også kaldes Hollywood-modellen. 

Langt de fleste fortællinger vi normalt møder, kan analyseres efter denne model og mange af dem 

er endda intentionelt opbygget efter den.  Men det er Hey Lin ikke. 

 

Dramatikeren Lin Melkane har helt bevidst brugt kompositionen til at vise noget om sine figurer 

og om forestillingens tema. Det er et eksempel på, hvordan de enkelte dele af forestillingen 

underbygger hinanden, og alle medvirker til forestillingens samlede udtryk. 

 

De forskellige elementer, man kan se nærmere på i analysen, er: 

 
Det auditive udtryk: Tekst, stemmer (herunder rytme, pausering), musik, lydeffekter 
 
Det visuelle udtryk: Scenografi, lys, kostumer, makeup, hår, skuespillernes udseende 
 
Det kommunikative udtryk: Samspillet på scenen, kontakten med publikum (direkte og 
indirekte, f.eks. følelsesmæssig forbindelse) 
 

 

 
Figur 17 
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Manuskript-UDDRAG 6 af Hey Lin 

LIN #2: 

For det tredje, er I kære publikum, uden I ved det, prøvekaniner 

for min nye model, en helt ny måde at skrive historier på. Kender 

I berettermodellen? Med anslag, konfliktoptrapning og klimaks? Gør 

I? (En fra publikum siger forhåbentligt ja...) Helt sikkert. Det 

her stykke følger ikke den model. Den følger kassemodellen! Det 

fungerer sådan at man skriver en start og en slutning, kassens 

sider, derefter lægger man et tema som bund, man bygger kassen kan 

man sige, og så handler det bare om at fylde den op. 

 

LIN #1: 

Jeg tænker at denne model passer godt ind i dagens Danmark, da det 

virker som om at alle, især politikerne og f.eks. det psykiatriske 

system er ovenud lykkelige for kasser. Kasser, man kan putte 

alverdens ting ned i, som f.eks. sindet. 

 

LIN #2: 

Inspirationen til kassemodellen kom efter en oplevelse jeg havde 

som 20 årig, da jeg blev sendt til psykiatrisk udredning. 

 

LIN #1(henvender sig til LIN #2): 

Arh. Skal vi virkelig snakke om det? 

 

LIN #2: 

Det bliver vi nok nødt til nu. Hele pointen forsvinder, hvis vi 

ikke nævner det.  

 

LIN #1: 

Men er der overhovedet en pointe med noget? 

 

LIN #2: 

Selvfølgelig er der det. Og det har vi slet ikke tid til at tale 

om. 

 

LIN #1: 

Ja okay. Du har nok ret... 

 

LIN #2: 

Ja ik? (Henvendt til publikum) 

Men ja, da jeg var 20 år gammel blev jeg sendt til udredning. 

Efter en snak på en times tid med en psykiater fik jeg diagnosen 



HEY LIN 
Undervisningsmateriale 
 

 63 

bipolar.  
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”Kassemodellen” 

  

  
 

  

 

BUNDEN: TEMA 

SIDERNE: SLUTNING SIDERNE: START 
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Figur 18 

 
Figur 19 
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Hjælpespørgsmål til analysen 

Univers: 

I forestillingen etableres et 

fiktionsunivers, hvor der 

gælder bestemte normer og 

regler. 

Hvad er det for et univers der etableres i 

forestillingen? – Hvilken slags virkelighed? 

Hvordan hænger scenografi og lydbillede 

sammen med det univers? 

 

Tema:  

Hvilke temaer kan I se 

repræsenteret i forestillingsuniverset? 

Hvilke scenografiske og auditive elementer 

underbygger tematikkerne? 

 

Konflikt:  

Hvilke konflikter kommer til 

udtryk i forestillingen? 

Hvilke indre konflikter er til 

stede i karakterene? 

Hvilke ydre konflikter er der imellem 

karaktererne? 

 

Form, spillestil, genre 

Hvordan er forestillingen 

opbygget? 

Er der store spring i tid og rum? 

Føles det som én lang sekvens, eller er det 

brudt op? 

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 visuelt? – og 

auditivt?  

 

Handling 

Hvem er hovedpersonen/ 

hovedpersonerne? Beskriv dem. 

Hvilke personer/figurer er der? Beskriv dem. 

Hvad sker der i begyndelsen? 

Er der et vendepunkt?  

Hvad sker der i slutningen? 

Hvordan underbygger det visuelle udtryk og 

det auditive udtryk handlingen? 
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Figur 20 

 
Figur 21 
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Skriv en anmeldelse 

Forestillingsanalysen kan danne grundlag for at skrive en anmeldelse. 

En anmeldelse kan f.eks. indeholde en beskrivelse/ analyse, en fortolkning, en perspektivering og 

en vurdering. 

 

En beskrivelse/ analyse er et nedkog af forestillingsanalysen, hvor forestillingens 

udtryk beskrives, så læseren har en idé om, hvad anmelderen har set.  

 

I en fortolkning gør anmelderen rede for sin forståelse af sammenhængen i det, 

hun/han har set. Hvad oplever anmelderen, at forestillingen vil fortælle?  

Hvilke temaer og grundkonflikter er der i forestillingen? 

 

I en perspektivering trækker anmelderen på sin viden om sit eget liv og meninger, 

sin samtid og sin historie. Herunder andre værker, han/hun har mødt.  

Er der andre værker, man kender til, der behandler temaet og grundkonflikterne?  

Har de samme pointe eller agenda - eller den modsatte? 

Har teatret, dramatikeren eller instruktøren fortalt lignende historier før? 

Kan anmelderen genkende ting fra sit eget liv i forestillingen? Hvilke, hvordan? 

Er der noget i forestillingen, anmelderen kunne forestille sig var anderledes? 

 

I vurderingen skriver man i hvilken grad forestillingen lykkes med at fortælle det, 

den vil. Hvordan lykkes den og hvordan lykkes den ikke?  

Rammer forestillingen sin målgruppe? Hvorfor/ Hvorfor ikke? 

Er forestillingen relevant netop nu? hvorfor/hvorfor ikke? 

Var skuepillernes præstation troværdig og konsekvent i forhold til spillestilen? Hvorfor/ Hvorfor 

ikke? 

Hvad synes anmelderen om de problemstillinger, der behandles i forestillingen?  

Hvad synes anmelderen samlet set om forestillingens udtryk og de valg, der er truffet af 

instruktøren?   
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