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KÆRE 
UNDERVISER!
Legene udvikler sig. Promillerne stiger. Grænserne bliver 
brudt og konflikterne begynder at presse sig på mellem de 
seks unge, som er afsted på RUSTUREN: det handler om sex, 
magt og manipulation. Hvem bestemmer? Hvem fører hvem 
bag lyset? Og hvor går grænsen?

RUSTUREN er en uforfærdet og pågående forestilling, som 
stiller skarpt på unge, og deres mange udtryksformer – al-
kohol, etnicitet, religion og politiske idealer. Identiteter kolli-
derer og privilegier udstilles. På scenen oplever eleverne en 
sammensat gruppe karakterer, der manipulerer hinanden – 
og ikke mindst manipulerer publikum.

OM MATERIALET
Med forestillingen og dette undervisningsmateriale ønsker vi 
at give dig som underviser redskaber til at diskutere vigtige 
emner som MAGT, PRIVILEGIER og SAMTYKKE med dine ele-
ver, da det i kølvandet på #MeToo bevægelsen er emner, som 
vi har hørt en del om i medierne og ligeledes er emner, der 
berører alle. 

Med forestillingen og undervisningsmaterialet indkredser vi 
ovenstående temaer og beder dine elever om at forholde sig 
til dem via en lang række arbejdsspørgsmål til både materiale 
fra forestillingen, temaerne og mediernes dækning heraf. 

Til slut beder vi dine elever om selv at skabe et lille drama, der 
handler om manipulation.

Vi hører meget gerne fra jer, hvis I har brugt undervisnings-
materialet eller hvis I har kommentarer til det og forestillin-
gen. Skriv ris og ros til christian@contact.dk.

Rigtig god fornøjelse!

Vidste du, at C:NTACT tilbyder undervisnings-
forløb og workshops af forskellig længde 
– fra én enkelt dag til flere uger – til skoler, 
ungdomsuddannelser og gymnasier? 

Læs mere på vores hjemmeside og skriv til: 
booking@contact.dk eller ring på +45 
26312051 for at få et uforpligtende tilbud, 
som er tilpasset jeres rammer og ressourcer.

mailto:christian@contact.dk
http://www.contact.dk/skoler-og-institutioner/
mailto:booking@contact.dk
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FORESTILLINGSANALYSE
(HAR I IKKE SET FORESTILLINGEN, SPRING ANALYSEN OVER)

OPGAVEBOKS 1: 
FORESTILLINGENS TEMATIKKER 
OG FORLØB

1.  Beskriv handlingen i forestil-
 lingen: hvor foregår den? 
 Hvem er med?

2.  Hvilke konflikter bliver vi præ-
 senteret for? Er der en hoved-
 konflikt?

3.  Hvilke tematikker berører fore-
 stillingen?

OPGAVEBOKS 2: 
PERSONKARAKTERISTIK 

Inddel klassen i mindre grupper og lad hver 
gruppe beskæftige sig med én karakter (alle 
seks karakterer skal analyseres!)

YDRE PERSONKARAKTERISTIK
2.  Hvor gammel er karakteren?

3.  Hvordan er karakteren klædt? Siger det noget   
 om personen?

4.  Hvordan er karakterens kropssprog og 
 stemmebrug? Hvad fortæller det?

5.  Hvordan er karakterens temperament? 
 Hvad fortæller det om personen?
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KARLA (JULIE JEZIORSKI)

ALIYAH (AMINA TORNAK): EMAD: (WAHID SUI MAHMOUD):

“Hvem har skrevet det her stykke? Er det ikke to 
mænd? Det her stykke er skrevet af to mænd, 
der ikke aner det første om smerten ved seksu-
elle overgreb. De er ligeglade med, at det sker 
for tusinder af kvinder hver dag, så længe de 
kan bruge det til at bevise en pointe!”

“Nej, jeg er dansker. Det her er mit land. Jeg 
er også egypter. Men jeg er først og fremmest 
dansker. Det er her jeg er født. Det er vel også 
derfor, der altid har været en kløft imellem mig 
og mine forældre.”

“Han spurgte mig tit, når vi stod og røg fx ”hvem 
har lavet det her bord, akhi? Kan bordet have 
lavet sig selv? nej, det må have en skaber, ik? alt 
har en skaber”. Jeg forstod det ikke helt i star-
ten, men jeg syntes, han var sej, så jeg lyttede.”

SARAH (MOLLY BLIXT EGELIND)
“Efter Guillaume var taget hjem, var jeg ikke sam-
men med andre, men gav mig selv, hvad jeg hav-
de brug for næsten hver dag. På hostels, i teltet, i 
junglen, i lufthavnen, på flyet, på cafeer, i badet, 
selv på børnehjemmet… det er som om, det er en 
grundlæggende betingelse ved tilværelsen for 
mig. Jeg har altid min vibrator med mig…”

PORTRÆTTER
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SAMIR (LIOR FOIGHEL):
“Jeg er en fremmed i mit barndomskvarter. 
Kom nu mand, hvem i Avedøre lytter til pod-
cast? Hvem tager på Roskilde? Hvem i Avedøre 
drikker fadøl? Hvem i Avedøre læser statskund-
skab? Jeg skiller mig ud, det eneste sted jeg 
nogensinde har passet ind.”

MICHAEL (NICKLAS SØDERBERG 
LUNDSTRØM):
”Min lillesøster... Som om verdens grusomhed 
væltede ned på mig i det øjeblik og jeg følte 
mig helt alene. Da jeg indså, at min lillesøster 
var blevet voldtaget, og der ikke var noget jeg 
kunne gøre ved det… følte jeg mig kastreret”. 

INDRE PERSONKARAKTERISTIK

1. Hvilke værdier er vigtige for din karakter? Hvordan  
 kommer de til udtryk i forestillingen? Giv eksempler.

2.  Tilhører karakteren en minoritet (seksuel, etnisk, 
 religiøst)? Hvis ja, hvordan kommer det til udtryk?

3.  Beskriv karakterens forhold til de andre i forestillin-
 gen: Giv eksempler på, hvordan det kommer til 
 udtryk i forestillingen.

4.  Gennemgår karakteren en forvandling igennem  
 stykket? Forklar med egne ord hvordan.

5.  Får man sympati for karakteren? Begrund hvorfor,  
 hvorfor-ikke.

OPGAVEBOKS 3: 

PERSPEKTIVERING TIL 
SAMFUNDET

1. Hvilke elementer i forestillin-
 gen kan perspektiveres til  
 samfundet (en problemstil- 
 ling, et samfundsdilemma).  
 Giv eksempler. 

2.  Hvilke tanker vækker 
 forestillingen hos dig?

3.  Hvad tror du, manuskriptfor-
 fatterne har ville fortælle  
 med forestillingen?

4.  Har forestillingen et bud-
 skab? Hvis ja, hvilket?
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”Magt findes alle steder, hvor to eller flere menne-
sker mødes. Magt eksisterer ikke kun mellem lærer 
og elev, chef og ansat, politi og kriminel, politiker 
og borger, men også mellem kærester, venner og 
kolleger; til fester, på gaden og til møder. Magt 
eksisterer i politiske grupper, i familier, kollekti-
ver, bands og klasselokaler. Hvis der er en anden 
person i lokalet sammen med dig, mens du læser 
dette, er der en magtrelation mellem dig og den 
person.”

Kilde: www.almindelig.com/magt/ 

HVAD ER ”MAGT”?

Kilde: Den danske ordbog 
(ordnet.dk/ddo/ordbog?query=magt)

ØVELSE: 
Gå sammen to og to og læs Mads 
Ananda Lodahls beskrivelse af 
magt og herskerteknikker. Dis-
kutér efterfølgende diskussions-
spørgsmålene med hinanden. 
Saml derefter op fælles i klassen, 
hvor I præsenterer, hvad I har talt 
om.

HERSKERTEKNIKKER 
OG TEORI OM MAGT
Mads Ananda Lodahl, blog: Almindelig.com

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL 
OM MAGT
1.  Hvad vil det sige, at have magt? 
 Giv eksempler.

2.  Kan magt bruges både positivt og 
 negativt? Giv eksempler på begge dele.

3.  Giv et eksempel på en situation, hvor du  
 oplevede, at du havde magt.

4.  Giv et eksempel på en situation, hvor du  
 oplevede at være magtesløs. 

http://www.almindelig.com/magt/
http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=magt
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HERSKERTEKNIKKER

1. USYNLIGGØRELSE 
Hvad: At ignorere folk. Tie dem ihjel. Afbryde dem. Ikke høre efter, 
hvad de siger. At glemme, hvad de har sagt og være ligeglad med, 
hvad de mener. Eksempel: Hver gang ham den seje fortæller en 
vittighed, griner alle. Når du fortæller noget sjovt, lytter folk ikke, 
og det er kun din bedste ven, der griner. 

2. LATTERLIGGØRELSE 
Hvad: At håne folk og gøre grin med deres adfærd, udseende, ac-
cent, ordvalg, stemme, bevægelser, tøj, køn, etnicitet eller seksu-
alitet. Eksempel: Når du siger noget, forholder folk sig ikke til det, 
du siger, men til måden, du siger det på – og gør så grin med det. 
Herefter siger de, at det bare var for sjov, og at du ikke kan tage 
en joke. 

3. TILBAGEHOLDELSE AF INFORMATION 
Hvad: At holde informationer skjult for personer, der burde have 
adgang til dem (bevidst eller uden at tænke over det). Den, der ikke 
har adgang til viden, har ikke mulighed for at ændre ting. Eksem-
pel: At diskutere vigtige beslutninger uden for formelle situationer. 
At lave aftaler og alliancer med sine venner om ting, der angår fle-
re end vennekredsen. 

4. DOBBELTSTRAF 
Hvad: At anklage folk for både det, de gør, og det, de ikke gør. At 
anklage dem, lige meget hvad de gør. Eksempel: En kvinde, der har 
fået børn, kritiseres både for ikke at prioritere sit arbejde højt nok, 
og for at gå til mange møder i stedet for at passe sit barn. 

5. PÅFØRELSE AF SKYLD OG SKAM 
Hvad: At ydmyge, skælde ud og krænke folks ære. At antyde at 
noget uretfærdigt, de udsættes for, er deres egen fejl. At sige til 
dem, at det er deres egen skyld – at det er dem, der er noget galt 
med. Eksempel: Du fortæller mødelederen/læreren/chefen, at du 
har svært ved at blive hørt, at du føler dig utilpas i gruppen. Han 
siger, at det er dit eget problem, du må lære at stå op for dig selv, 
være mere selvhævdende, at argumentere bedre, at bruge din 
stemme bedre. 

6. IMØDEKOMMENDE MODSTAND 
Hvad: Folk lytter til kritik og siger, de er enige, men der er ingen 
vilje til forandring eller handling. Man siger, man forstår problemet, 
men fraskriver sig ansvaret. Eksempel: “Jeg vil gerne gøre det 
bedre/gøre mere for sagen, men jeg kan jo ikke ændre, hvordan 
jeg er.” Eller: “Jeg vil gerne gøre noget for sagen, men I må komme 
og lære os, hvordan vi kan være med.” 
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7. DEFINITION AF VIRKELIGHEDEN 
Hvad: At påberåbe sig retten til at definere virkeligheden. Det vil 
sige afgøre, hvad der regnes for uvedkommende spørgsmål, be-
slutningsgrundlag og irrationelle beslutninger. Eksempel: Du har 
et forslag, og folk omkring dig siger ”Vi plejer at gøre sådan…” eller 
”Vi er vel alle sammen enige om, at…”

8. OBJEKTIFICERING 
Hvad: At kommentere eller diskutere andres udseende eller krop-
pe i irrelevante sammenhænge. At gøre folk til genstande eller 
værktøjer, som man kan bruge, som det passer en. At gøre folk til 
sex-objekter. At se på folk som fænomener eller begreber. Eksem-
pel: Man taler om bestemte grupper af mennesker, som om de var 
enheder, man kunne flytte rundt med. Folk rører ved dig uden din 
tilladelse. Denne teknik kan pakkes ind i en humor, der går på den 
udsattes seksualitet, køn eller udseende. 

9. VOLD OG TRUENDE ADFÆRD 
Hvad: Brug af fysisk, psykisk og seksualiseret vold og truende 
kropssprog og tale for at gøre folk utrygge og dermed lukke mun-
den på folk, der kritiserer en og få sin vilje i gennem. Fx ved at 
hæve stemmen/råbe, stå tæt på folk eller være aggressiv 

10. STEREOTYPIFICERING 
Hvad: At fastlåse folk i bestemte positioner eller roller. Eksempler: 
Når kvinder italesættes som værende bedre egnede til at drage 
omsorg. Når en person, der drager omsorg eller har bagt kage, om-
tales som “mor-agtig.” Når mænd fastlåses i roller, hvor de ikke må 
være i tvivl, bange eller følsomme.

Kilde: http://www.almindelig.com/magt/ 

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL 
OM HERSKERTEKNIKKER
1.  Prøv at definere, med egne ord, hvad   
 herskerteknikker er?

2.  Hvad bruges herskerteknikker til? 
 Giv eksempler.

3.  Hvordan kan man arbejde imod dem?   
 Giv eksempler.

http://www.almindelig.com/magt/
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KLAPPER I!? Er I fucking seriøse?! Klapper I af det? 
Hvad klapper I af? At jeg fik som fortjent? ”Mun-
den stod ikke stille på den kælling! Hun brokkede 
sig konstant og nu var der endelig én, der satte 
hende på plads!”

Hvorfor klapper I!? Hvad har jeg gjort? Har jeg 
voldtaget nogen? Har jeg slået nogen ihjel? Har 
jeg løjet? Har jeg manipuleret? Har jeg gjort andet 
end at tale magten imod? Og alligevel klapper I, når 
jeg bliver slået i gulvet? Hvorfor gør I det? Fordi 
jeg fik som fortjent? ”Nu var der endelig én, der 
satte den smatso på plads!” 

Hvorfor klapper I? 

Fuck mand. Jeg kan ikke tro, I falder for det lort 
der. Kan I ikke selv se det? Nej, selvfølgelig ikke, I 
ser kun det, der bliver præsenteret for jer. Og stil-
ler ingen spørgsmål. 

Hvorfor tror I, at I skulle høre om Michaels søster? 
Hvorfor skulle I absolut høre om, hvor liderlig Sarah 
er? Hvorfor skal vi kun se mig som den pedantiske, 
moraliserende, arrogante, bedrevidende, smålige, 

fucking irriterende feminist, der råber hysterisk ad 
publikum?! 

Fordi jeg fra starten har været udset til at være 
skurken! Af hvem? Hvem har skrevet det her styk-
ke? Er det ikke to mænd? Det her stykke er skrevet 
af to mænd, der ikke aner det første om smerten 
ved seksuelle overgreb. De er ligeglade med, at det 
sker for tusinder af kvinder hver dag, så længe de 
kan bruge det til at bevise en pointe! I ser kun det, 
de vil have, I skal se. Og hvad gør I? I æder det hele 
råt, som en flok lalleglade får og klapper når det 
gode sejrer over det onde. 

Og folk klager over, at politikere er manipulerende, 
SELVFØLGELIG ER DE DET, når vi accepterer det. 
Selvfølgelig bruger de timer på at snakke udenom 
vores spørgsmål. Selvfølgelig lyver de os op i an-
sigtet og undskylder blot for at føre løgnen ud i 
virkeligheden. 

Vi fortjener vores politikere. Vi fortjener spindok-
torvældet. Vi fortjener manipulationen. Vi fortje-
ner det teater, de alle sammen spiller. 

Kom så, klap!

KARLAS MONOLOG

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL 
1.  Hvad sker der i Karlas mono-
 log: hvad siger hun? Hvad  
 gør hun? Giv eksempler.

2.  Hvorfor spørger hun, om I
 synes, hun har fået som 
 fortjent? Giv eksempler.

3.  Giv eksempler på, hvad Karla  
 siger om forholdet mellem  
 mænd og kvinder: Hvad 
 mener hun med det? 

4.  Hvad mener Karla om for-
 holdet mellem befolkningen  
 og politikere? Giv nogle 
 eksempler.

5.  Hvad vil det sige, at ”tale   
 magten imod”?. Giv nogle 
 eksempler.
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HVAD ER ”PRIVILEGIER”?

Jacob Jessen, 
Zetland.dk, 12. april 2017

”Den hvide mand ved ikke, hvor 
privilegeret han er. Men hvilken 
forskel gør det at fortælle ham 
det? Ingen!”

Kilde: www.zetland.dk/historie/ 
sOz9Q9J1-aegXAYg6-c05fd 

Kilde: Den danske ordbog ordnet.dk/ddo/ordbog?query=privilegie

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL 

1.  Hvad vil det sige, at have privilegier? Giv eksempler.

2.  Hvilke grupper mennesker og former for privilegier bliver der nævnt i artiklen? 

3.  Hvorfor mener forfatteren Phoebe Maltz Bovy, at det ikke nytter at tale 
 om privilegier? Giv eksempler.

4.  Hvad mener Phoebe Maltz Bovy, man i stedet bør gøre? 

https://www.zetland.dk/historie/sOz9Q9J1-aegXAYg6-c05fd
https://www.zetland.dk/historie/sOz9Q9J1-aegXAYg6-c05fd
http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=privilegie
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KARLA. Prøv at sæt dig her. 
Michael sætter sig på stolen. 

KARLA. Hør efter så. Du er hvid. 
Du er hetero. Du er en mand. Tror 
du, at du forstår, hvad det vil sige, 
at være os andre? Forstår du vores 
smerte?

MICHAEL.  Ja, altså, ikke det hele, 
men det betyder jo ikke…

KARLA. Vil du ikke være sød at vise 
lidt respekt og rejse dig op når du 
taler til mig? 

MICHAEL. Jo… okay?
Michael rejser sig.

MICHAEL. Altså – jeg ved selvføl-
gelig ikke 100 procent, men jeg kan 
jo godt leve mig ind i andres liv. 

KARLA. Okay. Sæt dig ned.
Michael sætter sig ned. 

KARLA. Fint. Okay. Samir, er du no-
gensinde blevet stoppet af politiet 
på gaden?
 
SAMIR. Ja. 

KARLA. Sarah, er der nogensinde 
mænd, der har raget på dig uden, 
du gav dem lov? 

SARAH. Jaaeh… 

KARLA. Aliyah, er du nogensinde 
blevet råbt af på gaden på grund af 
dit udseende? 

ALIYAH. Næ.

KARLA. Der var du heldig. Emad, 
er du nogensinde blevet råbt af på 
gaden på grund af dit udseende? 

EMAD. Ja. 

KARLA Har du familiemedlemmer, 
som er blevet fysisk overfaldet på 
grund af den måde de så ud? 

EMAD. Ikke familie, men venner og 
veninder, ja. 

KARLA. Tror du overhovedet, 
Mchael ved, hvad det vil sige, at 
blive råbt af på gaden?

EMAD. Nej, nok ikke. 

KARLA. Tror du overhovedet, han 
kender nogen, som har været ud-
sat for en hadforbrydelse? 

EMAD. Det er ikke sandsynligt. 

KARLA. Tror I andre, der sagde 
ja, at Michael har prøvet det, I har 
prøvet? 

SAMIR. Nope. 

SARAH. Nej. 0

KARLA. Tror I Michael forstår, hvad 
det vil sige at være jer? 
Tøven. 

PRIVILEGIER, EN SCENE FRA RUSTUREN

I to hold har de studerende dystet om, hvem der kan lave den læng-
ste tøjkæde. Samir er vred over, at hans hold tabte og mener, at det 
er Aliyahs skyld, fordi hun ikke kan lide at smide tøjet foran andre, 
og derfor ikke tog så meget tøj af, som hun i princippet kunne have 
gjort. En diskussion bryder ud om hvem, der bryder sig om at smide 
tøjet og hvem, der ikke gør. Karla forsvarer Aliyah, og Michael for-
søger at berolige situationen ved at fortælle dem alle sammen, at 
det hele bare er for sjov. Karla prøver at forklare Michael, hvorfor det 
ikke er sjovt for alle og hvorfor han netop ikke kan forstå det.

DISKUSSIONS-
SPØRGSMÅL 
1. Hvad ønsker Karla at  
 opnå med samtalen?  
 Giv eksempler.

2. Hvordan er Michael  
 privilegeret i forhold  
 til de andre karakterer  
 og hvordan kommer  
 det til udtryk? 
 Giv eksempler.

3.  Hvilke privileger har du
  selv? Giv eksempler.  
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DANMARK BØR 
INDFØRE LOV OM 
SAMTYKKE VED SEX
Helle Jacobsen, Jyllands-Posten, 
31. januar.2018

”Kort før jul præsenterede den 
svenske regering et nyt lovfor-
slag om voldtægt, der forbyder 
sex med en person, der ikke har 
givet samtykke til det. Siden da 
er der fra flere sider i den danske 
debat blevet udtrykt bekymring 
for, at en sådan lov om samtykke 
risikerer at svække retssikker-
heden for den, der står anklaget 
for voldtægt.”

Kilde: jyllands-posten.dk/
debat/breve/ECE10259555/
danmark-boer-indfoe-
re-lov-om-samtykke-ved-sex/ 

DANSKERNE SIGER 
NEJ TAK TIL SVENSK 
SEX-SAMTYKKE
Anders Hjort, tv2.dk, 
29. december 2017

”Ny Megafon-måling viser, at et 
flertal af danskerne ikke ønsker 
lov om samtykke i Danmark.”

Kilde: nyheder.tv2.dk/poli-
tik/2017-12-29-danskerne-si-
ger-nej-tak-til-svensk-sex-
samtykke  

IDA RUDS VOLD-
TÆGTSBERETNING
Lærke Cramon, Information, del 3 i 
artikelserien #Jegblevvoldtaget, 
29. januar 2016 

”Vi grinede lidt af, at der var en 
voksen mand med til vores ung-
domsfest. Men han var skæg 
nok, og jeg tog glad imod, da han 
tilbød mig det sidste shot fra sin 
flaske med små grå. Det næste, 
jeg husker, var det kolde bade-
værelsesgulv.” 

Kilde: www.information.dk/
mofo/det-fik-mig-til-foele-jeg-
ikke-var-noget-vaerd 

HVAD ER ”SAMTYKKE”? 

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL 
Gå sammen to og to og læs artiklerne. Dis-
kutér derefter nedenstående spørgsmål. 
Saml op fælles i klassen, hvor I præsente-
rer, hvad I har talt om.

1.  Hvad vil det sige, at give ”samtykke”?

2.  Er det vigtigt med samtykke?    
 Giv eksempler på hvorfor, hvorfor ikke?.

3.  På hvilken måde kan man vise, at man   
 samtykker? I forskellige situationer og   
 relationer (familiære, venskabelige og   
 seksuelle). Giv eksempler på både   
 verbal og kropslig samtykke.

4.  Hvilke fordele og ulemper kan der være  
 ved at indføre en lov om samtykke?

https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE10259555/danmark-boer-indfoere-lov-om-samtykke-ved-sex/
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE10259555/danmark-boer-indfoere-lov-om-samtykke-ved-sex/
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE10259555/danmark-boer-indfoere-lov-om-samtykke-ved-sex/
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE10259555/danmark-boer-indfoere-lov-om-samtykke-ved-sex/
http://nyheder.tv2.dk/politik/2017-12-29-danskerne-siger-nej-tak-til-svensk-sex-samtykke
http://nyheder.tv2.dk/politik/2017-12-29-danskerne-siger-nej-tak-til-svensk-sex-samtykke
http://nyheder.tv2.dk/politik/2017-12-29-danskerne-siger-nej-tak-til-svensk-sex-samtykke
http://nyheder.tv2.dk/politik/2017-12-29-danskerne-siger-nej-tak-til-svensk-sex-samtykke
https://www.information.dk/mofo/det-fik-mig-til-foele-jeg-ikke-var-noget-vaerd
https://www.information.dk/mofo/det-fik-mig-til-foele-jeg-ikke-var-noget-vaerd
https://www.information.dk/mofo/det-fik-mig-til-foele-jeg-ikke-var-noget-vaerd
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SARAH. Altså vi var sammen.

ALIYAH. Hvem var sammen? Alle 
sammen?!

SARAH. Ja. 

KARLA. Var de begge to sammen 
med dig? 

SARAH. Ej, jeg har altså aldrig gjort 
noget i den stil før. 

KARLA. Hvorfor gjorde du det så? 

SARAH. Det ved jeg ikke. 

ALIYAH. Hun havde vel lyst? 

KARLA. Jamen, hvis hun aldrig har 
gjort den slags før… Mener bare, er 
det noget, du altid har haft lyst til? 

SARAH. Næ, ikke rigtigt. 

KARLA. Hvad så?
 
SARAH. Det ved jeg ikke. Det var 
bare noget der skete. Var først kun 
sammen med Michael. 

KARLA. 
Og hvad skete der så? 

SARAH. Så joinede Samir. 

KARLA. Hvordan joinede Samir? 
Blev han inviteret?

SARAH. JA. 

KARLA. Af hvem? Af dig?

SARAH. Nej.

KARLA. Så Michael inviterede 
Samir til at joine? 

SARAH. Ja. 

KARLA. Spurgte han dig, om det 
var noget, du var cool med? 

SARAH. Nej, altså det var ikke på 
den måde. Det var bare noget, der 
skete. Altså, jeg var meget fuld. 

KARLA. Så først drak de dig stiv, 
og så udnyttede de det til at have 
sex med dig? 

SARAH. Ej, det var ikke på den 
måde. Tror ikke det var noget, de 
havde planlagt. 

KARLA. Det er da lige meget! 
Kunne de ikke se, at du måske ikke 
var i stand til at vurdere, hvad du i 
virkeligheden havde lyst til? 

ALIYAH. Det kan da godt være, at 
hun i virkeligheden havde lyst til 
det? 

SARAH. Hey! Kan vi ikke snakke 
om noget andet? Jeg har det ikke 
skide godt. 

KARLA . Jo, selvfølgelig. Sorry. 

ALIYAH. Jo. 

KARLA. Men følte du, at de gik over 
din grænse?

SARAH. Altså, jeg havde jo aldrig 
tænkt, at jeg ville gøre den slags. 
Så på den måde overskred vi vel en 
af mine grænser. Men altså… Jeg 
sagde jo ikke nej. 

KARLA. Men du sagde heller ikke ja? 

SARAH. Nej, altså det skete lige-
som bare det hele. 

KARLA. Men Sarah, det er ikke 
okay. 

SARAH. Hvad mener du? 

KARLA. Jeg mener, at det ikke er 
okay, at de drikker dig stiv, og får 
dig til at gøre den slags. Det er 
fucking langt ude!

ALIYAH. Du får det til at lyde som 
om, de har voldtaget hende. 

KARLA. Det har de da nærmest 
også!

SARAH. Ej, okay! 

KARLA. Alle tror, at voldtægt er så-
dan noget med en fremmed mand, 
der springer frem fra en busk og 
river bukserne af én, men det er 
kun måske 5 procent, der er sådan! 
95 procent af alle voldtægter bliver 
begået af en man kender; ens kæ-
reste, ven, bekendte, en eks. 

”MORGENEN EFTER”, EN SCENE FRA RUSTUREN

Klokken er 05.00 om morgenen og de studerende har holdt fest. Der 
er blevet danset og drukket rigeligt med alkohol. Alle er gået i seng, 
undtagen Sarah, Michael og Samir. Alle tre er fulde, men Sarah aller-
mest. De spiller S, P eller K, og drengene får Sarah til at kysse med 
dem og smide sit tøj, når hun vælger K. Hun er for fuld til at forstå, 
hvad der foregår. Situationen udvikler sig, og det ender med, at de 
begge har sex med hende. Næste morgen spørger pigerne ind til 
Sarahs aften. De ved ikke, hvad der er sket. 
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DISKUSSIONSSPØRGSMÅL 
Gå sammen to og to og diskutér nedenstå-
ende spørgsmål. Saml op fælles i klassen, 
hvor I præsenterer, hvad I har talt om.

1.  Hvordan forholder de tre karakterer sig til   
 det, som Sarah har oplevet aftenen inden?  
 Giv eksempler på alle.

2.  Hvordan kommer spørgsmålet om samtykke  
 til udtryk i pigernes samtale? Giv eksempler.

3.  Hvordan vil I definere ”voldtægt”?

4.  Mener Sarah selv, at hun er blevet voldta-
 get? Hvorfor, hvorfor ikke? 

5.  Mener I, at Sarah gav Michael og Samir lov   
 (samtykke) til at have sex med hende? 
 Giv eksempler på hvorfor, hvorfor ikke?
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TEATERØVELSE 
Kære elever. I dette undervisningsma-
teriale har I beskæftiget jer med emner 
som MAGT, MANIPULATION, SAMTYKKE 
og PRIVILEGIER. Det er nu blevet tid til, 
at I selv skal prøve kræfter med teater-
kunsten. I skal derfor gå samen tre og 
tre og finde på et lille teaterstykke, der 
handler om manipulation. I har 15 mi-
nutter til øvelsen. Når tiden er gået, skal 
I vise det til hinanden i klassen. Husk at 
klappe ad hinanden! 

Rigtig god fornøjelse!

MANIPULATION
Manipulation, inden for psykologi er 
en skjult påvirkning af andres hand-
lemåde. Den manipulerende bear-
bejder en viden ud fra egen fordel 
for at skjule den egentlige hensigt 

med påvirkningen. Karakteristisk for manipulation 
er således, at der er vigtige forhold, som ikke læg-
ges åbent frem, hvorved en person bliver ført bag 
lyset.

Manipulation indebærer, at der laves et nummer 
med den person, der udsættes for en sådan på-
virkning. Ofte manipulerer man for at opnå noget, 
der er til egen fordel, og som man ikke mener kan 
opnås gennem åbenhed.
 
Manipulation forekommer almindeligt i hverdagen, 
hvor de såkaldt kloge narrer de mindre kloge, der 
ikke er i stand til at gennemskue den reelle hen-
sigt. I dagligdagens mange sproglige udvekslinger 
forekommer manipulation således hyppigt som 

en særlig betoning af én side ved et budskab for 
dermed at skjule en anden og vigtigere side ved 
budskabet, som ikke kan siges direkte. Fx hvor et 
åbenlyst almennyttigt formål fremhæves, mens 
den egengevinst, der opnås, ikke omtales (eks-
portøren understreger værdien af ulandsstøtte, 
lærerrepræsentanten nødvendigheden af flere 
undervisningstimer til børn).

Manipulation er især kendt fra sociale situationer, 
hvor det drejer sig om at skulle overbevise en per-
son, få vedkommende til at handle på en bestemt 
måde, eller situationer, hvor man vil opnå noget, 
evt. sælge noget (også i overført betydning).”

Kilde: denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_
sundhed/Psykologi/Psykologiske_termer/mani-
pulation

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL 
1.  Forklar med egne ord, hvad det vil sige,  
 at ”manipulere”? 

2.  Hvad skal man gøre for at manipulere   
 andre? Giv eksempler.

3.  Forklar med egne ord, hvordan mani-
 pulation, magt og samtykke hænger   
 sammen? Gerne med eksempler.

4.  Hvordan kommer manipulation til udtryk  
 i de tre tesktuddrag fra RUSTUREN, som
 I er blevet præsenteret for: Karlas mo-
 nolog, ”Morgenen efter” og privilegie-   
 scenen med Michael?

5.  Manipulerer manuskriptforfatterne med 
 deres publikum, når de skriver teater-
 stykker? Hvorfor, hvorfor ikke?

http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologiske_termer/manipulation
http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologiske_termer/manipulation
http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologiske_termer/manipulation
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