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Du skal nu arbejde med forestillingen SAFE SPACE
Undervisningsforløbets tema er Ensomhed.
Undervisningen forløber sig over 4 moduler.
God fornøjelse!
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1. MODUL

FORESTILLINGSANALYSE

I dette modul skal I lave en forestillingsanalyse af SAFE SPACE.
Analysen vil styrke jeres bevidsthed om teatrets æstetiske virkemidler og lægge særlig
vægt på hhv. forestillingens særlige form og temaet ensomhed.
I vil blive hjulpet på vej af nedestående arbejdsspørgsmål.
Forestillingsanalysen laves i grupper og i modulets sidste del samles der op i plenum.

OPGAVETYPE

Forestillingsanalyse
ARBEJDSFORM

Gruppearbejde
PERSPEKTIV

Litterært, sprogligt

FORM
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a

Hvordan adskiller SAFE SPACE sig fra det, som I normalt ville forvente hvis i skulle
se en teaterforestilling?

b

Oprems alle de fysiske rum og digitale platforme hvori og -på forestillingen eksisterer og diskuter hvordan de benyttes i forestillingen.

c

Beskriv forestillingens tidslighed.

d

Diskuter publikums rolle i forbindelse med stykket.

e

Teater V kalder SAFE SPACE for et digidrama. Kom, med udgangspunkt i spørgsmål a til d, med et bud på hvordan digidrama kan defineres som genre.

INDHOLD
a

Giv et kort referat af forestillingens handling

b

Lav en karakteranalyse af Ene
· Hvad er Enes historie?
· Hvad vil Ene opnå?

c

Beskriv Enes forhold til og konflikter med stykkets andre karakterer:
· Beskriv Enes forhold til sin far og konflikterne forbundet hermed.
· Beskriv Enes forhold til sin mor Karen og hendes to søstre Alma og Asta, samt
konflikterne forbundet hermed.
· Beskriv Enes forhold til Luka og konflikterne forbundet hermed.

d

Beskriv Enes forhold til de sociale medier.

e

Beskriv forestillingens vigtigste temaer.

f

Kom med et bud på, hvorfor forestillingen har fået titlen SAFE SPACE.
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2. MODUL

ENSOMHED

En af SAFE SPACES vigtige temaer er ensomhed og i dette modul skal I zoome ind på
hvad ensomhed er og hvordan den kommer til udtryk i forestillingen.
I skal starte med at læse artiklen Hvad er ensomhed fra psykiatrifonden.dk (bilag 1).
Efterfølgende diskuterer I i grupper hvordan og hvor artiklens indhold kommer til
udtryk i SAFE SPACE.
Herefter læser i tekstuddragene fra SAFE SPACE (bilag 2 og 3) og besvarer følgende
spørgsmål: 
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a

Hvilken form for ensomhed oplever Ene? 

b

På hvilken måde kommer den til udtryk i teksten? 

c

Kender I til andre litterære værker eller kulturproduktioner sombehandler temaet
ensomhed?

OPGAVETYPE

Arbejdsspørgsmål
ARBEJDSFORM

Gruppearbejde
PERSPEKTIV

Litterært, sprogligt

3. MODUL

ENSOMHED PÅ
Å DE
SOCIALE MEDIER
DEL 1
OPGAVETYPE

Arbejdsspørgsmål
ARBEJDSFORM

Gruppearbejde

SAFE SPACE udspiller sig i det der skal forestille hovedkarakteren Enes livestream
på et socialt medie. I forlængelse af sidste lektions fokus på ensomhed, skal i nu
undersøge ensomhed på de sociale medier. I skal starte med at diskutere følgende i
grupper:
a

På hvilken måde kan ensomhed opstå i forbindelse med brug af sociale medier?

b

På hvilken måde kan sociale medier modvirke ensomhed blandt unge?

c

Har I selv oplevet følelser af ensomhed i forbindelse med brug af sociale medier?

PERSPEKTIV

Litterært, sprogligt

DEL 2
OPGAVETYPE

Øvelse
ARBEJDSFORM

De sociale mediers indflydelse på ensomhed blandt unge, er et omdiskuteret emne og
meningerne er mange.
Det er nu jeres opgave at søge artikler på nettet, og sætte jer ind i hvilke forskellige
perspektiver der findes på emnet.

Individuel
PERSPEKTIV

Litterært, sprogligt,
medieanalytisk

Efterfølgende skal i, med udgangspunkt i forestillingen SAFE SAPCE, jeres samtaler
om og undersøgelse af hvad ensomhed er samt perspektiverne fra artiklerne, påbegynde skrivningen af et essay omhandlende de sociale mediers indflydelse på ensomhed
blandt unge.

4. MODUL

OPGAVETYPE

Fremlæggelse
ARBEJDSFORM

Plenum

DISKUSSION

I dette modul læses udvalgte essays op for klassen og indholdet diskuteres i plenum.

PERSPEKTIV

Litterært, sprogligt
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