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KÆRE UNDERVISER

Dette undervisningsmateriale er målrettet danskundervisningen på både 1., 2. og 3. år i 
gymnasiet. Der er ved udarbejdelsen taget højde for de faglige mål, som er beskrevet i 
lærerplanen for dansk. 

Ved hver opgave vil opgavetype, arbejdsform og det perspektiv, eleverne skal benytte 
sig af i forbindelse med opgaven være angivet.  

Læreren sikrer, at eleverne anvender terminologier og begreber i diskussion af spørg-
smålene og til løsning af opgaverne, som svarer overens med det niveau der undervises 
på (1., 2., eller 3., år) 

Det er et krav, at eleverne skal foretage værklæsninger, og dramaet fremhæves som et 
eksempel på et værk udenfor den traditionelle værkkategori. 

Undervisningsmaterialets tema er Ensomhed.

God fornøjelse!
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OM FORESTILLINGEN

Nyt dansk Digidrama.

23-årige Ene har sin egen livestream. Her fortæller hun om sig selv og sin hverdag i 
en søgen efter fællesskab. Men i aften er det anderledes. Ene har valgt et mere intimt 
forum, der kræver særligt link for at kunne deltage. Hun har fundet en brunlig konvolut 
i sin postkasse, uden afsender og med et ubehageligt indhold.  
Hun er utryg og har brug for vidner.

Future Vs første Digidrama er inspireret af true crime-bølgen.  
En dyster fortælling om ensomhed, konfrontation og livets svære valg.

Medvirkende
Filippa Suenson (“Når støvet har lagt sig“, DR-Drama)
Lucia Vinde Dirchsen (“Badehotellet“, TV2-Drama)
Theresa Hedelund
Mathias Bøgelund
Mette Maria Ahrenkiel

Koncept og Iscenesættelse Pelle Koppel

Manuskript Nanna Berner (Vinder af Dramatisk Debut 2020)

Bearbejdelse Pelle Koppel

Dramaturg og Kreativ Producer Emil H. Christiansen

Lyddesign Marcus Aurelius Hjelmborg

Foretillingsleder Pernille Rosa Thomsen

Teknisk afvikler Baldrian Sector

Lyd- & Videotekniker Søren Knud Christensen

Videotekniker Alex Christoffer Rasmussen

Teknisk Design OMNIVOX

Producent Teater V

Varighed Ca. 55 minutter 
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FAGLIGE MÅL

Følgende mål på læreplanen vil komme i spil, når eleverne arbejder med materialet:

Eleverne skal kunne:

• Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel 
som multimodalt.

• Beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske og stilis-
tiske grundbegreber.

• Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde faglige oplæg og 
argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed.

• Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, diskutere, 
analysere, fortolke og vurdere) med formidlingsb evidsthed.

• Analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier 
(vigtigt at arbejde med tekster med forskellig form og genre, så eleverne bliver 
bevidste herom).

• Demonstrere kendskab og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag.

• Navigere, udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle medier 
samt deltage reflekteret i og bidrage til digitale fællesskaber.

DIDAKTISKE OVERVEJELSER

Undervisningen er tilrettelagt, så den bedst muligt understøtter de faglige mål. Der 
vil både være gruppearbejde, hvor arbejdsspørgsmålene diskuteres, individuelle 
skriveøvelser, klassediskussioner og oplæsning af tekster, eleverne selv har skrevet.

Teaterforestillingen er en multimodal tekst, der blandt andet består af lyd, lys, symbol-
er, bevægelse og manuskript. Teatret er en kilde til elevernes udvikling af personlig og 
kulturel identitet. For nogle elever vil dette være deres første møde med teatret.

Å
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LÆRERVEJLEDNING

OVERSIGT OVER FORLØBET

Det forventes, at et modul er 2x45 minutter

Inden I ser forestillingen, præsenterer underviseren sine elever for fore-
stillingen (pressemateriale, forestillingsbeskrivelse osv.)

1.  MODUL – FORESTILLINGSANALYSE

1 Med udgangspunkt i arbejdsspørgsmålene laver eleverne en fore stillingsanalyse 
med fokus på forestillingens form og indhold (60-70 minutter.) 

2 Opsamling på spørgsmålene i plenum (20-30 minutter).

DER ARBEJDES MEDMODUL OPGAVETYPE ARBEJDSFORM PERSPEKTIV

1. modul

2. modul

Forestillingsanalyse Gruppearbejde Litterært, sprogligt Forestillingsanalyse med fokus på 
digidramaet særlige form og 
forestillingens indhold om tematik

3. modul
Del 2

Øvelse Individuel Litterært, sprogligt, 
medieanalytisk

Essayskrivning

3. modul
Del 1

Arbejdsspørgsmål Gruppearbejde Litterært, sprogligt, 
medieanalytisk

Ensomhed og sociale medier

4. modul Fremlæggelse Plenum Litterært, sprogligt, Oplæsning og diskussion

Arbejdsspørgsmål Gruppearbejde Litterært, sprogligt Ensomhed



7

2. MODUL - ENSOMHED

1 Eleverne læser atiklen Hvad er ensomhed (bilag 1) fra psykiatrifonden.dk (10 
minutter).

2 I grupper diskuterer elevene hvordan artiklens indhold kommer til udtryk i fores-
tillingen og særligt igennem hovedkarakteren Ene (15 minutter).

3 Eleverne læser tekstuddragene fra manuskriptet til SAFE SPACE (20 minutter).

4 I grupper foretager eleverne analyse af tekstuddragene fra SAFE SPACE (bilag 2 og 
3) med udgangspunkt i arbejdsspørgsmålene (30 minutter).

5 Opsamling i Plenum (15 minutter).

3. MODUL – ENSOMHED OG DE SOCIALE MEDIER

DEL 1

1 I grupper diskuterer eleverne arbejdsspørgsmålene (25 minutter).

2 Igennem artikelsøgning på nettet undersøger eleverne de sociale  mediers ind-
flydelse på ensomhed blandt unge. Formålet er at elevene skal sætte sig ind i 
hvilke forskellige perspektiver der findes på emnet (30 minutter). 

DEL 2

Eleverne påbegynder essayskrivning: Med udgangspunkt i forestillingen SAFE SPACE, 
elevernes samtaler om og undersøgelse af hvad ensomhed er samt perspektiverne fra 
artikelsøgningen, skal eleverne individuelt skrive et essay omhandlende de sociale  
mediers indflydelse på ensomhed blandt unge. Disse skal færdigskrives til næste modul 
(45 minutter). 

4. MODUL - DISKUSSION 

Udvalgte essays læses op for klassen og indholdet diskuteres i plenum.




