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KÆRE UNDERVISER

Dette undervisningsmateriale er målrettet dramatik på alle niveauer i gymnasiet.  
Der er ved udarbejdelse af materialet taget højde for de faglige mål, som er beskrevet i 
lærerplanen for dramatik.

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 spørgs-
målene og til løsning af opgaverne, tilsvarende det niveau der undervises på (A, B eller C) 

Undervisningsmaterialets tema er benspænd og digidrama.

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 lærerplanen vil komme i spil, når eleverne arbejder med materialet. 

Eleverne skal kunne

• Skabe og forstå konkrete sceniske udtryk.

• Analysere egne og andres sceniske udtryk med centrale fagbegreber.

• Reflektere (systematisk) over den skabende proces og produktet. 

• Forstå og anvende centrale teknikker fra forskellige scenekunsttraditioner

• Arbejde kreativt, innovativt og selvstændigt i samspil med andre med henblik på at 
udvikle og realisere sceniske idéer for eller med en målgruppe.  

• Demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 

DIDAKTISKE OVERVEJELSER

Undervisningen er tilrettelagt, så den bedst muligt understøtter de faglige mål. Der 
vil både være refleksivt og analytisk gruppearbejde, klassediskussioner og praktiske 
øvelser. 

I arbejdet med undervisningsmaterialet vil eleverne påtage sig alle tre perspektiver: 
det deltagende perspektiv, tilskuerens perspektiv og det reflekterende perspektiv. 

• Tilskuerens perspektiv kommer i spil, når eleverne ser forestillingen og  
egenproduktionerne. 

• Det reflekterende perspektiv kommer i spil igennem forestillingsanalyse og  
besvarelse af arbejdsspørgsmål. 

• Det deltagende perspektiv kommer i spil i egenproduktionerne. 

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 Eleverne laver forestillingsanalyse i grupper (60 minutter).

2 Opsamling i plenum og fælles genrebestemmelse af digidramaet (30 minutter).

DER ARBEJDES MEDMODUL OPGAVETYPE ARBEJDSFORM PERSPEKTIV

1. modul Forestillingsanalyse Gruppearbejde,
Plenum

Reflekterende Forestillingsanalyse med fokus på 
forestillingens form og digidrama 
som genre. 

2. modul
Del 2

Øvelse Gruppearbejde Deltagende,
Reflekterende

Egenproduktion af digidrama med 
udgangspunkt i benspænd.  

2. modul
Del 1

Arbejdsspørgsmål Gruppearbejde Deltagende Benspænd og kreativitet

3. modul Øvelse Gruppearbejde Deltagende,
Reflekterende

Egenproduktion samt refleksion 
over benspændenes betydning for 
den kreative proces

4. modul Visning Plenum Tilskuende,
Deltagende +
Reflekterende

Visning af egenproduktioner samt 
refleksion over benspændendes 
betydning for den kreative proces
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MODUL 2

DEL 1 – BENSPÆND OG KREATIVITET

BENSPÆND

SAFE SPACE og Teater V’s nye digitale scene Future V er skabt som resultat af covid-19 
og nedlukningen af DK, som også betød at vi i en periode ikke måtte gå i teateret som vi 
plejer. Covid-19 og de begrænsninger eller altså benspænd som pandemien medførte, 
betød at Teater V blev nødt til at gentænke teaterets form.  
Benspænd kan være uventede hindringer fra den virkelige verden men også selvop-
fundne spilleregler, hvis begrænsninger i begge tilfælde kan bruges til at skabe ny-
tænkning og fremdrift i den kreative arbejdsproces.  
Benspænd kan være særligt nyttige i idéudviklingsfasen. 

1 Underviseren introducerer benspænd som begreb og præsenterer en række ek-
sempler på benspænd fra andre forestillinger (15 min). 

2 Eleverne besvarer arbejdsspørgsmålene i grupper. De producerer i samme forbin-
delse en række realistiske benspænd tilpasset digidramaet til senere brug (20 
min).

3 Opsamling i plenum og indsamling af benspænd til fælles pulje (10 min).

 
DEL 2 – EGENPRODUKTION AF DIGIDRAMA 

1 Eleverne inddeles i grupper af 3-4 elever og hver gruppe trækker 2 benspænd fra 
puljen (10 minutter).

Det foreslåes at eleverne inddeles i 3-4 grupper og at digidramaerne har en varighed 
på max. 10 minutter, således at visningerne i sidste modul kan afvikles på 60 minutter.  

2 Eleverne producerer digidrama med udgangspunkt i klassens definition af digi- 
drama og med udgangspunkt i de to benspænd (80 minutter).
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3. MODUL – DIGIDRAMA 

1 Videre produktion af digidrama i grupper (80 minutter).

2 Eleverne reflekterer i grupperne over benspændendes betydning for deres kreative 
proces (10 minutter).

4. MODUL – VISNING AF DIGIDRAMA OG  
REFLEKSION ANGÅENDE BENSPÆND

1 Visninger af digidrama (60 minutter).

Det foreslås at visningen foregår på en projektor i klassen, og at gruppernes respektive 
locations er et sted i fysisk nærhed, så der hurtigt kan skiftes imellem grupperne 
 

2 Plenumrefleksion over benspændenes betydning for det kreative arbejde  
(15 minutter).’

3 Oprydning (15 minutter). 
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