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KÆRE UNDERVISER

Dette undervisningsmateriale er målrettet undervisningen i samfundsfag på alle 
niveauer i gymnasiet. Der er ved udarbejdelsen af materialet taget højde for de faglige 
mål, som er beskrevet i læreplanen for samfundsfag. 

Undervisningsforløbets tema er Omsorgsvigt.

Ved hver opgave vil opgavetype, arbejdsform og det taksonomiske niveau, der  
arbejdes på, være angivet.

Læreren sikrer, at eleverne anvender teori, terminologier og begreber i diskussion af 
spørgsmålene og til løsning af opgaverne, tilsvarende det niveau der undervises på  
(1., 2., eller 3., år) 

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

I arbejdet med undervisningsmaterialet vil kerneområderne sociologi og politik blive 
berørt. Følgende mål fra læreplanen vil komme i spil:

Eleverne skal kunne:

• anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre 
for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå.

• anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare 
og diskutere samfundsmæssige problemer.

• undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og 
kulturelle mønstre.

• undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet.

• argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog. 

DIDAKTISKE OVERVEJELSER

Empirien udgøres af teaterforestillingen og det supplerende tekstmateriale. 

Opgaverne er udformet, så eleverne får mulighed for at identificere, debattere og 
formidle sammenhænge, synspunkter og løsningsforslag, ligesom deres egne fagligt 
funderede synspunkter, argumenter og vurderinger vægtes.

ARBEJDSMETODER

Undervisningen tilrettelægges, så den bedst muligt understøtter de faglige mål. Der vil 
være klasseundervisning, gruppearbejde og fremlæggelse med klassediskussioner.
 
Formålet med materialet er at give eleverne en forståelse for konsekvenserne og ans-
varet i forbindelse med omsorgssvigt og for mulighederne for at bidrage til udvikling og 
forandring.

Å



6

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.)

DER ARBEJDES MEDMODUL OPGAVETYPE ARBEJDSFORM PERSPEKTIV

1. modul Arbejdsspørgsmål Gruppearbejde 
3 -4 elever, plenum

Redegørende,
undersøgende,
diskuterende

Omsorgssvigt med udgangspunkt i 
Enes oplevelser.

2. modul
Del 2

Øvelse Gruppearbejde
3-4 elever

Deltagende,
diskuterende,
problemløsende

Formidlingsproduktion.  

3. modul
Del 1

Øvelse Gruppearbejde
3-4 elever

Deltagende,
diskuterende,
problemløsende

Formidlingsproduktion.  

2. modul
Del 1

Arbejdsspørgsmål Gruppearbejde
3-4 elever

Redegørende,
undersøgende,
diskuterende

Fokus på omsorgssvigt, underretnings-
pligt og ansvar i forbindelse med 
børn i hjem med alkoholproblemer.  

3. modul
Del 2

Fremlæggelse Plenum Diskuterende Formidlingsproduktion, 
konstruktiv kritik
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1.  MODUL – OMSORGSSVIGT 

1 Eleverne orienterer sig i Svigtrapporten 2020 (Bilag 1) og nærlæser afsnittene: 
“Sammenfatning: der er stadig meget at gøre, før vi har stoppet svigt af børn”,  
“Alkohol- og stofmisbrug i familien: Mindst et barn i hver klasse oplever, at de voksne 
i hjemmet drikker for meget” og “Metodisk tilgang til belysningen af svigt af børn i 
Danmark” (30 minutter).

Alternativt kan dette punkt være forberedelse til undervisningen, hvilket vil give mere 
tid til følgende punkters spørgsmålsbesvarelse og diskussion.

2 Eleverne svarer på spørgsmålene i grupper (30 minutter).

3 I samler op i plenum og fortsætter diskussionen om ansvar (30 minutter).

2. MODUL 

DEL 1

1 Eleverne læser materialet “Definition”, “Aktører - ansvar og roller” og “Opsporing 
af børn i familier med alkoholproblemer” fra Socialstyrelsens vidensportal (bilag 2)

2 Eleverne besvarer arbejdsspørgsmålene i grupper

DEL 2    

3 Eleverne påbegynder kreativt formidlingsarbejde i grupper. 

3. MODUL

DEL 1

1 Eleverne færdiggør deres formidlingsprojekter og forbereder præsentationer heraf. 

DEL 2

2 Fremlæggelser på klassen og konstruktiv kritik.




