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KÆRE UNDERVISER

Dette undervisningsmateriale er målrettet undervisningen i samfundsfag i 8.-10. 
klasse. Der er ved udarbejdelsen af materialet taget højde for de faglige mål, som er 
beskrevet i lærerplanen for samfundsfag. 

Ved hver opgave vil opgavetype, arbejdsform og det taksonomiske niveau, der arbejdes 
på, være angivet.  
Undervisningsmaterialet vil primært have fokus på sociale problemstillinger. 

Læreren sikrer, at eleverne anvender begreber i løsningen af opgaverne og diskuterer 
på et niveau, tilsvarende det klassetrin, der undervises på. 

Undervisningsforløbets tema er omsorgssvigt. 

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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DIDAKTISKE OVERVEJELSER

Undervisningen er tilrettelagt, så den bedst muligt understøtter fagets læreplan.  
Der vil både være gruppearbejde, hvor arbejdsspørgsmålene diskuteres, klasse- 
diskussioner og elevfremlæggelser.

Ved udviklingen af materialet har der været fokus på, at eleverne igennem samfundsfag 
skal opnå forudsætninger for “udvikling af kritisk tænkning og et værdigrundlag, så de 
kan deltage kvalificeret og engageret i samfundet.” Samt forståelse af “hvordan menne-
sker både påvirkes af og kan påvirke samfundet, og de skal kunne forstå hverdagslivet i 
et samfundsmæssigt perspektiv.”
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LÆRERVEJLEDNING

OVERSIGT OVER FORLØBET

Hver lektion varer 45 minutter. 

Inden I ser forestillingen, præsenterer underviseren sine elever for forestillingen (presse- 
materiale, forestillingsbeskrivelse osv.)

1.  LEKTION

1 Eleverne orienterer sig i Svigtrapporten 2020 og læser afsnittet om alkohol- og 
stofmisbrug i familien s. 26-31 (20 min).

2 Efterfølgende besvarer de arbejdsspørgsmålene i grupper af 3-4 elever  
(25 minutter).  

DER ARBEJDES MEDMODUL OPGAVETYPE ARBEJDSFORM TAKSONOMISK NIVEAU

1. lektion Arbejdsspørgsmål Gruppearbejde Redegørelse, identifikation 
og beskrivelse, Analyserende 
og diskuterende

Svigt. Eleverne læser om svigt 
og identificerer det i forestillingen.  

3. lektion Øvelse Gruppearbejde Redegørelse, identifikation og 
beskrivelse, Analyserende og 
diskuterende

Svigt. Eleverne arbejder med 
kreativ produktion af vejledninger 
til børn som oplever svigt. 

4. lektion Øvelse Fremlæggelse Redegørelse, identifikation og 
beskrivelse, Analyserende og 
diskuterende

Svigt. Præsentation og kritik af 
elevernes kreative vejledninger

2. lektion Arbejdsspørgsmål Diskussion i 
plenum

Analyserende og 
diskuterende

Svigt. Igennem besvarelserne 
af arbejdspørgsmålene 
diskuteres konsekvenser, 
ansvar og hjælp i forbindelse 
med svigt i hjemmet.  
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2.  LEKTION 

1 Elevernes besvarelser på arbejdsspørgsmålene fra forløbets første lektion dis-
kuteres i plenum (25 minutter). 

2 Underviseren hæver diskussionens niveau ved hjælp af følgende spørgsmål  
(20 min):  
a. Hvis ansvar er det at hjælpe børn som oplever svigt i hjemmet?  
b. Hvornår må man blande sig i det, som foregår i andres hjem? 
c. Hvem kan barnet selv søge hjælp hos?

3. LEKTION 

Eleverne arbejder med kreative formidlingstiltag til børn som oplever svigt.  
Det er lærerens opgave at vejlede grupperne så deres produkter og det faglige indhold 
bliver niveausvareligt med det klassetrin der undervises på (45 min).

4. LEKTION 

Eleverne fremlægger produkterne for klassen der ledet af underviseren giver feedback 
og diskuterer de forskellige produkters funktion ude i den virkelige verden (45 min). 




