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Du skal nu arbejde med forestillingen Tvind “The musical”.

Undervisningsforløbets tema er konflikter og modsætninger

Undervisningen forløber over tre moduler

God fornøjelse!

1. MODUL FORESTILLINGSANALYSE    4

2. MODUL KARAKTERARBEJDE     6

3. MODUL UNDERTEKSTER      7

KÆRE ELEV

INDHOLD
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I skal lave en forestillingsanalyse der har til formål at styrke jeres bevidsthed om  
teatrets æstetiske virkemidler og styrke jeres genrebevidsthed og temaforståelse. 
Analysen er delt op i to hovedkategorier: form (de fysiske rammer, scenografien) og 
indhold (handlingen, forestillingens temaer og genre). 
I skal have fokus på konflikter og modsætninger, når I laver analysen.

 

FORM

SCENOGRAFI
1 Beskriv scenen. Hvordan er den indrettet med rekvisitter, farver, lys, lyd?

2 Hvordan blev de forskellige sceneelementer brugt?  

· Kommentér brugen af videoskærmene. Hvilken effekt skabte de?   

· Kommentér brugen af musik. Hvordan blev sangene brugt (on stage/off stage)?  
 Hvad tilføjede de til historien?

3 Lav en stilistisk beskrivelse af scenografien, rekvisitterne, kostumerne og 
skuespillet. Var det farverigt, grotesk, naturalistisk, absurd? Hvordan var 
skuespillernes mimik og kropssprog?

4 Giv eksempler fra forestillingen, hvor scenografien understøttede eller tydelig-
gjorde en konflikt.

INDHOLD 

HANDLING OG TEMA

1 Giv et kort referat af handlingen.

2 Hvilke modsætninger var der i forestillingen? 

3 Hvilke konflikter udspillede sig, og var nogen af dem resultat af et møde mellem 
modsætninger?

4 Beskriv fællesskabet i Tvind. Hvordan er livet for lærerne?

5 Hvad er individets plads i fællesskabet?

6 Hvad vurderer du som hovedkonflikten i forestillingen? Og ud fra dette, hvad  
vurderer du som forestillingens vigtigste tema?

GENRE

På forestillingens plakat står der Tvind “The Musical”. Publikum har derfor en  
forventning om, hvilken type forestilling de skal se, inden de ser den.

7 Hvilke musicaltræk er der i Tvind?

8 Hvordan ligner eller adskiller Tvind sig fra andre musicals, du kender?

9 Lever Tvind op til dine forventninger om, hvad en musical er?

Der samles op i klassen.

1. MODUL

OPGAVETYPE

Forestillingsanalyse

ARBEJDSFORM

Gruppearbejde  
3-5 elever

PERSPEKTIV

Litterært

FORESTILLINGSANALYSE
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I dette modul skal I lave karakterarbejde. I arbejder analytisk/metodisk og med  
kommunikation.

DEL 1

Læs uddrag (1), (2) og (3) fra manuskriptet, hvor henholdsvis Per og Lasse fortæller om 
deres baggrund. 

Ud fra uddragene og det samlede indtryk, du fik af karaktererne i forestillingen, skal du 
svare på følgende:

1 Hvad er Pers historie? Hvad er hans projekt?

2 Hvad er Lasses historie? Hvad er hans projekt?

3 Diskutér Pers og Lasses brud med deres miljø. Hvordan adskiller Tvind sig fra 
deres tidligere miljøer? Hvad bryder de med? Hvad er konflikten? 

DEL 2

1 Udvælg en karakter fra forestillingen, hvis baggrund er ukendt. Find inspiration i 
Lasses og Pers monologer og skriv en monolog til din udvalgte karakter.  
Monologen skal forklare karakterens baggrund og indeholde en konflikt.  
Den må højst være 7-8 linjer lang.  

2 Læs monologerne højt i klassen. Diskutér ligheder og forskelle mellem jeres 
karakterers baggrunde.

I dette modul skal I arbejde med undertekster. I skal arbejde analytisk/metodisk og 
med kommunikationsanalyser.
Underteksten er de psykologiske forhold i et skuespil, der ikke fremgår eksplicit i stykket, 
men opstår i skuespillerens fremførelse eller fortolkning af sin rolle. Underteksten er 
den mening, der ligger bag replikken. 
En replik er meget mere end en oplæst sætning (ellers kunne publikum bare læse 
manuskriptet derhjemme). Det har en betydning, hvordan den fremføres. Tonefald,  
kropssprog, mimik, pauser og timing fortæller, hvordan replikken skal forstås.  
Underteksterne har stor betydning for den samlede tolkning af forestillingen.

DEL 1 

1 Foretag en kommunikationsanalyse af manuskriptuddrag (4) fra forestillingen.

2 Husk tilbage på forestillingen. Hvad var underteksten i uddraget?

3 Hvordan blev underteksten tydelig for publikum (hvilken stemmeføring, mimik, 
eller hvilket kropssprog brugte skuespillerne)? 

4 Diskutér forskellen på en romandialog og en opført dialog. Hvad er forskellen på, 
at noget “står mellem linjerne” og på en undertekst?

5 Reflektér over brugen af undertekster i forestillingen. Hvad tilføjer underteksten? 
Giv eksempler på, hvornår konflikterne kom til udtryk i/ved brug af underteksten.

6 Giv eksempler fra forestillingen på kontraster mellem replikkens “hvad” (det, der 
siges) og replikkens “hvordan” (hvordan det siges, altså underteksten)?

2. MODUL 3. MODUL

KARAKTERARBEJDE UNDERTEKSTER

OPGAVETYPE

Arbejdsspørgsmål

ARBEJDSFORM

Gruppearbejde  
3-5 elever

PERSPEKTIV

Litterært

OPGAVETYPE

Kommunikationsanalyse

ARBEJDSFORM

Gruppearbejde  
4 elever 

PERSPEKTIV

Litterært, sprogligt og 
medieanalytisk

OPGAVETYPE

Skriveøvelse

ARBEJDSFORM

Individuelt og  
fremlæggelse

PERSPEKTIV

Litterært og sprogligt



DEL 2

1 Skriv en dialog, som indeholder en konflikt. Dialogen må maks. være ti replikker 
lang (fem til hver person). 

2 Læs dialogerne højt for hinanden i grupperne. 

3 Når en dialog er læst, vælger I en undertekst til den. Diskutér, hvordan underteksten 
bedst kommer frem, hvis dialogen skal fremføres som teater (hvilken mimik, 
stemmeføring og hvilket kropssprog bruger skuespillerne? Kan scenografien  
understøtte underteksten? Hvad med musik- og lysvalget?).

4 Når alle dialoger er læst og har fået en undertekst, bytter I tekster. 

5 Omskriv den dialog, du har fået, til en prosatekst/et romanuddrag. Replikkerne 
skal indgå, og du skal fokusere på, hvordan du får den valgte undertekst frem.  
Det er vigtigt, at teksten ikke fremstår som en dialog med regibemærkninger, men 
som en prosatekst.

6 Opsaml i klassen, hvor udvalgte dialoger og deres omskrivninger til prosa læses op. 
Diskutér forskellen på de to tekster.  
· Hvilke virkemidler kan teatret anvende til at få underteksten frem?  
· Hvilke virkemidler kan prosaen anvende?

OPGAVETYPE

Skriveøvelse

ARBEJDSFORM

Individuelt og gruppe- 
arbejde 4 elever 

PERSPEKTIV

Litterært, sprogligt og 
medieanalytisk


