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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!

INDHOLD
1. MODUL TVINDS PRINCIPPER
+ INDIVID OG FÆLLESSKAB				4
2. MODUL HOLDNINGER						5
3. MODUL DEBATINDLÆG 					7

2

3

2. MODUL

HOLDNINGER
OPGAVETYPE

Arbejdsspørgsmål

I dette modul arbejder i videre med Tvinds principper og med “individ og fællesskab”,
men jeres egne holdninger kommer i spil. Del 2 er perspektiverende og sætter fokus på
teatrets kritiske potentiale.

ARBEJDSFORM

Gruppearbejde
3-5 elever

1. MODUL

TVINDS PRINCIPPER
+ INDIVID OG FÆLLESSKAB
Første modul er teoretisk funderet, og I arbejder med Tvinds principper og med individ
og fællesskab.
Tvinds principper
1

2

Hvilken ideologi bygges Tvind på? Og hvilken ideologi står i modsætning til den?
Perspektivér til de danske partiers ideologier.
Beskriv konceptet “den gule spand”. Hvilken økonomiforståelse repræsenterer
den? Diskutér mulighederne og udfordringerne ved sådan en økonomi.

Individ og fællesskab
1

Beskriv livet i Tvind. Hvad er individets plads i fællesskabet?

2

Diskutér mulighederne og begrænsningerne for medlemmerne af lærergruppen.

3

Hvad gør Tvind for at ændre på og deltage i det demokratiske samfund? Hvilket
socialt ansvar påtager de sig?

4

Læs tekstuddrag (1). Hvorfor mener Lasse, at Sille er illoyal? Over for hvem/hvad
er hun illoyal? Hvorfor mener Sille, at Lasse er illoyal? Over for hvem/hvad er han
illoyal?

DEL 1

TAKSONOMISK NIVEAU

Diskuterende og
problemløsende

Tvinds principper
1

Diskutér de udfordringer, som Tvind møder, og deres håndtering af dem.

2

Hvordan kunne de have håndteret udfordringerne anderledes? Giv egne forslag til
løsning af udfordringerne.

3

Hvorfor opfattes Amdi og opfindelsen af Dråben (bilen, der kører 44 km på en liter)
som en trussel? Hvad eller hvem trues?

KERNEOMRÅDE

OPGAVETYPE

Tvinds principper:
Politik, sociologi og
økonomi
Individ og fællesskab:
sociologi

Arbejdsspørgsmål
ARBEJDSFORM

Individ og fællesskab

Gruppearbejde
3-5 elever

1

Læs det vedhæftede tekstuddrag (2) fra forestillingen.

TAKSONOMISK NIVEAU

2

Hvad er konflikten mellem Birgit og Anders? Hvilke holdninger har de?
Hvad repræsenterer de hver især?

3

Hvordan kunne konflikten mellem dem undgås?

4

Læs det vedhæftede tekstuddrag (3) fra forestillingen.

5

Hvad er konflikten mellem Anne og lærergruppen? Hvad anklages hun for?

6

Hvordan kunne konflikten mellem dem undgås?

7

Både Birgit og Anne må opgive privilegier eller gå på kompromis for at være en del
af fællesskabet. Hvordan undgår man, at kompromiserne bliver for store, når man
indgår i et fællesskab? Del egne erfaringer.

Redegørende, undersøgende og diskuterende
KERNEOMRÅDE

Tvinds principper:
politik og økonomi
Individ og fællesskab:
sociologi

Der opsamles i klassen.

Der opsamles i klassen.
4

5

3. MODUL

DEBATINDLÆG
Dette modul er praktisk funderet, og I skal arbejde med debatindlæg.

OPGAVETYPE

DEL 1

Informationssøgning
+ skriveøvelse

1

Læs de to artikler om Tvind, der er linket til i materialet.

Individuelt

2

Find 2-3 artikler mere om Tvind eller om lederen Amdi.

PERSPEKTIV

3

Ud fra den information, du får om Tvind og Amdi i artiklerne, finder du et kritikpunkt, noget ved Tvind eller Amdi, du kan være imod.

4

Skriv et kort debatindlæg på 200-300 ord, hvor du udtrykker dit kritikpunkt og
argumenterer for din holdning.

ARBEJDSFORM

DEL 2
Teatret kan bruge dramatiske og teatralske virkemidler til at synliggøre nogle samfundsforhold eller til at være en stemme i samfundsdebatten. Teatret kan være politisk,
pege ud i verden og inspirere eller opfordre sit publikum til handling. Men modsat
politik, så behøver teatret ikke at holde sig til et politisk program, være faktuelt eller
komme med løsningsforslag.
1

2

3

Diskutér, hvilken stemme Tvind-forestillingen er i dagens politiske debat. Hvilke
samfundsforhold og -strukturer synliggør forestillingen? Har forestillingen noget
vigtigt at sige?
Hvilke dramatiske virkemidler benytter forestillingen for at synliggøre disse forhold/
strukturer? Hvilke virkemidler kunne have gjort strukturerne endnu tydeligere?
Beskriv andre samfundsdebatterende former, du kender. Hvordan adskiller
teaterforestillingen sig fra dem? Hvorfor kan teatret være en vigtig stemme i den
politiske debat?

Der opsamles i klassen.

6

OPGAVETYPE

Arbejdsspørgsmål

Undersøgende, redegørende, diskuterende

ARBEJDSFORM

Gruppearbejde
3-5 elever
TAKSONOMISK NIVEAU

DEL 2

Diskuterende og
problemløsende

OPGAVETYPE

KERNEOMRÅDE

ARBEJDSFORM

1

Byt debatindlæg med en af de andre i klassen.

Individuelt,
i par, i klassen

2

Læs indlægget og identificer, hvad der kritiseres. Snak med din partner.
Har I forstået hinandens kritik korrekt?

3

Skriv et nyt debatindlæg (200-300 ord), hvor du indtager den modsatte position af
din partner. Gå i diskussion med din partners debatindlæg.

4

Læs debatindlæggene højt for hinanden. Hvilken position var lettest at tage?
Hvorfor tror du, det var sådan?

5

Saml op i klassen. Læs et udvalg af debatindlæggene og deres modsvar op.

Politik

Skriveøvelse

PERSPEKTIV

Diskuterende

7

