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INDHOLD

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. 

Ved hver opgave vil opgavetype, arbejdsform, kerneområde og hvilket taksonomisk 
niveau, der arbejdes på, være angivet. 

Læreren sikrer, at eleverne anvender den teori, de terminologier og de begreber i 
diskussion af spørgsmålene og til løsningen af opgaverne, som svarer overens med det 
niveau, der undervises på.

Undervisningsforløbets tema er konflikter og modsætninger. 

God fornøjelse!
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I arbejdet med undervisningsmaterialet vil følgende kerneområder: sociologi, politik og 
økonomi 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 aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og globale 
forhold (fx klima, hvilke direktiver i EU påvirker Danmarks handlemuligheder)

• Undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariabler 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, det supplerende tekstmateriale og den infor-
mationssøgning, som eleverne selv foretager. Metoden vil være kvalitativ. 

Elevernes teoretiske grundlag findes i kerneområderne:

Sociologi: Eleverne vil arbejde med sammenhængen mellem individ (identitetsdannelse) 
og samfund (socialisering), de faktorer, der påvirker identitetsdannelsen, og perspektivere 
til konsekvensen af individualisering. Nogle opgaver vil lægge op til en diskussion om 
sociale og kulturelle forskelle og om normer og værdier i forskellige miljøer.

Politik: Eleverne vil arbejde med de politiske partier i Danmark, ideologier og politiske 
beslutningsprocesser. Desuden vil de diskutere deltagelsesmuligheder, rettigheder og 
pligter i det demokratiske samfund.

Økonomi: Velfærdsprincipper og viden om økonomiske prioriteringer vil også blive 
berørt, når eleverne arbejder med opgaverne.

EN FORTÆLLING OM EN TID, HVOR FÆLLESSKABET FYLDTE FOR MEGET,  
 TIL EN TID, HVOR FÆLLESSKABET FYLDER FOR LIDT

For 50 år siden, købte en flok unge mennesker en gammel bus. De ville ændre verden 
og spørgsmålet er om det lykkedes?

I en tid, der udfordrede det etablerede samfund, startede Mogens Amdi Petersen den 
Rejsende Højskole og samme år Det Nødvendige Seminarium, der senere skal blive til 
det verdensomspændende imperium Tvind. Vi følger en gruppe stærke individer fra den 
spæde start i 70’erne og op til midt 90’erne, hvor Tvind kommer i alvorlig modvind.

Ny dansk dramatik – for fuld musik – af Andreas Garfield.

Målgruppe Fra 15 år

Medvirkende Signe Mannov, Pelle Koppel, Linnéa Voss, Sune Kofoed,  
Margit Watt-Boolsen & Sune Skuldbøl Vraa

Instruktør Jens Svane Boutrup

Scenograf Julie Forchhammer

Lysdesigner Mikkel Jensen

Lyddesigner Erik Christoffersen

Videodesigner Søren Knud

Kostumedesigner Hanne Mørup

Forfatter Andreas Garfield

Varighed 2 timer inkl. pause

Teknisk design OMNIVOX

Producent Teater V
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OVERSIGT OVER FORLØBET

Det forventes, at et modul er ca. 2 x 45 minutter.

Inden forestillingen bruger læreren en enkelt time, evt. kortere, på at forberede  
eleverne på teaterbesøget

DER ARBEJDES MEDMODUL OPGAVETYPE ARBEJDSFORM
TAKSONOMISK 
NIVEAU/KERNEOMRÅDE

1. modul Arbejdsspørgsmål Gruppearbejde 
3-5 elever

Teori. 
Tvinds principper og 
individ og fællesskab

Elevernes egne 
holdninger. Tvinds 
principper og individ 
og fællesskab

Perspektivering og 
teatrets potentiale

Redegørende, undersøgende og 
diskuterende
Tvinds principper: politik og økonomi 

Diskuterende og problemløsende 
Tvinds principper: politik, sociologi og 
økonomi. Individ og fællesskab: 
sociologitemaforståelse

2. modul
Del 2

Arbejdsspørgsmål Gruppearbejde 
3-5 elever

Skriveøvelse Individuelt, 
i par, i klassen

3. modul
Del 1

3. modul
Del 2

Informationssøgning 
+ skriveøvelse

Individuelt

2. modul
Del 1

Arbejdsspørgsmål Gruppearbejde 
3-5 elever

Diskuterende og problemløsende 

Undersøgende, redegørende, diskuterende

Diskuterende

Debatindlæg og elev-
ernes egne holdninger

Debatindlæg og elev-
ernes egne holdninger

LÆRERVEJLEDNING
Opgaverne er udformet, så eleverne får mulighed for at identificere, dokumentere, debat-
tere og formidle sammenhænge og synspunkter, 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, skriveøvelser og fremlæggelse med klasse-
diskussioner.
 
Formålet med materialet er at give eleverne en forståelse for, hvordan man kan bidrage 
til et demokratisk samfund, og for mulighederne for individuelt og i fællesskab at 
bidrage til udvikling og forandring.



Underteksten er de psykologiske forhold i et skuespil, der ikke fremgår eksplicit i styk-
ket, 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. Under-
teksterne har stor betydning for den samlede tolkning af forestillingen. 

Læreren introducerer temaet konflikter og modsætninger. 
Et vigtigt tema i forestillingen er individ og fællesskab. Som en del af forberedelsen 
inden forestillingen diskuteres begreberne individ og fællesskab, og begrebet individu-
alisering introduceres.

Følgende spørgsmål stilles.

1 Hvilke fællesskaber indgår du i? 

2 Hvad er din forståelse af et demokratisk fællesskab? Læreren giver herefter en 
fagligt funderet definition.

3 Hvilken betydning har den stigende individualisering haft for forståelsen af fæl-
lesskabsbegrebet? 

4 Hvilke erfaringer har du med at bidrage til og ændre på det demokratiske samfund 
individuelt eller i fællesskab? Oplever du, at det er lettest at foretage ændringer 
individuelt eller fælles? Hvorfor tror du, det er sådan?

5 Hvilke udfordringer kan individet møde, når det indgår i fællesskabet (fx kompro-
miser, tab af privilegier)? Del egne erfaringer. 

INDEN FORESTILLINGEN

Læreren forbereder eleverne på besøget i teatret.

HVAD ER TVIND?

Tvind blev grundlagt af Mogens Amdi Petersen og en række mennesker fra Lærergruppen 
i 1970 med oprettelsen af Den Rejsende Højskole. I 1972 købte Tvind ejendommen Ulfborg 
i Vestjylland, der blev organisationens base.
Tvind var et skolesamvirke, der stod for driften af en række selvstændige skoler og projek-
ter rundt om i verden. Foruden de rejsende højskoler blev Det Nødvendige Seminarium 
(en 4-årig læreruddannelse, der byggede på Tvind-principper), en række kommune-
godkendte opholdssteder og botilbud for utilpassede børn og unge og vindkraftværket 
Tvindkraft (Danmarks største vindmølle i 1978-2000) oprettet. 

Organisationen har af flere omgange været udsat for kritik. Den er beskyldt for at være 
en sekt og for at overtræde fondslovgivningen og udnytte friskolelovgivningen.
I slutningen af 70’erne flygtede Mogens Amdi Petersen fra Danmark, efter at han blev 
tiltalt for at have snydt den danske stat for 47 millioner kroner.
I 1996 vedtog Folketinget en lov, der fratog 32 af Tvinds skoler støtten. Tvind ophørte 
dermed med at eksistere som skolesamvirke. 

Stedet Tvind ved Ulfborg eksisterer stadig og huser i dag Det Nødvendige Seminarium,  
Ungdomshøjskolen PTG, Daghøjskolen på Tvind, Individuelt Tilrettelagt Projekt og  
Botilbuddet på DNS. Institutionerne omtales som “Tvind Internationale Skolecenter”
(www.tvind.dk). 
 



EFTER FORESTILLINGEN

Undervisningen forløber over tre moduler. Det kan være nødvendigt at anvende mere 
tid i forlængelse af 2. modul, hvis de praktiske opgaver viser sig mere tidskrævende 
end beregnet.

1. MODUL 

Der opsamles i klassen. Læreren har særligt fokus på sammenligningen med danske 
partiers ideologier og på demokratisk deltagelse/socialt ansvar.

2. MODUL
 
Del 1
Der opsamles i klassen.

Del 2
Der opsamles i klassen, og diskussionen udfoldes.

3. MODUL 

Del 1 + del 2
Der opsamles i klassen efter både del 1 og del 2. Et udvalg af debatindlæggene og deres 
modsvar læses op. Diskutér, hvilken kritik der fremstilles, og hvordan modsvaret fungerer.


