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KÆRE ELEV
Du skal nu arbejde med forestillingen Tvind “The musical”.
Undervisningsforløbets tema er konflikter og modsætninger.
Undervisningen forløber over seks lektioner.
God fornøjelse!
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2

3

TEMA

1. + 2. LEKTION

3

Konflikter opstår ofte, når modsætninger mødes. Der er en del konflikter i forestillingen Tvind. Hovedkonflikten er mellem to ideologier: den, Tvind repræsenterer,
og den, Tvind kæmper imod.
· Beskriv de to ideologier. Hvordan er de forskellige? Hvorfor er de i konflikt?
· Hvorfor kan Tvind opfattes som en trussel? Hvad er det, Tvind truer?
· Hvorfor må Amdi gå under jorden?

4

Der opstår også konflikter i gruppen, fx når medlemmerne tvivler på projektet eller
Amdis lederskab. En af konflikterne opstår mellem Anne og lærergruppen.
Hvad kritiserer Anne?
· Læs det vedhæftede uddrag (1). Beskriv eksklusionen af Anne. Hvad anklages
hun for?

5

En tredje konflikt, der opstår, er mellem Birgit og hendes bror, Anders, der ikke er
en del af Tvind. Læs det vedhæftede uddrag (2).
· Hvorfor vil Birgit ikke med på familierejse til Mallorca?
· Hvad beskylder Anders Birgit for?
· Hvad beskylder Birgit Anders for?
· Hvorfor er det svært at forene livet og arbejdet i Tvind med livet uden for Tvind?

6

Ofte kan et tema (eller temaerne) findes ud fra de konflikter, der er i en forestilling.
Hvad mener du, forestillingens tema(er) er?

FORESTILLINGSANALYSE
Du skal lave en forestillingsanalyse af Tvind. Analysen er delt op i to hovedkategorier:
form (de fysiske rammer, scenografien) og indhold (handlingen, forestillingens temaer
og genre). Der vil også være en perspektiverende del.

OPGAVETYPE

Forestillingsanalyse
ARBEJDSFORM

Vidensmål: Jeg har viden om teatrets virkemidler, om, hvordan et tema kan findes ud
fra konflikterne i en forestilling, og om musicalgenren.
Færdighedsmål: Jeg kan foretage en forestillingsanalyse med fokus på konflikter og
modsætninger.

Gruppearbejde
3-5 elever
FOKUSPUNKT

Læsning og fortolkning

FORM
SCENOGRAFI
1

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

2

Hvordan blev de forskellige sceneelementer brugt?

3

4

·

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?

Lav en stilistisk beskrivelse af scenografien, rekvisitterne, kostumerne og
skuespillet. Var det farverigt, grotesk, naturalistisk, absurd? Hvordan var
skuespillernes mimik og kropssprog?
Kommenter scenens ændring fra 1. til 2. akt. Hvad vil scenografien sige?
Hvorfor bliver scenen delt op i mindre scener?

INDHOLD
HANDLING
1

2

Giv et kort referat af handlingen.
Hvilke modsætninger var der i forestillingen?

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

Hvad er en musical? Hvilke musicals kender du?

8

Hvilke musicaltræk er der i Tvind?

9

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

10

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

11

Ud fra alt dette, vurderer du så Tvind til at være en musical?

PERSPEKTIVERING
1

Hvorfor er historien om Tvind vigtig?

2

Hvad tror du, forestillingen vil sige?

Der samles op i klassen.
4

5

3. + 4. LEKTION

5. + 6. LEKTION

KARAKTERERNE

KONFLIKTER

I de næste to lektioner skal I arbejde med karaktererne fra forestillingen.

I disse lektioner skal I arbejde med konflikter. I skal først lave en kommunikationsanalyse
og bagefter lave en skriveøvelse, hvor I arbejder med optoning og nedtoning.

Vidensmål: Jeg har viden om, hvordan en monolog kan bruges til at forklare en karakters
baggrund i et teaterstykke.
Færdighedsmål: Jeg kan lave karakterbeskrivelser og skrive monologer med fokus på
konflikter.

3. LEKTION
Læs uddrag (3), (4) og (5) fra manuskriptet, hvor Per og Lasse fortæller om deres baggrund.

Vidensmål: Jeg har viden om, hvordan en konfliktfyldt kommunikation kan forløbe. Jeg
har viden om samarbejds- og høflighedsprincipper, turtagning, ekspressive virkemidler
og nonverbal kommunikation.
Færdighedsmål: Jeg kan foretage en kommunikationsanalyse med fokus på konflikter.
Jeg har styrket min evne til at deltage i formelle og sociale kommunikationssituationer.
Jeg kan optone og nedtone mine sætninger.

OPGAVETYPE

Arbejdsspørgsmål
ARBEJDSFORM

Ud fra uddragene og det samlede indtryk, du fik af karaktererne i forestillingen, skal du:
1

Lave en karakterbeskrivelse af Per. Hvad er hans historie? Hvad vil han opnå?

2

Lave en karakterbeskrivelse af Lasse. Hvad er hans historie? Hvad vil han opnå?

3

Både Per og Lasse bryder med deres baggrund, når de bliver en del af Tvind. Hvad
er forskellen på det liv, de levede før Tvind, og det liv, de lever i Tvind?

Gruppearbejde
3-5 elever
FOKUSPUNKT

Læsning + fortolkning

OPGAVETYPE

Kommunikationsanalyse

5. LEKTION
Lav en kommunikationsanalyse af manuskriptuddrag (4).

ARBEJDSFORM

Gruppearbejde
4 elever

Kommunikationssituation
1

Hvem taler sammen? Hvad er deres relation?

2

Hvad handler samtalen om?

3

Hvor foregår samtalen? Hvad er samtalens kontekst?

4

I hvilket medie foregår samtalen? Og hvilke rammer sætter mediet for samtalen?

FOKUSPUNKT

Læsning + fortolkning
+ kommunikation

4. LEKTION
OPGAVETYPE
1

2

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. Har karakteren
brudt med sin baggrund (ligesom Per og Lasse), eller er der sket noget tragisk,
som har ledt personen til Tvind? Monologen må højst være 7-8 linjer lang.
Læs monologerne højt i klassen. Diskutér ligheder og forskelle mellem jeres
karakterers baggrunde.

Skriveøvelse
ARBEJDSFORM

Individuelt og
fremlæggelse

Hvordan
1

·

vær hensynsfuld

FOKUSPUNKT

·

vær positiv

Fremstilling

·

søg enighed

·

undgå at kritisere

2

6

Er der brud på nogle af høflighedsprincipperne?

Lever samtalen op til samarbejdsprincipperne?
·

hold dig til emnet

·

sig kun det nødvendige

·

giv plads/send stafetten videre (turtagning)

·

udtryk dig klart

·

tal sandt

Turtagning: I en samtale skiftes
man til at tale og lytte.

7

3

4

Lytter parterne til hinanden? Bryder de med turtagningen? Giver de plads til hinanden i samtalen?

OPGAVETYPE

Hvilke positivt eller negativt ladede ord benytter de?

ARBEJDSFORM

Hvilke ekspressive virkemidler og udtryk?
5

Husk tilbage til forestillingen. Hvilke nonverbale tegn
brugte de? Understøttede de det, der blev sagt?

Ekspressive virkemidler kan fx være udbrudsord eller bandeord.

Nonverbal kommunikation er kropssproget
Nonverbale tegn er altså den måde, kroppen
bruges på i samtalen.

Skriveøvelse

6. LEKTION
I skal nu lave en skriveøvelse og arbejde med optoning og nedtoning.

Individuelt og gruppearbejde. 4 elever

Optoning er, når man skruer op for sine
ytringer, så de bliver mere kraftfulde. Man
kan optone sine ytringer ved at bruge ord
som “helt sikkert”, “altid” eller ved at udvise
sikkerhed, når man udtaler sig, fx “Nej, det
går slet ikke!”

FOKUSPUNKT

Fremstilling
+ kommunikation

Nedtoning er, når man skruer ned for sine
ytringer, så de bliver svagere. Man kan fx
bruge tvivlsord som “måske”, “tror jeg”, “nok”,
“sandsynligvis” eller “nogle gange”. Man kan
give udtryk for en usikkerhed eller være ekstra
høflig, fx “Undskyld, det, jeg egentlig lige ville
sige ...”

KONKLUSION
1

Du skal skrive 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.
Når en dialog er læst, diskuterer I:

Ud fra din analyse kan du svare på følgende:
1

Hvorfor opstår der en konflikt mellem Anders og Birgit?

2

Hvordan bliver den udtrykt i samtalen mellem dem?

3

Kunne de have kommunikeret anderledes for at gøre konflikten mindre? Hvordan?

·

Brydes der med høflighedsprincipperne?

·

Brydes der med samarbejdsprincipperne?

·

Hvilke ladede ord og ekspressive virkemidler bliver der brugt?

3

Byt dialoger i gruppen. Jeres opgave er først at optone konflikten. Kan der brydes
med flere høfligheds- eller samarbejdsprincipper? Kan deres bruges flere optonende, ekspressive ord? Kan der være flere brud med turtagning?

4

Læs dialogerne højt for hinanden og diskutér, hvordan de har ændret sig. Kunne de
være endnu mere optonede?

5

Ny bytter I dialoger igen. Denne gang skal I nedtone konflikten.

6

Læs dialogerne højt for hinanden og diskutér, hvordan de har ændret sig. Kunne de
være endnu mere nedtonede?

Der samles op i klassen.

LINKS
KOMMUNIKATIONSANALYSER
hbdansk.systime.dk/index.php?id=213
dansksiderne.dk/index.php?id=7675

OM TVIND
www.tvind.dk
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