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Dette undervisningsmateriale er målrettet danskundervisningen i 8.-10. klasse.
Der er ved udarbejdelsen af materialet taget højde for de faglige mål, som er beskrevet
i lærerplanen for dansk.
Alle fire punkter: læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation vil komme i spil i
arbejdet med materialet.
Ved hver opgave vil opgavetype, arbejdsform og fokuspunkt være angivet.
Læreren sikrer, at eleverne anvender begreber i diskussion af spørgsmålene og til
løsning af opgaverne, som svarer overens med det klassetrin, der undervises på.
Undervisningsforløbets tema er konflikter og modsætninger.
Temaet vil være den røde tråd i de opgaver, som eleverne arbejder med.
God fornøjelse!
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EN FORTÆLLING OM EN TID, HVOR FÆLLESSKABET FYLDTE FOR MEGET,
TIL EN TID, HVOR FÆLLESSKABET FYLDER FOR LIDT

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

DIDAKTISKE OVERVEJELSER

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.

OM FORESTILLINGEN

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

Undervisningen er tilrettelagt, så den bedst muligt understøtter fagets læreplan.
Der vil både være gruppearbejde, individuelle skriveøvelser, klassediskussioner og
oplæsning/fremlæggelse af tekster, eleverne selv har skrevet.
Ved udviklingen af materialet har der været fokus på danskfaget som en analytisk virksomhed, der giver eleverne mulighed for at diskutere, reflektere og vurdere. Desuden
sætter materialet fokus på udvikling af elevernes kommunikative kompetencer.
Der vil ligge én lektions undervisning inden forestillingen som en del af stilladseringen,
så eleverne er forberedte på den forestilling, de skal se.

Kostumedesigner Hanne Mørup
Forfatter Andreas Garfield
Varighed 2 timer inkl. pause
Teknisk design OMNIVOX
Producent Teater V
Varighed Ca. 55 minutter
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LÆRERVEJLEDNING
OVERBLIK OVER FORLØBET

INDEN FORESTILLINGEN
Læreren forbereder eleverne på besøget i teatret.

HVAD ER TVIND?

Hver lektion er 45 minutter lang. Forløbet tilrettelægges som tre dobbeltlektioner.
Inden forestillingen bruger læreren én lektion på at forberede eleverne på teaterbesøget.

MODUL

OPGAVETYPE

ARBEJDSFORM

FOKUSPUNKT

DER ARBEJDES MED

1. + 2.
lektion

Forestillingsanalyse

Gruppearbejde
3-5 elever

Læsning og
fortolkning

Forestillingsanalyse. Formålet er at
styrke elevernes bevidsthed om teatrets
æstetiske virkemidler og styrke deres
genrebevidsthed og temaforståelse.

3. lektion Arbejdsspørgsmål

Gruppearbejde
3-5 elever

Læsning og
fortolkning

Karakterer. Eleverne arbejder analytisk/
metodisk og med kommunikation.

4. lektion Skriveøvelse

Individuelt og
fremlæggelse

Fremstilling

Karakterer. Eleverne arbejder analytisk/
metodisk og med kommunikation.

5. lektion Kommunikationsanalyse

Gruppearbejde
4 elever

Læsning,
fortolkning og
kommunikation

Konflikter. Formålet er at styrke elevens
evne til at deltage i komplekse formelle
og sociale kommunikationssituationer.

6. lektion Skriveøvelse

Individuelt og
gruppearbejde
4 elever

Fremstilling og
kommunikation

Konflikter. Formålet er at styrke elevens
evne til at deltage i komplekse formelle
og sociale kommunikationssituationer.

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
projekter rundt om i verden. Foruden de rejsende højskoler blev Det Nødvendige
Seminarium (en 4-årig læreruddannelse, der byggede på Tvind-principper), en række
kommunegodkendte 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).
Teaterforestillingen er en multimodal tekst, der blandt andet består af lyd, lys, symboler,
bevægelse (skuespillet) og manuskriptet. Teatret er en kilde til elevernes udvikling af
personlig og kulturel identitet, og denne udvikles, når eleverne taler om deres oplevelse.
For nogen elever vil dette være deres første møde med teatret.
Læreren opfordres til at snakke med eleverne om teatrets særlige udtryksmuligheder,
inden forestillingen ses.
Læreren kan spørge:
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1

Har du været i teatret før? Hvad så du? Hvordan var oplevelsen?

2

Hvad lagde du særligt mærke til? Hvordan adskiller teatret sig fra film? Hvilke
særlige virkemidler kan teatret bruge?

3

Hvad forventer du dig af forestillingen Tvind?

7

Læreren introducerer temaet konflikter og modsætninger.
Typisk opstår en konflikt, når modsætninger mødes. Derfor skal eleverne være opmærksomme på følgende, når de ser forestillingen:
1

2

Hvilke modsætninger er der i forestillingen? Læg både mærke til modsætninger
på indholdsplan og i formen (scenografi, rekvisitter, lys og lyd, kostumer osv.)
Hvilke konflikter udspiller sig? Og er konflikterne resultat af et møde mellem
modsætninger?

Eleverne modtager listen med ordforklaringer, som de læser.
Desuden skal de læse om ideologier på følgende links:
•

https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=ideologi

•

https://www.dr.dk/skole/samfundsfag/ideologi-dummies

Læreren samler op i klassen og sikrer sig, at eleverne forstår ordene på ordlisten.
Desuden samler læreren op på elevernes research på ideologier og sikrer sig, at de har
en grundlæggende definition på plads.

EFTER FORESTILLINGEN
1. + 2. LEKTION
Der samles op i klassen, og perspektiveringen udfoldes.

3. + 4. LEKTION
Der samles op i klassen efter begge lektioner.
Elevernes monologer læses højt i klassen.
Diskutér ligheder og forskelle mellem karakterernes baggrunde.

5. LEKTION
Der samles op i klassen, og diskussionen udfoldes.

6. LEKTION
Der samles op i klassen.

ORDLISTE
Scenografi: De elementer, der er på scenen, og måden, de er opstillet på scenen,
udgør scenografien.
Naturalisme: I teatret er naturalisme en gengivelse af virkeligheden og et forsøg på
at få publikum til at opfatte det, der sker på scenen, som virkelighed. Et naturalistisk
teater prøver at skabe en fuldkommen illusion af virkelighed. Rollerne spilles, så man
tror, det er ægte personer, der er på scenen.
Absurd: Det absurde bryder med realismen og det, vi kender. Absurd har synonymer
som: mærkeligt, grotesk, fordrejet, unaturligt. I teater kommer det absurde oftest til
udtryk i spillestilen, der kan være karikeret (modsat naturalistisk), og temaerne, der
ofte er rodløshed eller meningsløshed.
Grotesk: Mærkeligt. En grotesk spillestil vil ofte være overdrevet.
Mimik: Måden ansigtet bruges til at udtrykke sig på.
Eksklusion: Udelukkelse.
Monolog: En enetale.
Dialog: En samtale mellem to.
Karakterbeskrivelse: Man kan både beskrive karakterens ydre træk, fx udseende og
måde at gå på. Og de indre træk, fx personligheden, hvor karakteren kommer fra, hvad
karakterens mål er, hvor er karakteren på vej hen?
Kontekst: Sammenhæng eller situation.

