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KÆRE ELEV
Du skal nu arbejde med forestillingen Tvind “The musical”.
Undervisningsforløbets tema er konflikter og modsætninger.
Forløbet varer 3-4 lektioner.
Inden undervisningen ligger der hjemmearbejde.
God fornøjelse!
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EFTER FORESTILLINGEN

1. LEKTION

HJEMMEARBEJDE
Efter forestillingen og inden første lektion skal du svare på spørgsmålene om Tvinds
principper og om individ og fællesskab.

INDIVID OG FÆLLESSKAB
OPGAVETYPE

Hjemmearbejde

Vidensmål: Jeg har viden om ideologier. Jeg har viden om, hvad Tvind er, og hvordan
livet i Tvind er.

ARBEJDSFORM

Færdighedsmål: Jeg kan bruge min viden om ideologier til at beskrive et samfund.

TAKSONOMISK NIVEAU

1

Hvilken ideologi bygger Tvind på? Hvilken ideologi står i modsætning til Tvinds
ideologi?

2

Sammenlign Tvinds ideologi med partierne i Folketinget. Hvilke partier har ideologier,
der minder om Tvinds? Hvilke partier har ideologier, der er forskellige fra Tvinds?

3

Læs tekstuddrag (1). Hvilke type økonomi er “den gule spand”?

Først samler I op på hjemmearbejdet i klassen.

Arbejdsspørgsmål
Redegørelse, identifikation og beskrivelse

TVINDS PRINCIPPER

DEL 1

PROBLEMSTILLING

Tvinds principper:
Politik og økonomi
Individ og fællesskab:
Socialt og kulturelt

DEL 2
I skal arbejde videre med Tvinds principper og med individ og fællesskab, men nu skal
jeres egne holdninger i spil.
Vidensmål: Jeg har viden om de udfordringer, som Tvind møder. Jeg har viden om de
konflikter, der kan opstå mellem individ og fællesskab.
Færdighedsmål: Jeg kan diskutere de udfordringer, Tvind møder. Jeg kan komme med
forslag til løsninger på udfordringer og konflikter.

TVINDS PRINCIPPER
1

Hvilke udfordringer møder Tvind? Hvordan håndterer de udfordringerne? Kunne de
håndtere dem anderledes?

2

Hvorfor opfattes Tvind og opfindelsen af Dråben (bilen, der kører 44 km på en liter)
som en trussel? Hvad eller hvem er det, Tvind truer? Synes du, at opfindelsen af
Dråben kan være et problem?

INDIVID OG FÆLLESSKAB

4

1

Beskriv lærernes liv i Tvind. Hvordan bor de? Hvordan arbejder de?

2

Hvilke muligheder har lærerne i fællesskabet i Tvind? Hvilke begrænsninger har de?

3

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

5

2. LEKTION

DEBATINDLÆG

INDIVID OG FÆLLESSKAB
1

Læs det vedhæftede tekstuddrag (2).

2

Hvorfor vil Birgit ikke med til Mallorca?

3

Hvad beskylder Anders Birgit for?

4

Hvad beskylder Birgit Anders for?

I de næste to lektioner skal I arbejde med debatindlæg.

OPGAVETYPE

Skriveøvelse
ARBEJDSFORM

Individuelt
TAKSONOMISK NIVEAU

5

Hvorfor er det svært at forene livet og arbejdet i Tvind med livet uden for Tvind?

6

Læs det vedhæftede tekstuddrag (3)

DEL 1
Vidensmål: Jeg har viden om modstanden mod Tvind og de problemer, der har været
med Tvind.
Færdighed: Jeg kan skrive et debatindlæg og formulere et kritikpunkt. Jeg kan være
uenig med en andens holdning, og jeg kan udtrykke min holdning på skrift.

Redegørelse, identifikation og beskrivelse og DEBATINDLÆG
diskuterende
1

Læs de to artikler om Tvind:

7

Beskriv eksklusionen af Anne. Hvad anklages hun for?

·

www.dr.dk/nyheder/indland/hvad-er-tvind-fra-rejsende-hoejskole-til-verden
somspaendende-imperium

8

Kunne konflikten mellem dem have været undgået?

·

www.berlingske.dk/samfund/overblik-tvind-sagen-og-mogens-amdi-petersen

9

Både Anne og Birgit må opgive noget eller gå på kompromis for at være i Tvind.
Hvad opgiver de? Har du selv prøvet at opgive noget eller gå på kompromis for at
være med i et fællesskab? Del dine erfaringer.

Når begge dele er besvaret, samles der op i klassen.

OPGAVETYPE

2

Ud fra det, du ved om Tvind og om deres leder Amdi fra forestillingen, og det, du
læser i artiklerne, skal du finde et kritikpunkt ved Tvind eller Amdi, du kan være
imod.

3

Skriv et kort debatindlæg på 200-300 ord, hvor du udtrykker dit kritikpunkt.
Debatindlægget skal skrives til et online nyhedssite som dr.dk.
Tænk over: Hvad er du imod? Hvorfor er du imod det? Hvorfor burde andre også
være imod det? Hold fokus på ét kritikpunkt og argumentér for din holdning.

DEL 2

Skriveøvelse
ARBEJDSFORM

Individuelt,
i par, i klassen
TAKSONOMISK NIVEAU

Diskuterende

6

DEBATINDLÆG
1

Byt debatindlæg med en af de andre i klassen.

2

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

3

Skriv et nyt debatindlæg (200-300 ord), hvor du er uenig i din partners kritikpunkt.
Du skal altså være for Tvind og Amdi og tale deres sag.

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.
7

4. LEKTION

LINKS

VIRKEMIDLER
OG PERSPEKTIVERING
Teatret er en kunstform, der kan bruge dramatiske virkemidler (alt det, der er på
scenen: lys, musik, kostumer, rekvisitter) og måden de bruges på af skuespillerne til
at synliggøre nogle samfundsforhold, eller til at være en stemme i samfundsdebatten.
Teatret kan være politisk og inspirere eller opfordre sit publikum til handling. Men
modsat politik, så behøver teatret ikke at være faktuelt eller at komme med forslag til
at løse problemer.
Vidensmål: Jeg har viden om, hvilke virkemidler teatret bruger for at gøre opmærksom
på samfundsforhold.
Færdighed: Jeg kan perspektivere et teaterstykkes tema til det samfund, jeg lever i.
1

Hvilke samfundsforhold peger Tvindforestillingen på? Har forestillingen noget
vigtigt at sige?

2

Hvilke virkemidler bruger forestillingen for at synliggøre disse forhold i samfundet?
Hvilken effekt skaber videoskærmene fx?

3

Du har netop skrevet et debatindlæg, men hvilke andre samfundsdebatterende
former kender du? Hvordan adskiller de sig fra teaterforestillingen?

4

Hvorfor kan teatret være vigtigt i en samfundsdebat?

OM TVIND
OPGAVETYPE

•

www.tvind.dk

•

www.dr.dk/nyheder/indland/hvad-er-tvind-fra-rejsende-hoejskole-tilverdensomspaendende-imperium

•

www.berlingske.dk/samfund/overblik-tvind-sagen-og-mogens-amdi-petersen

Arbejdsspørgsmål
ARBEJDSFORM

Gruppearbejde
3-5 elever
TAKSONOMISK NIVEAU

Diskuterende
PROBLEMSTILLING

Politik

Der samles op i klassen.

8

9

