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KÆRE UNDERVISER
Dette undervisningsmateriale er målrettet undervisningen i samfundsfag i 8.-10.
klasse. Der er ved udarbejdelsen af materialet taget højde for de faglige mål, som er
beskrevet i læreplanen for samfundsfag.
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Ved hver opgave vil opgavetype, arbejdsform og hvilken type problemstilling, der
arbejdes med, og hvilket taksonomisk niveau, der arbejdes på, være angivet.
Læreren sikrer, at eleverne anvender begreber til løsning af opgaverne og
diskuterer på det niveau, der svarer overens med elevernes klassetrin.
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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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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OM FORESTILLINGEN

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

DIDAKTISKE OVERVEJELSER OG ARBEJDSFORMER

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

Undervisningen er tilrettelagt, så den bedst muligt understøtter fagets læreplan.
Der vil både være gruppearbejde, hvor arbejdsspørgsmålene diskuteres, individuelle
skriveøvelser, klassediskussioner og oplæsning af tekster, eleverne selv har skrevet.
Ved udviklingen af materialet har der været fokus på, at samfundsfag skal forberede
eleverne til “deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og
folkestyre”.
Der vil ligge én lektions undervisning inden forestillingen som en del af stilladseringen,
så eleverne er forberedte på den forestilling, de skal se.
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INDEN FORESTILLINGEN

LÆRERVEJLEDNING

Læreren forbereder eleverne på besøget i teatret.

OVERBLIK OVER FORLØBET

HVAD ER TVIND?

Hver lektion er 45 minutter lang. 2. og 3. lektion tilrettelægges som en dobbeltlektion.
For at anvende færre undervisningstimer skal eleverne forberede sig på nogle spørgsmål
inden 1. lektion. Hvis der ikke er tid i undervisningsplanen til 4. lektion, kan denne udelades, eller spørgsmålene kan kort diskuteres i forlængelse af 3. lektion.
Inden forestillingen bruger læreren én lektion på at forberede eleverne på teaterbesøget.

TAKSONOMISK NIVEAU
OG PROBLEMSTILLING

MODUL

OPGAVETYPE

Inden
1. lektion

Arbejdsspørgsmål Hjemmearbejde

1. lektion
Del 1

Arbejdsspørgsmål Opsamling på
hjemmearbejde

Redegørelse, identifikation og beskrivelse Teori.
Tvinds principper: politik og økonomi.
Tvinds principper.
Individ og fællesskab: socialt og kulturelt. Individ og fællesskab.

1. lektion
Del 2

Arbejdsspørgsmål Gruppearbejde
3-5 elever

Analyserende og diskuterende
Tvinds principper: politik, socialt og
kulturelt og økonomi.
Individ og fællesskab: socialt og kulturelt.
Temaforståelse.

ARBEJDSFORM

DER ARBEJDES MED

Redegørelse, identifikation og beskrivelse Teori.
Tvinds principper.
Tvinds principper: politik og økonomi.
Individ og fællesskab: socialt og kulturelt Individ og fællesskab.

Elevernes egne
holdninger.
Tvinds principper.
Individ og fællesskab.

2 + 3. lektion Skriveøvelse
Del 1

Individuelt

Redegørelse, identifikation og beskrivelse Debatindlæg.
og diskuterende.

2 + 3. lektion Skriveøvelse
Del 2

Individuelt,
i par, i klassen

Diskuterende.

Debatindlæg.

Diskuterende. Politik.

Perspektivering og
teatrets potentiale.

4. lektion

Arbejdsspørgsmål Gruppearbejde
3-5 elever

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.
Et vigtigt tema i forestillingen er individ og fællesskab. Som en del af forberedelsen
inden forestillingen diskuteres begreberne individ og fællesskab.
Følgende spørgsmål stilles:
1

Hvilke fællesskaber er du en del af?

2

Hvilken plads har du i fællesskaberne?

3

Hvad tror du, et demokratisk fællesskab er? (Læreren giver herefter en fagligt
funderet definition).

4

5

Har du som individ mødt udfordringer, når du har indgået i fællesskaber?
Må du gå på kompromis? Del erfaringer.
Tror du, det er lettest at ændre og påvirke samfundet som individ eller i
fællesskab? Hvorfor?

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

ordnet.dk/ddo/ordbog?query=ideologi

•

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.

ORDLISTE
Begrænsninger: Når man begrænses, så stoppes eller forhindres man i at kunne udvikle sig eller opnå noget. En regel kan være en begrænsning.
Socialt ansvar: Når man tager et socialt ansvar, så forsøger man at gøre samfundet
bedre for de mennesker, der lever i det.
Eksklusion: Udelukkelse.
Position: Synspunkt eller udgangspunkt
Faktuelt: Baseret på fakta, fx på statistikker og tabeller.
Samfundsforhold: De politiske, økonomiske og sociale forhold i et samfund, der påvirker dem, der lever i det. Politiske forhold kan være love, økonomiske forhold kan
være skatter, mens sociale forhold kan være, hvilke ydelser, fx adgang til hospital og
skoler, der er i et samfund.
Samfundsdebat: En diskussion om samfundet.
Samfundsdebatterende former: De måder, man kan diskutere samfundet på. Det kan
være i forskellige medier. Det kan også være forskelligt, hvem der deltager i de forskellige
typer af debatter.

