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Til kontaktlæreren,

Undervisningsmaterialet til teaterforestillingen
’Syv Sange om Samvittighed’ består af øvelser, som kan anvendes som forberedelse før
forestillingen, og andre øvelser til at bearbejde
teateroplevelsen efter forestillingen. Materialet
henvender sig til klasse- og dansklærere, og
skal fungere som inspiration til at igangsætte
en dialog om forestillingens tema ‘Samvittighed’. Udvælg de opgaver som passer ind i
jeres tidsramme og ønsker. De behøver ikke
nødvendigvis at blive udført slavisk.
Til at sikre fagmålene gennem ’forenklede
Fælles Mål’ er der udarbejdet en oversigt over,
hvilke kompetenceområder, kompetence-, færdigheds- og vidensmål som afdækkes i undervisningsmaterialet. Opgaverne indeholder
information om, hvilket fag og formål de afdækker i forhold til de forenklede Fælles Mål. I arket Forenklede Fælles Mål finder du de punkter, som undervisningsmaterialet kan gå ind og
støtte op om.
Kontaktlæreren bedes videreformidle materialet til de involverede klasse- og dansklærere.
Eventuelle spørgsmål besvares gerne ved henvendelse til hvid støj på 6171 9017 eller mail
info@hvid-stoj.dk.
Vi ønsker rigtig god fornøjelse med forestillingen.
Del din oplevelse med os!

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvad du synes om
opgaverne - Vi arbejder hele tiden på at gøre os bedre
til at formidle teateroplevelsen, sådan at den forankres
hos dine elever og dig.
Du er altid velkommen til at maile eller ringe til os.

facebook.com/hvidstoj

Holdet bag Syv Sange om Samvittighed:

Katrine Beck Ibsen,

Jonas Littauer og
Jacob Venndt
Jacob Venndt
Charlotte Ladefoged
Morten Ladefoged
Ditte Felding
Charlotte Ladefoged
og holdet
Produktion af scenografi:
Frederik Eberhardt
Kostumer:
Bodil Buonaventzen
Assistent scenografi:
Pia Larsen
Assistent scenografi og teknik: Jimmi Nørgaard
Koordinator:
Pernille From
Komponist:
Idé, koncept & iscenesættelse:
Visuel designer:
Dramaturg:
Tekstbearbejdning:

Med venlig hilsen
hvid støj sceneproduktion

www.hvid-stoj.dk

FIND TEKSTERNE HER:
www.hvid-stoj.dk/10tekster

Skuespillere:

Vi vil også gerne se, hvad I får ud af øvelserne - del
dem med os på de sociale medier www.facebook.
com/hvidstoj eller tag os på Instagram @hvidstoj

info@hvid-stoj.dk

De 10 samvittighedstekster
hvid støj har kontaktet 10 kendte personer,
som vi synes sætter et stærkt præg på det
danske samfund – både når det gælder voksne, unge og børn. Deres opgave var at skrive
om temaet Samvittighed, hvilket efterfølgende
er blevet omdrejningspunktet for forestillingens
manuskript. De 10 kendte er Bodil Jørgensen,
Henrik Qvortrup, Lina Rafn, Bubber, Tina Lund,
Brian Holm, Ann-Elisabeth Knudsen, Özlem
Sara Cekic, Ditte Hansen og Claus Holm.

#hvidstoj
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Forenklede Fælles Mål
Dansk - Fagformål efter 2. klassetrin
Kompetenceområde

Kompetencemål

Færdigheds- og vidensmål

Fremstilling

Eleven kan udtrykke
sig i skrift, tale, lyd
og billeder i nære og
velkendte situationer

Præsentation og
evaluering.

Eleven kan forholde
sig til velkendte
temaer gennem
samtale om litteratur
og andre æstetiske
tekster

Fortolkning

Oplevelse og
indlevelse

Eleven kan udarbejde enkle tekster med
billeder og skrift.
Eleven kan præsentere sit produkt i nære
sammenhænge.
Eleven kan lege med sprog, billeder og
fortællinger

Eleven har viden om enkel poetisk sprogbrug
og billeder
Eleven kan udpege centrale elementer

Undersøgelse

Eleven har viden om tema, genre, forløb og
personskildring.

Billedkunst - Fagformål efter 2. klassetrin
Kompetenceområde

Kompetencemål

Færdigheds- og vidensmål
Tegning og
grafisk

Billedfremstilling

Billedanalyse

Billedkommunikation

Eleven kan udtrykke
sig i plane, rumlige og
digitale billeder

Eleven kan samtale
om egne og andres
billeder

Eleven kan kommunikere gennem billeder.

Maleri og collage

Eleven kan tegne ud fra ideer og oplevelser.

Eleven kan fremstille en collage med et tematisk udtryk.
Eleven har viden om materialets anvendelse
og udtryksmuligheder.

Skulptur og
arkitektur

Eleven kan fremstille rumlige konstruktioner/
skulptur

Billedkomposition

Eleven kan samtale om billeders opbygning
og indhold.

Analyse

Eleven kan aflæse centrale informationer i
billeder.

Udstilling

Eleven kan præsentere egne billeder på
skolen.
Eleven kan etablere en udstilling i fælles
biledprojekter.

Kristendomskundskab - Fagformål efter 3. klassetrin
Kompetenceområde

Kompetencemål

Livsfilosofi og etik

Eleven kan udtrykke
sig om den religiøse
dimension ud fra
grundlæggende
tilværelsesspørgsmål
og etiske principper.

Færdigheds- og vidensmål
Eleven kan udtrykke sig om grundlæggende
etiske problemstillinger.
Etik

Eleven har viden om grundlæggende etiske
problemstillinger.

Musik - Fagformål efter 2. klassetrin
Kompetenceområde

Kompetencemål

Musikforståelse

Eleven kan lytte til og
Musikoplevelse
udtrykke sig om musik

info@hvid-stoj.dk

www.hvid-stoj.dk

facebook.com/hvidstoj

Færdigheds- og vidensmål

#hvidstoj

Eleven kan lytte opmærksomt til musik.
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Forberedelse

FØR forestillingen

Varighed: 1 lektion
Form: Gruppearbejde, samtale på klassen.
Fag: Dansk
Forberedelse: Print 2 samvittighedstekster, og
elevark 1 til hver elev, tavle.
Formål: At forberede den enkelte på teateroplevelsen
og, sammen på klassen blive bevidst om, hvad samvittighed er, og hvordan den kan ændre sig fra person til
person eller ved forskellige situationer.

Her finder du inspiration for samtaler med eleverne,
inden I skal ind at se forestillingen ’Syv Sange om
Samvittighed’. Lav øvelsen et par dage før I skal se
forestillingen, så den enkelte elev får tid til at reflektere
over emnet. Det giver mulighed for at skabe en forforståelse om begrebet ’samvittighed’ inden forestillingen,
da ’samvittighed’ kan opleves og tolkes vidt forskelligt.
Der arbejdes med begrebet ’samvittighed’ ud fra de 10
tekster skrevet af de 10 stærke personligheder.
De 10 tekster kan hentes på dette
link: www.hvid-stoj.dk/10tekster

OPGAVE 2: Læs og reflekter (varighed 30 min)

Udvælg 2 samvittighedstekster (www.hvid-stoj.dk/10tekster) og
print dem til hver elev.
1. Inden I læser teksterne, tag en snak på klassen om:
■ Hvem er personen, der har skrevet teksten ?
■ Hvor kender vi dem fra ?
■ Og hvad er vores indtryk af dem ?
2. Læs teksterne højt på klassen.
Skriv stikord: Efter hver tekst skriver hver elev
et par stikord ned om tekstens samvittighed.
Hjælpespørgsmål:
■ Hvordan opleves samvittigheden i teksten
- God eller dårlig?
■ Hvordan opleves situationen i teksten?
■ Hvad tænker du om denne samvittighed, og hvorfor?
3. Sammenlign de to tekster og diskuter på klassen.
■ Hvilke fællestræk og forskelligheder ses i teksterne
omkring samvittighed?
■ Kan eleverne selv genkende situationer, hvor samvittigheden bliver testet?

info@hvid-stoj.dk
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EFTER forestillingen
Dette afsnit i undervisningsmaterialet er udarbejdet til at bearbejde
oplevelserne undervejs i forestillingen. Det er ikke meningen, at alle
øvelserne skal laves - du kan frit vælge den øvelse ud, der giver mening
for din klasse, sådan som det passer ind i eres tidsramme og ønsker.
I hver øvelse finder du information om, hvilket fag opgaven går ind under, hvad eleven bliver trænet i, og hvad du skal forberede.
Vi vil anbefale, at I tager øvelse 1 først, da den er god til at samle elevens tanker om teateroplevelsen og skaber en god grobund for det videre
arbejde med emnet.
Rigtig god fornøjelse.

Del din oplevelse med os!

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvad du synes om opgaverne - Vi arbejder hele tiden på at gøre os bedre til at formidle teateroplevelsen, sådan
at den forankres hos dine elever og dig.
Du er altid velkommen til at maile eller ringe til os.
Vi vil også gerne se, hvad I får ud af øvelserne - del dem med os på de
sociale medier www.facebook.com/hvidstoj eller tag os på Instagram
@hvidstoj
Med venlig hilsen,
Pernille From
hvid støj scenenproduktion
Tlf.: 61 71 90 17, mail: pernille@hvid-stoj.dk

info@hvid-stoj.dk

www.hvid-stoj.dk

facebook.com/hvidstoj
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Side 4 af 11

OPGAVE 1: Erindrings øvelse
Varighed: 25 min
Form: Individuel, gruppearbejde, samtale på klassen.
Fag: Dansk
Forberedelse: Papir og tegneredskaber.

Formål: Eleverne supplerer den visuelle fremstilling af
deres oplevelse med en sproglig præsentation. Eleven
får en indsigt i, hvad andre har lagt mærke til, og
hvordan de har oplevet teateroplevelsen.
I denne øvelse skal eleven genkalde sig sin teateroplevelse så detaljeret og konkret som muligt.

OPGAVE 1: Tænkeøvelse

(Varighed 10 min)

Få eleverne til at lukke øjene. Sig:

“

Luk øjne og tænk tilbage på teateroplevelsen.
Du kommer ind i lokalet, finder din plads,
og forestillingen går i gang...
Tænk så langt hen i forestillingen
som du kan og gør dig umage med at
huske så mange detaljer som muligt.

”

Eleverne sidder med lukkede øjne og tænker i 3 minutter.
Eleverne åbner øjnene igen.
Sig til eleverne at de skal tage papir frem og skrive/tegne de
øjeblikke i forestillingen, som de bedst kan huske, og som
gjorde mest indtryk på dem.

OPGAVE 2: Refleksion sammen (Varighed 15 min)

Når eleverne har skrevet noget ned på papiret, sætter de sig
i grupper af 4 personer og præsenterer det, de har lavet.
Når eleven præsenterer, er det vigtigt, at de i gruppen indgår
i dialog omkring oplevelsen – hvorfor har du lagt mærke til
det? hvordan var stemningen? osv.
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OPGAVE 2: Samvittighedsfanger
Varighed: 1- 2 lektioner
Form: Individuel, gruppearbejde, samtale på klassen.
Fag: Dansk og Billedkunst
Forberedelse: Print Ditte Hansens tekst ud ( www.
hvid-stoj.dk/10tekster side 12) og Elevark 3 til hver
elev. Papir/pap, tegne- & skriveredskaber, tråd, saks
& nål

Formål: Eleven analyserer teksten og laver en personskildring. Opbygning af billede hvor indhold og
form skaber en fortælling. Præsentation af det færdige
produkt for klassen og refleksion over egne erfaringer.

OPGAVE 1: Samvittighedsfanger

■ Læs samvittighedsteksten fra Ditte Hansen.
■ Klip figuren fra Elevark 2 ud.
■ Tegn / skriv i Samvittighedsfangeren om den dårlig samvittighed, som Ditte har (figur 1).
■ Vend figur 1 om og skriv/tegn om, hvordan Dittes dårlige
samvittighed kan laves om til en god samvittighed.
		 - Forestil dig at du var Ditte. Hvad ville du gøre for
			 at få det godt igen?
		 - Eller hvis du var Dittes ven: Hvordan kunne du 		
			 hjælpe hende?

OPGAVE 2: Udstilling

■ Når eleverne har samlet deres Samvittighedsfangere, 		
hænges de op på klassen.
■ Den enkelte elev præsenterer for klassen, hvad de har
tegnet, og hvordan Dittes dårlige samvittighed kan hjælpes.
■ Skab en dialog på klassen om, hvordan den dårlige samvit-		
tighed kan afhjælpes, og reflekter over, hvordan vi
kan blive bedre til at hjælpe hinanden.

info@hvid-stoj.dk

www.hvid-stoj.dk
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OPGAVE 3: Abstrakt Samvittighed (del 1)
Varighed: 1 lektion
Form: Samtale på klassen.
Fag: Billedkunst og Dansk
Forberedelse: Print elevark 4 ud i farve, eller vis det
på en projekter.

Formål: Eleven kan tale om billedets opbygning og
betydning.

Skaber en dialog i klassen om hvad abstrakt kunst er, og hvordan
man kan se kunstnere arbejde med deres private følelser i et
kunstværk.
Har kan du også vælge at tale med eleverne om farvelære og
farvernes betydning. Det er en god mulighed for at folde kunstgenren ud som abstrakt kunst, kubisme og farvelære.

Læs teksten højt for klassen:

“

Asger Jorn var forelsket i en kvinde, der hed Elna Fonnesbech-Sandberg. Han malede et portræt af hende i billedet
Didaska. Titlen består af hendes kælenavn ‟Dida” og hans
eget kælenavn ‟Aska”.
Lidt senere i Asger Jorns liv var han meget fattig og blev indlagt på et sanatorium i Silkeborg med tuberkulose. I den periode malede Asger Jorn Ørnens Ret. Ørnen er mange statsmagters symbol. Her har ørnen to hoveder og hugtænder.
Den brøler ud over et mørkt landskab, hvor andre væsner
ligger med store skræmte øjne.
Asger Jorn malede sine allerinderste følelser. Af og til kan
man se kunstnernes tanker og sindsstemninger i deres
kunst. Farverne, motiverne og måden maleriet er malet på
kan være med til at fortælle om de følelser, som kunstneren
har haft, mens han eller hun malede billedet.

”

OPGAVE 1: Abstrakt kunst og Asger Jorn

Sammenlign Asger Jorns to malerier.
Læreren skriver det, som eleverne siger, på tavlen.
■ Hvordan kommer Jorns følelser til udtryk i billederne?
■ Kig på farverne, former og motiverne. Hvordan er de?
■ Beskriv hvert billede med tillægsord.
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OPGAVE 4: Abstrakt Samvittighed (del 2)
Varighed: 2 lektioner
Form: Individuel, gruppearbejde, samtale på klassen.
Fag: Billedkunst og Dansk
Forberedelse: Skraldematerialer / overskudsmateriale
fra billedkunstlokalet, lim, pap, papkasser, tape mm.

OPGAVE 1: Samvittighedsskulptur

Formål: Eleven kan tale om skulpturens opbygning
og betydning. Kan ud fra egne iagttagelser/ erfaringer
selv konstruere en skulptur med fokus på skulpturens
betydning.
Samvittighed er abstrakt – noget vi ikke kan give en
form. Det kan føles som en masse, der er inde i hovedet. Nogle gange er den tung og klodset, men andre
gange lyserød og let.

■ Vælg et samvittigheds-tema
- Eleven bestemmer selv, hvilken samvittigheds-tema de
ønsker at forme, og hvordan formen skal være.
- Hvis I har brug for hjælp, kan I prøve at tænk tilbage på
jeres teateroplevelse, der var en masse forskellige
samvittigheder på spil, vælg en af dem.
■ Lav en skulptur over den samvittighed
- Tænk på, om den var let eller tung? Skal den have mørke
eller lyse farver? Har den bløde eller spidse tænder?

OPGAVE 2: Udstilling
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■ Saml alle skulpturerne til en udstilling.
■ Få eleverne til at tale om den enkelte skulptur, hvad er
tanken bag skulpturen?
		
- og hvordan tolker modtageren skulpturen?
		
Farvesammensætning mm.
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OPGAVE 5: Samvittigheds-historier
Varighed: 1 lektion
Form: Individuel, gruppearbejde, samtale på klassen.
Fag: Dansk og Kristendom
Forberedelse: Print elevark 5 til hver elev.

Formål: Eleven udarbejder en enkelt historie. Eleven
får lov til at tale på klassen om etiske problemstillinger,
og hvordan de kan løse

OPGAVE 1: Skriv samvittigheds-historien

■ Skriv 5-10 linjer om en dårlig samvittigheds-oplevelse.
■ Byt papir med din sidemakker og fortsæt på den nye historie
– giv historien en lykkelig slutning.

OPGAVE 2: Oplæsning

■ Når historien er skrevet færdig, så udvælg et par elever til
at læse deres historie op.
■ Tal derefter på klassen om, hvordan den dårlige samvittighed bliver kureret. Og er der andre mulige slutninger?
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OPGAVE 6: Din, min og vores samvittighed
Varighed: 1 lektion
Form: Individuel, gruppearbejde, samtale på klassen.
Fag: Dansk og Kristendom
Forberedelse: Print elevark 6 (2 sider) til hver elev.

Formål: Eleven udarbejderer enkelt tekst, der skal
have en sammenhæng. Eleven får lov til at tale om
etiske problemstillinger og hvordan de kan løse.
Eleverne får udleveret Elevark 6, her skal de svarer
på spørgsmål.

Eleverne får udleveret Elevark 6. Lad den enkelte elev besvare
spørgsmålene og diskuter deres svar i grupper og på klassen.
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OPGAVE 7: Klassens syv samvittigheds bud
Varighed: 2 x 1 lektioner
Form: Gruppearbejde, samtale på klassen.
Fag: Dansk og Kristendom
Forberedelse: Papir, skriveredskaber og tavle. Til 2.
lektion skal læreren sætte tid af til forberedelse,

Formål: Eleven får arbejdet med grundlæggende
etiske problemstillinger gennem dialog med andre.
Forståelse for egne og andres værdier.

1. lektion: Brainstorm - klassens fælles Samvittighed
Lav en brainstorm i fællesskab på tavlen ud fra disse
spørgsmål:
■ Hvordan skal vi være over for hinanden i klassen?
- Hvornår er det godt, og hvornår er det dårligt?
■ Hvad skal der til, for at du bliver verdens bedste
klassekammerat?

1. lektion: Finde de 5 vigtigste

Del klassen op i grupper på 4-5 elever, bed dem om at snakke om de emner, der er kommet frem på klassen, og bed dem
om at udvælge 5 emner, som de mener er de vigtigste for
at sikre den gode samvittighed i klassen. Alle i gruppen skal
være enige, lad eleverne notere dem ned.

1. lektion: Fremlæggelse

Hver gruppe fremlægger det, de er blevet enige om.
Deres 5 bud skrives op på tavlen – lad eleverne forklare valgene. Hvorfor og hvordan blev de enige om deres valg? Hvad
vil de gøre for at sikre klassens gode samvittighed over for
hinanden?
HUSK at notér alle bud, da de kan bruges til 2. lektion.

2. lektion: De 7 samvittighedsbud

Forberedelse: Læreren formulerer på baggrund af elevernes
forslag 7 Samvittighedsbud, som stemmer overens med dine
egne ønsker om regler for klassen.
■ Fortæl eleverne at du på baggrund af deres forslag har
formuleret 7 samvittighedsbud.
■ Gennemgå klassereglerne for eleverne.
Beskriv eventuelt sammenhænge og ligheder mellem
gruppernes forskellige forslag.
■ Invitér eleverne til en fælles snak om, hvorvidt de 7 bud er
dækkende, eller om der mangler noget vigtigt - noget du har
overset i deres forslag. Justeringerne foretages i
fællesskab.
■ De 7 samvittighedsbud kopieres og gøres synlige i
klasserummet.
info@hvid-stoj.dk

www.hvid-stoj.dk

facebook.com/hvidstoj

#hvidstoj
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