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OM #FREMTIDEN
#FREMTIDEN er en hæsblæsende og tankevækkende tur i tidsmaskinen - hvad er fremtiden for
en størrelse og hvad mon den bringer med sig?
Er der en fremtid eller er det bare noget vi forestiller os. Hvorfor er vi mennesker så optagede
af at tænke på fremtiden, få styr på den, og planlægge den? Hvorfor vækker den store følelser
som lyst, håb, angst og forventninger i os? Er fremtiden et problem, en gave, en udfordring, en
dårlig undskyldning?
De unge er fremtiden, men ved de det? Ved de at fremtiden vil ændre deres liv?
Teater O har med denne forestilling genoptaget samarbejdet med instruktør Kamilla Wargo
Brekling. Et samarbejde, der tidligere er resulteret i de populære forestillinger Goodbye&farvel!
og Kærligheden Overvinder Alt!.

Idé: Lars Dammark og Anders Valentinus Dam
Manuskript: Kamilla Wargo Brekling i samarbejde med
Lars Dammark og Anders Valentinus Dam
Instruktion: Kamilla Wargo Brekling i samarbejde med Karina Dichov Lund
Scenografi: Raphael Frisenvænge Solholm
Lys- og videodesign: Anders Kjems
Komponist og lyddesign: Johannes Eberl Smed
Produktion, teknik og byg: Malte Hauge, Raphael Frisenvænge Solholm, Steffen Brandt, John Nyby
Sceneteknik, Lumen Aps
Medvirkende: Lars Dammark og Anders Valentinus Dam.
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TIL UNDERVISEREN
De forskellige opgaver i materialet giver for det første dig og dine elever mulighed for at
arbejde med alt, hvad der rører sig i forestillingen. Gennem øvelser, oplæg til diskussion og
gruppearbejde kan eleverne grave ned i emnerne og reflektere over, hvad fremtiden er for en
størrelse og hvorfor, vi forholder os til den, som vi gør.
I teatrets ånd leder materialet ikke hen mod færdige svar eller korrekte løsninger. Det forholder
sig derimod mere åbent, spørgende og bestræber sig snarere på at vække elevernes nysgerrighed og kritiske tænkning overfor de forskellige emner.
Da materialet primært henvender sig til elever fra 6. - 10. klasse, er opgaverne ofte udformet
sådan, at du kan sætte niveauet for øvelserne eller diskussionerne, så det er passende til dine
elever.
Opgaverne kan benyttes samlet i den givne rækkefølge eller underviseren kan udvælge enkelte
opgaver, så de f.eks. kan danne led i et bredere arbejde omkring et bestemt tema.
Materialet kan bruges i ét fag, eller der kan koordineres mellem lærerne, således at passende
opgaver kan indgå i forskellige fag.

God fornøjelse!

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Tea Stræde Spile
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OPVARMING - KOM GODT I GANG
Inden I tager hul på arbejdet med #Fremtiden, kan det være en god idé at varme op. I kan f.eks.
benytte den leg, vi her kalder “Brainstorm-bold”. Her kommer både jeres krop og jeres hjerner
op i omdrejninger samtidig med, at I får tankerne sporet ind på emnet.

BRAINSTORM-BOLD

I skal ikke bruge andet end jer selv og en bold, der er nem at gribe og kaste.
• Stil jer i en rundkreds og start evt. med at lave et par englehop.
• Læreren starter med bolden. Hun/han siger: “fremtiden er”, og kaster bolden til en elev.
• Eleven afslutter sætningen med ét ord og kaster bolden videre til en ny, som giver sit
bud på, hvad fremtiden er.
• Sådan fortsætter I i mindst 5 min. eller indtil alle har haft bolden mindst to gange.
Afslut gerne med at diskutere de ord, der har været på banen.
Hvilken fremtid kan I beskrive ud fra jeres ‘brainstorm’?
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DE UNGES ANSVAR?
I begyndelsen af forestillingen taler Anders og Lars om,
at fremtiden er de unges ansvar.
“Det
Lars er bare bange for, at
handler bare om at stå tidligt
de unge faktisk ikke
op om morgenen - og så smøre ærmerne op…
kan finde ud af
Og så tænke kreativt… Prøv at hør: I skal bare tænke big
noget som helst.
time ud af boksen, når det handler om fremtiden. I klarer det!
Og så ser det jo
Det er jer, der bliver dem der kommer til at få styr på det hele –
sort ud. Anders tror
det er jer, der skal redde det hele – og så kommer det til at
mere på ungdommen gå rigtigt, rigtigt godt for fremtiden…”
men hvad tror I?

DISKUTÉR:
• Er der nogen, der har mere ansvar for fremtiden end andre? Begrund jeres svar.
• Kan de unge noget som voksne og ældre ikke kan?
• På hvilke områder, tror I, de unge ville være mere kvalificerede til at påvirke fremtiden positivt?
Forestil jer, at alle voksne havde den holdning, som er repræsenteret i citatet i taleboblen.
• Skriv en kort tekst (7-10 sætninger) om, hvordan det ville være at være ung i en verden,
hvor alle voksne mente, det var de unges ansvar at redde hele verden.
Afslut med at læse teksterne højt for hinanden.
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THE GOOD NEWS
Hver dag bliver vi bombarderet med nyheder. I TV, radio, aviser og ikke mindst på de sociale
medier konfronteres vi med alverdens historier, og desværre er de meget ofte dårlige; naturkatastrofer, krige, højre-radikale partiers fremgang, dødsfald, sultende børn, og så videre.
VERDENS BEDSTE NYHEDER er et uafhængigt medie, som kæmper for at skabe mere balance i nyhedsstrømmene - dvs. at de forsøger at lave konstruktiv journalistik, især gennem
et fokus på den positive udvikling på områder, som vi ofte forbinder med stereotype og
negative billeder.
På deres hjemmeside, www.verdensbedstenyheder.dk, skriver de bl.a. sådan:
“De traditionelle mediers nuværende fokus giver et indtryk af verden som håbløst voldelig og
korrupt. Vi er bekymrede for, hvad det gør ved vores verdensbillede. Vi mener, at folk fortjener et
mere nuanceret billede af den verden, vi lever i, med et balanceret syn på både det positive og det
negative”.

GRUPPEARBEJDE
• Del klassen op i grupper på 4-5.
• Hver gruppe forbereder 5 argumenter for, hvordan de dårlige nyheder kan påvirke vores fremtid.
• Udvælg derefter en positiv nyhed fra www.verdensbedstenyheder.dk, og forklar hvordan denne
nyhed kan være med til at ændre verden i positiv retning.
• Fremlæg jeres arbejde for resten af klassen og diskutér med de andre grupper, hvor stor
indflydelse medierne har på vores verden og vores fælles fremtid.
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BIRGER & DEN KUNSTIGE INTELLIGENS
“Brillant – Intelligent – Rengørende – Godtroende – Efterlevende – Robot Birger, din egen helt
personlige ”elektro-assistent” der ordner alt!”
• Hvad er kunstig intelligens?
• Der er lavet et hav af bøger og film, som handler om kunstig intelligens, der ender med

at overgå os og vende sig mod os. Men hvorfor, tror I, vi er så interesserede i netop 		
dette scenarie?

• Undersøg, hvordan virkelighedens robotter ser ud, og diskutér hvor langt vi er fra science

fiction genrens fremstillinger.

• Har vi grund til at være bange for udviklingen af kunstig intelligens, og i så fald hvorfor?
• Hvordan kan vi forebygge en fremtid, hvor “BIRGER” har taget kontrollen?

Giv eksempler på, hvordan robotter enten kan skade eller hjælpe os i fremtiden.
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DOMMEDAG
Jordens undergang, armageddon, dommedag, ragnarok, apokalypse - kært barn har mange navne,
og man kan da også påstå, at det ligger i menneskets natur at have forestillinger om altings slutning.
Men det er vel ikke ligefrem noget, vi bliver gladere af at tænke på, så hvorfor beskæftiger forestillingen om dommedag os i så høj grad?
Læs eventuelt artiklen, Vi Elsker de Sidste Tider, her:
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/vi-elsker-de-sidste-tider

ØVELSE
Anders påpeger, at frygten for jordens undergang kan skyldes vores hulemandshjerne evolutionen er sket så hurtigt, at vores kroppe ikke har været i stand til at følge med, og
derfor er en del af vores hjerne stadig konstant på vagt overfor det ukendte. Denne del
af hjernen har været nyttig for vores forfædre, der levede i naturen og skulle beskytte sig
mod bl.a. farlige dyr og giftige insekter og planter.
Men den er ikke længere så nødvendig for os og vores liv i det moderne samfund. Måske
derfor retter den sig nu mod det store ukendte: nemlig fremtiden.
• Forestil jer, at vi om 1000 år ikke længere har en hulemandshjerne.
• Skriv et kort essay om, hvordan det har påvirket os at slippe af med hulemandshjernen.

- Hvad har det betydet for, hvordan mennesker omgås hinanden? Og lever forestillingen om dommedag stadig?

• Læs om forskellige religioners udgaver af dommedags-

forestillinger. Hvad er der af fællestræk?

• Tror I selv, at jorden kommer til at gå under og i så fald af
hvilke årsager?
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TAG TEMPERATUREN PÅ VERDEN
Hvordan står det egentlig til med verden? Er der grund til optimisme, eller er det virkelig så galt,
som dommedagsprofeterne tegner et billede af?

GRUPPEARBEJDE
• Læs artiklen: https://videnskab.dk/kultur-samfund/har-verden-brug-for-at-blive-reddet
- Lav en liste med de positive punkter fra artiklen og en tilsvarende med de negative.
- Diskutér i gruppen om, og hvordan, de forskellige punkter påvirker jeres liv.
• Læs om FN’s 17 Verdensmål her: https://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/
- Del målene mellem grupperne.
- Hver gruppe kommer med forslag til, hvordan vi når de mål, de har arbejdet med.
• Fremlæg til sidst jeres arbejde for hinanden, og diskutér, om vores samfund gør nok for at nå de
17 mål.

FORSLAG TIL LÆSNING: Leth, Kristian: Håb - Et Forsvar for Fremtiden
Pinkers, Steven: Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress
Rosling, Hans: Factfulness - Ten Reasons We’re Wrong About The World - And Why Things Are Better Than
you Think
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KAPITALISME... HVAD ELLERS?
Da Lars skal forestille sig det umulige, forestiller han sig en verden uden kapitalisme: en utopisk
verden, hvor penge ikke betyder noget for mennesker. Det eneste der betyder noget er at glæde
hinanden mest muligt.

MANUSKRIPTU

DDRAG

SPEAKER – A: Kapitalismen var en hård, tung og sort tid i menneskehedens historie…ingen vidste hvordan
andre mennesker gik rundt og havde det.
SPEAKER – L: Oftest vidste man ikke engang hvordan man selv havde det.
SPEAKER - A: Det var noget man skulle gætte sig til
SPEAKER – L: eller ”fornemme” –
SPEAKER - A: som det hed dengang.
SPEAKER – L: Fordomme, angst og stress, stortrivedes over alt på kloden
SPEAKER - A: Og ingen var tilsyneladende særlig villige til at gøre noget for andre..
SPEAKER – L: Med mindre de var sikker på at få noget igen.
SPEAKER – A: Og I kapitalismens kolde efterår, blev tingene bare værre og værre…
SPEAKER – L: Verden sad nu også ubehjælpelig fastspændt i en Socialteknologiske knude…
SPEAKER – A: En knude som dominerede alt fra år 2008, hvor Apple lancerede I-phone 3G – og helt frem
til 2038…
SPEAKER - L: Det var en ensom tid, hvor mennesket levede mere og mere alene, stenede skærm i hver sit
rum – fuldstændigt afsondret fra andre mennesker…
SPEAKER - A: Ja… det var: Hokus pokus, mig selv i fokus…

OPGAVE

Læs ovenstående uddrag fra forestillingen.

• Definér, hvad begrebet kapitalisme dækker over, og diskutér efterfølgende positive og negative aspekter af

kapitalismen.

• Kan I komme på andet end ‘Glædismen’, der kunne erstatte den kapitalistiske samfundsmodel?
• Forestil jer, at I er 70 år gamle og lever i en verden uden kapitalisme. Hvordan husker I jeres ungdom i kapitalismen? Skriv en halv side, hvor I forestiller jer, at I tænker tilbage.
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EINSTEIN OG TID
Einstein gjorde op med ideen om, at tid er en lige linje, der bevæger sig fremad med en jævn
hastighed. Tiden er derimod relativ og ændrer sig afhængigt af rum og massefylde.
• Hvad kan I huske fra Anders og Lars’ forklaring af Einsteins

teori om tid?
• Forklar Einsteins teori med dine egne ord.
• Hvordan kan man rejse i tiden ifølge relativitetsteorien?
• Tegn, hvordan I forestiller jer, at tiden bevæger sig.

- Hvor er fremtiden ifølge jeres tegning?

• Tror I, det bliver muligt at tage på tidsrejse i fremtiden,

og hvordan kommer det i så fald til at foregå?

LAV EN BIOGRAFI
Søg baggrundsviden om Einstein: hvem var han, hvad skete der i hans liv, hvor boede han,
hvad var hans holdninger til forskellige sager, osv.?
• Skriv en biografi om Einstein på cirka en side.
• Hvad skal der til for, at man er et geni?
• Giv eksempler på andre genier, og diskutér, hvilke fællestræk der er.
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KROPPEN NU OG I FREMTIDEN
Vores forhold til krop og natur vil altid være et udtryk for den tid og kultur vi lever i. Nogle religioner og
kulturer tabuiserer kroppen på en måde, hvor nøgenhed og sex bliver filtret ind i skam, mens andre er
karakteriseret ved et mere åbent og frit forhold til kroppen.

Danmark er kendt for at være et land med en høj grad af frihed - ikke mindst, når det kommer til
kroppen. F.eks. var vi det første land til at frigive pornoen tilbage i 60’erne.
Men samtidig hører vi en masse historier om slut-shaming, hævn-porno og piger, der bliver
hængt ud for at være ‘billige’. Noget kunne tyde på, at vi alligevel ikke er så frisindede, som vores
rygte siger.

OPLÆG TIL DISKUSSION
• Hvilken rolle spiller de sociale medier i forhold til krop, sex og nøgenhed blandt unge men-

nesker i dag?

• Har smartphones ændret, hvordan vi omgås hinanden socialt?
• (Hvordan) har internettet ændret vores syn på krop og sex?
• Hvor meget betyder religion for, hvordan vi for-

holder os til kroppen?

• Virtual reality er den nye store ting - også inden for
porno. (Hvordan) kommer det til at ændre vores
opfattelse/oplevelse af sex?
• Har mennesker stadig fysisk sex om 100 år?
• Hvilket forhold håber I, vi har til kroppen om 100 år
og hvorfor?
FORSLAG TIL LÆSNING: https://videnskab.dk/kultur-samfund/flere-vil-dyrke-sex-med-robotter-og-i-virtual-reality
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TEATRETS VIRKEMIDLER
Når man går i teatret, er det en helt anden oplevelse man får, end ved f.eks. at se en film i fjernsynet.
Teatret kræver nemlig i en helt særlig grad noget af sit publikum. Det træner vores indlevelsesevne og
aktiverer vores fantasi, bl.a. fordi vi hele tiden skal forestille os, at vi er der, hvor skuespillerne fortæller
os, vi er. Der er dog en masse hjælpemidler, som teatret benytter sig af, når de præsenterer os for en
forestilling. Det arbejder vi med i det følgende.

• Beskriv alt, hvad I husker fra forestillingen, som har med rum, lyd, lys og rekvisitter at gøre.

• Hvilke teknikker brugte skuespillerne, som

man ikke ser på film?
• Hvordan brugte skuespillerne, Anders og
Lars, de forskellige elementer på scenen
undervejs i forestillingen?
• Lagde I mærke til lys og lyd i forestillingen?
Hvilken effekt gav lys/lyd og hvordan?
• Hvad krævede forestillingen af jer, og
hvordan virkede det?

SKAB ET UNIVERS
Et kendetegn for teater er f.eks., at man ofte skaber ’meget med lidt’.
• Gå sammen i grupper og brug jeres fantasi til at skabe et univers med meget få ’rekvisitter’ Rekvisitterne
kan sagtens være ting, der er i klasselokalet: En stol kan være et bjerg, en skoletaske kan være en hund, osv.
Skriv en lille scene på 8-12 replikker, der foregår i universet.
• Spil jeres scene for resten af klassen. Det er jeres job, som skuespillere, på en overbevisende måde, at få
jeres klassekammerater til at leve sig ind i universet.
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AFSLUTNING - DE UNGE SIGER
Undervejs i forestillingen hører vi en hel masse citater fra unge, der forestiller sig alt muligt
om fremtiden.
•

Hver elev skriver på et stykke papir en eller to sætninger om, hvad vedkommende tror,
der vil ske i fremtiden - enten i sit eget liv eller i verden generelt.

• Hæng papirerne op i klasselokalet, og brug nogle minutter på at læse hinandens tekster.
• Afslut med at en fælles snak om jeres fremtidstanker efter at have arbejdet med og set

#FREMTIDEN - er I optimistiske, skeptiske eller et sted derimellem?
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