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Undervisningsplan i drama & manuskripter 
Velegnet til 9. - 10. klasse 
Denne undervisningsplan med opgaver tager udgangspunkt i min Prezi præsentation om drama 
og manuskripter, Harry Potter og det forbandede barn af J.K. Rowling samt En folkefjende af 
Henrik Ibsen. Forløbet er bygget op, så eleverne først får et overordnet kendskab til genren, 
hvorefter de skal arbejde i dybden med et dramastykke fra litteraturperioden det moderne 
gennembrud. Det kan være en fordel, hvis eleverne på forhånd har arbejdet med norsk sprog, 
essays samt det moderne gennembrud. 


Mål 
• Du har viden om genren

• Du har viden om genretegn for komedier og tragedier

• Du kan læse både nyere og ældre dramatik

• Du kan analysere og fortolke dramastykker ud fra en indlevende og sansemæssig tilgang

• Du kan reflektere over teatrets rolle i samfundet


1. Drama og manuskripter som genre 
Det teoretiske oplæg til genren kan I finde via følgende link, til min Prezi-præsentation.


https://prezi.com/view/53GKO8oL0zTOOVGXCjWX/  


2. Harry Potter og det forbandede barn 
Harry Potter er en verden som mange unge kender til. Historien om drengen, der i en alder af 11 
år bliver optaget på Hogwarts - skolen for heksekunstner og troldmandsskab. Vi følger Harry 
Potter og hans to bedste venner Hermione Granger og Ron Weasley i kampen mod mørkets 
kræfter og ikke mindst i forsøget på at dræbe den onde Voldemort. I denne ottende fortælling om 
Harry Potter er vi dog uden for fantasygenrens vante rammer. Bogen er udgivet som et 
manuskript, som hovedforfatteren J.K. Rowling har lavet i samarbejde med Jack Thorne, 
manuskriptskriver, og John Tiffany, teaterinstruktør. 


1. Læs første akt, scene et og to. 
 


2. Noter (som i Prezi-præsentationen) diverse regibemærkninger fra forfatteren 

3. Lav en personkarakteristik af: 

A. Albus Severus Potter

B. Rose Granger-Weasley

C. Scorpius Malfoy 

4. Bemærk, hvor meget vi ved om personerne, selvom vi kun får dem præsenteret gennem deres 
handlinger og valg af ord.  

5. Makker opgave: Hvordan vil det gå de tre unge mennesker, Albus, Rose og Scorpius, når de 
skal fordeles på de fire kollegier: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw og Slytherin? Skriv et bud 
på scene tre, hvor I bygger jeres manuskript op på samme måde som i de to foregående 
scener. Husk regimemærkninger for scenens indretning, personernes handling og eventuelt 
udseende. Husk at skrive replikkerne i direkte tale. 
(Makkeropgaven kan eventuelt afleveres eller blive fremført/læst op på klassen).
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3. En Folkefjende 
En folkefjende er et populært, klassisk dramastykke, der blev skrevet af Henrik Ibsen (1828 - 
1906). Dramastykket blev første gang fremført på Christiania Theater, som ligger i Oslo, Norge. 
Stykket er fra 1882, hvilket litteraturhistorisk er under perioden det moderne gennembrud (1870 - 
1890). 


Baggrund 


1. Undersøg Henrik Ibsen. Hvor levede han, hvad var han optaget af, hvilken uddannelse havde 

han, hvordan var Ibsens familieforhold, mm.  
 
Baggrund om Henrik Ibsen bliver gennemgået fælles på klassen. 

2. Læs side 3 - 5 om En folkefjende i Aalborg Teaters undervisningsmateriale  - tag egne noter 1

hertil, så du bedre kan huske informationer og viden om stykket. 


Bearbejdning 
Da Aalborg teater skulle opføre dramastykket En folkefjende, udviklede de konceptet for 
forestillingen og opdaterede teksten, så den passede til år 2014 fremfor 1882.


1. Se Aalborg teaters sæsonpræsentation af En folkefjende: https://www.youtube.com/watch?
v=YvzjzBwOlqc  

2. Læs i grupper på 3-4, hvordan Aalborg teater har valgt at bearbejde manuskriptet til En 
folkefjende, s. 6 - 11 i Aalborg teaters undervisningsmateriale. Del de forskellige roller ud 
mellem jer, der skal være:


• Fru Stockmann (Katrine Stockmann)

• Billing

• Byfogden (Peter Stockmann)

• Hovstad

• Doktor Stockmann (Thomas Stockmann)

• Kaptajn Horster

• Én af jer skal ydermere læse regibemærkningerne (scenebeskrivelsen) op


3. Noter de væsentligste forskelle fra den oprindelige version til Aalborg teaters 2014 version. 


Bearbejdning af borgermødet 
Vi skal nu arbejde med fjerde akt, hvor badelægen, Thomas Stockmann, ved et borgermøde vil 
fortælle om vandforureningen ved byens kurbad. Her bliver han kuppet af sin bror, Peter 
Stockmann, samt Hovstad og andre fra avisen. 


Akt fire (s. 69 - 87) deles op i fem grupper, hvoraf hver gruppe får 3 - 4 sider hver. I skal nu: 

1. Læse jeres tildelte sider godt igennem og undersøge betydningen af de ord, som I ikke forstår.

A. Lav et kort resume af jeres tildelte sider.


B. Ved fælles gennemgang på klassen gives resumeerne samt betydningen af svære ord, så 
alle har bedre mulighed for at forstå akt fire. 

Herefter skal I: 


2. Lave en bearbejdning af replikkerne, så de passer bedre til jeres eget sprog.


 https://aalborgteater.dk/wp-content/uploads/2016/05/Undervisningsmateriale-En-Folkefjende.pdf 1
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3. Lave en mobilfilm af jeres tildelte scene, med jeres nye replikker. 

 
Filmene bliver vist i rækkefølge på klassen. 


Efterarbejde af En folkefjende 

Refleksionsopgave 
I prezi-præsentationen om Drama og manuskripter, står der i slidet om teater “Selvom teater som 
kunstform har ændret sig gennem tiderne, har teatrets indhold altid haft til hensigt at sige noget 
om det at være menneske i den tid, det blev skrevet eller spillet.

Det gode teater viser vores liv på en levende og betydningsfuld måde, så vi efter endt forestilling 
både kan føle os underholdt og klogere på livet.” 
2

1. Hvor mange fra klassen har prøvet at være i teater?


2. Hvordan passer et dramastykke som En folkefjende, der blev skrevet i 1882, med samfundet 
den dag i dag? 

A. Hvorfor er En folkefjende stadig aktuel?


3. Er teatrets rolle stadig at vise vores liv på en levende og betydningsfuld måde?


Mediesandhed- og løgn 
Når man udvikler et koncept til iscenesættelse af en klassisk tekst, kan et frugtbart spørgsmål 
være: Hvem kunne dramaets figurer være i dag? Hvem står i dag med brændende sandheder i 
hænderne og bliver ikke helt hørt? Nogen af dem, vi bl.a. kom i tanke om, var Edward Snowden – 
en de mest kendte såkaldte ”whistleblowers”. Snowden arbejdede for forskellige amerikanske 
sikkerhedstjenester, bl.a. CIA og NSA, og derigennem blev han bekendt med overvågninger, som 
han ikke fandt moralsk forsvarlige. På grund af sin tavshedspligt ville han kunne retsforfølges, hvis 
han stod frem med sin viden, men han gjorde det alligevel. Snowdens afsløringer udløste en 
diplomatisk krise, bl.a. fordi det viste sig, at CIA havde aflyttet den tyske kansler Angela Merkels 
telefon. Snowden er blevet retsforfulgt og har søgt tilflugt i Rusland, hvor han ser ud til at få asyl. 
Og Snowden står ikke alene. Julian Assange med sine wiki-leaks og mange andre, som fløjter højt 
om sandheder, de ikke kan holde ud at gemme på, lider samme skæbne: Afskedigelse, 
retsforfølgelse, dæmonisering. Men hvorfor er sandheden om, f.eks. hvor omfattende 
overvågningen er blevet så farlig? Hvorfor insisterer USA så indædt på ”retten” til at overvåge 
denne verdens befolkning?


Retten til at tjene penge går foran alt andet, herunder menneskerettigheder, bæredygtighed og 
ikke-vestlige staters suverænitet. Og tankegangen om pengenes ret, den rigestes ret, den 
stærkestes ret er sivet ind alle vegne og overalt, og flertallet har derfor fået vanskeligt ved at 
tænke den tanke, at det overhovedet kunne være på en anden måde. Når magteliten siger, at vi 
skal i krig, så går vi i krig. Når den siger, at vi skal give milliarder til tvivlsomme banker med 
tvivlsomme spekulationer, så gør vi det, og ingen stiller spørgsmål. 

I lighed med Ibsens hovedperson har alle disse tusindvis af skjulte Stockmen det problem, at det 
store flertal ikke vil, ikke gider, ikke evner at høre på disse sandheder. Og på trods af analysens 
klarhed og vægt består den samme gåde, som Ibsen lod sin Stockmann gå til grunde i forsøget 
på at løse: Hvordan kan vi vide alt dette, have alle løsningerne, og alligevel – for langt de flestes 
vedkommende – vælge passivitet?  
3
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Researchopgave 
Vælg en aktuel, international begivenhed fx Donald Trump skal mødes med den Nord-Koreanske 
leder Kim Jong-Un, Undersøg først, hvad de etablerede nyhedsmedier skriver og siger om sagen 
(se dr.dk, nytimes.com, eller cnn.com). Undersøg derefter den samme historie på alternative 
nyhedssider som:


• huffingtonpost.com

• counterpunch.com

• truthdig.com

• globalresearch.com


Hvad er forskellene mellem de forskellige mediers fortællinger? Hvorfor tror I, der er de forskelle, 
som I finder? 


Resultaterne fremvises på klassen i en kort præsentation. Præsentationen skal være med 
reflekterende spørgsmål, som I kan stille jeres klassekammerater, så vi kan få en debat igang.


Afleveringsopgave 
Du kan vælge mellem følgende to skriveopgaver, som skal afleveres. 


1. Forestil dig, at du var til stede på folkemødet som journalist. Du skal nu skrive en artikel om 
Thomas Stockmanns tale og stemningen ved mødet.


2. Skriv et essay, hvor du reflekterer over mediernes magt eller betydningen af whistleblowers.
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