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vÆKst 

- en global komedie

VÆKST er svaret på alle vores bønner, drømme og længsler?... men hvor vokser 
vi hen?... er det du sår, det du får? Og er der et liv uden vækst?
Pigen Vår er blevet væk efter et skænderi med sine forældre om nogle usle 
løbesko.
Strøm, Lund og Poulsen fra Vækstministeriet er meget interesserede i den 
forsvundne pige... Hvordan er hendes tilstand, hendes teenagehjerne og ikke 
mindst hendes VÆKSTpotientiale? ... og hvor er hun?
En detektiv sættes på opgaven og bevæger sig hele tiden lige i hælene på pigen.

VÆKST gir ́dig en vild karusseltur til Kina, Mexico, Ishavet og til kejserindens 
væksthus, hvor fremtidens kønne planter er dig, som hun passer og plejer med 
stor nænsomhed.
Pigens dannelsesrejse giver os en indsigt i verdenshistoriens største udfordring. 
Står vi foran en potentiel afgrund eller en potentiel ny måde at leve på? 

VÆKST bliver produceret med støtte fra Projektstøtteudvalget for Scenekunst. 
Forestillingen er refusionsgodkendt.
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Kære underviser

Det nærværende undervisningsmateriale er designet til brug i fagene dansk og 
biologi i udskolingen. Dog er materialets øvelser og forestillingens tematik også 
yderst egnet til at blive anvendt tværfagligt eller i forbindelse med en projektdag 
eller -uge på skolen, som kunne være under temaet ”Vækst”, ”Miljø”, ”Recycle/
Genbrug” osv. 

Materialet består af tre korte videoer, som lægger sig op ad forestillingsuniverset.
Til hver video hører en øvelse, og alle øvelser kan laves uafhængigt af hinanden. 
Materialet kan bruges både før og efter, I har set forestillingen.

Undervisningsmaterialet arbejder ud fra en teaterpædagogisk tilgang, hvor 
eleverne med egen krop og sanser lærer at være innovative og aktivt skabende. 
Undervisningsmaterialet bidrager således til både praktiske/eksperimenterende 
og teoretiske læringsmetoder.  
Alle øvelser er udviklet og beskrevet med udgangspunkt i de videns- og fær-
dighedsmål, som den givne aktivitet understøtter inden for fagene dansk og biolo-
gi for 7.-9. klasse. fag og dertilhørende videns- og færdighedsmål står beskrevet 
under den enkelte øvelse.
Forløbet supplerer undervisningen i ’Krop & drama’ og ’Fortolkning’ under kom-
petenceområdet ’Kommunikation’ og ”Perspektivering” i dansk samt ’Perspekti-
vering’ under kompetenceområdet ’Perspektivering i naturfag’ i biologi.

Rigtig god fornøjelse med forestillingen og undervisningsmaterialet.

Venlig hilsen

TEATER BAGLANDET

Indhold: Maria Holst Andersen og Anne Burup Nymark v. AKTØR
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VIDEO OG ØVELSE 1: 

PERFORMATIV FORMIDLING

I forestillingen VÆKST formidler karaktererne et fagligt indhold, der handler om 
vækst i forskellige sammenhænge. I videoen eksperimenterer skuespillerne med 
forskellige formidlings- og kommunikationsformer, hvor de på forskellig vis gør 
brug af krop og stemme.

1. Se videoen til venstre. 
2. Tal efterfølgende med klassen om videoen ud fra følgende refleksions-
 spørgsmål:
• Hvad er forskellen på de to forskellige formidlingsformer af samme
 scene, som skuespillerne demonstrerer i videoen? 
• Hvilken formidlingsform, synes I, fungerer bedst og fanger mest jer som
 lytter? Og hvorfor?
• Hvordan gør skuespillerne brug af krop og stemme som kropsligt og 
 retorisk virkemiddel i deres performative formidling af det faglige indhold
 om vækst?
3. Klassen inddeles i grupper af 3-4 personer. Hver gruppe får udleveret  
  en faglig tekst. 
 Se eksempel på en faglig tekst på ”Elevark – Performativ formidling”. 
 I kan også sagtens eksperimentere med flere og andre tekster med et 
 fagligt indhold, som I finder på nettet, i avis- og videnskabelige artikler,
 ordbogsforklaringer, fagbøger mm. 
4. Eleverne skal nu med egen krop og stemme selv eksperimentere med at
  formidle den faglige tekst med de to forskellige formidlings- og 
 kommunikationsformer, som skuespillerne har demonstreret i videoen.  
 For overblikkets skyld betegnes de to formidlings- og kommunikations- 
 former som henholdsvis klassisk formidling og performativ formidling. 
 Se guidelines til at arbejde med hhv. klassisk og performativ formidling 
 på ”Elevark – Performativ formidling”.
5. Afslutningsvis skal eleverne for hinanden vise deres eksempler på de to
 formidlings- og kommunikationsformer, som de har eksperimenteret   
 med. De andre elever observerer den enkelte gruppe på gulvet og giver 
 efterfølgende respons på forskellen mellem de to formidlingsformer samt
 hvad der fungerer godt i den performative formidling.

    Dansk : Kommunikation, krop og drama 

    Færdighedsmål: Eleven kan bruge kropssprog og stemme 
    tilpasset kommunikationssituationen 
    Vidensmål: Eleven har viden om kropslige og retoriske virkemidler 

    Selvom denne øvelse henvender sig til danskfagets videns- og fær-  
    dighedsmål, kan man med fordel også eksperimentere med 
    performativ formidling tværfagligt, i andre fag eller projektarbejde,  
    hvor man skal arbejde med at formidle et fagligt indhold for andre
    på en kreativ og inspirerende måde.

https://youtu.be/cDRBPkp0-eg
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ELEVARK – PERFoRMATIV FoRMIDLING
I skal i grupper af 3-4 personer arbejde med at formidle teksten nederst på siden 
på to forskellige måder, hhv. en klassisk og en performativ formidlings- 
og kommunikationsform, som det er blevet demonstreret i videoen.

KLASSISK FoRMIDLING

Arbejd med at formidle den faglige tekst på den måde, I plejer at gøre, når I laver 
fremlæggelser i klassen.

PERFoRMATIV FoRMIDLING

Arbejd dernæst med at formidle den samme faglige tekst på en performativ 
måde, hvor I eksperimenterer med følgende guidelines:

• Eksperimenter med forskellige taleretninger (ned, lige frem, op, til siden,
  langt fra, tæt på) og blikretninger (ned, lige ud, op) i jeres formidlingsform.
• Henvend jer til jeres lyttere på forskellige måder i løbet af formidlingen
 (placer jer langt fra/ tæt på lytteren, stil dem direkte spørgsmål eller brug
  retoriske spørgsmål mm.)
• Skab en koreografi/et arrangement, hvor I bevæger jer forskellige steder i
 rummet.
• Brug kroppen dynamisk til at understøtte, det I siger. Her kan I tænke
 over at arbejde i forskellige niveauer (nede, mellem, oppe), arbejde med
 kropslige bevægelser og forskellige kvaliteter (kantede, organiske, gen-
 tagelser, ens bevægelser) og et tydeligt bevidst kropssprog mm.
• Brug stemmen på forskellige måder i løbet af formidlingen (hvisken/højt,
 dyb/lys stemme, tempo, tale i kor mm.).
• Prøv at formidle teksten med forskellige følelser (insisterende, venlig, hem-
 melighedsfuld, glad osv.) Hvilken følelse får teksten til at fremstå mest
 interessant at lytte til?

Til højre ses et eksempel på en faglig tekst om plast og affald i havet, som I kan 
bruge til at eksperimentere med klassisk og performativ formidling. I kan også 
selv finde andre faglige tekster på nettet i avis- og videnskabelige artikler samt i 
fag- og ordbøger m.m.

PLAST I HAVET

Plast i havet er skidt for både miljøet og samfundet. I stedet 
for at skade dyreliv, fiskerierhvervet og turismen skal vi sikre, at 
plastaffaldet bliver genbrugt og nyttiggjort. Vi har som industri 
derfor en klar interesse i at tackle denne udfordring og være 
med til at komme problemet til livs. Det gør vi på flere måder. 
Årsagerne til problemet er nemlig mange. Derfor er der heller 
ikke nogen simpel løsning.

Hvor meget affald er der i havene?

Det er umuligt at vide præcis hvor meget affald, der er i havene. 
Fra flere sider er der dog givet kvalificerede skøn. Ifølge FN’s 
Miljøprogram UNEP udledes der hvert år omkring 6,4 mio. tons 
affald i verdens have. Ifølge kommunernes internationale mil-
jøorganisation KIMO dumpes der hvert år 20.000 tons affald 
i Nordsøen. En stor del af det affald, som flyder i havene og 
langs kysterne, er plastaffald som flasker og dunke, kapsler, reb, 
fiskenet og poser. Det er ikke overraskende, da plast er et let 
materiale, som nemt føres med vinden, og via floder og vandløb 
ender langs kysterne og i havet.

At plast er let betyder også, at plastaffald er meget synligt. 
Hvor mange andre materialer vil synke til bunds, så flyder plast 
i overfladen. Der er derfor også affald af mange andre typer 
af materialer i havet, men det ser vi bare ikke. Kommunernes 
internationale miljøorganisation KIMO anslår således, at ud af de 
ca. 20.000 tons affald, der hvert år bliver dumpet i Nordsøen, så 
synker ca. 70% til bunds.

Kilde: Plastindustrien. Brancheforeningen for danske plastvirksomheder: 
http://plast.dk/tema/plast-i-havet/
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VIDEO OG ØVELSE 2: 

FRA FORBRUG TIL GENBRUGI

Forestillingen VÆKST belyser, at vi i dag lever i et forbrugersamfund. Vi køber 
mere, end vi har brug for. VÆKST arbejder også med det faktum, at der ikke er 
noget, der hedder ”væk”.  

Alt forandres, skifter form, men forsvinder ikke. Intet må gå til spilde - alt kan 
genbruges.

1. Se videoen til venstre.
2. Som forarbejde til denne øvelse, skal eleverne samle, veje og registrere  
            samt tage billeder af alt det skrald og emballage, de opsamler på en
    uge, for at gøre dem bevidste om, hvor meget affald man rent faktisk har 
 i husstanden. 
3. Lad derefter eleverne gå ind og orientere sig på amerikaneren Lauren 
 Singers blog ”Trash is for Tossers” http://www.trashisfortossers.com/.
 Lauren Singer lever et såkaldt ”Zero Waste life”, så hun f.eks. kan have
 alt sit affald gennem 4 år samlet i et enkelt syltetøjsglas.
 Teater Baglandet har bl.a. været inspireret af Lauren Singer og hendes
 bæredygtighedstanker i udarbejdelsen af forestillingen VÆKST. Som
 inspiration kan I også se videoerne på Lauren Singers youtube-kanal,
 hvor hun bl.a. demonstrerer, hvordan hun bl.a. laver sin egen ”Zero
  Waste Toothpaste”, ”Zero Waste Lotion”, ”Zero Waste Deodorant” m.m.
 https://www.youtube.com/channel/UCgjw6tZNyjR_8zIFDsIPpww 
4. Tag en fælles snak i klassen om:
• Hvad synes eleverne om Lauren Singers levestil? Hvad kan vi lære af  
 hendes bæredygtighedstanker og -eksperimenter?
• Hvilke eksempler på overforbrug og spild i vores samfund eleverne   
 kender til?
• Hvilke konsekvenser har det for miljøet og samfundet, hvis vi ikke gen- 
 bruger de forskellige materialer, men bare smider dem væk? For når vi  
 smider noget ud, hvor ryger det så hen?
• Hvad bliver de forskellige materialer genanvendt til, når vi laver affalds- 
 sortering?
• Hvilke genbrugsrelaterede indsatser gør eleverne selv i løbet af deres  
 hverdag?

     Biologi: Perspektivering, Perspektivering i naturfag

    Færdighedsmål: Eleven kan forklare sammenhænge mellem 
    naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklings-
    muligheder.

    Vidensmål: Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet til 
    bæredygtig udvikling.

https://youtu.be/_kwMHNg3ngQ
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5. Eleverne skal nu i grupper på 3-4 personer researche på de forskellige  
 miljømæssige problemstillinger, som ”smid-væk-kulturen” forårsager   
 samt hvilke samfundstiltag, der findes, som arbejder med at redu-
 cere vores forbrug og skabe et bedre og bæredygtigt miljø ved at   
 genanvende materialer. F.eks. butikken Beyond Coffee på Jægersborg- 
 gade i København, hvor de dyrker svampe i kaffegrums (http://www.  
 beyond coffee.dk/) eller Guldminen (http://guldminenkbh.dk/), et labo-
 ratorium i København for udvikling af nye måder at genbruge m.m. 
 Lad eleverne præsentere deres researchresultater for hinanden.
6. Tag en fælles snak i klassen om hvilke forskellige interessemod-
 sætninger og dermed forskellige subkulturer og samfundstyper, der   
 opstår i kølvandet af disse samfundstiltag inden for vækst- og bæredyg- 
 tighedsområdet?
7. Eleverne skal nu genoptage eksperimentet med skrald og emballage  
 i deres egen husstand. Denne gang skal de undersøge og blive 
 bevidste om, hvor lidt skrald de kan samle på en uge. Dvs. de skal 
 undersøge, hvor meget af skraldet der kan genbruges, så de får så lidt  
 mad- og emballagespild som muligt.
8. Eleverne skal dermed også arbejde innovativt og kreativt med de for- 
 skellige udviklingsmuligheder, der er indenfor bæredygtig udvikling og  
 genbrugskulturen for at finde frem til og blive bevidste om, hvad de for- 
 skellige skrald- og emballageelementer kan genbruges og transformeres  
 til.
9. Eksperimenter f.eks. med at dyrke jeres egne svampe i kaffegrums som  
 Beyond Coffee, lav jeres egen tandpasta, lotion eller deodorant som   
 Lauren Singer – eller måske finder I selv på noget helt nyt og innovativt.

 God fornøjelse med det eksperimenterende, innovative og bæredygtige arbejde! 
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VIDEO OG ØVELSE 3: 

DET DU SÅR, ER DET, DU FÅR

”Det du sår, er det, du får!” er et gennemgående udsagn i forestillingen VÆKST. 
Karaktererne i Vækstministeriet og Kejserinden repræsenterer i videoen to for-
skellige perspektiver på dette udsagn.

1. Se videoen til venstre.
2. Indled med en fælles snak og refleksion i klassen om, hvilke perspek -
 tiver på udsagnet ”Det du sår, er det, du får”, Vækstministeriet og 
 Kejserinden repræsenterer i videoen:
• Hvor kan eleverne genkende henholdsvis Vækstministeriets og 
 Kejserindens perspektiver bag udsagnet hos hhv. dem selv og i 
 samfundet?
• Hvordan er eleverne bevidste om dette udsagn i deres hverdag? 
 Hvor og hvornår er de det?
• Hvordan er eleverne bevidste om, at den måde, de vælger at leve deres
 liv på, har konsekvens for både deres eget liv og for omverdenen?
3. Eleverne skal nu skabe såkaldte ”frøposer” med deres egne livsværdier  
 og drømme for fremtiden. Formålet med øvelsen er at tydeliggøre al 
 den menneskelige vækst, man ikke umiddelbart kan se, men som   
 alligevel har stor betydning for individets og samfundets udvikling. Dvs.
  alle de personlige valg, som vi ubevidst foretager os og dem, som vi   
 ønsker at tage i vores liv – at de alle sammen bidrager til vækst.
4. Hver elev laver tre sedler, hvorpå de skriver tre livsværdier, som, de 
 synes, er vigtige for deres fremtid og dermed også for samfundet.
5. Alle elever skal lægge deres tre sedler ned på gulvet, så livsværdierne  
 vender opad.
6. Hver elev skal tage én af deres egne sedler op og forklarer på skift for  
 de andre i klassen, hvorfor de synes, at det er vigtigt at have den givne  
 livsværdi med i vores fremtidige verden.
7. Eleverne skal derefter tage en seddel op, som en anden elev har   
 skrevet, og forklare for de andre i klassen, hvorfor de tænker, at der er  
 nogen, der mener, det er en vigtig livsværdi for fremtiden, samt hvorfor  
 det også kunne være vigtigt for dem selv.

    Dansk : Fortolkning, Perspektivering

    Færdighedsmål:Eleven kan sætte tekster (forestillingen) i relation  
    til sig selv og mulige fremtidsperspektiver, som et led i deres
    identitetsdannelse.

    Vidensmål: Eleven har viden om metoder til at sætte tekster i 
    relation til mulige fremtidsperspektiver. 
  

https://youtu.be/3wh31BKDq5g
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8. Når alle elever har trukket to sedler og forklaret dem, skal alle lægge   
 sedlerne tilbage på gulvet med værdierne opad.
9. Eleverne vælger derefter på ny tre værdier, som de nu finder mest 
 vigtige at have med ind i fremtiden. Måske har de ladet sig inspirere
 af deres klassekammeraters livsværdier, men de må også gerne vælge
 de livsværdier, de selv tidligere har skrevet, hvis deres valg ikke har 
 ændret sig gennem øvelsen.
10. Hver elev skal nu vælge én af deres tre livsværdier og lave en 
 frøpose med denne værdi.
11. Posen kan være af genbrugspapir som frøposerne i forestillingen   
 VÆKST eller en fold-selvpose af genbrugspapir.
12. ”Frøposens” indhold skal bestå af følgende tre elementer:
• Sedlen med elevens udvalgte livsværdi, ”frøet”.
• En lille selvskrevet tekst om, hvorfor eleven mener, det er en vigtig   
            livsværdi for fremtiden.
• Et visuelt udtryk af ”frøet” – f.eks.  et foto eller en tegning, der sym-
 boliserer livsværdien.
13. Lad eleverne præsentere deres frøposer og deres tanker med indholdet
 for hinanden.
14. I kan afslutningsvis evt. overveje at hænge alle frøposerne med de 
 fremtidige livsværdier op f.eks. i et træ udenfor eller indenfor på skolens
 bibliotek og dermed lave en udstilling/installation med dem for resten af 
 skolens elever.

Foto: Karl Blossfelt
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