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Opgaver til forestillingen SOLDATEN 

 

Materialet er udarbejdet af lærer Vivi Holm, cand.mag. i teatervidenskab, ansat i Roskilde 
Kommune 

 
Orientering til læreren:  

Klassetrin: 8., 9. og 10. årgang 

Teatret Fair Plays forestilling, ”Soldaten”, er målrettet de ældste klasser med variation i niveau mellem 
opgaverne. 

Teatret har ladet udarbejde et undervisningsmateriale, hvor opgaverne ikke er tænkt gennemarbejdet 
kontinuerligt, men hvor den enkelte lærer kan vælge ud, som det kan passe bedst i den konkrete klasse og 
afhængigt af: 

- om det skal være et selvstændigt undervisningsforløb i tilknytning til, at klassen har set 
forestillingen 

- om arbejdet med forestillingens tematik skal indgå i et måske bredere eller mere tilbundsgående 
tema i klassen 

- om læreren ”blot” ønsker at samle op på de spørgsmål, forestillingen rejser, efter at eleverne har 
oplevet forestillingen 

Opgaverne knytter sig mest til danskfaget, men der er også perspektiver til ”eksistentielle klassedrøftelser”, 
historie, engelsk og til det at forholde sig til livets afslutning (kristendomskundskab). 
 
Se trailer for forestillinger her: https://www.youtube.com/watch?v=Co6NhDNdMRY 
 
Oversigt over opgaverne: 

 
Opgave 

 
Læringsområde 

 
Den specifikke opgave 

 
Arbejdsform 

 
Fag 
 
 

 
1 
 
s. 4 

 
Brevskrivning 
 
(Indgår ofte som en af 
mulighederne ved FSA, 
skriftlig fremstilling.) 

 
Dansk: 
Eleverne træner at udtrykke sig skriftligt i en 
samtalende tekst, hvor de skal forholde sig til 
dimensionen objektivt / subjektivt, til anvendelsen af 
følelsesladede ord (: emotiver) og til det at være 
taktfuld, imødekommende, forstående …. og så 
samtidig give udtryk for egne holdninger. 
 
Engelsk: 
At udtrykke sig på fremmedsprog og at lægge sine 
tanker ind i brevgenren. 
 

 
Individuelt, 
skriftligt arbejde 
 
Evt. kan 
besvarelserne 
munde ud i en 
klassedrøftelse 

 
Dansk  
og / eller 
engelsk 

 
2 
 
s. 7 

 
Sammenligning 
mellem to tekster 
/ komparatisme 

 
Soldaten har skrevet breve til sine forældre og til sin 
søster. 
Opgaven består i at sammenligne brevene med et 
digt af Gustav Munch Petersen 

 
Opgaven er tænkt 
løst som 
pararbejde eller 
som 
gruppearbejde 
 
Afrundes med 
præsentation for 
klassen og 
afrundende 
klassedrøftelse 
 

 
Dansk 

https://www.youtube.com/watch?v=Co6NhDNdMRY


2 

 
3 
 
s. 9 

 
Kategorial dannelse 
 
Her: 
At forholde sig til 
heltebegrebet 

 
Eleverne arbejder i grupper og afklarer her gennem 
drøftelsen, hvordan heltebegrebet i vores samfund 
skal eller kan forstås 
 
Eleverne arbejder mod at opnå at forholde sig 
dialektisk til emnet, og læreren kan så via 
specificeringer styre, hvor bredt eleverne skal arbejde 
med heltebegrebet (sportshelte / politiske ledere / 
”historiske helte” / hverdagens helte der måske 
redder en druknende eller giver en ukendt mand 
hjertemassage ……….. ) 
 

 
Gruppearbejde 
og fremlæggelse 
for klassen 

 
Kan indgå i 
flere fag og er 
en dimension, 
eleverne har 
brug for ved 
arbejdet med 
bl.a. 
projektopgaver 
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s. 11 

 
Oplæsning 
 
(Indgår i FSA, 
mundtligt dansk) 

 
Eleverne øver oplæsning ud fra et udvalgt tekstafsnit 
fra manuskriptet 

 
Trænes enkeltvis 
 
Præsenteres i 
mindre grupper 
 

 
Dansk 

 
5 
 
s. 13 

 
Genreskrivning i dansk 
(Non-fiktion) 

 
En specifik scene gennemgås i klassen, eller eleverne 
sætter sig selv ind i scenens indhold. 
 
Herefter skal eleverne hver skrive tre korte tekster i 3 
angivne genrer og efterfølgende foretage en 
sammenligning mellem teksternes sproglige 
karakteristika og valgte indhold. 
 
Eleverne går sammen i grupper og drøfter deres 
resultater, hvorefter de gerne skulle nå frem til en vis 
grad af enighed (eller i al fald kunne redegøre for de 
synsvinkelfastlæggelser, som er grundlaget for 
divergenserne). 
 

 
Individuel opgave 
eller paropgave. 
 
Elevoplæg om  
gruppernes 
resultater 

 
Dansk 
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s. 15 

 
Etik 
 

 
Eleverne skal arbejde med de hjemvendte soldaters 
vilkår i spændvidden mellem på den ene side at gøre 
noget for sit samfund og sit land og på den anden side 
de vilkår, samfundet giver især dem, der er mærket 
af, hvad de har været udsendt til i ”krigsområder”. 

 
Parvis research og 
holdningsafklaring. 
 
Lærerstyret 
klasseopsamling 

 
Dansk 
 
Samfundsfag 
 
Tværfaglige 
forløb 
 

 
7 
 
s. 16 

 
At blive bevidst om det 
at tage stilling til egne 
valg og motiverne bag 
i egen tilværelse 
 
 

 
Eleverne i de ældste klasser stilles over for et ”krav” 
om at blive bevidste om, hvilke valg de vil træffe vedr. 
deres egne uddannelsesplaner ud over folkeskolen 
samt om konsekvenserne af disse valg i kombination 
med deres egne forudsætninger for at gennemføre 
den valgte uddannelse. 
Tilsvarende her, hvor soldaten på et tidspunkt har 
valgt sin fremtid; nu skal eleverne sætte sig i hans 
sted og afklare hans motiver og de konsekvenser, 
valget har haft for ham, og de skal se sig selv i samme 
valgsituation og drøfte med ”sig selv” og hinanden, 
hvad det valg kan give af konsekvenser. 
 

 
Individuelt arbejde 
/ pararbejde 
 
Opsamling i 
klassen i mindre 
grupper og evt. 
efterfølgende 
plenum 
 

 
Dansk:  
Etiske aspekter  
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s. 19 

 
Dramaopgave 
 
Se videre om 
læringsaspekter på 
hjemmesiden: 
 
http://www.a-
ct.dk/228/Forumteater 
 

 
Situationsspil:  
Hvordan fortæller man sin familie, at man vil være 
soldat i et krigsområde (Afghanistan, Syrien eller 
andet område) 

 
Situationsspil med 
basis i et af 
læreren (eller 
måske klassen) 
valgt problemfelt, 
der er hentet fra 
stykket 

 
Dansk eller 
måske 
tværfaglige 
projekter, hvor 
forholdet 
mellem 
teenagere / 
unge og deres 
forældre 
indgår 
 

http://www.a-ct.dk/228/Forumteater
http://www.a-ct.dk/228/Forumteater


3 

Folkene bag forestillingen: 
 
Medvirkende: 

Mikkel Hansen (Soldaten) 

Maria la Cour (lillesøsteren Julie, moren og lægen) 

Manuskript: Robert Reinhold 

Instruktion: Robert Parr 

Dramaturgi: Michael Ramløse 

Scenografi og kostumer: Tanja Bovin 

Lyddesign: Robert Reinhold 

Lyd: Lucas de Azevedo 

Lysdesign: Jakob Ebbe 

Teknik og værksted: Jakob Ebbe 

Rekvisitter: Kim Wiggers Olsen 

Administration og økonomi: Betina Forchhammer 

Salg og kommunikation: Maria Lilholt-Grøne 

Undervisningsmateriale: Vivi Holm 

Fotos og trailer: David Trood 

Plakat: Asako Kido Parr 

Koreografi: Esa Alanne 

 
Stor tak til: Jørgen Vestergaard, Martin Vestergaard, 
Anders Atke og Katrine Damgaard Nielsen 
 
 
SOLDATEN havde premiere på Teatret Fair Play i Holbæk d. 26. januar 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teatret Fair Play 
Borchsvej 3 
4300 Holbæk 
Tlf. 59 43 85 95 
www.fairplay.dk 

http://www.fairplay.dk/
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Opgave 1 

Stiloplæg i dansk- eller evt. i engelskundervisningen 

 
Læs ”klippet” fra manuskriptet igennem og sæt dig ind i soldatens syn på livet og dermed på hans egen 
fremtid. 
Skriv et brev til ham, hvor du kommenterer de synspunkter, han kommer med.  
Du skal skrive, så det hænger sammen som et hele og ikke bare er nogle enkelte punkter, du 
kommenterer. Du bør også begrunde dine svar, men der er ikke lagt op til, at du har en klar holdning til de 
tanker, han har om sin fremtid.  
Du vælger selv, i hvor høj grad du vil støtte ham eller modsige ham, men det væsentlige er, at du når frem 
til en eller anden form for råd til ham, for det er jo derfor, du skriver brevet til ham. 
 
# 
Opgaven kan evt. skrives som engelsk stil med samme indhold og genre som den danske stil (ovenfor). 
(Alternativ: Eleven kan i den engelske stil måske i stedet skrive om, hvad der har gjort indtryk på hende / 
ham ved at se hele forestillingen, ……… og så måske med perspektiver til sine egne fremtidsvalg.) 
 
 

Tekstbilag opgave 1: 

(Uddrag fra manuskriptet scene 2) 

HJEMME 

(Julie er gået i seng. Soldaten taler med sine forældre.) 

MOR 

Men hvorfor læser du ikke videre? Du har altid elsket at læse? 

 SOLDATEN 

Jeg er bare ved at brække mig. Først går man i skole 10 år, hvor man ikke laver andet end at sidde ned. 

MOR 

Og hvad med sikkerheden, har du tænkt på den? 

 SOLDATEN 

Så får man sig en uddannelse, hvis man kan altså er heldig. Efter uddannelsen finder man sig et job, hvis 
man er rigtig heldig. Så finder man sig en kæreste. 

 MOR 

Du talte om at læse til læge på et tidspunkt. Har du helt droppet det? 

 SOLDATEN 

Man flytter sammen, bliver gift og får børn. Børnene starter i skole, bliver færdig med skolen. Så finder de sig 
en kæreste, så får man børnebørn. 

 MOR 

Da du var lille, ville du være præst. Kan du huske det? 

 SOLDATEN 

Når man har fået børnebørn, bliver man pensioneret. Overlever man pensionen, kommer man på plejehjem. 
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 MOR 

Ja, du troede at præster kun arbejdede om søndagen. Kan du huske det? 

 SOLDATEN 

Og så sidder man dér med plastikmad, rynket hud og lunken kaffe og roder i sin egen afføring indtil man 
endelig er så heldig at kradse af. Og det var så det liv. 

 MOR 

Du skal have en abrikos Agat. Den giver mod styrke og tålmodighed. 

 SOLDATEN 

Det eneste du har set af verden er arbejdsplads, vuggestuer, skoler og plejehjem og måske et par 
turistfælder i ferierne. 

MOR 

Så kan du lige tænke det hele igennem igen. Inden du melder dig. 

 SOLDATEN 

Jeg har meldt mig. 

 PAUSE 

 MOR 

Jamen, Abrikos Agat styrker ansvarsfølelsen og skaber forståelse for egne handlinger. 

 SOLDATEN 

Jeg vil bare se verden. Arbejde i hele verden. 

 MOR 

Samtidig er den god mod forkølelse og allergier. Den kan også bruges som eliksir og giver håret glans. 

 SOLDATEN 

Have et job, hvor jeg ikke er låst fast i et dødssygt lorte-musehjul... 

 MOR 

Jeg læste en artikel. Det er langt farligere dernede for de danske soldater end de troede. 

 SOLDATEN 

Jeg vil have et job, jeg er vild med. Der betyder noget for mig. Et job, der udfordrer mig. Udfordrer min hjerne 
og min krop. Et job, hvor kammeratskabet er det vigtigste. Et job, hvor det ikke udelukkende handler om 
overskud og aktiekurser eller om at blive chef og køre dyre biler. Et job, hvor man ikke skal føre sig frem i 
jakkesæt med en eller anden spritafhængig blondine af en kone… 

 MOR 

Er du egentlig klar over, hvor uansvarlig du er? 

 SOLDATEN 

… der i virkeligheden ville gifte sig med hvem som helst… 

 MOR 

Har du slet ikke tænkt på Julie? 
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 SOLDATEN 

… bare for at komme til at bo i parcelhus omgivet af rullegræs og en mellemklassebil i carporten.  

 MOR 

Du er jo helt forvirret. 

PAUSE 

 SOLDATEN 

Jeg vil bare gerne se den rigtige verden. Verden som den ser ud i virkeligheden. Jeg vil opleve verden. 
Opleve andre kulturer, andre mennesker. 

 MOR 

Far og mig har da altid sagt, at du skal gøre det du føler for.  

 SOLDATEN 

Hvor jeg kan gøre en forskel, gøre verden til en bedre verden at leve i. 

 MOR 

Vi er bare bekymrede for dig. 

 SOLDATEN 

En verden, hvor alle har det lige godt. Hvor alle børn får en uddannelse og en fremtid. 

 MOR 

Vi kan ikke holde ud, hvis der skulle ske noget med dig.  

 SOLDATEN 

En verden hvor de voksne lever i fred og opfører sig ordentligt. 

 MOR 

Der må simpelthen ikke ske dig noget. 

 SOLDATEN 

Jeg må bare afsted. 
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Opgave 2 

Sammenligning mellem to tekster / komparatisme 
 

 
Lav en sammenligning mellem de to breve her og Gustav Munch-Petersens digt, ”Til mine forældre” 
 
Læreren opstiller sammenlignings- og perspektiveringspunkter ud fra elevernes klassetrin og faglige 
behov. 
 
Opgaven kan løses af eleverne enkeltvis eller parvis. 
 
 
Gustaf Munch-Petersen. Fra "det nøgne menneske" (1932):   

 
til mine forældre 
jeg blev ikke det, i ventede - 
jeg blev alt det, i havde frygtet - 
i lod mig vokse op 
næret ved jeres afsavn. 
i opdrog mig med skjulte taarer - 
opdrog mig 
til at leve jeres liv - fortsætte det - 
skal jeg sige: 
saadan levede i; i gjorde ret - 
altsaa er det godt at leve saadan. 
skal jeg? 
eller skal jeg dræbe haabet i jer? 
fortælle jer, at jeg ikke blev som i - 
at min verden er en anden end jeres, 
min glæde, 
min smerte en anden end jeres - 
vil i tro paa min tak til jer? 
paa min tak til livet? 
eller vil i sige: 
han fik alt, 
han tog alt af os, 
og giver os intet tilbage, 
andet end sorg og skuffelse. 
jeg ved, i har ret, naar i siger det. 
jeg tror, jeg har ret, naar jeg gaar til mit eget land. 
men jeg gaar tøvende - 
jeg gaar langsomt og tungt - 
men jeg tror, jeg skal gaa. 

 
 

Tekstbilag opgave 2: 

(Uddrag fra manuskriptet scene3) 

I FLYET PÅ VEJ TIL AFGHANISTAN 

SOLDATEN 

Elskede lillesøster. Du er den største gave mor og far nogensinde har givet mig. Du er den klogeste, sejeste 
og bedste lillesøster nogen storebror kunne ønske sig. Tilgiv mig, at jeg forlod dig, men jeg måtte rejse. Tilgiv 
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mig, men jeg kunne ikke leve på den måde. Tilgiv mig i det hele taget. Jeg elsker dig og vil altid være hos 
dig. Jeg vil altid være hos dig, under samme måne. 

Sidste vilje. 

Kære mor og far. At jeg ikke føler, at jeg rigtigt har levet, er ikke jeres skyld. Jeg har haft en skøn barndom 
med mærkelige, men skønne forældre og universets bedste lillesøster. Jeg elsker jer højere end I 
nogensinde kommer til at forstå. Jeg måtte bare afsted. Hvis jeg dør og I læser dette brev skal I tænke på 
mig med glæde. Ikke med sorg. Livet er et lykketræf. Jeg kan ikke takke jer nok for, at I satte mig i verden. 
Jeg vil altid elske Jer. Kærlighed og tak. 
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Opgave 3 

Kategorial dannelse: At forholde sig til heltebegrebet 

 
Drøft i grupper på evt. 5 elever, hvad I forstår ved en HELT. 
Find i fællesskab frem til nogle nøgleord, der karakteriserer en helt. 

Gør derefter op med jer selv, om de ”egenskaber”, I har fundet frem til, er nogle som andre forventer af 
helten, eller om vedkommende ”helteperson” også oplever sig selv som en helt. 
 
Eleverne arbejder mod at opnå at forholde sig dialektisk til emnet, og læreren kan så via specificeringer 
styre, hvor bredt eleverne skal arbejde med heltebegrebet (sportshelte / politiske ledere / ”historiske 
helte” / hverdagens helte der måske redder en druknende eller giver en ukendt mand hjertemassage …….) 
 
 

 
Egenskab / typisk for 
en helt / væremåde: 

 
Det er noget, vi andre mener om 
ham / hende 
(En begrundelse er vigtigere end 
et JA / NEJ) 
 

 
Hvordan tror I, at 
personen opfatter sig 
selv i forbindelse med 
den pågældende 
væremåde eller 
handling: 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
Når I har drøftet jeres opfattelser af en helt, skal I tage stilling til, om man overhovedet kan være helt uden 
at have forbedret  / positivt forandret andre menneskers vilkår. 
Har vi overhovedet brug for helte i vores moderne samfund? – hvorfor / hvorfor ikke? 
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Tekstbilag opgave 3: 

(Uddrag fra manuskriptet scene 6) 

FØRSTE MISSION 

 SOLDATEN 

Heltebilledet. Man bliver altid fotograferet inden den første mission.  

(soldaten stiller sig heltemodigt op. Billedet bliver taget, han begynder at gå i tavshed) 

Vi går og går bare på en lang stribe igennem de nyplantede marker.  

Hundene gør, køerne glor og markerne bliver trådt ned. Bønderne er fattige. De sidder bare op af muren og 
drikker te, imens de glor ud over deres nedtrådte stukmarker. Kommer til at tænke på den gamle vits om at 
nogle er så dovne, at de ikke laver andet end at se på at græsset gror, imens de venter.  

Heltebillede?! Føler mig sgu ikke som en helt. Her sker jo ikke en skid. Hvor er det pløkhelvede de alle 
sammen taler om? Det er jo som at tage i Tivoli og få den kedeligste karrusel, i stedet for den sjoveste.  

Her er varmt og tørt. Vi sveder så meget, at der ikke er en dråbe væske tilbage i kroppen. Urinen fordamper, 
så selv blæren knaser når man går. 

Vi når op til landsbyen. Tutiman, tolken, begynder at tale med bønderne. De har ikke set noget, siger de, 
men vi ved at de er her. Taliban. For de er her hele tiden. De holder øje med os. De betaler bønderne for at 
holde øje med os. Ikke alle bønderne, men mange af dem. Bønderne er så fattige, at de ligefrem betaler 
dem for, at børnene springer sig selv og dermed os andre i luften. 

Problemet er, at man ikke kan se forskel på dem. De har alle sammen skæg og tørklæder på. Og Taliban, 
Han blander sig med de lokale, der hverken tør, kan eller vil sige noget. Det er simpelthen noget forpulet lort 
alt sammen. 

Hvordan skal jeg nogensinde lære at skille dem ud fra hinanden? Hvordan skiller man de onde fra gode? 
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Opgave 4 

Oplæsning 

 
Øv jer i oplæsning med den betoning, som I forestiller jer, at de to personer (måske ubevidst ?) har 
benyttet sig af for at få de følelser frem, de hver især bærer rundt på. 
 
 

Tekstbilag opgave 4: 

(Uddrag fra manuskriptet scene 7) 

DAGLIGDAG I AFGHANISTAN 

(soldaten træder ud i solen efter at have vasket sig. En kvindelig læge sidder og nyder solen. Soldaten 
sætter sig træt ved siden af hende) 

 LÆGEN 

Overrasket? 

 SOLDATEN 

Det er anderledes end jeg havde forestillet mig.  

 LÆGEN 

Kedeligere end du troede? 

 SOLDATEN 

Ikke kedeligere. Bare anderledes.  

 LÆGEN 

Du skal nok få dine oplevelser. Bare rolig.  

 SOLDATEN 

Det er bare… jeg tænker… hvad nu hvis man skyder de forkerte? Hvordan kender man forskel på dem? 

 LÆGEN 

Det gør du heller ikke altid. Vi begår alle sammen fejl. Hernede er fejlene bare fatale. 

Der hjemme er tingene enkle. Enten går du på røven eller også klarer du dig. Og hvis du ikke klarer dig, så 
er du nem at genkende. Så ligner du lort og hænger ud nede på torvet eller på bodegaen eller tigger i busser 
og toge. Problemerne er enkle derhjemme. Hvis de overhovedet har problemer i Danmark. 

 SOLDATEN 

Har I alle sammen det på samme måde? 

 LÆGEN 

Ikke alle, men mange. Mig, for eksempel. Jeg troede, at Afghanerne længtes efter demokrati, uddannelse og 
frihed. Men det er forkert. Afghanerne aner ikke, hvad demokrati er og man kan ikke længes efter noget, 
man ikke ved hvad er. Og skal jeg være ærlig, så var det først, da jeg stod dernede i sved, blod og sand til 
anklerne, at jeg selv begyndte at forstå, hvor godt vi har det derhjemme. Men det er svært, at forklare dem 
derhjemme. Nærmest umuligt. Faktisk ligner vi afghanerne lidt på den måde. Afghanerne kender ikke til 
demokrati, velfærd og menneskerettigheder. Danskerne kender ikke til reel fattigdom, død og elendighed. 

 



12 

 SOLDATEN 

Kan vi ikke bare fortælle dem det? 

 LÆGEN 

Menneskene kender ikke hinanden. Det er vores største problem. Vi kender simpelthen ikke nok til 
hinanden. Vi tror, at vi gør det. Vi siger, at vi gør det. Men vi kender ikke hinanden, for vi kender ikke os selv. 
Det finder du ud af, når du har været hernede et stykke tid. 

 SOLDATEN 

Hvad så? 

LÆGEN 

Så ikke noget. Vi må bare gøre vores bedste i situationen.  

”Godt og ondt er ikke lige. Imødegå det onde med noget, der er bedre, så vil din fjende blive din mest 
fortrolige ven”.  

Citat fra koranen. En tolk fortalte mig det. Lidt som at vende den anden kind til og alt det der. Vi må bare 
gøre vores bedste.  

 SOLDATEN 

Det lyder religiøst? 

 LÆGEN 

Desværre. Ville ønske, at jeg kunne være religiøs. Har set for meget død, til at være så sentimental. Krigen 
har ødelagt mig for længe siden. Jeg kan ikke bo i Danmark efter det her. Når jeg ikke kan være udsendt 
længere, emigrerer jeg. Flytter ud i en skov eller noget der ligner. Shit happens, men sådan er det. Jeg 
åbner i hvert fald ikke en kirke. Det kan du være helt sikker på.  
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Opgave 5 

Genreskrivning i dansk (Non-fiktion) 

 
Skriv en række beretninger om, hvad der er foregået her i scene 8. 

o En saglig beretning om hændelsen til ledelsen i lejren (tekst 1) 
o En kort presseinformation til f.eks. Ritzaus Bureau om, hvad der er sket (tekst 2) 
o En lidt fyldigere artikel til et dansk dagblad om det passerede (tekst 3) 

 
Gør op rent sprogligt og indholdsmæssigt (i skemaet nedenfor), hvad forskellene er på de tre 
informationstekster / teksttyper 
 
Husk ved fremlæggelsen af jeres resultater for klassen, at I skal begrunde jeres svar og gerne med basis i 
kommunikationsmodellen. 
 
 
 Tekst 1 Tekst 2 Tekst 3 
 

Den intenderede 
modtager 
 

   

 
Tekstlængde 
 

   

 
Graden af saglighed / 
objektivitet / 
informationsmængde. 
 
Overvej også her, 
HVILKE oplysninger der 
skal med og hvilke ikke 
… og om det valg 
påvirker objektiviteten 
 

   

 
Muligheden for at 
inddrage 
følelsesmæssige 
aspekter og subjektive 
aspekter 
 

   

 
Sætningslængde og evt. 
LIX-tal 
 

   

 
Genre (Benyt evt. 
genreuniverset på 
Gyldendal.dk) 
 

   

 

Hvilket formål tjener 
teksten? 
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Tekstbilag opgave 5: 

(Uddrag fra manuskriptet scene 8) 

DØDEN 

SOLDATEN 

Døden kommer en tidlig morgen. Den har gravet sig ned langs en 
grussti. Først hører vi den brage fem meter foran os. Så fylder den 
luften med støv. Til sidst kommer den flyvende ud af støvet i form af 
granatsplinter af jern og slebet glas. Vi bliver, hvor vi er og begynder 
at skyde og skrige som sindssyge.  

”Lig stille! Lig stille for satan! Minesøger! Minesøger!!” 

Døden har denne gang taget form af en hjemmelavet satan af en 
mine, som en eller anden lokal psykopat havde fremstillet hjemme i sit 
køkken. Satanen har revet Thomsens højre ben af ved hoften og 
skamferet hans venstre. Han har også fået en del af maven revet op. 
Blodet siler og blandes med vandpytterne.  

Thomsen er gået i chok og taler som et vandfald. Han taler om sit barn og sin kæreste, om sin barndom og 
om at komme hjem. Førstehjælpen arbejder som en sindssyg med at stoppe blødningen. Hun har kun få 
minutter at gøre godt med.  

Pludselig bliver vi beskudt fra et hegn, der ligger cirka halvtreds meter fra os. Vi kryber i skjul og besvarer 
beskydningen. Vi kaster et par granater og ildkampen hører op. Imens en tre fire stykker manøvrerer sig over 
mod hegnet, for at sikre det, bliver vi andre ved Thomsen. Førstehjælpen er desperat og jeg har aldrig set 
nogen arbejde så hurtigt.  

Projektet mislykkes. Thomsens stemme bliver lavere og til sidst siger han ingenting. Thomsen er død, inden 
vi får ham op på båren.  

Jeg har aldrig før været så rasende. Jeg kunne have splittet hele Afghanistan ad. Men i stedet står jeg bare 
og glor som en apatisk idiot.  

Der er blod overalt. På jorden, i vandpytterne, vores uniformer. Thomsen ligger som en mandsstor voksfigur, 
der er revet over på midten. Blodet pibler stille og stædigt ud af ham. Maven er åben. Lårbensknoglen stikker 
ud under hoften, som en hvidpoleret pegepind. Det skamferede venstre ben er tilsodet og fyldt med blodige 
små sår.  

For helvede, dagen før havde jeg banket ham i bordtennis. Og nu ligger han bare dér. Vi havde fucking tre 
uger tilbage, så træder han på en mine og er væk på under ti minutter.  

Helikopteren summer over vores hoveder. Ovre fra hegnet lyder en række salver.  

Senere finder jeg ud af, at den ene af de fire Talibanere overlevede granaterne. Da de fandt ham levende på 
bunden af et mudderhul, fyldte de ham med kugler.  

Forstår raseriet. Men forstår stadig ikke døden. Den har sprængt sig ind i mit liv, men jeg kommer aldrig 
nogensinde til at forstå den.  

Det eneste jeg med sikkerhed kan sige er, at har du én gang mødt døden, så forsvinder den aldrig igen. 
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Opgave 6 

Etik 

 
I scenen, hvor soldaten taler på tomandshånd med sin søster, spørger hun, om han er syg. 
 
Læs på hjemmesider for hjemvendte soldater samt om posttraumatisk stresssyndrom, og dan dig et 
indtryk af de psykiske og måske fysiske skader, mange soldater vender hjem med efter deltagelse i 
krigstjeneste i udlandet. 
Et udgangspunkt for jeres søgning kunne være: 
http://www.faktalink.dk/titelliste/hjemvendte-soldater-faktalink 
 
Lav hver især eller måske parvis nogle notater, mens I samler oplysninger fra de hjemmesider, der er 
henvist til på Faktalink. Dem skal I bruge ved den efterfølgende opsamling i klassen. 
Læreren leder herefter en klassedrøftelse, der drejer sig om, hvad vilkårene er for de hjemvendte soldater. 
Men også om, hvilket ansvar vi står med som dem, der har udsendt soldaterne til krigen i udlandet (ansvar 
både over for deres pårørende og over for de hjemvendte soldater). 
 
 

Tekstbilag opgave 6: 

(Uddrag fra manuskriptet scene 11) 

 

… 

 SOLDATEN 

Du skal bare være dig selv, lillesøster. Du skal aldrig være andre end dig selv. 

 JULIE 

Er du syg? 

 SOLDATEN 

Skal bare lige vænne mig til at være hjemme igen. Det er huset. Det er som om, at det er blevet mindre. Jeg 
kan ikke rigtig forklare det. Jeg tager snart afsted igen.  

 JULIE 

Bliver du ikke hjemme? 

 SOLDATEN 

Ikke endnu. Jeg har ikke været væk længe nok.  

 JULIE 

En dag tager jeg også væk. Lige som dig. En dag pakker jeg også min 
rygsæk og tager afsted. Lige meget hvad de siger. En dag vil jeg også 
gøre noget vigtigt.  

 SOLDATEN 

Du er vigtig allerede, Julie. Du er den vigtigste for mig. 

 

http://www.faktalink.dk/titelliste/hjemvendte-soldater-faktalink
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Opgave 7 

At blive bevidst om det at tage stilling til egne valg og motiverne bag i ens egen 
tilværelse 

 
Gruppearbejde: 
Overvej hvilke vigtige valg, vi træffer i vores tilværelse, ………………. Og tag så hver især stilling til, hvilke 
konsekvenser dine / jeres valg kan have for dig selv og for andre. 
Skriv gerne flere valg på, når du udfylder dit eget skema. 
 
 

Mine valg Hvad kan dit valg komme til at 
betyde for dig selv? 

Hvilke konsekvenser kan dit valg 
have for andre? (Især for din 
familie, men også for dem, du 
vælger fra) 

 
Uddannelsesvalg 
 

  

 
Hvem jeg omgås i fritiden 
 

  

 
… 
 

  

 
Mit forhold til militæret og det at 
uddanne sig til at kæmpe for 
Danmark 
 

  

 
… 
 

 
 

 

 
… 
 

 
 

 

 
… 
 

 
 

 

 

 
Efter at I har udfyldt jeres eget skema: 
 
Fordel jer rundt i blandede grupper på 3 eller 4 og forelæg jeres svar for dem, I nu er i gruppe med. 
Stil kritiske spørgsmål til hinanden ud fra de valg, I har truffet. (Brug HV-ord) 
Ex.:  Hvorfor tror du ikke, at det påvirker dine forældre, hvem du omgås i fritiden? 
 Hvordan tror du, det påvirker dine nærmeste venner, at du træffer nogle valg, de synes er 
 forkerte? 
 
Ovenstående drejede sig om jeres egne valg. Nu skal I se på soldatens valg. 
 
I skal sætte jer i hans sted og afklare hans motiver og de konsekvenser, valget har haft for ham: 
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o HVAD betyder hans valg for hans forældre? – hvorfor træffer han de valg, og hvordan reagerer 

forældrene? Hvor langt kan du forstå deres reaktioner? 
o Hvordan reagerer søsteren ved de valg, hun ser, at broderen træffer? Hvordan forholder du dig til 

hendes reaktioner? 
 
Måske skal gruppedrøftelserne munde ud i en klassedrøftelse af de væsentligste aspekter, eleverne har 
drøftet og her specielt, hvor frie vi hver især er til at træffe egne valg, og hvilke forpligtelser vi så har til at 
bære konsekvenserne. 
 
 

Tekstbilag opgave 7: 

(Uddrag fra manuskriptet scene 13 + slutningen af scene 12) 

SOLDATEN 

… Jeg har dræbt en pige. Jeg har dræbt et barn. 

 

 LÆGEN 

Så skete det. Du må ikke bebrejde dig selv. Havde du 
haft et valg, havde du ikke skudt hende.  

 SOLDATEN 

Men jeg havde valget. Dengang jeg meldte mig. 

 LÆGEN 

Nej. Du valgte militærtjenesten. Ikke situationen.  

 SOLDATEN 

Jo. Jeg valgte det selv. 

 LÆGEN 

Nej. Du vidste ikke, hvad du valgte. Uanset hvad man siger eller skriver eller viser, så er det umuligt at 
forberede mennesker på krig. Krig er død, forsvar, overlevelse. Reglerne er ophævet og situationerne 
ekstreme. Du kunne ikke gøre andet, end at forsvare dig. Havde du ikke skudt tilbage, så var det dig der var 
død. Ikke pigen.  

 SOLDATEN 

Jeg ville ønske, at det var mig, der var død. 

 LÆGEN 

Sådan har du det lige nu, men det vil ændre sig. Det er ikke dig der er død. 

 SOLDATEN 

Nej, men det burde det have været. Det burde enten have været mig eller det svin, der gemte sig bag hende. 
Hun var uskyldig! Fucking uskyldig! Hun var tilfældigvis bare i huset! 

Hvad er det med jer alle sammen? Hvad er det med denne her verden? Vi tager liv, for ikke at miste liv. Jeg 
tog herned for at leve livet. Lære det at kende. Udforske det. Jeg satte pris på livet. Men hvad kan jeg bruge 
det til nu? Jeg kan ikke engang tage mit eget liv nu. For der er ikke noget liv tilbage, at tage. Jeg er død 
indeni. 
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 LÆGEN 

Er det en trøst, at du ikke er den eneste, der ved et uheld har skudt en civil? Er det en trøst, hvis jeg siger, at 
du kommer over det? 

 SOLDATEN 

Nej. Det er ikke en trøst. Det er en forpulet nedtur.  

 LÆGEN 

Hvem har bildt dig ind, at der ikke dør civile i en krig? Hvem har bildt dig ind, at der ikke dør uskyldige i en 
krig? Militæret? Eller dig selv? Hvem har bildt dig ind, at krig er en retfærdig ublodig proces, hvor man taler 
om tingene lige som inde i folketinget? Stille og roligt, uden vold og dødsfald. Du forsvarede dig selv. Og 
derfor er du lige så uskyldig som pigen. Punktum. Væn dig til tanken, for det er sådan det er. Du er ikke den 
eneste, der har måttet vænne dig til krig.  

 SOLDATEN 

Jeg ved ikke om jeg kan. 

 LÆGEN 

Nej, men det ved jeg. Det kan du. Du har forandret dig, men vil overleve. Vi overlever alle sammen.  

 SOLDATEN 

Overlever du? 

 LÆGEN 

Ja. På min egen måde. Jeg kan ikke vende tilbage til et almindeligt liv i Danmark, men jeg overlever. (smiler) 
Jeg insisterer. Ellers giver tingene ingen mening.  

 SOLDATEN 

Du er religiøs. 

 LÆGEN 

Jeg reparerer folk. Det er mit job. Ring til din søster. Se en film. Puds dine støvler eller bed til gud. Gør et 
eller andet. Vær konkret. Der er desværre ingen piller, der hjælper. Du er soldat. Du har oplevet krigen. Det 
er dit job. 

 SOLDATEN 

Du er en fucking læge-bitch. 

 LÆGEN 

Jeg kan også godt lide dig. 
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Opgave 8 

Dramaopgave 

 
Se uddybende om bl.a. læringsaspekter på hjemmesiden: http://www.a-ct.dk/228/Forumteater 
Eleverne skal her engagere sig i situationsspil, hvor oplægget er: 
 Hvordan fortæller man sin familie, at man vil være soldat i et krigsområde (Afghanistan, 
 Syrien eller andet område)? 
Der er ingen fastlagte replikker, men hver af rolleindehaverne har en personlighed og de holdninger, I har 
oplevet, at de har i forestillingen. 
 
 

Om personerne: 

Den unge mand: 

Holder af sin familie og vil ikke skade dem 

Udlængsel 

Vil udrette noget og forandre verden 

Vil ikke ”låses fast” og have et liv, hvor alt stort 
set ligger fast frem til tiden på plejehjemmet 

Forældrene: 

Elsker deres børn 

Bange for, at der skal ske sønnen noget 

Bekymrer sig om det nære i hverdagen (og formår nok ikke at tage nuanceret stilling til tilværelsens store 
spørgsmål) 

Har ingen klar politisk holdning  

Søsteren: 

Ser op til og nærmest beundrer sin storebror, der er en slags idol for hende 

Er i konkrast til forældrene, men har ikke direkte konflikt med dem 

Fremtidsdrøm: at blive som storebroderen 

Om Situationen: 

Familien sidder ved aftensmaden 

Moderen bekymrer sig tydeligt og hele tiden om mange ting, både små og store 

Faderen siger ikke ret meget, men han forsøger at skære igennem nu og da. Han er tydelig i sit kropssprog 

Søsteren er lidt teenage-fræk og selvcentreret 

Sønnen har planlagt, at NU vil han fortælle dem, at han vil melde sig som soldat med udsendelse til et 
krigsområde 

 

http://www.a-ct.dk/228/Forumteater
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Opgave  

 
Hvordan fortæller man sin familie, at man vil være soldat i et krigsområde (Afghanistan, Syrien eller 
andet område)? 
 
Tal jer lidt ind på hinanden i jeres roller derved, at I taler om almindelige hverdagsting som måske en 
familiefødselsdag, noget gavekøb, en fest på skolen, indkøbene i morgen, valgfag i skolen, 
uddannelsesvalg.   
I skal nå at fornemme, ”hvem hinanden er”, og I skal afprøve jeres roller som fader / moder / datter / søn. 
(Men KUN et par minutter og for at få talt jer ind på hinanden i familien og for efterfølgende at give 
sønnen lejlighed til at finde det tidspunkt, der er bedst til at få DET sagt, han VIL.) 
 
Og så går det egentlige spil i gang, hvor I skal vise de øvrige fra klassen, hvordan I vil komme gennem 
situationen med at få fortalt om beslutningen og vist de reaktioner, der kommer. 
 
Overvej med jer selv, men IKKE med de andre: 
 Hvordan reagerer de enkelte på oplysningen? 
 Kommer de i forsvars- eller angrebsposition? 
 Hvor meget får søsteren lov til at forsvare sin bror? 
 Hvordan tackler sønnen forældrenes og søsterens reaktioner? 

Hvem angriber? / Hvem forsvarer? 
 
I vælger selv i gruppen, hvordan spillet skal forløbe, men I ved IKKE på forhånd, hvordan de andre vil spille 
deres roller. 
Og så skulle I gerne nå til en eller anden form for afrunding på spillet. 
 
Klassen drøfter efterfølgende de enkelte ”rollers” reaktioner: 
Var det rigtigt af sønnen at sige DET netop nu og på den måde? Skulle han ikke hellere have gjort noget 
andet? (og hvorfor?) 
 
 Hvordan forholder I jer til forældrenes reaktioner? Kunne de hver især have handlet 
 anderledes? Hvor langt skal sønnen tage hensyn til dem, når han forlods kan ”gætte sig til”, 
 hvad de vil mene om hans beslutning? 
 
 Hvor langt kan I forstå søsterens reaktion? 
 
 Hvor langt må den enkelte i familien gå vedrørende at realisere sine egne behov, når han / 
 hun ved, at det skader de andre i kernefamilien? 
 
 Drøft jer frem til en vurdering af ”løsningen” og dens betydning for familiens fremtid som 
 familie i kombination med, at børn bliver voksne og skal / kan vælge deres eget voksenliv. 
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