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Om forestillingen

Welcome to the internet!

Til udskoling og ungdomsuddannelser

Kom med på en helt unik guidet sightseeing til en helt utrolig verden. Til et 
sted, hvor det komiske, absurde, tragiske og uhyggelige lever side om side, 
hvor kun fantasien sætter grænser for, hvad du kan finde - hvor du kan se 
alt, og overse endnu mere.

I forestillingen møder vi Emma, hvis verden bliver vendt på hovedet, da en 
video af hende ufrivilligt bliver allemandseje. Og Palle der føler sig forfulgt, 
og som bare gerne vil have lidt fred og ro. Vi får en lektion i den kendte 
nethobby: Trolling, og den knap så kendte: Unicorning. Og vi kommer 
endda med forbi til Det Mørke Net, en eksotisk del af nettet som de færreste 
kender til. Det er bare noget af det du kommer til at opleve på denne 
hæsblæsende rejse.

Welcome to the internet! er en eksplosiv forestilling, der viser virkeligheden 
som den ser ud lige nu for de mange unge og voksne der lever med nettet 
hver eneste dag. Lad os nu holde op med at tale om hvorvidt nettet er godt 
eller dårligt, eller om vi skal bruge det eller ej, og lad os hellere tale om, 
hvordan vi bruger nettet, for nettet er kommet for at blive, uanset om vi kan 
lide det eller ej. 

Dramatiker: Brian Wind-Hansen
Instruktion: Rasmus Ask

Scenograf: Rebekka Bentzen
Lydunivers: Band Ane

Lysdesign: Jesper Munk Jepsson
Produktion: Teateriet Apropos og Teaterhuset Filuren

Undervisningsmateriale
Indhold: Charlotte Broder Bruun
Layout: Ida Mathilde Szatkowski

FOTO:  Per Pedersen

2

TO 
THE

 IN
TER

NET



Til underviseren

Kære underviser

Teaterhuset Filuren ønsker at udvide teateroplevelsen for de børn og unge, 
der besøger os. Vi ønsker at de får lov til at fordybe sig, og aktivt arbejde 
med forestillingens emner, når de vender tilbage til klasselokalet. Vi vil 
motivere dem til at reflektere over og stille spørgsmål til forestillingens 
temaer og scenekunstneriske sprog.

Undervisningsmaterialet er lavet som en del af efterbearbejdningen i 
forbindelse med teateroplevelsen. Alle øvelser kan laves efter eleverne 
har set forestillingen. Øvelserne kan vælges ud som det passer med tid og 
relevans.

På Filurens hjemmeside ligger en række små videoer, som kan benyttes i 
arbejdet med undervisningsmaterialet. Det drejer sig om behind-the-scenes 
optagelser af skuespillerne og dramatikeren, hvor de fortæller lidt om 
arbejdet med forestillingen. Derudover også en trailer for forestillingen samt 
evt. små scener. 

Der er lærerark og elevark. Lærerark er forbeholdt underviseren, som så kan 
vælge at skrive spørgsmålene op på tavlen. Elevarkene printes ud til klassen.

Læringsmål

Materialet tager udgangspunkt i følgende færdigheds- og vidensmål for 7.-9. klasse:
Dansk: 
Eleven har viden om krop og identitet. Eleven kan bruge kroppen som udtryk.
Eleven kan diskutere etiske spørgsmål vedrørende kommunikation på internettet.

Samfundsfag:
Eleven kan analysere sociale grupper og fællesskabers betydning for socialisering og 
identitetsdannelse.

Drama - valgfag:
Eleven kan vurdere teatrets fiktionsformer.
Eleven har viden om teatrets fiktionskontrakter.. 
Eleven kan analysere teater- og dramaproduktioner.
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Medvirkende

Marie Marschner    Steffen Nielsen   Daniel Bevensee
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ØVELSE: Refleksionsøvelse (til underviseren)

Klasseøvelse. Snak om forestillingen.

•	 Hvordan fungerede scenografien? 
•	 Hvilke tematikker bragte forestillingen op?
•	 Hvad synes I om den måde I som publikum blev inddraget i forestilingen? 

Her kan I snakke med eleverne om fiktionskontrakt og “den 4. væg” samt 
nedbrydelsen af denne.

•	 Hvilken scene synes I bedst om/ramte jer mest? Hvorfor?
•	 Kan I genkende nogle af de situationer forestillingen stiller op? Hvilke?

Til underviseren:
Nedenfor ses titler på de scener der optrådte i stykket. Hvis eleverne har 
svært ved at huske scener/tematikker, kan denne sceneoversigt måske være 
en hjælp.

1.	 Welcome to the internet!
2.	 Emma 1 (Emma og Sofia, video optages og deles med Malte)
3.	 Forældre-guiden
4.	 Palle er aldrig alene i verden
5.	 Malte
6.	 Vilkår og betingelser
7.	 Trolling vs. Unicorning
8.	 Emma 2 (Emma og Malte, video deles med Niklas)
9.	 Hammeren
10.	Unicorning
11.	Emma 3 (Odderen og Kokosnødderne, video deles med alle)
12.	Det mørke net
13.	Her kan du se alt
14.	Emma 4 (Sofias undskyldning)
15.	How to make love
16.	Emma 5 (Hævnen er (bitter)sød)
17.	Palle er helt alene i verden
18.	Welcome back to reality!
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ØVELSE: Dilemmaøvelse (til underviseren)

Denne øvelse går ud på at få eleverne til at træffe nogle hurtige og umiddel-
bare beslutninger. Det er vigtigt i denne øvelse at pointere, at der ikke er 
noget rigtigt eller forkert svar.

Underviseren styrer øvelsen. Eleverne samles i en gruppe i midten af lokalet. 
Den ene side af lokalet er NEJ og den anden side er JA.

Eleverne præsenteres nu for en række udsagn, og skal nu, uden at snakke 
sammen, gå til den side af lokalet, der passer til deres valg. Lad eleverne 
argumentere for deres valg efter hvert udsagn.

•	 Bruger du internettet hver dag?
•	 Føler du at internettet begrænser dit sociale liv uden for nettet?
•	 Er de sociale medier (Facebook, Instagram, Snapchat mv) vigtige for dit 

sociale liv uden for nettet?
•	 Blander dine forældre sig (for meget) i din brug af internettet?
•	 Er der regler for brug af internettet hjemme hos dig?
•	 Føler du at du har kontrol over de oplysninger du deler på nettet?
•	 Føler du dig overvåget på nettet?
•	 Læser du betingelser og vilkår igennem inden du klikker “enig” /“uenig”? 
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ØVELSE: Stalking (til underviseren)

Klasseøvelse. To og to. Find ud af så meget som muligt om hinanden på ½ 
til 1 time. Eleverne skal sidde hver for sig under research-arbejdet. Når de er 
færdige med øvelsen, sætter de to elever sig overfor hinanden og præsen-
terer hvad de har fundet ud af. 

Tag efterfølgende en fælles snak om øvelsen på klassen. 
Er eleverne overraskede over hvad og hvor meget de har fundet ud af om 
hinanden? Bed eleverne begrunde deres svar.

Dramatiker Brian Wind-Hansen om hans researcharbejde til forestillingen:

“En ung har indvilliget i at deltage i et materiale-genererende eksperiment. Jeg fik personens 
fulde navn og ikke andet, og ud fra det, har jeg “stalket” personen og forsøgt at finde så 
meget om denne person som muligt på internettet. På trods af at jeg ingen direkte forbin-
delse har til personen, at jeg ikke er venner med hende på Facebook eller andre steder, og 
på trods af min manglende erfaring med dette, så lykkedes det mig at finde overraskende 
mange informationer om den pågældende person, blot ved brug af internettet og i løbet af 
relativt kort tid, taget mængden af fundne informationer i betragtning.”

ØVELSE: Skriv en ode til internettet 

Hvad skal din ode handle om? Vil du fremhæve det positive eller negative 
ved internettet? Eller måske begge dele?
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ØVELSE: Trolling (elevark)

“I en internetkultur, hvor meningsfæller isolerer sig og søger mod 
ekstremen, og hvor en uovervejet tanke blot er et tastetryk fra evig, digital 
erindring, er trollen en slags hofnar, der evindeligt peger fingre af 
dårskaben.” (kommunikationsforum.dk)

•	 Hvad er Trolling? Er der forskellige måder at Trolle på (fx flametrolling, 
elegante retorikere)? 

•	 I skal nu søge info om fænomenet på nettet. 
•	 Når I har fået viden om fænomenet, går øvelsen ud på, at I skal lave en 

troll om til en scene. Forsøg evt. også at lave en “unicorn” om til en scene.
•	 I kan lade jer inspirere af nedenstående uddrag af scenen fra forestill-

ingen. 
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ØVELSE: Trolling

KUNGFU KILLER KAT
Der findes en populær, men ofte overset hobby på internettet: Trolling. Lad os se et eksempel. Her 

ser du et uskyldigt og intetanende offer opdatere sin status:

OFFER
Jeg kan ikke holde ud at se på alle de frygtelige billeder af flygtningebørn der er druknet. De ligger 

der i sandet, som om de bare er døde fisk. Det er så tragisk at jeg får lyst til at græde.

KUNGFU KILLER KAT
Og her kommenterer en Troll.

TROLL
Jo flere der skyller op, desto færre penge skal vi bruge på dem - whats the problem?

KUNGFU KILLER KAT
Og hvordan ved du så, om din Trolling virker? Dit offer skriger i kapitaler af dig:

OFFER:
FUCK DIG! DU ER EN IDIOT!

KUNGFU KILLER KAT
Og hvorfor skal man så Trolle? Trolling er en unik hobby, der er i stand til at få andre til at føle og 

reflektere. 
Desuden har alle brug for skurke.

UNICORN UNDERBUKSER MAND
Lige et øjeblik. Der findes faktisk også en anden og meget overset hobby, én som jeg har opfundet: 
Unicorning. Lad os se et eksempel. Her ser du et uvidende og intetanende mål opdatere sin status:

MÅL
“Jeg har det af helvede til! Der er ingen der kan lide mig, og jeg er træt af at være ensom.”

UNICORN UNDERBUKSER MAND
Og her kommer en Unicorn.

UNICORN
“Det er jeg ked af at høre, men jeg synes du er modig og sej. Lad os skrive sammen.”

UNICORN UNDERBUKSER MAND
Unicorning. Hvorfor skal man så Unicorne? Unicorning er en unik hobby, der er i stand til at få andre 

til at føle og reflektere. Desuden har alle brug for helte.
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ØVELSE: En dag i den unges digitale liv (elevark)

Denne øvelse indeholder både en hjemmeopgave og en gruppe-øvelse i 
klassen. Klassen deles op i grupper af 3. Alle elever skriver dagbog over deres 
brug af digitale medier på en helt almindelig dag. Dagen efter laver I grup-
pevis en scene ud fra dagbogen. For inspiration, se nedenstående scene fra 
forestillingen

GUIDE
Her er Malte, med verdens smukkeste øjne og den sødeste røv

GUIDE
Og dette er en helt almindelig dag i Maltes liv

GUIDE
6.30 bliver Malte vækket af alarmen på hans telefon

GUIDE
Det første han gør, er at tjekke Facebook, og så opdaterer han sin status:

GUIDE
“Nogle morgener har man bare ikke lyst til at stå ud af sengen!”

GUIDE
Og det får straks nogle likes, og alt er heldigvis som det plejer

GUIDE
I bussen på vej til skole lytter Malte til Spotify, og sangen bliver delt, og det får straks nogle likes

GUIDE
Og alt er heldigvis som det plejer

GUIDE
På en cafe efter skole tager Malte en selfie med Niklas, og det ryger på Instagram - #migogminfuck-

boy - og det får straks nogle hjerter og emojies
GUIDE

Og alt er heldigvis som det plejer
GUIDE

Og da Malte kommer hjem laver han et nyt afsnit af “Maltes Corner”
GUIDE

“Hej venner. Malte her. Hvor er det optur at så mange af jer sider se mine videoer, og tak for alle jeres 
sprøde likes, det går lige i hjertet. I dag har jeg en lille surprise til jer, og hvis I kan lide hvad I ser, så 
husk at smide et like i bunden. Den her går ud til en helt særlig pige. Synger. Det var så det, venner, 

og husk at smide et like! Exiiit Malte!”

Fortsættes...
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fortsat...
GUIDE

Og det får straks nogle likes, men...Niklas har ikke liket det endnu
GUIDE

Og Malte spekulerer på, om han gjorde noget forkert på cafeen tidligere
GUIDE

Eller var det noget han skrev?
GUIDE

Eller noget han ikke skrev?
GUIDE

Malte håber at alt er som det plejer
GUIDE

Og så løber han ti kilometer med mobilen på Endomondo, og han poster resultatet, og det får straks 
nogle likes, men Niklas har heller ikke liket det endnu…

GUIDE
Måske er alt ikke længere som det plejer

GUIDE
Og så chiller Malte og ser Netflix, mens han snapper med Sofia, der hænger ud med Emma, og Sofia 

får lige et: “jeg-chiller-bare-i-sengen-tilfældigvis-med-sat-hår-billede”
GUIDE

Og hun svarer med et hjerte, en thumbs up og en blinkende smiley
GUIDE

Og det er heldigvis som det plejer
GUIDE

Og inden Malte skal sove tjekker han sin video fra tidligere, men...Niklas har stadig ikke liket den 
GUIDE

Malte sætter alarmen til 6.30
GUIDE

Og sådan slutter en ellers helt almindelig dag i Maltes liv
GUIDE

Men Malte kan ikke falde i søvn
GUIDE

For alt er ikke længere som det plejer
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ØVELSE: Den Frie Generation kontra Den Solgte Generation 
(elevark)

En af de gennemgående tematikker i forestillingen er overvågning. Hver 
gang du foretager en handling på internettet, er der nogle der kigger med. 
Du er aldrig alene. Samtidig giver internettet en kæmpe frihed. Her kan 
man vælge at blive en anden, søge på og finde alt mellem himmel og jord. 
I forestillingen kaldes generation internet både “Den Frie Generation” og 
“Den Solgte Generation”. 

Diskutér først frihedsbegrebet. Hvad forbinder I med frihed? Hvordan 
oplever I selv frihed på internettet? Hvad er det der er med til at give den 
følelse af frihed? 
 
Sæt det derefter over for følgende udsagn fra forestillingen: 
“Vi er produkter. Og vi bliver solgt hver eneste dag, og der er mange købere. 
Men vi ved det jo godt alle sammen, vi er bare ligeglade så længe vi får hvad 
vi skal bruge. Vi er de lykkelige ludere.”
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ØVELSE: Hævnporno

Den gennemgående historie i forestillingen, er historien om Emma der 
udsættes for hævnporno. Hendes bedste veninde, Sofia, optager en film, 
hvor Emma viser bryster. Sofia deler videoen med en dreng fra skolen. Men 
den er bare delt via snapchat, så den forsvinder jo igen. Desværre viser det 
sig, at man kan gemme billeder og videoer sendt via snapchat, og  snart er 
videoen delt med hele skolen.

Hævnporno er et hyper aktuelt emne i disse år, og mange skoler, institution-
er og foreninger arbejder målrettet med at informere de unge om emnet. 
Red Barnet har lavet kampagnen “Slet det”, hvor de giver råd og vejledning. 
I kan arbejde videre med og søge mere info om emnet på nedenstående 
hjemmeside. 

http://sikkerchat.dk/da-DK/Slet-det.aspx 

I denne øvelse skal eleverne se nedenstående video, som er en del af
kampagnen. Når I har set videoen skal I efterfølgende tage en snak i klassen 
om filmen. Hvad skete der? Hvad gjorde pigen “forkert”? Hvorfor var hun 
nøgen? 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=TGwbP4cm5rE
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Små film og trailere:
Alle  videoer er tilgængelige fra siden http://filuren.dk/forestillinger/under-
visningsmateriale-welcome-to-the-internet

•	 Trailer fra forestillingen

•	 Kort video med dramatiker Brian Wind-Hansen om hans researcharbejde 
til forestillingen 

  Videoen kan også bruges i forbindelse med Stalking-øvelsen.

•	 V-logs “behind the scenes “
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Inspirationssøgning:

ONLINE ARTIKLER OG HJEMMESIDER
•	 http://finespind.dk/index.php/artikler-og-billedserier/284-overvagning-kunst-kunsthal-aarhus-

watched-2016
- om en udstilling i Aarhus, der handler om overvågning
•	 http://www.b.dk/nationalt/din-telefon-kan-blive-aflyttet
- om telefoner der bliver aflyttet
•	 http://www.dr.dk/nyheder/indland/edward-snowden-advarer-imod-dansk-overvaagningslov
- om Edward Snowden og Dansk overvågning lovgivning.
•	 http://www.spjdrpedia.dk/wiki/Bin%C3%A6r_kode
 - et eksempel på binær kodning, en del af internettets byggesten
•	 http://trendsonline.dk/2015/01/16/ny-rapport-fra-danmarks-statistik-danskernes-online-ad-

faerd/
- om danskernes forbrug af internettet
•	 http://politiken.dk/indland/article5605079.ece
- om at købe nye identiteter over nettet i Danmark
•	 http://www.dr.dk/nyheder/tema/2015/dataovervaagning/forside.htm
- diverse informationer om overvågning
•	 https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en
- link til tor-netværket
•	 http://politiken.dk/forbrugogliv/digitalt/internet/ECE1736907/eksperter-google-ved-fulds-

taendig-vanvittigt-meget-om-dig/
- artikel om overvågning
•	 http://www.computerworld.dk/art/235389/tag-med-paa-en-rejse-ned-i-det-dybe-sorte-net-

hvor-kriminelle-og-aktivister-holder-hof
- om det mørke net
•	 http://www.computerworld.dk/art/232408/moerklaegning-hvordan-fik-politiet-fundet-frem-til-

brugere-paa-tor-netvaerket
- Artikel om det mørke net, og kriminaliteten derinde
•	 http://sikkerchat.dk/
- Hjemmeside om digital adfærd mv. både for elever, undervisere og forældre
•	 https://en.wikipedia.org/wiki/Murder_of_James_Bulger
- om drabet på James Bulgur, 
•	 https://begravelse.nu/artikler/d%C3%B8den-og-facebook
- Om døden og Facebook
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•	 http://www.computerworld.dk/art/235886/3-2-milliarder-internetbrugere-saadan-bruger-vi-
nettet-i-2016

- om internet brug i verden
•	 http://tosommerfugle.blogspot.dk/2010/10/marcus-jannes-svensk-live-selvmord-pa.html
- Om Marcus Jannes selvmord, med oversigt og adgang til flere links om sagen.
•	 https://www.flashback.org/t1322408p2
- Links til den chat der foregik, da Marcus Jannes hængte sig selv
•	 http://www.boerneraadet.dk/nyheder/nyheder-2014/unge-har-ikke-kontrol-over-deres-online-liv
- om unges brug af nettet
•	 https://www.ventilen.dk/om-ensomhed/unges-trivsel/tema-unge-pa-nettet/
- unge på nettet
•	 www.dubestemmerselv.dk
- Kampagne om IT og privatlivsbeskyttelse
•	 www.digitale-fodspor.dk
- Kampagne om digitale fodspor

TV, FILM og KLIP
•	 https://www.facebook.com/drdkdr/videos/1621131241523196/?autoplay_reason=all_

page_organic_allowed&video_container_type=0&video_creator_product_type=2&app_
id=2392950137&live_video_guests=0

•	 : videoklip fra So Ein Ding, om overvågning og tape for webkamera.
•	 ”Mr. Robot” Amerikansk Tv-serie, der handler om overvågning, hacking mv.
•	 ”South Park” Sæson 15, episode 1, 
•	 ”Lo and Behold” dokumentar af Werner Herzog, kan findes på Netflix
•	 ”Deep Web” dokumentar om Silk Road sagen på Det Mørke Net, Netflix
•	 https://www.youtube.com/watch?v=ucRWyGKBVzo
•	 Interview med Edward Snowden

BØGER
•	 ”Overvågning” af Anders Albrechtslund
•	 ”Børn og Sociale Medier” af Lykke Møller Kristensen
•	 ”Digital trivsel” af Kristian Lund og Louise Ørum-Petersen
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