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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Dec 2020 
 

Institution VUC Storstrøm Næstved 

Uddannelse HF (to-årigt HF og HF-enkeltfag) 

Fag og niveau Dramatik C 

Lærer(e) Kirsten Hage og Cecilie Ellebjerg Østergaard 

Hold 5hfg8d402020  

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Kroppen i rummet 

Titel 2 Commedia dell’arte 

Titel 4 Naturalismen 

Titel 5 Samtidsteateret 

Titel 6 Eksamensprojektet 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 
 

Kroppen i rummet 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-
plerende stof 
 
Kapitel 1: Skuespillerens Virkemidler 
https://dramatik.systime.dk/index.php?id=126 
Kroppen som redskab https://dramatik.systime.dk/index.php?id=127 
Skuespilleren og fortællingen https://dramatik.systime.dk/index.php?id=128 
  
Patsy Rodenburg og Cirkler af energi Patsy Rodenburg - The Second Circle  
Om Performance https://dramatik.systime.dk/index.php?id=140#c397 
Lille 'skriv' om performance i OneNote - se indholdsbibliotek  

 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 20 lektioner 
 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 

I skal kunne skabe og forstå konkrete sceniske udtryk ̶ analysere egne og an-
dres sceniske udtryk med centrale fagbegreber ̶ reflektere over den skabende 
proces og produktet  ̶

I skal opnå en forståelse af dramatik som et kreativt HF- fag med den uvante 
kobling mellem at skabe, reflektere og forstå sceniske udtryk. I kommer på 
gulvet for at få en fornemmelse af kroppen som instrument til formidling af 
følelser, tanker og handlinger. I skal se hinandens visninger og prøve at an-
vende et sprog til verbalt at formidle det I observerer. Ved at reflektere 
mundtligt og skriftligt skal I koble det praktiske kan med teori. 

I skal lære at samarbejde, begribe nødvendigheden af venlighed, rummelig-
hed, have respekt for andres grænser og udvikle evnen til at sige ja og gå 
med på en ide.  

I dette introforløb 

• vænner I jer til at være på gulvet i enkle dramaøvelser 

• stifter I bekendtskab med Patsy Rodenburgs enkle skuespilteknik 
hvor man skal forholde sig til tre energicirkler.  

•  iscenesætter I et eventyr, 'rejser det op fra papiret' 

• Begynder I at skrive portfolio - jeres refleksions - og noteapparat  

 

Væsentligste Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

https://dramatik.systime.dk/index.php?id=126
https://dramatik.systime.dk/index.php?id=127
https://dramatik.systime.dk/index.php?id=128
https://www.youtube.com/watch?v=Ub27yeXKUTY
https://dramatik.systime.dk/index.php?id=140#c397
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arbejdsformer fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 

 
Øvelser på gulv, i grupper, klasseundervisning osv 
 

 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 
 

Commedia dell’arte 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Henrik Flygare m. fl., Klar Scene, 1994, Forlaget Drama (pdf) ss 42-47 
Dramatik en grundbog (oversigter) 
https://dramatik.systime.dk/index.php?id=254  
Små videoklip fra bl.a. Youtube  

 
Scener fra Flaminio Scala, Tandudtrækningen.  
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 
 
Ca 35 lektioner 
 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Faglige mål:  
  
Efterforløbet skal I: 

• Have opnået et grundigt kendskab til- og overblik over den tea-
terhistoriske tradition, Commedia dell'arte  

• Beherske det særlige performative udtryk, som knytter sig til tra-
ditionen (dvs. den fysiske spillestil)  

• Kunne analysere, karakterisere og reflektere over udtryk fra tra-
ditionen (herunder holdets egne visninger)  

• Kunne anvende de begreber, som knytter sig til traditionen i jeres 
analyser og refleksioner  

• Kunne perspektivere og relatere den opnåede viden til tidligere 
forløb samt andre teatertraditioner  

 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

• Øvelser på gulv - både fælles, individuelt og i grupper 

• Små visninger i grupper   

https://dramatik.systime.dk/index.php?id=254
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• Læsning af tekster (både kollektive læseformer og individuel læs-
ning)  

• Analyse af små videoklip  

 

Retur til forside 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 3 
 

Naturalismen 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Henrik Flygare m. flere, Klar Scene, 1994, Forlaget Drama,  

ss 104 – 107 ’Naturalisme’ 
 
Karen Sørensen, Dramatik – en grundbog, Systime  

’Dramaets komposition’ Berettermodellen og Montage 
https://dramatik.systime.dk/?id=144 
Den dramatiske teksts elementer 
https://dramatik.systime.dk/index.php?id=142 

Oversigt over Naturalismen 

 https://dramatik.systime.dk/index.php?id=268 
 
Henrik Ibsen, Et Dukkehjem, 1879 - i uddrag  
 
Forestilling, Et Dukkehjem, Det Kongelige Teater 

 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 30 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Mål: viden om den naturalistiske teaterperiode 1870 - 1890 
- og kompetence til at bruge skuespilteknikken 
  

• Tiden  
• Indlevelse som nøglebegreb 
• Skuespilteknikken: Konstantin Stanislavski 
• Scenens udformning 
• Publikums rolle - og hvem var publikum 
• Scenografien  
• Den dramatiske teksts komposition 
• Dramatikerens mål med sit stykke 
• Hierarkiet omkring en teaterproduktion 
• Iscenesætte uddrag af Et Dukkehjem i overensstemmelse med de 

principper man brugte   

https://dramatik.systime.dk/?id=144
https://dramatik.systime.dk/index.php?id=142
https://dramatik.systime.dk/index.php?id=268


 

 

5 

 

 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
 
Øvelser på gulv i par og gruppe, klasseundervisning, visninger, med peer-
feedback osv 
 

 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 4 
 

Samtidsteateret 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-
plerende stof 
 

 Som kopi i OneNote/ Indholdsbiblioteket/ Samtidsteateret: 

 
Jette Mortensen og Lotte Thulstrup: Teater i det nye årtusinde - fem veje ind i 
teatret, Frydenlund, 2012.  
  
"1. vej: I kødet på virkeligheden - Det reflekterende samtidsteater". S. 33 - 37.  
"2. vej: Klassikerfortolkninger - Uden ærbødighed og respekt!". S. 69-70.  
"3. vej: "De klapper midt i sangene - Genrehybrider". S. 97-100.  
"5. vej: "Nu skal de selv skabe rollen" - Devised Teater. S. 123. 
 
Lærernoter til kapitlerne i OneNote  
 
Tiden: Den globale verden og Danmark – oversigt i OneNote 
 

Det episke teater – oversigt: https://dramatik.systime.dk/?id=274 
 
Det moderne teater – oversigt: 
https://dramatik.systime.dk/index.php?id=286&L=0>  
 
Klip fra Youtube 
 
Andreas Garfield, Hjem kære hjem – i uddrag  
 

Forestilling, Punk – a rebel never dies, Black Box Dance Company 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid:  ca 21 lektioner 

https://dramatik.systime.dk/?id=274
https://dramatik.systime.dk/index.php?id=286&L=0
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Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

  
• Opnå en grundlæggende viden om centrale tendenser i 

teatret fra årtusindeskiftet til og med i dag  
• skabe og forstå konkrete sceniske udtryk med udgangs-

punkt i centrale tematikker og metoder/arbejdsformer, 
som ses i det moderne teater  

• analysere egne og andres sceniske udtryk med centrale 
fagbegreber 

• reflektere over den skabende proces og produktet 

• forstå og anvende centrale teknikker fra forskellige sce-
nekunsttraditioner 

• arbejde kreativt, innovativt og selvstændigt i samspil med 
andre med henblik på at udvikle og realisere sceniske 
idéer  

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
Øvelser på gulv, devisede visninger med peer feed-back, klasseundervisng etc 
 
 
 
 
 

Retur til forside 
 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 5 
 

Eksamensprojektet 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Grupper: 
Helena, Kristine og Raqib, ’Før Brylluppet’  

– med inspiration fra Fucking Åmål og Below the Mouth 
 
Henrik og Maja: ‘The Woolf and the Lamb’ 
 
Marcus og Christian, ’Venskab’,  
 
Xiaojian og Konrad: ’Titanic’ 
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Stine, Julie og Elsa, ’Den tid på året’  

 
 
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid ca 21 lekt 
 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 

• skabe og forstå konkrete sceniske udtryk  
• analysere egne og andres sceniske udtryk med centrale 

fagbegreber 

• reflektere over den skabende proces og produktet 

• forstå og anvende centrale teknikker fra forskellige sce-
nekunsttraditioner 

• arbejde kreativt, innovativt og selvstændigt i samspil 
med andre med henblik på at udvikle og realisere sceni-
ske idéer 

 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
Øvelser på gulv, arbejde med at skabe en forestilling i grupper, peer-feed-back 
 

 
 

 
 


