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Undervisningsbeskrivelse  

 

 

Termin December 2020  

Institution VUC Storstrøm  

Uddannelse Hfe – fjernundervisning  

Fag og niveau Dramatik C  

Lærer(e) Cecilie Ellebjerg Østergaard, Malene Kirstine Marie Nivaro  

Hold 9drc2f30  

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 
Introforløb: Hvad er teater?  

Titel 2 
Skuespilleren  

Titel 3 Commedia dell’arte  

Titel 4 Naturalistisk teater  

Titel 5 Samtidsteatret  

Titel 6 Eksamensprojekt  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

Nb! Et skema for hvert forløb 

Titel 1 

 

Introforløb: Hvad er teater?  

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

plerende stof 

 

Karen Sørensen: Dramatik en grundbog (I-bog), kap. 2. Teaterforestillingen: 

• Det moderne teater 

• Teaterforestillingens elementer 

• Teaterforestillingen og tilskueren 

• Realisme versus stilisering 

• Billeder og lyd – musik og sange 

 

Youtube-klip fra Anden på Coke 

 

Lille skriv om performance-genren (Gyldendals Teaterleksikon).    

 

 

 

 

 

Omfang 

 

15 lektioner  

Særlige fokus-

punkter 

 
Fokuspunkter:  
 
"At sige ja!" 
Åbenhed 
Hukommelse 
Gestik 
Mimik 
Kropsbevidsthed 
Aktion - reaktion 
Samarbejde 
Volumen 
Variation 
Tempo 
Stemmekvalitet 
Forholdet ml. fysiske og psykiske handlinger 
Udtryksniveauer 
Status 
Improvisation 
Rum - figur - forløb 
Tableaux Vivant 
Realisme og stilisering 
 
Faglige mål:  
 
Efter modulet skal kursisten:  
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- Have et basalt kendskab til teatret som kunstform, dets elementer og virkemid-
ler  
- Have kendskab til- og erfaring med basale drama-øvelser - både selvstændigt og 
i grupper  
- Have kendskab til basale udtryk og begreber inden for drama og teater og kun-
ne anvende disse i praksis  
- På et basalt niveau kunne forholde sig reflekteret til egne og andres kreative 
udtryk på gulvet  

 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Fjernundervisning, dvs. kursisterne selvstuderer det faglige stof og demonstrerer 

fagligheden via opgaver med fyldig lærerrespons og tilbud om videokonference. 

• Kursisterne mødes til workshop 1 på VUC i Næstved 

• Øvelser på gulv, par – og gruppearbejde 

• Individuelt skriftligt arbejde 
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Titel 2 

 

Skuespilleren   

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

plerende stof 

 

Karen Sørensen: Dramatik en grundbog (I-bog), kap. 1. Skuespilleren: 

• Skuespillerens virkemidler 

• Kroppen som redskab 

• Skuespilleren og fortællingen 

• Skuespilleren og underteksten 

• Skuespilleren og replikken 

• Skuespilleren og spillestilen 

 

Uddrag fra stykket Mand møder kvinde - teori og praksis af Roland Schim-

melpfennig, 2006/2007. 

 

 

 

Omfang 

 

15 lektioner  

Særlige fokus-

punkter 

Fokuspunkter:  

• Undertekst 

• Blikretninger 

• Karakter versus type 

• Taleretninger 

• Variation   

 

 

Faglige mål: 

 

Efter modulet skal kursisten kunne: 

- Forstå og anvende centrale teknikker fra forskellige scenekunsttraditioner 

- Reflektere over- samt analysere forskellige sceniske udtryk, fysiske såvel som 

verbale 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 

• Fjernundervisning, dvs. kursisterne selvstuderer det faglige stof og de-

monstrerer fagligheden via opgaver med fyldig lærerrespons og tilbud 

om videokonference. 

• Afleveringsformer: Videoafleveringer og skriftlige opgaver 

• Øvelser på gulv 

 

 

 

 

 

 



 

 

Side 5 af 9 

Titel 3 

 

Commedia dell’arte   

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

plerende stof: 

 

Henrik Flygare m.fl., Klar Scene, 1994, Forlaget Drama (pdf) ss 42-47.  

 

Youtube-klip til Commedia dell’arte: 

• National Theatre: Commedia dell’arte: Character Shape 

• Lazzi in Commedia dell’arte 

• The Lazzo of the Fly 

• 90-årsfødselsdagen 

• Double Take – TDF’s Theatre Dictionary – Defining Theatre Terms  

 

 

Omfang 

 

15 lektioner  

Særlige fokus-

punkter 

Fokuspunkter:  
 

• Genrens oprindelse 
• Scenografien 
• Persongalleriet i Commedia dell'arte 
• Improvisation  
• Status   
• Udtryksniveauer  
• Klovn 
• Type versus karakter  
• Scenario (handlingsskitse)  
• Lazzi (komiske indslag)  
• Inspirationen fra Commedia dell'arte i nyere teaterformer og udtryk 

 
 
Faglige mål:  
 
Efter modulet skal kursisterne:  
 

• Have opnået et grundigt kendskab til- og overblik over Commedia dell'-
arte som teaterhistorisk tradition 

• Kunne anvende traditionens særlige udtryk og spillestil både selvstændigt 
og i samspil med andre 

• Kunne analysere, karakterisere og reflektere over udtryk fra traditionen - 
herunder egne øvelser, videoklip m.m.  

• Kunne skabe sceniske udtryk/realisationer fra traditionen i samspil med 
andre  

• Kunne perspektivere og relatere den opnåede viden til nyere teaterfor-
mer og sceniske udtryk 
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Væsentligste ar-

bejdsforme 

• Fjernundervisning, dvs. kursisterne selvstuderer det faglige stof og de-

monstrerer fagligheden via opgaver med fyldig lærerrespons og tilbud 

om videokonference. 

• Kursisterne mødes til workshop 2 på VUC i Næstved. Pino Bentsen er 

gæstelærer og underviser i Klovn.   

 

 

 

 

 

 

 

Titel 4 

 

Naturalistisk teater  

Indhold Henrik Flygare m. flere, Klar Scene, 1994, Forlaget Drama,  

ss 104 – 107 ’Naturalisme’ 

 

Dramatik en grundbog – 6.5.5: Naturalismen – oversigt 

 

Trailer og interviews med skuespillere fra Aalborg Teaters iscenesættelse af Et 

Dukkehjem, 2019.  

 

Henrik Ibsen, Et Dukkehjem, 1879 - i uddrag  

 

Forestilling: Et Dukkehjem, Det Kongelige Teater.  

 

 

Omfang 

 

15 lektioner  

Særlige fokus-

punkter 

Fokuspunkter:  

• Baggrunden for det naturalistiske teater (tiden) 

• Naturalistisk scenografi 

• Forestillingsanalyse 

• Stanislavskijs psykologiske spillestil - herunder: 

• "Det magiske hvis" 

• Stemningserindring 

• Motivering 

• De givne omstændigheder 

• Indre konflikt  

 

Faglige mål for modulet 

 

Efter modulet skal kursisterne:  

 

• Have opnået et grundigt kendskab til- og overblik over naturalismen som 

genre og den teaterhistoriske periode, som knytter sig til stilarten   

• Kunne anvende centrale elementer fra Stanislavskijs skuespilteknik - bå-

de i øvelser og små sceniske realisationer  
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• Kunne analysere, karakterisere og reflektere over sceniske udtryk, som 

knytter sig til det naturalistiske teater    

• Kunne skabe sceniske udtryk/realisationer ved brug af skuespilteknikken 

og væsentlige udtryk fra traditionen  

• Kunne perspektivere og relatere din viden til andre fag og perioder 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

• Fjernundervisning, dvs. kursisterne selvstuderer det faglige stof og de-

monstrerer fagligheden via opgaver med fyldig lærerrespons og tilbud 

om videokonference. 

• Afleveringsformer: Videoafleveringer og skriftlige opgaver 

• Øvelser på gulv 

• Ekskursion  
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Titel 5 

 

Samtidsteatret  

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

plerende stof 

 

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. 

"5. vej: "Nu skal de selv skabe rollen" - Devised Teater. S. 123. 

 

Lærernoter til kapitlerne i Canvas.  

 

Tiden: Den globale verden og Danmark – oversigt i Canvas 

 

Oversigter over organisationshierarkier (hierarkisk struktur og flad struktur med 

inspiration fra Lene Kobbernagel)  

 

Video om Verfremdung og Brechts episke teater i Canvas  

 

Klip fra Mungo Parks ”Kvinde kend din krop” (2012) - en devised forestilling 

 

Omfang 

 

15 lektioner  

Særlige fokus-

punkter 

Fokuspunkter:  

• Fra tekst til scene 

• Udvalgte verfremdungseffekter fra Brechts Episke teater  

• Teaterprocesser – devising som procesform  

 

Faglige mål:  

 

Efter modulet skal kursisterne:  

 

• Have opnået en grundlæggende viden om centrale tendenser i teatret fra 

årtusindeskiftet til og med i dag 

• Kunne skabe og forstå konkrete sceniske udtryk med udgangspunkt i 

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

teater 

• Kunne analysere egne og andres sceniske udtryk med centrale fagbegre-

ber 

• Kunne reflektere over den skabende proces og produktet 

• Kunne forstå og anvende centrale teknikker fra forskellige scenekunst-

traditioner 

• Kunne arbejde kreativt, innovativt og selvstændigt i samspil med andre 

med henblik på at udvikle og realisere sceniske idéer  
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Væsentligste ar-

bejdsformer 

• Fjernundervisning, dvs. kursisterne selvstuderer det faglige stof og de-

monstrerer fagligheden via opgaver med fyldig lærerrespons og tilbud 

om videokonference. 

• Afleveringsformer: Videoafleveringer og skriftlige opgaver 

• Øvelser på gulv 

 

 

 

Titel 5 

 

Eksamensprojekt  

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

plerende stof 

 

Kursisternes egne eksamensprojekter  

 

Følgende kapitler fra Dramatik en grundbog:   

• Dramaturgiske modeller (Dramaets komposition) 

• Arrangement (Iscenesættelse) 

• Scenografi - fra ca fvt. til ca. 1700   

• Scenografi - fra 1700 til vor tid 

 

Artikel om replikarbejde med skuespiller Susanne Bonde fra fagbladet RePlik-

ker.  

 

 

Omfang 

 

15 lektioner  

Særlige fokus-

punkter 

Faglige mål:  
 
Kursisterne skal kunne:  
 

• 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 scenekunsttraditio-

ner 

• arbejde kreativt, innovativt og selvstændigt i samspil med andre med 

henblik på at udvikle og realisere sceniske idéer 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

• Fjernundervisning, dvs. kursisterne selvstuderer det faglige stof og demonstre-

rer fagligheden via opgaver med fyldig lærerrespons og tilbud om videokonfe-

rence. 

• Kursisterne mødes til den afsluttende eksamensprojekt-workshop, som forlø-

ber over 2 dage. 

 

 

 


