
 

Side 1 af 7 

Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin December 2022 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Dramatik C 

Lærer(e) Marie Louise Lund Henriksen (MLH) 

Hold 1rst dr 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i faget 

Forløb 1 
Introforløb om improvisation, humor og reteatralisering  

Forløb 2 
Det naturalistiske teater / Realistiske teater (Konstantin Stanislavskij / Jens 

Arentzen) 

 

Forløb 3 Absurd Teater 

Forløb 4 Commedia dell arte 

Forløb 5 Eksamensprojekter 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Forløb 1 

 

Introforløb om improvisation, humor og reteatralisering 

Forløbets  

indhold og 

fokus 

Introduktion til faget og til portfolioen. 

Dramaøvelser omkring: Kropssprog, statusskift, fokus, koncentration, bevidsthed 

om krop og rum, impuls, aktion-reaktion, spændingsopbygning, blik- og taleretning, 

undertekst, kroppen som redskab samt improvisationer.  

Derudover bevidsthed om: Iscenesættelse, om arrangement, om realisme vs. stilise-

ring, billede på og billede af samt karakter vs. type. 

 

- Miniprojekt: En reteatralisering af H.C. Andersens Klods Hans. 

- Supplerende: Introduktion til Forumteater 

- Forestilling: Erasmus Montanus, Aarhus Teater, 2022 

 

Faglige mål Eleverne skal opleve komfortzone i forbindelse med at have dramatik, hvilket gøres 

gennem indlevende indledningsøvelser. Meget af teorien omsættes i praksis via øvel-

ser/improvisationer, som viser tingene på egen krop. De skal derigennem opnå en 

større forståelse for faget og fagets muligheder og lære nogle redskaber at kende, 

som de kan bruge fremadrettet i kommende projekter. De skal altså anvende drama-

ets og teatrets teknikker i problemløsning og ideudvikling, og ikke mindst lære at re-

flektere over den skabende proces og produktet. 

 

Miniprojektet skal gøre eleverne scenevante, samt give dem en forståelse af at skabe 

og forstå et scenisk udtryk (med henblik på eksamen). Som lærer får jeg samtidig et 

indtryk af, hvor meget kunnen de har tilegnet sig indtil videre. 

 

Introduktionen til Forumteater skal vise eleverne en alternativ og innovativ måde at 

anvende teater på. 

 

Kernestof - Grundlæggende begreber, teknikker og metoder, der knytter sig til arbejdet med 

fysiske udtryk, dialoger, improvisation og rollespil. 

- Den levende teaterforestilling og andre performative udtryk set i en kulturel og 

global kontekst (Erasmus Montanus). 

 

Anvendt  

materiale. 

 

Litteratur 

Karen Sørensen: Dramatik – En Grundbog (2011)  

s.11-22 / s.27-28 / s.33-36 / s.45 / s.54-55 / s.62-69 

 

Forskellige improvisationsøvelser og teaterlege. 

 

H.C. Andersen: Klods Hans 

 

Forestilling: Erasmus Montanus, Aarhus Teater, 2022  

+ Oplæg om forestillingen ved arkivar Marianne Philipsen. 

 

Supplerende litteratur: Forumteater https://teaterleksikon.lex.dk/forumteater  

 

https://teaterleksikon.lex.dk/forumteater
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Forløbets samlede undervisningstid: ca.15 timer (20 lektioner) + Teatertur til 

Aarhus Teater: ”Erasmus Montanus”. 

 

Arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, dramaøvelser, små improvisationer, kropsmimik, stemmetræ-

ning, figuropbygning, IT i form af OneNote, portfolio mm., projektarbejdsform, 

praktiske øvelser.  
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Forløb 2 

 

Det naturalistiske teater / realistiske teater (Konstantin Stanislavskij / Jens 

Arentzen) 

 

Forløbets 

indhold og 

fokus 

Naturalisme: Den 4.væg, virkelighedsillusion, kukkasse. 

 

Power Point med øvelser omkring: Systemet, Det magiske HVIS, De givne omstæn-

digheder, motivering, undertekst/indre monolog og sanseerindring.  

 

Øvelser omkring Systemet, indlevelse i rollen, det magiske HVIS, de givne omstæn-

digheder, motivering, undertekst, sanseerindring, koncentrationscirklerne og karak-

teropbygning via karakterkort. 

 

Introduktion til begrebet: Verfremdung som brud på naturalisme. 

 

Faglige mål Indsigt i den naturalistiske scenekunsttradition. Herunder afprøvning af teori i prak-

sis – øvelser fra Stanislavskijs Systemet og fra Arentzens Skuespillerens Værktøjer.  

Derudover har eleverne set et uddrag fra Henrik Ibsens ”Et Dukkehjem” for at få 

en forståelse af de naturalistiske/realistiske elementer og fagbegreber. 

Refleksion over: Hvorfor er det svært at spille naturalistisk/realistisk teater? - Teater 

er ikke kun talent – det er hårdt (for)arbejde.  

 

Kernestof - Introduktion til den naturalistiske teatertradition 

- Den levende teaterforestilling (Erasmus) 

- Reception og erkendelse gennem kunst 

- Indsigt i grundlæggende begreber, teknikker og metoder: Introduktion og de-

monstration af/til Systemets filosofi og teatermæssige særtræk + Indsigt i Skuespil-

lerens værktøjer. 

 

Anvendt  

materiale. 

 

Karen Sørensen: Dramatik – En Grundbog (2011) 

S.68-71 

 

Klar Scene 

S.104-107 / S.112-115 

 

Verfremdung: https://teaterleksikon.lex.dk/verfremdung  

 

DVD: Jens Arentzen: Skuespillerens værktøjer 

 

Forløbets samlede undervisningstid: ca.12 timer (16 lektioner) 

 

Arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, teori i praksis for derved bedre at kunne forstå og huske det 

(learning by doing). Gruppearbejde, bearbejdning af læsestof med mundtlige oplæg, 

iscenesættelse. Portfolio-arbejde.  

 

Skriftlig besvarelse af spørgsmål omkring naturalisme (forløb 2). 

 

 

 

https://teaterleksikon.lex.dk/verfremdung
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Forløb 3 

 

Absurd Teater 

Forløbets 

indhold og 

fokus 

Lineær og cirkulær dramaturgi (holdt op imod berettermodellen) 

Eksistentialisme 

Det absurde teaters grundvilkår 

Det absurde teater >< det naturalistiske teater 

Det absurde sprog, skred mellem tegn og indhold, gestik og tonefald, at spille imod 

teksten. 

Skinddialog 

Grotesk mimik mm. 

Begrebsafklaring 

Tilblivelse af absurd iscenesættelse vha. billeder  

Iscenesættelser 

Kontraster 

Eksempel på absurd teater i dag – Line Knutzons ”Først bli’r man jo født” 

 

Faglige mål Vished omkring den absurde scenekunsttradition og de absurde teknikkers effekt. 

Absurd iscenesættelse med henblik på forståelse af konkrete absurde begreber, tek-

nikker og metoder – samt sceniske udtryk og demonstration af disse. 

 

Kernestof - Introduktion til den absurde teatertradition 

- Indsigt i grundlæggende begreber, teknikker og metoder. 

- Grundlæggende principper for udvikling og realisation af en scenisk ide. 

 

Anvendt  

materiale. 

 

Karen Sørensen: Dramatik – En Grundbog (2011) 

S.99-102 / S.121-124 / S.130 / S.134 / S.138 

 

Klar Scene.  

S.140-156 (s.143-145: billeder) 

 

Line Knutzon: Først bli’r man jo født (uddrag fra manus: scene 1 + 2) 

 

Stupid Clown: https://youtube.com/watch?v=uS6DNtkvac8 

 

Beckett: Venter på Godot (uddrag): https://www.dr.dk/bonanza/serie/472/tv-t---

60erne/63714/vi-venter-paa-godot  

 

Forløbets samlede undervisningstid: ca.9 timer (12 lektioner) 

 

Arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, vekselvirkning mellem teori og praksis, iscene-

sættelse af absurd forestilling, begrebsafklaring. Portfolio-arbejde.  

 

Skriftlig besvarelse af spørgsmål omkring absurd teater (forløb 3). 

 

 

 

 

 

https://youtube.com/watch?v=uS6DNtkvac8
https://www.dr.dk/bonanza/serie/472/tv-t---60erne/63714/vi-venter-paa-godot
https://www.dr.dk/bonanza/serie/472/tv-t---60erne/63714/vi-venter-paa-godot
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Forløb 4 

 

Commedia dell arte 

Forløbets 

indhold og 

fokus 

Commedia dell artes historiske forudsætninger. 

Commedia dell arte og komedie mere generelt – spillestil, teatrale virkemidler, komi-

ske virkemidler + praktiske øvelser omkring disse: Lazzies, snublescener samt take- 

og double-takes.  

Commedia dell artes ”faste typer” + Figurarbejde – særligt: Pantalone, Harlekin og 

El Capitano. Bevidsthed om, at det elskende par, de eneste uden masker, er sværere 

at spille end de andre figurer. 

 

Flaminco Scala: Tandudtrækningen (fra Klar Scene s.50) 

 

Workshop med Neil Tye: Commedia dell arte. 

 

Faglige mål Gøre eleverne bevidste om datidens masketeater, fokus på kroppen som udtryk, når 

ansigtet er væk. 

Gøre opmærksom på roller som typer – ikke som individer.  

Arbejde kreativt og innovativt, selvstændigt og i grupper, med henblik på udvikling 

og realisering af sceniske ideer. 

Refleksion over proces og produkt. 

 

Kernestof - Commedia dell arte som stilretning og teatertradition. 

- Kreativt arbejde i samspil med andre 

- Udvikling af sceniske ideer 

- Demonstration af viden 

 

Anvendt  

materiale. 

 

Klar Scene 

S.42-47 / S.50-51 

 

Youtube-video om take og double-take: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZbvhKe-smMk  

 

90 års fødselsdag: https://www.youtube.com/watch?v=jOHurRzt8Xk  

 

Workshop med Neil Tye: Commedia dell arte. 

 

Supplerende:  

Forestilling: Før vi forsvinder, Team Teatret 2022 

 

Forløbets samlede undervisningstid: ca.12 timer (16 lektioner) 

 

Arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, projektarbejde, gruppeprojekter, workshop, soloarbejde med 

bl.a. figurerne, kropsfokuseret arbejde, IT. Portfolio-arbejde.  

 

Skriftlig besvarelse af spørgsmål omkring commedia dell arte (forløb 4). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZbvhKe-smMk
https://www.youtube.com/watch?v=jOHurRzt8Xk
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Forløb 5 

 

Eksamensprojekter 

 

Forløbets 

indhold og 

fokus 

I små grupper arbejdes der med opbygning og redigering af manuskript, scenografi, 

komposition, kostumevalg, sceniske udtryk, skuespilteknik, instruktion og evaluering 

af det opførte eksamensprojekt i form af skriftlig portfolio om projektet. 

Derudover vises elevernes eksamensprojekter for et inviteret publikum. 

 

Hvordan bygges en rolle op? 

Hvordan udformes et stykke, der er sat sammen af brudstykker? 

Hvordan bibeholdes den røde tråd? 

Hvordan er vi tro overfor en eller to teaterretninger? 

 

Faglige mål Opbygning, skabelse og realisering af en forestilling fra bunden.  

Analysere egne og andres sceniske udtryk med centrale fagbegreber.  

Refleksion over den skabende proces og produkt.  

Forstå og anvende centrale teknikker fra forskellige scenekunsttraditioner.  

Arbejde kreativt og innovativt i grupper med henblik på at realisere en scenisk ide 

for en målgruppe. 

 

Kernestof - Grundlæggende principper for udvikling og realisering af en scenisk ide.  

- Begrebsafklaring 

- Stemmetræning 

 

Anvendt  

materiale. 

 

Forløbets samlede undervisningstid: ca.15 timer (20 lektioner) 

Arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, projektarbejde, anvendelse af tillærte redskaber gennem året, 

skriftligt arbejde, gulvarbejde, gulvøvelser, selvstændigt projektarbejde. 

 

Kahoot: Gruppearbejde: Udarbejdelse af spørgsmål til de emner, der er gennemgået. 

 

Eksamensgrupper: 

1. Iben, Caroline, Lukas: Hjem kære hjem 

2. Oliver, Wictor, Liva, Amalie: Johns Åbenbaring 

3. Stella, Christine, Thue, Lau: Kvinde kend din krop 

4. Sara, Elif, Magnus, Joachim: Guitaristerne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


