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Hold 16DR0C10E16 

 
 
 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 
1 

Introduktionsforløb 

Titel 
2 

Lille forløb 

Titel 
2 

Commedia dell´arte 

Titel 
3 

Improvisations teater 

Titel 
4 

Brecht og det episke teater - opgøret med naturalismen 

Titel 
5 

Forestilling på Esbjerg Musikhus 

Titel 
6 

Revision og Eksamen 
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Titel 1 
 

Introduktionsforløb 

Indhold Kernestof: 

Karen Sørensen: ”Dramatik. En grundbog”. Systime, 2009. s.  8‐10, 11‐13, 

14‐22, 25‐30, 47‐60, 62‐66, 84‐103, 106‐124, 126‐138, 144‐146.  

Supplerende stof: 

Jens Arentzen, (2006). Skuespillerens Værktøjer ‐ en indføring i skuespille‐

rens metode og teknik. Frydenlund. s. 9‐10, 11‐13, 15‐27, 28‐37 

 
 

Omfang 
 

6 gange 3 lektioner = 18 lektioner af 45 min.  

Særlige fokuspunk-
ter 

Klasse og gruppe arbejde: arbejde med samarbejde og åbenhed. 
Arbejde med at ”forstå og anvende begreber fra drama og teater”  

 Kropskontrol og bevidsthed, blikretninger, udtryksniveauer og virke-
midler. 

 Dialog og monolog arbejde 
 Aktion /reaktion 
 Krop og stemme øvelser 
 Publikum og deres rolle 
 Scenografiens betydning 
 Dramaets komposition 
 Refleksion 
 Teaterhistorie (kort intro til de forskellige tider) 
 Info om Eksamen 
 Lidt improvisation 

 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning. Praktisk arbejde for at forstå teorien. Gruppearbejde (2 og 
flere) samt lærerstyret praktisk arbejde.  
 

 
 
Titel 2 
 

Lille forløb 

Indhold Supplerende stof: 
 
Artikel: Kristine Lefevre Sckerl: ”Teatret giver rum for følelser”, 3 maj, 2014. 
Århus Stiftstidende. 
 

Omfang 3 gange 3 lektioner = 9 lektioner af 45 min. 
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Særlige fokus-
punkter 

”Skabe og forstå konkrete sceniske udtryk og spil” 
”Anvende dramaets og teatrets teknikker i problemløsning og idéudvikling” 
”Reflektere over den skabende proces og produktet” 
”Arbejde kreativt, innovativt og selvstændigt i samspil med andre” 
 

 Ideudvikling i tilfældige grupper - baseret på en følelse 
 Manuskriptskrivning, iscenesættelsesprincipper (tekst, skuespil, skuespil-

ler, scene og publikum. (en chance for at bruge teorien i praksis) 
 Udvikling af karaktere. 
 Realisering af idé i grupper og fremvisning af teaterstykket for resten af 

klassen. 
 Refleksion 

o Gæt og udlevelse af valgte følelse 
o Teoretisk evaluering - forklaring af teorier brugt. 
o Iagttagelse og refleksion af sceniske udtryk - af resten af klassen 

 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Gruppearbejde, eksperimentelt arbejde, arbejde ud fra teori, projektarbejde. 
 
 

Retur til forside 
 
 
 
Titel 3 
 

Commedia dell’arte 

Indhold Kernestof: 
Henrik Flygare m.fl. ”Klar Scene” (2010), s. 42-45 
 
Karen Sørensen: ”Dramatik. En grundbog”. Systime, (2009). s. 114‐115, 
126‐127, 131‐132, 136.  
 
Supplerende stof:  
 
Jens Arentzen, (2006). Skuespillerens Værktøjer ‐ en indføring i skuespille‐
rens metode og teknik. Frydenlund. S. 135‐152 
 
Henrik Flygare m.fl. ”Klar Scene” (2010). 

 ”Tjener for to herrer” Carlo Goldoni s. 52‐53 
 
YouTube klip: 

 The Lazzo of the Fly 

 Mr. Bean prepared for his exam 
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 AS2P Lazzi acrobazia cibo 

 Young Frankenstein — "What Hump?" (til 1:10) 

 Friends episode with joey's thesaurus 

 The World of Commedia dell’arte 

  

Omfang 
 

4 gange 3 lektioner = 12 lektioner af 45 min.  

Særlige fokuspunk-
ter 

 ”Skabe og forstå konkrete sceniske udtryk og spil” 
 ”Forstå og anvende centrale begreber fra drama og teater” 
 ”Anvende dramaets og teatrets teknikker i problemløsning og idéud-

vikling” 
 ”Reflektere over den skabende proces og produktet” 
 ”Arbejde kreativt, innovativt og selvstændigt i samspil med andre” 
 ”Forstå og anvende udvalgte teorier om europæisk drama og teater og 

se dem i en kulturhistorisk sammenhæng” 
 
Fokus på de faste karaktertyper og deres karakteristika 
Slagsmålslazzi 
Status skift 
gruppearbejde 
Arbejde med mimik 
Arbejde med masker 

 Realisering af idé i grupper og fremvisning af teaterstykket for resten af 
klassen. 

 Refleksion 
o Evaluering af valg af teknikker 
o Iagttagelse og refleksion af sceniske udtryk - af resten af klassen 

 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, lærerstyrede øvelser, gruppe arbejde, virtuelle arbejdsfor-
mer.  
Arbejde med udgangspunkt i karaktererne og improvisation.  
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Titel 4 
 

Improvisations forløb 

Indhold Supplerende stof: 
 
EMU: 
http://www.emu.dk/sites/default/files/Note%20om%20improvisation_1.pdf  
”En Introduktion til improvisations teater” 
 
 

Omfang 
 

3 gange 3 lektioner = 9 lektioner af 45 min.  

Særlige fokus-
punkter 

”Anvende dramaets og teatrets teknikker i problemløsning og idéudvikling”
”reflektere over den skabende proces og produktet” 
”Arbejde kreativt, innovativt og selvstændigt i samspil med andre” 
Improvisationsøvelser: 

 Få din partner til at føle sig godt tilpas og klog 

 Lyt til din mavefornemmese 

 Sig ”ja” 
Selvstændige sketch- vist for klassen med evaluering - komedie 
 
Kreation af egne karaktere - sammensat i tilfældige grupper og danne en improvise-
ret forestilling med disse karaktere (4-5 scener) - replikker skal improviseres.  
 
Visning af selvlavet forestilling - evaluering af karaktere - brug af virkemidler 

 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Lærerstyret undervisning, selvstændigt arbejde, gruppearbejde, eksperimentelt arbej-
de.  
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Titel 5 
 

Brecht og det episke teater - opgøret med naturalismen 

Indhold Karen Sørensen: ”Dramatik. En grundbog”. Systime, (2009). s. 68‐76 
 
PowerPoint præsentation 
 
Arbejde med tekster  
“En hård dags nat”‐ Anders Bodelsen 
”Rundt om Selma” ‐ Leif Panduro 
”Kuffertvognen” ‐ Sven Holm 
”Mungo Parks Kvinde kend din krop” ‐ Kamilla Wargo Brekling 
”Krig”, ”Undskyld”, ”Pis” ‐ Kamilla Wargo Brekling 
”Jeg mig fuck dig” ‐ Kamilla Wargo Brekling & Line Mørkeby 
”Slut” ‐ Kamilla Wargo Brekling 
 

Omfang 
 

4 gange 3 lektioner = 12 lektioner af 45 min 

Særlige fokuspunkter Lærerbaseret teoretisk undervisning. Focus på: 
 Naturalismen vs. episke teater  
 Episk teater - spillestil 
 Verfremdung 
 Fremvisningens spillestil vs. indlevelsens spillestil 
 Bertolt Brecht og hans vision 
 Montagemodellen 
 Scenografi - anti-illusion 
 Perspektivering til forestilling ”Lille mand hvad nu” som vi så. 

(se titel 6) 
 
Øvelser: 
Verfremdung - 3. person snak og fortælling 
Øvelse med fortæller 
Lærerinstrueret ”Circle of life” - løvernes konge, iscenesættel 
se/genskabning 
Arbejde med tekster - forestilling (naturlistisk og episk) 
Evaluering - forskellen og den effekter.  
 
Læsning af montage opbygget dramatiske tekster, overvejelse om evt. 
opsætning. 
 

Væsentligste arbejdsfor-
mer 

 

Klasseundervisning - lærerstyret, projekt arbejde. Fokus på Brecht og 
hans iscenesættelsesteknikker (Verfremdung). 
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Titel 6 
 

Forestilling på Esbjerg musikhus 

Indhold ”Lille mand, hvad nu?”  
baseret på Hans Falladas roman fra 1932, instrueret af Martin Lyngbo.   
Esbjerg musikhus 
 
Brugt til refleksion i forløb 5: ”Brecht og det episke teater - opgøret med naturalismen”
 
 

Omfang 
 

1 gange 3 lektioner = 3 lektioner af 45 min (10 oktober 2016) 

 
 
 
 
Titel 7 
 

Revision og Eksamen 

Indhold Oplæg om eksamen - Introduktion - videoer fra eksamensprojekter - gen-
nemgang af eksamen - start på eksamen  
 

Omfang 
 

8 gange 3 lektioner = 24 lektioner +/-  

Særlige fokuspunkter Klasse undervisning 
Valg af tekster 
Ideudvikling 
Fremstilling af forestilling 

Væsentligste arbejds-
former 

Klasseundervisning, og selvstændigt arbejde i grupper. Gruppe arbejde.  

 


