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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin December 2019 

Institution Horsens HF og VUC 

Uddannelse Hf/hfe 

Fag og niveau Dramatik C 

Lærer(e) Kasper Hougaard Wettergren 

Hold drC 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion til skuespilleren – kroppen som redskab og den kreative proces 

Titel 2 Naturalistisk teater og Stanislavskij 

Titel 3 Episk teater 

Titel 4 Absurd og moderne iscenesættelse (forestillingsanalyse og midtvejsprojekt)  

Titel 5 Improvisationsteater 

Titel 6 Eksamensprojekt (og mødet med det professionelle miljø) 
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Titel 1 

 

Introduktion til skuespilleren – kroppen som redskab og den kreative proces 

 

Indhold Sørensen, Karen: Dramatik – en grundbog, Systime, 2009, side 11-19, 21- 
22, 27-30, 62-64, 72, 97. (Uddrag fra Nicoline Werdelin: Den blinde maler og 
Line Knutzon: Snart kommer tiden). 
 
Emner og øvelser: 
- Tableauet – det kropslige udtryk 
- Tillidsøvelser 
- Improvisation 
- Stemmetræning 
- Blikretning, motivation og undertekst 
- Arrangement 
- Udtryksvariationer og udtryksniveauer 
- Skabe en historie 

- Karakter vs. type 

 

Uddrag fra forestillingen All My Dreams Come True af Christian Lollike på Aar-

hus Teater 2013. 

 

Omfang 

 

12 lektioner á 55 min. 

Særlige fokuspunk-

ter 

- skabe tillid og plads til hinanden 
- stå på en scene 
- forstå kroppen som redskab i skuespillet 
- arbejde med det kropslige udtryk 

- forstå og undersøge den kreative proces 
 
Faglige mål: 
- skabe og forstå konkrete sceniske udtryk 
- reflektere over den skabende proces og produktet  

 

Kernestof: 
- grundlæggende principper for udvikling og realisation af en scenisk idé  

- grundlæggende begreber, teknikker og metoder, der knytter sig til arbejdet 
med fysiske udtryk, dialoger, improvisation og rollespil  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde med fremlæggelser, øvelser med refleksion. 

Iscenesættelse af kort uddrag fra Line Knutzon: Snart kommer tiden. 
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Titel 2 

 

Naturalistisk teater og Stanislavskij 

Indhold Sørensen, Karen: Dramatik – en grundbog, Systime, 2009, side 31 (uddrag af Hen-
rik Ibsen: Vildanden), 70-73. 
 
Flygare, Henrik m.fl.: Klar Scene – en introduktion til teater, Drama, 1994, side 104-
107. 
 
Uddrag fra forestillingen Vildanden fra 1966, 
https://www.dr.dk/bonanza/serie/583/henning-moritzen/51989/vildanden-1-
del 
 
Uddrag fra filmen The Daughter, Roadshow Films, 2015. 
 
Uddrag fra dokumentar om opsætningen af Fröken Julie på Dramaten 2005 - 
Maria Bonnevie, Mikael Persbrandt - part 1/2 og part 2/2, 
https://www.youtube.com/watch?v=NdkKnyBYKw4 
https://www.youtube.com/watch?v=iAlL3XDEzp4  
 
Øvelser med Konstantin Stanislavskijs metoder: 
- Det magiske hvis 
- De givne omstændigheder 
- Psykisk og fysisk erindring 
- Motivation og blikretning 

- Undertekst 

 

Omfang 

 

12 lektioner á 55 min. 

Særlige fokus-

punkter 

- forstå teori om naturalismen og se perioden i en historisk sammenhæng 
- selvstændigt projektarbejde omkring et givent naturalistisk tekstuddrag 
 
Faglige mål: 
- skabe og forstå konkrete sceniske udtryk 
- arbejde kreativt, innovativt og selvstændigt i samspil med andre med henblik 
på at udvikle og realisere sceniske idéer for eller med en målgruppe 
- forstå og anvende centrale teknikker fra forskellige scenekunsttraditioner   

 

Kernestof: 

- grundlæggende principper for udvikling og realisation af en scenisk idé 
- mindst to væsensforskellige teatertraditioner med indbyrdes historisk spred-
ning  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde med fremlæggelse, 

forestillingsanalyse, iscenesættelse af uddrag fra Henrik Ibsen: Vildanden. 

 

 

 

 

 

https://www.dr.dk/bonanza/serie/583/henning-moritzen/51989/vildanden-1-del
https://www.dr.dk/bonanza/serie/583/henning-moritzen/51989/vildanden-1-del
https://www.youtube.com/watch?v=NdkKnyBYKw4
https://www.youtube.com/watch?v=iAlL3XDEzp4
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Titel 3 

 

Episk teater 

Indhold Sørensen, Karen: Dramatik – en grundbog, Systime, 2009, side 74-76. 
 
Flygare, Henrik m.fl.: Klar Scene – en introduktion til teater, Drama, 1994, side 124-
126. 
 
Uddrag fra (skrako)-forestillingen Biblen, ”Biblen – Moses”, 
http://www.youtube.com/watch?v=RNV0rfIllo4 
 
Uddrag fra forestillingen Excerpts from Lecture, Mungo Park 2011, 
https://vimeo.com/34464690  
 
Uddrag fra filmen Dogville, Filmek AB m.fl., 2003. 
 
- Diverse øvelser med Bertolt Brechts ”Verfremdungseffekt” 

 

Omfang 

 

12 lektioner á 55 min. 

Særlige fokuspunk-

ter 

- forstå teori om episk teater og se perioden i en historisk sammenhæng 
- analysere og genkende episke træk 
- arbejde med episke virkemidler og Verfremdungseffekten 
 
Faglige mål: 
- 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 scenekunsttraditioner  

 

Kernestof: 

- mindst to væsensforskellige teatertraditioner med indbyrdes historisk spred-

ning  

- grundlæggende principper for reception og erkendelse gennem kunst  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, fælles audiovisuelt projektarbejde, parøvel-
ser med fremlæggelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=RNV0rfIllo4
https://vimeo.com/34464690
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Titel 4 

 

Absurd og moderne iscenesættelse (forestillingsanalyse og midtvejsprojekt) 

Indhold Sørensen, Karen: Dramatik – en grundbog, Systime, 2009, side 106-111. 
 
Flygare, Henrik m.fl.: Klar Scene – en introduktion til teater, Drama, 1994, side 140-
142. 
 
Dam, Birgitte m.fl.: 90’ernes TEATER – tendenser i dansk teater og dramatik, AR-
TE/Dansklærerforeningen, 1993, side 23-29, 33-34. 
 
Peter Elung-Jensen m.fl.: San se lig hed – Performanceteater i DK, 1997. Afsnittet 
om ”Performanceteater – moderne montage”. 
 
Forestillingsanalyse af forestillingen Torben Toben, Dr. Dantes Aveny 2000, 
https://www.dr.dk/bonanza/serie/524/tv-t---00erne/68290/torben-toben   

Uddrag fra forestillingen Mens vi venter paa Godot, Folketeatret 2013, 

https://www.youtube.com/watch?v=BuLWqGiAH0Q  
 
Trailer til forestillingen Men og Mahler, Teater Momentum 2014, 
https://www.youtube.com/watch?v=V9q8qclRS2g  

Palle Granhøj om obstruktionsteknikken: ”Palle Granhøj: Obstruction”, 
https://vimeo.com/18530985  

Uddrag fra forestillingen Atlantes, Teatergruppen ”Kom de bagfra” 1996, 
https://www.youtube.com/watch?v=VyjUjpY9drg  
 
Trailer til forestillingen War Sum Up, Hotel Pro Forma 2011, 
https://www.youtube.com/watch?v=xSsJuh1h13Q 

Midtvejsprojekt med iscenesættelse af forskellige scener fra Line Knutzons 
Torben Toben og Splinten i Hjertet, samt Christian Lollikes Service Selvmord. 

Øvelser med: 
- Den absurde spillestil 
- Cirkulær og lineær dramaturgi 
- Devising 
- Tavs forhandling af Janek Szatkowski 
- Obstruction 
- Performance 
 
Samarbejde med dansk, som også har arbejdet med Line Knutzon. 
  

Omfang 

 

18 lektioner á 55 min. 

Særlige fokuspunk-

ter 

- overskue og strukturere et projekt 
- arbejde selvstændigt og ansvarligt med sin egen rolle i projektet, samt reflekte-
re over egen rolle/deltagelse 
- anvende dramaets og teatrets teknikker i problemløsning og idéudvikling 
- lave forestillingsanalyse 
 

https://www.dr.dk/bonanza/serie/524/tv-t---00erne/68290/torben-toben
https://www.youtube.com/watch?v=BuLWqGiAH0Q
https://www.youtube.com/watch?v=V9q8qclRS2g
https://vimeo.com/18530985
https://www.youtube.com/watch?v=VyjUjpY9drg
https://www.youtube.com/watch?v=xSsJuh1h13Q


 

Side 6 af 8 

Faglige mål: 

- 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 scenekunsttraditioner  

- arbejde kreativt, innovativt og selvstændigt i samspil med andre med henblik 

på at udvikle og realisere sceniske idéer for eller med en målgruppe  
- behandle problemstillinger i samspil med andre fag.   

 

Kernestof: 

- grundlæggende principper for udvikling og realisation af en scenisk idé  
- grundlæggende principper for reception og erkendelse gennem kunst  
- mindst to væsensforskellige teatertraditioner med indbyrdes historisk spred-
ning  
- den levende teaterforestilling og andre performative udtryk set i en kulturel og 
global kontekst.  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Eksperimentelt arbejde, gruppearbejde, øvelser med refleksion, projektarbejde, 
elevstyret arbejde, lærervejledning, iscenesættelse, forestillingsanalyse.  
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Titel 5 

 

Improvisationsteater 

Indhold ”En introduktion til improviseret teater” 

https://www.emu.dk/sites/default/files/Note%20om%20improvisation_1.pdf 

 

Marianne Miami Andersen: Teatersport og improvisation, Gyldendal 1994, side 58-

60.  

 
Flygare, Henrik m.fl.: Klar Scene – en introduktion til teater, Drama, 1994, side 186-
187, øvelse 4 og 5. 

 

Tv-programmet Hotel Zimmerfrei - afsnit 5, 2012,  

https://www.youtube.com/watch?v=PgBgEpGzUos  

 

Uddrag fra filmen Borat, 20th Century Fox, 2006. 

 

Uddrag fra tv-udsendelsen 90-års fødselsdag, DR 2014.  

- med fokus på komik (take/dobbelttake osv.)  

 

Øvelser med diverse scenarier med inspiration fra commedia dell’arte. 

 

Øvelser med Keith Johnstones teknikker: 

- Sige ”ja”, give plads 

- Tilbud, accept, blokering  

- Statusskift 

- Platform, tilt 

 

Omfang 

 

10 lektioner á 55 min. 

Særlige fokuspunk-

ter 

- forstå og anvende forskellige improvisationsteknikker 

- spille med improvisationsteknikker i et større scenarie 

 

Faglige mål: 

- skabe og forstå konkrete sceniske udtryk  

- reflektere over den skabende proces og produktet 

- arbejde kreativt, innovativt og selvstændigt i samspil med andre med henblik 

på at udvikle og realisere sceniske idéer for eller med en målgruppe  
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

 

Kernestof: 

- grundlæggende principper for udvikling og realisation af en scenisk idé 

- grundlæggende begreber, teknikker og metoder, der knytter sig til arbejdet 

med fysiske udtryk, dialoger, improvisation og rollespil  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppediskussion, improvisation, øvelser med refleksion. 

 

 

https://www.emu.dk/sites/default/files/Note%20om%20improvisation_1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PgBgEpGzUos
https://en.wikipedia.org/wiki/20th_Century_Fox
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Titel 6 

 

Eksamensprojekt (og mødet med det professionelle miljø) 

Indhold Sørensen, Karen: Dramatik – en grundbog, Systime, 2009, side 64-65. 
 
Forestillingen Jordens Indre, Simone Isabel Nørgaard, Horsens Ny Teater 2019. 

 

Forestillingen The Nether, Jennifer Haley, Svalegangen 2019. 

 

Eksamensprojekter: 

- Mens vi venter på Godot af Samuel Beckett 

- Det er så det nye af Line Knutzon 

- Hjerteveninder af Pernille Nederland 

- Den stærkeste af August Strindberg  

- Kærtegn af Sergi Belbel 

- 13 Reasons Why af Jay Ashers 

- Et selvlavet stykke 

 

Omfang 

 

18 lektioner á 55 min. 

Særlige fokuspunk-

ter 

- skabe replikker og scener 
- overskue og strukturere et projekt 
- arbejde selvstændigt og ansvarligt med sin egen rolle i projektet 
- lave forestillingsanalyse 
- reflektere over eget projekt i forhold til den professionelle scene 
 
Faglige mål: 
- skabe og forstå konkrete sceniske udtryk  
- analysere egne og andres sceniske udtryk med centrale fagbegreber  
- reflektere over den skabende proces og produktet  
- arbejde kreativt, innovativt og selvstændigt i samspil med andre med henblik 
på at udvikle og realisere sceniske idéer for eller med en målgruppe  
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder  
 
Kernestof: 
- grundlæggende principper for udvikling og realisation af en scenisk idé  
- grundlæggende principper for reception og erkendelse gennem kunst  
- grundlæggende begreber, teknikker og metoder, der knytter sig til arbejdet 
med fysiske udtryk, dialoger, improvisation og rollespil  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Eksperimentelt arbejde, gruppearbejde, projektarbejde, iscenesættelse, elevsty-
ret arbejde, lærervejledning, forestillingsanalyse. 

 

 


