
 

  

1 Velkommen til Vågen Drama- og teaterlinje                                                                                                                    

Av Tiril Myhre Skår, 3MDRA 2016 

Tiden går fort når du er en dramaelev, før du vet ordet av det så tilbringer du ditt siste år på 

videregående som tredjeklassing. Dette betyr bare at ”livet på dramalinjå” er en uforglemmelig 

skole-opplevelse!  Det er nemlig ganske unikt å være en dramaelev, kontrasten mellom en 

dramaklasse og studiespesialiseringsklasse er enorm! Dette merkes allerede den første uka i 

førsteklasse.  En dramaklasse består nemlig av folk som deler de samme interessene, folkene er i 

tillegg veldig utadvendte og siden dramafagene krever at elevene må jobbe sammen, blir det utviklet 

et godt klassemiljø ganske fort.   

I førsteklasse får du på en måte finne ut litt om hvordan det er og hva du kan forvente av i de neste 

to årene. I andreklasse blir du møtt med mer teoretiske fag. Andre klasse vil kanskje virke som det 

tyngste året på videregående når du går på dramalinja, siden da har du ekstra dramafag i tillegg til 

vanlige fag, men jeg lover deg, det er verdt det! I andreklasse lærer du mer om skuespillerteknikker 

og spillestiler, men siden andreklasse er året du lærer disse teknikkene og det å bli tryggere på 

scenen som skuespiller, får du ikke så mye å velge selv hva du gjør. Dette året handler derfor mer 

med å ta imot beskjeder enn å gjøre ting til ditt eget. Dette forandres når du begynner i tredjeklasse. 

I tredjeklasse er det ”your time to shine” der får du skape ting på egenhånd og ta egne valg som du 

skal forsvare, noe som er veldig gøy å jobbe med! Likevel blir det flere teoretiske fag, men på den 

positive siden har du svært få vanlige fag. Si farvel til matte og fremmedspråk (hvis du ikke må ta 

tysk1 igjen på videregående) og hallo til ”Drama og samfunn” og TIP2! 

Siden at vi har vanlige fag i tillegg til dramafag er det ganske greit å finne ut om du faktisk er 

interessert i å gå videre med drama og teater eller om du bare synes det er en gøy hobby ved siden 

av å få en generell studiekompetanse. I tillegg gir dramalinja deg erfaring i å være utadvendt, kreativ, 

samarbeidsevne, bedre forståelse av hvordan du beveger kroppen din og det å presentere noe for en 

stor forsamling. Dette er ferdigheter man er heldige å få når du velger å gå på dramalinja, selv om du 

kanskje drømmer om å bli politibetjent, advokat eller kanskje til og med en skuespiller er dette en 

linje som du ikke kommer til å angre på at du valgte. 



 

  

2 Felles ordensregler for dramaelevene 

 

4 regler: 

I dramatimene... 

(1)   arbeider vi med innesko, barbeint eller med anti-skli sokker 

 (2)   møter vi i bevegelig tøy, hvis ikke lærer har gitt annen beskjed  

(3)    er vi nøye med vår personlige hygiene 

 (4)   legger vi bort smykker, mobiler, hodeplagg og tyggegummi før timen begynner  

 

Reglene ovenfor er basert på følgende: 

 ROM 

 Forlat alltid rommet i ryddig stand 

 Ingen mat inne i dramarommene 

 Sko samles på ett sted 

 Jakker og sekker oppbevares i skapet 

 KLÆR  

 Elevene må ha et sort antrekk (med ermer og lange ben) til bruk i 

vurdering/forestilling. Antrekket skal ikke ha striper, dekorasjoner eller logoer. 

 Utgangspunktet for en forestilling er helt barbeint, annet kommer under 

kostymering 

 Hatter, smykker etc. skal ikke brukes i teater & bevegelsestimene med hensyn til 

skaderisiko 

 ADFERD 

 Vær presis. Kommer du for seint, skal du entre salen/rommet med et minimum 

av lyd 

 Når timen begynner, samles vi til felles oppstart 

 Ha respekt for den som har ordet. Lytt til hverandre. En snakker om gangen 

 Mobiltelefoner skal være på lydløs og legges vekk 

 Ha respekt for inventar i de ulike rommene. Særlig teppene og speil! 

 Toalettbesøk legges til friminuttene 

 Undervisningsrommet skal ikke forlates i undervisningstiden, uten avtale med 

lærer  
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3 Veiledning for vurdering/egne vurderinger 

Læremålene: Spesifisert for hvert fag, tilgjengelig på fagets ITSL side. 

Vær obs på at alle læremålene som har begrep «å delta» vurderes underveis i prosessen. 

Karakterer og vurderinger: Blooms taksonomi  

Når man vurderer, begynner man ikke med en 6 og trekke nedover med «feil». Man begynner med 

2 og se hvor langt oppover eleven klarer å rekke i henhold til kompetansemålene: 

2-3 = beskrive/repetere 

3-4 = ta i bruk/forklare 

4 = sammenligne  

5 = drøfte og forsvare 

6 = syntese (trekk inn nye idéer baserte på forståelse av relevant kunnskap, dvs vise innsikt/oversikt) 

 

Når oppgaven sier…  

å beskrive: skal du gjengi fakta  

å greie ut: eller å gjøre rede for: skal du forklare med et kronologisk/logisk perspektiv 

å drøfte: skal du sette ting opp mot hverandre og sammenligne ulike sider/perspektiv 

å vurdere: skal du se på en sak fra ulike perspektiv og forsvare synspunkt for og i mot; rangering av 

ulike perspektiv 

Hvordan oppfyller eleven krav til Blooms taksonomi m.h.t. praktisk/muntlig arbeid?  

2-3 = aktiv deltakelse, synlig repetering av teknikker/kunnskap relevant for faget og den aktuelle 

oppgaven 

3-4 = bruke og forklare teknikker/kunnskap relevant til faget og den aktuelle oppgaven 

4 = bruke teknikker/kunnskap og demonstrere evne til å diskutere og sammenligne valgmuligheter 

basert på teknikker/kunnskap relevant for faget og den aktuelle oppgaven 

5 = bruke teknikker/kunnskap og demonstrere evne til å sammenligne, drøfte og forsvare 

valgmuligheter basert på teknikker/kunnskap relevant til faget og den aktuelle oppgaven, samt forsvare 

egne valg basert på fagkunnskap 

6 = Oppfylle alle krav til en 5´er og i tillegg oppnå en syntese (sammensmelting) av kunnskapen fra 

andre fag som resulterer i en sjeldent god framvisning/presentasjon  

 

  



 

  

4 Konkretisering av noen begrep i læremålene 

 

tilstedeværelse: tilskuerens opplevelse av at eleven er «her og nå» i den fiktive situasjon 

scenisk oppmerksomhet: eleven har fokus i den fiktive situasjonen og evt. medspilleren  

rolleidentifikasjon: synlig tegn på at eleven framstiller noe/noen annen enn seg selv 

karakterisering: karaktertrekk, egenskap og kjennetegn man tilegner rollen (ikke nødvendigvis 

naturlig for skuespilleren) 

innlevelse: eleven få publikum til å tro på rollefigurens tanker, handlinger, vilje og følelser  

fysisk uttrykk: eleven formidler rolle/situasjon/stemning osv. gjennom bruk av kroppen  

selvstendig uttrykk: eleven bruker fagenes teknikker for å skape et individuelt uttrykk basert på egen 

kreativ prosess innenfor gitte rammer (dvs. ikke kopiere/reprodusere) 

ekspressivitet: å tydeliggjøre og levendegjøre det eleven vil fortelle – enten uttrykket er forenklet 

eller overdrevet  

gi og ta impulser i samspill: timing i dialog, «listening» og tydeliggjøring av mål/taktikk i samspill 

timing: å gjøre riktig ting til riktig tid i henhold til forestillingens rytme og samspill med medspilleren 

og publikum  

utforske: (grunnen til at underveisvurdering er nødvendig i dramafag) en kreativ prosess hvor en 

bevisst ser på og prøver utvalgt materiale fra ulike innfallsvinkler. Dette innebærer en vurdering av 

hva som skal være med videre i prosessen frem mot produktet 

 

Et utvalg av tverrfaglige begrep  

(ikke fullstendig pensumstoff) 

 

VG1 

Dramatiske grunnelementer: fabel, figur, rom og tid 

Teaterets grunnelementer: A spiller B for C 

Scenisk uttrykk: Det totale inntrykket forestillingen gir, med bakgrunn i de kunstneriske valg (bruk av 

scenografi, lys, lyd, spillestil, tekst osv.) som er tatt 

Estetisk: I dette tilfellet – en forestillings kunstneriske inntrykk når det gjelder sansen for det 

harmoniske eller det vakre. F. eks. scenebilder som inneholder det gylne snitt er estetisk 

tilfredsstillende.  

Etikk/Etisk: Moralen er å skille mellom rett og galt. Etikken er handlinger man velger ut fra sitt 

moralske standpunkt.  

Teaterets funksjon: Teateret kan belære, belyse, behage, oppdra, og/eller provosere (agit-prop 

teater, f.eks.) 
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Iscenesettelse: (å sette i scene) Forberede, regissere og iscenesette et stykke av f.eks. Henrik 

Ibsen  

Devising: en arbeidsprosess hvor ensemble eller regissør ikke har valgt forestillingens endelig form, 

modell eller estiske utrykk på forhånd. 

Ensemble: en gruppering av elever hvor alle gjøre det som må til (en flat organisasjonsstruktur) for å 

skape en teateroppsetning  

Teaterets virkemidler i tilknytning iscenesettelse:  

sceniske virkemidler/sceniske elementer skaper oppsetningens sceniske uttrykk og inkluderer 

scenografi, arrangement, spillestil (obs: ikke skuespillerteknikker), kostymer, samt tekniske 

virkemidler som lyd, lys og multimedia. 

dramaturgiske virkemidler: spenning, kontrast, symboler, ritualer, rytme, gjentakelse 

(Kilde: Gladsø, 2005) 

Regikonsept: En idé eller styrende prinsipp for arbeidet som skal skape et samlet kunstnerisk uttrykk 

som blir (u)tydelig og (u)tilgjengelig for tilskuerne. 

Sjanger: Valg av teaterets virkemidler skaper tilsammen en forventet og gjenkjennelig uttrykksform 

som publikum forventer. F.eks. Commedia dell arte, eller gresk tragedie. 

Skuespillerteknikker: Metoder og verktøy for rollearbeid hvor kropp og stemme er involvert og i en 

skapende prosess. 

 

Stanislavskjis systemet (kort):  

Skuespillerens forutsetninger 

1. Konsentrasjon 

2. Fantasi og forestillingsevne 

Skuespillerens rollearbeid 

1. Det magiske hvis 

2. De gitte omstendigheter (tekstanalyse) 

3. De 5 spørsmål (*Rollefabel er Rudolf Penka sin videreutvikling av dette) 

4. De fysiske handlingers metode 

5. Rollens kjerne 

Skuespillerens arbeid med scener 

1. Mål, hindringer og taktikker 

2. Forløp (Beat)/Vurdering 

3. Tempo og rytme 

Teaterform: Åpen eller Lukket 

NB: 4. vegg er en sjangerbestemt form for lukket teater som har realistisk skuespillerstil og realistisk 

scenario som etterligner våre egne liv.  

Publikumskontrakt: Publikums forventninger til genre, teaterform mm. 
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Handling:  

1. sceniske handlinger – alt som skjer fysisk på scenen 

2. dramaturgiske handlinger – handlinger som fører fram fortellingen eller forestillings dramaturgi 

(kan være lys forandringer, eller andre sceniske elementer) 

Handlingsforløp: dramaturgisk begrep, «plot» 

Arrangement: «blocking», visuelt bevegelsesmønster og handlinger på scenen (hvem gjør hva, hvor 

og når – ofte med bakgrunn i tekstanalyse og arbeid med rollefigurens taktikk/mål arbeid) 

Forløp eller «beats»: skuespillerteknisk/regiteknisk begrep, en handlingssekvens som varer inntil en 

rollefigur endrer taktikk/mål 

Undertekst: tekstens underliggende betydning, det som ligger bak ordene eller mellom linjene 

Stilisert: ikke realistisk spillestil; ofte er utrykket skåret ned til de nødvendige ekspressive bevegelser 

eller en gest (kan innebære å overdrive, karikere eller «sette på spissen») 

Tekst (i utvidet begrep): forestillingstekst (i utvidet begrep) er det materiale som brukes i utviklingen 

og/eller framføringen 

 

VG2  

Skuespillerens funksjon:  

1. i prosessen  

    a. medskapende/medbestemmende 

    b. håndverker (tar i mot regi og tar i bruk teknikker som er nødvendig for å tilfredsstille regissørens 

konsept) 

2. i forestilling 

    a. representere rollefiguren (illusjon at skuespiller er rollen) 

    b. presentere rollefiguren (ingen illusjon, publikum skal ikke "glemme" at rollen er en skuespiller) 

    c. ikke spill (skuespilleren tar ikke på seg en rollefigur) 

Dramaturgisk analyse: 

1. tekstanalyse 

2. realisasjonsanalyse (analyse som ser på alle steg som er nødvendige for å realisere den aktuelle 

produksjonen: framdriftsplan) 

3. forestillingsanalyse (analyse av publikums oppfatning av den aktuelle produksjonen: dens estetiske 

uttrykk, budskap osv.)   

(kilde: Szatkowski, 1989) *obs: Dramaturgisk analyse tar for seg et kunstverk. Det kan være er et 

skuespill (tekst), en prosess, eller en oppsetning. Det vil avgjøre hva begrepet «dramaturgi» 

innebærer.  
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Dramaturgi: Hvordan vi bruker teaterets virkemidler og dramaturgiske virkemidler til å formidle 

handling (spenningskurven) til et publikum.  

Dramaturgiske modeller: 

1. Den aristoteliske/klassiske dramaturgi har en kronologisk handling. 

(Hollywood-modellen er en videreføring av den aristoteliske modellen) 

Handlinger i den episke modellen er ikke nødvendigvis kronologisk. 

Scenene kan være selvstendige (episodiske), og publikum skal ikke 

engasjere seg følelsesmessig i en av rollefigurenes skjebne.  Det kan 

være brudd og fortellere. (Bertolt Brecht) 

2. I den simultane modell flere handlinger samtidig. (F. eks. 

Middelalderens simultanscene) 

3. I den absurdistiske modellen (ikke i pensum bok) er det sirkulær 

dramaturgi: handlingen slutter der den begynner. Alle handlinger er 

meningsløse.  

4. I den postmoderne dramaturgi er disse modellene (de 3 ovenfor) på vei 

til å gå i oppløsning, og handlingen/flere handlinger blir nå presentert i 

en rekkefølge som kan fremstå kaotisk og uten sammenheng. (Innen 

Performance teater) 

Teatermodellene: 

For å kunne plassere en teaterforestilling inn i en av disse modellene må du legge vekt på: 

modellens overordnede mål eller grunnleggende teatersyn som inkluderer dramaturgisk modell, 

sjanger, spillestil, og sceniske virkemidler.  

Den realistiske teatermodellen. 

Den episke teatermodellen. 

Den eksperimentelle teatermodellen.  

Konseptbasert produksjon 

Konseptbaserte produksjoner tar utgangspunkt i en idé eller det styrende prinsippet i forestillingen 

(i motsetning til tekst/litteratur, f.eks.) Det innebærer bevisste valg som form, innhold, tema og 

budskap 

I en konseptbasert produksjon drøfter man sammenheng mellom tema, dramaturgi, spillestil, 

spillested, utforskning av form og tar bevisste valg. Regissøren/Ensemble: 

 Bruker og vurderer ulike teaterformer og uttrykk.  

 Eksperimenterer med dramaturgi, spillestiler, scenografiske og tekniske virkemidler 

 Drøfter betydningen som ulike regivalg kan ha for en konseptbasert produksjon. 

Dekonstruere: Bryte ned en helhet i mindre enheter.  Man kan dekonstruere teaterstykket 

Hamlet ved å ta rollefiguren Hamlet og lage et teaterstykke om bare hans handlinger og 

https://no.wikipedia.org/wiki/Berthold_Brecht


 

  

8 
utelatte resterende rollefigurer. Man forandrer ikke historien, men går i dybden på en del eller 

deler av den. Dekonstruering kan føre til at elementet mister kontekst, og dermed 

betydningen går i oppløsning, som, f.eks. en menneskekropp som er dekonstruert til sine 

atomer eller atomene sine elementære partikler.  

Arbeidsmetoder: En bestemt og felles fremgangsmåte som en utfører prosessen etter. Ens 

arbeidsmetode kan være devising eller ta i bruk en diktatorisk regi modell. 

Scenerom: Det skapte scenerom er illusjonen av tid og sted i en forestilling, det fysiske rom er den 

aktuelle tiden og stedet hvor forestillingen skal foregå 

Regi konsept: Regissørens visjon for en forestilling når det gjelder det estiske utrykk, et budskap, 

form, modell, arbeidsprosess, sjanger, spillestil osv.  

Når en regissør skal lage et regikonsept jobber han/hun ofte tett sammen med en dramaturg. 

En dramaturg er en person som hjelper regissøren med å beholde stykkets dramaturgiske 

oppbygning selv om det kuttes og forandres i original teksten.  

Produksjonskonsept: Hovedområdet omfatter idéutvikling knyttet til moderne produksjonsmetoder 

og nyere spillestiler. Sammenhengen mellom idé, produksjonsbetingelser (spillested, budsjett, årstid, 

samfunn osv), regikonsept, funksjoner og publikum er sentralt.  

Den nøytrale masken: den nøytrale masken (uten bestemt uttrykk) skulle hjelpe bevisstheten 

om skuespillerens fysiske uttrykk. (Jacques Lecoq 1921-1999- Paris.)  

Fysisk teater: en teater sjanger hvor handlingen er styrt av bevegelser og koreografi 

istedenfor tekst eller andre virkemidler 

Simultan/likestilt dramaturgi er en postmoderne sjanger hvor vi bruker separate, 

kunstneriske uttrykk (skulptur, dans, videokunst, sang, instrumentalmusikk, skuespill, 

dukketeater, osv) samtidig i det samme rommet. Det er opp til hver enkelt publikummer å 

bestemme hva en vil se på. 

Verfremdungsteknikk: en samling av regivalg som har som mål at publikum skal distansere 

seg fra handlingen. Publikum skal ikke oppnå katarsis. 

Kjennetegn for Antikkens Tragedie: 

Mimesis* etterligning av naturen 

Hamartia,  en dyd som blir til ens undergang 

Katarsis en renselse (følelsesmessig) 

Frykt og medlidenhet dramatiker brukte disse som virkemidler for at publikum skulle få erkjennelse 

De tre enhetene tid, sted og handling 

Aristoteles begrep for teatermodell (tragedie): 

Prologus innledende dialog som inneholder presentasjon av myten/konflikten 

Parodos korets inntogssang 

Episodion dialog mellom skuespillerne 

Kommos vekselsang mellom kor og *rollefiguren(e) 

Stasimon korsang som binder episodene sammen 

Exodus korets utgangssang 

Epilogus  *avsluttende eller resymerende dialog scene 

Aristoteles dramaturgiske begrep: (spenningskurven) 

Eksposisjon Presentasjon 

https://no.wikipedia.org/wiki/Skulptur
https://no.wikipedia.org/wiki/Dans
https://no.wikipedia.org/wiki/Video
https://no.wikipedia.org/wiki/Sang
https://no.wikipedia.org/wiki/Skuespill
https://no.wikipedia.org/wiki/Dukketeater
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Desis Komplikasjon 

Peripeteia (Peripeti) Vendepunkt, før-klimaks 

Anagnorisis Klimaks, erkjennelses øyeblikket 

Lysis Løsning 

 

VG3 

Moderne teater markerer seg i andre halvdel av 1800-tallet ved en rekke utviklinger innenfor 

dramatikk, skuespillerkunst, iscenesettelse m.m. Overordnet kan man tale om et spill i mellom to 

hovedretninger realisme/naturalisme og symbolismen. Moderne teater er ikke et begrep for 

modernisme eller samtidsteater.  

Naturalisme: Innen litteraturen brukes naturalisme dels synonymt med «realisme». I teateret 

er det en videreføring av realisme. Teaterets virksomhet er tatt i bruk som en form for vitenskap, 

og menneskene blir fremstilt som et produkt av arv og miljø. Naturalisme skal ikke forveksles 

med «naturlig». 

Modernisme: Modernisme er en fellesbetegnelse for flere kunstbevegelser innen moderne 

teater: «ismene» inkluderer Symbolisme, Dadaisme, Surrealisme, Ekspresjonisme, Kubisme, 

Futurisme, og Konstruktivisme.  

*Absurdisme: Verdenssyn som utviklet seg etter eksistensielle filosofiske tanker, som 

innebærer at livet er meningsløst. Absurdistiske stykker er ofte morsomme på grunn av det 

meningsløse, men ikke alltid. Absurdisme er ikke et annet ord for morsomt.  

Formalisme: Kunst bevegelser som følger felles regler, vanligvis nedskrevet i manifest form. For eks. 

symbolisme, surrealisme, futurisme… 

Postmodernisme: 

Kjennetegn på postmodernisme   

1. selvreflekterende 

2. ironi og parodi 

3. ingen brudd mellom høy og lav kultur 

4. retro 

5. sette spørsmål til historiske og tradisjonelle oppfatninger 

6. brudd med tradisjonell bruk av tid i teaterforestillingene 

7. dystopiske samfunnsskildringer 

8. virkelighet forvrenges 

9. multimedia, utvidet tekstbegrep 

(kilde: Perdu univ.) 

Abstrahering: Å ta en realistisk bevegelse eller bevegelsesfrase og dekonstruere det. Man beholder 

de nødvendige ekspressive elementene: man mister ikke meningen bak bevegelsen.  

*Metafiksjonell dramaturgi: Et teaterstykke (eller film) som bevisst peker på eller synliggjør flere 

fiksjonslag. For eks. filmen American Splendor.  

http://denstoredanske.dk/Gyldendals_Teaterleksikon/Genrer/realisme
http://denstoredanske.dk/Gyldendals_Teaterleksikon/Genrer/symbolisme
http://snl.no/realisme/litteratur
http://snl.no/vitenskap
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Performance: Kan være A spiller for C.  

Teaterpedogoger: Teateraktører som ville videreføre læren om teknikker eller konsept. 

Teaterfornyere:  Regissører, scenografer, og teaterpedagoger som påvirket utviklingen i 

teaterhistorien. 

Reteatraliseringen: Utforsking gjennomført av visse regissører og scenografer seint på 1800-tallet for 

å finne veien (tilbake) til teaterets egenart.  

*avvik fra læreboken Teaterproduksjon 1 og 2. 

 

 

 

  



 

  

11 Begreper i teater og bevegelse  

Gest: en ekspressiv bevegelse eller posisjonering  

Ekspressive bevegelser eller posisjonering: formidler informasjon til et publikum – enten om en 

rollefigurs karaktertrekk, status, eller om handlingen 

Dynamikk: krefter i bevegelser, f.eks. varierende sammensetninger av sterk vs. svak, stor vs. liten, 

rask vs. langsomt og målrettet vs. ikke målrettet. 

Komponere: kommer fra gresk og betyr oppbygning, det å sette sammen enkelt deler til en helhet. 

Begrepet refererer spesielt til en person som noterer musikken slik at andre kan framføre den. […] 

 I dag brukes ordet komposisjon i vid betydning innenfor alle kunstformer. […] 

Koreografi: (gresk choros, kordans, og grafein, skrive) betyr egentlig ”danseskrift” . Koreografen har, 

helt fra den greske antikken vært fortolker* av bevegelse og en spesialist på området. I dag menes med 

koreografi først og fremst komposisjon og rekkefølge av bevegelser i dans. 

 I vid betydning brukes koreografi også for andre sekvenser med bevegelse, for eksempel i 

kampsportscener på film, eller i teater, eller som her; vi bruker det i forbindelse med teater og 

bevegelse. 

Vi snakker om komposisjon når vi setter sammen enkeltdeler (for eks. gest) til en helhet, og lager det 

vi kaller en bevegelsesfrase. […] 

Når flere slike fraser settes sammen til en sekvens, snakker vi også om å komponere. Flere sekvenser 

satt sammen kan være en komposisjon, men hvis man velger ut sekvenser med en bevisst tanke i 

forhold til et sluttresultat, en visning, bruker vi begrepet koreografi. 

(Kilde: Brustad, Merete (2009). Teater og bevegelse. Oslo: Thalia Publishing, sidene 128 – 129.) 

*I dag er koreografen den som kan fortolke - men også den som planlegger bruk av bevegelser på 

scenen, ut fra denne kunnskapen. 

Det vil si: 

 En bevegelsesfrase kan sammenlignes med en setning i språket. Den kan være kort eller lang, 

ha en egen rytme og et eget budskap. 

 Setter vi sammen flere slike bevegelsesfraser får vi en bevegelsessekvens. 

 Vi komponerer  bevegelsessekvenser til en koreografi. 

  

Teatralsk biomekanikk: Meyerholds teknikker som bestå av 44 elementer. Otkaz, Posil, 

Stoika, Toichka, Tormoz, Rakur og Grupperova er 7 av de. Det er ikke en spillestil. Det er et 

øvelsesteknikk som involvere utvikling av etuder. 
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13 Begreper i drama/samfunn: 

Læringsteori: 

DRAMA: (gresk) = handling 

PEDAGOGIKK: (gresk); pais=barn, agogos=fører = læren om oppdragelse og undervisning, disses 

forutsetninger, mål og midler. 

PSYKOLOGI: (gresk); logos =læren om psyke= sjelen 

PERSEPSJON: sansefortolkning, vi oppfatter verden gjennom syn, hørsel, lukt, smak og taktilt. 

JEAN PIAGET: modell for kognitiv utvikling: mentale prosesser som tenkning og hukommelse. 

ADAPTASJON: assimilasjon= ny læring tilpasser «skjema» du har. 

Akkomodasjon: tilfører ny kunnskap og forandrer etablert «skjema.» 

FREDRIC B. SKINNER: ATFERDSTERAPI= lønn/straff. Ytre stimuli. 

ABRAHAM  MASLOW: humanistisk psykologi, realisere seg selv, kan velge retning. 

ERIK ERIKSON: emosjonell utvikling i 8 stadier. 

HOWARD GARDNER: læringsstiler 

Fortellerkunst:  

FORTELLERSTUND /FORTELLERPROGRAM  

Figurtegning, tegneserie, storyline 

DET FYSISKE UTTRYKKET – synsvinkel, blikk, stemme, bevegelse, tempo/rytme, undertekst, pauser, 

rekvisitter, kostyme, lyd/lys. 

Ritualer, myter, eventyr i ulike kulturer. 

FORTELLERKUNST: En gjennomarbeidet fortelling der man har et godt grep om sine virkemidler og 

publikum. 

FORTELLING – TEATER ?  Man hører en fortelling og ser teater, fiksjonen og rolleinnlevelse hører til 

teateret. Fortelleren bruker teaterets virkemidler til å lage indre bilder hos publikum. 

Pedagogisk praksis: 

DIDAKTIKK= læren om å lære, planlegge og tilrettelegge. 

PEDAGOGISK DRAMA : 

DIU= drama-i-undervisning = prosessdrama 

TIU= teater-i-undervisning 
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DET DIDAKTISKE PLANLEGGINGSHJULET: 

Mål, deltagerforutsetninger, rammefaktorer, innhold/metode, vurdering 

VEILEDNINGSDOKUMENT: Hva-hvordan-hvorfor 

MAKVIS: Motivering,Aktivisering,Konkretisering,Variasjon,Individualisering,Samarbeid 

DRAMAPEDAGOGER: 

BRIAN WAY/PETER SLADE: personlighetsutviklende øvingsdrama 

AUGUSTO BOAL: forumteater, bildeteater, usynlig teater 

DOROTHY HEATHCOTE: LIR= lærer-i-rolle, ekspertrolle, prosessdrama 

GAVIN BOLTON: prosessdrama med brudd og refleksjon 

JONOTHAN NEELANDS: konvensjoner; 1) kontekstbyggende, 2) fortellende, 3) estetisk og 4) 

reflekterende. 

 

vedlegg Viewpoints begrep. Opprinnelig kilde Bogart, Anne (2006): Viewpoints, Nick Hern Books. 

                  Oversatt av Thorleif Linhave Bamle. 
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