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MED ELEVEN I FOKUS. 

GRUPPEN, INDIVIDET OG TEATERET



PLAN FOR DAGEN

• Introduksjon og presentasjonsrunde

• Deltagende forelesning «Å tenne en ild»

• Øvelser, praktisk deling og diskusjon 

• Rammebetingelser

• Avslutning



HVEM ER JEG? FRØYDIS RUI-RAHMAN

• Utdannet i teaterteori og engelsk fra universitet

• Utdannet skuespiller fra Nordiska i Sverige og Bergen Teaterskole

• Bachelor i Drama- og Teater Kommunikasjon med følgende fag: Grunnfag, dramaturgi, fortellerkunst, maskespill og 
regi

• Hobbyer som ung: Sang, politikk, korps og tverrfløyte, dans, svømming, skriving og foto (aktiv ung dame)

• Startet eget foretak i 2000 som fortsatt er operativt. Utøveren Frøydis = 

• Tidligere arbeidsgivere: Steinerskolen på Nesodden, Steinerskolen i Bærum, Minken Fosheims Barne- og 
Ungdomsteater

• Nåværende arbeidsgivere: Røyken kommune og Høgskolen på Lillehammer

• Har spesialisert seg på produksjon, regi og på arrangøropplæring, ungdom for ungdom og ungdomsmedvirkning



Å TENNE EN ILD

Kulturskolens visjon

Din Kulturskoles visjon

Teaterfagets visjon

Vår integritet
Vår identitet

Diskusjon: 
«Hvordan er teater 

annerledes 
i Kulturskolen enn i en 

lokal 
amatørteaterforening.»

Når og hvordan er 
eleven medskapende?

Hva ligger i begrepene?
Oppleve – Utøve –
Formidle – Skape –

Reflektere

Barn er ikke en vase 
som skal bli fylt, men 

et bål som skal bli 
tent.»  B. Rabelais



IDENTITET
Hvem er vi?

Hvem er jeg? 
Hva skaper 

identitet for den 
enkelte? For 

gruppen?

Identitet av latin idem, «det samme», 
refererer til aspekter ved en person (eller 
fenomen) som antas å være mer bestandig 
eller uforanderlig over tid. I snever 
betydning refererer det til muligheten for å 
sikre entydig identifikasjon av (oftest) 
person. Omdømme. Slik vil vi bli sett. 

For i år? 
Over tid?
Elevens progresjon. 
Gruppens progresjon.

Særtrekk i vårt nærmiljø
Kommunens visjon
Kultur i kommunen

Kommunens stolthet



GRUPPEN, INDIVIDET OG TEATERET

Individet
Enkeltmenneskets 
individuelle vekst

Gruppen
Et knippe 
enkeltmennesker der 
målet er et fungerende 
fellesskap

Teateret
Scenekunst

Teater
Skueplass
A spiller B for C eller 
Formelen X (teater) = A (Aktør) 

B  (Tilskuer)
Kunst
Formidling 

Drama
Handling
Agere
Reaksjon
Aksjon
Metode
Ingen som ser på
Utvikling

Ensemble = Sammen – en 
samvirkende helhet. 

Faglig utvikling
Basis

Drama Produksjon
Teater



DANNE, UTDANNE OG VÆRE EN TRYGG 
MØTEPLASS

En møteplass i vår 
kontekst kan være en 

arena for å være trygg til å 
kunne skape og være seg 

selv, til å kunne være 
medvirkende og til å ha et 
godt miljø der vennskap 
kan få blomstre og man 

kan få utvikle seg. Et sted 
der du møter likesinnede.

Utdannelse er et 
felles begrep på all 
læring av kunnskap 

og ferdigheter 
knyttet til et fag eller 

en fagretning.

Dannelse er formingen 
av menneskets 
personlighet, 

oppførsel og moralske 
holdning til verden og 

faget.



LET’S HAVE SOME FUN

DELING AV ØVELSER



KUNNSKAP, 
FERDIGHET, HOLDNINGER

Kunnskap
Fakta. Noe hodet kan og husker.

Ferdigheter
En ferdighet er en lært kapasitet til å utføre forhåndsbestemt aktiviteter og arbeid ofte 
med et ikke ubegrenset innskudd av tid, energi, eller begge deler. Ferdigheter kan ofte 

deles inn i områdene generelle og spesifikke ferdigheter. Noe kroppen kan og hele 
mennesket husker.

Holdninger
En lært tilbøyelighet til å være positiv og i dette tilfellet også innstillingen til faget som 

bygger på kunnskap, ferdigheter og erfaring med følelse av mestring. 



RAMMEBETINGELSER

Antall minutter per 
gruppe og leseplikt 

lærer

Antall elever per 
gruppe og antall 

lærere per gruppe

Rom og utstyr

Produksjoner eller 
mindre visninger

Ressurser til 
produksjoner

Lagring



PUBLIKUM

SCENE

PRODUKSJON



ProdusentKunstnerisk leder
Regi

Dramaturgi (I noen tilfeller også 
dramatiker)

Kunstnerisk team

Inspisient

Cafè- og service

Koreografi

Front of house

Stab

Scenografi og 
lysdesign

Kapellmester og musikere

Styret med 
overordnet 

økonomisk ansvar

Kost og mask

PR, 
markedsføring 

og 
dokumentasjon

Lys

Musikk
og lyddesign

Lyd

Kostyme- og 
mask design

Rekvisitter

Repetitør og vokalinstruktør

Utøvere

Pedagogisk 
leder

Prosjektled
er

Administra
sjon 

Kunstnerisk 
leder

Rollemodell



AVSLUTNING MED OPPSUMMERING



TAKK FOR MEG

Frøydis Rui-Rahman
Brønnøyveien 56

1397 Nesøya
Tlf: 909 65 282

www.froydis.no

http://www.froydis.no/

