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Oppgaver Oppgavetype Vurdering

1 DR-126 16/12-2015 Flervalg Automatisk poengsum

2 DEL 1 Skriveoppgave Manuell poengsum

3 DEL 2 Skriveoppgave Manuell poengsum
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Seksjon 1

1 OPPGAVE

DR-126 16/12-2015
Emnekode: DR-126
Emnenavn: Inn i dramafaget
Dato: 16. desember, 2015
Varighet: 6 timer
Tillatte hjelpemidler: Ingen
Merknader: Del 1 svar på både oppgave A og B. Del 2 Velg en av oppgavene
2 Vedlegg: “Sally Vally” av Mathis Mathisen og «Ikke min skyld» av Gunvor Andbo Nygaard
-----------------------------
Det forekommer av og til spørsmål om bruk av eksamensbesvarelser til undervisnings- og
læringsformål. Universitetet trenger kandidatens tillatelse til at besvarelsen kan benyttes til dette.
Besvarelsen vil være anonym.
Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?

Ja
Nei

2 OPPGAVE

DEL 1
Alle svarer på både oppgave A og B
Oppgave 1 A
Tenk deg at du skal forklare og undervise i følgende begreper for en gruppe elever (du velger
aldersgruppe). Hvordan vil du gjøre det?
- Dramatiske eller sceniske grunnelementer
- Dramatiske eller sceniske virkemidler
- Fiksjon og fiksjonskontrakt
- Tablå og bildeteater
Oppgave 1 B
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- Hva er forskjellen på forumspill og forumteater?
- Hva er en protagonist og en antagonist?
- Hva betyr begrepet anvendt teater og har du et eksempel på det?

Skriv ditt svar her...

3 OPPGAVE

DEL 2
Velg en av oppgavene under.
Oppgave 2 A
Tenk at du skal undervise i Boals teaterformer De undertryktes teater. Hvordan vil du angripe en
slik oppgave? Definer rammefaktorene som rom, klassetrinn, skolefaget det inngår i, antall timer
og antall elever.
Oppgave 2 B
Lag et dramaforløp (prosessdrama) på grunnlag av et fritt valgt tema eller med utgangspunkt i en
av de vedlagte pre-tekstene. Definer målet for arbeidet både kortsiktig og langsiktig, hva slags
gruppe du vil gjennomføre dette i og hvor mye tid du har til rådighet. Du står fritt i å kombinere
hvilke og hvor mange metoder du ønsker å bruke. Begrunn valgene dine.

Skriv ditt svar her...
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