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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
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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
- 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...

BESVARELSE

Del 1
Oppgave 1 A

Her har jeg valgt og tatt utgangspunkt i at elevene jeg skal undervise er i alderen 10-12 år. Jeg vil derfor

måtte tilrettelegge språkbruken, slik at de kan ha mulighet til å forstå. Det å forberede seg på tydligheten i det

jeg skal forklare/undervise i, er noe jeg ville startet med og forberede meg på, jeg vil ikke at elevene skal bli

forvirret. Det er også veldig viktig og ha i baktankene at man ikke skal undervurdere barna, for de forstår ofte

mer enn de får æren for. Jeg ville så godt det går prøvd og skape en trygghet for samtale, slik at barna selv

også kunne gitt beskjed om jeg gikk litt for fort frem, eller om det skulle være noe de ikke forsto. En ting jeg

også hadde vektlagt er hvorvidt de skulle fått tenke selv, jeg synes det er viktige at barna har mulighet til å

relatere det vi lærer om, opp til noe de kjenner til, og at de selv får prøve og komme med sine egne

eksempler. En idé hadde vært om jeg lot dem diskutere med sidekameraten, etter felles gjennomgang av

hvert enkelt begrep. Dette er ikke en beslutning jeg ville tatt på forhånd, men ville heller vurdert det

underveis, på grunn av at det avhenger litt på om hvor mye de hadde våget og snakke i plenium. Med tanke

på at barna er så unge som de er, ville jeg også hatt som et av mine hovedfokus å inspirere. Det er viktig at

de faktisk lærer det jeg er kommet for å lære bort, men de å bli inspirert og nyskjerrig er absolutt nøkkelord til

god læring. Det å gjøre inntrykk på dem ville for det første hjulpet dem og huske, men det ville kanskje også

kunne spiret fram en videre interesse for både drama og teater, men hvordan kan jeg gjøre inntrykk og

inspirere? Her ville jeg fokusert på å ha de gøy, le med barna, vise dem at det er helt okei og være rar og

tullete, men gjort dette på en balansert måte, slik at det ikke hadde gått utover deres læring, og at ikke
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klassen hadde mistet fokus. Denne balansegangen kan være vanskelig og finne, og jeg måtte derfor også

bestemt og forberedet meg på hvilken rolle jeg som lærer ville spille, også hatt flere "typer" lærerroller klart i

bakhode slik at jeg kunne på den måten styrt fokuset i klasserommet. 

- Dramatiske eller sceniske grunnelementer: Når man skal bygge et hus er det første man gjør og sette opp

en grunnmur. Slik er det også når man skal lage en forestilling, en fortelling, et dramastykke eller

generelt bare bygge opp en historie. Dramaforløpet i et stykke, altså kort forklart det som skjer i gjennom og i

stykket, krever at man planlegger grundig. Man å lage seg både en bakfabel og en fabel. Dette vil si å lage

en forhistorie/bakgrunnshistorie for karakterene/stykket, og skape et feridg sammendrag, eller synopsis som

det også kalles, av hele stykket eller hver enkelt karakter. Men hva mener jeg når jeg snakker om

grunnelementer? Jo, jeg mener blant annet og gjøre det klart for seg hvor man er, når det skjer og hvilket rom

man spiller i. Dette er veldig viktig å gjøre klart for seg, når man skal bygge opp en historie og et stykke. Skal

det være et bestemt tidspunkt i verdenshistorien, f eks. første verdenskrig, eller er kanskje historien bare

bygget på at det skjer her og nå? Skal historien finnes sted i et anner land, eller skal den være i

skolegården? Eller hvor skal vi faktisk spille ut stykket? Passer det best med klasserommet, gymsalen eller

kanskje ute på uteplassen. Det er veldig viktig og bli enige om slike ting før man bygger historien videre, for

dette er altså "grunnmuren" for hva historien handler om. 

- Dramatiske eller sceniske virkemidler: Er det noen som vet hva et virkemiddel er? I drama snakker man ofte

om ulike virkemidler som blir brukt. Eksempler på ulike virkemidler kan være kostyme, scenografi (altså

hvordan scenen ser ut), rekvisitter, lyd, lys, rytme, symbolikk eller ritualer. Det finnes med andre ord en hel

"haug" av forskjellige. Dette kan enkelt forklares som, ting som gjør eller påvirker at oppsettet blir som det

blir. Hvordan det ser ut, hva man legger merke til og hva tanken bak det er. Vi har også ulike kategorier, eller

grupper for de ulike virkemidlene. Kostyme, scenografi og rekvisitter er for eksempel noen av de sceniske og

livløse virkemidlene, men det at de ikke har liv betyr ikke at de er mindre viktig, disse er med på å sette

pupblikum i en spesiell stemning. Dette er de som forklarer om vi er i skogen, eller hjemme i stua, om vi

spiller mennesker, eller kanskje sjømonster. De dramatiske virkemidlene som f eks. symboler eller ritualer,

sier på den andre siden noe om hva det handler om, hvordan det dramatiske blir til eller hvordan vi kan gi

stykket en bedre effekt. Skal vi bruke gjentakelser, skal vi vise publikum hvordan karakterene våre vokser,

eller hvorfor har vi gjort som vi har gjort. Virkemidlene er med for at vi skal kunne forklare hva vi har tenkt. De

dramatiske og de sceniske virkemidlene kan blandes, f eks. bruker jenta i stykket gul kjole, fordi hun er glad

og stråler som en sol? 

- Fiksjon og fiksjonskontrakt: Når du kommer inn i et teater blir du dratt inn i en fiksjon, som kan beskrives

med en helt ny verden, eller den verden som stykket blir spilt i. Dette er det de som har laget og spiller

stykket som bestemmer eller styrer. Forholdet mellom publikum og skuespillerne/aktørene trenger noe vi

kaller en fiksjonskontrakt. Dette betyr samspillet mellom de, eller forklarer hvordan publikum skal reagere

ovenfor skuespillerne, og omvendt. Som vi er vandt til når vi sitter i publikum, så er det som oftest og ikke

avbryte, man kan jo le når det er morsomt, eller gråte hvis det er trist, men man skal ikke stjele fokus,

oppmerksomheten skal være rettet mot de som spiller. I blant kan må oppleve at skuespillerne bryter med

fiksjonskontrakten, det vil si at de kanskje plutselig hendvender seg til oss i publikum, eller gjør oss klare over

at vi sitter på et teater og at vi ikke egentlig er med i den verden stykket blir spilt i. 
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- Tablå og bildeteater: Tablåer er menneskelige frysbilder. En enkel måte og forklare hvordan dette kan gjøres

er ved en improvisasjonslek som heter "skrivemaskin". Her har du en forteller som lager en hisorie, når han

trykker/sier "klikk" lager de andre i gruppa frysbilder til det fortelleren har sagt, og slik fortsetter det. Vi har

også noe som heter bildeteater, som kan ligne litt. Dette går også ut på at vi lager bilder med kroppen, men

her fortsetter bildene og vokse, endres eller utvikle seg i gjennom historien,

Oppgave 1 B

- Hva er forskjellen på forumspill og forumteater? Forumspill blir ofte relatert til som en skisse over

forumteater. Det har begge som utgangspunkt og kunne endre utfallet i stykket til det bedre, men utføres på

ulike måter. I forumspill kan man endre på alle karakterene, ikke bare protagonisten som det gjelder for i

forumteater. Neeland snakker om at det er viktig at karakteren holder seg i rolle, gjennom hele stykket, hvis

man skal kunne endre utfallet til det bedre, selv om det selvfølgelig er vanskelig å skulle spille enten

protagonist, antagonist eller medløper. Forumteateret knytter man sterkt opp til Boal og "De undertryktes

teater". Det er meningen at stykket skal tvinge publikum til å tenke mulige løsninger, og man har ikke truffet

feil, om publikumet blir provosert eller overengasjert for å endre utfallet. Publikum skal kjenne seg i igjen i det

som blir spilt ut på scenen. I forumteater kan man som sagt bare ta over og endre protagonisten, altså den

som blir undertrykt. Denne metoden har også en "Joker" som styret spillet, han skal både være et objekt og

engasjere publikum. Han er også den som forklarer "spillereglene", hvor han blant annet legger vekt på at

spillet skal spilles uavbrutt i gjennom første runde, og at først i andre runde kan publikum si stopp, gripe inn

og prøve å redde situasjonen. Her er det også viktig at man holder seg i rollen, og ikke som f eks antagonist

eller medløper gir etter for at protagonisten er en annen og situasjonen endrer. Her er det også viktig for alle

å ha i bakhode at magiske løsninger ikke er greit, det virker bare som en ødeleggende faktor for spill, f eks.

hvis man slenger ut "kan ikke alle bare være venner?", istedenfor å prøve og løse konflikten. 

- Hva er en protagonist og en antagonist? En protagonist er den som blir undertrygt. Det er den personen

som man får medlidenhet for, og den man vil hjelpe. Hensikten til protagonisten er å nå sitt mål, uten at

antagonisten og medløperne skal få ødelegge. Antagonisten er undertrykkeren, med et mål om å ødelegge

for protagonisten, gjør han at spillet bygger seg opp en spenning. Med støtte fra medløperne kjører han er

iskaldt spill, hvor han ikke skal la noe av det protagonisten sier eller gjør slippe forbi. Han har lykkes i sin

oppgave når protagonisten gir etter for presset.

- Hva betyr begrepet anvendt teater og har du et eksempel på det? Anvendt teater blir beskrevet som er

paraply over ulike teaterformer, og har som mål og skape endring. Begrepet kjennetegner bla. en direkte

refleksjon over livet som vi kjenner det, hvor publikumet skal gjenkjenne seg og kanskje få en bedre

selvinnsikt, bli mer klar over eller endre synspunkter etter de har sett det. Anvendt teater spilles spilles som

regel ikke bare hvor teater pleier og spilles, aktørene som spiller er ikke nødt til å være profesjonelle

skuespillere. Stykkene er ofte mindre tekstbasert, og fokuserer mer på det fysiske eller bruken av bilder, i

tillegg er det ofte skrevet orginalt, og trenger ikke å ha et formelt manuskipt. Med en "åpen" slutt, som

teaterformen ofte har, er det rom for åpne spørsmål/diskusjoner i etterkant av opplevelsen av stykket, og i

denne formen er også publikum en avgjørende del av prosessen. Anvendt drama kan omhandle så si alt, alt

man vil sette ord på at er galt, eller et budskap man vil få fram.  De ulike stykkene som blir laget er ikke alltid

relevant for alle, f eks så kan man sette opp et stykke som har som mål og bli spilt i lokalsamfunnet, for å få

en endring ovenfor f eks. politikken, eller kan spilles for en skole, der mobbing er et stort problem. Det er
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mange måter og bruke anvendt teater på, og det er en fin måte og uttrykke og bruke ytringsfriheten sin på. Et

eksempel på anvendt teater kan være en organisasjon som kommer utenfra, reiser rundt på videregående

skoler og uttrykker hvor ødeleggende all kroppspress og idéaler kan være. Her er det veldig viktig og tenke

grundig i gjennom hva motivasjonen for stykket er, og hva man vil få ut av å spille det. 
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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...

BESVARELSE

Del 2
Oppgave 2 B

Følelsen av å ikke strekke til?
Det å være ung i dag er trygt sagt ikke lett, med et turbulenst følelsesliv, press fra alle kanter, det å skulle

finne seg selv og i tillegg strekke til i din egen hverdag. Vi alle har noe vi sliter med, en forhistorie som gjør

oss til den vi er, problemer ved oss selv som vi har hengt oss opp i, og vi lar oss selv gnage og slite med

dette hver eneste dag. Snakk om det! Ofte er det slik at det man sliter mest med å prate om, er det som er

viktigst å prate om. Hadde det vært enklere og prate om det, som en annen enn seg selv? Vi mennesker er

alltid ute etter bekreftelse fra andre, det å bli sett, hørt og satt pris på.

Dette dramaforløpet er egnet for ungdom, og mer spesifikt ungdomsskole elever (ca 13-16 år). Beregnet på

en skoleklasse med ca 20 elever.

Tidsramme: to skoletimer (45 min x 2), hver dag i fire dager. 

Hvor: Et klasserom hvor man kan skyve pultene til siden er nok plass for det som skjer i plenium, i tillegg

kommer gruppe rom hvor de ulike gruppene selv skal arbeide. 

Her er en kort gjennomgang av hvordan dagene vil se ut:

DAG 1: Introduksjon

Første time: Først vil lederen gi en kort presentasjon av seg selv, og kort om hvordan opplegget for de neste

dagene vi se ut, og forteller litt grunnleggende om hvordan vi i løpet av denne perioden skal få prøve og

jobbe i en dramatisk form. Lederen har valgt at elevene skal få prøve seg på forumteater, og forklarer hva det

vil si. (Her er det viktig og ta utgangspunkt i at ikke alle er kjent med drama og teater som fag.) Nå sparker vi i

gang med noen navneleker (for lederens del), og deretter litt enkel og morsom oppvarming. (Her følger
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lederen Spolins sine rettningslinjer, for hvordan samarbeidet blir bedre, om du skaper en positivt og trygg

relasjon mellom alle, før du dukker videre inn i oppgaven.)  Oppvarmingslekene er ikke lagt opp til høyt fysisk

tempo eller anstrengelse, men handler mer om å kunne fokusere. Dette gjør vi fordi neste steg er å sette seg

ned i en sirkel og presentere oppgavens utgangspunkt. Sammen leser vi 3-4 medbragte korte artikler for

ungdom, som kan brukes til utgangspunkt for deres arbeid videre. Vi tar deretter en åpen diskusjon om hva

våre synspunkt rundt temaene  er. (Det er her viktig å være klar over at dene diskusjonen kan gå begge

veier, enten føler elevene seg trygge på hverandre, og vil derfor tørre dele mer om hva de tenker, eller så kan

gå forekomme at de fleste fortsatt er litt tilbaketrukne og kanskje synes det er ubehagelig å være en stor

gruppe. Dette er det lederen som må balansere, og eventuelt kutte ned tiden, eller legge til tid hvis det er

relevant.) I slutten av første skoletime blir de delt inn i ca fire grupper, men ca fem stykker i hver gruppe, og

de får beskjed om hvilket rom de skal være i den neste timen, og hva det skal gjøre der.

PAUSE

Andre time: Elevene har fått utdelt oppgavene sine. De skal enten ta utgangspunkt i et tema fra en av

artiklene, eller sammen velge et fritt valgt tema (som går under samme kategori som artiklene, altså noe de

kan kjenne seg igjen i, ved å være ungdom). De skal deretter diskutere og gå mer i dypden på de ulike

temaene og samtaleemnene som er aktuelle. I tillegg til at lederen allerede har fortalt hva forumteater er, har

de også fått et ark utdelt som forklarer fremgangsmåten. Denne skoletimen går til å forme stykket de skal

lage, mens lederen går rundt i gruppene og hjelper og veileder. Siden det ikke er all verdens tid til rådighet, er

det viktig at lederen er tydelig på hvordan man kommer i gang, og leder gruppene inn i en kreativ tankegang.

Avslutter de to skoletimene med en felles avslutning, med oppsumering og en tradisjonell lek for å runde av. 

DAG 2: Prosessen

Første time: Rolle på veggen. Nå skal gruppene få jobbe med å gi sine karakterer liv. Her har de valgt ut

hvem som skal være antagonist, protagonist, medløpere og "Joker", og lager utifra det en oversikt over

karakterene. (Rolle på veggen er en oversiktelig og enkel måte å få greie på karaktertrekkene til de ulike

karakterene og sammenligne dem.) Etter dette gir lederen elevene en kort innføring av noen

improvisasjonsleker/øvelser (inspirert av Keith Johnstone), for å lære dem viktigheten av å akseptere

hverandres og deres egne forslag. (Dette vil forhåpentligvis gjøre den neste delen av prosessen enklere.)

PAUSE

Andre time: Nå skal de igjen få bruke grupperommene, men nå skal de "ut på gulvet", altså lage deres

produkt. Lederen går igjen rundt å hjelper og veileder elevene i gjennom prosessen mot et faktisk produkt.

Felles avslutning hvor elevene kan diskutere fritt hvordan dagen har godt, og hva de eventuelt synes er

vanskelig, morsomt, lærerikt osv. Avslutter alt med de lekene lederen har fått inntrykk av at elevene liker, eller

som det blir etterspurt av.

DAG 3: Prosessen

Første time: Oppvarming i plenium, gruppene får jobbe videre med sitt produkt. Lederen veileder og hjelper.

Andre time: Kort oppvarming i plenium, gruppene får jobbe videre med sitt produkt. Lederen veileder og

hjelper. Felles avslutning med leker, lederen går nok en gang igjennom hvordan visningen av produktene skal

foregå.

DAG 4: Visning
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Første time: Felles oppvarming før visningene starter. Elvene framfører gruppe etter gruppe, de får

tilbakemelding underveis. 

Andre time: De resterende gruppene fremfører, og får tilbakemelding. Deretter er det evaluering av hele

prosessen, etterfulgt av lek. Lederen avslutter med å informere om hvem de kan komme i kontakt med hvis

de trenger noen og prate med, og takker for seg. (Når man jobbber med barn og unge om temaer som kan

være vanskelige, er det veldig viktig og passe på at de blir tatt vare på i etterkant, og ikke sitter igjen med en

negativ følelse etter arbeidet.)

Det korsiktige målet med prosessen er å se elevene engasjerte i samarbeid med hverandre, la de uttrykke

seg gjennom en "ny" type undervisning, sette i gang sine egne tanker og forhåpentligvis kanskje bli litt mer

åpne om hva de tenker/føler. Denne prosessen kan kanskje bidra med å lære og akseptere hverandre, og

hverandres ulike synspunkter, samt bli kjent med hverandre på en ny måte. En felle man må være forsiktig

med og ikke falle i er at temaene blir for klisjefylt og vanlig, men at det heller blir nytenkende fra elevene sin

side. 

Langsiktig vil målet med denne prosessen være å bidra til å skape og/eller styrke et trygt og godt

klassenmiljø, åpne dører for samtaler, gi enkelt eleven en selvinsikt og vekke/plante et tenkende vesen. Dette

dramaforløpet ønsker å formidle et budskap som treffer målgruppa, med utgangspunkt fra den lærerike

metoden forumteater av Augusto Boal. 

Hvorfor velge forumteater? Som Boal sier er forumteateret i utgangspunktet for den undertrykte. Vi går ikke

inn i en klassen for å prøve og finne den undertrykte eleven, men heller for å sette ord på den undertrykte

tanken. Hvis man først skal gå inn i en klasse og ha kreativt arbeid med dem er det mange viktige faktorer

som skal spille inn. Det er en veldig sterk metode, når det kommer til å se og tenke ut problemløsing, og gir

den enkelte en mulighet til å faktisk oppleve/se situasjonen utenfra, og dermed endre tankegangen. Modellen

skaper et engasjement til å skulle gjøre det rette, i og med at du får se "svart/hvitt" på hvem som undertrykker

og hvem som blir undertrykt. Hvis man da tar utgangspunkt i temaer som treffer målgruppa, vil dette kunne bli

som et sterkt og personlig møte, med hvordan vi møter medmennesker, uten og direkte ta fram situasjoner

fra eget liv. I tillegg er det veldig lærerikt og skulle stå så fast i en karakter uansett hvilke vendinger historien

gjør seg, når protagonisten i stykket endrer seg. 
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