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Eksamen
13.11.2019
DRA2001 Teater og rørsle 1 / Teater og bevegelse 1

Programområde: Drama

Nynorsk/Bokmål

Nynorsk
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 5 timar.

Hjelpemiddel

Alle hjelpemiddel er tillatne, unntatt ope Internett, samskriving,
chat og andre moglegheiter for å kunne utveksle informasjon
med andre.

Bruk av kjelder

Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på
ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei.
Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker
og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå
Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og
nedlastingsdato.

Informasjon om
vurderinga

Avskrift, kopiering, klipp og lim av tekstar som ikkje underbygger
løysing av oppgåva eller drøftar problemstillinga, viser svært låg
kompetanse i faget.
I denne oppgåva vil det bli lagt vekt på fylgjande:







Eksamen

Grad av intensjonsnivå og presisjonsnivå i den skriftlege
formidlinga av øvingane
Grad av presisjonsnivå i bruk av terminologi og
rørslevokabular
Grad av originalitet og kreativitet når det gjeld val av
øvingar
Kandidaten si evne til å grunngje og reflektere over val,
samt evna til å meistre, bruke, og integrere fagleg teori inn
i svaret
Evna til å beskrive fysiske uttrykk
Evna til å drøfte

Side 2 av 6

Oppgåve
Du skal svare på begge oppgåvene.
Du skal leie klassen din ein dobbeltime (90 minutt) i faget teater og rørsle 1. Målet
med denne dobbeltimen er å inspirere klassen til vidare skapande arbeid under
temaet vindmøller. Du vel sjølv om denne dobbeltimen skal gå føre seg inne eller
ute.

Oppgåve 1
Lag ein plan for ein dobbeltime som inneheld fylgjande:




Ei oppvarming som førebur elevane både fysisk og psykisk til det vidare
arbeidet.
Ein hovuddel som inspirerer til kreativitet, fysisk ekspressivitet og bruk av
sansar.
Ei avslutning som heng saman med oppvarminga og hovuddelen.

Planen skal innehalde fylgjande:





Mål
Øvingar med beskrivingar av desse
Formålet med dei ulike øvingane
Plan for tidsbruken

Oppgåve 2



Gjer greie for kva slags fysiske og psykiske eigenskapar som blir spesielt
viktige i den planlagde dobbeltimen din.
Drøft utfordringar som kan oppstå relatert til dei øvingane du har valt.
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Bokmål
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 5 timer.

Hjelpemidler

Alle hjelpemiddel er tillatt, unntatt åpent Internett, samskriving,
chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med
andre.

Bruk av kilder

Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på
en slik måte at leseren kan finne fram til dem.
Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og
annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett,
skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Informasjon om
vurderingen

Avskrift, kopiering, klipp og lim av tekster som ikke underbygger
løsning av oppgaven eller drøfter problemstillingen, viser svært
lav kompetanse i faget.
I denne oppgaven vil det bli lagt vekt på følgende:







Eksamen

Grad av intensjonsnivå og presisjonsnivå i den skriftlige
formidlingen av øvelsene
Grad av presisjonsnivå i bruk av terminologi og
bevegelsesvokabular
Grad av originalitet og kreativitet når det gjelder valg av
øvelser
Kandidatens evne til å begrunne og reflektere over valg,
samt evnen til å beherske, bruke, og integrere faglig teori
inn i besvarelsen
Evnen til å beskrive fysiske uttrykk
Evnen til å drøfte
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Oppgave
Du skal besvare begge oppgavene.
Du skal lede klassen din en dobbeltime (90 minutter) i faget teater og bevegelse 1.
Målet med denne dobbeltimen er å inspirere klassen til videre skapende arbeid under
temaet vindmøller. Du velger selv om denne dobbeltimen skal foregå inne eller ute.

Oppgave 1
Lag en plan for en dobbeltime som inneholder følgende:




En oppvarming som forbereder elevene både fysisk og psykisk til det videre
arbeidet.
En hoveddel som inspirerer til kreativitet, fysisk ekspressivitet og bruk av
sanser.
En avslutning som henger sammen med oppvarmingen og hoveddelen.

Planen skal inneholde følgende:





Mål
Øvelser med beskrivelse av disse
Hensikten med de forskjellige øvelsene
Tidsberegning

Oppgave 2



Gjør rede for hvilke fysiske og psykiske egenskaper som blir spesielt viktige i
din planlagte dobbeltime.
Drøft utfordringer som kan oppstå relatert til de øvelsene du har valgt.
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