Emnerapport 2019-høst
TEAT113 Dramaturgi i teori og praksis
Faglærers vurdering av gjennomføring
TEAT113 Dramaturgi i teori og praksis har gått første gangen høsten 2019. Emnet er en
revidert utgave av TEAT113 Dramaturgi og regi, idet regikomponenten frå dette tidligere
emnet nå er lagt inn i TEAT112 Moderne teaterhistorie samtidig som dramaturgikomponenten
i TEAT113 er blitt utvidet, især med praksis.
11 studenter har høsten 2019 vært registrert på TEAT113. Alle har gjennomført obligatoriske
aktiviteter i emnet. 9 ha avlagt eksamen. Alle 9 besto med følgende karakterfordeling: 2 A, 4
B, 2 C og 1 D.
TEAT113 består av en historisk og teoretisk innføring i dramaturgi, dramaturgiske analyser
av dramatiske tekster og praktisk-dramaturgiske workshops i forbindelse med
teaterproduksjoner.
Organisering og gjennomføring av prøvedeltakele praktiske workshops krever et nært
samarbeid med aktører i det utøvende teaterfeltet. Før undervisningssemesteret må det
etableres avtaler med institusjoner, prosjektgrupper eller individuelle teateraktører om
studentenes praksisdeltakelse. Faget har rammeavtaler for praksis med DNS, BIT, Carte
Blanche, Det Vestnorske Teatret og Cornerteateret/Proscen. Innenfor disse rammene er det
mulig å finne prosjekter som studentene kan delta i. I inneværende semester har studentene
deltatt i to workshops/prøveprosesser: FAR(E)N med dramatiker/regissør Hanne Ramsdal på
Cornerteatret: Prøvedeltakelse og workshop 4.-6.10. Peer Gynt Dub med regissør Tore Vagn
Lid på DNS: Prøvedeltaking og workshop 4gg a 4-6 timer fra medio oktober til medio
november.
To nylig uteksaminerte masterstudenter var engasjerte som undervisningsassistenter i
forbindelse med gjennomføringen av dramaturgisk praksis. Disse sto for organiseringen av
studentenes praksis og gjennomførte workshops i forbindelse med prøvedeltakelse.
Emnets pensumlitteratur består av historisk og teoretisk innføring i dramaturgi samt 15
utvalgte skuespill. Pensum vurderes som passende i innhold og omfang. Pensum kan
videreutvikles især i forbindelse med nye faglærere i emnet.

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)
Det ble gjennomført elektronisk evaluering som ble sendt ut mot slutten av semesteret. Ingen
svarte. Etter en purring svarte én student.
For å oppnå bedre tilbakemelding i evalueringen bør den gjennomføres i forbindelse med
forelesning/seminar mot slutten av semesteret.
Den ene student som har respondert er gjennomgående godt fornøyd med alle deler av
undervisningen og spesielt de to dramaturgiske workshops. De manglende tilbakemeldinger
fra øvrige studenter kan tolkes som uttrykk for at studentene ikke har noen presserende kritikk
av emnet.

Faglærers samlede vurdering, inkl. forslag til forbedringstiltak:
Overordnet vurderes emnet av faglærer som meget vellykket. Det er åpenbart at studentene
fikk et stort faglig utbytte av praksisdeltakelsen. Samspillet mellom teori og praksis er meget
verdfullt for studentenes faglige utvikling. Under sensuren ga den ekstern sensoren uttrykk for
at dette avspeilet seg i engasjerte og selvstendige oppgaver og gjennomgående gode
karakterer.
Det bør være tydelig for studentene at praksisdeltakelsen er obligatorisk. Derfor må også
tidspunkter for praksis være klart så tidlig som mulig i semesteret. Dette kan være krevende
fordi prøveperioder for teaterproduksjoner som regel ikke er helt forutsigbare og kan endre
seg på kort varsel.
Evaluering av emnet bør gjennomføres i forbindelse med forelesning eller seminar mot slutten
av semesteret.

Vedlegg
STUDENTEVALUERING FOR TEAT113 Dramaturgi i teori og praksis

TEAT113 Evaluering
1. I hvilken grad er du generelt fornøyd med undervisningen i dette
emnet?

2. Hvilke deler av undervisningen er du mest eller minst fornøyd med?
Forelesninger om dramaturgisk teori og historie

Dramaturgisk analyse med studentinnlegg.

Dramaturgisk workshop i sammenheng med FA(R)EN

Dramaturgisk workshop i sammenheng med Peer Gynt Dub

Er det noe du er misfornøyd med?
3. Hva synes du om pensum med hensyn til omfang og kvalitet?
• Det er et bra pensum som godt tar for seg dramaturgi både i teori og praksis.

4. Har du innspill til hvordan undervisningen kan forbedres?
• Har vært ganske fornøyd med undervisning.

Samlet status

