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Blooms taksonomi 
(UDIR sin anbefaling for vurdering)



Fakta “som teller” i en vurdering er…

1. relevant til oppgaven og kompetanse-/læremålene i det aktuelle faget

2. hører til pensum til det aktuelle faget

3. kan (og vanligvis skal) dokumenteres i pensums litteratur 

NB! Kompetanse-/læremålene handler om hva man skal demonstrere i en 
vurderingssituasjon. Det er innforstått at man må først lære.  



F.eks. fra TEF1 

Kompetansemål: Hovedområde dramatisk form
“Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke kunnskaper om dramaturgi, regi og spillestiler i 
ulike teaterformer.”
For å oppnå en 3er, må eleven først lære seg fakta om dramaturgi, regi osv. Som er presentert i 
timen, i pensumsmateriale. De er ikke dine meninger.

"Eleven skal kunne skape teater gjennom bevisste valg av spillestil og form.”
Her for å oppnå en 3er, må eleven først ha lært om diverse valg av spillestil og form. Det er fakta som 
har blitt presentert i timen eller i pensumsmateriale. I dette faget kan det hende at vi ikke har 
formelle begrep for relevante “ting” som vi velger å bruke til inspirasjon. Det vil si: av og til finnes det 
ikke en innarbeidet teoretisk modell. Da henviser vi til eksempler og dokumentasjon for våre faglige 
grunnlag.
Det er ikke dine meninger som skal fremlegges . Vi må ta “bevisste valg”. Vi skal ikke “mene” eller 
være “originale” basert på egne erfaringer eller synse.
Å låne eller stjele (å sette ting sammen på en meningsfull eller effektiv måte) er en slags drøfting i 
praksis. Men først må man etablere fakta. 



F.eks. fra TIP2
Kompetansemål: Hovedområde teaterhistorie

“Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive og drøfte sentrale utviklingstrekk i teateret fra 
modernismen til egen samtid.” 

De “sentrale utviklingstrekk” blir definerte av lærerne i timen og i pensumsmaterialet. Disse er de 
relevante fakta som er nødvendige for å kunne beskrive, forklare og drøfte.

Hovedområde teaterteori og analyse

“Mål for opplæringen er at eleven skal kunne drøfte sammenhenger mellom samtidige og historiske 
teateruttrykk.”

(Merk at ingen av disse kompetansemålene spør om ditt eget teatersyn.) 

Man kan ikke hoppe over et steg på pyramiden: 

Om man ikke kan fakta, eller om man kan fakta men ikke kan forklare fakta, da kan man per definisjon 
ikke sammenligne - og derfor heller ikke drøfte. Dette er også langt ifra en syntese.



Feller:

Du har sikkert hørt at du skal “snakke litt rundt” et tema. Det er misvisende. 

Heller snakke litt “om alt” om du har det vanskelig for å sette i gang. Hold deg til pensum.

Pass på at du ikke begynner å dele dine egne kunstneriske meninger. 

Dine meninger kan være spennende og kreative. Men de er ikke relevante til 
kompetansemålene. 

Få fakta på plass! 

(Kreativitet kommer inn på 5 og 6 nivå: Først må man klatre opp til nivået med fakta og 
forklaringer)



Hva er “forklaring”?

1. Å bruke egne ord for å beskrive og greie ut konsept (f.eks i TeP, TeF)

2. Å bruke metaforer og sammenligninger for å beskrive*

*Dette må man være forsiktig med! Det kan ”føles” som sammenligning. 

F.eks. “Artauds mål med teateret var lik den greske idéen om katarsis”. 
Eleven har ikke forklart hva hun mener med “Artauds mål”, og prøver å henvise til 
Aristoteles sin katarsis som en forklaring. Dette er ikke faglig sammenligning. 

“An apple is sort of like a pear.” Da prøver jeg å forklare hva et eple er til noen som kjenner en 
pære. Det er ikke en sammenligning av epler og pærer for de som kjenner til frukt.

Tips: Prøv å forklare det til noen som er “utdannet”, men ikke i selve faget. Forstår de deg, er du 
på riktig spor. 



Hva er “sammenligning”?

Her skal man se på likheter og forskjeller mellom forskjellige konsept. 

Man hopper ikke over et steg i pyramiden: 

3. Fakta blir presentert

4. Fakta blir forklart hver for seg

5. Fakta sammenlignes på en meningsfull måte



F.eks.

“Brecht var opptatt av det politiske teateret, mens Grotowski var mer opptatt av skuespillerens 
kropp*.” 

Apples are red, and oranges are divided into segments by thin membranes. 

Ingen av disse setningene er eksempler på meningsfulle sammenligninger. 
De presenterer fakta som har havnet i samme setning. 

Hva disse to teaterfornyerne var “opptatt av” er ikke et faglig grunnlag til en god sammenligning. 

*Vær sikker på at du skriver hele ideen: Grotowski var opptatt av skuespillerens kropp som et sterkt 
formidlingsmiddel i teater. 



Sammenligning
Brecht sitt teatersyn gikk ut på at teateret skulle veilede arbeiderklassen til å tenke selv: “…We are
going to teach the little man how to think.” (kilde her) Han skulle bruke teater som et verktøy for å 
rive ned de hierarkiske  [...]
Mens Grotowski var ikke interessert i å bruke teater som et politisk verktøy. Hans teater var for en 
elite gruppe mennesker. [...]
Her sammenligner vi hvem Brecht og Grotowski trodde teateret skulle spilles for. (Teaterets funksjon i 
samfunnet). 
We choose to eat apples because they are high in fiber, while we often choose to eat oranges for their
vitamin C. 
Vi må huske å skrive/presentere relevante fakta og forklare disse selv. Merk at det sitat fra youtube
videoen ovenfor regnes ikke som forklaring, men som fakta. 
F.eks.: ”Brecht brukte v-effekt for å distansere publikum.” 

Hva skal vi forklare her?



Drøfting
(Nå kan ikke dere ikke bruke dette som egen drøfting siden det har blitt presentert i timen.)

Drøfting kan bare skje når:

1. Man har presentert fakta

2. Man har forklart fakta med egne ord

3. Man har sammenlignet konsept

Her kan man endelig få lov å “tenke selv”. Men BARE når det gjelder å trekke ut konklusjoner om 
pensumsmateriale. Man skal anvende kunnskap til en diskusjon om fagstoff. 



F.eks.
“Artaud trodde at teateret skulle være som pesten. Alt det unødvendige i samfunnet skulle brennes vekk. Jeg er 
enig og mener at teateret bør […]

Dette er ikke drøfting, dessverre. 

Dumt å si/høre det, men før du er på master – kanskje doktorgradnivå – det du selv tenker er «nye og spennende 
idéer» ikke er relevante på et akademisk nivå. 

NB! Husk dette- husk dette særlig fordi om du glemmer dette kan skolesystemet svekke engasjementet og 
selvtilliten din, noe som ALDRI er meningen! 

Skriv gjerne dine egne tanker i en privat notatbok som du kan bruke i ditt framtidige kunstneriske/utøvende liv!



F.eks.

Judith Malina var lærling hos Piscator (kilde), og i likhet med Brecht var hun tiltrukket av idéen 
om å bruke teater som et politiske verktøy. Malina sin gruppe, The Living Theater, brukte 
plakater i sine forestillinger (kilde). Men ulikt Brecht sine plakater fungerte ikke The Living
Theater sine plakater som et brudd eller fremmedgjøringsmiddel. Plakatene fungerte heller som 
en slags talisman for gruppen. Her kan vi se Grotowski sin innflytelse på Malina. Hun var særlig 
interessert i Grotowskis andre fase* og […] Her skal jeg skrive om en “talisman” og hvordan 
Grotowski brukte dem (må ha kilde her) ... og om hva ellers hun tok med seg fra Grotowski. 

Jeg kan oppsummere: “Jeg vil påstå at dette beviser at Malina lyktes med å utføre en syntese av 
ideene til Piscator og Grotowski.”

*Det er selvfølgelig en forutsetning at jeg har presentert og forklart Grotowskis faser tidligere  
oppgaven.



NB:
Når du har lest den forrige slide, har jeg tatt fra deg muligheten til å drøfte akkurat dette. 

Hvis du presenterer denne idéen uten en kilde (som sitat eller i egne ord) er det plagiat. 

Hvis du presenterer denne idéen med kilde, regnes det som “fakta” (om man er enig eller ei, om 
det er sant eller ei). 

Og «fakta» er en del av det første nivået i pyramiden.



Syntese
Judith Malina gjør en syntese av ideene til Piscator og Grotowski da hun realiserte oppsetninger 
som Paradis Nå. 

Vi forlanger/forventer ikke syntese på videregående nivå. 

Man får karakter 6 med særdeles bra drøfting – når hele pyramiden er på plass. 



Spørsmål:
Hvorfor er det ikke overraskende at karakterene på LO1 var høyere enn karakterene på LO2?

Tenk på lærerens utforming av oppgavene i lys av taksonomi: 

Hvorfor tror dere vi presser inn så mye teaterhistorie 
som mulig inn i den første terminen?


