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OPPGAVESTRUKTUR

• En oppgave har som regel en INNLEDNING, en HOVEDDEL og AVSLUTNING

• Dette er en grei og generell struktur å forholde seg til, som aldri vil være feil. 

• Skriftlig arbeid skal ha en tittel / evt. undertittel – gjerne med litt større skrifttype, f.eks. 
overskrift 1 i word. Ingen understreking av overskrifter. 

• F.eks. I hoveddelen kan man begynne med å presentere kort hva som vektlegges av teori i 
hoveddelen, for så å fortsette med et underkapittel, f.eks. «Realismens teater», deretter 
«Teaterets form» og så «Teaterets innhold» etc. 



INNLEDNINGEN: 

• En tekst skal med fordel ha en kort intro om dens hovedfokus, f.eks.
Gjennom denne teksten vil jeg ta for meg begrepet improvisasjon, og forsøke å si noe om betydningen av improvisasjon 
innenfor teatertradisjonen. 

• Her presenterer du kort og konkret det du SKAL SKRIVE OM I OPPGAVEN. 
• “I denne oppgaven skal jeg redegjøre for realismens teater med fokus på form, innhold og uttrykk, samt romantikkens teater i andre 

del av oppgaven. Til slutt vil jeg drøfte… osv osv»

• Her er det også lurt å presentere en problemstilling eller hypotese. 
• En problemstilling er et spørsmål du ønsker å undersøke og svare på i løpet av oppgaven. Dette blir oppgavens

“focuspoint”, f.eks: “På hvilken måte er teateret i romantikken begynnelsen på det man kjenner som realistisk teater og
jakten på illusjonsteateret?” 

• En hypotese er en påstand du fremstiller, som du ønsker å undersøke og finne ut om stemmer i løpet av oppgaven. Dette
er også et focus for oppgaven, f.eks: “Teateret i romantikken kan ses på som første steg av det man kjenner som realistisk
teater, og i denne forstand starten på jakten på illusjonsteateret.”



HOVEDDELEN

• I denne delen skal du SKRIVE DET DU SA DU SKULLE SKRIVE OM I INNLEDNINGEN.

• Altså, du skal svare på DET OPPGAVEN SPØR OM. IKKE NOE ANNET. 

• DEL A: REALISMENS TEATER

• «Realismen regnes som en historisk epoke blant annet i teaterhistorien, med egne normer og standarder for teaterets form, innhold og uttrykk. Epoken 
kom til liv mot slutten av 1800-tallet, etter at det gradvis vokste frem en økende søken etter bla balab ablablablabla»

• I: Realismens teaterform

• «BALBALBLABALBABLALBABLAB REALISMEN JAJAJAJAJ»

• II: Realismens innhold i teateret

• «BLABLABLABLABABLABL NANANANANAN PROBLEMER UNDER DEBATT HOHO»

• III: Realismens teateruttrykk

• HNNNNNNNNNNNNUUUUUGGGGGG GAGAAGAGAGA REALISME REALISME SPILLE SOM OM EKTE»

• OSV OSV OSV



• Det aller viktigste i hoveddelen er at du gir rikelig med plass til DRØFTING. 

• Det er bra å være detaljert i redegjøring og forklaring av fakta, men drøfting viser mest 
evne til å sammenligne, drøfte og reflektere over fagstoffet – som gir (potensielt) høyere 
karakter. 



DRØFTING

• Å drøfte betyr å «sette teorier/ideer/materiale opp mot hverandre og diskutere forskjeller/likheter – å tale for og imot et tema»

• Når man drøfter er det viktig at man starter et sted – en innfallsvinkel, et fokus: 
• «I denne drøftedelen ønsker jeg å sette fokus på Denis Diderots paradoks om skuespilleren som et prinsipp for skuespillerkunsten, sett i lys 

av Konstantin Stanislavskijs System for skuespillerens arbeid». 

• Drøftingen er en slags diskusjon – tenk på det som en debatt – som har en begynnelse, en diskusjonsdel  og en konklusjon hvor man 
samler opp igjen det man har drøftet og oppsummerer/avslutter diskusjonen. 

• Eksempel om Brecht og postdramatisk teater (TIP2): «Bildstörung betyr på tysk «picture trouble» (Lehmann 2006: 173) –
«bildeforstyrrelse» - noe som forstyrrer et allerede etablert «perfekt» bilde og skaper en mer «ekte» tilstedeværelse, ifølge Lehmann. På 
denne måten fremstår begrepet som synonymt med Verfremdung som et underliggjørende og desillusjonerende grep.» 

• I løpet av drøftingen har man lov til å komme med egne meninger og synsvinkler – MEN KUN ut i fra de tingene man har drøftet.

• Etter min mening er det grunn for å påstå at både Brechts Verfremdung og Lehmanns Bildstörung på sett og vis kan inngå under 
paraplybegrepet danning, men at Lehmanns versjon omfavner en performativ dimensjon av prinsippet «distansering». 

• Konklusjonen skal egentlig ikke inneholde noe nytt – den er egentlig bare en forenklet versjon av hele drøftingen – altså en 
oppsummering. 



AVSLUTNING

• Avslutningen skal være en KORT OPPSUMMERING AV DET DU HAR SKREVET OM I 
OPPGAVEN OG HVA DU HAR FUNNET UT. 

• Altså, en kortversjon av hele oppgaven. 

• AVLSUTNINGEN SKAL: 

• ALDRI KOMME MED NOE NYTT

• KUN DET DU ALLEREDE HAR REDEGJORT, DRØFTET OG REFLEKTERT OVER



KILDELISTE

• Kildelisten kommer helt til slutt, etter avslutningen. 

• Mer om hvordan man refererer og skriver kildeliste senere i denne presentasjonen. 



VÆR TEGNBEVISST (1)

• Gåseøyne/hermetegn (« ») brukes i korte sitat som skrives rett inn i 
teksten:

Ingrid Morken skriver i Drama og teater i undervisning – en grunnbok at Dorothy 
Heathcote ”[…] ser rollespill som den viktigste og beste metoden for å 
fokusere på ulike livssituasjoner” (Morken 2003: 88).

• Lengre sitat, dvs. på 3 linjer eller mer, rykkes inn ett hakk og skrives med 
minste linjeavstand og uten gåseøyne/hermetegn:

How can the actor keep his grasp firmly on the turbulent world of fiery
images? From where shall he take the strength to fix these movable, flexible
images? The ability to concentrate his attention to the highest degree – that is 
his strength. Every one of us has the ability to concentrate (Chechov 1991: 6).



KORT SITAT MED HERMETEGN DIREKTE I TEKSTEN



SITAT LENGRE ENN 3 LINJER MED INNRYKK OG 
MINDRE LINJEAVSTAND



VÆR TEGNBEVISST (2)

• Det er forskjell på bindestrek og tankestrek. Dette er bindestrek:
kunstfag-didaktikk eller drama- og teaterpedagogikk etter 1970-tallet. 

• Dessuten: Skriv alltid årstall fullt ut: 1970-tallet (ikke ’70-tallet).

• Dette er tankestrek: 

Idéen om tankestrek er en annen form for komma – noe en bruker for å frem 
en følelse av ettertanke…

• Tankestrek har altså mellomrom på hver side av seg; bindestrek har ingen
mellomrom mellom seg (fordi den binder noe sammen).



UNNGÅ DETTE

• Unødvendige småord som: da, altså, derfor, nettopp. Eksempel:

Det man da kanskje helst vil kalle Deweys filosofi er progressivisme, nettopp
fordi han har fokus på utvikling gjennom en skapende prosess.

• ”Halve” avsnitt. Slike finnes ikke! Avsnitt skal markeres tydelig:

Johnstone har en oppfatning om at skolesystemets vektlegging av at elevene 
skal være flinke og gjøre det bra fører til at menneskene blir engstelige og 
derfor planlegger det de gjør. 

Jeg vil imidlertid gjøre oppmerksom på at improvisasjon ikke er et nytt 
fenomen i historisk sammenheng.

• Det kongelige ”vi”. Ord som: en, man eller omskriving er bedre.



ORDDELING

• Vi deler aldri ord på norsk. Det heter:

dramapedagogikk (ikke drama pedagogikk)

lammelår (ikke lamme lår)

pultost (ikke pult ost)

ananasringer (ikke ananas ringer)



KILDER - REFERANSER

• Referanser i sitat i brødteksten (teksten du skriver) anbefales markert slik:

(Brecht 1930: 15) – (Etternavn Årstall: Sidetall). 

• Op.cit. betyr samme kilde, som du nettopp refererte til, men ikke samme 
side:

(op.cit.: 22) 

• Ibid. betyr samme kilde, samme side som sist kilde du refererte til:

(ibid.)

• Hvilke kilder er best? Primærkilder.

• Vær kritisk ved bruk av leksika. Caplex, Kunnskapsforlagets blå, Wikipedia, o.a. 



LITTERATURLISTEN 
BØR SKRIVES SLIK 
(APA-STIL)

• Litteraturlisten skrives alfabetisk i forhold til forfatters etternavn. 

Skrives slik:

• Etternavn, Fornavn (eventuelt redaktør). Tittel på boken i kursiv. (1. utgave). 
Forlagets sted: Navn på forlaget.

• Rasmussen, Bjørn (red.). Drama Boreale 2006. Aktuell forsking i drama og teater. 
Trondheim: Tapir akademisk forlag.

•
Nettsider skrives slik: 

• Lund, V. (2018, 26. september). Åtte av ti reiser med bil. Hentet 
fra https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/artikler-og-publikasjoner/atte-av-
ti-reiser-med-bil

• I teksten ved sitat: (Forfatter, årstall)

• I litteraturlisten: Forfatter, A.A. (Årstall, dato). Tittel. Hentet fra URL: 
www.eksempel.com

• Powerpoint skrives likt 

• Forfatter. (årstall). Tittel. Hentet fra URL: www.itslearning.com. 

• Se sokogskriv.no for mer info om skriving og kildehenvisninger. (APA-stilen).

https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/artikler-og-publikasjoner/atte-av-ti-reiser-med-bil
http://www.itslearning.com/




FØR DU LEVERER

• Sjekk teksten en ekstra gang. Bruk aktivt stavekontroll (som du selv alltid kan overprøve!)

• Bruk synonymordbok for å sikre variasjon (Word har egen synonymordbok). 

• Sett inn sidetall. Forside. 

• Kjør ordtelling, sjekk antall sider og hold deg til det OPPGAVEN ber om.

• HAR DU SVART PÅ DET OPPGAVEN FAKTISK SPØR OM!?

• Sjekk formalia.  Alle kilder i brødteksten må gjenfinnes i litteraturlisten.



TEATERANMELDELSE
EN OPPSKRIFT – MÅ IKKE FØLGES DIREKTE, MEN ER TIL INSPIRASJON



• En teateranmeldelse skal ikke være for lang – man får sjelden mer enn en side i 
Dagbladet. Dessuten skal teateranmeldelsen være subjektiv. Du har faktisk lov til å mene 
noe.

• Sjekk i LO2 hva oppgaven spør om.. Men her er en generell oppskrift dere kan bruke 
også:



OPPSKRIFT

• Presentasjon av stykket/oppsetningen:

• navnet på stykket og dramatiker, regissør, scenograf ev. koreograf
• Kort om sjanger og handling

• Beskrivelse av oppsetningen både når det gjelder regi og scenografi 

• Skriv om skuespillernes enkeltprestasjoner – samspill og publikumskontakt

• Spesielle vinklinger, valg og enkeltprestasjoner når det gjelder:
• regi
• scenografi, kostymer, lys og andre effekter     

• spillestil



PUNKTER DU KAN HA I BAKHODET:

• Er historien troverdig?

• Hvilken stemning skapte regissøren?

• Hva synes du var mest interessant i forestillingen?

• Hva mener du kunne ha vært annerledes ved forestillingen?

• Holdt forestillingen på oppmerksomheten din hele veien?

• Hvordan fungerte bruken av rommet?

• Hvordan var det generelle nivået på forestillingen?

• Ble publikum på noen måte involvert i forestillingen?

• Var du enig med skuespillerne i fremstillingen av rollene?

• Bar stemmene til skuespillerne?

• Hvordan fungerte samspillet?

• Var skuespillerne konsentrerte?

• Hvordan brukte skuespillerne rekvisitter?

• Hvordan fungerte sceneskiftene?

• Ble det brukt spesialeffekter?

• Hvordan blir lys og lyd brukt til å underbygge stemningen?

• Var det nok lys? Var det nok lyd?

• Var kostymene moderne eller historiske?

• Fortalte kostymene noe om rollen?

• Var det fargesymbolikk i forestillingen?

• Var det annen symbolikk i forestillingen?



HVORDAN VIL DU KARAKTERISERE DRAMATURGI OG 
REGI I FORHOLD TIL:                         

• klassisk aristotelisk?

• Simultan?

• Stilistisk? Realistisk?

• Fragmentarisk eller logisk rekkefølge av handlinger?



TIL SLUTT: 

• Til slutt: Gi uttrykk for din egen mening, for eksempel gi en anbefaling eller sette en 
karakter/vurdering. 


