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Villanda har hatt ein særeigen posisjon innan norsk og internasjonal 
teaterkunst sidan stykket blei sett opp første gongen i 1885. Da Villanda 
kom i bokform i 1884 var kritikarane og publikum totalt forvirra av 
den nye blandinga av symbolisme og realisme, tragedie og komikk. 
Men etter urpremieren på Den Nationale Scene i Bergen året etter, slo 
kritikarane fast at det var ein suksess. Og historia om familien Ekdal er 
eit av dei mest spelte skodespela av Henrik Ibsen.

I versjonen som går på Det Norske Teatret no  ser vi stykket frå Hedvigs 
synsvinkel. Ungdomsopprøret hennar er ikkje høglydt og utagerande. 
Hedvig gjer som ho blir fortald. Ho observerer, ho oppdagar og ho 
fotograferer. Etter oppveksten i fotostudioet til foreldra, er ho fortruleg 
med lyssetjing og kameravinklar. Ho bildelegg kvardagen og sine eigne 
sinnsstemningar under stadig tjukkare lag med sminke.

På Teatermuseet i Oslo kan du ta elevane med på ein spanande og 
mystisk introduksjon til stykket og Ibsens samtid. Formidlingsopplegget 
du sit med no er både ein repetisjon og ei vidareføring av  dette 
formidlingsopplegget og framsyninga Villanda. Les meir på 
detnorsketeatret.no og på oslomuseum.no.

Vi håpar de får ei fin oppleving med Ibsens klassikar. Velkommen til 
Det Norske Teatret og til Teatermuseet!  

Beste helsing

Erlend Tårnesvik Dreiås
formidlings- og pedagogisk 
ansvarleg

Det Norske Teatret
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Gruppediskusjon for/mot

Elevane blir delt i grupper, der halvparten skal argumentere for, 
og andre halvpart mot ein påstand
 
Framlegg til påstander:

1. Nokre gonger er det riktig å sladre, også om dei nærmaste 
vennane sine.

2. Ei kvit løgn kan vere bra.
3. På sosiale medium er det lurt å vere ærleg om kven du er og 

korleis du ser ut.
4. For å beskytte barna sine er det bra at foreldre skånar dei, og ikkje 

fortel alt dei veit.

Samtale i plenum om kva for argument som blei brukt.

Battle: Relling vs. Gregers 

Her skal elevane diskutere forskjellen på desse to utsegnene: 

Gregers: 
«Eg har i sinne å opne Hjalmar Ekdals auge. Han skal sjå sin situasjon 

som han er, - det er alt.»

Relling: 
«Tar du livsløgna frå eit gjennomsnittsmenneske, tar du òg lykka frå 

han det med det same.»

Finn gjerne fleire eksempel frå manus som viser dei ulike syna til 
Relling og Gregers. 

Oppgåver til framsyninga
Her kjem oppgåver som er relevante for framsyninga Villanda. Opp-
legget er berre rettleiande. Vel ut og gjennomfør dei aktivitetane som 
passar for klassen og tida de har til rådvelde. 

Ettarbeidet er både ein repetisjon og ei vidareføring av 
formidlingsopplegget Mysteriet Vildanden på Teatermuseet og 
framsyninga Villanda på Det Norske Teatret. I forkant kan det vere 
lurt å gå igjennom dei ulike karakterane og handlinga i stykket. Akt 5, 
den siste delen av stykket, er veldig sentral i dette etterarbeidet.

Oppgåve 1

Oppgåve 2



Klassen blir delt i to. Den eine delen finn argument som er like 
utsegnene til Gregers. Den andre delen finn argument som er like 
utsegnene til Relling, 

Gruppene skal deretter debattere mot kvarandre. Skal Gregers 
fortelje sanninga til Hjalmar eller ikkje? Team Relling vil prøve å 
argumentere mot dette, team Gregers for. 

Få gjerne fram representantar frå dei to gruppene som snakkar, så 
kan resten av gruppa supplere og heie frå sidelinja. Innanfor trygge 
rammer kan dette godt bli ein «oppheita» diskusjon. Læraren leier 
diskusjonen.

Formålet er ikkje at ei av sidene skal vinne diskusjonen. Men, som vi 
veit frå stykket, så endar det opp med at Gregers fortel sanninga til 
Hjalmar.

Hjalmar kjem tilbake, første gong. 

Gå i grupper på tre og tre.
Gruppene les igjennom utdrag 1 frå manus nokre gonger.

Gruppene diskuterer kva som skjer i utdraget. Internt i gruppa 
snakkar dei som sin karakter i eg-form, Gina, Hjalmar eller Hedvig. 

• Korleis har Gina det i denne situasjonen? 
• Kvifor blir Hjalmar så sint og fortvilt? 
• Korleis opplever Hedvig å bli avvist? 
 
Klassen samlast, og ein frivillig elev til kva rolle kjem fram framfor 
klassen. Klassen kan no stille spørsmål til karakterane. Ruller gjerne 

Oppgåve 3



slik at fleire elevar får moglegheita til å komme fram.

Hjalmar kjem tilbake, andre gong

Dagen etter at Hjalmar har forlate Gina og Hedvig kjem han tilbake 
for å pakke saman tinga sine. Først er han avvisande og irritabel, og 
vil berre skunde seg å få pakka og komme av garde, men så endrar 
stemninga seg. 

Les samtalen mellom Hjalmar og Gina, utdrag 2 frå manus. 

• Kva retning ser det ut til at handlinga tar her?
• Diskuter oppførselen til Hjalmar.

Med bakgrunn i dette og elevane sin kjennskap til karakterane, la kvar 
elev skrive ei kort personlegdomsskildring av både Gina og Hjalmar. 
Diskuter i plenum rundt kva adjektiv elevane har brukt for å beskrive 
dei to.

Sjølvmordet 

Les utdrag 3 fråmanus i plenum eller to og to. 
Dette skjer etter at skotet har blitt avfyrt på loftet.

• Diskuter slutten av stykket.
• Kva spontane tankar har elevane om sjølvmordet til Hedvig? 

Skriv teaterkritikk

Ein teaterkritikk skal både beskrive handling og tema i framsyninga 
og diskutere korleis dette er løyst på scenen. Til slutt er det ein 
konklusjon som vurderer om handling og tema er behandla på ein 
god måte, som enkeltelement og i heilskapen.  

Var det ei god framsyning? Kvifor – kvifor ikkje? Viss ein kritikk skal 
vere interessant for andre å lese, er det viktig ikkje å berre skrive 
«god» eller «dårleg», men prøve å forklare for lesaren kva som 
var bra eller dårleg. Fleire teaterkritikarar i avisene nyttar i dag 
terningkast. Det er ein visuell og effektiv måte for å vise fram den 
heilskaplege vurderinga. Men eit terningkast må stå saman med ein 
tekst som grunngir korleis du landa på dette terningkastet.  

Oppgåve 4

Oppgåve 5

Oppgåve 6



Dei verkeleg gode teaterkritikkane er meir enn ei rein 
kvalitetsvurdering av framsyninga. Dei klarar kanskje å løfte 
diskusjonen om framsyninga inn i ein aktuell samfunnsdebatt 
og plassere teaterhendinga i ein større samanheng. Teater 
er augneblikkskunst, og på denne måten kan ein vise korleis 
framsyninga kan opplevast her og no.  

DEL 1: Beskriving  

• Kva handlar stykket om? (skriv eit kort resymé)  
• Kva for tema eller problemstillingar vil du seie er viktige i denne 

framsyninga?  
• Veit du noko om forfattaren, iscenesetjinga eller teksten som kan 

vere relevant å ta med?  
• Kven hadde regien?  
• Beskriv scenerommet og korleis dette blei brukt.  

DEL 2: Diskusjon  

Vurder dei ulike komponentane på scenen. Her treng ein ikkje å ta 
med alt, men det ein synest er vesentleg å diskutere. T.d. har nokre 
framsyningar ein scenografi som utmerkar seg positivt eller negativt. 
Spelemåte og manus kan vere andre vesentlege element å diskutere. 
Dette må du vurdere frå gong til gong. Kvart element kan bli vurdert 
i seg sjølv og i heilskapen. Diskuter korleis desse komponentane 
prega opplevinga, bodskapen og deg som publikummar. Her er 
tips til korleis du kan vurdere personane (rollene/ skodespelarane), 
scenografien og dramaturgien.  

Personane:  
• Skriv ein karakteristikk av dei viktigaste personane i stykket.  
• Korleis vil du beskrive forholdet mellom dei? Kva for fellestrekk og 

kontrastar er det mellom dei?  
• Endrar personane seg i løpet av framsyninga (dynamiske)? Kva er 

det som eventuelt gjer at dei endrar seg?  
• Kva for bipersonar møter vi, og kva for rolle spelar dei i 

framsyninga?  
• Legg merke til korleis karakterane blir framstilte. Det er mykje 

som kan forteljast med kostyme, kroppsspråk, språkbruk, lys og 
musikk.  

Scenografi:  
• Kva for verkemiddel er brukt for å framstille miljøet? Korleis er 

scenen utforma for at vi skal bli betre kjent med staden handlinga 
utspelar seg og tida det skjer i?  



• Kva for funksjon har bruken av lys, lyd og musikk?  

Dramaturgi:  
• Korleis er handlinga bygd opp? Er ho kronologisk, er det 

tilbakeblikk og parallellhistorier?  
• Bygger framsyninga opp mot eit høgde- eller vendepunkt? 
• Korleis er avsluttinga? Var det overraskande eller naturleg at det 

slutta på den måten?  

DEL 3: Vurdering  

Til sist skal du komme med ei vurdering og trekke fram dei viktigaste 
funna frå analysen din. Kva tykkjer du om framsyninga under eitt? 
Kva dreg opp, kva dreg ned? Blei tematikken behandla på ein god 
måte? Er dette ei relevant framsyning å vise i vår tid? Går framsyninga 
inn i ein aktuell samfunnsdebatt? Kven passar ho for?  
Til sist kan du trille eit terningkast, om du vil.
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GINA (Blir ståande med støvsugaren i handa og 
sjå på han.)
Hjalmar – kjem du likevel?

HJALMAR 
Eg kjem – men eg skal gå igjen med ein gong.
 
GINA
Ja, ja, eg tenkte meg det. Men korleis er det 
du ser ut!

HJALMAR
Ser ut?

(Hedvig kjem til syne.)

HJALMAR (Vender seg bort og slår ut med 

UTDRAG   

handa.)
Gå vekk. (Til Gina.) Få henne bort frå meg!

GINA
Hedvig, gå på kjøkkenet.

(Hedvig forsvinn i bakgrunnen.)

UTDRAG 
FRÅ MANUS 1
Akt 5 scene 5
På Scenen: Gina, Hjalmar, Hedvig
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UTDRAG 
FRÅ MANUS 2
Akt 5 scene 5
På scenen: Hjalmar, Gina, 

UTDRAG   

HJALMAR
Eg kunne vel kanskje bu på sofaen ein dag 
eller to. Berre som ei naudløysing, meiner eg?

GINA
Ja, det kan du da godt, om du vil det.

HJALMAR
Ja, for eg skjønner ikkje korleis eg skal få med 
meg alle sakene no med det same. 

GINA
Nei, og attpå til er det skikkeleg skitver ute.

HJALMAR (Flytter på Hedvig sitt gåvebrev.)
Eg ser det brevet ligg her og sleng enno.

GINA
Ja, eg har ikkje rørt det.

HJALMAR
Ja ja, - det angår ikkje meg – men det kan lett 
bli borte i alt dette rotet.

GINA
Eg skal nok ta vare på det Hjalmar.

HJALMAR
Gåvebrevet er jo først og fremst til far; om 
han vil bruke det eller ei, det får han avgjere 
sjølv.

GINA (Sukkar.)
Ja, stakkars gamle mann -

HJALMAR
Har du noko tape?

GINA 
Det står på pulten.
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UTDRAG 
FRÅ MANUS 3
Akt 5 scene 6
På scenen: Gregers, Hjalmar, Gina, Relling

UTDRAG   

(Eit pistolskot inne på loftet.)

GREGERS (Høgt.)
Hjalmar!

HJALMAR
No går han på jakt óg.

GINA (Kjem inn.)
Uff, Hjalmar, går han og dundrar aleine der 
inne på loftet no!

HJALMAR
Ja, eg skal gå og sjå.

GREGERS (Levande, gripen.)
Vent litt. Veit du kva det var?

HJALMAR
Ja visst veit eg det.

GREGERS
Nei, det veit du ikkje. Men det veit eg. Det var 
ei barnleg offerhandling. Ho har fått far din til 
å skyte villanda.

HJALMAR
Skyte villanda!

GINA
Nei, kva er det du seier - !

GREGERS
Ho ville ofre for deg det beste ho hadde...
(Stille.)
-  så du skulle bli glad i henne att...
(Stille.)
Ho ville berre ha tilbake kjærleiken din...
(Stille.)
ho syntest ikkje ho kunne leve utan.

GINA 
Hjalmar.

(Gamle Ekdal kjem i døra til rommet sitt, han er 
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i full uniform.)

HJALMAR (Undren.)
Far! Er du der?

GINA
Var det på rommet ditt du skaut?

EKDAL (Harmfull, nærmar seg.)
Så, du går på jakt aleine du, Hjalmar?

HJALMAR (Spent, forvirra.)
Var det ikkje du som skaut på loftet?

EKDAL
Skaut eg? Hm!

(RELLING og MOLVIK inn)

RELLING
Kva er det som skjer?

GREGERS (Ropar til Hjalmar.)
Ho har sjølv skote villanda!

HJALMAR
Hedvig!

GINA (Spring mot loftet.)
Jøss, kva er det!

HJALMAR (Går inn.) 
Ho ligg på golvet!

GREGERS (Står stille.)
Ligg! 

GINA 
Hedvig! Nei, nei, nei!


