
NOTATER FRA REGIKURS DEL 3 MED ØYVIND FRØYLAND 

Arbeidsmetodikk for en regissør  
Noteret af Jarle Berntsen 

 
I del 3 av dette kurset fikk vi sjansen til å regissere skuespillere, mens Øyvind var en 
hjelpende hånd. Ved hjelp av verktøyene vi har lært gjennom de to forrige kursene, 
skulle vi nå få gitte scener opp på et nivå hvor de var klare for opptak. 
 
De 5 spørsmål - vårt basisvektøy 

De 5 spørsmål er: Hvem er jeg? Hva gjør jeg her? Hvor kommer jeg fra? Hva er mitt 
forhold til omgivelsene? Hva er mitt behov? 
 
Vi er ikke ute etter detaljstyring, det er siste utvei. Ved hjelp av riktige forutsetninger og 
med bruk av de 5 spørsmål, skulle skuespillerne selv greie å finne veien til regissørs 
ønskede resultat, slik at det bare var litt finpuss som skulle til før scenen var filmbar. 
Dette var utfordrende. 
 
Scenen blir kjedelig uten gode delmål 
Det som nok var en av de største utfordringene var å finne delmål som utgjorde en 
konflikt. Hvis ikke det er en klar konflikt, dvs. to delmål som går imot hverandre, blir 
scenen kjedelig. Straks to personer begynner å kjempe for delmålene sine, begynner 
scenen å leve og publikum å våkne. 
 

Det blir ikke viktig nok 

Ofte merket vi at delmålet ikke ble viktig nok for skuespillerne, de kjempet ikke nok for 
saken og scenen ble kjedelig. En av løsningene var å gi skuespillerne en dramatisk 
konsekvens om delmålet ikke ble oppfylt. 
 
Erstatning, et viktig verktøy 

Av verktøyene vi brukte var det erstatningsverktøyet som ble det viktigste. Det å 
erstatte personen du spiller mot med en du har et ekte følelsesmessig forhold til, er et 
godt dramatisk verktøy som gjør at skuespilleren oppfatter situasjonen som mer ekte. 
Erstatningen kan være en hvilken som helst person i livet ditt, ofte kan det være nære 
familie. Det å finne riktig erstatning er utrolig viktig, og kan gjøre at scenen blir veldig 
annerledes. 
 

Skuespillerns feedback 

Skuespillerne synes det var artig å prøve noe nytt. Den åpenheten en skuespiller bør ha, 
gjorde at vi fikk rom til å eksperimentere og ha en ærlig og direkte tone. Noe som er 
viktig er å ikke gi skuespillerne for mye å tenke på. Maks 3 ting i feedback er en god 
regel. Ellers er det ikke noe i veien for å prøve og feile. Det ble en ganske stor øyeåpner 
for skuespillerne også, for vi så hvordan systemet fungerte ved å ta allerede gode scener 
og heve dem flere hakk. 
 
Konklusjon 

At vi fikk ordentlig trening på verktøyene Øyvind ga oss, har gjort at vi nå i større grad 
kan begynne bruke dem på egne prosjekter. Det var ingen av oss som gikk ut som 
profesjonelle, men vi ble alle litt klokere, litt mer i stand til å se kritisk på en scene og 
ikke minst, litt mer trygge når vi nå har fått systemet litt mer under huden. 
	


