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Høsten 2017 gjøres grunnskolelærerutdanningene om til femårige masterutdannin-
ger. Lærerutdanningene har et krav om å gi opplæring i estetiske læreprosesser, men 
det er ikke tallfestet hvor mye det skal være. Selv om det ikke er timetallsfestet, 
er det i følge retningslinjene mye de skal kunne om estetiske læreprosesser. Dette 
reiser spørsmål som hvor mange undervisningstimer lærerstudentene bør få for å 
mestre det å planlegge og lede estetiske læreprosesser for sine fremtidige elever. 

Drama er en sentral estetisk læringsform, som har tradisjon for å stå sterkt på lærer-
utdanningene. Mens de nye lærerutdanningene er under planlegging, har Drama- og 
teaterpedagogene kartlagt hvor mye opplæring lærerstudentene får i drama som 
læringsform innen dagens ordning. Kartleggingen viser at det er store forskjeller – 
rundt 60 % av lærerutdanningene tilbyr 0-15 timer obligatorisk dramaundervisning, 
mens de beste på listen tilbyr 70-90 timer for lærerstudentene i løpet av utdannin-
gen. Timetallene for undervisning i drama i de nye femårige lærerutdanningene er 
ikke klare ennå, men foreløpige tall viser en tendens til å legge seg på rundt samme 
nivå som i dagens ordning. Det er ikke for sent å snu! 

Frem til 2003 var grunnskolelærerutdanningene forpliktet til å tilby minimum 30 
timers undervisning i drama som læringsform i løpet av utdanningen. Infrastrukturen 
er på plass på mange av høgskolene/universitetene, med fagseksjoner for drama og 
dramasaler. Det er et rikt utvalg av pensumlitteratur, for eksempel en ny lærebok 
Drama som læringsform av Aud. B. Sæbø. Nå når lærerutdanningene legges om, bør 
det være en selvfølge å utnytte det potensialet som ligger der – og nå opp igjen til 
minst det nivået man lå på for fjorten år siden med 30 timers undervisning i drama 
som læringsform for alle grunnskolelærerstudentene. 

Det beste for lærerstudentene vil være å gå lengre. Best practice eksemplene i denne 
rapporten viser lærerutdanninger som har rundt 75 timer dramaundervisning per 
student. Lærerstudentene der får blant annet opplæring i stemmebruk, kroppsspråk, 
improvisasjon, fortelling- og formidlingsteknikker, klasseledelse og undervisningsfor-
løpets dramaturgi. De får opplæring i hvordan de kan bruke drama som læringsform 
for å utforske temaer i fag, for eksempel gjennom dramaforløp. Dramaseksjonene 
samarbeider tett med andre fagseksjoner. Høgskolen i Sørøst-Norge campus Vest-
fold er ett av eksemplene. Dramaseksjonen der vant Kunnskapsdepartementets 
utdanningskvalitetspris i 2014 for profesjonsverksteder som skal motvirke praksis-
sjokk – les mer om dem på s. 5. 
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Høgskole/universitet      GLU 1–7 GLU 5–10

Universitetet i Tromsø       76/92*  48
Høgskolen i Sørøst-Norge, Vestfold    72  72
NLA høgskolen       65-75  65-75
Høgskulen på Vestlandet, Stord/Haugesund   90  30
Universitet Nord, Nesna     30  30
Universitetet i Stavanger     30  30
Høgskolen i Sørøst-Norge, Notodden    25–30  25–30 
Høgskulen på Vestlandet, Bergen    24  24
Høgskulen på Vestlandet, Sogn og Fjordane   15  15
Høgskolen i Volda      14/18*  14/18*
Universitet Nord, Bodø      14  14
Høgskolen på innlandet (INN)     12  6
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)    6  6/15*
Universitetet i Agder (UiA)     2  2
NTNU, campus Rotvoll, Trondheim    0  0
Høgskolen i Østfold      0  0 
Universitet Nord, Verdal     0  0
Høgskolen i Sørøst-Norge, Buskerud    0  0

* studenter med norsk som undervisningsfag/fordypning

Timetall for dramaundervisning i de nye femårige 
lærerutdanningene er ikke avklart.

Antall timer obligatorisk dramaundervisning per student 
i løpet av grunnskolelærerutdanningene, 2016/2017:
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1. Omfang obligatorisk dramaundervisning per student GLU 1–7 og 5–10: 
Totalt 72 timer per student, fordelt over tre år. 

2. Organisering:
Drama i tverrfaglig team med norsk, ped og samfunnsfag. Drama leder og utformer profesjonsverksted.

3. Hva (kort beskrivelse av hva lærerstudentene undervises i): 
De siste to årene har studentene hatt 24 undervisningstimer hvert år (1. 2. og 3. trinn) med tema:

Klasseledelse og den profesjonelle læreren (første og andre år), med vekt på erfaring 
med ulike fiksjonsformer (poetiske/narrative/simulering/refleksive).
Undervisningsforløpets didaktikk og dramaturgi (første år med vekt på anslag 
og avslutning, andre år med hele undervisningsforløpet dramaturgi).
Vurdering for læring med vekt på varierte og studentaktive arbeidsformer 
og formativ vurdering (første år og andre år knyttet til TPO). 
Tilpasset opplæring med vekt på estetiske læreprosesser (andre år).
Identitet, læringsmiljø og klasseledelse (tredje år). Forumteater, rollespill, 
iscenesettelse av tekst/litteratur som berører tema. 
Mobbing med vekt på aktiviserende og estetiske arbeidsformer i klasserommet (tredje år).
Skole-hjem samarbeid med vekt på betydning av språk, arbeider med ulike fiksjonsformer, 
skriveroller og lytteposisjoner (tredje år). Trening i å desentrere i forhold til 
sosio-emosjonelt arbeid.
Læreren som forsker med vekt på observasjon (alle år). Erfaring med ulike 
fiksjonsformer, betydning av språk, trening i å desentrere.
Know mo, kunnskap på tvers av ulike praksiser ( første, andre og tredje trinn, 
samarbeidsprosjekt med Universitetet i Oslo). Vekt på fiksjon og dramaturgi i planlegging 
av undervisning og utforming av læringsressurser. Dramapedagogiske metoder i 
undervisning knyttet til arbeid med demokrati og tema i samfunnsfag.

Alle verkstedene legger vekt på studentaktive og estetiske arbeidsformer og er ledet og utformet av 
faglærere fra drama. Verkstedene er planlagt i tett samarbeid med lærere fra pedagogikk, norsk og 
matematikk. Arbeidet i profesjonsverkstedet har også blitt overført til ordinær praksis og praksisopp-
gaven. Praksislærere har deltatt på flere verksteder sammen med studentene.
 
4. Fagtilbud drama som kan velges av lærerstudentene ut over obligatorisk del:
Har hatt sal og scene de siste to årene. Er inne på master i norsk didaktikk og høgskolepedagogikk. 

Best practice
Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Vestfold
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1. Omfang obligatorisk dramaundervisning per student i Integrert master i lærerutdanning 
1–7 og 5–10 ved UiT Norges arktiske universitet:  
Disse tallene endrer seg fra år til år. Vi har færre dramatimer nå enn vi hadde da vi startet piloten med 
femåring lærerutdanning. Når de nye studieplaner settes i verk fra høsten 2017, vet vi ikke hvor mange 
dramatimer vi får inn der. Profesjonsfaget hadde mange flere timer enn det nye PEL-faget, så det er 
ikke sikkert de vil avse like mange timer til drama. 

Dramaundervisning studieåret 2016/2017:

1–7 
Ca. 16 undervisningstimer pr. år i 4 år i Profesjonsfag (ca. 64 timer totalt i utdanningen).
Ca. 12 undervisningstimer i Norsk i 1. og 2. studieår
Totalt 76 undervisningstimer
De studentene som velger norsk fordypning får ca. 16 undervisningstimer mer.

5–10
Ca. 40 undervisningstimer i Profesjonsfag fordelt på de fire første årene.
Ca. 8 undervisningstimer i Norsk 1. og 2. studieår.
Totalt 48 undervisningstimer

 2. Organisering:
Drama er ikke studiepoengsfestet i utdanningene 1–7 og 5-10, men er inkludert i Profesjonsfag 1., 2., 3. og 
4. år i begge utdanningene, samt 1., 2. og 5. år (fordypning) i Norsk på 1–7, og 1. og 2. år i Norsk på 5-10.

3. Hva (kort beskrivelse av hva lærerstudentene undervises i):
Profesjonsfag: Introduksjon til dramafaget, drama som læringsform i skolen (ulike metoder, 
dramaforløp). I tillegg har dramafaglige arbeidsmåter bidratt til studentenes egenutvikling 
innenfor felt som kommunikasjon, formidling, fremføring, kropp- og stemmebruk, konflikthåndtering, 
estetiske læreprosesser, gruppeprosesser, klasseledelse, yrkesetiske utfordringer m.m.

Drama er i tillegg inkludert i to tverrfaglige prosjekter i Profesjonsfag: 
1) Filmprosjekt, i samarbeid med IKT
2) Lærerrolleprosjekt, i samarbeid med IKT, Norsk og Matematikk.

Norsk: Muntlig fortelling (Fortellerverksted), Dramaforløp knyttet til språkopplæring og 
barnelitteratur, Dramafaglige metoder i arbeid med språkholdninger og språklig mangfold.

4. Fagtilbud drama som kan velges av lærerstudentene ut over obligatorisk del (hva og antall sp):
Studentene har ikke mulighet til å velge drama utover den obligatoriske delen. Tanken var at de skulle ha 
den muligheten på 5–10. Vi har laget en emneplan egnet for formålet, men siden studentene ikke fikk 
lov til å gå sammen med dramastudentene vi hadde på Grunnkurs i drama og teater, var det ikke mulig 
å få samlet en stor nok klasse.

Best practice
UiT Norges arktiske universitet
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1. Omfang obligatorisk dramaundervisning per student GLU 1–7 og 5–10: 
a) Kurset Drama i praksis 
b) Drama er del av master i KRLE
c) Drama som suppleringsundervisning i andre fagemne (under avklaring)
d) Dramaundervisning i obligatoriske profesjonsdager i løpet av studiet o.l. 
(detaljer blir avklart underveis i implemeteringen)
e) Forskningsformidling, muntlighet 4.–5.år (under avklaring)

2. Organisering:
a) Ved NLA Høgskolen går kurset Drama i praksis inn som en obligatorisk del av praksisplanen i grunn-
skolelærerutdanningene. Studentene vil ved endt utdanning ha gjennomført et kurs i drama med et 
omfang på 54 timer fordelt på 18 timer på de tre første studieårene. Faget har egen plan og et pensum 
på 450 sider. Det er ikke eksamen i faget, men studentene har arbeidskrav knyttet til 4 av 6 praksispe-
rioder. Hvert av årene godkjennes for seg, og bestått kurs føres på vitnemålet. Vi har 7 års erfaring med 
å fordele kurset over 3 år, noe studentene gir tilbakemelding på gir dem muligheten til å modnes i faget.  
b) Det er under avklaring om gjeldene praksis med suppleringsressurs skal videreføres inn i master-
utdanning på NLA Høgskolen. Ordningen gjør det mulig for emneansvarlig å søke ekstra tildeling av 
timeressurser, slik at et annet fag kan komme inn i undervisning i et emne. Drama har derfor vært inne 
med noen times undervisning på flere fagseksjoner, og vil trolig bli det også i ny utdanning. 
c) Drama vil være med i fellesfaglige profesjonsdager, slik vi har vært de siste årene. Antall timer i løpet 
av studieløpet er ikke avklart.
d) Det er en mulighet for at dramaansatte skal undervise inn mot muntlig forskningsformidling 4. og 5. 
året, pga. at vi noen år tilbyr 15 stp. videreutdanning i muntlig formidling. Når planleggingen av 4. og 5. 
året er i gang, vil vi foreslå kunstbasert forskning og selvetnografi som forskningsmetodiske varianter 
for grunnskolelærere, som derfor bør presenteres på felles forskningsseminar for alle studenter.

Oppsummering timetall: Selv om ikke alt er avklart på nåværende tidspunkt, er det sannsynlig at alle 
studenter ved NLA får minimum 65–75 timer med dramaundervisning i løpet av sine 5 år på NLA. 
De som har KRLE vil få en del mer (se pkt 4b). 

3. Hva - kort beskrivelse av hva lærerstudentene undervises i: 
a) 1. år: Lærerrollen (klasseledelse, kropp- og stemmebruk i og utenfor rolle)
2. år: Dramaforløp (erfare, analysere, planlegge, gjennomføre)
3. år: Fortellerrollen (praksisfortellinger, kulturbærende fortellinger, saksfortellinger, struktur, 
virkemidler og framføring)
b) Det er ikke avklart hvilke fag som ønsker suppleringsressurser (årlige søknader). Pr. idag bidrar drama 
inn i KRLE (fortelling, migrasjon, etiske dilemma), norsk (dramaforløp), pedagogikk og elevkunnskap 
(klasseledelse) og musikk (veiledning på scenisk framtreden), men har tidligere også vært inne i mate-
matikk (storyline), samfunnsfag (lokalhistorie) og naturfag (fagfortelling).
c) Tema og arbeidsmåter for kommende profesjonsdager er ikke klart. Tidligere har vi hatt f.eks. story-
line, utforsking av identitet og debatt i rolle.
d) Se 2e

Best practice
NLA Høgskolen Bergen 



DTP RAPPORT

S.8

4. Fagtilbud drama som kan velges av lærerstudentene ut over obligatorisk del:
a) Det er ingen fagtilbud i eget emne i drama, siden størrelsen på studentkullene begrenser fagtilbudet. 
b) Drama som estetisk læringsform er del av master i KRLE. Vi er inne i KRLE 2 og masteremne, med 
undervisning, arbeidskrav og pensum. Det er også mulig for studenter å ta FOU-oppgave og master-
oppgave med fokus på drama som læringsform i KRLE, trolig med veileder fra dramaseksjonen. Detal-
jene knyttet til implementering er ikke klar, men intensjonen er at drama skal bidra med nye læringsrom 
i KRLE, både på høgskolen og i grunnskolen. 

5. Bra ved innføring av femårige lærerutdanninger: 
– Vi har lykkes med å skape ett nytt samarbeid med KRLE. 
Dette gir mulighet også for oss å undervise og veilede på masternivå.

– Ledelsen har bestemt å videreføre kurset Drama i praksis, basert på gode evalueringer de siste 7 
årene. 

6. Utfordringer ved innføring av femårige lærerutdanninger:
– Å starte arbeidet med ny reform med å finne ut at drama ikke er nevnt en eneste gang, er et krevende 
startpunkt. Lærerutdanningen har gjennom tiår hatt drama- og teaterseksjoner tilknyttet seg, Det er 
frustrerende at vi fagansatte ikke kan få bidra i større grad med kunnskapen vi har om kropps- og stem-
mebruk, formidling og estetiske læringsprosesser. 

Det er svært mye forhandlingsarbeid som ligger bak de få dramatimene vi har fått på plass i ny utdan-
ning. Vi har en ledelse og kollegaer ved NLA som ser verdien av drama, men de nasjonale retningslinjene 
og det enorme tidspresset fram mot NOKUTS frist for innsending av mastersøknad i september 2016, 
gjorde mulighetene for samarbeid begrenset.

– Det er minimale muligheter for plass til skolerelevante fag i utdanningsmodellen på institusjonen. 

– Vi hadde utviklet en emneplan sammen med norsk for et 30 stp. emne «Praktisk og estetisk språk- og 
tekstarbeid», der vi hadde lik vekting mellom fagene. Det viste seg derimot at modellen likevel ikke 
åpnet for en fordypning i norsk. Siden begge seksjonene tenkte at samarbeidet var ivaretatt i dette 
emnet, jobbet vi ikke med å få drama inn i andre emner i norsk. Når fordypningen likevel ikke kunne 
være med i fagtilbudet, så ble det ingenting igjen av samarbeidet. Vi håper emnet kan bli et videreut-
danningstilbud i fremtiden. 
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