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Ved Universitetet i Tromsø får lærerstudentene 125 timer obligatorisk dramaundervisning i løpet av 

fem år, mens andre lærerutdanninger ikke tilbyr undervising i drama i det hele tatt. Ved innføring av 

ny rammeplan for grunnskolelærerutdanningen i 2003, ble det opp til den enkelte institusjon om de 

skulle tilby kurs i drama som læringsform. Høgskolene/universitetene var ikke lenger forpliktet til å 

ha et 30-timers metodekurs i drama som en del av utdanningen. Denne valgfriheten ble opprettholdt 

ved innføringen av de nye rammeplanene for grunnskolelærerutdanningene GLU 1-7 og GLU 5-10 i 

2010. Med innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 kom prinsippet om metodefrihet.  

Landslaget Drama i Skolen (LDS) har gjort en kartlegging av obligatorisk dramaundervisning i 

grunnskolelærerutdanningene skoleåret 2012/2013. Kartleggingen tar for seg antall timer per 

student i løpet av utdanningen, hva slags dramaundervisning studentene får og hvordan den er 

organisert. 18 høgskoler/universiteter har svart.  Kartleggingen viser at de fleste av landets 

lærerstudenter får langt mindre dramaundervisning enn da det var pålagt å gi dem et 30-timers 

metodekurs i løpet av utdanningen.  7 av høgskolene/universitetene har 30-125 timer obligatorisk 

dramaundervisning for lærerstudentene, mens 11 av dem tilbyr studentene 0-27 timer 

dramaundervisning. Drama er en sentral praktisk læringsform. Lærerstudenter som ikke tilegner seg 

den metoden, har et valg mindre når de skal velge undervisningsmetode.  

Flere av lærerutdanningene rapporterer at innføringen av GLU 1-7 og GLU 5-10 har ført til tettere 

samarbeid mellom dramaseksjonene og andre fag, mange steder undervises det i drama som 

læringsform i fag som pedagogikk og elevkunnskap (PEL) og norsk. Innholdet i dramaundervisningen 

og organiseringen varierer. På de neste sidene får du en kort oversikt over hva slags 

dramaundervisning lærerstudentene får tilbud om rundt omkring i landet.  

 

Oslo, 4.mars 2013 

 

Kari Strand       Tone Cronblad Krosshus 

Daglig leder LDS     Styremedlem LDS 
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Antall timer obligatorisk dramaundervisning per student i løpet av utdanningen: 

Høgskole/universitet Antall timer GLU 1-7 Antall timer GLU 5-10 

Universitetet i Tromsø 125 125 

Høgskolen i Vestfold 96 96 

NLA høgskolen, Bergen  84 84 

Universitetet i Stavanger 38 52 

Høgskolen i Nesna 30 30 

Høgskolen Stord/Haugesund  30 30 

Høgskolen i Volda  30 15 (+15)  

Høgskolen i Telemark 27 (stasjonære studenter)  

21 (nettbaserte studenter) 

27 (stasjonære studenter) 

21 (nettbaserte studenter)  

Høgskolen i Bergen 24 (+12 % veiledning)  24 (+12 % veiledning) 

Høgskolen i Sogn og Fjordane 25 25 

Universitetet i Nordland 18 18 

Høgskolen i Hedmark 12 (stasjonære studenter) 

6 (nettbaserte studenter) 

6 

Høgskolen i Oslo og Akershus 6 5 

Høgskolen i Sør-Trøndelag  5-6 5-6 (kun obligatorisk for studenter som 

velger norsk)  

Universitetet i Agder 5 1 

Høgskolen i Østfold  Varierer  Varierer  

Høgskolen i Nord-Trøndelag 0 0 

Høgskolen i Buskerud 0 0 
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1. Universitetet i Tromsø  

Omfang obligatorisk dramaundervisning per student: GLU 1-7 og 5-10: 125 timer over 5 år (25 timer 

per år)  

Organisering: Hovedsakelig i profesjonsfaget pedagogikk og elevkunnskap (PEL) +noe inne i norsk, 

matte og engelsk.  

Hva: Rollespill, enkelt bildeteater og forumteater, lærer i rolle, kommunikasjon og formidling, 

fortelling.  

Bra etter GLU: Et tettere samarbeid med andre fag gjør at flere faglærere ser hva drama kan bidra 

med inn i ulike fag. Flere ønsker oss inn i fagene sine enn vi har opplevd tidligere.  

Utfordring etter GLU: Til sammen inne i veldig mange klasser.  

Fagtilbud drama som kan velges av lærerstudentene:  

GLU 1-7 kan ikke velge drama fordypning. GLU 5-10 kan velge drama som fag 2 (60 sp) eller som fag 3 

(30 sp). Til nå har det ikke vært nok studenter som har valgt drama til at det har blitt satt i gang 

fagtilbud i drama. Fagplaner for: Drama 5.-10. trinn (20 sp), Drama i undervisningen (10 sp), Å lede 

teaterarbeid med barn og unge (10 sp) og Å lage teater for barn og unge (20 sp).  

 

2. Høgskolen i Vestfold 

Omfang obligatorisk dramaundervisning per student: 96 timer over 3 år (32 timer per år)   

Organisering: Drama + norsk + matematikk. Drama har 80 % av ressurs. Dramaseksjonen er ansvarlig 

fagseksjon.  

Hva: Profesjonsspesifikke tema, TPO, klasseledelse, estetiske læreprosesser, muntlige ferdigheter – 

læreren som muntlig moderator, didaktikk, lærerrollen, grunnleggende ferdigheter: skrive, lese, 

muntlig.  

 

3. NLA Høgskolen, avdeling Bergen  

Omfang obligatorisk dramaundervisning per student: Både GLU 1-7 og 5-10: 84 timer; 54 timer 

drama i praksisopplæring + ca 30 timer drama i tverrfaglig undervisning. GLU 1-7 har 60 studieplasser 

(årlig variasjon fra 20-40), GLU 5-10 har 40 studieplasser (årlig variasjon fra 35-70).  

Organisering: Kurset er under praksisopplæringen. Tverrfaglig undervisning er i samarbeid med 

andre fagseksjoner på GLU. Dramaseksjonen underviser da ofte i tolærerordning med aktuell 

fagseksjon. Dramaseksjonen er ansvarlig fagseksjon.  
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Hva: Læreren - bruk av kropp, stemme, rom. Sosialisering gjennom dramaøvelser, klasseledelse i og 

utenfor fiksjon, dramas grunnelement, dramatiske virkemiddel, motiverende introduksjoner, drama 

– en forskningsbasert praksis, prosessdrama, forumteater, drama og digitale ferdigheter.  

Tverrfaglig samarbeid: PEL – klasseledelse, sosialisering, estetiske læreprosesser. 

Begynneropplæringen – profesjonsuke med tverrfaglig storyline. RLE – Migrasjonsprosess 

(prosessdrama). Musikk – sceneformidling.  

Bra etter GLU: Økning timetall fra 24 timer til 54 timer, fordelt på 3 år, rom for flere tema, ser 

modning hos studentene når kurset ikke bare er på 1 år, bedre kontakt med praksisfeltet. 

Utfordring etter GLU: Fremdeles for få timer til å gå i dybden, utfordrende å holde oversikt over 

studentens faglige utbytte med mange små komponenter, ingen vurdering gjennom eksamen.  

Fagtilbud drama som kan velges av lærerstudentene:  

GLU 1-7 og 5-10 kan velge 30 sp. Eventuelt 60 sp i 4.år. Det undervises i valgfaget Sal og scene.  

 

4. Universitetet i Stavanger 

Omfang obligatorisk dramaundervisning per student: GLU 1-7: 38 timer, GLU 5-10: 52 timer.  

Hva:  

GLU 1-7: Bli kjent, klassemiljø, klasseledelse, matematikkleker og konkretisering av regnearter, 

arkitektkonkurranse, demonstrere dramapedagogisk opplegg ut i fra en tekst +studentene lager egne 

opplegg som presenteres i klassen, mobbing, iscenesettelse av teorier, fortellertrening.  

GLU 5-10: Klassemiljø, klasseledelse, fortellertrening, matematikkleker og konkretisering av 

regnearter, demonstrere dramapedagogisk opplegg ut i fra en tekst +studentene lager egne opplegg 

som presenteres i klassen, arkitektkonkurranse, mobbing, iscenesettelse av teorier, Teater-i-

klasserommet (TIK) modellen med Et dukkehjem, lage egne dramapedagogiske opplegg i 

nybegynneropplæring av regnearter for ungdomsskolen.  

 

5. Høgskolen i Nesna 

Omfang obligatorisk dramaundervisning per student: 30 timer (kan være åpning for mer), 24 

studenter.  

Organisering: I samarbeid med PEL-faget og Norsk så langt. 

Ansvarlig fagseksjon: Pedagogikk og drama, Norsk og drama, Matematikk og drama.  
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Hva:  

GLU 1-7: Kommunikasjon og gruppeprosesser, observasjon, samisk emne, anvendt drama i 

matematikk, anvendt drama i norskfaget – språkstimulering, innføring i Boals metoder – etiske 

problemstillinger, fortellerrollen, vurderingsformer, praksisforberedelser.  

GLU 5-10: Kommunikasjon og gruppeprosesser, observasjon, rolleetablering og rollespillmetodikk, 

mobbing - workshop, media - kjønnsroller, dramaturgi og klasseledelse, sirkus, samisk emne, anvendt 

drama i matematikk, anvendt drama i norskfaget, anvendt drama/teater i spesialpedagogisk emne, 

vurderingsformer, praksisforberedelser.  

Hva er bra etter GLU: 

GLU 1-7: Bedre samarbeid med andre lærere og studentene ser sammenhengene og gir veldig gode 

tilbakemeldinger omkring dette. 

GLU 5-10: Bedre samarbeid med andre lærere. Vi fungerer som del av PEL-faget, og deltar i en del 

prosjekt utenom ”egne” timer. Positiv holdning til drama fra kolleger og studenter.  

Utfordringer:  

GLU 1-7: Forsøke å glemme metodekurset og se alt i nytt lys. Det er mulig vi ikke er så frittstående til 

å gjøre alt vi vil, men samtidig ser jeg at vi har fått til en forbindelse mellom fagene som vi ikke hadde 

tidligere i samme grad. Det er en veldig positiv holdning til dramafaget i teamet så det handler i stor 

grad om å skifte ut ord for å bli forstått.  

GLU 5-10: Det er et instrumentelt preg ved bruken av drama, som gjør at faget selv kan bli utydelig.  

Fagtilbud drama som kan velges av lærerstudentene:  

Kreative læringsformer, Teater og samfunn med praktisk skuespillerarbeid, Lys og scenografi, 

Teaterproduksjon.  

Dette er valg i teorien ettersom ingen av studentene er kommet så langt i GLU studiet ennå, 

fagtilbudet kan velges i 4. studieår.  

 

6. Høgskolen Stord/Haugesund 

Omfang obligatorisk dramaundervisning per student: GLU 1-7 og GLU 5-10: 30 timer. Begge 

studiene har 24 studenter.  

Organisering: Som en del av PEL-faget, 4 t/v i eitt semester. Ansvarlig fagseksjon: Drama  

Hva: 

GLU 1-7:  

Drama som estetisk fag: Grunnelementa og tilknyttinga til teater 
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Kroppen som uttrykksmiddel 
Forteljekunst: Eksempelundervising og eigne prosjekt 
Dramatisering:  Eksempelundervising og eigne prosjekt 
Teater som formidlingsform i andre fag: Eksempelundervising ved Sunnhordland Museum 
Dramaforløp: Eksempelundervising med elevar frå naboskule, 7.kl. 
Dramakonvensjonar: Neelands konvensjonar anvendt på ”Piken med fyrstikkene” 
 

GLU 5-10: (Ikke startet opp ennå) 
 
Drama som estetisk fag: Grunnelementa og tilknyttinga til teater 
Kroppen som uttrykksmiddel 
Forteljekunst: Eksempelundervising og eigne prosjekt 
Produksjon for sal og scene: Write an Opera-metodikk, lage dramatikk utifrå noveller, etc 
Dramaforløp/konvensjonar: Galileo Galilei som utgangspunkt for tverrfagleg prosjekt 
 
 

7. Høgskolen i Volda 

Omfang obligatorisk dramaundervisning per student: GLU 1-7: 30 timer, 15 studenter, GLU 5-10: 15 

timer (+15 for studenter med faget norsk), 25 studenter 

Organisering:  

GLU 1-7: 15 timer under PEL + 15 timer under Norsk 

GLU 5-10: 15 timer under PEL + 15 timer for de som har valgt Norsk 

Hva: GLU 1-7 og 5-10:  

Fortellerkunst (Norsk) 

Lek, improvisasjon og drama 

Kommunikasjon og presentasjonsteknikk 

Å lage fortelling  

Dramaøvelser i arbeid med tekst – praksisforberedelse 

Dramaforløp 

Bra etter GLU: Dramaarbeidet kan eksemplifiseres for spesielle målgrupper 

Utfordrende etter GLU: De praktiske og estetiske fagene har ingen obligatorisk plass i GLU, drama 

har ingen fast plass i PEL, avdelingsstrukturen gjør planarbeid vanskelig, budsjettmodellen ved HVO 

vanskeliggjør godt samarbeid.  

Annet: Kravet om egne klasser for GLU-studenter gjør det umulig for GLU-studentene ved HVO å 

velge drama som fagtilbud som en del av lærerutdanningen.  
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8. Høgskolen i Telemark  

Omfang obligatorisk dramaundervisning per student: Nettbaserte studenter 21 timer, stasjonære 

studenter 27 timer. Alle timene første år. Både GLU 1-7 og 5-10 har ca 100 studenter (60 

nettstudenter og 40 stasjonære).  

Organisering: Drama ligger under Norsk og Pedagogikk og elevkunnskap (PEL). Dramaseksjonen er 

ansvarlig fagseksjon.  

Hva:  

PEL: Fiksjonsbasert kommunikasjon, rollespill, estetiske læreprosesser, læreren som formidler.  

Norsk: Fiksjonsbasert kommunikasjon, formidling av tekst gjennom drama (tekst som utvidet 

begrep), teater som sammensatt tekst, dramaforløp, oppgave knyttet til praksis, klassene har et 

teaterbesøk. GLU 1-7 har i tillegg Drama og begynneropplæring.  

Bra etter GLU: Tettere samarbeid med andre fag og de forstår at faget er viktig i lærerutdanningen. 

De fleste av de andre faglærerne ser tydelig at vi gir studentene noe de ikke kan gi dem.  

Utfordrende etter GLU: Enormt krevende å samarbeide med så mange, veldig mye tid går til 

organisering.  

Fagtilbud drama som kan velges av lærerstudentene:  

Ikke noe tilbud. Tidligere hadde HiT drama 1 og 2.  

 

9. Høgskolen i Bergen 

Omfang obligatorisk dramaundervisning per student: 8x3 t (40 min)= 24 per klasse + 12 % 

veiledning +evaluering. Studentene har kun drama inn i GLU første studieår.  

GLU 1-7 har 186 studenter, GLU 5-10 har 124 studenter.  

Organisering: 3 ut fra alle 15 sp fag + 6 ut fra alle 30 sp fag + 9 ut fra ped + 6 ut drama.  

Ansvarlig fagseksjon er dramaseksjonen i samarbeid med PEL og de øvrige fagseksjonene.  

Hva: Generelt undervises det i drama som metode inn i fagene. Intensjonen er å tenke form og 

innhold parallelt for å unngå at det blir for instrumentelt. Under følger to eksempler vi har diskutert 

oss frem til med ped og norsk. 

PEL: Klasseledelse, undervisningsmetoder og motivasjon. 

Norsk: GLU 1-7 – Med billedtekst/litterær tekst som utgangspunkt. SNILL og Gutten i den stripete 

pyjamas. GLU 5-10 – Med litterær tekst som utgangspunkt. MUNNEN og Gutten i den stripete 

pyjamas.  

Bra etter GLU: Tettere samarbeid med andre seksjoner/kolleger.  
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Utfordringer etter GLU: Drama ble usynlig som fag da det forsvant på timeplanen. Dette gjorde at 

studentene ikke forstod hvorfor de skulle ha drama. Vi har dette året fått timeplanfestet 

undervisningen, noe som fører til progresjon. Det er fremdeles noen logistiske utfordringer, men vi er 

på vei inn i noe bedre enn de to tidligere årene. For GLU 5-10 er det i tillegg utfordrende at 

studentene går mer på kryss, noe som er utfordrende timeplanmessig, logistikk og i forhold til 

gruppeoppgave i forkant av praksis. Studentutveksling internasjonalt er vanskeligere å realisere fordi 

modellen er mer låst.  

Fagtilbud drama som kan velges av lærerstudentene:  

Fra høsten 2013 håper vi å få tilby drama 60 sp. I en alternativ variant: Vi åpner for at GLU 3./4. års 

studenter kan ta drama 30 sp høst. Våren 2014 håper vi å få tilby 30 sp som kan være påbygning for 

årets dramastudenter (10 sp dans og 20 sp Applied Theatre/TIE (internasjonalt emne). Høsten 2013 

er det opptak på master i dramapedagogikk, som vi har tilbudt som fagspesifikk master siden 2000.  

 

10.  Høgskolen i Sogn og Fjordane  

Omfang obligatorisk dramaundervisning per student: GLU 1-7 og 5-10: 25 timer over 3 år (10+10+5)  

Organisering: Drama ligger under PEL faget. Pedagogikkseksjonen er ansvarlig fagseksjon.  

Hva: GLU 1-7 og 5-10:  

Dramaturgi knyttet til å lage digitale praksisfortellinger 

Bildeteater og forumspill, knyttet opp mot tema: Lærerrollen 

Prosessdrama/ dramaforløp, knyttet mot grunnleggende ferdigheter (i praksisperiode), bygger på 

Patrice Baldwins D4LC Storyland.  

 Storyline (i forbindelse med entreprenørielle arbeidsformer) 

Bra etter GLU: Bedre integrering av dramafaget som læringsplattform i profesjonsdanningen, en mer 

pragmatisk holdning til drama som læringsverktøy, lettere å gjøre faget relevant fordi man utfordres 

tematisk til samarbeid på tvers av fagseksjoner og studiepoeng. 

Utfordrende etter GLU: Manglende timeressurser og tid til innføringskurs; «byggesteiner» i 

dramafaget, manglende evalueringsmulighet i faget.  

Annet: Vi har også desentralisert lærerutdanning GLU som har temakurs hvor undervisningsressurs 

ligger på halve tiden dvs.12-14 timer.  
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11.  Universitetet i Nordland  

Omfang obligatorisk dramaundervisning per student: 18 timer  

Organisering:  

GLU 1-7: Pel, norsk, musikk, kunst og håndverk. 

GLU 5-10: Pel, norsk, matematikk, musikk, RLE, kunst og håndverk, mat og helse. 

Hva: Rollemodellering, tablå, bildeteater, improvisasjon, hvordan skape en rollefigur, hvordan finne 

fortelleren i seg selv og prosessdrama. 

Utfordringer GLU: Mindre ressurser til å gå i dybden på de ulike metodene. Studentene går ikke på 

teater, skriver ikke teateranalyse og lager heller ikke forestilling lengre. 

 

12.  Høgskolen i Hedmark  

Omfang obligatorisk dramaundervisning per student: GLU 1-7: 12 timer, totalt 40 studenter. GLU 1-

7 nettbasert: 6 timer, totalt 40 studenter. GLU 5-10: 6 timer, totalt 50 studenter. 

Organisering: Dramaseksjonen er ansvarlig fagseksjon. 

Hva: Spillimprovisasjoner, muntlig fortelling og dramapedagogiske metoder.  

Hva er bra etter GLU: Vanskelig å peke på noe som er bra. Det er fint at drama igjen blir tilbudt alle 

GLU-studenter. Det vil si at alle som begynte på GLU-utdanningen da den ble innført i 2010, får 

obligatorisk kurs i drama. Vi har fått meget gode tilbakemeldinger fra studentene. 

Utfordringer GLU: Utfordringene blir å få kurset utvidet med flere timer, og å få til et samarbeid med 

andre fag. 

Fagtilbud drama som kan velges av lærerstudentene: GLU 1-7 og 5-10 kan velge 30 sp drama. Totalt 

22 plasser. GLU-studentene har ikke hatt anledning til å søke faget ennå. Studiet har 6 obligatoriske 

målområder: Barns spontane dramatiske lek, dramapedagogikkens historie og teori, 

dramapedagogisk arbeid, teaterfaglig egenutvikling, praktisk teaterarbeid og utviklingsarbeid.  

Drama i faglærerutdanning: Studentene er fra faglærerutdanning i musikk. De kan velge 30 sp drama 

(se innhold over her) og 30 sp i Community Arts, 17 studieplasser (drama, teater, musikk og 

kulturteori).  
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13.  Høgskolen i Oslo og Akershus 

Omfang obligatorisk dramaundervisning per student: GLU 1-7: 6 timer i løpet av 1 dag, totalt 200 

studenter, gruppestørrelse 20 studenter. GLU 5-10: 5 timer i løpet av 1 dag, totalt 190 studenter, 

gruppestørrelse ca 23 studenter.  

Organisering: Dramaseksjonen er ansvarlig fagseksjon.  

Hva: Drama som læringsform. Hovedsakelig gjennom improvisasjon, rollespill, lærer i rolle.  

Hva er bra etter GLU: Ved innføring av GLU høsten 2010 ble det obligatoriske 30-timerskurset 

”Drama som metode” redusert til 5-6 frivillige timer. Fra høst 2012 (GLU 1-7) og høst 2011 (GLU 5-10) 

ble kurset obligatorisk. Det siste er bra.  

Utfordringer GLU: Utfordringen er å få økt timetallet på dramakurset, eventuelt som komponent i for 

eksempel flerfaglige sammenhenger.  

Fagtilbud drama som kan velges av lærerstudentene: Ikke noe tilbud. Kanskje det kan bli litt på 4. 

året, eventuelt som delkomponent.  

 

14.  Høgskolen i Sør-Trøndelag 

Omfang obligatorisk dramaundervisning per student: GLU 1-7 og GLU 5-10: 5-6 timer. (Kun 

obligatorisk drama på GLU 5-10 for dem som velger Norsk. GLU 1-7 har 185 studenter, GLU 5-10 har 

75 studenter.  

Organisering: Dramaundervisningen ligger under norskfaget. Ansvarlig fagseksjon er norskseksjonen.   

Hva: Teaterverksted (stillbilde, lærer i rolle, spille en scene), tur til teatret og samtale med 

skuespillere etter forestillingen, skuespiller kommer på besøk i klassen.  

Bra etter GLU: Det er ikke blitt bedre, da det er blitt mindre dramaundervisning totalt. I 

allmennlærerutdanningen var det i tillegg et eget dramakurs som var obligatorisk.  

Utfordringer etter GLU: For lite vekt på kreativitet i skolen. For lite undervisning i drama.  

 

15.  Universitetet i Agder  

Omfang obligatorisk dramaundervisning per student: GLU 1-7: 5 undervisningstimer for hele kullet, 

90 studenter. GLU 5-10: 1 undervisningstime for hele kullet, 100 studenter.  

Faglærerutdanning: 1300-1700 arbeidstimer per kull. 15 studenter.  

Organisering: Dramaundervisningen er en del av PEL faget (både GLU og faglærerutdanning). 

Ansvarlig fagseksjon er Institutt for visuelle og sceniske fag.  
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Hva:  

GLU: Drama som motivasjonsfaktor/redskap/metode i skolen. Ivaretar læringsmålene: Har kunnskap 

om varierte arbeidsmåter. Har kunnskap om klasseledelse.  

Faglærerutdanningen: Teater og dramatisk spill, lek og drama, teaterformidling, fagdidaktikk og 

tverrfaglig arbeid, drama- og teaterteori, scenografi, lys og lyd, musikk og dans i teaterarbeidet, 

teater for barn og unge.  

 

16.  Høgskolen i Østfold 

Hva: Drama i PEL-faget, med emner som formidling og kommunikasjon. 
Drama i lærerutdanningen er ikke timefestet eller studiepoengfestet, og er svært personavhengig.  
Førstelektor i drama er kvalifisert til å ta ulike temaer innen PEL, blant annet klasseledelse. 

 

17.  Høgskolen i Nord-Trøndelag 

Omfang obligatorisk dramaundervisning per student: GLU 1-7 og GLU 5-10: 0 timer. 

 Ca 10 timer i faglærerutdanning kroppsøving.  

Hva: Kommunikasjonstrening (faglærerutdanning kroppsøving) 

 

18.  Høgskolen i Buskerud  

Omfang obligatorisk dramaundervisning per student: GLU 1-7 og GLU 5-10: 0 timer. 
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