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Klassens lærer og en dramapedagog 
i tolærerordning gir: 



PROFF PRAKTISK LÆRING 
FOR Å VEKKE, STREKKE OG UTFORDRE ELEVENE 
PÅ EN ANNEN MÅTE ENN DE ER VANT TIL 

Med enkle grep endres klasserommet og elevene
får møte praktiske læringsformer. En fag-
utdannet dramapedagog og klassens lærer skaper 
sammen proff praktisk læring i fagene norsk, 
samfunnsfag, RLE og fremmedspråk. Lærerne/
lærerteamene bestemmer hva elevene skal 
lære om. Dramapedagogen lager undervisnings-
oppleggene og leder undervisningen. Lese- 
forståelse, kommunikasjon, en novelle, et tema i 
samfunnsfag; den praktiske læringen knyttes til 
fagenes kompetansemål. Det handler om andre 
måter å uttrykke seg på. Elevene får oppleve 
mestring på nye måter. Undervisningen blir mer 
variert. Elevene blir engasjerte. 

Dramapedagoger arbeider med å skape situasjoner 
som skal utforskes av elevene. Undervisningen 
er strukturert og hver økt har en godt planlagt 
oppbygning. Gjennom rolletaking får elevene tenke 
og handle som om de var i en annen situasjon. 
Innenfor fiksjonen identifiseres ofte problemer 
som skal løses. Det dramafaglige integreres 
med andre faglige læringsaktiviteter. Drama-
pedagogenes evne til å gå inn i ulike roller, 
improvisere og formidle fagstoff gjennom fortelling 
er sentrale dramafaglige virkemidler som skaper 
engasjement og læring hos elevene. 

Det er krevende å lage gode, praktiske undervisnings-
opplegg. Det er utfordrende å lede elevaktiv 
undervisning som engasjerer og gir høy lærings-
effekt. Det krever fagfolk. Derfor en tolærerordning. 
Fagutdannede dramapedagoger kan ansettes i 
en tolærerordning på en skole, flere skoler i en 
bydel eller i kommunen, og undervise for eksempel 
seks økter pr klasse i året. En god modell kan 
være at mange klasser på samme trinn i en bydel 
får samme undervisningsopplegg.

Interesseorganisasjonen Drama- og teater-
pedagogene har ledet et pilotprosjekt, støttet av 
Utdanningsdirektoratet, for å teste ut Proff praktisk 
læring i en tolærerordning. I dette heftet finner 
du fire eksempler på undervisningsopplegg fra 
piloten. De viser hvordan dramapedagoger i en 
tolærerordning kan fylle klasserommene med 
praktisk læring av høy kvalitet.



EGRONHVA ER ET GODT SAMFUNN?
KLASSETRINN: 5.TRINN, 
TIURLEIKEN SKOLE I OSLO 
ANTALL ELEVER: 23 
FAG: SAMFUNNSFAG
TID: 90 MINUTTER 
ROM: KLASSEROM, GANG, GRUPPEROM
UTSTYR: TO HATTER OG EN VEST (ENKLE 
KOSTYMER TIL PRESIDENTEN OG LEDER 
FOR FRIGJØRINGSORGANISASJON). 
KOMPETANSEMÅL: ELEVEN SKAL KUNNE 
GJERE GREIE FOR KVA EIT SAMFUNN ER, 
OG REFLEKTERE OVER KVIFOR MENNESKE 
SØKJER SAMAN I SAMFUNN.

KLASSENS LÆRER GAUTE HOPLAND 
«Det var nyttig for meg å få en dramapedagog 
inn i klassen som snudde opp ned på mine fore-
stillinger om elevene. Jeg hadde tatt over klassen 
noen måneder tidligere da jeg fikk besøk av 
Silje. På et par dager ga hun meg mange aha-
opplevelser om hva elevene mine kunne, visste 
og turte å gjøre foran de andre i klassen. Fag-
området «drama» er noe jeg absolutt ikke er 
komfortabel med eller har kunnskaper om, det så 
jeg tydelig da jeg fikk en spesialist inn i klasse-
rommet. Jeg fikk se elevene mine på helt nye måter, 
og det er noe jeg er svært glad for. Elevene mine 
var verbale, hadde humor, viste empati, og turte 
å leke; langt ut over det jeg ante før hun kom.»

DRAMAPEDAGOG SILJE MJELDE REFSUM 
Undervisningsopplegget «Hva er et godt samfunn?» 
starter med oppvarmingsøvelser med vekt på 
samarbeid og konsentrasjon. Etterpå diskuterer 
elevene hva et godt samfunn er. Elevene får roller 
som eksperter på et godt samfunn som skal reise 
til det fiktive landet Egron. Der skal de hjelpe 
en gruppe som kjemper for frihet og demokrati. 
Elevene utvikler rollene, manøvrerer i et rolle-
spill hvor de møter lederen for en frigjørings-
organisasjon og jobber med tablåer. Til slutt deltar 
alle i et forumspill: Hvordan skal ekspertene og 
lederen for frigjøringsorganisasjonen overtale 
presidenten til å gå med på deres krav? 

«Det var nyttig for meg å få en dramapedagog inn i klassen som 
snudde opp ned på mine forestillinger om elevene.»



POESI I BEVEGELSE
KLASSETRINN: 8.TRINN, 
RÅDALSLIEN SKOLE I BERGEN 
ANTALL ELEVER: 29 
FAG: NORSK
TID: 90 MINUTTER 
ROM: KLASSEROM I BASESKOLE
UTSTYR: DIKT I FLERE SJANGRE
KOMPETANSEMÅL: 1) ELEVEN SKAL KUNNE SAMTALE OM FORM, 
INNHOLD OG FORMÅL I LITTERATUR, TEATER OG FILM OG 
FRAMFØRE TOLKENDE OPPLESNING OG DRAMATISERING. 
2) ELEVEN SKAL KUNNE LESE OG ANALYSERE ET BREDT UTVALG 
TEKSTER I ULIKE SJANGERE OG MEDIER PÅ BOKMÅL OG 
NYNORSK OG FORMIDLE MULIGE TOLKNINGER.

KLASSENS LÆRER INGVILD BIRKENES 
«For ein åttandeklasse er det å arbeida praktisk med 
tekst ein god måte å gå inn i teksten på. Desse dikta 
er ofte vanskelege å ”forstå”, men ved å arbeide på 
golvet får elevane ei anna tilnærming til teksten og 
dei gjer sine tolkingar og framsyningar. Flott å sjå!  
Elevane snakkar framleis om dramaøktene, og eg 
trur absolutt dei sit igjen med mykje i ettertid.” 
Vil du anbefale drama som læringsform i en 
tolærerordning? 
«Absolutt. Som lærar i ein travel kvardag er det 
lett for at ein vel opplegg og metodar som er 
trygge og som ein veit fungerer. Det er herleg å 
bli utfordra på å prøva nye innfallsvinklar og nye 
metodar. Ein dramapedagog har ein heilt annan 
måte å tenka undervisning på enn meg.»

DRAMAPEDAGOG MARIANNE NØDTVEDT KNUDSEN  
Poesi i bevegelse tar utgangspunkt i dikt fra flere 
epoker i ulike sjangre. Økten starter med en 
rekke øvelser hvor elevene jobber med konsen-
trasjon, tilstedeværelse, stemmebruk, fokus og 
spontanitet, å ”få i gang kroppen” og gi slipp på 
hemninger. Klassen deles så i to og undersøker 
hvordan de kan arbeide med teksten i talekor. 
Deretter arbeider de i mindre grupper med å tolke 
diktene. De øver på å formidle dem ved å ta i 
bruk teknikkene de har lært. Til slutt har elevene 
en fremføring og gir hverandre konstruktive 
tilbakemeldinger.  

«Ein dramapedagog har ein heilt annan måte å tenka 
undervisning på enn meg.»

Det er den draumen ...

... at dørar                  skal opna seg



HVA SKJEDDE MED JOSEF?
KLASSETRINN: 3.TRINN, 
SMESTAD SKOLE I OSLO 
ANTALL ELEVER: 23 
FAG: RLE
TID: 2 ØKTER À 90 MINUTTER
ROM: SKOLENS FILMSAL
UTSRYR: EN KJORTEL (KOSTYME TIL ROLLESPILL), OG TRE 
FORTELLINGER OM JOSEF FRA VIVO GRUNNBOK 3-4 (GYLDENDAL): 
«JOSEF KASTES I BRØNNEN», «JOSEF FORKLARER FARAOS 
DRØMMER” OG «JOSEF SER BRØDRENE SINE IGJEN». 
KOMPETANSEMÅL: ELEVEN SKAL KUNNE FORTELLE OM INNHOLDET I 
SENTRALE TEKSTER FRA 1. OG 2. MOSEBOK I DET GAMLE TESTAMENTE.

KLASSENS LÆRER SOLVEIG ASHEIM 
«Jeg tror absolutt at drama som metode kan 
være med på å nå målet om tilpasset opplæring 
for alle. De elevene som ofte er stille i en ordinær 
klasseromssituasjon var veldig aktive og viste 
stor iver og engasjement. Drama som lærings-
form gir rom for kreativitet, nysgjerrighet og andre 
tilnærminger til stoffet enn hva som ofte ses i 
klasserommet. Elevene erfarte at kunnskapen 
«sitter bedre» når de selv hadde vært så deltakende 
i opplegget. Som lærer lærte også jeg nye måter 
å tilnærme meg lærestoffet på.»

DRAMAPEDAGOG KAJA NORDANG 
Elevene får roller som etterforskere. De starter 
med å lete etter informasjon om hvorfor Josef har 
forsvunnet. Gjennom dramametoder som tablåbilder, 
rollespill (lærer-i-rolle) og intervju med en av brødrene 
til Josef blir elevene gradvis mer kjent med fortellingen 
om Josef. Elevene er med på å utvikle fortellingen 
videre gjennom improvisert spill og skriveoppgaver. 
Underveis i opplegget brytes fiksjonen, og klassen 
har samtaler og vurderingsøvelser hvor de skal ta 
stilling til spørsmål om tematikken i fortellingen. 
Etter den andre undervisningsøkten får elevene i 
hjemmelekse å lese tre fortellinger om Josef i lære-
boka. De blir bedt om å gjenfortelle beretningen om 
Josef med sine egne ord skriftlig. Til slutt skal de 
lage tegninger til gjenfortellingen. 

«Jeg tror absolutt at drama som metode kan være med på å 
nå målet om tilpasset opplæring for alle.»



SMØRBUKK
KLASSETRINN: 2. TRINN, 
LINDERUD SKOLE I OSLO   
ANTALL ELEVER: 16 
FAG: NORSK
TID: 90 MINUTTER 
ROM: KLASSEROM
UTSTYR: 1) EVENTYRET OM SMØRBUKK FRA ASBJØRNSEN 
OG MOES EVENTYRSAMLING OG 2) DIVERSE SJAL, SKJERF OG 
VOTTER (ENKLE KOSTYMER TIL ROLLESPILLET)  
KOMPETANSEMÅL: 1) ELEVEN SKAL KUNNE SAMTALE OM 
PERSONER OG HANDLINGER I EVENTYR OG FORTELLINGER. 
2) ELEVEN SKAL KUNNE SETTE ORD PÅ EGNE FØLELSER OG MENINGER 

KLASSENS LÆRER HANNE TODAL
«Samarbeidet med dramapedagogen gav både 
meg og elevene nye veier inn i kompetanse-
målene. Elevene ble engasjerte og viste nye sider 
av seg selv. De lærte med hele seg! Margrete 
som lærer-i-rolle ga en introduksjon til eventyrenes 
verden som elevene husker ennå. Alle vet nå 
hvem Asbjørnsen og Moe er og kan fortelle 
om eventyr! Som lærer fikk jeg inspirasjon og 
faglig påfyll.»

DRAMAPEDAGOG MARGRETE BRATBERG  
Hvordan så det ut i huset der Asbjørnsen og Moe 
kom på besøk? Hvem var der? Hvem var det som 
fortalte eventyrene? Hvor satt de da? Ut fra elevenes 
svar skaper klassen en felles fiksjon som de går inn 
i, i det som dramafaglig kalles et lærer-i-rolle-spill. 
Alle elevene får roller. Dramapedagogen følger elevenes 
forslag om hvem som skal fortelle eventyret om 
Smørbukk, og går inn i den rollen. To av elevene spiller 
Asbjørnsen og Moe. Rollespillet starter idet de banker 
på døra. Etter at eventyrinnsamlerne har fått høre 
eventyret om Smørbukk, går klassen ut av fiksjonen 
og reflekterer litt rundt hva de har vært med på. 
Deretter setter dramapedagogen dem inn i en ny 
fiksjonsramme. Hun forteller at hun har møtt ei dame 
på t-banen som er så lei seg fordi hun har mistet alle 
bildene hun har tegnet til en nyutgivelse av Asbjørnsen 
og Moes eventyrsamling. Elevene blir spurt om de 
kan hjelpe henne. Det gjør de ved å gjenskape bildene 
som bildeteater. Slik må elevene sammen huske hele 
eventyret og velge ut gode sekvenser som effektivt 
gjenforteller handlingen. 

«Elevene ble engasjerte og 
viste nye sider av seg selv. 

De lærte med hele seg!»



HVORFOR DRAMA 
SOM LÆRINGSFORM? 
DICE er et omfattende internasjonalt forsknings-
prosjekt som har undersøkt effekten av drama 
som læringsform på et utvalg nøkkelkompetanser 
for læring. Fem tusen ungdommer i alderen 13-16 
år fra 12 land inngikk i forskningsstudiet. Norge 
var ett av landene. 

Resultatene er oppsiktsvekkende positive. 
Forskningsprosjektet viser at elever som jevnlig  
deltar i aktiviteter innen drama og teater i undervis- 
ningen er mer innovative, flinkere i problemløs-
ning og tør å ta ordet i store forsamlinger. De 
trives bedre på skolen, takler stress bedre og 
er mer tolerante overfor andre mennesker. 

Les mer på: www.dramanetwork.eu




