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Innledning
Dette ressursheftet er laget for å møte behovet for metodisk veiledning i drama i grunnskolen. Heftet tar
utgangspunkt i og bygger videre på Veiledning til Mønsterplan for grunnskolen 1987- Drama, men er
tilpasset samtiden og Fagfornyelsen som trer i kraft høsten 2020.
Drama kan være aktuelt i forbindelse med den enkelte skoles utviklingsarbeid, praktisk, sosialt og kulturelt arbeid og i tverrfaglig undervisning. Dette ressursheftet tar høyde for nettopp dette, og har i tillegg et
særlig fokus på de nye tverrfaglige temaene som trer i kraft med Fagfornyelsen. Disse er «folkehelse og
livsmestring», «demokrati og medborgerskap» og bærekraftig utvikling».
-

brukes som modeller for egne opplegg.
Drama.

Uten dyktige fagfolk og pionérer, hadde ikke fagfeltet hatt det gode og brede forskningsgrunnlaget som
det har i dag.
løpene i heftet.

undervisningen. Tusen takk!
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Hvordan bruke ressursheftet
Dette veiledningsheftet er laget for å nettopp veilede deg, og ikke som en fasit du trenger å etterstrebe.
men ikke tenk at du trenger å gripe over alt med en gang.

giske strategier som du både kan bruke som enkeltstående aktiviteter, men også pedagogiske strategier
som tydelig er knyttet opp mot Fagfornyelsen.
-

klassen trenger. Den viktigste grobunnen for drama som læringsform i undervisningen, er trygghet blant
lærer og elever. Med dette som grunnlag kan klasserommet bli et sted som skaper både sosial, tematisk og
estetisk læring. Læring for livet og for framtiden.
-
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1.0 Hva er drama?
ut løsninger- konkret, direkte, her og nå (Grunnskolerådet, 1988, s. 10-11).
læringsregisteret: det fysiske, kognitive, affektive, estetiske og sosiale. Drama er en kollektiv arbeids-og
uttrykksform (Grunnskolerådet, 1988, s. 10-11).

De

, fabel,

og tid. Disse vil alltid være til
-

Figur

Fabel
fete.»
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huske veien til skatten osv.

Pulsen
-

å åpne teksten, altså å dikte videre innenfor tekstens rammer slik at elevene får nye og uventede impulser
for arbeidet.

Ethvert dramaforløp vil inneholde dramatiske virkemidler, og det
er i dynamikken mellom disse og grunnelementene at den dravil imidlertid farges av de dramaturgiske valg som foretas.

Å foreta dramaturgiske valg er i utgangspunkt lærerens oppgave, men dette kan etter hver også deles med
elevene. Valgene vil i stor grad henge sammen med lærerens mål for dramaforløpet og en rekke overordnede vurderinger, basert på undervisnings- og dramasyn.
Dramaturgi handler om måte du som lærer bygger opp og strukturerer «teksten» og spillet på, slik at det

Hvordan alt skal fremlegges/forstås, altså hvordan en forstår teksten på og måten man velger å spille

perspektiv man ønsker å se 2. verdenskrig fra, fra tyskernes meninger om krigen eller fra nordmenns me-
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holdnings- og prosessmål:
forteller om hva elevene skal tilegne seg av kunnskap, forståelse og innsikt i forhold
til lærestoffet.
: forteller om hvilke ferdigheter elevene skal utvikle og mestre.
forteller om de interesser, følelser og holdninger en ønsker å utforske og utvikle.
forteller om arbeidsmåten og de opplevelser og erfaringer en ønsker at arbeidet skal gi
Figuren under viser til målområder for drama. Disse går naturligvis over i hverandre i praksis, og må der-

•
•
•
•
•
•
•
•

Om uttrykksformer, dramaturgi og kunsttradisjon

Om det tematiske innholdet Om seg selv og andre

I forhold til formspråk, samspill og virkemidler

Til handlingsvalg og konsekvenser

Til individ, gruppe og samfunn

Til drama, dans og teater

Til handlingsvalg og konsekvenser

Til individ, gruppe og samfunn

Må gi mulighet for estetiske
opplevelser og forståelse av
kunstformen

Må gi mulighet for å utvikle
evne til innlevelse og opplevelse

Må ta i bruk utforskende metoder, utfordre elevene individuelt,
i grupper og felles

Å gi elevene allsidige erfaringer med ulike dramatiske uttrykksmåter
Å utvikle estetisk følsomhet og bevissthet ved bruk og vurdering av dramatisk formspråk
Å utvikle evnen til å vurdere forholdet mellom drama og virkeligheten
Å utvikle den skapende fantasien og stimulere kreativ tenkning og handling
Å utvikle bevissthet og innsikt om seg selv og andre, individuelt og sosialt
Å gi trening i forhandling og samarbeid

Disse er basert på målområdene i Mønsterplan 87, men er fortsatt like relevante i dag.
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2.0 Planlegging og
strukturering av undervisning

Planleggeren er rettet mot både dramaforløp og prosessdrama-forløp, og læreren kan med enkle grep
tilpasse undervisningen til å passe seg selv og sin kompetanse. Målet med planleggeren er ikke at den
skal være en fasit for hvordan et dramaforløp skal se ut, men heller en veiledning til hva en kan tenke på.
Ønsker en lærer for eksempel ikke å gå i rolle selv, kan en tilpasse undervisningen så en slipper det.

Det vesentlige i planleggingen er:
•
• Å ta stilling til forutsetningene
• Å vurdere metode og tilretteleggelse
•
• Å være åpen for og forberedt på at arbeidet kan utvikle seg i ulike retninger
(Grunnskolerådet, 1988 s. 87).
Derfor kan følgende spørsmål være nyttige utgangspunkt for lærerens planlegging:

•
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(Grunnskolerådet, 1988 s. 87-88).
• Rammebetingelser:
• Elevforutsetninger:

-

• Læringsaspekter:
• Lærerforutsetninger: Hva kreves i forhold til
Hva er lærerens toleranserammer i forhold til:

• Hvilke
•
(Grunnskolerådet, 1988 s. 88).

• Hvordan
•

f. eks. presentere elevene som eksperter på et tema

•
•
•
(Grunnskolerådet, 1988 s. 88).

• Hvor
•
i undervisningen
•
•
•
•

12

•
elle emner og emner til kritisk-analytisk tenkning.
(Grunnskolerådet, 1988 s. 89).
Sosialt
Drama forutsetter samarbeid og samspill, noe som innebærer at også sosialt umodne elever får overkom-

På neste side følger videre spørsmål og pedagogiske strategier for planlegging og strukturering av drama i
Kapittelet er delt inn i kategoriene:
• Tema/læringsområde
• Kontekst
•
• Virkemidler
•
•

14

Tema/læringsområde
Hvilket

-

•
drama som kunstform
• Personlig og sosial læring (inkludert språk, kulturell, moralsk og spirituell utvikling);
• Tverrfaglig;

• Hvilke
•
•
•
•
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Strategier
Hvilke

•
•
•

• Har
ønsker å bruke.
•
•

-

tegier til elevene dine.
•
•
• Planlegger du hvordan prosessdramaet vil kunne utvikle seg og hvilke strategier som vil kunne bru•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Tanke-tapping
•
•
• Dramatisering

Forumteater
Lage kart/diagram fysisk eller skriftlig
Hot seat/varmt sete
Mime
Historiefortelling
Gruppearbeid

Se kapittel 4.1 Pedagogiske
strategier, for forklaring av de
ulike strategiene.

Lydeffekter
Lydbilder
Lærer-i-rolle
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3.0 Eksempler på forløp
Oppdrag FNs bærekraftsmål

«I norsk handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om at elevene skal utvikle kunnskap om
mangfold, lese kritisk og delta i dialog kan elevene utvikle evnen til å forstå og håndtere meningsmotset(Utdanningsdirektoratet, 2019 s.4)

• lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler
• presentere faglige emner muntlig med og uten digitale ressurser
•
• leke med språket og prøve ut ulike virkemidler og fremstillingsmåter i muntlige og skriftlige tekster
Utdanningsdirektoratet, 2019 s.7-8).

«I samfunnsfag handlar det tverrfaglege temaet berekraftig utvikling om at elevane forstår samanhengen
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handlingar på både individ- og samfunnsnivå har betydning.»
(Utdanningsdirektoratet, 2019 s. 4)

•

tøyutforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho
kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra

•
ulike samfunn har vore organiserte
(Utdanningsdirektoratet, 2019 s. 8-9)

«I naturfag handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om at elevene skal få kompetanse til å
mautfordringer. Kunnskap om sammenhenger i naturen er nødvendig for å forstå hvordan vi mennesker
(Utdanningsdirektoratet, 2019 s. 4).

• designe og lage et produkt basert på brukerbehov
•
(Utdanningsdirektoratet, 2019 s. 8-9).

«I
ansvarlige valg.» (Utdanningsdirektoratet, 2019 s.4).

• utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer
•
På neste side følger beskrivelse av dramaforløpet med kommentarer til de enkelte sekvenser.
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Tema/
læringsområde

Kontekst

Elevenes
roller

Ramme

Lærerens
rolle

Rekvisitter

Strategier

HVA

HVOR OG NÅR

HVEM

HVORFOR

HVEM

HVORDAN

HVORDAN

Elever på
(navnet på
skolen)

Som må
hjelpe FNs generalsekretær

Lærer, FNs
generalsekretær

Bærekraftig
utvikling, FNs
bærekraftsmål

Nåtid, i dag

løsninger på
FNs bærekraftmål

Hva
Mimefortelling:
oppdrag

Hvordan

Hvorfor

Læreren forteller en historie om en gruppe mennesker
som får et viktig oppdrag, elevene mimer individuelt det
eller bruke ferdigskrevet fortelling- se padlet):
https://padlet.com/kathrine_malin/ressurshefte

Lærer presenterer
tema: FNs bærekraftsmål

Filmer om bærekraftig utvikling/
FNs bærekrafts-mål,
fagtekst, samtale og
spørsmål til klassen,
vurderings-øvelse,
mime-fortelling, Lærer i rolle og elever i
rolle, presentasjon,
quiz, Tanke-skriving.

fagtekst om bærekraftig utvikling,
bilder av FNs bærekraftsmål, mimefortelling på ark eller
ipad, ark med informasjon om oppdrag/
på ipad, ark/skrivebok og skrivesaker
til gruppe-oppgave
m.m, jakke, hatt og
bart (noe som lett
markerer FNs generalsekretær)

-

duksjon til oppdrag.
Knytte tema konkret til
elevenes hverdag.
Gi innføring i tema, avklare viktige begreper

Link:
Om bærekraftig utvikling: https://www.youtube.com/
watch?time_continue=6&v=8WrMCdnSnqc
To videoer om FNs bærekraftsmål og hva andre har gjort
for bærekraftsmålene:
https://www.unicef.no/barn-og-unge/fns-bærekraftsmål
lurer på.
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Fagtekst og spørsmål
til klassen

Dele ut fagtekst hentet fra FNs sider: https://www.
fn.no/Undervisning/5-7-trinn/Baerekraft-for-barneskole/
Kick-off-Film-samtale-og-quiz-om-baerekraft
Spørsmål:
Hva er kjennetegnene på en bærekraftig verden?
Hva kalles de tre delene bærekraftig utvikling består av?
Hva kan elever og lærere gjøre for en bærekraftig utvikling?

Spørsmål til klassen

Hva tror du er de største utfordringene på jorda i dag?,
elevene diskuterer to og to. Presenterer deretter tankene
sine for hverandre.

Hente ut relevant informasjon fra tekst og video,
relatere tema til seg selv.
Gi et grunnlag for videre

Aktualisere

Lærerhefte
1.-4. klasse
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Bilder brukt i lærerheftet er tatt av Mads Nygård.
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4.0 Pedagogiske strategier:
leker, øvelser og konvensjoner
-

Lærer
sempler og spørsmål til lærer i rolle og rammer, se under kapitlet roller og rammer i «2.0 Planlegging og
strukturering av undervisning».
Her er noen pedagogiske strategier for oppbygning av rolle:

•
noe hun har opplevd.
•

-

•
til å løse.

Lederen
I denne kategorien er det lærer-i-rolle som «vet best», og som et resultat av rollens status kontrolleen slik rolle kan være rollen som konge eller dronning, kaptein eller borgermester.
Motstanderen
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dronning være et eksempel på en slik rolle, men denne gangen er rollen en urettferdig konge eller
dronning. Andre eksempler kan være et troll, et spøkelse eller en ond heks.
Mellommannen
nærmere instrukser eller svar (Grunnskolerådet, 1988; Heggstad, 1998 s. 90-93). Her kan læreren
for eksempel gå inn i rollen som kongens budbringer, assistent, vakt, møteleder eller en sekretær.
Den undertrykte/hjelpeløse

rollen har lav status, har læreren likevel en slags kontroll over spillet (Grunnskolerådet, 1988;
en klovn som ingen ler av, et mobbeoffer, et spøkelse som ikke kan spøke, heksa som har glemt å
hekse eller et fremmed vesen.

«Jeg er den som vet»- holdningen
Den kan være utfordrende å bruke fordi den tar mye av elevenes initiativ bort fra spillet, men den

«Jeg har ingen anelse»- holdningen
av holdningen er det elevene som blir løftet fram som eksperter og de som har kunnskapen som
at elevene klarer å samarbeide og bli enige om spillets fremgang, slik at ikke bare en eller noen få
«Den interesserte lytter»- holdningen
trolle. Den passer også for usikre elever som trenger å tro på seg selv og deres ideer og løsninger
«Djevelens advokat»- holdningen

63

Navn og uviktig ting
I ring

-

Fokus: lære navn, se hverandre, dele
Sende navn rundt i ring- to sirkler- om man feiler må man bytte ring
I ring

Fokus: lære navn, konsentrasjon, se hverandre
Fortelle om hverandre
Klassen
Fokus: Lytte, bli kjent, trygghet i gruppa, tillit, mot.
Hvem i rommet?
går rundt i rommet individuelt, men tar inn de andre i rommet. Lærer spør f.eks. «Hvem i romFokus: bli kjent, se hverandre, ta valg, observere
Harry Hamburger
Alle
navnet. Kan også bytte ut matrett med andre alternativer som frukt, dyr, osv. Videre kan en enten si navnet
sitt navn og så sitt eget slik at det bygger på hverandre- da må sistemann si hele ringens navn og matrett
før sitt eget.
Fokus: lære seg navn, hukommelse, konsentrasjon, se hverandre
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Strikkepinnen går
I en
«hogg» settes hendene på høykant og når lederen sier «strikkepinnen går» begynner man å trippe med
Fokus: konsentrasjon, lytting, kroppsbeherskelse.

Busk og tre
Øvelsen
de riktige ordene, eks. brusk, tusk, sne, ble, bre osv.
Fokus: Konsentrasjon, oppvarming av kropp, lytting.
Speiløvelse (både samarbeid og konsentrasjon)

Klassen står på rekker der den fremste i rekka bestemmer bevegelser og de andre hermer etter bevegelsene bakover i rekka.
Fokus: Samarbeid, blikkontakt, konsentrasjon, kroppskontroll.
Hi-ha-ho
i en ring på gulvet. Den som starter sender en impuls ved å peke på en annen i ringen og si «hi»,
den som mottar peker med hendene opp og sier «ha» og de to på sidene av mottakeren peker mot mottaFokus: Oppvarming av kropp, sende og motta en impuls, konsentrasjon, blikkontakt
Zip-zap-boing
motta en impuls, tydelighet.
Gå-stopp-ligg-hopp
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forlaget.

forlaget.

-

Utdanningsdirektoratet. (2019). Læreplan i naturfag. Hentet 2020 Februar fra Utdanningsdirektoratet- læ-
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