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FORORD 
 
 
 
 
 
Denne rapporten presenterer resultatene fra forskningsprosjektet  
”I hvilken grad og hvordan er drama som fagområde og metode en del av innholdet og 
arbeidsmåtene i grunnskolen?”  Forskningsprosjektet er en del av Norges forskningsråds 
Program for evaluering av Reform 97, og ble gjennomført i perioden 2001 – 2003. 
 
Prosjektleder har vært 1. amanuensis Aud Berggraf Sæbø, Høgskolen i Stavanger og 
høgskolelektor Mette Bøe Lyngstad, Høgskolen i Bergen ble knyttet til prosjektet i 
begynnelsen av 2002.  
 
Vi har sammen hatt ansvar for å utvikle spørreskjema til elevene, intervjuguide til 
klasselærerintervjuene, observasjonsskjema til deler av klasseromsforskningen og 
gjennomføringen av intervjuene og klasseromsforskningen. Prosjektmedarbeideren har hatt 
ansvar for analysen av spørreundersøkelsen med elevene og lærerintervjuene, mens 
prosjektlederen har hatt ansvaret for analysen av surveyundersøkelsen og utarbeidelsen av 
denne forskningsrapporten.  
 
Prosjektet er i hovedsak finansiert av Norges forskningsråd, men er og støttet av Høgskolen i 
Stavanger og Høgskolen i Bergen. 
Vi vil benytte anledningen til å takke alle lærerne som tok seg tid til å svare på 
spørreskjemaene, de sju klasselærerne for at de åpnet opp klasserommet for oss. Sist men ikke 
minst vil vi takke elevene for at de lot oss observere dem i timene og at de svarte på 
spørreundersøkelsen.  
 
Vi håper rapporten kan være et bidrag i diskusjonen rundt lærerne og elevenes muligheter til å 
ta i bruk drama som en kreativ uttrykksform og metode i undervisningen.   
 
 
Stavanger, september 2003. 
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1 INNLEDNING 

 

1.1 Bakgrunn for prosjektet 
 
Utgangspunktet for prosjektet Evaluering av drama i L97 er Reform 97 og den nye 
læreplanen Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (L97) 
 
Læreplanens generelle del, som er felles for grunnskole, videregående opplæring og 
voksenopplæring, inneholder allmenne og overordnede mål, prinsipp og retningslinjer for 
virksomheten i alle fag. I avsnittet om arbeidsmåter sier planen at drama som fagområde og 
metode er en del av innholdet og arbeidsmåtene i flere fag (KUF 1996:76). I selve 
læreplandelen som gjelder for grunnskolens 1.–10. klasse, har alle fag som har egne timer i 
grunnskolen, fått sin egen læreplan. Drama blir her spesifikt omtalt i sju av ti fagplaner, når vi 
holder planen for Tegnspråk som førstespråk og planen for Tilvalg utenfor. 
 
Gjennomføringen av Reform 97 startet opp skoleåret 1997/98 og strakk seg over tre år. I løpet 
av skoleåret 1999/2000 var reformen innført for hele skoleløpet fra 1.–10. klasse.  
 
Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet ga i 1999 Norges forskningsråd (NFR) i 
oppdrag å evaluere reformen. Evalueringen ble organisert som et forskningsprogram over en 
5-års periode, og det ble lagt opp til en evaluering av Reform 97 med stor faglig og tematisk 
bredde (NFR 1999). Forskningsprogrammet var organisert i tre temaområder: 
 

• Tema 1: Læreplanverket, fag og praktisk verksemd 
• Tema 2: Samarbeid, leiing, oppvekst, læringsmiljø og læringsresultat 
• Tema 3: Einskapsskulen, likeverd og kulturelt mangfald. 

 

1.2 Problemområde og problemstilling 
 
Programplanen for forskningsprogrammet Evaluering av Reform 97 setter følgende formål for 
evalueringen:  
  

• Å kartlegge endringer og utvikling som bakgrunn for videre planlegging, justering og 
oppfølging av grunnskolesektoren 

• Å vurdere om de løsninger som er valgt er egnet til å realisere de mål som er satt 
• Å peke på svake og sterke sider, og identifisere utilsiktede positive og negative 

virkninger 
• Å få fram forslag til forbedringstiltak og tiltak knyttet til disse 

 
Dette prosjektets forskningsinteresse er drama i grunnskolen. Dramatisering som metode ble 
introdusert allerede i Normalplan for folkeskolen 1939 og videreført og utviklet i de senere 
læreplaner (Forsøksplan for 9-årig skole 1959, Mønsterplan for grunnskolen 1974 og 
Mønsterplan for grunnskolen 1987), men det er først i Læreplanverket for den 10-årige 
grunnskolen 1997 at drama som fagområde og metode har fått mer forpliktende mål og 
målformulerte hovedmoment, som lar seg etterprøve og evaluere.  
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I tråd med forskningsprogrammets formål ønsket prosjektleder å kartlegge i hvilken grad og 
hvordan drama er en del av opplæringen i grunnskolen. L97 uttrykker en klar intensjon om at 
elevene skal være aktive, handlende og sjølstendige.  Skapende arbeid og kreative 
uttrykksformer skal vektlegges i undervisningen. Prosjektleder ønsket å finne ut noe om 
hvordan drama praktiseres av lærerne og oppleves av elevene i forhold til det som står om 
drama i L97. 
 
Prosjektets hovedmål ble dermed å undersøke bruken av drama i fag, tema- og prosjektarbeid 
på de ulike hovedtrinn i grunnskolen og evaluere dette i forhold til at L97 i den generelle 
delen omtaler drama som en av fem arbeidsmåter og i forhold til de mål og hovedmoment i 
fagplandelen som spesifikt inkluderer drama. Hovedproblemstillingen som prosjektet ønsket å 
finne svar på, var følgelig:  
 

I hvilken grad og hvordan er drama som fagområde og metode en del av innholdet og 
arbeidsmåtene i grunnskolen? 

 
Prosjektet ønsket å undersøke om drama i L97 realiseres i elevenes skolehverdag, hvilke 
erfaringer lærerne har med drama i L97, hvilke erfaringer lærere og elever gjør når drama 
brukes i undervisningen og eventuelt  hvordan drama i undervisningen kan forbedres og 
utvikles i tråd i med reformens intensjoner. Dersom våre skolemyndigheter mener at L97 skal 
være retningsgivende og forpliktende også for drama som fagområde og arbeidsform, må 
eventuelle forbedringer   bygge på kunnskap om hvordan planen oppfattes og realiseres i 
skolens hverdag. På denne bakgrunn ble følgende forskningsspørsmål  konkretisert ut i fra 
prosjektets hovedproblemstilling:  
 

• Hvilke mål og intensjoner har L97 med drama som fagområde og metode? 
• I hvilken grad brukes drama på de ulike hovedtrinnene i skolens praksis? 
• Hvordan brukes drama på de ulike hovedtrinnene? 
• Hvorfor bruker eller bruker ikke lærerne drama? 
• Hvilke erfaringer gjør lærerne når de bruker drama? 
• Hvordan påvirker bruk av drama elevenes læringsmiljø og læringsresultat? 

 
Det finnes to tidligere undersøkelser som er relatert til omfanget av drama i skolen. Den ene 
er ”Oppfølging av mønsterplanens intensjoner” (OMI 1978) som på initiativ fra Stortinget ble 
igangsatt i 1978. Norsk Lærerlag engasjerte seg i dette arbeidet og gjennomførte i 1977/78 en 
landsdekkende undersøkelse blant sine medlemmer hvor blant annet bruk av dramatisering 
ble kartlagt (Vestre 1980). Den andre ble gjennomført av Sæbø (1985) som i 1983/84 foretok 
en mindre undersøkelse om lærernes bruk av drama, som del av sin hovedfagsoppgave Drama 
i Mønsterplanens intensjoner og i lærernes praksis. Vårt evalueringsprosjekt om drama i L97 
vil  først og fremst vurdere  resultatene i lys av de mål som er satt for drama i L97, de 
erfaringer lærere og elever har gjort med planen og om mulig, si noe om en eventuell endring 
for drama i et noe lengre tidsperspektiv. 
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2 TEORIGRUNNLAG 
 
 
Det teoretiske fundamentet for dette prosjektet er først og fremst knyttet til læreplanteori og til 
L97 sin vektlegging av den estetiske dimensjonen og kreative arbeidsformer i undervisningen. 
 

2.1 Læreplanteori 
 
Prosjektet tar  utgangspunkt i det John I. Goodlad kaller læreplanens substansielle side og det 
begrepsapparatet han har utviklet for å beskrive gangen fra læreplanidé til den virkeliggjorte 
læreplanen i klasserommet (Goodlad 1979). Han skiller mellom fem ulike sider eller fem nivå 
som en læreplan kan vurderes i forhold til. Vi konkretiserer  her disse fem nivå i relasjon til 
drama i L97: 
 
1. Den ideologiske læreplanen, vil  si idealistiske forestillinger og grunnleggende 

perspektiver om hvordan læreplanen skal være og som er omtalt i utredninger og 
stortingsmeldinger forut for L97. Her, for eksempel, konkretisert i grunnleggende 
perspektiv som den estetiske dimensjonen, idealistiske forestillinger om den aktive 
utforskende og skapende elev osv. 

2. Den formelle læreplanen, vil her si L97 og det den konkret sier om den estetiske 
dimensjonen, skapende aktiviteter og om drama som fagområde og metode i fagene 

3. Den oppfattede læreplanen,  vil her si hvordan lærerne leser og tolker det som står om den 
estetiske dimensjonen, den aktive og skapende elev og om drama i L97 

4. Den gjennomførte læreplan,  vil her si det som skjer i klasserommet av drama som aktiv 
utforsking og en skapende aktivitet, lærerens planlegging, gjennomføring og vurdering av 
drama som fagområde og arbeidsmåte i fagene 

5. Den erfarte læreplanen,  vil her si elevenes erfaringer med hensyn til aktiv utforsking og 
skapende aktiviteter når drama brukes i undervisningen 

 
Gundem (1990) har også problematisert forholdet mellom en læreplan som teori og en 
læreplan som praksis. Han går så langt at han stiller spørsmål ved hva begrepet læreplan 
egentlig står for. Er læreplanen det som står å lese i selve læreplandokumentet, eller er også 
det som skjer i undervisningen en del av læreplanen?  
 
Ulf P. Lundgren mener at begrepsparet formuleringsarena og realiseringsarena, vil være 
nyttig for å forstå det didaktiske spenningsfeltet mellom læreplanens idealer og 
klasserommets virkelighet. Læreplanen formulerer seg med fine ord og beskriver en ideell 
skolesituasjon som ofte ligger langt fra den virkelighet og realitet som er lærerens hverdag, og 
som formes og påvirkes av både formulerte og ikke formulerte faktorer, blant annet uttrykt i 
begrepet ”den skjulte læreplan”. Goodlads inndeling i ulike nivåer som en læreplan kan 
fungerer på, ser vi som en konstruktiv og nyttig teori og innfallsvinkel når dette problemfeltet 
skal diskuteres i vårt prosjekt.  Vi vil rette oppmerksomheten mot nivåene fra to til og med 
fem. Fordi drama som fagområde og arbeidsmåte er en integrert del av fagplanene i L97, 
mener vi det trengs en egen analyse av den formelle planen med tanke på drama i L97, for å 
kunne forholde oss til de neste tre nivåene, den oppfattede -, den gjennomførte - og den 
erfarte læreplan. 
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2.2 Den estetiske dimensjonen og drama i L97 
 
Uttrykket den estetiske dimensjonen brukes i dag i en vid og generell sammenheng i forhold 
til undervisning og begrepet knyttes både til elevenes sanse- og opplevelsesmessige 
erfaringer, til skapende aktiviteter generelt og til kunstfagene. I forbindelse med 
reformarbeidet til L97 ble begrepet presentert på følgende måte: ”Departementet vil framheve  
at de sansemessige, estetiske og opplevelsesmessige sider ved alle fag må løftes fram. 
Opplæringen må derfor sikte mot å gi elevene estetisk fostring og mulighet til å utfolde egne 
skapende krefter. Denne dimensjonen omfatter skapende virksomhet, refleksjon, opplevelse og 
uttrykk, og en bevisst holdning til kunst og estetikk.” (St. meld.nr.29, 1994-95:18) 

 
På denne bakgrunn hevder Sæbø (1998:402) at estetisk opplevelse, estetisk erfaring/praksis 
og estetisk kritikk utgjør de tre hovedmomentene i den estetiske dimensjonen. Ser vi dette i 
relasjon til drama, betyr det at elevene skal oppleve drama, de skal arbeide praktisk med 
drama og de skal vurdere drama. 
 
Drama som fagområde, uttrykksform og arbeidsmåte i skolen skal, i følge L97, ivareta en 
kunstdidaktikk som legger til rette for elevenes aktive utforsking og kreative bearbeiding av 
skolens lærestoff, gjennom det dramatiske spillets rolle- og perspektivbytte, som grunnlag for 
utvikling av forståelse og erkjennelse. Dette knyttes i L97 til det helhetlige kunnskapssyn som 
Stortinget har vedtatt (St. meld. nr. 40, 1990–91) for hele vårt utdanningssystem. Et helhetlig 
kunnskapssyn kjennetegnes ved at både påstandskunnskaper, ferdighetskunnskaper og 
fortrolighetskunnskaper er aspekter ved kunnskapsbegrepet og at tanke, følelse og handling 
står i et synergisk forhold til hverandre i læreprosessen. 
 
En analyse av drama som fagområde og metode i L97 må skje på bakgrunn av en 
grunnleggende forståelse for fagets identitet. Dramafagets kjerne er knyttet til teaterkunsten, 
til det dramatiske spill, men det er den progressive humanistiske pedagogikken som har skapt 
det moderne faget drama (Rasmussen 1990). Dette gjør drama til et komplekst fag som i sin 
praksis må stå på flere ben (Sæbø 1998):  
 

• det kunstfaglige innholdet fra teateret 
• det pedagogisk metodisk innholdet fra kunstdidaktikken  
• det personlige og sosiale innholdet fra skolens generelle læreplan  
• det tematiske innholdet som kan være fra alle fag i skolen  

 
Drama gir uttrykksformen, det andre faget gir det tematiske innholdet og kunstdidaktikken gir 
rammer og retning for læringsprosessen. I en åpen kreativ prosess som ivaretar det viktige 
samspillet mellom form og innhold, kan eventuell ny erkjennelse og læring oppstå i forhold til   
undervisningens dramafaglige, tematiske og mellommenneskelige innhold. 
 
Bruk av drama i undervisningen betyr at elevene arbeider fysisk, konkret og verbalt gjennom 
rolle og fiksjon med ulike teknikker og uttrykksformer for å konkretisere, bearbeide eller 
utforske et fagstoff. Drama foregår som oftest i grupper. Arbeidet inkluderer elevenes 
gruppediskusjoner og refleksjoner rundt spillaktiviteten, i tillegg til lærerens veiledning, 
instruksjon og regi for undervisningen.  
 
Vi ønsket i vår forskning å få kunnskap om i hvilken grad lærere i dag er bevisst på og 
praktiserer dramafagets innholdsside og formside   i undervisningen. Det å håndtere 
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dramafagets kunstfaglige innhold og muligheter,   i den sosiale dimensjonen av klasserommet 
og i den estetiske dimensjonen av kunstformen, er en krevende og kompleks 
undervisningsoppgave.    
  
Analysen av drama i den formelle læreplanen L97, datainnsamlingen, empirien og 
fortolkningen av de ulike sidene av læreplanen og forholdet mellom dem, vil bli knyttet til 
drama som fagområde og arbeidsmåte og til de foran nevnte tre hovedmomentene i den 
estetiske dimensjonen: estetisk opplevelse, estetisk erfaring/praksis og estetisk vurdering.    
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3 METODE 
 
 
Vi vil i dette kapitlet skissere prosjektets forskningsdesign og gjøre rede for den 
framgangsmåten som ble brukt i den empiriske delen av prosjektet. Vi valgte å kombinere 
kvantitative og kvalitative forskningsmetoder etter behov fordi vi, i tråd med Kalleberg 
(1996), ser dem som komplementære og dermed tror at sannsynligheten for å komme fram til 
et pålitelig og gyldig resultat er størst når kvantitative og kvalitative data utfyller hverandre. 
Forskningslitteraturen er i dag i langt større grad opptatt av at ulike metoder kan utfylle 
hverandre, enn å hevde at den ene er den andre overlegen (Grønmo 1996; Tschudi 1996). 
Begrepsparet kvantitativt /kvalitativt refererer først og fremst til egenskapene ved dataene 
som samles inn og analyseres, og ikke primært til selve metoden.  
 
Uansett metodens vekt på kvantitative eller kvalitative data, er det viktig å huske at forskeren 
og informantene, her elever og lærere, vil ha forskjellig forståelseshorisont. Det vil si at de har 
det Gadamer (1960) kaller forskjellig forforståelse eller fordommer bestemt av den sosiale og 
kulturelle sammenheng hver av dem er en del av. Som forskere vil vår faglige forforståelse og 
fordommer prege våre valg av spørsmål, vårt fokus for observasjonen og tolkningen av våre 
data. Lærernes og elevenes forforståelse og fordommer vil blant annet være preget av den 
kunnskap og erfaring de har med drama, og skolens satsing og vektlegging av drama. For oss 
alle vil den kulturbakgrunn og de samfunnsforhold vi kommer fra i stor grad prege vår 
forforståelse og våre fordommer.  
 
Som forskere i drama benytter vi oss av et bestemt faglig begrepsapparat som vi henter fra 
drama og fra L97. Dette valget påvirker og former den virkeligheten som beskrives, selve 
forskningsprosessen og ikke minst det endelige resultatet. Vår kritiske bevissthet om disse 
forhold håper vi kan hjelpe oss til å gi et mest mulig ”vitenskapelig” svar på vår 
problemstilling og et sannferdig bilde av situasjonen for drama i grunnskolen. 
  

3.1 Forskningsdesign  
 
Drama er ikke et eget fag i L97, med en egen formell fagplan, men presenteres under avsnittet 
om arbeidsmåter som en skapende virksomhet og kreativ uttrykksform. Drama som 
fagområde og metode skal, i følge L97, være en del av innholdet og arbeidsmåtene i flere fag.  
 
Prosjektleder startet derfor med en analyse av det Sæbø (1996) kaller ”Drama i L97 – en 
horisontal læreplan” hvor alt som står om drama i L97 er tatt ut og samlet i en egen 
”dramaplan” (vedlegg 1). En slik systematisk og samlet framstilling av hva L97 sier om 
drama er nødvendig for å få oversikt og kunnskap om hvordan drama i den formelle 
læreplanen er en del av innholdet og arbeidsmåtene i flere fag.  
 
Denne horisontale dramaplanen er analysert og vurdert med tanke på hva skolen skal tilby og 
hva elevene konkret skal ha mulighet til å lære om drama som fagområde og arbeidsform. 
Videre  evalueres denne formelle planen i forhold til hvordan lærerne oppfatter planen (den 
oppfattede læreplan), i forhold til lærernes praksis (den gjennomførte læreplanen) og i forhold 
til elevenes erfaringer (den erfarte læreplanen). 
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Resultatet av denne analysen, sammen med vår forforståelse av hvordan drama fungerer i 
dagens skole, dannet deretter basis for utviklingen av spørreskjemaer og observasjonsverktøy 
og var en del av referansen for den empiriske databearbeidingen og fortolkningen. 
 

 
 

Figur 1:  Forskningsprosjektets design 
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3.2 Metodetilnærming og gjennomføring 

 

3.2.1 Analyse av drama i L97 – den formelle læreplanen 
 
Analysen og vurderingen av ”den horisontale dramaplanen” i L97, startet med en kartlegging 
av hvilke dramafaglige innholdsbegrep som ble brukt i generell del og i de enkelte fagenes 
planer. Disse dramafaglige innholdsbegrep ble systematisert i forhold til fag og i forhold til 
klassetrinn for å kunne gi en analyse av omfang og innhold av drama i L97 på de enkelte 
klassetrinn og de tre hovedtrinn. Videre ble L97 sin vektlegging av den estetiske 
dimensjonen, forstått som opplevelser i forhold til drama, praktisk arbeid med drama og 
refleksjon over dramatisk arbeid, utgangspunktet for en analyse av hvordan de dramafaglige 
hovedmomentene i den ”den horisontale dramaplanen” ivaretok disse tre sidene ved den 
estetiske dimensjonen. 
 
Resultatet av analysen ble så vurdert i forhold til dramafaglig innhold og progresjon: Er det en 
logisk faglig sammenheng mellom mål og hovedmomentene fra 1. klasse til 10. klasse eller 
fra hovedtrinn til hovedtrinn?  Hvordan ivaretar disse elevenes opplæring i drama som 
fagområde og uttrykksform?  Hvilke emner i drama er det elevene skal ha opplæring i? 
Hvilke sentrale emner er eventuelt ikke med? 
   

3.2.2 Den landsdekkende surveyundersøkelsen  
 
I utgangspunktet var surveyundersøkelsen tenkt gjennomført våren 2002 i to av landets fylker 
etter en ”tradisjonell” modell, med utsendelse av spørreskjema gjennom posten, til et 
representativt og tilfeldig utvalg på 60 skoler og 120 lærere. Da det underveis i prosessen ble 
mulig å ha en nettbasert surveyundersøkelse, åpnet mulighetene seg for å kunne ha et langt 
større og landsdekkende utvalg.  
 
Nettbasert spørreundersøkelse 
En nettbasert undersøkelse har sine ulemper. Likevel, fordi vi var interessert i å få fram 
kunnskap som var mest mulig representativ for hele landet, var vi meget fornøyd med denne 
løsningen på bakgrunn av prosjektets tilgjengelige ressurser. I tillegg så vi det som en ekstra 
utfordrende oppgave og et spennende prosjekt i seg selv å prøve ut mulighetene i et nettbasert 
spørreskjema og  å kommunisere med skolene og deltakerne hovedsakelig via   e-post. De 
største fordelene med et nettbasert spørreskjema er at dataene automatisk kan legges inn i et 
databehandlingsprogram, her ble SPSS11 brukt, og at programmet foretar purringer og holder 
oversikt over undersøkelsens historikk. I tillegg nådde vi raskere og billigere ut til våre 
respondenter enn om vi hadde sendt ut spørreskjemaene i vanlig postgang. Vi kunne dermed 
utvide antallet respondenter uten at det fikk for store konsekvenser for økonomi eller 
arbeidsmengde. De største ulempene med et nettbasert spørreskjema er skolens og den enkelte 
lærers tilgang til PC og Internett , samt lærernes fortrolighet med å besvare et spørreskjema på 
nettet.  
 
Spørreundersøkelsen ble laget i det nettbaserte programmet Questback, som Høgskolen i 
Stavanger tok i bruk fra våren 2002. Det endelige spørreskjemaet hadde 33 hovedspørsmål 
med totalt 214 variabler, hvor det for 5 av variablene var mulig å gi åpne kommentarer. På 
nettet var skjemaet delt opp i fem ”sider”, men i papirkopi ble skjemaet på ti sider. Det var et 
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overordnet mål å få spørreskjemaet kortest mulig med relevante, enkelt formulerte og 
entydige spørsmål. Skjemaet hadde ulike typer spørsmål og svaralternativ. De fleste 
spørsmålene om lærerens faglige og personlige bakgrunn ble naturlig nok utformet som 
kategoriske variabler på nominalnivå for å registrere fakta om lærernes bakgrunn og 
undervisningserfaring. To spørsmål om alder og antall år i skolen hadde variabler på 
forholdstallsnivå, mens resten og hoveddelen av spørsmålene var utformet som utsagn som 
respondenten skulle ta stilling til på ordinalnivå. Antall verdier på disse ordinalvariablene 
varierte mellom 4 og 5, men ett spørsmål hadde 7 mulige verdivalg. I den grad det var tjenlig 
ble variablene samlet i et felles matrise oppsett for å begrense antall spørsmål, spare plass og 
gjøre spørreskjemaet mest mulig oversiktlig (vedlegg 2). 
 
På ordinalvariablene ble det brukt ulike typer svaralternativer avhengig av påstandens 
karakter i spørsmålet. Drama er ikke et fag på timeplanen, men er plassert som fagområde og 
metode i andre fag. Bruk av drama i fag, tema- og prosjektarbeid kan være alt fra en kort liten 
improvisasjon der elevene for eksempel bruker et kvarter til dramaarbeidet, til et mer 
omfattende dramaforløp som krever flere timer eller endog et større dramaprosjekt som krever 
et visst antall timer over flere uker. Vår forforståelse er at lærerne bruker drama i svært 
forskjellig grad og det var derfor en stor utfordring å finne fram til hvordan vi skulle kunne 
kartlegge lærernes bruk av drama, både med tanke på omfang og innhold.  
 
Verdialternativer som for eksempel ”aldri”, ”sjelden”, ”av og til” og ”ofte” er problematiske 
nok i seg selv fordi vi aldri kan vite om informantene legger det samme i disse begrepene, og 
i forhold til drama har disse ingen mening når spørsmålet er i hvilken grad lærerne bruker 
drama. Hva betyr for eksempel ”av og til” i forhold til bruk av drama? Det kan for eksempel 
godt tenkes at en lærer ville krysse av for ”ofte”, dersom hun i snitt brukte drama et par 
ganger i måneden, mens en annen lærer ville velge å krysse av for ”av og til” for det samme 
omfanget. Lærerens tolkning og forståelse av læreplanen, bakgrunn og interesse for drama og 
hennes forforståelse av egne og omgivelsenes forventninger, antar vi vil påvirke hennes valg. 
Vi valgte derfor, for å sikre høyest mulig reliabilitet, å bruke mer spesifiserte svaralternativ.  
 
Når det gjaldt spørsmålet om omfanget av dramaundervisningen valgte vi en sjudelt skala 
med spesifisering i forhold til antall timer pr. uke eller måned, eller antall uker i løpet av et år. 
I spørsmålet som gjaldt bruk av dramafaglige arbeidsmåter og uttrykksformer valgte vi en 
femdelt skala med spesifisering i forhold til antall ganger pr. uke, måned eller år og med 
muligheten for å krysse av ”vet ikke”. Dette ga oss forskere mulighet til å bestemme hva som 
skulle betegnes som aldri, sjelden, av og til eller ofte bruk av drama.  
 
Når det gjaldt spørsmålene om lærernes erfaringer med og vurderinger av drama i L97, drama 
i egen undervisning og situasjonen for drama ved egen skole valgte vi en tredelt skala og i 
tillegg hadde vi med alternativet ”vet ikke”. Vi vet at store deler av den norske lærerstanden 
mangler formell bakgrunn i drama og vår forforståelse er at mange sjelden eller aldri bruker 
drama. Vi kan derfor ikke forutsette at alle lærerne har erfaringer med drama. Dersom disse 
skulle bli tvunget til å svare i hvilken grad de er uenige eller enige i forskjellige vurderinger 
omkring drama i L97 og i undervisningen, kunne vi risikere at de ikke svarte i det hele tatt, 
fordi de ikke visste. I norsk metodelitteratur anbefales det at ”vet ikke” bør være en mulig 
svarkategori dersom det er sannsynlig at noen av informantene ikke har forutsetninger for å 
svare på spørsmålet (Haraldsen 1999; Ringdal 2001). Resultatet av surveyundersøkelsen viste 
at dette var et riktig valg. ”Vet ikke” alternativet ble brukt av respondentene og for enkelte av 
variablene utgjorde dette svaret en relativt høy prosentandel.  
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Spørreskjemaet ble prøvd ut på en mindre lærergruppe med ulik dramakompetanse og ble 
justert i forhold til de kommentarene vi fikk fra denne gruppen. Det var lagt inn en lenke til 
forskningsprosjektets hjemmeside (www.dramanett.no), der respondentene kunne finne 
utdypende forklaringer på dramafaglige ord og begrep dersom de ønsket det. 
 
Utvalget for surveyundersøkelsen 
Da det ble klart at vi kunne få til en nettbasert landsdekkende spørreundersøkelse var vi 
avhengige av at skolene som tilfeldig ble valgt, hadde tilgang til nettet . Vi tok utgangspunkt i 
Adressebok for skoleverket 2001, som foruten opplysninger om skolens navn, adresse, telefon, 
telefax, rektor, undervisningstrinn og antall klasser,  også har  med skolens eventuelle e-
postadresse og internettadresse. Vi valgte  systematisk å plukke ut hver syvende skole 
fortløpende fra denne adresselista. Dersom valget falt på en skole uten e-postadresse, tok vi 
nærmeste skole på lista som hadde e-postadresse.  
 
Dette ga oss i utgangspunktet et utvalg på 463 skoler. Disse fikk tilsendt informasjon om 
undersøkelsen og invitasjon til deltakelse via e-post i mai 2002 (vedlegg 3). Invitasjonen ble 
sendt til rektor og vi ba om at en norsklærer fra hvert klassetrinn deltok i undersøkelsen. 
Dersom skolen hadde flere paralleller ba vi om at norsklæreren i A- klassene deltok. Et stort 
antall, hele 105 av disse invitasjonene, kom i retur og var ikke levert adressaten. Vår 
oppfølging av disse pr. telefon viste ulike typer problemer med skolens tilgang til nettet, som 
for eksempel feil ved e-postadressen eller manglende oppfølging og bruk av nettet fra skolens 
side.  
 
Nye skoler ble plukket ut for å erstatte de som ikke kunne delta på grunn av problemer med 
nettet. Noen få skoler sa ja til å få tilsendt papirkopi av undersøkelsen. På bakgrunn av det vi 
totalt fikk av feilmeldinger (inkludert de nye utsendingene) antar vi at 387 skoler mottok 
invitasjonen. Likevel er vi noe usikre på dette tallet, ettersom vi via e-post kun fikk svar fra 
249 av disse 387 skolene vi var i kontakt med. Av disse 387 skolene, svarte 125 skoler ja til å 
delta, 124 svarte nei og de resterende 138 skolene fikk hørte vi aldri noe fra. Noen av de 125 
skolene som først hadde sagt ja, trakk seg  likevel underveis. Resultatet ble at 110 skoler 
representert ved 560 lærere fra alle landets fylker, sa ja til å delta i undersøkelsen.    
 
Det ble sendt informasjon om undersøkelsen med kopi av invitasjonsbrevet (via nettet) til 
utdanningsdirektøren i hvert fylket.    
 
Datainnsamling - surveyundersøkelse 
Den landsdekkende surveyundersøkelsen ble gjennomført høsten 2002. Som tidligere omtalt 
ble det et svært stort frafall i forhold til antall utsendte invitasjoner. Det kan være flere 
grunner til at vi ikke mottok svar fra de 138 skolene. Kanskje de aldri mottok invitasjonen, 
ikke leste den, eller i det hele tatt ikke brydde seg om å svare på den.  
 
  

Tabell 1: Surveyundersøkelsen - antall invitasjoner og svar 

 Totalt   Besvart  
Utsendt invitasjon 387 100 % 249 100 % 
Ubesvart/ ikke lest? 138 34 % 0 0 % 
Antall NEI/ avbud 124 32 % 124 50 % 
Antall JA til deltakelse 125 32 % 125 50 % 
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Tabell 1 viser at dersom vi regner frafallet i forhold til de totalt 387 invitasjoner vi sendte ut, 
sa ca. 1/3 av skolene seg interessert i å delta. Regner vi derimot frafallet i forhold til de 249 
skolene som vi var i direkte kontakt med via e-posten, sa halvparten av skolene seg villige til 
å delta i undersøkelsen og den andre halvparten takket nei.  
 
Gjennomføring 
Surveyundersøkelsen var planlagt gjennomført i siste halvdel av august og september måned, 
men måtte strekkes over en noe lengre periode enn planlagt fordi det måtte hele fire purringer 
til for å få en akseptabel svarprosent.  I følge Adressebok for skoleverket 2001 skulle antallet 
utvalgte norsklærere for undersøkelsen da bli 560, men dette tallet kan i realiteten ha 
forandret seg noe til høsten 2002. Det er særlig de fådelte skolene som her utgjør et 
usikkerhetsmoment, fordi vi vet at antall klasser ved disse skolene kan variere noe fra år til år. 
Vi fikk svar fra 386 lærere, som utgjør en svarandel på ca. 69%, dersom vi regner ut i fra et 
utvalg på 560. Dette anser vi som meget akseptabelt, selv om vi også her vil stille spørsmål 
ved hva dette frafallet kan skyldes i avsnittet om undersøkelsens kvalitet. 
 

3.2.3 Klasseromforskningen  
 

Klasseromforskningens omfang og innhold  

Det sentrale i klasseromsforskning er at den foregår i klasserommet, har fokus på noe av det 
som skjer her og nå i dette rommet i forhold til klasserommets aktører, og viser til et 
mangfold av metoder, perspektiv og tilnærmingsmåter (Klette 1998:25). Klasseromsstudier er 
tidkrevende og forskningslitteraturen (Woods 1999) understreker betydningen av å bruke god 
tid fordi klassen og læreren skal bli kjent med forskeren og kunne stole på henne. Forskeren 
skal bli kjent med skolekulturen og klassens miljø for å bedre forstå konteksten for det som 
skjer i undervisningen.  
 
Dette prosjektet var i utgangspunktet planlagt med en noe større klasseromforskningsdel enn 
den som ble gjennomført. Prosjektet fikk et redusert økonomisk tilskudd i forhold til 
opprinnelig søknad, ved tildeling fra Norges forskningsråd. Det ble derfor bestemt å redusere 
omfanget av klasseromforskningen. Prosjektlederen fikk i 2002  tildeling fra NFR til et nytt 
prosjekt om elevaktiv læring og drama fra forskningsprogrammet  Kompetanseutvikling i 
profesjonsutdanning og profesjonsutøving (KUPP). I dette nye KUPP prosjektet videreføres 
problemstillinger fra dette evalueringsprosjekt. KUPP prosjektet er derfor planlagt med en 
større klasseromforskningsdel som gir bedre mulighet til å sikre kvaliteten i denne delen av 
forskningen. Samtidig ga dette valget forskerne mulighet til å se på deler av 
klasseromforskningen i dette prosjektet som et pilotprosjekt for det kommende KUPP 
prosjektet.  
 
Vi valgte i dette evalueringsprosjektet først og fremst å bruke klasseromforskning for å møte 
og komme i dialog med elever som opplever og erfarer drama i undervisningen. Å bruke et 
tilfeldig utvalg av elever i denne undersøkelsen ville være meningsløst, fordi vi da kunne 
risikere at flertallet av elevene i utvalget hadde liten eller ingen erfaring med drama og 
dermed ikke ville kunne svare på våre spørsmål. Vi var videre spesielt interessert i å følge opp 
resultater fra surveyundersøkelsen gjennom intervju med utvalgte dramalærerne. 
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Klasseromsforskningen så vi i denne sammenheng først og fremst som en aktualisering og et 
felles møte- og referansepunkt for både elever, lærere og forskerne.   
 
Valg av klasserom for datainnsamling  
For å sikre oss at elevene hadde mer enn noen spredte og sporadiske erfaringer med drama, 
ønsket vi å komme inn i klasserom der drama ble brukt jevnlig av læreren. Vi mener at elever 
som sjelden eller aldri opplever drama, mangler forutsetninger for å gi troverdige og gyldige 
svar om den erfarte læreplan i drama. Vi ønsket videre lærere med en formell bakgrunn i 
drama på minimum 10 vekttall for å sikre at læreren hadde både teoretiske og praktiske 
kunnskaper om dramafagets muligheter i undervisningen. Ellers ønsket vi at utvalget skulle 
ha en  jevn representasjon fra alle skolens tre hovedtrinn og være fra ulike skoler, gjerne 
inkludert fådelt skole.  
 
Selvsagt var det viktig at det ikke var for nære bånd mellom de utvalgte lærerne og forskerne, 
samtidig som vi så det som en fordel at forskerne kjente lærerne (noe) personlig slik at de 
kunne føle seg trygge i observasjonssituasjonen og være åpne og ærlige i den påfølgende 
samtalen og i intervjuet. På denne bakgrunn tok vi først en uformell kontakt med tidligere 
dramastudenter som hadde arbeidet som lærere i en del år. Denne henvendelsen ble så fulgt 
opp av en skriftlig informasjon og invitasjon via e-post (vedlegg 4). De syv 
forskningsklassene og lærerne ble deretter bevisst valgt ut blant dem som var villige til å 
delta, ut i fra skole, klassetrinn og det at de brukte drama jevnlig i klasserommet. Deretter ble 
det sendt en formell skriftlig invitasjonen til skolens rektor for endelig godkjenning (vedlegg 
5). Resultatet ble at vi besøkte syv klasserom med totalt 127 elever fordelt på 1.,3.,4.,5./7.,7. 
og 10. klassetrinn. Disse valg ga et meget selektivt og styrt utgangspunkt, men sikret at de 
lærerne som ble valgt hadde gode forutsetninger for å planlegge og gjennomføre et 
undervisningsforløp som inkluderte drama.    
 
Metodisk tilnærming og utprøving 
I tillegg til å føre fortløpende notater underveis i klasseromforskningen, utviklet vi et verktøy 
for strukturert observasjon i drama. Heggstad (1998) og Guss (1997) har utarbeidet ulike 
skjema for å observere deltakere i dramaarbeid. Inspirert av dem, videreutviklet vi disse til et 
forskningsverktøy som vi prøvde ut i vår klasseromsforskning og i systematiseringen av de 
fortløpende notater i etterkant. Vi utviklet tre ulike observasjonsskjema (vedlegg 6) for 
kartlegging av: 

• Bruk av uttrykksformer i drama i forhold til bruk av rom og elevorganisering 
• Det teaterfaglige innholdet i undervisningen 
• Deltakernes teaterfaglige funksjonsroller 

 
Gjennomføring 
Vi brukte fra 2 – 4 dager i hver klasse, avhengig av klassens timetabell og aktuelt 
undervisningsopplegg. Vi varierte mellom å skrive fortløpende notater og å bruke de 
strukturerte observasjonsskjemaene ved å brukte disse to observasjonsmetodene hver for seg i 
noen timer og mer integrert og samtidig i andre timer.  
 

3.2.4 Intervju 

I tillegg til vår observasjon i klasserommet gjennomførte vi et intervju med hver lærer for å få 
utfyllende kunnskap om lærernes beskrivelse og vurdering av drama i sin egen undervisning, 
og for å forstå den intervjuedes perspektiv på en bedre måte. Observasjon som metode gir 
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forskeren mulighet til å registrere hva som skjer i klasserommet, men ikke nødvendigvis 
hvorfor dette skjer. Vi var derfor i intervjuet opptatt av å høre hvilke erfaringer, tanker og 
refleksjoner disse lærerne hadde med hensyn til bruk av drama i undervisningen. Intervjuet ga 
oss også mulighet til å høre disse lærernes opplevelser, erfaringer og vurderinger av 
dramafagets omfang og status generelt i skolen og spesielt i forhold til kollegaer og egen 
skole.  
 
Til intervjuene hadde vi laget en intervjuguide. Intervjuguiden ble konsentrert om seks 
hovedspørsmål relatert til lærerens bruk av drama, hva disse lærerne mente var grunnen til at 
mange lærere sjelden eller aldri brukte drama, hva de mente ville fremme læreres bruk av 
drama og hvordan de vurderte dramas betydning for læringsmiljøet og læringsresultatet 
(vedlegg 7).  
 
Gjennomføring 
Lærerne fikk intervjuguiden før selve intervjuet, slik at de skulle ha mulighet til å tenke 
gjennom sin egen praksis og egne erfaringer før selve intervjuet, dersom de ønsket det. Selve 
intervjuet ble gjennomført ved at forskeren formulerte hovedspørsmålet til de utvalgte tema 
for intervjuet etter tur og lot læreren snakke relativt fritt rundt dette. Eventuelle avklarende og 
utdypende spørsmål ble stilt underveis, men målet var i minst mulig grad å styre intervjuet og 
samtalen. Intervjuene ble skrevet ut av forskeren og sendt klasselærerne for godkjenning.  
 

3.2.5 Spørreundersøkelse og intervju med elevene  
 
Klasseromforskningen gjorde det mulig for oss å observere elevenes adferd i selve 
undervisningssituasjonen, og å finne ut noe om muligheter og begrensninger når det gjaldt 
spørreundersøkelser og intervju med elevene om bruk av drama i undervisningen. Vi ønsket å 
gjennomføre en spørreundersøkelse med flest mulig av elevene for å få data relatert til 
elevenes erfaringer med drama (den erfarte læreplan) fra alle tre hovedtrinn i skolen. Dette 
bød selvsagt på en stor utfordring med hensyn til utforming av et felles spørreskjema med 
tanke på omfang og innhold og ikke minst i relasjon til spørsmålene i surveyundersøkelsen. 
Løsningen ble å tilpasse spørreskjemaet til undervisningens innhold i den enkelte klasse, 
samtidig som noen sentrale og generelle spørsmål var felles for alle elevene. Det endelige 
spørreskjemaet ble derfor endelig utformet for hver klasse i løpet av observasjonsperioden og 
ofte i samarbeid med læreren. Spørreundersøkelsen ble så gjort av forskeren i etterkant av 
klasseromsobservasjonene og gjennomført med elevene fra 3.,4.,5.,7. og 10. klasse, totalt 115 
elever. 
 
Fordi vi regnet med at den muntlige formuleringsevnen ville være bedre enn den skriftlige i 
de laveste klassene, var vi innstilt på å gjennomføre klasseintervju i tillegg til spørreskjemaet i 
disse klassene. Gruppen på 12 elever i 1. klasse deltok ikke i elevundersøkelsen i det hele tatt. 
Elevene i 3. klasse ble intervjuet i tillegg til at de svarte på spørreskjemaet og for elevene i 3. 
og 4. klasse omfattet spørsmålene både noe fra de undervisningssituasjonene vi hadde 
observert og et utvalg av fellesspørsmålene til alle. Spørreskjemaene hadde fra fem til ni 
hovedspørsmål avhengig av klassetrinn, og det siste spørsmålet vår åpent med mulighet for 
alle slags kommentarer.  
 
Spørsmålene var også her utformet med kategoriske variabler eller med svaralternativer på 
ordinalnivå. Alle elevene som deltok (N=115) ble spurt om hvordan de likte å arbeidet med 
drama i den undervisningsøkta de nettopp hadde hatt, hvordan de generelt likte å arbeide med 
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drama i undervisningen, og om de syntes læreren skulle bruke mer drama i timene. Elevene 
fra og med 4. klasse (N=91) ble i tillegg spurt om hvorfor de mente læreren skulle bruke 
drama i undervisningen og elevene fra og med 5. klasse (N=69) ble også spurt om i hvilke fag 
de mente læreren kunne bruke drama. Fordi undervisningen på småskoletrinnet i stor grad er 
temasentrert eller er organisert slik at fagene glir inn i hverandre i en og samme time eller 
arbeidsøkt, fant vi det nokså meningsløst å stille dette spørsmålet til disse elevene (vedlegg 8) 
 
Tre av de høyeste klassetrinnene (N=50) ble, som en kontroll til lærerens svar på det samme 
spørsmål, spurt om hvor ofte de hadde drama i undervisningen. Alle elevene (N=115) fikk et 
åpent spørsmål om hva de likte med drama, men for 4. klassen var dette et tillegg til det siste 
spørsmålet nederst på siden med gitte svaralternativ. Kanskje var det grunnen til at ingen av 
elevene i denne fjerde klassen hadde med noen åpne kommentarer, eller kanskje overså de 
muligheten, fordi de allerede hadde besvart to sider med spørsmål og det var like før 
friminutt. 
 
Totalt sett mener vi at vår bruk av ulike metoder for datainnsamling ga oss en større mulighet 
til å gi et noe mer utfyllende bilde av situasjonen for drama i skolen, og dermed kanskje og et 
mer sannferdig svar på våre forskningsspørsmål. 
  

3.3 Datagrunnlag og databearbeiding 
 
Analysen av drama i L97 ble gjort i 2001. Den landsdekkende nettbaserte 
surveyundersøkelsen ble i hovedsak gjennomført høsten 2002. Forberedelsene til 
klasseromsforskningen ble gjort senhøstes 2002, observasjonsverktøyet som besto av tre ulike 
skjema ble utviklet vinteren 2002/2003 og selve klasseromsforskningen, inkludert intervju 
med lærerne og spørreundersøkelse med elevene, ble gjennomført vinteren og våren 2003 i de 
7 utvalgte klassene. Som et resultatet av dette hadde vi datamateriale fra seks metodiske 
innfallsvinkler som inkluderte både kvantitative og kvalitative data og som ble grunnlaget for 
vårt resultatet, vår analyse og våre forslag til tiltak: 
 
1. Data om drama i L97.  
Disse data er et resultat av analysen og vurderingen av det som står om drama i L97 i relasjon 
til den estetiske dimensjonen, og en kartlegging og vurdering av omfanget og innholdet av 
drama som fagområde og metode i de enkelte fagplanene.   
 
2. Data fra den landsdekkende surveyundersøkelsen.    
Disse ble som tidligere omtalt samlet inn via det nettbaserte programmet Questback og 
automatisk lagt inn i en SPSS database. Utgangspunktet for databearbeidingen var her 33 
spørsmål med 214 variabler. De fleste av disse variablene var på ordinalnivå, men fordi den 
automatiske registreringen i SPSS databasen fulgte utformingen av spørreskjemaet, ble det 
nødvendig å omkode en del av disse variablene for å få en logisk og korrekt presentasjon av 
resultatene i tabeller og figurer og for å kunne gjøre statistiske beregninger der det var 
ønskelig og lot seg gjøre. Dette blir grundigere diskutert i avsnittet om undersøkelsens 
kvalitet. Datamaterialet ble først undersøkt ved hjelp av univariat deskriptiv analyse. Det ble 
deretter lagt en foreløpig strategi for den videre analysen ut i fra spørsmål vi ønsket svar på og 
hypoteser vi ønsket å få bekreftet eller avkreftet. Det ble brukt ulike ikke parametriske tester, 
blant annet (Spearmans rho) for å lete etter eventuelle sammenhenger mellom variablene og 
(Kruskal-Wallis test/ Chi-square test) for å lete etter signifikante forskjeller mellom 
grupperinger i utvalget. De resultatene vi har funnet gjelder for vårt utvalg, og i hvilken grad 
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disse også er representative for hele populasjonen er selvsagt meget usikkert. Ved 
generalisering fra utvalg til populasjon ble signifikansnivået satt til maksimum p=0.05 som 
innebærer at det kun er 5% sannsynlighet for at vi tar feil når vi har funnet forskjeller mellom 
grupper og variable i materialet. Vi har i figurene og tabellene nokså konsekvent avrundet til 
hele prosentpoeng. 
 
3. Data fra klasseromsobservasjoner i 7 utvalgte klasser. 
Vi førte fortløpende notater underveis, som  etter undervisningen ble presentert og  diskutert 
med læreren for å høre om læreren hadde innvendinger eller motforestillinger til det vi hadde 
notert. I tillegg prøvde vi ut de tre strukturerte observasjonsskjema for drama. 
Klasseromsobservasjonene fungerte i dette prosjektet primært som et bakteppe for vår 
fortolkning av lærerintervjuene og for elevenes åpne kommentarer og klasseintervju.  
 
4. Data fra spørreundersøkelsen med elever.   
Spørreundersøkelsen med elevene ble gjennomført av forskeren som aller siste del av 
klasseromsforskningen. Disse dataene ble lagt inn manuelt av forskerne og analysert ved hjelp 
av Microsoft Excel programmet. Siden antall elever kun var 115 og antallet som har besvart 
de ulike spørsmål varierer, i forhold til hva vi forventet at elevene var i stand til å svare på, 
har vi ikke gjort noen statiske beregninger i forhold til eventuelle sammenhenger mellom 
variablene. Vi har derfor stort sett holdt oss til en univariat og deskriptiv analyse for dette 
datamaterialet.   
 
5. Data fra intervju med  sju lærere  
Intervjuene med lærerne ble stort sett gjennomført i starten av klasseromsforskningen, fordi vi 
ønsket å få fram lærernes tanker og erfaringer om drama uavhengig av det som skjedde i selve 
klasseromsforskningen. Forskeren førte fortløpende notater under intervjuet, disse ble etterpå 
skrevet ut og sendt til den aktuelle læreren for godkjenning eller eventuell korrigering. 
Forskerens justering ved utskriving besto stort sett i å bruke den skriftlige utgaven av et ord, i 
stedet for den muntlige og i å skrive de muntlige utsagn om til fullstendige setninger.  
 
6. Data fra spørreskjema til de 7 lærerne   
De 7 klasselærerne svarte i forbindelse med klasseromsforskningen på en papir versjon av 
surveyundersøkelsen. Dette ble gjort fordi vi ønsket å ha muligheten til å se på hvordan disse 
sju lærerne fordelte seg på en del av variablene i forhold til det store utvalget i 
surveyundersøkelsen. I tillegg var det ønskelig å kartlegge personlige og faglige 
bakgrunnsopplysninger også for disse sju lærerne og vi fikk dermed mulighet til å få 
ytterligere respons på kvaliteten på selve spørreskjemaet.  
 
De viktigste datagrunnlag for vårt forskningsprosjekt og våre resultat er surveyundersøkelsen 
med de 386 lærerne, spørreundersøkelsen med de 115 elevene og intervjuene med de 7 
lærerne og data om drama i L97. Her utgjør surveyundersøkelsen det største datagrunnlaget. 
Presentasjonen av våre resultater i forhold til forskningsspørsmålene, konsentrerer seg derfor 
først og fremst rundt denne, og de andre resultatene trekkes inn for å utfylle, utdype eller 
nyansere resultatene fra surveyundersøkelsen. 
 

3.4 Vurdering av forskningens kvalitet  
 
Når det gjelder spørsmål om forskningens kvalitet er det  særlig spørsmål rundt 
surveyundersøkelsen som må diskuteres, fordi det er her vi har de største 
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usikkerhetsmomentene i forhold til reliabilitet og validitet. Vi vil selvsagt og peke på en del 
moment som det er viktig å stille spørsmålstegn ved i forhold til resultatene fra 
klasseromsforskningsdelen, inkludert elevundersøkelsen og lærerintervjuene. 
 

3.4.1 Surveyundersøkelsen 
 
Utvalg og frafall 
Vi var interessert i å få fram kunnskap som er mest mulig representativ for hele grunnskolen 
og vårt første og viktigste spørsmål er derfor knyttet til undersøkelsens generaliserbarhet, det 
vil si til ytre validitet. Her kan det særlig stilles spørsmål ved utvalgets representativitet på 
grunn av det store frafallet. I utgangspunktet ble hver sjuende skole i alle fylker valgt ut og 
invitert for å sikre representativiteten. Nye skoler ble kontinuerlig plukket ut for å erstatte 
frafallet, men dette ble likevel meget stort og må analyseres.  
 
Regner vi ut i fra totalt antall utsendte invitasjoner via e-post, er frafallet på hele 68%, regner 
vi frafallet ut i fra dem som svarte på invitasjonen ved å takke ja eller nei via e-post, er 
frafallet på 50%. Uansett hvordan vi regner er dette et stort frafall. Med utgangspunkt i de 
begrunnelser som ble oppgitt fra rektorene/skolene via e-post og telefon, antar vi at frafallet i 
hovedsak skyldes følgende faktorer: 
 
1. Nettet som kommunikasjonskanal   
En skriftlig henvendelse til rektor via e-post til skolen oppleves nok som langt mer upersonlig 
enn samme henvendelse sendt som personlig brev til rektor. Derfor tror vi det er lettere for 
mottaker å avvise ved å si nei eller å ikke svare på i det hele tatt. Dessuten blir brev ofte 
registrert i en postjournal og besvares etter tur, mens e-post henvendelser forhåpentligvis blir 
lest, men  lettere  glemt hvis ikke de besvares med en gang.   
 
2. Problemer med nettet og lærernes datakompetanse.  
Dette ble positivt bekreftet fra flere av skolene som vi tok kontakt med pr telefon på grunn av 
mottatt feilmelding. Hos mange lå nettet ”nede” eller det var ikke i bruk på grunn av ulike 
typer problemer (bl.a. ombygging). Noen skulle bytte ut server, andre sa at lærerne ikke var 
kommet skikkelig i gang med bruk av nettet selv om skolen hadde e-post adresse, osv. 
Sannsynligheten for at dette kanskje var en vanligere grunn blant de skolene som vi ikke fikk 
noe svar fra i det hele tatt via e-post, tror  vi er stor. Vi antar på denne bakgrunn at problemer 
med nettet kan ha vært en viktig  grunn til at 1/3 av skolene ikke svarte på invitasjonen i det 
hele tatt.  
 
3. Mangel på tid   
Halvparten av de skolene som takket nei til invitasjonen begrunnet dette med manglende 
ressurser, stort arbeidspress, omskiftninger og sykdom i personalet. Men, en del skoler 
uttrykte også positiv interesse for prosjektet og ville gjerne deltatt, men måtte si nei på grunn 
av manglende kapasitet. Vi fikk også flere ”hjertesukk” fra fådelte skoler som sterkt beklaget 
at de måtte si nei, fordi de få lærerne ved skolen så absolutt ikke hadde noen mulighet til å ta 
på seg alt det de ble bedt om fra verden rundt. 
 
4. Mengden av undersøkelser i skolen  
Det har vært og er et stort antall ulike typer undersøkelser og evalueringer i forbindelse med 
L97 som skolene blir bedt om å delta i, blant annet har mange kommuner sine egne 
evaluerings- og utviklingsprosjekter som skolene må delta i. Evaluering av R97 startet i 1999, 
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dette prosjektet fikk tildeling fra 2001 og ble dermed blant de siste som ba lærerne om å svare 
på en spørreundersøkelse. Det er selvsagt da forståelig at skoler som får mange henvendelser 
om å delta i spørreundersøkelser, sier stopp. Noen sa klart fra at de var lei av alle 
undersøkelser de ble bedt om å svare på som ekstraarbeid uten kompensasjon, og enkelte 
syntes de hadde svart på mer enn nok allerede i forhold til L97.  
 
5. Manglende interesse   
Rundt halvparten av de skolene som takket nei, sa at de ikke ønsket å delta eller at de ikke var 
interessert i å delta uten å gi noen nærmere begrunnelse. Noen få rektorer  begrunnet dette 
med at lærerne ikke var interessert, noen også med at skolen ikke drev med drama. En del 
rektorer som vi fulgte opp via telefon, uttrykte den samme manglende interesse for og bruk av 
drama ved skolen. Dette til tross for at vi i invitasjonen og telefonen tydelig understreket at vi 
trengte svar fra et representativt utvalg av lærere og ikke bare fra dem som var interessert i og 
brukte drama. Vi stiller oss undrende til denne type argumentasjon, da alle tilfeldig utvalgte er 
viktige å få med for forskningens troverdighet. På den annen side er det lett å forstå hvorfor 
rektor og lærerne vegret seg for å delta i denne spørreundersøkelsen når de vet at drama 
sjelden eller aldri brukes i undervisningen. (finn referanse) 
 
Det er umulig å si hvilke av de fem overnevnte faktorer som kan ha betydd mest for frafallet. 
Blant de rektorene og skolene vi var i kontakt med via e-post, var de to vanligste faktorene, 
som representerte nesten 50% hver, manglende kapasitet og manglende interesse. Blant dem 
vi snakket med i telefonen var en like vanlig grunn problemer med nettet og manglende 
datakompetanse. Det var en del, men et klart fåtall som direkte uttrykte en manglende 
interesse for og bruk av drama, men dette kan likevel gjerne ha vært den viktigste grunnen. Vi 
antar at det kan oppleves ubehagelig for en rektor/lærer å si direkte at de ikke er interessert i 
eller bruker drama, når L97 sier at drama som fagområde og metode skal være en del av 
innholdet i flere fag. Da er det selvsagt lettere å bruke andre begrunnelser som manglende tid 
og kapasitet eller at lærerne allerede har deltatt i nok undersøkelser. Vi tviler ikke på at dette 
er sant, men vi tviler på om dette er hele sannheten. Lærerne blir pålagt en mengde 
ekstraoppgaver som de i liten grad får kompensasjon for og dersom interessen for drama 
mangler, blir selvsagt ikke det å svare på et spørreskjema om bruk av drama prioritert blant alt 
som burde vært gjort.  
 
Neste spørsmål om representativiteten er knyttet til hvordan frafallet fordeler seg på de ulike 
fylkene. En gjennomgang av det totale frafallet fylkesvis, i forhold til de 387 utsendte 
invitasjonene, viser et meget stort og jevnt frafall, med unntak av fylkene Østfold, Hedmark 
og Rogaland der frafallet var minst. Beregner vi frafallet fylkesvis i forhold til de 249 skolene 
som vi helt sikkert vet mottok invitasjonen, ser vi den samme tendensen. Frafallet er relativt 
jevnt fordelt med fra 50–70 % i alle fylker, med unntak av fylkene Østfold, Hedmark, 
Telemark, Rogaland og Troms der frafallet er fra 0–20 %.   
 
Ser vi dette i forhold til de årsaksfaktorene vi har presentert ovenfor, blir spørsmålet om noen 
av disse i mindre grad gjør seg gjeldende for fylkene Østfold, Hedmark, Telemark, Rogaland 
og Troms. Hva som kan være grunnen til at skolene i disse fylkene på dette tidspunktet viste 
en klart høyere interesse for å delta enn skolene i resten av landets fylker mangler vi grunnlag 
for å si noe om. Vi antar at rektorene/lærerne i disse fylkene har en større interesse for å delta, 
men om det skyldes en større fortrolighet med data/nettet, at lærerne får kompensasjon for 
arbeidet eller at de ikke har vært så belastet med andre undersøkelser i forhold til L97 forblir 
foreløpig ubesvarte spørsmål. Datamaterialet viser ingen signifikante forskjeller mellom 
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fylkene når det gjelder lærernes bruk av drama i undervisningen. Det kan kanskje bety at det 
er andre faktorer enn bruk av drama som ligger til grunn for frafallet.   
 
Dersom grunnene til frafall er jevnt fordelt blant fylkene, skulle likevel ikke frafallet bety noe 
for selve representativiteten fra fylkene. Tar vi utgangspunkt i de skolene som takket nei og 
som begrunnet dette, tror vi ikke det er noen direkte sammenheng mellom de oftest oppgitte 
grunnene (som var knyttet til skolens datanett, lærernes datakompetanse, manglende interesse 
og kapasitet til å ta på seg ekstraoppgaver) og deres interesse for og bruk av drama. Men, i 
den grad det er lærernes manglende interesse for og bruk av drama som er den viktigste 
grunnen for frafallet, vil dette selvsagt begrense resultatenes gyldighet for populasjonen. 
Siden det ikke er funnet noen signifikante forskjeller mellom fylkene når det gjelder bruk av 
drama, er det nærliggende å tro at utvalget er relativt representativt i forhold til landets fylker. 
Likevel, trenger selvsagt ikke utvalget å være representativt i forhold til den norske 
lærerstanden. Dersom utvalget ikke er representativt, tror vi det er sannsynlig at vi har en 
overrepresentasjon av lærere som er interessert i og bruker drama. Det vil da bety at vårt 
resultat vil være mer positivt for drama enn det som i realiteten er tilfelle.  
 
At skoler sa ja til å delta, betyr ikke at spørreskjemaet ble besvart. For å få en tilfredstillende 
svarprosent ble det gjennomført fire purringer. I løpet av disse purringene var det flere skoler 
som trakk seg. For flere av disse var det tydelig at rektor hadde sagt ja på skolens vegne, men 
hadde problemer med å få lærerne til å svare på spørreskjemaet. For andre var det særlig 
sykdom og kapasitetsproblemer som gjorde at skolen likevel endte opp med å si nei. Vi er på 
denne bakgrunn fornøyd med en svarandel på 69%. 
 
Likevel, også her kan vi lure på hva frafallet skyldes. Vi ba rektorene om tilbakemelding på 
antall lærere som hadde svart ved hver skole og fikk denne fra de aller fleste. Vi oppdaget da 
at frafallet i hovedsak fordelte seg i to grupper. I den absolutt største gruppen var skoler der 
alle, eller nesten alle, hadde svart på undersøkelsen og fra disse fikk vi og beskjed om 
grunnen til frafallet som var sykdom, manglende datakompetanse, ny og uerfaren lærer eller 
vikarlærer. Fra den andre gruppen, et fåtall av skoler der ingen eller kun noen få lærere hadde 
svart, fikk vi ingen tilbakemelding. Det kan tyde på at det ved disse skolene var en mindre 
interesse for undersøkelsen enn rektorene i utgangspunkt ga uttrykk for.  
 
Dette siste frafallet i selve svarprosenten var også ulikt fordelt på fylkene, så resultatet til slutt 
ble at et noe mer representativt utvalg fra fylkene, men med et klart positivt unntak. Skolene i 
Rogaland var på alle stadier i prosessen mer positive og utmerket seg med høyest antall 
interesserte skoler og høyest antall svarprosent. Siden det ikke ble funnet noen signifikante 
forskjeller mellom fylkene med hensyn til bruk av drama, kan det være nærliggende å tro at 
dette skyldes at prosjektlederen er godt kjent blant mange rektorer og lærere i sitt fylke fordi 
hun har vært knyttet til lærerutdanningen ved Høgskolen i Stavanger i over tjue år. Kanskje de 
av den grunn følte en større forpliktelse til å delta, kanskje det ble vanskeligere å si nei eller 
kanskje interessen for drama er større og dermed også interessen for å delta. 
Selv om svarprosenten på 69% må sies å være rimelig god, er det grunn til å anta at en del av 
dette siste frafallet også kan skyldes en manglende interesse for drama. Totalt sett kan i så fall 
resultatene i enda større grad enn først antatt være tendensiøse i positiv retning og dermed kun 
være representative for lærere som er interesserte i og bruker drama. Dette vil bli vurdert i 
analysen og behandlingen av resultatene.  
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Spørreskjemaets kvalitet 
Spørreskjema som metode har klart svake sider. Spørreskjemaets reliabilitet, det vil si i 
hvilken grad det måler det skjemaet er tenkt å måle, er avhengig av begrepsvaliditeten og av 
respondentenes eventuelle tilfeldige avkryssing. Spørsmålet er om de begrepene som blir 
brukt, blir forstått likt av alle. Dette kan vi selvsagt aldri vite og sannsynligheten for at 
sentrale begrep tolkes ulikt er selvsagt stor. Lærernes kjennskap til de dramafaglige begrepene 
og hvordan de velger å forstå de ulike verdivalg de kan krysse av for, vil være helt avgjørende 
for reliabiliteten. Utprøvingen av spørreskjemaet viste at de største problemene antakelig ville 
oppstå omkring verdialternativene for hvert spørsmål. Disse ble derfor, som omtalt tidligere, 
forsøkt gjort så presise som mulig i forhold til spørsmålets karakter. For å øke 
begrepsvaliditeten ble det lagt inn henvisninger til hvor respondentene kunne finne utfyllende 
forklaringer på dramabegrepene dersom de var interessert.   
 
Når det gjelder respondentenes tilfeldige avkryssing, er det selvsagt noe en aldri kan gardere 
seg mot. Vårt ønske om et kortest mulig spørreskjema, var nettopp motivert av å holde på 
respondentenes oppmerksomhet, for å unngå at de ble trøtte og leie og bare satte noen kryss 
helt tilfeldig for å bli ferdig. I tillegg tok vi med svaralternativet ”vet ikke” der det var naturlig 
og  i de spørsmål som det kanskje var vanskelig eller umulig å svare på for den læreren som 
ikke hadde bakgrunn eller erfaring med drama. Mangler respondenten et reelt svaralternativ, 
er sjansen stor for at informanten enten ikke svarer eller bare setter et kryss mer tilfeldig. 
Faren for at lærere som sjelden og aldri bruker drama opplever spørsmålene som uinteressante 
eller ”innpåslitne” og derfor hopper over dem er og stor. Av den grunn hadde vi konsekvent 
med alternativene ”aldri” og ”nei” slik alle skulle ha samme mulighet til å svare på alle 
spørsmålene.  
 
Respondentene ble også bedt om å vurdere spørreskjemaet slik at vi kunne trekke dette inn i 
diskusjonen om spørreskjemaets kvalitet. Spørsmålene var formulert med kategoriske 
svaralternativ, det vil si lærerne krysset av for de utsagn de var enige i blant seks utsagn.   
 
Figur 2 viser et noe spesielt og kanskje merkelig resultat. Nesten alle respondentene (hele 
97%) mener at spørreskjemaet ikke mangler sentrale spørsmål og et stort flertall (79%) synes 
heller ikke å mene at det var for omfattende eller for langt. Over halvparten (60%) syntes ikke 
det var vanskelig å fylle ut spørreskjemaet, mens resten (40%) mente dette var vanskelig. 
Halvparten (49%) mener spørreskjemaet tar opp vesentlige spørsmål, mens snaut en fjerdedel 
(24%) syntes det var interessant å fylle ut spørreskjemaet, og vel en fjerdedel (27%) syntes at 
spørreskjemaet totalt sett var godt.  
 
Når hele 40% syntes det var vanskelig å fylle ut spørreskjemaet og kun 27% var enig i at 
skjemaet alt i alt var et godt spørreskjema, kan dette så absolutt true reliabiliteten. At hele 
76% ikke syntes det var interessant å fylle ut skjemaet er tankevekkende. Kanskje de gjorde 
det av plikt fordi rektor påla dem å svare. Det kan videre synes merkelig at kun halvparten av 
respondentene (51%) mener at spørreskjemaet tar opp vesentlige spørsmål, siden hele 97% 
ikke ga uttrykk for at de savnet sentrale spørsmål. 
 
Dette kan selvsagt skyldes respondentenes tilfeldige avkryssing, men fordi analysen av det 
totale datamaterialet i stor grad viser logiske sammenhenger i spørsmål som har fått både en 
positiv og en negativ formulering, er det nærliggende å tro at forklaringen er en annen. En 
nærmere analyse av mulige sammenhenger mellom respondentenes vurdering av 
spørreskjemaet og andre variabler viser interessante sammenhenger. 
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Alt i alt var et godt spørreskjema
Var interessant å fylle ut

Tar opp vesentlige spørsmål
Var vanskelig å fylle ut

Er for omfattende og langt
Mangler en del sentrale spørsmål

Ikke avmerket/Nei Ja

 
Figur 2: Lærernes vurdering av spørreskjemaet  (N =375) 
  
Det er ikke funnet noen signifikante forskjeller mellom respondentenes vurderinger av 
spørreskjemaet og deres grunnutdanning, men det er en tendens til at de med 
allmennlærerbakgrunn i større grad syntes skjemaet ”var vanskelig å fylle ut” og at de med 
universitetsutdanning i størst grad mente at spørreskjemaet ”alt i alt var et godt 
spørreskjema”. Det er funnet en klar og signifikant sammenheng mellom respondentenes 
vurderinger av spørreskjemaet og deres bakgrunn i drama (46% mangler bakgrunn), deres 
bruk av drama (52% bruker sjelden eller aldri drama) og deres vurderinger av drama i L97 
(40–60% er usikre). De som mangler bakgrunn i drama og de som sjelden og aldri bruker 
drama i undervisningen, er de som i størst grad syntes det var vanskelig å fylle ut skjemaet og 
som ikke synes det var et godt spørreskjema (p<0.05).  
 
Det var videre en meget klar og signifikant sammenheng mellom at de som mente at skjemaet 
var for omfattende og langt, ikke syntes det var interessant å fylle ut skjemaet og heller ikke 
syntes at det alt i alt var et godt spørreskjema (p<0.001). Videre var det en klar tendens i 
materialet til at de som var usikre i forhold til påstandene om L97 hadde vært en positiv eller 
negativ utviking for drama, også vurderte spørreskjemaet negativt (p<0.05). Omvendt var det 
en klar og signifikant sammenheng mellom at de som mente at L97 var en positiv utvikling 
for drama også vurderte spørreskjemaet positivt (p<0.05).   
 
Totalt sett gir denne statiske analysen ikke grunnlag for å si at spørreskjemaet har lav 
reliabilitet. Tvert i mot viser den at det er en logisk og forståelig sammenheng i lærernes 
avkrysninger. At negative vurderinger av spørreskjemaet har sammenheng med lærernes 
bakgrunn i og bruk av drama er logisk. Det er forståelig at den læreren som lite og ingenting 
kan om drama og som sjelden og aldri bruker drama, kan oppleve spørreskjemaet vanskelig, 
for omfattende og lite interessant. Det vanskelige kan både være uttrykk for manglende 
kunnskaper og erfaringer, men like gjerne for det ubehagelige ved å ”avsløre” at egen 
undervisning ikke ivaretar sentrale mål om drama i L97 eller at hun faktisk ikke kjenner L97 
godt nok.  
 
Det var mulig å gi åpne kommentarer og kritikk til spørreskjemaet. Vel 15%, 62 respondenter, 
hadde benyttet seg av denne muligheten. To tredjedeler av disse kommentarene gikk på 
problemer i forhold til spørreskjemaet og fordelte seg i hovedsak på i fire grupper. Den største 
gruppen på 14 respondenter sa det var vanskelig å svare fordi de var nye i skolen, eller hadde 
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arbeidet som lærere mindre enn 5 år og derfor ikke kunne svare på en del av spørsmålene. 
Den nest største gruppen på 10 respondenter sa at problemene var knyttet til selve 
svaralternativene og dreide seg om problemer med å forstå, å velge blant alternativene eller at 
de hadde behov for å begrunne sine svar. At 7 respondenter kommenterte problemer med 
tilgang til selve Questbackprogrammet er langt mindre enn de vi vet hadde problemer, fordi vi 
var i kontakt med langt flere om dette via e-post og telefon, men disse problemene ble det 
ordnet opp i. I den siste og minste gruppen gikk det på forhold rundt manglende interesse for 
drama og engasjement for undersøkelser omkring L97 generelt.   
 
Når en del (15%) av respondentene har opplevd problemer med spørreskjemaet, mens det 
store flertall (85%) ikke har gitt uttrykk for problemer i de åpne kommentarene, kan det bety 
at de 40% som syntes det var vanskelig nettopp gir uttrykk for det som er en 
spørreundersøkelses dilemma: I hvilken grad vi kan anta at respondentene tolker spørsmålene 
slik forskeren tenkte og klarer å se sammenhengen mellom egen praksis og spørsmålenes 
svarmuligheter? Likevel mener vi den logiske sammenheng som datamaterialet som helhet 
viser i den statiske analysen, styrker surveyundersøkelsens kvalitet. 
 
Elevenes spørreskjema regner vi har høy reliabilitet fordi disse ble justert etter at vi ble kjent 
med klassen, og ble gjennomført av forskerne. Vi regner og begrepsvaliditeten som meget 
god av samme grunn. Det var mulig for elevene å spørre dersom det var ord og uttrykk de 
ikke forstod. Dette skjedde til en viss grad i fjerde klassen og i forhold til spørsmålet om 
hvorfor de mente lærerne burde bruke drama i undervisningen. Noen få elever forsto ikke 
innholdet i noen av de oppgitte svaralternativ. Dette ble forklart og elevene syntes tilfredse 
med svaret. I den grad resultatet fra spørreundersøkelsen med elevene kan generaliseres vil 
det selvsagt kun gjelde for elever som er i noenlunde samme situasjon, dvs. elever som erfarer 
drama av og til eller ofte i undervisningen. På grunn av det lave antall elever regner vi likevel 
ikke at denne elevundersøkelsen har høy ytre validitet, men vi mener den absolutt gir uttrykk 
for en retning og tendens for denne elevgruppens erfaringer.  
 
Klasseromsobservasjonene ble primært brukt for få noen inntrykk av hvordan læreren og 
elevene arbeidet på de ulike klassetrinn når drama ble brukt i undervisningen og for å prøve ut 
et forskningsverktøy for strukturert observasjon i drama. Observasjonene var relativt direkte. 
Elevene ble fortalt at de var med på forskning, at forskeren var i klasserommet for å se hva 
læreren gjorde når hun underviste, men at det og var nødvendig å observere elevene for å 
forstå sammenhengen i undervisningen. Gjennom intervjuene med lærerne ønsket vi å få fram 
kunnskap om hvordan dramalærere erfarer og vurderer situasjonen for drama i skolen. 
Selvsagt er reliabiliteten lav ved observasjon og intervju som kan være full av tilfeldige feil, 
avhengig av forskerens fordommer, forutsetninger for å forstå det som observeres eller den 
som intervjues og ikke minst faren for at forskeren ”ser det hun vil se” og ”hører det hun vil 
høre”. For å styrke kvaliteten i form av reliabilitet og validitet i denne delen av forskningen, 
ble forskerens data fra observasjonene presentert for læreren etter timene for eventuelle 
korreksjoner og intervjuene ble etter at de var reinskrevet, sendt læreren for godkjenning. Vi 
ser det likevel som en styrke for forskningens kvalitet at selve klasseromsobservasjonene ble 
definert som et pilotprosjekt for vår videre forskning og her i denne sammenheng kun ble 
brukt som bakteppe for analysen og forståelsen av de andre resultatene.  
 
Vi mener vår varierte bruk av metoder som kombinerer kvantitative og kvalitative data og vår 
metodetriangulering totalt sett, styrker forskningens reliabilitet og validitet.    
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3.5 Respondentenes fordeling på sentrale bakgrunnsvariabler  
 
3.5.1 Hovedtrinn, alder, kjønn, ansiennitet og grunnutdanning 
 
Frafallet ble som tidligere omtalt, langt større enn antatt og det var store problemer med å 
rekruttere stadig nye skoler til undersøkelsen. Det ble derfor nødvendig å se hvordan de 
respondentene som deltok i undersøkelsen fordelte seg på grunnskolens hovedtrinn i forhold 
til fordelingen i det opprinnelige utvalget. Vi brukte Adressebok for skoleverket 2001 for å 
finne lærernes fordelingen på hovedtrinnene i utvalget og vi brukte respondentenes egen 
avkryssing som kilde for å finne fordelingen blant respondentene. Adresseboka vet vi 
inneholder noen feil og en del respondenter hadde ikke krysset av for det trinnet de i hovedsak 
arbeidet på. 
  

Tabell 2: Hvordan utvalget og respondentene fordeler seg på skolens hovedtrinn 

% - tabell               1.- 4.kl.  5.-7.kl.  8.-10.kl.  Annet Ubesvart Totalt N/%

Det totale utvalget   44  35  21  0  0  560/100%

Informantene    39  32  22  2  5  386/100%

 
 
Tabell 2 viser at småskoletrinnet og mellomtrinnet var noe overrepresentert, mens 
ungdomsskoletrinnet var noe underrepresentert i utvalget. Fordi frafallet var minst blant 
lærerne på ungdomsskolen, jevnet fordelingen på hovedtrinnene seg noe ut i det endelige 
datamaterialet. Selv om det endelige resultatet må sies å ha en akseptabel fordeling mellom 
trinnene, er det likevel viktig å ta med i beregningen at ungdomsskolen er underrepresentert 
når vi foretar sammenligninger og leter etter eventuelle forskjeller mellom trinnene.   
 
Når det gjelder fordelingen i det endelige utvalg i forhold til alder og kjønn, er disse data 
utelatt i den endelige bearbeidingen av datamaterialet, fordi svarprosenten for dette 
spørsmålet ble meget lav. Kun 103 av 386 respondenter (27%) hadde svart på dette 
spørsmålet og av disse var 20% kvinner og 7% menn. Når det gjelder alderspredningen blant 
disse 103 respondentene mener at det blir ren spekulasjon å anta at dette kan representere 
fordelingen i det totale utvalget, når vi mangler svar fra 73% av utvalget.  
 
Det betyr at det ikke var mulig å gjøre noen statiske beregninger for å finne ut i hvilken grad  
respondentenes alder og kjønn hadde noen sammenheng med de ulike resultatene i 
surveyundersøkelsen. Den lave svarprosentene for dette spørsmålet antar vi skyldes en 
(uforklarlig) datafeil fordi datamatrisen viser at svar på dette spørsmålet ikke er registrert for 
de 282 første respondentene, men fra og med nummer 283 har alle svart på dette spørsmålet. 
Et slikt resultat er for spesielt til å skyldes respondentenes motstand til å oppgi aldre og kjønn, 
eller at de ikke fant spørsmålet relevant; det må ha vært en datafeil i programmet som er 
årsaken.  
 
Svarprosenten for hvor lenge respondentene hadde jobbet i skolen var høy og ble brukt i 
statiske beregninger når vi lette etter sammenhenger og forskjeller i materialet. Denne 
variabelen forteller i en hvis grad noe om alder, men kanskje mest om respondentenes, det vil 
si lærernes erfaringer og kjennskap til skolen generelt.  
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Tabell 3 viser at nesten halvparten av lærerne i surveyundersøkelsen (46,4%) har arbeidet i 
skolen toppen i ti år. 20,5 % av dem har arbeidet i skolen mindre enn 5 år og har følgelig 
ingen erfaring med Mønsterplanen av 1987 (M87) og en del av de 25,9% som har arbeidet 
mellom 5 og 10 år i skolen, vil også ha begrenset erfaring med M87 avhengig av hvor på 
skalaen mellom 5 og 10 år de ligger.  
   
 

Tabell 3: Lærernes antall år / ansiennitet i skolen 

N = 359 Totalt antall  prosent 
 Under 5 år   79 20,5 % 
   5 - 10 år 100 25,9 % 
 11 - 15 år   29 7,5 % 
 16 - 20 år   40 10,4 % 
 21 - 25 år   44 11,4 % 
 26 - 30 år   31   8,0 % 
 31 - 35 år   21   5,4 % 
 over 30 år   15   3,9 % 
 Ubesvart   27   7,0 % 
Totalt 386 100 % 

 
Ellers ser vi at det er en noe mer jevn fordeling innenfor de andre ansiennitetsgruppene, men 
med noe overvekt av dem som har vært mellom 16 og 25 år i skolen.  Materialet viser ellers at 
rundt 50% av de 179 lærerne som har arbeidet opp til 10 år i skolen, arbeider på 
småskoletrinnet, rundt 30% på mellomtrinnet og rundt 20% på ungdomstrinnet.  
 
Spørreskjemaet skulle fortrinnsvis besvares av den utvalgte klassens norsklærer. I forbindelse 
med Reform 97 fikk førskolelærerne innpass på småskoletrinnet og universitetsutdannende 
med tilleggsutdanning i praktisk-pedagogisk utdanning fikk undervisningskompetanse fra 5. 
klassetrinn. Vi var derfor interessert i å finne ut hvordan respondentene fordelte seg med 
hensyn til hvilken grunnutdanning de hadde og hvilke klassetrinn de hadde mesteparten av 
undervisningen sin på.  
 

Tabell 4: Lærernes grunnutdanning og undervisningstrinn 

  N = 366                      Antall 1.-4.kl. 5.-7.kl.  8. -10.kl. Annet Valid prosent 
Allmennlærer utd.  265 94 109 55 7   72,4 % 
Førskolelærer utd.   50 47     2   0 1   13,7 % 
Universitetsutdanning   34   3     8 23 0     9,3 % 
Annen utdanning   17   4     5   8 0     4,6 % 
Totalt                   366     100,0 % 
 
Tabell 4 viser at et stort flertall av respondentene (72.4%) har allmennlærerutdanning, og at 
disse arbeider på grunnskolens alle tre hovedtrinn, men noe ujevnt fordelt. Andelen som 
arbeider på ungdomstrinnet er omtrent halvparten av henholdsvis mellomtrinnet og 
småskoletrinnet. Av de femti lærerne med førskolelærerutdanning (13.7%) arbeider nesten 
alle som forventet på småskoletrinnet. Når det gjelder de med universitetsutdanning (9.3%) 
arbeider et klart flertall i ungdomsskolen, men en del arbeider og på mellom - og 
ungdomstrinnet. Vi hadde og en rubrikk kalt annen utdanning og ba ikke om spesifisering her, 
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men regner med at dette kan dreie seg både om sosialpedagogiske fag eller manglende 
grunnutdanning.  
 

3.5.3 Lærernes bakgrunn i drama  
 

Surveyundersøkelsen viser at lærernes bakgrunn i drama er meget mangelfull. Nesten 
halvparten av respondentene (46 %) har ingen bakgrunn i drama, 21% har fra en til 10 dager 
kurs/ etterutdanning, 15% har ”30 timers kurset” fra lærerutdanningen eller kurs over 10 
dager, 11% har 3,3 vekttall drama som del av førskolelærer utdanningen eller et tverrfaglig 
kurs og 7% har 10 vekttall drama eller mer. Det er funnet signifikante forskjeller mellom 
bakgrunn i drama og bruk av drama (p<0.001), Dess mer bakgrunn lærerne har i drama, dess 
oftere tar de i bruk drama i undervisningen.  
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Figur 3: Lærernes bakgrunn i drama  (N = 365) 
  

Fordi drama har inngått (og inngår) i svært ulikt omfang i grunnutdanningen for 
førskolelærere, allmennlærere og universitetsutdannede, var vi interessert i data både i forhold 
til respondentenes grunnutdanning og bakgrunn/ utdanning i drama. Tabell 5 viser fordelingen 
av dramabakgrunn i forhold til respondentenes grunnutdanning. Vi ser av tabellen at 
allmennlærerne og de med universitetsutdanning har dårligst bakgrunn, mens førskolelærerne 
har best bakgrunn i drama.  
 

Tabell 5: Lærernes bakgrunn i drama i forhold til deres grunnutdanning 

Bakgrunn/ utdanning Allmenn.utdFørskole.utdUniversit.utd Annen utd.
Totalt N = 365 n = 264 n = 50 n = 34 n = 17 
Ingen bakgrunn        50,0 %         14,0 %         58,8 %       41,2 %
Kurs fra 1 - 5 dager        20,1 %           6,0 %         20,6 %       17,6 %
Kurs inntil 10 dager          1,9 %           0,0 %           0,0 %       23,5 %
Kurs over 10 dager          2,7 %           2,0 %           8,8 %         0,0 %
30t del av allmennlærerutdanning         15,9 %           4,0 %           0,0 %         5,9 %
3,3 vekttall del av førskoleutdanning         0,0 %         48,0 %           0,0 %         0,0 %
3-5 vekttall del av tverrfaglig          1,1 %         18,0 %           5,9 %         5,9 %
10vt drama eller mer          8,3 %           8,0 %           5,9 %         5,9 %
Totalt innen hver gruppe      100,0 %       100,0 %       100,0 %     100,0 %
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Mens hele 50% av allmennlærerne og 58% med universitetsutdanning mangler bakgrunn i 
drama, er det bare 14% blant førskolelærerne som mangler bakgrunn i drama. 74% av 
førskolelærerne har 3,3 vekttall drama eller mer, mens kun rundt 10% av allmennlærerne og 
de med universitetsutdanning/ annen utdanning har det samme. Snaut 16% av allmennlærerne 
har det obligatoriske 30 timers kurset i drama som ble innført ved revisjon av 
lærerutdanningen i 1998 (LR98), mens 22% har etterutdanning i form av kurs i inntil 10 
dager. Tabellen viser at det er førskolelærerne som har høyest dramakompetanse i skolen. 
Sammenligner vi resultatet i tabell 5 med tabell 5, ser vi at hovedvekten av skolens 
kompetanse i drama befinner seg i barneskolen.  
 
Dersom vi sier at de som mangler bakgrunn i drama og de som har fra 1 – 10 dager 
etterutdanning, har en mangelfull bakgrunn i drama og at de som har fra over 10 dager 
etterutdanning opp til hovedfag i drama har en brukbar eller tilfredstillende bakgrunn, kan vi 
sette dette opp i følgende tabell:   
   

Tabell 6: Vurdering av lærernes bakgrunn i drama 

Bakgrunn/ utdanning Førskole.utd Allmenn.utd Universit.utd Annen utd. 
Totalt N = 365  n = 50  n = 264  n = 34  N = 17 
Mangelfull bakgrunn              20 %             72 %              79 %              82 %
God til tilfredstillende bakgrunn              80 %             28 %              21 %              18 %
Totalt             100 %           100 %            100 %            100 %
 
 
Kun 20% av førskolelærerne har en mangelfull utdanning i drama, mens hele 72% av 
allmennlærerne og 79% av de universitetsutdannende har mangelfull bakgrunn i drama. Det 
er en klar og signifikant forskjell mellom gruppene i forhold til bakgrunn og utdanning i 
drama. Førskolelærerne har mest utdanning og bakgrunn i drama, mens de med 
universitetsutdanning har aller minst bakgrunn i drama (p<0.01).  
 

Tabell 7: Lærernes bakgrunn i drama i forhold til undervisningstrinn 

Bakgrunn  drama - % tabell Annet 1. – 4. klasse 5.-7. klasse 8.-10. klasse 
Totalt N = 365 n = 8 n = 147 n = 124 n = 86 
Ingen bakgrunn  63   38   54  44 
Kurs inntil fem dager    0   18   18  20 
Kurs over fem dager    9     5     2  12 
30t drama  allmennlærerutd.    0   10   13  15 
3.3 vekttall førskolelærerutd.     0   16     1    0 
3-5 vekttall del av tverrfaglig    9     7     2    1 
10 vekttall drama eller mer    9     6   10    8 
Totalt 100 100 100 100 
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Tabell 7 viser foredelingen av bakgrunn i drama i forhold til undervisningstrinn. Vi ser at det 
færre lærere med 10 vekttall i drama eller mer, på ungdomstrinnet enn sammenlagt på de to 
trinnene i barneskolen. Totalt sett finnes det mest dramakompetanse i barneskolen. 
 

3.5.4 Lærernes vurdering av egen kompetanse 
  
Lærernes vurdering av egen kompetanse i drama viser at flertallet av respondentene mener 
den er mangelfull. Når 15% mener de har meget mangelfull kompetanse og 44% at den er 
mangelfull, betyr det at rundt 60% mener de mangler kompetanse for å bruke drama i 
undervisningen. Figur 4 vider videre at 31% mener at den er grei nok, 9% mener den er god 
og kun 1 % mener den er meget god. Det er signifikante og positive korrelasjoner mellom 
lærernes bakgrunn i drama, vurdering av egen kompetanse og bruk av drama (p<0.01).  
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Figur 4: Lærernes vurdering av egen kompetanse i drama  (N = 378) 

 
Dess mindre bakgrunn lærerne har i drama, dess dårligere vurderer de sin egen kompetanse 
og dess mindre bruker de drama i undervisningen (p<0.05). 
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4 RESULTATER  
 
4.1 Drama som fagområde og metode i L97 
 
4.1.1 Drama i den generelle delen  
 
Drama omtales i den generelle delen av L97 under hovedpunktet Arbeidsmåtar. Dette punktet 
har en kort innledning før de fem obligatoriske arbeidsmåtene omtales. I denne innledningen 
presenteres det som skal være kjennetegnet for arbeidsmåtene i skolen generelt sett:  
 

” Læreplanane for faga legg vekt på at elevane skal vere aktive, handlande og 
sjølvstendige. Dei skal lære ved å gjere, utforske og prøve ut i aktivt arbeid fram mot ny 
kunnskap og erkjenning. … Tilpassa opplæring føreset variasjon i arbeidsmåtar for å ta 
omsyn til at elevane har ulike evner og føresetnader”  
(L97:75–76). 

 
De fem arbeidsmåtene som omtales er Skapande verksemd og kreative uttrykksformer, Leik, 
Praktisk arbeid, Sjølvstendig arbeid og Fordjuping og Prosjektarbeid. Drama er spesielt 
omtalt under arbeidsmåten Skapande verksemd og kreative uttrykksformer: 
 

”I opplæringa skal ein leggje stor vekt på kreative uttrykksformer, opplevingar og 
refleksjon. Dette skal knytast til arbeidet med fag, i tema- og prosjektarbeid. Drama 
som fagområde og metode er ein del av innhaldet og arbeidsmåtane i fleire fag. 
Skapande verksemd, opplevingar og kreative uttrykksformer skal lyftast fram i 
opplæringa”  (L97:76).  

 
Inkludert i L97 sin omtale av Leik som arbeidsmåte finner vi rolleleken. Rolleleken er først og 
fremst en estetisk aktivitet der elevene i rolle prøver ut og utforsker roller og situasjoner i 
fantasien og fiksjonens verden:   
 

”Gjennom leik utviklar barna språk, omgrep og kommunikativ kompetanse, får øving i 
kroppsmeistring og motorisk dugleik, praktisering av samarbeid, trening i å lære og å 
følgje reglar og å prøve ut i fantasien det ein skal gjere i røynda. Leikprega tilnærming 
til organiserte oppgåver og aktivitetar kan skape motivasjon og interesse og gjere 
opplæringa spennende og allsidig” (L97:76).  

 
 

4.1.2 Drama i fagenes læreplaner 
 
Drama omtales spesifikt i fagplanene for norsk, KRL og engelsk under punktet ”Arbeidsmåter 
i faget”. I norsk inngår drama i målformuleringen for hvert av de tre hovedtrinnene og drama 
er i tillegg integrert i hovedmomentene for undervisningen i fagplanene for norsk, musikk, 
kroppsøving, engelsk, matematikk og kunst og håndverk.  
 
Drama har fått bredest omtale og flest målformuleringer i fagplanen for norsk. Her omtales 
drama spesifikt i innledningen for faget, i målformulering på hovedtrinnene og i 
hovedmomentene for faget på hvert klassetrinn. Under punktet ”Arbeidsmåtar i faget” kan vi 
blant annet lese følgende: 
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”Opplæringa må sleppe elevane til som aktivt utforskande i si eiga læring og på den 
måten stimulere dei til å bli meir forvitne, få større lærelyst og meir fantasi./…/Til alle 
tider har det vore ein samanheng mellom litterære tekstar og andre uttrykksformer, frå 
dans og drama til musikk og biletkunst. Opplæringa i norsk må derfor knytast nært til 
dramatiske og estetiske uttrykk./…/Leiken er ei livsform for dei yngste og ei viktig 
læringsform.”  
(L97:113-114) 

 
Videre inngår dramafaglige mål i målformuleringene på alle tre hovedtrinn i norsk og det 
understrekes på alle hovedtrinn at elevene selv skal oppleve og erfare drama. På 
småskoletrinnet knyttes dette til elevenes lek, egen utfoldelse og framføringer i forhold til det 
”fysisk-dramatiske i litteraturen”: ”Elevane skal få oppleve rikdommen i eit breitt utval 
litteratur i ulike sjangrar som kan gi inspirasjon til leik og framføring. Dei skal gjennom eiga 
utfalding få oppleva det fysisk-dramatiske i litteraturen.” (L97:116) 
 
På mellomtrinnet formuleres målet i forhold til uttrykket ”drama og teater som uttrykksform”: 
”Elevane skal møte munnlege tekstar frå ulike kulturar og erfare at det er mangfald og 
variasjon. Dei skal oppleve drama og teater som uttrykksform, og dei skal bruke ulike medium 
i arbeid med framføringar.” (L97:120) 
 
På ungdomstrinnet formuleres målet i forhold til uttrykket ”scenekunst som uttrykk og 
dramatisk metode”: ”Dei skal oppleve scenekunst som uttrykk og dramatisk metode og erfare 
at det skrivne ordet blir levande gjennom dramatiske tekstar.” (L97:124) 
 
I faget Kristendom med religions- og livssynsorientering omtales drama i innledningen til 
faget under punktet arbeidsmåter i faget:  
 

”Den estetiske dimensjonen har til alle tider vært en sentral del av det religiøse uttrykk. 
Det er nærliggende å la dette slektskapet mellom religiøs og estetisk arv komme tydelig 
fram i opplæringen gjennom vekt på bildende kunst, arkitektur, musikk, drama og 
litterære tekster./…/På alle trinn skal elevene gjennom varierte arbeidsmåter, som kan 
inkludere bruk av gjenfortelling, drama, lek, forming, musikk og prosjektarbeid, få 
kunnskaper og opplevelser i møtet med lærestoffet.” (L97: 90 – 92) 

 
Også i faget engelsk omtales også drama i innledningen under punktet arbeidsmåter i faget:  
”Engelsk er også et opplevelsesfag. Det skal legges vekt på skapende virksomhet der blant 
annet drama og musikk får en naturlig plass.” (L97:224) 
 
Som vi har sett omtaler den generelle delen drama som en uttrykksform og metode som skal 
brukes i de fleste fagene, men en del fag omtaler i tillegg drama eksplisitt også i fagenes 
hovedmoment for undervisningen. En opptelling av antall hovedmoment som integrerer 
drama på hvert klassetrinn i fagene og den totale sum for hvert fag og for hvert klassetrinn gir 
følgende resultat:  
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Tabell 8: Antall hovedmoment som inkluderer drama i de ulike fag 

 Norsk Musikk Engelsk
Kroppsøvin
g 

Matemati
kk 

Kunst&håndve
rk Totalt   

1.klasse 4 2 0 1 1 0 8 
2.klasse 4 1 1 1 0 0 7 
3.klasse 3 1 1 0 1 0 6 
4.klasse 3 2 1 0 0 1 7 
5.klasse 3 1 1 2 0 0 7 
6.klasse 2 1 1 1 0 0 5 
7.klasse 2 1 0 0 0 0 3 
8.klasse 4 0 1 0 0 0 5 
9.klasse 4 2 1 0 0 0 7 
10 klasse 2 2 1 0 0 0 5 
Totalt - fag 31 13 8 5 2 1 60 
 
 
Vi ser at drama er omtalt og integrert i hovedmomentene på alle klassetrinn i norsk med totalt 
31 hovedmoment. Vi ser videre at drama er integrert i to, tre eller fire av hovedmomentene på 
alle klassetrinn i norsk. I musikk ser vi at drama ikke er omtalt under hovedmomentene 8. 
klasse, men at drama ellers er integrert i ett eller to hovedmoment på hvert klassetrinn. I 
engelsk er drama ikke omtalt under hovedmomentene på 1. og 7. klasse, men er ellers 
integrert i ett hovedmoment på hvert klassetrinn. I kroppsøving er drama ikke omtalt under 
hovedmomentene for 3. og 4. klasse på småskoletrinnet, 7. klasse på mellomtrinnet og ikke i 
det hele tatt på ungdomstrinnet. På 5. klassetrinnet inngår drama i to av hovedmomentene, og 
på 1.-2. og 6. klassetrinn i ett hovedmoment. I matematikk inngår drama totalt sett med to 
hovedmoment, begge på småskoletrinnet med ett moment i første klasse og ett i tredje klasse. 
I kunst og håndverk inngår drama i ett hovedmoment på 4. klassetrinn.  
 
Tabell 8 viser videre at det er stor forskjell på antall fag på hvert klassetrinn som omtaler 
drama i hovedmomentene for trinnet. Drama omtales i flest fag  fra første klassetrinn til og 
med 6. klassetrinn (fire fag) og i færrest på 7. og 8. klassetrinn (to fag). Ser vi på totalt antall 
målmoment som integrerer drama på hvert klassetrinn, ser vi igjen at det er flest på 1. 
klassetrinn (8 hovedmoment) og færrest på 7. klassetrinn (3 hovedmoment). Summerer vi 
målene for hvert hovedtrinn, ser vi at drama er integrert i 28 hovedmoment på 
småskoletrinnet, 15 på mellomtrinnet og 17 på ungdomstrinnet.   
 
Den estetiske dimensjonen i relasjon til drama, er omtalt under punktet arbeidsmåter i den 
generelle delen (L97:75) og under innledning og/eller mål og hovedmoment i sju av 
fagplanene (norsk, musikk, engelsk, kroppsøving, kunst og håndverk, matematikk og KRL).  
En analyse av hvilke aspekter av den estetiske dimensjonen (forstått som estetisk opplevelse, 
estetisk praksis eller estetisk refleksjon/vurdering) som ivaretas i hovedmomentene som 
omtaler og integrerer drama i disse fagene, viser at det er de tre aspektene er ivaretatt i svært 
ulik grad på hovedtrinnene (vedlegg 1).  
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Tabell 9: Aspekter i den estetiske dimensjonen integrert i hovedmomentene for drama 

 oppleve praktisere vurdere totalt 
1.-4. klasse 3 22 6 31 
5.-7. klasse 0 13 3 16 
8.-10.klasse 2 14 6 21 
Totalt 5 49 15 68 
% av totalt 8 % 82 % 25 % 115 % 

 
Resultatet er satt opp i tabell 9. Denne viser at på alle hovedtrinn ivaretar hovedmomentene 
oftest det å arbeide praktisk med drama (82%), dernest kommer det å reflektere over og 
vurdere drama (25%) og på siste plass kommer det å oppleve drama (8%). Når totalen blir 
over 100% skyldes det at noen av hovedmomentene ivaretar to eller alle tre aspektene i den 
estetiske dimensjonen og prosentpoengene er regnet ut i fra de 60 hovedmomentene.  
  
 
4.1.3 Fagenes bruk av overordnede begrep, uttrykksformer og metoder  
 
En gjennomgang av L97 viser at de ulike fagplanene bruker ulike dramafaglige ord og begrep 
når drama omtales. 
 
Resultatet av gjennomgangen av L97 for å kartlegge hvilke ord og begreper som brukes i de 
ulike fagplanene som omtaler drama, er vist i tabell 10. Vi velger å se på dette som L97 sin 
forståelse av drama som fagområde og metode; uttrykt gjennom fagenes begrepsbruk om 
drama.  
 
Når fagplanen bruker ord som drama, teater, scenekunst, framføring, dramafaglige aktiviteter 
og dramaaktiviteter åpner disse overordende begrepene opp for et stort spekter av ulike 
uttrykksformer og metoder. Vi ser at planen for norsk utmerker seg ved at vi her finner flest 
dramafaglige begrep og begrep på flere nivå. Norsk og KRL omtaler drama i fagplanens 
innledning og bruker overordnede fagbegrep som drama, teater og scenekunst. Når drama 
omtales i de ulike fagplanenes hovedmomenter brukes en blanding av overordnede begrep og 
begrep som viser til mer spesifikke uttrykksformer og metoder. Totalt sett inkluderer og 
omtaler fagplanen i norsk flest uttrykksformer og metoder, mens planen for matematikk kun 
bruker begrepet rollespill. 
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Tabell 10: Oversikt over dramafaglige ord og begrep i de enkelte fagplaner i L97 

Læreplaner 
som omtaler 
drama 

Fagbegrep som 
brukes i 
innledningen, og i 
målene for de tre 
hovedtrinnene 

Fagbegrep  som 
brukes i  
hovedmomentene på 
de enkelte klassetrinn 

Omtale av 
uttrykksformer og 
metoder 

 
Norsk 

 
Drama 
Teater 
Scenekunst  

 
Framføring 
Dramafaglige aktiviteter

 
Rollelek 
Rollespill 
Dramatisering 
Improvisasjon 
Dokketeater 
Skuespill  
Mime  
Kabaret/revy 
Teater  

Musikk  Drama Dramatisering 
Musikkdramatiske 
spill 

Matematikk 
 

  Rollespill 

Kroppsøving  Dramaaktiviteter 
 

Fantasilek og rollelek

KRL 
 

Drama    

Engelsk 
 
 
 
 

Drama  Rollespill 
Dramatisering 
Skuespill  
Hørespill 
Musikkspill 

Kunst og 
håndverk 

 Enkel scenografi  
 

 
 

4.1.4 Dramafaglig innhold som er spesifikt omtalt på klassetrinnet 
 
I den generelle delen sies det at skapende arbeid og kreative uttrykksformer skal løftes fram i 
opplæringen. Det åpner selvsagt for bruk av drama i alle fag, uavhengig om drama er spesifikt 
omtalt i faget eller ei. I tillegg sier L97 helt spesifikt at drama som fagområde og metode er en 
del av innholdet og arbeidsmåten i flere fag, uten at disse fagene nevnes spesifikt i denne 
sammenheng. De ulike ord og uttrykk som brukes på de ulike kassetrinn representerer et mer 
eller mindre avgrenset dramafaglig innhold. Vi finner ord som beskriver ulike uttrykksformer 
og metoder og vi finner ord som beskriver dramafaglige innholdsmomenter som det kan 
arbeides med i alle dramatiske uttrykksformer og metoder.   
 
Tabell 11 viser hvilke dramafaglige ord og begrep som brukes når drama omtales i 
fagplanenes hovedmoment for undervisningen på de ulike klassetrinn. Et kryss betyr at 
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begrepet er direkte brukt og et kryss i parentes (x) betyr at begrepet er indirekte omtalt. Videre 
er begrep merket med stjerne overordnede begrep som dekker hele dramafaget.  
 

Tabell 11: Drama i L97: dramafaglig innhold på hvert klassetrinn  

Faglig innhold 1 kl 2 kl 3 kl 4 kl 5 kl 6 kl 7 kl 8 kl 9 kl  10kl 
Rollelek     x     (x)        
Fantasilek     x          
Rollespill     x    x    x    x    x      x   
Drama*    x    x    x    x    x    x    x    x    x    X 
Dramatisering      x    x    x    x    x     x    x    X 
Dramaaktiviteter*     x      x    x     
Improvisasjon        x    x      x   
Framføring       x    x    x       x    X 
Skuespill       x    x    x       x  
Syngespill        x       
Dokketeater      (x)    x       
Kabaret           x    
Revy           x      X 
Teater           x      X 
Hørespill          x      x  
Musikkdramatiskespill            x    X 
Innholdsmomenter           
Roller     x           X 
Replikker      x    x          X 
Stemmebruk      x    x       x   (x)     X 
Kroppsspråk      x    x       x    x     X 
Rekvisitter      x           X 
Enkel scenografi       x       
Mime         x    x     
Dramatiskuttrykksevne        x        x    
Tragedie og komedie     x              
Dramatiske sjangre   (x)   (x)   (x)    (x)   (x)    x      X 
Kriterier v. framføring    (x)    x    x      x    (x)    X 
Virkemidler i radio/TV       (x)      x   (x)     X 
Vurdere det estetiske            x  
Dramatiskevirkemiddel             X 
Teaterhistorie              X 
 
X = dette er spesifikt omtalt     (X) = dette er indirekte omtalt 
Tenker vi oss at vi slår sammen innholdskryssene for hvert hovedtrinn, er de begrepene og 
innholdsmomentene som ikke er nevnt på hovedtrinnet markert med grått i de respektive 
feltene i tabellen.  
 
Vi ser at rollelek, fantasilek, syngespill og dokketeater er kun omtalt på småskoletrinnet, mens 
rollespill, drama, dramatisering, dramaaktiviteter, improvisasjon, framføring og skuespill er 
omtalt på alle hovedtrinn. Kabaret er kun omtalt på mellomtrinnet, revy, teater og hørespill er 
omtalt både på mellom - og ungdomstrinnet og musikkdramatiske spill og teaterhistorie er 
kun omtalt på ungdomstrinnet.  
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Arbeid med sjangrene tragedie og komedie er spesielt nevnt på småskoletrinnet, mens arbeid 
med ulike muntlige eller dramatiske sjangrer er omtalt på alle hovedtrinn. Arbeid med roller, 
replikker og rekvisitter er ikke omtalt på mellomtrinnet, mens arbeid med stemmebruk og 
kroppsspråk er omtalt på alle tre hovedtrinn og enkel scenografi på småskoletrinnet. Mime og 
utvikling av dramatisk uttrykksevne er kun omtalt på mellomtrinnet, mens arbeid med 
kriterier for fremføring er omtalt på alle hovedtrinn. Arbeid med virkemidler i radio og TV er 
ikke omtalt på småskoletrinnet, mens arbeid med dramatiske virkemiddel og estetiske 
vurderinger av teater kun er omtalt på ungdomstrinnet.  
 
Tabell 11  viser vi at bredden i den dramafaglige omtalen er aller størst på 10. klassetrinn, 
hvor drama som uttrykksform og metode i fagenes hovedmoment  totalt er omtalt med 16 
ulike dramafaglige innholdsbegrep. Deretter kommer 2. klassetrinn som har fått 13 
dramafaglige innholdsbegrep inn i fagenes hovedmoment, mens 1. klassetrinn har fått aller 
færrest dramafaglige innholdsbegrep. Her finnes totalt kun 5 dramafaglige innholdsbegrep.  
 
Tar vi for oss klassetrinn for klassetrinn, er det vanskelig å finne noen gjennomgående 
dramafaglig logikk eller progresjon når det gjelder omtalen av drama i L97. Det overordnede 
begrepet drama brukes på alle klassetrinn og det er i målmomentene for musikk vi finner dette 
brukt på alle trinn med unntak av i første klasse (hvor det kun er brukt  i norsk). At for 
eksempel rollelek og fantasilek kun er omtalt i første klasse kan virke greit nok, siden 
rollespill er omtalt på alle trinn i småskolen. Men at rollespill ikke er omtalt på 6., 7., 9. og 10. 
klassetrinn virker merkelig. Her ser vi at begrepet dramatisering er brukt på disse klassetrinn, 
med unntak av 7. klassetrinn. En dramatisering kan meget vel ta form av et rollespill. At 
improvisasjon er omtalt kun på 4., 5. og 8. klassetrinn kan og synes merkelig, men det sikrer i 
hvert fall at improvisasjon skal arbeides med på hvert av hovedtrinnene. At første og andre 
klasse ikke skal arbeide med framføring, skuespill og andre typer/sjangrer av teateruttrykk 
kan virke forståelig, men at 6. og 8. klasse heller ikke skal arbeide med framføring og ulike 
typer/sjangrer teateruttrykk virker mildt sagt merkelig, særlig på bakgrunn av at dette er 
omtalt i hovedmomentene både på 3., 4., 5., 7., 9. og 10. klassetrinn.  
 
Vi ser samme merkelige mønster når det gjelder de dramafaglige innholdsmomentene i 
arbeidet og kan lure på hvorfor 2. og 10. klasse skal arbeide med et meget bredt spekter av 
disse, mens 1., 4., 6., 8. og 9. klassetrinn kun skal arbeide med noen ganske få.  
 

4.1.5 Anslått timetall for drama i forhold til omtale i L97 
 
Med utgangspunkt i gjennomsnittlig timetall for hver klasse på de ulike hovedtrinn og med 
bakgrunn i L97 sin omtale av drama, drister vi oss til å beregne et anslått timetall der drama 
bør inngå i undervisningen. 
 
Dersom vi sier at de fem omtalte arbeidsmetodene i L97 skal fordeles jevnt på timene, vil det 
gi et snitt på 20% av det totale timetallet til hver. Selvsagt er det noe problematisk å regne 
slik, både fordi metodene er forskjellige og fordi noen av metodene (selvstendig arbeid og 
fordypning og praktisk arbeid) tradisjonelt har vært brukt langt oftere enn de andre metodene 
(kreative uttrykksformer, leik og prosjektarbeid) og fordi det går an å integrere de fem 
arbeidsmåtene med hverandre, slik at en i realiteten kan få en langt høyere prosent for hver av 
dem. Det er for eksempel fullt mulig å bruke skapende arbeid og kreative uttrykksformer som 
en integrert del av alle de andre fire arbeidsmåtene eller at prosjektarbeid integreres og 
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gjennomføres i tråd med hver av de fire andre omtalte arbeidsmåtene. At L97 også ”tenker”  
slik forsterkes av det faktum at tema- og prosjektarbeid opprinnelig skulle være en del av 60% 
av undervisningen på småskoletrinnet, 30% på mellomtrinnet og 20% på ungdomstrinnet.   
 
Drama er en sentral del av Skapende arbeid og kreative uttrykksformer og er også omtalt 
under Leik. Når L97 sier at opplæringen skal legge stor vekt på kreative uttrykksformer, 
mener vi drama bør minimum inngå som metode i 5% av det totale timetallet for denne 
arbeidsmåten. Når rolleleken i tillegg skal være en del av arbeidsmåten Leik som særlig skal 
være dominerende på småskoletrinnet, bør denne representere minimum 5% av det totale 
timetallet for denne arbeidsmåten på småskoletrinnet. Det timetall vi da får for hvert 
hovedtrinn når det gjelder drama som arbeidsmåte er satt inn i tabell 12  
 
I tillegg er drama  en del av hovedmomentene i seks av fagplanene. Tenker vi oss at det totale 
timetallet i fagene skal dekke alle hovedmomentene og regner ut timetall der drama bør inngå 
ut i fra antall hovedmoment der drama er omtalt, får vi et anslått timetall der drama bør inngå 
i fagene. Med utgangspunkt i de fagene der drama er oftest omtalt, kan vi sette opp følgende 
tabell: 
  

Tabell 12: Anslått timetall hvor drama bør inngå i timene 

  Norsk Musikk Engelsk Kroppsøving 
Totalt antall hovedmoment 189 121 64 145 
Hovedmoment med drama 31 13 8 5 
% del av totalen 16.4 % 10.7 % 12.5 % 3.4 % 
Totalt timetall i faget 2033 494 703 798 
Antall timer drama inngår 333 53 88 27 
 
 
Tabell 12 viser at disse timene skal fordeles forskjellig på de ulike klassetrinn avhengig av om 
drama er omtalt eller ei. Fordi innholdet og omfanget i hvert hovedmoment varierer, fordeles 
timene relativt likt dersom drama er omtalt på klassetrinnet. Vi får da følgende fordeling som 
vist i tabell 13.  
  

Tabell 13: Anslått timetall på hvert klassetrinn som bør inkludere drama 

 Norsk Musikk Engelsk Kroppsøving
1 klasse 33 0 0 5 
2 klasse 33 6 11 6 
3 klasse 33 6 11 5 
4 klasse 34 7 11 0 
5 klasse 33 6 11 6 
6 klasse 33 6 11 5 
7 klasse 33 6 0 0 
8 klasse 34 0 11 0 
9 klasse 34 8 11 0 
10 klasse 33 8 11 0 
Totalt timetall 333 53 88 27 
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Summerer vi timene innen hvert hovedtrinn og fordeler og justerer i forhold til antall klasse 
på hvert hovedtrinn, får vi et anslått gjennomsnittlig timetall i året for hvert klassetrinn på de 
tre hovedtrinnene som angitt i tabell  14. 
 
  

Tabell 14: Anslått timetall pr. klasse/ år der drama inngår i på hvert hovedtrinn 

Snitt pr. år Norsk Musikk Engelsk KroppsøvingTotalt 
1.- 4. klasse 33 5 8 4 50 
5.- 7. klasse 33 6 6 4 49 
8.-10.klasse 34 5 11 0 50 
 
Vi ser at når vi summerer for hvert hovedtrinn kommer vi relativt likt ut. Dersom drama skal 
integreres i den faglige undervisningen og ivareta de hovedmomentene i fagplanene der 
drama inngår, betyr det at vi kan anta at det i snitt vil bety minimum rundt 50 timer i året på 
hvert klassetrinn. Dette er satt inn i tabell 15 og vi får da et totalt anslått timetall der drama 
bør inngå i undervisningen ut i fra omfang av drama i L97.  
 
Tabell 15 viser at vi får et gjennomsnittet på 118 timer på småskoletrinnet, 100 timer på 
mellomtrinnet og 107 timer på ungdomstrinnet. Regner vi dette om i prosentpoeng, ser vi at 
på småskoletrinnet skal i snitt godt 15% av undervisningen inkludere drama, mens tallet blir 
rundt 10% på de andre to trinnene. 
 

Tabell 15: Anslått timetall for drama i undervisningen for klassetrinnene 

 1.–4. klasse 5.–7.klasse 8.-10.klasse 
Brutto årstimer 3040 3078 3420 
Gjennomsnitt pr klassetrinn 760 1026 1140 
Drama som metode i fagene 5%                  34                  51                    57 
Drama/rollelek som del av leik                  34   
Drama % av mål i norsk m.m                  50                  49                    50 
Anslått timetall der drama inngår                118                100                  107 
% - del av undervisningen            15.5%             9.7%              9.3%  
  
  

4.2 Bruk av drama på de ulike hovedtrinn   
 
Drama er ikke et eget fag i skolen, men skal i følge L97 være et fagområde og en arbeidsmåte 
i flere av skolens fag. Drama presenteres derfor i L97 som del av de fem omtalte og 
obligatoriske arbeidsmåter i arbeid med fag, tema- og prosjektarbeid og elevenes valg. Det 
betyr at drama selvsagt skal brukes i de fagene der drama inngår i hovedmomentene for 
fagene, og at det utover dette er opp til læreren og elevene å bestemme når og hvordan drama 
som metode passer inn i forhold til lærestoffet i fag, tema- og prosjektarbeid. 
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4.2.1 Bruk av drama i fag, temaarbeid, prosjekt og skolen/elevenes valg 
 
I surveyundersøkelsen ble lærerne bedt om å oppgi omfanget av bruken av drama i løpet av et 
år. Vi vet at noen lærere bruker drama mer jevnlig gjennom hele året, andre mer periodisk i et 
visst antall uker og atter andre langt mer sporadisk eller aldri. Dette kan også være avhengig 
av om drama brukes i fag, tema- og prosjektarbeid eller i skolens og elevenes valg. I de 
oppgitte svaralternativene prøvde vi å ta hensyn til dette. Respondentene ble bedt om å krysse 
av for hvor ofte de brukte drama i arbeid med fag, tema, prosjekt og skolens/elevenes valg i 
løpet av et år og hadde svaralternativene ”jevnlig ca. 2–4 t i uka”, ”jevnlig ca. 2-4 t i 
måneden”, ”periodisk ca. 5–6 uker i året”, ”periodisk ca. 3–4 uker i året”, ”periodisk ca. 1–2 
uker i året”, ”annet” og ”aldri”. For valget ”annet” ble respondenten bedt om å kommentere/ 
spesifisere svaret i en tekstrubrikk. Totalt sett representerte valget ”annet” maksimum 1 dag 
med drama i året.  
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Figur 5: Lærernes for bruk av drama i fag, tema, prosjekt og i skolens og elevenes valg  

(N = 357) 
Figur 5 viser at drama totalt sett er lite brukt i undervisningen. I faglig arbeid og i temaarbeid 
bruker inntil 10% drama i et omfang som kan karakteriseres som ”ofte”, det vil si 2–4 timer i 
uka. Det positive verdialternativet som skårer høyest er å bruke drama 2-4 timer i måneden i 
faglig arbeid, mens alternativet ”aldri” totalt sett har fått flest skårer. Tabell 16 viser den 
prosentvise fordelingen på de ulike alternativene.  
 

Tabell 16: Bruk av drama i fag, tema, prosjekt og i skolens og elevenes valg 

N = 357 
%- tabell 

2-4 t.  i 
uka 

2-4 t.  I 
måneden 

5-6 uker 
i året 

3-4 uker 
i året 

1-2 uker 
i året 

Annet 
(mindre) 

Aldri Totalt

Fag 10 38  1  6 21 10 14 100 
Tema  9 21  4  8 22  7 29 100 
Prosjekt  4  9  3  6 21 6 51 100 
Valg  4  6  1  2 13 5 69 100 
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Tabell 17 viser hvordan vi har regnet de ulike svaralternativene om i antall timer i løpet av et 
år, for å definere hva vi mener kan sies å være ”ofte”, ”noen ganger”, ”sjelden” eller ”aldri” 
bruk av drama.  
 

Tabell 17: Definering av kategoriene ofte, noen ganger, sjelden og aldri 

Svaralternativ Ca. omfang Ca. timer pr. år /snitt Kategori 4delt skala 
2–4 timer i uka 38 uker 76–152timer / 114 t. Ofte Ofte 
2–4 timer i mnd 10 måneder 20–40 timer /  30 t. Noen ganger Noen ganger 
5–6 uker i året 2–6 t. hver uke 10–36 timer /  23 t. Sjelden Sjelden 
3–4 uker i året 2–6 t. hver uke   6–24 timer /  15 t. Svært sjelden Sjelden 
1–2 uker i året 2–6 t. hver uke   2–12 timer /    7 t. Nesten aldri Sjelden 
Annet      1-.6 timer /    3 t. Nesten aldri Sjelden 
Aldri            0 timer /    0 t. Aldri Aldri 
 
 
Slår vi sammen dette til en firedelt skala som angitt i tabell 17, kan vi med dette 
utgangspunktet framstille respondentenes bruk av drama i en ny figur 6. Denne viser 
respondentenes bruk av drama i fag, tema, prosjekt og valg i forhold til de fire definerte 
kategoriene ”ofte”, ”noen ganger”, ”sjelden” og ”aldri” bruk av drama. 
 
Figuren viser at respondentene bruker drama oftest i faglig arbeid, dernest i temaarbeid og 
minst i prosjektarbeid og skolens og elevenes valg. 
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Figur 6: Lærernes bruk av drama i fag, tema, prosjekt og skolens og elevenes valg, 
framstilt i en firedelt skala (N = 357)  
 
Figur 6 viser at i faglig arbeid bruker 10% av lærerne drama ”ofte” drama, 38% bruker drama 
”noen ganger”, 38% bruker drama ”sjelden”, mens 14% ”aldri” bruker drama. I temaarbeid 
bruker 9% av lærerne drama ”ofte”, 21% bruker drama ”noen ganger”, 41% ”sjelden”, mens 
29% ”aldri” bruker drama. I prosjektarbeid bruker ca. 4% av lærerne drama ”ofte”, 9% bruker 
drama ”noen ganger”, 36% bruker drama ”sjelden”, mens 51% ”aldri” bruker drama. I skolens 
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og elevenes valg bruker ca. 4% drama ”ofte”, 6% ”noen ganger”, 21% ”sjelden”, mens 69% 
”aldri” bruker drama. Alle avrundet til hele prosentpoeng. 
 
Det er ikke funnet noen signifikante forskjeller mellom trinnene når det gjelder omfanget av 
drama i undervisningen, men der er en tendens til at drama brukes oftere på småskoletrinnet.  
 
Undersøkelsen viser ellers signifikante forskjeller mellom trinnene i forhold til at drama 
brukes oftere i faglig arbeid og temaarbeid på småskoletrinnet enn på ungdomstrinnet 
(p<0.05), og at drama brukes oftere i prosjektarbeid på mellom - og ungdomstrinnet enn på 
småskoletrinnet (p<0.001).  
 

4.2.2 Bruk av drama totalt i løpet av et år 
 
Undervisningen i fag, tema- og prosjektarbeid og skolen og elevenes valg utgjør til sammen 
elevenes totale undervisningstimetall (L97:81). I skolens hverdag er undervisningen til vanlig 
organisert i fag og det er i stor grad opp til læreren å bestemme omfanget av tema- og 
prosjektarbeid, skolen og elevenes valg osv. L97 forslo at tema- og prosjektarbeid samlet sett 
burde utgjøre 60% på småskoletrinnet, 30% på mellomtrinnet og 20% på ungdomstrinnet. 
Dette vet vi skolen har hatt store problemer med å følge opp. I praksis vil det derfor være 
store forskjeller mellom klassene i hvordan undervisningen i løpet av året fordeler seg på fag, 
tema- og prosjektarbeid. Skolen og elevenes valg er ca. 5% av det totale timetallet.  
 
Respondentenes svar som gjensidig utelukkende valg 
De fire variablene fag, tema, prosjekt og valg var i spørreskjemaet ment å være gjensidig 
utelukkende (men vi har ingen garanti for at respondentene oppfattet dem slik), og det var kun 
mulig å gjøre et valg (sette et kryss) for hver variabel. Det er mulig å anslå det totale 
omfanget av drama i undervisningen ut i fra disse fire variablene, dersom vi vekter svarene i 
forhold til det antatte timetallet som svaralternativene representerer og deretter summerer alle 
fire variablene. Vi kan sette dette opp i en tabell. 
  

Tabell 18: Bruk av drama - beregning av timekrav i forhold til  5 - delt skala 

Svaralternativ Ca. timer pr. år /snitt Inntil 4 valg Kategorikrav 5 – delt skala 
2–4 timer i uka 76–152 timer / 114 t. 114–458 t.    92-114 Ofte 
2–4 timer i mnd 20–40 timer /  30 t.  30–120 t.    38-91 Av og til 
5–6 uker i året 10–36 timer /  23 t.  23–92 t.    30-37 Noen ganger 
3–4 uker i året   6–24 timer /  15 t.  15–60 t.    21-29   Sjelden 
1–2 uker i året   2- 6 timer /    7 t.    7–28 t.      3-20 Svært Sjelden 
Annet   1- 6 timer /    3 t.    3–12 t.      Svært Sjelden 
Aldri        0 timer /    0 t.    0 t.  Aldri Aldri 
 
Hvert valg har fått poengvekting i forhold til gjennomsnittlig timetall for valget. Det vil si at 
en avkryssing for ”2-4 t i uka” får 114 poeng, fordi avkrysningen i snitt representerer 114 t i 
året, to får 228 poeng osv. På samme måte får en avkryssing for ”2 – 4 timer” i måneden 30 
poeng, to avkryssinger får 60 poeng osv. Respondentene har totalt krysset av fire valg og får 
en total poengsum som er lik summen av snittimetallet for disse fire skårene. Når dette 
resultatet skal vektes i forhold til en femdelt skala er det gjort i forhold til hvordan det er 
mulig å oppnå minimumspoengkravet i hver kategori. Med dette utgangspunktet har vi delt 
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skalaen opp i fem graderinger  i forhold til bruk av drama (vedlegg 9) og brukt denne for å 
beregne respondentenes oppgitte bruk av drama (tabell 19). 
 

Tabell 19: Bruk av drama (A) totalt sett fordelt på en femdelt skala  

N = 357   % - tabell  Ofte Av og til  Noen ganger Sjelden Aldri 
Bruk av drama 18 % 31 % 12 % 33 % 6 % 
 
 
Respondentenes svar som gjensidig overlappende valg 
Tabell 19 forutsetter at alle respondentene har oppfattet spørsmålet om bruk av drama i fag, 
tema, prosjekt og valg som gjensidig utelukkende. Det er det langt fra sikkert at alle har. Noen 
har spesielt kommentert dette, både at det er vanskelig å skille mellom arbeid med fag og med 
tema (småskoletrinnet) og arbeid med tema og prosjekt (mellom - og ungdomstrinnet). Tar vi 
utgangspunkt i at respondentene i all hovedsak har oppfattet de fire valg som gjensidig 
overlappende, vil det med dette som utgangspunkt være mulig å anslå hva som da blir 
respondentenes totale bruk av drama i undervisningen.  
 

Tabell 20: Bruk av drama (B) i fag, tema, prosjekt, skolen og elevenes valg  

 N = 357   Ofte Av og til 
Noen 
ganger Sjelden   Aldri 

Fag    10 % 38 % 1 % 37 %   14 % 
Tema   9 % 21 % 4 % 37 %   29 % 
Prosjekt   4 %  9 %  3 % 33 %   51 % 
Valg   4 % 6 % 1 % 20 %   69 % 
   27 andeler  74 andeler 9 andeler  127 andeler   

Til fordeling 
94% x ?andel 
237 andeler               

Totalt    11 % 29 % 4 % 50 %   6 % 
 
 
Tabell 20 viser utvalgets rapporterte bruk av drama innenfor hver av kategoriene fag, tema, 
prosjekt og valg. Tabell 19 viste at 6% av respondentene aldri bruker drama. I tabell 20 er 
derfor antallet som aldri bruker drama satt til 6% i raden nederst for totalt bruk av drama. 
Da kan vi med sikkerhet si at de resterende 94% bruker drama mer eller mindre i 
undervisningen. Disse 94% fordeles så i forhold til andelen av prosent i hver av kategoriene 
”ofte” (27 andeler), ”av og til” (74 andeler), ”noen ganger” (9 andeler) og ”sjelden” (127 
andeler). Summen av andelene (27+74+9+127) som blir 237 utgjør til sammen de 94% som 
bruker drama. Fordelingen av de 94 % gjøres nå etter denne matematiske nøkkelen, og 
resultatet er satt inn i nederste rad i tabellen. Disse to resultatene (tabell 19 og 20) for 
respondentenes totale bruk av drama er satt sammen i tabell 21.   
 
Naturlig nok gir det å anta at respondentenes avkryssinger var gjensidig utelukkende, det mest 
positive resultatet for bruk av drama. Men respondentenes kommentarer og svar på andre 
spørsmål i spørreskjemaet gjør at det må stilles spørsmål ved dette. 
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Tabell 21: Bruk av drama A = gjensidig utelukkende valg  og B = overlappende valg 

 N = 357  Ofte Av og til 
Noen 
ganger Sjelden Aldri 

Bruk av drama A 18 % 31 % 12 % 33 % 6 % 
Bruk av drama B 11 % 29 % 4 % 50 % 6 % 
 
På bakgrunn av at disse to resultatene anslår ytterpunktene for respondentenes totale bruk av 
drama, er det interessant å se dem i forhold til hverandre. Respondentenes reelle totale bruk av 
drama må vi anta ligger et sted mellom disse to ytterpunktene, og for hver verdi mellom de to 
skårene for den enkelte verdien. Figur 7 viser tydelig at forskjellen er størst for verdiene 
”ofte”, ”noen ganger” og ”sjelden”.  
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Figur 7: Bruk av drama i undervisningen. Sammenligning av to mulige resultat.: Bruk 
av drama A = gjensidig utelukkende valg og Bruk av drama B = gjensidig overlappende 
valg (N = 357) 
 
Lærerne ble i et annet spørsmål i surveyundersøkelsen bedt om å angi i hvilken grad de i sin 
undervisning vektla at elevene fikk arbeide praktisk med drama og teater (estetisk praksis). 
Dette spørsmålet handler egentlig om i hvilken grad lærerne bruker drama i undervisningen, 
når de selv definerer verdiene ”ofte”, ”av og til”, ”sjelden” og ”aldri”. Da svarte 15% at de 
arbeidet ”ofte” praktisk med drama, 60% svarte ”av og til”, 19% svarte ”sjelden” og 6% 
svarte ”aldri”. Setter vi disse tre resultatene sammen, kan det kanskje hjelpe oss til å si oss 
noe om hovedtendensen i materialet. Figur 8 viser at det er stort samsvar med hensyn til dem 
som bruker drama ”ofte” og ”aldri”. At antallet som aldri bruker drama ble likt i to 
forskjellige spørsmål, bør være en sterk indikator på at det er riktig at 6% av respondentene 
aldri bruker drama. Når det gjelder dem som selv sier at de vektlegger praktisk dramaarbeid 
”ofte” plasserer disse seg midt mellom våre to måter å beregne på, kalt ”Bruk av drama A” og 
”Bruk av drama B”.  
 
Ut i fra den logikk som ligger til grunn for beregningene, er det antatt at det reelle tallet ligger 
mellom 18% (A) og 11% (B) og respondentenes svar på 15% virker her logisk. Den store 
uenighet og usikkerhet oppstår i det store spennet mellom dem som bruker drama ”ofte” og 
”aldri”.  

 47



Aud Berggraf Sæbø: Drama i L97. Del av NFR  programmet Evaluering av Reform 97. 

© Høgskolen i Stavanger og forfatter 

 

0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %

Ofte Av og til Noen ganger Sjelden Aldri

Vektlegger praktisk dramaarbeid Bruk av drama A Bruk av drama B

 
Figur 8: Respondentenes vektlegging av drama i praktisk arbeid sammenlignet med 
Bruk av drama A og Bruk av drama B  (N = 357) 
 
 
Her ser vi at respondentene selv vurderer sin dramapraksis som langt mer omfattende enn 
materialet ellers viser. Det er tydelig at det omfang vi har kategorisert som ”noen ganger” av 
respondentene er kategorisert som ”av og til”, og i tillegg er en del av det omfang vi har 
plassert i kategorien ”sjelden”, av respondentene plassert i kategorien ”av og til”. Det kan 
tyde på at respondentene selv mener at det er omfanget ”1–2 uker pr. år” og ”annet” som kan 
plasseres i kategorien ”sjelden”, mens vi mener at ”3-4 uker i året” også hører til kategorien 
”sjelden”.   
 
Andre analyser av datamaterialet (figur 17 og 25) gir grunnlag for å anta at inntil 15% i 
utvalget bruker drama ”ofte”, inntil 45% ”av og til”, minst 20% ”sjelden” og at rundt 20 % 
bruker drama nesten aldri eller ”aldri” i undervisningen. Også på den bakgrunn er det 
sannsynlig å slå sammen verdiene ”noen ganger” og ”av og til” i tabell 20 for Bruk av drama 
A, og overføre differansen mellom respondentenes svar og denne nye verdien på ”av og til” til 
verdien ”sjelden”. Vi får da en ny skala for NY justert tabell for antatt bruk av drama som vist 
i tabell 21.   
 

Tabell 22: Beregning av NY lærernes totale bruk av drama i året 

N = 357       Ofte Av og til Noen ganger Sjelden Aldri Totalt 
Bruk av drama A 18 % 31 % 12 % 33 % 6 % 100 % 
Respondentens svar 15 % 60 %  19 % 6 % 100 % 
NY antatt bruk av drama  15 % 43 %   36 % 6 % 100 % 

 
Disse justerte verdiene for lærernes bruk av drama i undervisningen  er satt inn i figuren 
under. 
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Figur 9: Lærernes bruk av drama i løpet av et år 

  
Figur 9 viser at 15% av lærerne bruker drama ”ofte”, 43% ”av og til”, 36% ”sjelden” og 6% 
”aldri”. På bakgrunn av respondentenes avkryssing gir denne surveyundersøkelsen grunnlag 
for å si at i snitt bruker vel en av ti lærere drama i minst 2 timer hver uke (”ofte”), fire av ti 
lærere i minst 4 timer i måneden (”av og til”), tre av ti lærere i fra en til flere uker i året 
(”sjelden”), mens snaut en av ti lærere aldri bruker drama (”aldri”). Dette resultatet 
sannsynliggjøres av at 45% av lærerne indirekte gir uttrykk for at de sjelden aller aldri bruker 
drama  (figur 20). 

I hvilken grad dette gir et noenlunde sannferdig bilde av situasjonen for drama i skolen er et 
åpent spørsmål. Både forhold ved selve spørreskjemaet, de antatte grunnene til frafallet 
underveis og vår måte å beregne omfanget på, må tas inn i denne diskusjonen. Som tidligere 
påpekt stiller vi spørsmål ved utvalgets representativitet på grunn av det store frafallet, særlig 
ved selve invitasjonen til undersøkelsen. Vår konklusjon er at dersom deler av frafallet 
skyldes lærernes manglende interesse for og bruk av drama, må vi anta at utvalget er 
overrepresentert med lærere som er positive til og bruker drama. Det betyr at vårt resultat er 
mer positivt enn det som er realiteten ute i skolen. 
 
Det finnes to tidligere undersøkelser (Vestre 1980 og Sæbø 1985) som vi kan sammenligne 
vårt resultat med for å diskutere sannsynligheten i resultatet og en eventuell endring i bruk av 
drama i grunnskolens undervisning.  
  

Tabell 23: Lærernes bruk av drama i 1978, 1984 og 2002 

 Ofte Av og til Sjelden Aldri Ubesvart Totalt 

 

Vestre 78 N = 1056 2 % 32 % 37 % 23 % 6 % 100 % 
Sæbø 85 N = 34 9 % 37 % 26 % 26 % 3 % 100 % 
Evaluering L97 N = 357 15 % 43 % 36 % 6 %   100 % 
Evaluering L97 N = 386 14 % 41 % 33 % 6 % 7 % 100 % 
 
 
Både Vestre (1980) og Sæbø (1985) inkluderer de som ikke har svart på spørsmålet i 
prosentpoeng utregningen. Det er gjennomgående ikke gjort i denne L97 undersøkelsen, men 

 49



Aud Berggraf Sæbø: Drama i L97. Del av NFR  programmet Evaluering av Reform 97. 

© Høgskolen i Stavanger og forfatter 

det var totalt 7% som ikke hadde svart på dette spørsmålet. Det betyr at dersom de var 
kalkulert inn, ville vi fått disse prosentene fordelt slik som nederste rad i tabell 23 viser.  
 
Resultatet fra de tre undersøkelsene som er satt inn i figur 7 har ulik størrelse på utvalget og 
har hatt ulike verdier på variabelen som læreren krysset av for. I Vestres undersøkelse var det 
lærerne som selv definerte ”ofte”, ”av og til”, ”sjelden” og ”aldri”, mens det både i Sæbøs 
undersøkelse fra 1984 og i denne evalueringen av L97 ble oppgitt omfang i forhold til bruk i 
løpet av en uke, en måned eller et år, og det var forskerne som deretter selv definerte og 
plasserte skårene i forhold til ”ofte”, ”av og til”, ”sjelden” og ”aldri”.  
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Figur 10: En sammenstilling av lærernes bruk av drama i følge Vestre 1980, Sæbø 1985 
og Evaluering av drama i L97 
 
På bakgrunn av de reservasjoner vi har tatt i forhold til representativiteten i vårt utvalg, kan vi 
i hvert fall si at dette resultatet for bruk av drama, er det vi i beste fall finner ut i grunnskolen i 
dag.  
Sannsynligheten for at både Sæbø (1985) og denne undersøkelsen om drama i L97 kan ha en 
overvekt av lærere som bruker drama er relativt stor, men likevel kanskje størst i 
undersøkelsen fra 1985. Sæbø sin undersøkelse var individuell og da må vi tro at det var 
lettere for de lærerne som tilfeldig ble plukket ut og ikke var interessert eller ikke brukte 
drama, å la være å svare enn i denne undersøkelsen hvor hele skoler ble plukket ut. Kanskje 
var rektor og et par lærere interessert i å delta i denne L97 undersøkelsen, mens resten som 
ble tilfeldig plukket ut ikke hadde samme interesse og ønske om å delta, men ble purret av 
rektor på skolens vegne. Dertil kommer at det langt større utvalget som L97 undersøkelsen fra 
2002 omfatter, nokså sikkert gjør resultatet mer sannsynlig og langt mer representativt enn 
undersøkelsen fra 1984.  
 
Figur 10 viser at det er en klar tendens til at bruken av drama har økt sammenlignet med de to 
tidligere undersøkelsene. Den store forskjellen synes å være at andelen som absolutt aldri 
bruker drama er sterkt redusert fra 1984 og fram til 2002, og at denne andelen har fordelt seg 
relativt jevnt på de som bruker drama ”ofte”, ”av og til” og ”sjelden”.    
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4.2.3 Hva mener elevene om bruk av drama?   
 
Hva sier så elevene? Elevene som er med i denne undersøkelsen har lærere som bruker drama 
i undervisningen minst en gang i måneden eller oftere. De fikk spørsmålet: Synes du lærere 
skal bruke mer drama i timene?  
 
Figur 11 viser at tre av fem elever (61%) synes læreren skal bruke mer drama i timene, en av 
fem (19%) svarer ”kanskje”, resten ”vet ikke” (9%) eller synes ikke lærere skal bruke mer 
drama (11%). I den klassen som vi vet har mest drama i undervisningen (4.klasse), sier flest 
elever ”nei” til mer drama. De synes de har nok! Sammenligner vi svarene fra de seks 
klassene, ser vi at det er flest elever blant de eldste (7. og 10. klasse) som ønsker mer drama i 
timene. Dette reflekterer kanskje det faktum at de mindre elevene både har en mer variert 
undervisning generelt sett og i større grad har sin egen klasselærer som bruker drama jevnlig i 
alle fag, enn elevene på de høyere klassetrinnene. Særlig på ungdomsskolen vil elevene ha 
flere lærere som dekker fagene og antakelig bruker drama i svært ulik grad. 
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Figur 11: Elevenes mening om lærere skal bruke mer drama i timene 

Når disse elvene som tross alt opplever drama jevnlig i undervisningen ønsker mer drama, må 
vi anta at de elevene som sjelden og aldri erfarer drama i minst like stor grad ville ønsket at 
lærere bruker drama i undervisningen.  
 
4.3 Lærernes vektlegging av drama i den estetiske dimensjonen 
 
Drama er i L97 knytte til den estetiske dimensjonen i undervisningen når drama omtales som 
et fagområde og en metode i undervisningen under overskriften skapende arbeid og kreative 
uttrykksformer:  ”I opplæringa skal ein leggje stor vekt på kreative uttrykksformer, 
opplevingar og refleksjon” (L97:76). Lærerne i surveyundersøkelsen ble spurt i hvilken grad 
de brukte drama for å vektlegge den estetiske dimensjonen i undervisningen. 
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Figur 12: Lærernes bruk av drama for å vektlegge den estetiske dimensjonen (N = 371) 
  
Under halvparten av lærerne i surveyundersøkelsen (46%) synes å være opptatt av den 
estetiske dimensjonen når drama brukes i undervisningen. 9% sier at de ”ofte” bruker drama 
og 37% at de ”av og til” bruker drama for å vektlegge den estetiske dimensjonen i 
opplæringen. Over halvparten av respondentene, til sammen 54% sier at de bruker drama for å 
vektlegge den estetiske dimensjonen enten ”sjelden” (27%) eller ”aldri” (27%). Det er en 
tendens til at de lærerne som har det obligatoriske 30 timers kurset i drama som del av sin 
grunnutdanning, i størst grad ivaretar den estetiske dimensjonen når de arbeider med drama. 
 
Lærerne i surveyundersøkelsen ble videre bedt om å angi i hvilken grad de i sin undervisning 
vektla at elevene fikk oppleve drama og teater (estetisk opplevelse), arbeide praktisk med 
drama og teater (estetisk praksis) og vurdere egne og andres drama- og teaterprodukt (estetisk 
refleksjon/vurdering). Dette spørsmålet handler egentlig om i hvilken grad lærerne bruker 
drama i undervisningen, når de selv definerer verdiene ”ofte”, ”av og til”, ”sjelden” og 
”aldri”.  
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Figur 13: Den estetiske dimensjonen og drama (N = 368) 
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Figur 13 viser at ingen av aspektene oppleve, utføre og vurdere i den estetiske dimensjonen 
vektlegges særlig ofte av lærerne. 15% av respondentene vektlegger ”ofte” det å arbeide 
praktisk med drama, 11% vektlegger ”ofte” det å oppleve drama, og kun 3% vektlegger ”ofte” 
det å vurdere drama. Vi ser at flertallet av respondentene sier at de ”av og til” vektlegger det å 
oppleve drama (68%), arbeide med drama (60%) og vurdere drama (39%). Det vi finner mest 
interessant i denne figuren er andelen som ”sjelden” eller ”aldri” vektlegger det å oppleve 
drama (21%), arbeide praktisk med drama (25%) og det å vurdere drama (58%).  
 
Det er funnet noen signifikante forskjeller mellom trinnene. På småskoletrinnet vektlegges det 
å oppleve drama/teater oftest (p<0.01) og på ungdomstrinnet vektlegges det å vurdere 
drama/teater oftest (p<0.01). Når det gjelder det å arbeide praktisk med drama er det ikke 
funnet noen signifikante forskjeller mellom trinnene. Dette samsvarer med tidligere funn i 
denne undersøkelsen (figur 6). Når det gjelder lærernes grunnutdanning er det en klar tendens 
til at førskolelærerne oftest vektlegger det å arbeide praktisk med drama, mens de med 
universitetsutdanning vektlegger dette minst (p<0.05). På den annen side vektlegger de med 
universitetsutdanning oftest det å vurdere drama/teater, mens førskolelærerne er minst opptatt 
av dette (p<0.05).  
 
Når det gjelder lærernes bakgrunn i drama er det en klar og signifikant sammenheng mellom 
at dess mer bakgrunn lærerne har i drama, dess mer vektlegges både det å oppleve drama og 
det å arbeide med drama (p<0.001). Når det gjelder det å vurdere drama finner vi den samme 
sammenhengen, med ett unntak. De som har 3,3 vekttall drama fra førskolelærerutdanning 
eller drama som del av et tverrfaglig studie (i realiteten er det førskolelærerne) er mindre 
opptatt av at elevene skal vurdere drama/teater enn de lærerne som mangler bakgrunn i drama.   
 

4.4 Bruk av drama i fagene  
 
4.4.1 I hvilke fag bruker lærerne drama? 
 

Utvalget i surveyundersøkelsen består i all hovedsak av lærere som underviser i norsk, fordi 
det var kriteriet for deltakelse. Der hvor det av spesielle grunner ikke lot seg gjøre at 
norsklæreren deltok, åpnet vi opp for at en annen lærer i samme klasse eller på samme 
klassetrinn kunne delta. Vi spurte lærerne hvilke fag de underviser i og hvilke fag de bruker 
drama i.  
 
Som forventet underviser nesten alle respondentene (90%) i norsk. Når dette likevel ikke 
gjelder for hele utvalget, skyldes det de skoler der rektor måtte velge en annen enn 
norsklæreren for klassetrinnet. Figur 14 viser at et stort flertall av disse norsklærerne også 
underviser i de fleste andre av skolens fag: 73% i samfunnsfag, 70% i matematikk, 68% i 
KRL, 63% i engelsk, 62% i natur og miljøfag, 53% i kunst og håndverk og kroppsøving og 
45% i musikk. At kun 30% underviser i heimkunnskap kan forstås på bakgrunn av at 
heimkunnskap er lagt til 6. og 9 klassetrinn på mellom - og ungdomstrinnet, mens faget på 
småskoletrinnet er en del av den temaorganiserte opplæringen.   
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Figur 14: Andelen av lærerne i surveyundersøkelsen som underviser i de ulike fagene 

  
Tabell 24 viser hvordan de som underviser i fagene fordeler seg på hovedtrinnene i skolen. 
Vi ser at rundt halvparten som underviser i fagene arbeider på småskoletrinnet, rundt en 
tredjedel på mellomtrinnet, mens et absolutt mindretall (7-22%) underviser på 
ungdomstrinnet. Det er en tydelig og klar forskjell mellom trinnene for alle fagene (p<0.001), 
med unntak av norsk (p<0.01) 
  
  

Tabell 24: Lærernes fordeling på hovedtrinn i forhold til fagene de underviser i 

% -tabell              1.-4.klasse 5.-7.klasse
8.-
10.klasse Annet Totalt N / %

Informantene fra utvalget 41 34 23 2  386 / 100 %
Norsk                     43 33 22 2  349 /  100%
Samfunnsfag   46 37 16 1  280 / 100%
Matematikk    53 37 7 3  270 / 100%
KRL                49 33 17 1  264 / 100%
Engelsk             52 31 16 1  243 / 100%
Natur og miljø     54 36 8 2  239 / 100%
Kunst og håndverk       57 30 11 2  205 / 100%
Kroppsøving       56 32 10 2  204 /100% 
Musikk          65 23 9 3  175 / 100%
Heimkunnskap 61 29 9 1  117 / 100%
 
 
 
Figur 12 viser andelen som bruker drama i de fagene de underviser i. Her var vi primært 
interessert i å kartlegge hvilke fag drama ble brukt i. Respondentene ble ikke spurt om 
omfanget av drama i faget. Figuren forteller kun om drama inngår i undervisningen i faget og 
kan omfatte alt fra bruk av drama hver uke til et rollespill en gang i året. 
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Figur 15: Andelen lærere som bruker drama i fagene de underviser i 
NB! N = forskjellig for hvert fag. 

 
Figur 15 viser at 91% av lærerne som underviser i norsk, bruker drama (”sjelden” eller 
”oftere”), 79% i musikk, 72% i KRL, 61% i engelsk, 57% i kroppsøving, 41% i samfunnsfag, 
23% i natur og miljøfag, 14% i kunst og håndverk, 14% i matematikk og 4% i heimkunnskap 
(”sjelden” eller ”oftere”). At drama brukes oftest i norsk kan ha sammenheng med at drama 
inngår både i målene for hovedtrinnene, er omtalt på alle klassetrinn og omtales oftest i dette 
faget, totalt i 31 av 189 hovedmoment (16.4%). At over halvparten som underviser i musikk, 
KRL, engelsk og kroppsøving bruker drama i faget (sjelden eller oftere) kan også her ha 
sammenheng med at det er i disse fagene drama er spesifikt omtalt i fagplanene.  
 
I norsk, engelsk, samfunnsfag og heimkunnskap er det ingen signifikante forskjeller mellom 
trinnene, mens det i de andre fagene er klart flest lærere som bruker drama på 
småskoletrinnet. Dette resultatet reflekterer antakelig det faktum at L97 sier at fagene på 
småskoletrinnet i stor grad skal være temaorganisert og at det faglige arbeidet ofte deles inn i 
mindre økter på småskoletrinnet. Den største forskjellen finner vi i matematikk og kunst og 
håndverk, hvor 8 av 10 lærere som bruker drama i faget, arbeider på småskoletrinnet 
(p<0.001). Dette kan henge sammen med at det kun er på småskoletrinnet drama er omtalt i 
disse to fagplanene. Videre arbeider 7 av 10 lærere som bruker drama i kroppsøving og 6 av 
10 som bruker drama i musikk og natur- og miljøfag på småskoletrinnet (p<0.01). 
 

4.4.2 Hvilke fag mener elevene drama kan brukes i? 
 
Elevene på mellom - og ungdomstrinnet ble spurt om hvilke fag de mente lærere kunne bruke 
drama i. Disse elevene har erfaring med drama, fordi de har klasselærere som bruker drama 
jevnlig i undervisningen i alle eller de fleste fagene som de underviser i. Vi har i figur 13 satt 
elevenes svar på hvilke fag de mener drama kan brukes i med svaret til lærerne i 
surveyundersøkelsen på spørsmålet om hvilke fag de brukte drama i.   
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Figur 16: Elevenes mening om hvilke fag lærere kan bruke drama i og lærernes praksis 
 
Figur 16 viser at det er et relativt stort samsvar mellom de fagene lærerne i 
surveyundersøkelsen bruker drama i og elevenes mening om hvilke fag de mener drama kan 
brukes i. Flertallet av elevene (70%) mener drama kan brukes i norsk, vel halvparten (55%) i 
KRL, 48% i engelsk, 42% i musikk og 38% i samfunnsfag.  
 
Den største forskjellen mellom lærernes praksis og elevenes mening, finner vi i faget 
kroppsøving. Her bruker 57% av lærerne i surveyundersøkelsen drama, mens kun 4% av 
elevene mener at drama kan brukes i dette faget. Dette kan kanskje forklares ved at 7 av 10 
lærere som bruker drama i kroppsøving, underviser på småskoletrinnet (p<0.01), mens 
elevene i vårt utvalg for dette spørsmålet er fra mellom - og ungdomstrinnet. Som analysen av 
drama i L97 viste (kap. 4.1.2), var drama ikke integrert i noen av hovedmomentene fra og 
med 7. klassetrinn i planen for kroppsøving. På den annen side kan vi lure på om elevenes 
mening er direkte avhengig av hva de selv erfarer i sin egen undervisning.  
 
Tabell 25 viser hvilke fag de 69 elevenes klasselærer bruker drama i, antallet elever som 
opplever drama i faget  og elevenes mening om hvilke fag drama kan brukes i. 
 
Vi ser av tabell 25 at det ikke er noe direkte samsvar mellom lærernes bruk av drama i fagene 
og elevenes mening om bruk av drama i de samme fagene. Selv om nesten alle elevene (94%) 
erfarer at drama blir brukt i samfunnsfag, er det likevel bare 38% som mener at drama bør 
brukes i faget. Videre ser vi at selv om like mange av elevene (58%) erfarer at drama brukes i 
musikk, kroppsøving og matematikk, er det stor variasjon i andelen av elever som mener at 
drama kan brukes i hvert av disse fagene.  
 
Tabellen sier ingenting om omfanget av drama i faget, derfor vet vi ikke om elevenes 
vurderinger kan henge sammen med i hvor stor grad læreren bruker drama i faget eller om 
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resultatet er et uttrykk for elevenes egen selvstendige vurdering, uavhengig av lærernes 
praksis.    
 

 

Tabell 25: Elevenes erfaringer med og mening om bruk av drama i fagene 

                           KlasselærereAntall elever 
Antall 
elever Elevene om 

                           som bruker som erfarer som erfarerfag drama 
                          drama N = 4 drama N = 69drama i % kan brukes i 
Norsk                 4 69 100 % 70 % 
KRL                  4 69 100 % 55 % 
Engelsk                  2 40 58 % 48 % 
Musikk             2 44 64 % 42 % 
Samfunnsfag      3 65 94 % 38 % 
Natur og miljøfag 0 0 0 % 13 % 
Kunst og håndverk 2 23 33 % 13 % 
Kroppsøving        2 40 58 % 4 % 
Matematikk        2 40 58 % 3 % 
Heimkunnskap 0 0 0 % 0 % 
 
 
 
 
4.5 Hva elevene arbeider med i drama – det dramafaglige innholdet  
 
4.5.1 Bruk av dramafaglige uttrykksformer og metoder 
 
Lærerne ble bedt om å angi i hvilken grad elevene bruker eller deltar i ulike dramafaglige 
arbeidsmåter og uttrykksformer som står omtalt i L97, som improvisasjon, rollelek, rollespill, 
dramatisering, mime, dokkespill/dokketeater, hørespill, musikal/revy og å spille skuespill. I 
tillegg tok vi med nyere uttrykksformer og metoder som frysbilde/bildeteater, lærer i rolle, 
forumspill og dramaforløp som lærere med dramafaglig bakgrunn bør kjenne til. Det ble gjort 
oppmerksom på at disse ikke sto omtalt i L97 og gitt henvisning til hvor respondentene 
eventuelt kunne lese om dem. 
 
Figur 17 viser at den aktiviteten som blir aller oftest brukt er rollelek. En av fem respondenter 
(21%) bruker rollelek ”1 – 2 ganger i uka” og 35% ”1 – 2 ganger i året”. Det som overrasket 
mest her var at rollelek ble brukt på alle hovedtrinn, men absolutt oftest på småskoletrinnet. 
 
Figur 17 viser at rollelek, rollespill, improvisasjon, dramatisering og mime er blant de fem 
hyppigst brukte dramaaktivitetene, ca. halvparten av lærerne som bruker drama bruker disse 
”1-2 ganger i måneden” eller oftere. Skuespill og musikal/revy er annerledes fordi de kan 
være mer tidkrevende aktiviteter enn de andre, og slik sett kan skåren ”1-2 ganger i året” sies 
å være en god skåre. Nettopp derfor kan det være verd å merke seg at 80% av lærerne 
arbeider med skuespill ”1-2 ganger i året”.  
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Uttrykksformene og metodene lærer-i-rolle og bildeteater brukes i svært liten grad, rundt 
20% av respondentene bruker disse ”1–2 ganger i måneden”. Dramaforløp som er 
betegnelsen på et lengre undervisningsforløp som kan inkludere ulike uttrykksformer og 
metoder, brukes av under 10% av respondentene ”1–2 ganger i måneden”, og hørespill og 
forumspill er de aktivitetene som brukes aller minst.  
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Figur 17: Bruk av dramafaglige uttrykksformer og metoder i fagene 

 
Tabell 26 viser fordelingen for hver av aktivitetene oppgitt i prosentpoeng og andelen ”vet 
ikke” innen ”aldri” kategorien. 
 

Tabell 26: Bruk av dramafaglige uttrykksformer og metoder i fagene 

N = 371   1-2 g i uka 1-2 g i mnd 1-2 g i året Aldri  / vet ikke 
Rollelek  21 % 35 % 22 % 15 %   /   7 % 
Rollespill  12 % 39 % 36 % 10 %   /   3 % 
Improvisasjon 10 % 33 % 37 % 12 %   /   8 % 
Dramatisering 9 % 41 % 41 %   7 %   /   2 % 
Mime  9 % 37 % 36 % 16 %   /   2 % 
Lærer i rolle * 5 % 16 % 31 % 33 %   /  15 % 
Bildeteater * 2 % 14 % 25 % 50 %   /    9 % 
Skuespill  1 % 12 % 69 % 15 %   /    3 % 
Dokkespill  1 % 9 % 35 % 47 %   /    7 % 
Musikal/revy  1 % 3 % 40 % 49 %   /    7 % 
Dramaforløp * 1 % 6 % 18 % 44 %   /  31 % 
Hørespill  0 % 3 % 32 % 57 %   /    8 % 
Forumspill * 0 % 2 % 9 % 51 %   /   38 % 
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Det at lærerne har krysset av for ”vet ikke” kan bety at de ikke kjenner uttrykksformen eller 
metoden. Antar vi at det er hovedgrunnen, ser vi at de minst kjente utrykksformene og 
metodene er de som ikke er omtalt i L97. Det gjelder særlig lærer-i-rolle, dramaforløp og 
forumspill.  
 
Det er funnet noen signifikante forskjeller mellom trinnene. Når det gjelder rollelek, 
dramatisering, mime, lærer-i-rolle og dokkespill brukes disse oftest på småskoletrinnet (alle 
med p<0.001), mens improvisasjon og rollespill brukes minst på ungdomstrinnet  (p<0.01). 
Når det gjelder bruken av bildeteater, skuespill, musikal/revy, dramaforløp, hørespill og 
forumspill er det ikke funnet noen forskjeller mellom trinnene.  
 
I forhold til lærernes grunnutdanning er det en klar tendens til at førskolelærerne oftest bruker 
rollelek, rollespill, improvisasjon, dramatisering, mime, lærer-i-rolle og dokkespill (p< 0.01). 
I forhold til lærernes bakgrunn i drama var det en klar tendens til at alle som har 10vt drama 
eller mer, bruker alle uttrykksformer og metoder oftest (p<0.001), med unntak av rollelek, 
lærer-i-rolle, forumspill og dokkespill som ble brukt oftest av de med 3,3 vekttall drama fra 
førskolelærerutdanningen (p<0.001) og hørespill og skuespill der vi ikke fant signifikante 
forskjeller mellom gruppene.  
 
4.5.2 Bruk av dramafaglige grunnelementer, virkemidler og dramaturgi 
 
Lærerne ble bedt om å angi i hvilken grad de vektla det dramafaglige innholdet i 
undervisningen eller veiledningen, når elevene arbeidet med drama. Med utgangspunkt i L97 
tok vi her med det å arbeide med roller, replikker, stemmebruk, kroppsspråk, rekvisitter, 
scenografi, kostymer, sminke, sjangrene komedie og tragedie, kriterier for framføring og 
teaterhistorie. I tillegg tok vi med det å arbeide med undertekst, dramatiske virkemidler og 
dramaturgi. Det ble gjort oppmerksom på at disse tre begrepene ikke var brukt i L97.  
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Figur 18: Elevenes arbeid med det dramafaglige innholdet  når drama brukes i fagene 

 
Figur 18 viser at når respondentene bruker drama i undervisningen, er det stemmebruk og 
kroppsspråk som oftest blir vektlagt. 40% av respondentene sier de vektlegger ”ofte” det å 
arbeide med stemmebruk og 38% at de ”ofte” vektlegger kroppsspråk. Dernest kommer det å 
arbeide med replikker (15%) og roller (11%). Vi ser videre at arbeid med stemmebruk, 
kroppsspråk, replikker og roller skiller seg positivt ut ved at flertallet av lærerne ( fra 68% til 
78%) vektlegger dette arbeidet ”ofte” eller ”av og til”.  
 
Arbeid med vurderingskriterier for framføring vektlegges ”ofte” av 11%, mens kun 3-4 % 
”ofte” vektlegger arbeid med kostymer, rekvisitter og dramatiske virkemidler. Figuren viser 
likevel at noe under halvparten av respondentene ”av og til” eller oftere vektlegger disse fire 
områdene. Det jobbes relativt sjelden med undertekst, sjangrene komedie og tragedie og 
scenografi, og meget sjelden med sminke og dramaturgi. Teaterhistorie arbeides det aller 
minst med, kun 6% arbeider ”av og til” med teaterhistorie. Tabellen under viser lærernes 
vektlegging av de ulike arbeidsområdene i prosentpoeng.  
 
 
Tabell 27: Lærernes vektlegging av det dramafaglige innholdet når drama brukes i 
fagene 
 

N=371 ofte av og til sjelden Aldri  /  ”vet ikke” 
Stemmebruk 40 % 38 % 18 %   4 %   /   0 % 
Kroppsspråk 35 % 43 % 16 %   6 %   /   1 % 
Replikker 15 % 57 % 20 %   8 %   /   8% 
Roller 11 % 57 % 22 % 10 %   /   1 % 
Vurd.kriterier 11 % 30 % 24 % 35 %   /   8% 
Kostymer   4 % 39 % 40 % 17 %   /   2 % 
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Rekvisitter   3 % 39 % 40 % 18 %   /   5 % 
Dram.virkemidler   4 % 36 % 31 % 29 %   /   7 % 
Undertekst *   2 % 17 % 28 % 53 %   /  23% 
Scenografi   1 % 25 % 43 % 31 %   /    7 % 
Sjangre   1 % 17 % 38 % 44 %   /    7 % 
Sminke   0 % 14 % 44 % 42 %   /    2 % 
Dramaturgi *   0 % 11 % 32 % 57 %   /  18 % 
Teaterhistorie   0 %   6 % 21 % 73 %   /    6 % 
 
Vi antar også her at respondenten kanskje ikke kjenner innholdet i det dramafaglige arbeidet 
godt nok, når det er krysset av for ”vet ikke”. Vi ser at det er det å arbeide med undertekst og 
dramaturgi som særlig mange ikke synes å kjenne godt nok her.  Ingen av disse to begrepene 
er direkte nevnt i hovedmomentene der drama inngår i L97. 
 
Det er funnet noen signifikante forskjeller mellom trinnene. Elevene på ungdomstrinnet 
arbeider oftest med sjangrene komedie og tragedie, kriterier for framføring og teaterhistorie 
(p<0.001) og med dramatiske virkemidler og dramaturgi (p<0.05), småskoletrinnet mest med 
rekvisitter og minst med undertekst (p<0.05) og ungdomstrinnet minst med kostymer 
(p<0.01).  
 
Når det gjelder arbeid med roller, replikker, stemmebruk, kroppsspråk, scenografi og sminke 
er det ikke funnet noen signifikante forskjeller mellom trinnene. I forhold til lærernes 
grunnutdanning er det en klar og tydelig tendens til at førskolelærerne arbeider oftest med 
roller (p<0.05), allmennlærerne oftest med replikker (p<0.05) og de med 
universitetsutdanning oftest med sjangrene komedie og tragedie, kriterier for framføring og 
teaterhistorie.  
 
I forhold til bakgrunn i drama er det ikke funnet noen signifikante forskjeller i forhold til 
arbeid med stemmebruk, rekvisitter, scenografi, kostymer og teaterhistorie. Videre er det 
funnet en klar og tydelig tendens til at de med 3vekttall drama fra førskolelærerutdanningen 
arbeider oftest med roller og minst med replikker (p<0.05) og at de med 10vt drama eller mer 
arbeider oftest med resten av det dramafaglige innholdet i tabell 27 (p<0.05). 
 
 
4.6 Hvorfor lærerne bruker eller ikke bruker drama 
 

4.6.1 Lærernes grunner for å bruke drama 

L97 forventer at lærerne bruker drama som uttrykksform og metode i de fleste av skolens fag 
for å legge til rette for en aktiv, utforskende og kreativ læreprosess. Vi må gå ut i fra at dette 
henger sammen med at L97 mener at dette påvirker læringsresultatet positivt. Vi spurte derfor 
lærerne i surveyundersøkelsen hvorfor de bruker drama i undervisningen. De ble bedt om å ta 
stilling til 15 oppgitte grunner, som kan relateres til læreprosessen og læringsresultatet 
inklusiv valget ”andre grunner”.    
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Figur 19: Lærernes grunner for å bruke drama i undervisningen (N = 371) 

 
Figur 19 viser at respondentenes viktigste grunn for å bruke drama er for å trene på å 
framføre for klassen. 30% sier at de bruker drama ofte av denne grunn, 55% av og til, 9% 
sjelden og 6% aldri. Det å trene på framføring er et dramafaglig mål som er knyttet til det 
særegne ved drama som uttrykksform, og til det dramatiske uttrykket som produkt eller 
resultat. Vi har tidligere sett at 6% av respondentene aldri bruker drama. Det kan bety at alle 
som bruker drama er opptatt av å trene elevene på å framføre for klassen.  
 
De neste fire viktigste grunner for å bruke drama er av respondentene vurdert som omtrent 
like viktige. Det å ”engasjere, aktivisere, utvikle fantasi og skaperglede og utvikle et godt 
klasse- og læringsmiljø er ”ofte” grunnen for rundt en fjerdedel (vel 25%) av respondentene 
og ”av og til” for rundt halvparten (ca. 50%). Rundt 20% bruker ”sjelden” eller ”aldri” bruker 
drama for å engasjere eller aktivisere elevene, utvikle fantasi og skaperglede eller utvikle et 
godt klasse- og læringsmiljø.  
 
19% av respondentene sier at de ofte bruker drama for å konkretisere lærestoffet og for å 
variere undervisningsmetodene, over halvparten sier de ”av og til” bruker drama for å 
konkretisere lærestoffet (54%) og for å variere undervisningsmetodene (61%), mens 14% 
sjelden bruker drama med disse begrunnelsene.  
 
Det å utvikle elevenes dramatiske evner er et klart dramafaglig mål som ”ofte” er grunnen for 
18% av respondentene, mens 53% ”av og til” bruker drama av denne grunnen. Det er her 
verdt å legge merke til at 29% sier at de sjelden eller aldri bruker drama for å utvikle elevenes 
dramatiske evner.   
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At kun 11% bruker drama ”ofte”, 50% ”av og til” og 18% ”sjelden” for å følge opp L97 sine 
mål om drama, betyr at 21% aldri bruker drama for å følge opp L97 sine mål om drama. Når 
det gjelder det å bruke drama for å forbedre læringsresultatet er det 13% som sier de gjør 
dette ”ofte”, 42% ”av og til”, mens nesten halvparten av lærerne ”sjelden” (21%) eller ”aldri” 
(24%) bruker drama for å forbedre læringsresultatet.  
 
Det å lage og spille teater er et dramafaglig mål og kan, som tidligere nevnt, være mer 
omfattende og tidkrevende enn en del andre uttrykksformer og metoder i dramafaget. Det er 
på den bakgrunn kanskje forståelig at kun 8% sier at dette ”ofte” er grunnen til at de arbeider 
med drama, hele 51% sier det ”av og til” er grunnen, 24% ”sjelden” og 17% at det ”aldri” er 
grunnen. Tidligere har vi funnet at 91% bruker skuespill. Det betyr antakelig at rundt 4% 
bruker skuespill, men ikke for å lage og spille teater.  
 
Når det gjelder det å ivareta den estetiske dimensjonen i undervisningen gjennom arbeid med 
drama, svarer 9% av respondentene at dette ”ofte” er grunnen, 37% ”av og til”, 27%  
”sjelden” og 27% at det ”aldri” er grunnen. 
 
Det å utforske lærestoffet gjennom drama er for 7% av respondentene ”ofte” grunnen til at de 
bruker drama, for 35% er det ”av og til” grunnen, mens det for 58% ”sjelden” (25%) eller 
”aldri” (33%) er grunnen.    
 
Det å utvikle elevenes kunnskap om drama og teater er aller minst vektlagt av respondentene. 
3% sier at dette ”ofte” er grunnen, 28% sier at det ”av og til” er grunnen, 41% ”sjelden” og 
28% ”aldri”. 20% av respondentene har og krysset av for at de har andre grunner for å bruke 
drama, men kun 1% sier at de ”ofte” har andre grunner. Her var det ikke gitt mulighet for 
åpne kommentarer.   
  
Totalt viser tabell 28 at respondentenes grunner for å bruke drama i størst grad er knyttet til 
selve læreprosessen (konkretisere, aktivisere, engasjere, metodevariasjon, fantasi og 
skaperglede). Faktorer relatert til faget drama og selve læringsresultatet (trene framføring, 
utvikle dramatiske evner, følge opp L97 sine dramamål, spille teater, ivareta den estetiske 
dimensjonen, utforske lærestoffet og utvikle kunnskap om drama og teater) har mindre 
betydning. Det å trene og framføre for klassen er lærernes viktigste grunn for å bruke drama 
og det å utvikle kunnskap om drama og teater er minst viktig.  

Tabell 28: Lærernes grunner for å bruke drama i undervisningen 

N = 371  ofte av og til sjelden Aldri/vet ikke 
Trene framføring 30 % 55 % 9 % 6 % 
Engasjere    29 % 53 % 11 % 7 % 
Fantasi/skaperglede 27 % 53 % 11 % 9 % 
Klasse/ læringsmiljø 27 % 49 % 14 % 10 % 
Aktivisering  25 % 55 % 11 % 9 % 
Metodevariasjon 19 % 61 % 14 % 6 % 
Konkretisere  19 % 54 % 14 % 13 % 
Dramatiske evner 18 % 53 % 17 % 12 % 
Følge opp L97 sine mål 11 % 50 % 18 % 21 % 
Læringsresultatet 13 % 42 % 21 % 24 % 
Spille teater   8 % 51 % 24 % 17 % 
Den estetiske dimensjon 9 % 37 % 27 % 27 % 
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Utforske lærestoff 7 % 35 % 25 % 33 % 
Kunnskap om drama 3 % 28 % 41 % 28 % 
Andre grunner  1 % 11 % 8 % 80 % 
 
 
Andelen ”vet ikke” var totalt sett her meget liten. For de åtte oftest brukte begrunnelsene var 
denne gruppen forsvinnende liten (1 –2%), og for de sju minst brukte begrunnelsene noe 
større (3 – 5%). 
Det er funnet få signifikante forskjeller mellom trinnene, men det er en tendens til at 
småskoletrinnets lærere vurderer alle grunnene høyere enn de andre. Unntaket her er det å 
utvikle kunnskap om drama og teater, som er viktigst for ungdomstrinnet (p<0.01), mens det å 
trene og framføre er viktigst på mellomtrinnet (p<0.01). På småskoletrinnet er det å 
konkretisere lærestoffet, det å utvikle elevenes dramatiske evner og det å spille teater for 
andre viktigere enn på de andre trinnene (p<0.05).  
 
I forhold til lærernes grunnutdanning er det funnet noen signifikante forskjeller mellom 
gruppene. Førskolelærerne er mest opptatt av å bruke drama for å engasjere elevene, skape 
fantasi og skaperglede, variere undervisningsmetodene, konkretisere undervisningen og 
utvikle elevenes dramatiske evner (p<0.05). De med universitetsutdanning er mest opptatt av 
å ivareta den estetiske dimensjonen i undervisningen og å utvikle kunnskap om drama og 
teater (p<0.01).  
 
I forhold til lærernes bakgrunn og utdanning i drama er det en klar tendens til at dess mer 
bakgrunn lærerne har i drama, dess viktigere er det å engasjere og aktivisere elevene, bruke 
fantasi og skaperglede, utvikle et godt klassemiljø, variere undervisningsmetodene, utvikle 
elevenes dramatiske evner, utforske lærestoffet og forbedre læringsresultatet (p<0.01). For de 
andre grunnene er det noen interessante forskjeller. Når det gjelder det å trene framføring, 
spille teater og utvikle kunnskap om drama er de med 3,3 vekttall drama fra 
førskolelærerutdanningen minst opptatt av dette (p<0.05), mens de er mest opptatt av å 
konkretisere lærestoffet (p=0.000). Lærerne med det obligatoriske 30 timers kurset i drama fra 
allmennlærerutdanningen eller over 10 kursdager i drama er mest opptatt å følge opp L97 sine 
mål om drama og å ivareta den estetiske dimensjonen (p<0.05).   
 
Som del av klasseromsforskningen fylte også de sju klasselæreren ut en papirkopi av 
surveyundersøkelsen. Dersom resultatene vi har funnet i surveyundersøkelsen med hensyn til 
lærernes grunner for å bruke drama er sannferdige, vil det si at våre klasselærere (som alle har 
10 vekttall drama eller mer) skal vurdere de aller fleste av grunnene for å bruke drama høyere 
enn lærerne i surveyundersøkelsen. Vi ser av tabell 29 at resultatet fra surveyundersøkelsen 
blir bekreftet. For klasselærerne er alle begrunnelsene, med unntak av å spille teater, viktigere 
enn for lærerne i surveyundersøkelsen. Vi ser videre at det nettopp er det å engasjere og 
aktivisere elevene, bruke fantasi og skaperglede, utvikle et godt klassemiljø, variere 
undervisningsmetodene, utvikle elevenes dramatiske evner, utforske lærestoffet og forbedre 
læringsresultatet som er de viktigste grunnene når klasselærernes bruker drama. 
Sammenligner vi hvordan begrunnelsene blir rangert i forhold til skårene, ser vi at begge 
gruppene er relativt enige om rekkefølgen. For all klasselærerne var det å utvikle et godt 
klasse- og læringsmiljø det aller viktigste, mens lærerne i surveyundersøkelsen mener at det 
aller viktigste var å trene elevene i å fremføre for klassen. Ingen av utvalgene er opptatt av at 
elevene skal lære noe om drama og teater. Klasselærerne er aller minst opptatt av å spille 
skuespill, mens lærerne i surveyundersøkelsen er aller minst opptatt av at elevene skal lære 
noe om drama og teater.  
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Tabell 29: Klasselærernes og lærerne sine grunner for å bruke drama i fagene 
 

  
Elevenes 
klasselærere Surveyundersøkelsen 

  N = 7 "ofte" N = 371 "ofte" 
Klasse/læringsmiljø 100 % 27 %  
Bli engasjert  86 % 29 %  
Fantasi/skaperglede 86 % 27 %  
Variere arbeidsmåten 86 % 19 %  
Forstå/konkretisering 71 % 19 %  
Bedre læringsresultat 71 % 13 %  
Utvikle dramatiske evner 71 % 18 %  
Trene framføring 57 % 30 %  
Aktivisering  57 % 25 %  
Følge opp L97 sine mål 57 % 11 %  
Den estetiske dimensjonen57 %   9 %  
Utforske lærestoff 57 %   7 %  
Lære om drama og teater 14 %   3 %  
Spille teater    0 %   8 %  

 

 

4.6.2 Lærernes grunner for ikke å bruke drama  
 

Ettersom vi antok at en del av respondentene ville svare at de ”sjelden” eller ”aldri” bruker 
drama i undervisningen, var vi interessert i å vite hvorfor disse lærerne ikke bruker drama. Vi 
listet opp fem ulike grunner som vi av erfaring vet kan være aktuelle, og ba lærerne krysse av 
for hvilke av disse grunnene som eventuelt gjaldt for dem dersom de brukte drama sjelden 
eller aldri. Alternativene var: ”kan for lite”, ”pensum er for stort”, ”for mye uro”, ”for mye 
planlegging”, ”passer ikke i mitt fag” og ”andre grunner”. Det var mulig å sette flere kryss. 
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Figur 20: Lærernes grunner for sjelden eller aldri å bruke drama i fagene  

 
 
Figur 20 viser at den viktigste grunnen til at respondentene sjelden eller aldri bruker drama, er 
at de selv mener de kan for lite. Hele 38% oppgir dette som en grunn. Deretter kom 
argumentet med at ”pensum er for stort” (12%) og at ”det blir for mye uro og støy i timene” 
(6%). De andre grunnene fikk forsvinnende liten skåre, for eksempel er det ytterst få som sier 
at ”drama ikke passer i deres fag (1%) eller som krysset av for ”andre grunner” (1%).   Totalt 
45 % av respondentene har svart på dette spørsmålet.  
 
Den aller viktigste grunnen til at lærerne på alle tre hovedtrinn, sjelden eller aldri bruker 
drama, er at de kan for lite. Når det gjelder det at pensum er for stort er det færrest på 
småskoletrinnet som oppgir dette som grunn for ikke å bruke drama (p<0.05). Det er ikke 
funnet noen andre signifikante forskjeller mellom trinnene.  
 
Ser vi variabelen kan for lite i forhold til lærernes bakgrunn i drama og i forhold til deres bruk 
av drama, finner vi klare og signifikante forskjeller. De som selv mener at de kan for lite, er 
også de som har ingen eller liten bakgrunn i drama og som sjelden eller aldri bruker drama 
(p<0.001).  
 
4.7 Elevenes mening om hvorfor lærerne bør bruke drama 
 
4.7.1 Liker elevene å arbeide med drama? 
 
Spørreundersøkelsen med elevene ble gjennomført av forskerne som en avsluttende del av 
klasseromsforskningen. Det betydde at alle elevene hadde fått erfare drama som en integrert 
del av undervisningen og at dette forhåpentligvis vekket til live og aktualiserte elevenes 
tidligere opplevelser og erfaringer med drama. Disse elevene har jevnlig drama i 
undervisningen og de har fått erfaring med drama over flere år. Elevene fikk spørsmålet: I 
hvilken grad liker du å arbeide med drama i timene? De fikk svaralternativene ”meget dårlig”, 
”dårlig”, ”greit”, ”godt” og ”meget godt”.  
 

 66



Aud Berggraf Sæbø: Drama i L97. Del av NFR  programmet Evaluering av Reform 97. 

© Høgskolen i Stavanger og forfatter 

Over halvparten av elevene (58%) svarte at de likte ”meget godt” å arbeide med drama, noe 
under en tredjedel (28%) svarte ”godt” og de resterende 14% sa at de syntes det var ”greit”. 
Ingen av elevene svarte at de likte ”dårlig” eller ”meget dårlig” å arbeide med drama. Vi har 
tidligere sett at 61% av disse elevene mener læreren skal bruke mer drama i timene, mens 
19% sier ”kanskje” og 11% sier ”nei”. Vi antar at flesteparten av elevene som sa ”nei” synes 
de har nok drama i timene, fordi vi blant disse finner flest elever fra den klassen der læreren 
oftest bruker drama. 
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Elevenes mening N = 110

 
Figur 21: I hvilken grad liker elevene å arbeide med drama i undervisningen 

   

4.7.2 Hvorfor mener elevene at lærerne bør bruke drama? 
 
Elevene ble i spørreundersøkelsen spurt om hvorfor de mente læreren burde bruke drama i 
undervisningen. De fikk oppgitt 12 av de 15 samme svaralternativene som lærerne i 
surveyundersøkelsen fikk, inkludert ”andre grunner”, men med formuleringer som passet i 
forhold til elevperspektivet. (Vedlegg?) Elevene ble bedt om å krysse av for det de mente var 
viktige grunner for at læreren skulle bruke drama i undervisningen.   
 
Figur 22 viser at elevene først og fremst er opptatt av variasjon i undervisningen og hele 75% 
av elevene i utvalget mener læreren skal bruke drama ”for å variere måten vi arbeider på”. 
Videre mener 69% at læreren skal bruke drama for at ”vi skal bli engasjert i det vi skal lære”, 
62% ”for at vi skal bruke fantasi og skaperglede” og 55% ”for at vi skal bruke både kropp og 
hode” og bli aktivisert i undervisningen. Over halvparten av elevene (54%) mener læreren 
skal bruke drama ”for å huske og lære bedre”, og snaut halvparten (48%) ”for å lære noe om 
drama og teater”. Noe under halvparten av elevene (44%) mener læreren skal bruke drama 
”for at vi skal forstå” og for å ”skape et godt klasse- og læringsmiljø”. 
 

Elevene mener videre at drama er viktig ”for å trene og framføre for klassen” (43%), ”for å 
lage og spille teater for andre” (29%) og for å ”utforske et tema eller lærestoffet” (29%). Blant 
de elevene som hadde krysset av for ”noe annet” (12%) var de fleste av kommentarene knyttet 
til å ha det gøy, kjekt og morsomt.  
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Figur 22: Elevenes grunner for at lærere skal bruke drama i fagene (N = 91) 

 
Tre fjerdedeler av elevene svarer i undersøkelsen at de ønsker drama fordi det gir variasjon i 
arbeidsmåtene. Elevenes åpne kommentarer til hva det er de liker med drama forsterker dette 
resultatet. Det er tydelig at særlig de eldste elevene ønsker variasjon i undervisningen. Ingen 
av elevene i 3. og 4. klasse eller den fådelte 5.-7. klassen hadde kommentarer i forhold til 
variasjon, mens vel en fjerdedel av elevene fra 7. og 10. klasse har kommentarer knyttet til 
variasjon i undervisningen. De aller fleste påpeker at drama gir dem mulighet til å gjøre noe 
annet enn det vanlige som er å sitte ved pulten for å høre på læreren eller lese og skrive: ”Å 
gjøre noe annet enn det vanlige” og ”At vi ikke skriver og leser ved pultene hele dagen”, sier 
to elever på sjuende klassetrinn og ”Det varierer innholdet i timene som vanligvis består av 
forelesning”, sier en elev i 10. klasse.  
 
Den form for variasjon elevene, og da spesielt ungdomskoleelevene påpeker er positivt med 
dramaarbeid, er det å være fysisk aktiv. Det viser for eksempel kommentarer fra tre tiende 
klassinger: ”Variasjon er alltid viktig og det å uttrykke seg kroppslig så vel som språklig er 
også en nyttig erfaring.”, ”At man får spille noe, være i bevegelse og ikke bare sitte i ro og 
fred, og skrive eller lese. Jeg tror også man lærer mer av drama. Man må liksom bli litt 
engasjert, og det er lettere å lære noe man engasjerer seg for! ” og ”At vi får litt frie tøyler, 
og beveger oss litt i stedet for å sitte i ro og skrive!” Det er tydelig å lese i de åpne 
kommentarene til elevene at de synes det er kjekt å ta i bruk kroppen, og at dette er en 
variasjon fra den daglige skolehverdagen. Over halvparten av elevene (55%) i 
spørreundersøkelsen mente læreren skulle bruke drama fordi de i drama tar i bruk både 
kroppen og hodet i læringen.   
 
Den grunnen de fleste elevene vektlegger etter variasjon er engasjement (69%). Elevene gir 
også i de åpne kommentarene uttrykk for at dramafaglig arbeid engasjerer dem. Spesielt de 
eldste elevene kommenterer dette. ”Det er godt at du kan engasjere deg uten å bli mobba, og 
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at det er godt for det er ingenting bli flau over ”, sier en elev i 7. klasse og ”Jeg tror også at 
man lærer mer av drama. Man må liksom bli litt engasjert, og det er lettere å lære noe man 
engasjerer seg for!” sier en elev i 10. klasse.   
 
Om det at drama kan utvikle fantasi og skaperglede sier noen av elevene: ”At vi får bruke 
fantasien og ha det gøy” (5.-7.klasse), ”At det ikke er noen grenser. Du kan bruke fantasien” 
og ”Drama er en gøy og morsom måte å bruke fantasien på” (10.klasse). I forhold til at 
elevene mener lærerne skal bruke drama for at elevene skal utforske lærestoffet og lære bedre 
å lære,  har noen av elevene følgende kommentarer: ”Jeg liker drama siden vi lærer” 
(3.klasse), ”Å lære mer på en kjekk måte” (7.klasse) og ”Jeg tror også man lærer mer av 
drama. Man må liksom bli engasjert, og det er lettere å lære noe man engasjerer seg for” 
(10.klasse).  
 
Elevene er også i de åpne kommentarene opptatt av å spille teater, trene framføring og at de 
kan lære om drama og teater: ”Jeg liker å spille skuespill” (3.klasse), ”Det jeg liker best med 
drama er visningene” (7.klasse), ”Da kan du leve deg inn i en rolle som du ikke er til vanlig 
og ha en annen personlighet og skikkelse” og ”At vi lager små scener, frysbilder og er 
engasjerte” (10.klasse).  
 
Elevene er tydelig og opptatt av at det er kjekt og gøy med drama. Dette var den vanligste 
begrunnelsen under ”andre grunner” i spørreskjemaet. I de åpne kommentarene gir rundt en 
tredjedel av elevene (30%) klart uttrykk for at det å arbeide med drama er kjekt, morsomt og 
gøy: ”Morsomt, gøy, dramatisk og av og til komisk” (3. klasse), ”Vi holder på å jobbe med 
revy nå, det blir kjempegøy” 7. klasse) og ”Vi har det kjekt og vi gjør noe nytt hver gang” (10 
klasse). 
 
 
4.7.3 Forholdet mellom elevenes og lærernes begrunnelser for drama 
 
Lærerne i surveyundersøkelsen og elevene i spørreundersøkelsen fikk de samme 
svaralternativ, når de ble spurt om hvorfor læreren burde bruke/ brukte drama i 
undervisningen, slik at det skulle være mulig å sammenligne svarene deres.  
 
Elevene ble bedt om å krysse av for de grunnene de mente var viktige. Det betyr i realiteten at 
de måtte foreta en vurdering av hver enkelt grunn som et kategorisk spørsmål med ja/nei svar, 
og at de måtte se de oppgitte grunnene i forhold til hverandre. Det ble oppgitt at de kunne 
sette flere/mange kryss og de aller fleste benyttet denne muligheten; gjennomsnittet var på 5 – 
6 kryss.  
 
Lærerne, derimot, ble bedt om å gradere svaret i forhold til ”ofte”, ”av og til”, ”sjelden” og 
”aldri”. Her mener vi graderingen ”ofte” representerer det valget som betyr at denne grunnen 
er viktig for læreren, og som blir parallellen til elevenes avkryssing. Fordi lærerne ble bedt 
om å gjøre et valg for alle grunnene, mener vi valget ”av og til” signaliserer at denne grunnen 
ikke er spesielt viktig, og graderingene ”sjelden” og ”aldri” er jo en tydelig markering av at 
dette ikke er viktig for læreren.  
 
Dersom vi så rangerer resultatet for de 12 grunnene for både lærerne og elevene ved at den 
begrunnelsen som har fått flest prosentpoeng får 12 poeng, grunnen på andre plass 11 poeng 
osv. kan vi sammenligne lærernes og elevenes rangering av begrunnelsene som vist i figur  
23.   
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Figuren viser at når resultatet av lærernes og elevenes 12 grunner rangeres i forhold til 
hverandre, er de relativt enige om sju av grunnene og uenige om de resterende fem. Lærernes 
viktigste grunn som får topp rangering (12 poeng) er å bruke drama for å trene elevene til å 
framføre for klassen, mens denne grunnen ikke er viktig for elevene og kommer langt ned på 
listen med kun 4 poeng når elevenes begrunnelser rangeres. Elevenes viktigste begrunnelse 
for at læreren skal bruke drama er variasjon i undervisningen. Denne havner på førsteplassen 
og får 12 poeng hos elevene, mens den for lærerne havner midt på rangeringslisten med 7 
poeng.  
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Figur 23: Rangering av lærernes og elevenes grunner for å bruke drama i fagene 

 
Både lærerne og elevene mener at det å engasjere elevene i det de skal lære og å utvikle/bruke 
fantasi og skaperglede er meget viktige grunner som kommer høyt opp i rangeringen og 
havner på andre og tredje plass for begge utvalg. Det å bruke drama for å skape et godt klasse- 
og læringsmiljø er langt viktigere for lærerne enn elevene. For lærerne er det å skape et godt 
klasse- og læringsmiljø like viktig som å utvikle fantasi og skaperglede og disse to grunnene 
havner dermed på en delt tredjeplass med 10 poeng, mens det å skape et godt klasse- og 
læringsmiljø havner midt på elevenes rangeringsliste med 6 poeng.    
 
Når det gjelder det å bruke drama for å aktivisere elevene og konkretisere undervisningen ser 
vi at disse grunnene havner på omtrent samme plass på lærernes og elevenes rangeringsliste. I 
begge utvalg ligger de rundt midten og det er bare ett poeng forskjell mellom lærernes og 
elevenes plassering for hver av disse to begrunnelsene. Det å bruke drama i undervisningen 
”for å lage og spille teater for andre”, ”utforske tema/lærestoffet” og eventuelle ”andre 
grunner” er av mindre betydning både for lærerne og elevene og havner dermed på de 
nederste plassene på rangeringslisten.  
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Når det gjelder det at drama kan hjelpe elevene til å huske og lære bedre, og dermed forbedre 
læringsresultatet, er dette helt klart viktigere for elevene enn for lærerne. Hos elevene havner 
denne begrunnelsen på en femteplass med 8 poeng, mens den hos lærerne havner på en 
åttendeplass med 5 poeng. Vi ser og at elevene i langt større grad enn lærerne er opptatt av at 
de vil lære noe om drama og teater. Det å bruke drama for å få kunnskap om drama og teater 
havner hos elevene på en sjetteplass med 7 poeng, mens denne begrunnelsen hos lærerne 
havner nesten nederst på rangeringslisten med 2 poeng.  
 
Også her er det være interessant å se om vi finner noen direkte og klar sammenheng mellom 
elevenes og klasselærernes vurdering av begrunnelsene for å bruke drama i undervisningen. 
Selvsagt antar vi at elevenes meninger er avhengig av deres erfaringer med drama, men 
elevenes erfarte læreplan i drama kan være annerledes enn lærernes gjennomførte. Med 
utgangspunkt i de begrunnelsene som var felles for elevene og deres klasselærerne, har vi satt 
opp tabell 30. 
 
Svarene til klasselærerne og elevene har mye til felles. Vi ser at det er relativt godt samsvar 
mellom de fem viktigste grunnene for elevene og klasselærerne vurdering av disse. 
 
Tabell 30: Elevene og klasselærernes vurdering av grunner for å bruke drama i fagene 

  Elevene Elevenes        Elevenes  
     klasselærere klasselærere 
  N=91     ”ja” N=7   ”ofte” N=7 av og til  
Variere arbeidsmåten 75 % 86 %              14 %  
Bli engasjert  69 % 86 % 14 % 
Fantasi/skaperglede 62 % 86 % 14 %  
Aktivisering  55 % 57 % 43 % 
Bedre læringsresultat 54 % 71 % 29 %  
Lære om drama og teater 48 % 14 % 71 %  
Forstå/konkretisering 44 % 71 % 29 %  
Klasse/læringsmiljø 44 % 100 % 0 %  
Trene framføring 43 % 57 % 43 %  
Spille teater  29 % 0 % 100 % 
Utforske lærestoff 29 % 57 % 43 %  

  
 
Den største forskjellen er i forhold til klassemiljø. Her mener alle klasselærerne at dette er en 
meget viktig grunn, mens noe under halvparten av elevene er enige i dette. En annen 
interessant forskjell er at nesten halvparten av elevene mener at det å lære om drama og teater 
er viktig, mens kun en av klasselærerne (14%) bruker drama ”ofte” med denne begrunnelsen. 
Det er kanskje tankevekkende at nesten en tredjedel av elevene (29%) synes det er viktig å 
spille teater, mens ingen av klasselærerne er opptatt av dette ”ofte”. Vi ser at alle 
klasselærerne mener dette er viktig ”av og til”. Videre er det verdt å merke seg at over 
halvparten av klasselærerne ”ofte” bruker drama for å utforske lærestoffet og at noe under en 
tredjedel av elevene er enig i at dette er en viktig grunn for læreren til å bruke drama i 
undervisningen.  
 
Totalt sett ser vi at klasselærerne vurderer alle grunnene for å bruke drama relativt høyt og 
ivaretar alle begrunnelsene (med unntak av en) ”ofte” eller ”av og til” når de bruker drama i 
undervisningen. Totalt sett er det bare en grunn, det å bruke drama for å lære om drama og 
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teater, som skiller seg ut fra alle de andre. Her er det kun en klasselærer (14%) som ”ofte” 
ivaretar dette og det er den eneste grunnen som ”sjelden” blir ivaretatt av klasselærerne 
(14%). Den ene klasselæreren som ivaretar dette ofte arbeider på 7. klassetrinnet og den 
læreren som ivaretar dette sjelden arbeider på 3. klassetrinnet. Ettersom vi vet at disse sju 
klasselærerne bruker drama jevnlig i undervisningen, kan det se ut som om klasselærerne har 
klart og overføre sine intensjoner med å bruke drama til elevene og at dette har positiv 
innvirkning på elevenes oppfattelse av hvorfor de mener lærerne skal ta i bruk drama. 
 

4.8 Lærernes vurdering av drama i L97 og i undervisningen 

4.8.1 Lærernes vurdering av dramafaglige mål og hovedmoment  i L97  
 
Vi var interessert i å finne ut noe om lærernes erfaringer med og vurderinger av de 
dramafaglige målene i L97 totalt sett. Vi ba derfor lærerne i surveyundersøkelsen om å 
forholde seg til sju ulike påstander i forhold til de dramafaglige målene i L97. Vi forutsatte at 
lærerne kjente L97, men det ble i spørreskjemaet opplyst om hvor på nettet lærerne kunne 
finne de dramafaglige målene satt sammen i ”Drama i L97 – en horisontal læreplan”, dersom 
de ønsket å se og lese dem samlet.  
 
Figur 24 viser at halvparten av lærerne i surveyundersøkelsen (50%) mener de dramafaglige 
målene i L97 i det store og hele er gode og viktige mål, mens den andre halvparten (47%) er 
usikre eller vet ikke og kun noen ganske få (3%) er uenige. Vel en tredjedel (38%) mener at 
målene burde hatt en progresjon fra år til år, mens vel halvparten (54%) er usikre eller vet 
ikke og 9% er uenige.  
 
Snaut en tredjedel (32%) mener at målene ikke kan innfris fordi lærerne mangler kompetanse, 
mens godt over halvparten (58%) er ”usikker eller vet ikke” og 10% er ”uenig”. Vel en 
femtedel (22%) mener at målene er til god hjelp ved planlegging av undervisningen, men to 
tredjedeler (68%) er ”usikker eller vet ikke” og 12% er ”uenig”. 
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Figur 24: Lærernes vurdering av de dramafaglige målene i L97 (N = 364) 

 
De dramafaglige målene er i L97 plassert inn i de enkelte fagplaner og 15% av respondentene 
er ”enig” i at de dramafaglige målene er uoversiktlige fordi de er plassert i fagene, godt over 
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halvparten (58%) er ”usikker eller vet ikke” og snaut en tredjedel (27%) er ”uenig”. 12% 
mener at de dramafaglige målene stiller for store krav til elevene, godt over halvparten (57%) 
er ”usikker eller vet ikke” og snaut en tredjedel (31%) er ”uenig”. 6% er ”enig” i at de 
dramafaglige målene er mangelfulle og tilfeldige, vel to tredjedeler er ”usikker eller vet ikke” 
(69%) og en fjerdedel (25%) er ”uenig”.  
 
Det er ikke funnet noen signifikante forskjeller mellom trinnene når det gjelder vurderingen 
av de dramafaglige målene i L97, men det er funnet noen signifikante forskjeller på andre 
områder. Sett i forhold til lærernes bakgrunn i drama er det en signifikant og positiv 
korrelasjon mellom lærernes bakgrunn i drama og deres vurdering av om målene kan innfris 
(p=0.05).  
 
Dess mindre bakgrunn lærerne har i drama, dess mer er de enige i at målene ikke kan innfris, 
fordi lærerne mangler kompetanse. I forhold til antall år lærerne har arbeidet i skolen, er det 
en tendens til at til at de med lengst ansiennitet mener at de dramafaglige målene i L97 stiller 
for store krav til elevene (p<0.05) og at de er ”uenig” i at målene i det store og hele er gode og 
viktige (p=0.01).  
 
Den tydeligste tendensen, samlet og totalt sett, er at et meget stort flertall av respondentene 
uttrykker en meget stor grad av usikkerhet når det gjelder de dramafaglige målene i L97 
Tabell 31 viser fordelingen mellom ”kanskje” og ”vet ikke” for de enkelte påstandene.  Vi ser 
at usikkerheten fordeler seg relativt jevnt i forhold til verdien ”kanskje” og ”vet ikke”. Det er 
ikke funnet noen signifikante forskjeller i forhold til lærernes grunnutdanning eller antall år i 
skolen med hensyn til denne usikkerheten. Det kan bety at et stort flertall av lærerne faktisk 
ikke kjenner de dramafaglige mål og hovedmoment i L97 eller ivaretar dem i sin 
undervisning.   
  

Tabell 31: Lærernes vurdering av de dramafaglige hovedmomentene i L97 

N = 364    enig  kanskje  vet ikke  Uenig 
Gode og viktige dramamål  50 % 23 % 24 % 3 % 
Burde hatt en årvis progresjon 37 % 27 % 27 % 9 % 
Kan ikke innfris pga lærerne 32 % 42 % 16 % 10 % 
Til god hjelp ved planlegging 22 % 33 % 33 % 12 % 
Uoversiktlig plassering 15 % 29 % 29 % 27 % 
For store krav til elevene 12 % 27 % 30 % 31 % 
Mangelfulle og tilfeldige 6 % 21 % 48 % 25 % 
 
 
De sju klasselærerne, som alle har minst 10 vekttall drama, er ”enig” i at de dramafaglige 
målene i det store og hele er gode og viktige (86%) og at de er til god hjelp i planleggingen 
(57%). Videre er de sju klasselærerne i større grad enn lærerne i surveyen ”uenig” i at de 
dramafaglige målene er uoversiktlige fordi de er plassert i fagplanene (57%), at de stiller for 
store krav til elevene (100%) og at de er mangelfulle og tilfeldige (71%). Klasselærerne svarer 
i større grad enn lærerne i surveyen ”kanskje” i forhold til påstanden om progresjon fra år til 
år (57%), og at målene ikke kan innfris på grunn av lærernes manglende kompetanse (71%).   
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Det som i størst grad skiller klasselærernes vurdering fra lærerne i surveyen, er at de gir 
uttrykk for å kjenne de dramafaglige målene i L97. Kun en av sju klasselærere (14%) svarer 
”vet ikke” på to av de seks påstandene.  
  

Tabell 32: Klasselærernes vurdering av de dramafaglige hovedmomentene i L97 

 NB! N = 7   enig kanskje vet ikke Uenig 
Gode og viktige dramamål  86 % 0 % 0 %              14 % 
Burde hatt en årvis progresjon 29 % 57 % 14 % 0 % 
Kan ikke innfris pga lærerne 14 % 71 % 14 % 14 % 
Til god hjelp ved planlegging 57 % 29 % 0 % 14 % 
Uoversiktlig plassering 29 % 14 % 0 % 57 % 
For store krav til elevene 0 % 0 % 0 %            100 % 
Mangelfulle og tilfeldige 14 % 14 % 0 % 72 % 
 

 

4.8.2 Lærernes erfaringer med drama i undervisningen 
 
Vi var interessert i å finne ut om lærerne, ut i fra egen erfaring, mente at drama egnet seg eller 
ikke egnet i undervisningen og om det var forskjeller i lærernes vurderinger i forhold til det å 
bruke drama i fagene, i tverrfaglig arbeid eller i prosjektarbeid. Figur 22 viser at totalt sett er 
godt halvparten av lærerne i surveyundersøkelsen ”enig” i at drama egner seg i 
undervisningen, mens snaut halvdelen svarer at de er ”usikker”.  

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Drama egnet i fagene

Drama egnet i prosjekt

Drama egnet i tverrfaglig

Enig Usikker/ vet ikke Uenig

 
Figur 25: Lærernes erfaringer med drama i forhold til egen undervisning (N = 365) 

 
 
Totalt sett er flest lærere (58%) ”enig” i at drama er egnet i tverrfaglig undervisning, 40% er 
”usikker eller vet ikke” og 2% er ”uenig”. Når det gjelder bruk av drama i prosjektarbeid er 
52% ”enig” i at drama egner seg, 45% er ”usikker eller vet ikke”, og 3% er ”uenig”.  
I faglig arbeid mener og 52% at drama egner seg, mens 42% er ”usikker eller vet ikke” og 6% 
er ”uenig”. Tabell 26 viser fordelingen mellom de som sier de er ”usikker” og de som sier 
”vet ikke” og vi ser her at disse to gruppene er omtrent like store. Tabell 26 viser fordelingen 
mellom gruppene ”usikker” og ”vet ikke”. Vi ser at andelen som er ”usikre” og andelen som 
svarer ”vet ikke”, er omtrent like store også i dette spørsmålet.  
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Tabell 33: Lærernes erfaringer med om drama egner seg i undervisningen 

N = 365  Enig Usikker Vet ikke Uenig 
Drama egnet i fagene 52 % 22 % 20 % 6 % 
Drama egnet i prosjekt 52 % 22 % 23 % 3 % 
Drama egnet i tverrfaglig 58 % 20 % 20 % 2 % 
  

Det er ikke funnet noen signifikante forskjeller mellom trinnene, med unntak av at lærerne på 
ungdomstrinnet i større grad mener drama egner seg i prosjektarbeid enn lærerne på 
småskoletrinnet (p<0.01). Det er videre en klar tendens til at de som er usikre på om drama 
egner seg i fag, prosjekt og tverrfaglig undervisning også er de som aldri eller sjelden bruker 
drama (p<0.01). 
 
Blant klasselærerne mener to tredjedeler (5 av 7) at drama har vist seg å være et egnet fag i 
undervisningen, mens godt halvparten (4 av 7) mener drama egner seg i prosjektarbeid og i 
tverrfaglig arbeid. Det er læreren på ungdomsskolen som ikke er enig her, men sier at drama 
kanskje egner seg i prosjektarbeid men ikke i tverrfaglig arbeid. De to med minst ansiennitet 
har konsekvent svart ”vet ikke” på alle tre påstander.   
 
Da elevene i spørreundersøkelsen ble bedt om å vurdere hvilke fag de mente læreren kunne 
bruke drama i, hadde de og med valgalternativet ”i tema – og prosjektarbeid”. Et stort flertall 
av elevene (72%) svarte at de mente drama kunne brukes ”i tema- og prosjektarbeid” og de 
eldste elevene (10 klasse) var i større grad enn de yngre enige i dette.  
 
 
 
4.9 Drama og elevenes klasse- og læringsmiljø 
 

4.9.1  Lærernes vurdering av drama mht klasse- og læringsmiljøet 
 

Lærerne ble i surveyen bedt om å vurdere bruk av drama som fagområde og metode i 
undervisningen i forhold til følgende utsagn relatert til klasse- og læringsmiljøet: kan utvikle 
et godt sosial miljø i klassen, kan fremme et godt læringsmiljø, fremmer elevenes trivsel og 
velvære og egner seg best til festlige anledninger.   
 
Figur 26 viser at et stort flertall (86%) av lærerne i surveyundersøkelsen mener at drama kan 
utvikle et godt sosialt miljø i klassen, 13% er ”usikker eller vet ikke ” og kun 1% er ”uenig”. 
Nesten like mange (81%) mener at drama kan fremme et godt læringsmiljø, 18% er ”usikker 
eller vet ikke”, mens kun 1% er ”uenig”. Hele 72% mener at drama fremmer elevenes trivsel 
og velvære, 27% er ”usikker eller vet ikke” og kun 15 er uenige. Kun 6% mener at drama 
egner seg best til festlige anledninger, 16% er ”usikker eller vet ikke”, mens hele 78% er 
”uenig”. 
 
Totalt viser figuren at et stort flertall av respondentene mener drama positivt påvirker klasse- 
og læringsmiljøet og ikke først og fremst egner seg best til festlige anledninger. Dette 
samsvarer positivt med tidligere resultater der totalt 76% av disse lærerne sier at de bruker 
drama ”ofte” eller ”av og til” for å skape et godt klasse- og læringsmiljø.    
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Figur 26: Lærernes vurdering av drama mht til klasse - og læringsmiljøet  (N = 365) 

 
Det er funnet noen signifikante forskjeller i forhold til lærernes bakgrunn. Det er en tendens 
til at lærere med allmennlærerutdanning i større grad enn førskolelærerne og de med 
universitetsutdanning er uenige eller usikre på om drama fremmer elevenes trivsel og velvære 
i klassen (p<0.05). Videre at allmennlærerne er mest enige i og førskolelærerne mest uenige i 
at drama egner seg best til festlige anledninger (p=0.005).   
 
Når det gjelder lærernes bakgrunn i drama er det funnet noen signifikante forskjeller mellom 
gruppene. Dess mer bakgrunn lærerne har i drama, dess mer er de enig i at drama kan utvikle 
et godt sosialt miljø i klassen, og fremme et godt læringsmiljø (p<0.01). Videre er det en klar 
tendens til at lærere uten bakgrunn i drama og lærere med 30 timer obligatorisk kurs i drama 
fra allmennlærerutdanningen, er minst enige i at drama fremmer elevenes trivsel og velvære 
(p>0.01). Når det gjelder lærernes bruk av drama er det funnet noen klare og signifikante 
sammenhenger. Dess oftere lærere bruker drama, dess mer er de enige i at drama kan skape et 
godt sosialt miljø(p<0.05), og fremme trivsel og velvære og et godt læringsmiljø (p=0.000).  
  
De sju klasselærerne til elevene som deltok i klasseromforskningen fylte også ut 
spørreskjemaet til surveyen og de ble intervjuet. I spørreskjemaet svarer alle sju klasselærerne 
at de mener drama som fagområde og metode i undervisningen kan fremme elvenes trivsel og 
velvære, utvikle et godt sosialt miljø i klassen og fremme et godt læringsmiljø. Alle sju er 
uenige i at drama egner seg best til festlige anledninger.  
 
I intervjuet ble klasselærerne stilt spørsmålet: ”Hva betyr bruk av drama for elevenes 
læringsmiljø?” Også her ga alle intervjuobjektene klart uttrykk for at drama hadde stor 
betydning for læringsmiljøet. Her var det selvsagt ikke noen gitte svaralternativ. Likevel kom 
flere av lærerne inn på de samme moment og utrykte at drama er den beste måten å oppnå 
selvinnsikt, selvstendighet, sosial kompetanse, tilhørighet og trygghet på for elevene: 
”Svært mykje. Tryggleik, konsentrasjon og motivasjon” og ”Drama har stor betydning. I 
første klasse er vi opptatt av å skape gode sosiale forhold og utvikle sosial kompetanse”, sier 
to lærere på barnetrinnet. ”Den sosiale læringen i drama er viktig, elevene får innsikt i seg 
selv og andre. På scenen og ved framføring får de en masse sosial læring om samarbeid, 
forhandlingsstrategier, finne en løsning blant mange osv”, sier læreren på ungdomstrinnet. 
Også de andre fire lærerne er sterkt opptatt av den sosiale kompetansen drama kan utvikle når 
de sier:  ”Elevene får tillit til hverandre og stoler på hverandre”, ”Der er jeg ikke i tvil, det er 
bare positivt. Det blir et positivt kreativt læringsmiljø når en bruker drama. I drama lærer de 
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(elevene) mye om prosesser, samspill og sosiale ferdigheter” og ”Min egen klasse som trenes 
opp: et unikt miljø med trygghet til å stå fram, styrking av sjølbildet. De er gode venner og 
trygge på hverandre”.   
 

4.9.2  Lærernes vurdering av elevenes opplevelser i drama og læringsmiljøet 
 
Lærerne ble i surveyundersøkelsen bedt om å krysse av for hvordan de trodde flesteparten av 
elevene opplevde arbeid med drama. De fikk i alt ni valg, inkludert vet ikke. Fem av de ni 
valgalternativene (”spennende”, ”utfordrende”, ”sammensveisende”, ”skremmende” og 
”kjedelig”) var knyttet til klasse- og læringsmiljøet.  
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Figur 27: Lærernes vurdering av elevenes opplevelser i drama mht læringsmiljøet  
( N = 365) 

Figur 27 viser at et overveldende flertall, hele 90%, tror at elevene opplever det ”spennende” 
å arbeide med drama, to tredjedeler av lærerne (65%) tror at elevene opplever det 
”utfordrende” og over halvparten (57%) at de opplever drama ”sammensveisende”. Snaut en 
tredjedel (29%) tror at elevene opplever drama ”skremmende” og 5% at de opplever drama 
”kjedelig”.  
 
Det er funnet noen signifikante forskjeller mellom hovedtrinnene. Det er en klar tendens til at 
lærerne på småskoletrinnet tror at elevene opplever drama spennende (p=0.000), mens 
lærerne på ungdomstrinnet tror elevene opplever drama skremmende (p<0.05). Det er ikke 
funnet noen signifikante forskjeller mellom gruppene når det gjelder grunnutdanning eller 
bakgrunn i drama, men det er en svak tendens til at det er lærere uten bakgrunn i drama og de 
med 30 timer obligatorisk kurs fra lærerutdanning som mener at elevene opplever drama 
kjedelig.  
 
Det er funnet noen klare og positiv korrelasjon mellom lærernes bruk av drama i forhold til 
om lærerne tror elevene opplever drama spennende, utfordrende og sammensveisende. Dess 
oftere lærerne bruker drama, dess mer tror de at elevene opplever drama spennende og 
utfordrene (p=0.000) og sammensveisende (p<0.01). Den omvendte tendensen finnes med 
hensyn til de lærerne som tror elevene opplever drama kjedelig.  
 
Dess mindre bakgrunn lærerne har i drama, dess flere tror at elevene opplever drama kjedelig, 
men det lave antallet (5%) gjør det uforsvarlig å beregne noen signifikans.  Av elevenes sju 
klasselærere tror alle at de fleste elevene opplever drama spennende og sammensveisende og 
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rundt halvparten tror elevene opplever drama utfordrende, lærerikt og nyttig. En av de sju tror 
at elevene opplever drama skremmende, mens ingen av klasselærerne tror at elevene opplever 
drama kjedelig.   
 

4.9.3  Elevenes vurderinger av drama i forhold til klasse- og læringsmiljø  
 
I spørreundersøkelsen mente noe under halvparten (44%) av elevene at lærerne burde bruke 
drama for å utvikle et godt klasse- og læringsmiljø og vi har tidligere sett at alle de sju 
klasselærerne til elevene ofte bruker drama for å skape et godt klasse- og læringsmiljø.   
 
Elevene har i sine åpne kommentarer mange utsagn som kan relateres til et utfordrende og 
spennende klasse- og læringsmiljøet. En 3.klassing sier i intervjuet at det er ”Løye å late som 
du er en annen, men det kan være vanskelig å finne ut hva en skal si og masse sånt” og en 
7.klassing skriver at ”Det er gøy og mer utfordrende enn å sitte i et dumt klasserom”. En 
10.klassing skriver om det å stå midt i scenelyset mens alle ser på deg: ”Å stå på en scene, for 
eksempel på revyen – alle ser på deg og du står midt i spotlighten. Sinnsykt adrenalinkick. Alt 
er spennende – kostymer, premieren, bak scenen, om publikum er med”. Også de yngste i 3. 
klasse er opptatt av dette: ”Skuespill, spenningen og det er gøy”.   
 
Når det gjelder det sosiale og at over halvparten av lærerne i surveyen mener at elevene 
opplever drama sammensveisende, er også elevene opptatt av dette i sine åpne kommentarer. 
De liker det at drama gir dem mulighet til å bli kjent med andre og få nye venner, at alle får 
være med og selve samarbeidet. To 3.klassinger sier i intervjuet at de liker det at de ”får 
andre venner og blir bedre kjent med klassen” og at det er ”veldig kjekt å spille andre, med 
andre enn vennene”. En 7.klassing skriver: ”At alle får være med sånn som de er. Ingen kan 
klage på hva du gjør.” og en 10.klassing skriver: ”Øvingen, lage replikker og samarbeidet”.    
 
Ingen av elevene har i de åpne kommentarene gitt uttrykk for at de opplever drama 
skremmende. Men elevenes kommentarer i forhold til at de synes drama er spennende kan og 
være et uttrykk for at drama kan oppleves skremmende, for eksempel kommentaren ”Sinnsykt 
adrenalinkick” tror vi kan være et uttrykk for en opplevelse og erfaring som er både 
spennende og skremmende samtidig. Ingen av elevene har direkte kommentert at drama er 
kjedelig, men en elev i 3 klasse sier: ”Det var ikke så verst, men jeg har vært med på gøyere 
spill med drama”. 
 
 
4.10 Drama og elevenes læringsresultat  
 

4.10.1 Lærernes vurderinger av drama mht elevenes læringsresultat 
 
Lærerne ble ut i fra egne erfaringer, også bedt om å vurdere drama som fagområde og metode 
i undervisningen i forhold til følgende utsagn relatert til læringsresultatet: Drama ”er blant de 
viktigste emnene i skolen”, ”gir elevene mulighet til en allsidig utvikling”, ”er en nødvendig 
læringsmetode i dagens skole”, ”fremmer uttrykksevne og ferdighet i formidling”, ”styrker 
elevenes evne til innlevelse”, ”styrker elevenes kunnskap om dramatisk kunst og litteratur”, 
”styrker elevenes kulturkompetanse” og ”kan gi et bedre læringsresultat”.  
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Figur 28: Lærernes vurdering av drama mht elevenes læringsresultat (N = 384) 

 
Figur 28 viser at et stort flertall av lærerne mener at drama fremmer elevenes uttrykksevne og 
ferdighet i formidling (86%), gir elevene mulighet til en allsidig utvikling (84%) og styrker 
elevenes evne til innlevelse (84%). Andelen som her er ”usikker eller ikke vet” er rundt 15% 
for hvert av disse tre utsagnene og det er forsvinnende få som er ”uenig”.  
 
Videre mener snaut halvparten av lærerne at drama kan gi et bedre læringsresultat (48%), 
mens noen flere (50%) er ”usikre eller vet ikke” og 2% er ”uenig”. Snaut halvparten (47%) 
mener drama er en nødvendig læringsmetode i dagens skole, mens 44% er ”usikre eller vet 
ikke” og 9% er ”uenig”. Rundt 40% mener at drama øker elevenes kulturkompetanse og 
kunnskap om dramatisk kunst og litteratur, mens vel 50% er ”usikre eller vet ikke” og 4% er 
”uenig”. Påstanden om at drama er blant de viktigste emnene er 10% enige i, 39% er ”usikker 
eller vet ikke” og 51 % er ”uenig”.  
 
Tabell 34 viser hvordan gruppen usikker fordeler seg på verdiene ”kanskje/ vet ikke” for alle 
påstandene relatert til læringsmiljø og læringsresultat og rangeringen av alle utsagnene i 
forhold til hverandre. Vi ser at andelen som svarer ”vet ikke” er relativt liten for de utsagn 
som et stort flertall er ”enig” i, og noe større (10-15%) for de utsagn som under halvparten er 
”enig” i, med et klart unntak. Når det gjelder påstanden om at drama egner seg best til fest, er 
andelen som er ”enig”, ”usikker eller vet ikke” omtrent like små, mens et klart flertall er 
”uenig”.   
 
Tabellen viser at blant de seks påstandene som får størst tilslutning, finner vi tre som kan 
relateres til læringsmiljøet (godt sosialt miljø, godt læringsmiljø, trivsel og velvære) og tre 
som kan relateres til læringsresultatet (uttrykksevne og formidling, allsidig utvikling og 
innlevelsesevne). Totalt var det flere påstander relatert til læringsresultatet enn til klasse- og 
læringsmiljøet. For de utsagn som klarest var formulert i forhold til læring og kunnskap 
uttrykte lærerne størst grad av usikkerhet, og/eller at de ikke visste.  
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Det er ikke funnet noen signifikante forskjeller mellom trinnene, med ett unntak. Lærerne på 
småskoletrinnet er mest usikre, mens lærerne på mellom - og ungdomstrinnet er mest enige i 
at drama øker elevenes kunnskap om dramatisk kunst og litteratur (p<0.01). 
 

Tabell 34: Lærernes vurdering av drama i forhold til læringsmiljø og læringsresultat 

N = 364  Enig Kanskje Vet ikke Uenig 
Uttrykksevne/formidling 86 % 10 % 4 % 0 % 
Godt sosialt miljø 86 % 12 % 1 % 1 % 
Godt læringsmiljø 81 % 14 % 4 % 1 % 
Allsidig utvikling 84 % 13 % 3 % 0 % 
Innlevelsesevne 84 % 13 % 2 % 1 % 
Trivsel og velvære 72 % 25 % 2 % 1 % 
Bedre læringsresultat 48 % 40 % 10 % 2 % 
Nødvendig læringsmetode 47 % 34 % 10 % 9 % 
Øker kulturkompetansen 44 % 40 % 12 % 4 % 
Kunnskap dramatikk/teater 41 % 41 % 14 % 4 % 
Blant de viktigste emnene 10 % 24 % 15 % 51 % 
Egner seg best til fest 6 % 8 % 8 % 78 % 
 
Det er også funnet en signifikant forskjell i forhold til lærernes grunnutdanning for denne 
påstanden. Lærere med universitetsutdanning er i størst grad enige i at drama styrker elevenes 
kunnskap om dramatisk kunst og litteratur, mens førskolelærerne er mest usikre (p<0.05).  
 
Når det gjelder lærernes bakgrunn i drama er det en klar og signifikant sammenheng mellom 
at dess mer bakgrunn lærerne har i drama, dess mer er de enige i at drama gir elevene 
mulighet til en allsidig utvikling og at drama er blant de viktigste emnene i skolen (p<0.05). 
Når det gjelder lærernes bakgrunn i drama er det funnet klare og signifikante forskjeller 
mellom gruppene. Dess oftere lærerne bruker drama, dess mer er de enige i at drama gir 
elevene mulighet til en allsidig utvikling (p<0.01), at drama styrker elevenes evne til 
innlevelse, kan gi et bedre læringsresultat, er en nødvendig læringsmetode i dagens skole og 
er blant de viktigste emnene i skolen (p<0.001). 
 
De sju klasselærerne svarte også på de åtte påstandene knyttet til læringsresultatet. Alle var 
enige i at drama gir elevene mulighet til en allsidig utvikling og fremmer elevenes 
uttrykksevne og ferdighet i formidling. De aller fleste (6 av 7) mente og at drama er en 
nødvendig arbeidsmetode i dagens skole, styrker elevenes kulturkompetanse og evne til 
innlevelse og kan gi et bedre læringsresultat. Vel halvparten (4 av 7) mente at drama styrker 
elevenes kunnskap om dramatisk kunst og litteratur, mens 2 av 7 lærere svarte ”kanskje” og 
en ikke visste. Noe under halvparten av klasselærerne (3 av 7) mente at drama er blant de 
viktigste emnene i skolen, mens de andre fire svarte ”kanskje”.   
 
Selv om klasselærerne gir alle påstandene en større tilslutning enn lærerne i surveyen, finner 
vi den samme tendensen blant klasselærerne som vi fant blant lærerne i surveyen. Påstandene 
knyttet til klasse- og læringsmiljøet, får større tilslutning enn påstandene knyttet til 
læringsresultatet. Alle klasselærerne (100%) og 29% av lærerne i surveyen sier de bruker 
”ofte” drama for å skape et godt klasse- og læringsmiljø, mens 5 av 7 klasselærere (71%) og 
13 av lærerne i surveyen sier de bruker drama ”ofte” for å forbedre læringsresultatet.  
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I intervjuet fikk klasselærerne spørsmålet: Hva mener du drama betyr for læringsresultatet? 
Også her er klasselærerne samstemte og skjønt enige om at drama har stor betydning. Lærerne 
knytter her sine begrunnelser til at elevene lærer med hele seg og husker bedre det de har 
opplevd og deltatt aktivt i. En lærer sier at ”Barna lærer gjennom å oppleve./…/Drama gir en 
bedre læring, er mer engasjerende og kjekkere” og en annen at drama gir ”Mykje konkret 
læring som ”sit” lengre enn boklærd kunnskap. De har opplevd det, gått inn i det. Engasjert 
seg følelsesmessig. Tatt valg, gjort det til sine greier.”  
 
En lærer har tydelig erfaring med at drama gir elevene bedre resultat når lærestoffet testes 
med prøver: ”Resultater fra prøver viser at alle elevene skårer på drama; alle gjør det bedre 
fordi de er på innsiden av stoffet. Ved å bruke drama lager vi knagger som elevene kan henge 
lærestoffet på. Det vi gjør husker vi bedre, vi jobber gjennom kroppen – kontra det å bare lese 
eller bli fortalt noe./…/Dette er det aller viktigste: elevene kommer på innsiden av stoffet fordi 
de jobber praktisk i rolle, og derfor husker de også mye mer.”  
 
En annen er opptatt av at elevene synes å huske det de har arbeidet med i drama: ”Elevene 
husker det de har deltatt aktivt i bedre. Plutselig kan de begynne å fortelle om noe de har 
gjort for lenge siden. Helt klart at det sitter bedre når de har deltatt selv. De utvikler en 
bevissthet om hvordan de lærer og evnene til å se hva de har lært.” Læreren i ungdomsskolen 
mener elevene blir mer aktive i undervisningen og at dette viser igjen i elevenes spørsmål til 
læreren: ”Det de har jobba med i drama, det sitter. Når jeg bruker drama får jeg mange 
spørsmål fra elevene, fordi veiledningen min, min formidling blir forsterka”. 
 

4.10.2 Lærernes vurderinger av elevenes opplevelser i drama og 
læringsresultatet 

 
Lærerne ble som tidligere nevnt bedt om å krysse av for hvordan de trodde flesteparten av 
elevene opplevde det å arbeide med drama. Av de ni mulige valg, var fem relatert til klasse- 
og læringsmiljøet (kap.4.9.2), tre til læringsresultatet og i tillegg var valget ”vet ikke” med. 
De tre valgmulighetene relatert til læringsresultatet var ”lærerikt”, ”utviklende” og ”nyttig”.  
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Enig Ikke avkrysset

 
Figur 29: Lærernes vurdering av elevenes opplevelser i drama mht læringsmiljøet  
(N = 364)     
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Figur 29 viser at 40% av lærerne i surveyen tror elevene opplever arbeid med drama lærerikt, 
35% at elevene opplever drama utviklende og 27% at elevene opplever drama nyttig. 8% har 
krysset av for ”vet ikke”.  
 
Det er funnet en signifikant forskjell mellom hovedtrinnene. Det er en klar tendens til at flest 
lærerne på mellomtrinnet tror elevene opplever drama utviklende (p<0.01). Det er ikke funnet 
noen forskjeller mellom gruppene når det gjelder grunnutdanning eller bakgrunn i drama, men 
det er en klar tendens til at de lærerne som aldri eller svært sjelden bruker drama også er de 
som i minst grad tror at elevene opplever drama lærerikt og nyttig, og som oftest sier at de 
ikke vet hvordan elevene opplever arbeid med drama (p<0.01).  
 
Blant de sju klasselærerne mener et klart flertall (5 av 7) at de fleste elevene opplever drama 
nyttig, vel halvparten (4 av 7) mener elevene opplever drama lærerikt, og et klart mindretall (2 
av 7) at elevene opplever drama utviklende.  
 

4.10.3 Elevenes vurderinger av drama mht læringsresultatet 
 
I spørreundersøkelsen mente over halvparten av elevene (54%) at lærere burde bruke drama 
for at de (elevene) skulle huske og lære bedre og snaut halvparten (48%)”for at vi skal lære 
om drama og teater”. Dette kommer og fram i elevenes åpne kommentarer. En 3-klassing sier 
”Jeg liker drama fordi vi lærer” og en 7-klassing forklarer læringen i drama med at en handler 
og er aktiv og er avhengig av at en må forstå hva en gjør for å gjøre det. To elever i sjuende 
klasse skriver: ”Det jeg liker best med drama er at du lærer mye mer med bruk av drama. Og 
da sitter det i hjernen.” og ”Det jeg liker best med drama er at vi viser det selv, vi lærer mye 
mer, og at vi er mer engasjerte på det som skjer” Også de eldste elevene i 10 klasse er opptatt 
av at de lærer av drama, og to av dem sier: ”Det jeg liker best med drama er at det får meg til 
å lære selv om jeg ikke pugger” og ”Drama gjør det lettere å huske stoffet vi har 
dramatisert”.  Elevene ser sammenhengen mellom det å lære og det å ha det kjekt og gøy. De 
gir uttrykk for at det er lettere å lære når de har det kjekt og gøy og sier at drama er en gøy 
måte å lære på: ”Vi har det kjekt og vi gjør noe nytt hver gang” og ”Det er gøy. Du lærer 
mer”.  
 
Elevene er og tydelig opptatt av at de liker å lære om det å spille roller og om drama og teater. 
Mange av elevene kommenterer det at en i drama lærer å gå inn i roller og spille ulike 
personer og typer: ”At me ska spela roller”, ”Liker best å spille roller som er ulike på 
hvordan jeg er. For eksempel veldig penslig, veldig streng!”, ”Det jeg liker best med drama 
er at det er kjekt å spille andre personer enn meg selv.”, ”Da kan du leve deg inn i en 
personlighet og ha en annen personlighet og skikkelse”, ”At vi får spille andre mennesker” 
og ”Jeg liker å opptre og prøve ut litt hvordan det er å leve som et annet menneske”.  At 
elevene er klar over at det å spille rolle kan trenes viser følgende kommentar: ”Jeg liker å gå 
inn i en annen verden. Improvisere og være noen andre. Øve på replikker og finne ut om jeg 
klarer det.”  
 
Svært mange av elevene gir uttrykk for at de liker å spille roller og skuespill og opptre for 
andre: ”Jeg liker å spille skuespill”, ”Jeg liker å opptre for andre” sier to av elevene i tredje 
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klasse. ”Jeg elsker å spille drama!!!!!” og ”Bare det å dramatisere…..bare spille drama!!” 
(med smiletegn bak), sier to av de eldste elevene.   

 

4.11 Lærernes vurderinger av om L97 har påvirket deres praksis  
 
Vi er i dette prosjektet spesielt opptatt av den formelle læreplan L97 i forhold til lærernes 
oppfattelse og gjennomføring av denne planen. Vårt hovedfokus er på drama som fagområde 
og metode i undervisningen, og vi var derfor interessert i lærernes vurdering av noen av de 
intensjonene i L97 som vi mener drama kan være med å ivareta. Vi var her spesielt interessert 
i læreplanens intensjoner om større vekt på elevsamarbeid, elevaktivitet, metodevariasjon, 
eksperimentering, den estetiske dimensjonen, bruk av drama og læringsmiljøet. Samtidig var 
vår forforståelse at det å ivareta disse intensjonene kunne få mer eller mindre ønskede 
konsekvenser som mer lærersamarbeid, mer planleggingsarbeid og økt interesse for drama.  
 
Lærerne ble bedt om å vurdere om L97 hadde ført til noen forandring i deres egen 
undervisning i forhold til påstander relatert til de nevnte intensjoner i L97 og eventuelle 
konsekvenser for elevenes skolehverdag og for lærerens arbeid. De fikk ni påstander å 
forholde seg til om hva L97 har ført til ut i fra deres erfaring. De tre påstandene om at L97 har 
ført til ”mer samarbeid mellom elevene”, ”større elevinnflytelse og elevaktivitet” og ”et bedre 
klasse- og læringsmiljø”, går mest direkte på elevene skolehverdag, mens de tre påstandene 
om at L97 har ført til ”mer samarbeid mellom lærerne”, ”økt arbeidsmengde i forhold til 
planlegging” og ”økt interesse for drama” går mest direkte på lærerens arbeid. Påstandene om 
at L97 har ført til ”større variasjon i arbeidsmåtene”, ”mer eksperimentering”, ”større vekt på 
den estetiske dimensjonen” og ”mer bruk av drama” angår elevenes og lærernes arbeid i like 
stor grad.  
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Figur 30: Lærernes vurdering av L97 sin betydning for deres praksis ( N = 365) 

  
Figur 30 viser at lærerne i surveyundersøkelsen mener L97 har hatt størst betydning når det 
gjelder elevenes skolehverdag. Vi ser at nesten to tredjedeler (63%) av lærerne mener at L97 
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har ført til mer samarbeid mellom elevene, og noe over halvparten (56%) at L97 har ført til 
større elevinnflytelse og elevaktivitet i undervisningen, mens godt en tredjedel (38%) mener 
at L97 har ført til et bedre klasse- og læringsmiljø for elevene. Når det gjelder lærernes eget 
arbeid mener snaut halvparten (48%) at L97 har ført til mer samarbeid mellom lærerne, rundt 
en tredjedel (34%) at L97 har ført til økt arbeidsmengde i forhold til planlegging og rundt en 
fjerdedel (24%) at L97 har ført til økt interesse for drama. Av påstandene som angår elevene 
og lærerne i like stor grad, mener rundt halvparten at L97 har ført til større variasjon i 
arbeidsmåtene (52%) og økt eksperimentering og utforskning (47%). Godt over en tredjedel 
(38%) mener at L97 har ført til at læreren legger større vekt på den estetiske dimensjonen i 
undervisningen og godt under en tredjedel (30%) at L97 har ført til økt bruk av drama.  
 
Figur 30 viser videre at lærerne er minst ”uenig” om de tre påstandene som er knyttet til 
elevenes skolehverdag, fra 8% til 11% er ”uenig” i disse, mens de er mest ”uenig” i 
påstandene som går på økt arbeidsmengde i forhold til planlegging (31%) og økt bruk av 
drama (33%). Kanskje det mest overraskende i resultatet er den relativt store andelen av 
lærerne som er ”usikker” på om L97 har ført til noen forandring. Tabellen under viser 
fordelingen i prosentpoeng mellom ”kanskje” og ”vet ikke” for ”usikker” gruppen.  
  

Tabell 35: L97 sin betydning for lærernes praksis 

N = 365   Enig Kanskje Vet ikke Uenig 
Mer elevsamarbeid 63 % 19 % 10 % 8 % 
Mer elevaktivitet 56 % 21 % 13 % 10 % 
Økt metodevariasjon 52 % 24 % 9 % 15 % 
Mer lærersamarbeid 48 % 20 % 15 % 17 % 
Mer eksperimentering 47 % 26 % 15 % 12 % 
Bedre læringsmiljø 38 % 34 % 17 % 11 % 
Vekt på den estetiske dim. 38 % 28 % 19 % 15 % 
Mer planleggingsarbeid 34 % 16 % 19 % 31 % 
Mer bruk av drama 28 % 27 % 12 % 33 % 
Økt interesse for drama 24 % 34 % 27 % 15 % 
 
 
Vi ser av tabell 34 at det er en relativ stor andel som sier at de ikke vet. Dette kan kanskje 
henge sammen med at 22% av lærerne har arbeidet i skolen under 5 år og 28% mellom 5 og 
10år. Materialet viser en tendens til at lærere som har arbeidet i skolen under fem år, i større 
grad enn de andre gruppene sier at de ”ikke vet” om L97 har ført til forandring i deres praksis, 
mens de som har arbeidet fra 5-10 år synes å være noe overrepresentert i gruppen ”kanskje”, 
med et par unntak. Når det gjelder påstandene om L97 har ført til økt eksperimentering og 
utforskning og større vekt på den estetiske dimensjonen, er det en tendens til at det er lærerne 
som har arbeidet inntil 10 år i skolen som er mest enige i disse påstandene. Det er følgelig 
ingen klare tendenser til at de lærerne som er usikre eller ikke vet, er de som har kortest 
fartstid i skolen. Det er funnet en klar og signifikant forskjell mellom gruppene når det gjelder 
to av påstandene. De som har jobbet lengst i skolen er mest enig i påstandene om at L97 har 
ført til mer samarbeid mellom lærerne og økt arbeidsmengde i forhold til planlegging 
(p<0.05).   
 
I forhold til lærernes grunnutdanning er det en tendens i materialet til at førskolelærerne i 
større grad enn de med allmennlærerutdanning og universitetsutdanning ikke er enige i 
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påstandene og det er funnet et par signifikante forskjeller. Førskolelærerne er minst enige i at 
L97 har ført til økt arbeidsmengde i forhold til planlegging, større elevinnflytelse og 
elevaktivitet og mer samarbeid mellom lærerne (p<0.05). 
 
I forhold til klassetrinn er det en tendens i materialet til at det er lærerne på ungdomstrinnet 
som i størst grad er enig i alle påstandene, og det er funnet noen klare og signifikante 
forskjeller mellom gruppene. Lærerne på ungdomstrinnet er mest enige i at L97 har ført til 
mer elevsamarbeid og økt elevinnflytelse og elevaktivitet (p<0.001), og i at L97 har ført til 
økt eksperimentering og utforskning, større variasjon i arbeidsmåtene og mer bruk av drama i 
undervisningen (p<0.05). 
 
I forhold til lærernes bakgrunn i drama er det ikke funnet noen klare og signifikante 
forskjeller mellom gruppene, med ett unntak. Lærere som har 10 vekttall eller mer i drama er 
mest enige i at L97 har ført til større vekt på eksperimentering og utforskning i 
undervisningen (p<0.05).    
 
Blant våre sju klasselærere har en arbeidet i skolen under 5 år, fire har mellom 5 og 10 års 
erfaring og to har mellom 16 – 20 års erfaring fra skolen. Av de to lærerne som kun har jobbet 
i forhold til L97, har den ene latt være å svare mens den andre har svart ”vet ikke” på alle 
påstandene. De andre fem klasselærerne er alle enige i at L97 har ført til større elevinnflytelse 
og elevaktivitet, større vekt på den estetiske dimensjonen, og et bedre klasse- og læringsmiljø. 
Et klart flertall er enig i at L97 har ført til mer bruk av drama, større variasjon i metodene, økt 
eksperimentering og utforskning, mer samarbeid mellom elevene, og økt interesse for drama. 
De er mest uenige i at L97 har ført til økt arbeidsmengde i forhold til planlegging   
 
Vi ser blant de 7 klasselærerne den samme tendensen som blant lærerne i surveyen. Lærere 
med mindre enn fem års ansiennitet har en tendens til å svare ”vet ikke” og lærerne med fra 5 
– 10 års erfaring en tendens til svare ”kanskje” oftere enn de andre gruppene, antakelig fordi 
disse har liten eller ingen erfaring med M87 og derfor ikke har noe å sammenligne med. 
 
 
4.12 Lærernes vurdering av L97 sin betydning for drama i skolen 
 
4.12.1 Lærernes vurdering av drama ved egen skole 
 
Lærerne ble i surveyen spurt om intensjonen i L97 med hensyn til drama, var innfridd ved 
deres skole. Graderingen i svaret ble gitt i form av påstandene ”allerede oppfylt”, ”jobbet en 
del med”, ” jobbet lite med”, ”ikke jobbet med”, ”vanskelig å oppnå” og ”et urimelig krav” 
som lærerne skulle forholde seg til mer kategorisk. Her kan det være på sin plass å påpeke at 
lærerne har svart på individnivå. Det betyr at lærerne ikke er jevnt fordelt på skolene og at for 
eksempel 50% av lærerne ikke representerer 50% av skolene.   
 
Figur 31 viser at halvparten av lærerne (50%) mener det ved deres skole er jobbet en del med 
drama, for å innfri L97 sine krav om drama som fagområde og arbeidsmetode i 
undervisningen. Dette synes å korrespondere med at også rundt halvparten (48%) er uenige i 
at det ikke er jobbet med drama ved skolen.  Rundt hver tiende lærer (11%) mener at målene 
allerede er innfridd ved deres skole, mens en fjerdedel (23%) mener L97 sine mål om drama 
er vanskelig å oppnå fordi lærerne mangler kompetanse. Det er likevel kun 6% som mener de 
representerer et urimelig krav og 3% mener at drama ikke er jobbet med i det hele tatt ved 
deres skole.  
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Figur 31: Lærernes vurdering av drama ved egen skole (N = 360) 

 
Det er ikke funnet noen signifikante forskjeller mellom hovedtrinnene med hensyn til 
lærernes vurdering av dramas stilling i skolen totalt sett, men det er funnet noen signifikante 
forskjeller med hensyn til lærernes grunnutdanning, ansiennitet og bakgrunn i drama. Det er 
en klar tendens til at det er førskolelærere som er mest uenige i drama i undervisningen er et 
urimelig krav (p<0.05). Videre er det lærere med 5-10 års ansiennitet som er mest uenige i at 
drama er jobbet en del med ved deres skole og det er lærere med minst 10 vekttall i drama 
som mener at L97 sine intensjoner om drama i undervisningen allerede er oppfylt ved deres 
skole (p<0.05).   
 Figur 31 viser totalt en meget stor grad av usikkerhet blant lærerne om 
situasjonen ved egen skole med hensyn til i hvilken grad drama er en del av undervisningen i 
tråd med L97 sine formuleringer. Tabell 36 viser fordelingen på skårene for ”kanskje” og 
”vet ikke” som er samlet i gruppen ”usikker” i figur 31.  
 

Tabell 36: Lærernes vurdering av drama ved egen skole 

N =360  enig Kanskje vet ikke  Uenig Totalt 
Drama jobbet en del med 50 % 16 % 21 % 13 % 100 % 
Drama jobbet lite med 22 % 15 % 38 % 25 % 100 % 
Drama allerede oppfylt 11 % 27 % 30 % 32 % 100 % 
Drama ikke jobbet med 3 % 4 % 45 % 48 % 100 % 
       
Drama vanskelig å oppnå 23 % 23 % 39 % 15 % 100 % 
Drama et urimelig krav 6 % 12 % 45 % 37 % 100 % 
 
Det er ikke funnet noen tendenser eller signifikante forskjeller mellom de ulike 
bakgrunnsvariablene når det gjelder det store antallet som er usikre og har svart ”kanskje” 
eller ”vet ikke”.  Totalt sett gir materialet grunnlag for å anta at rundt 11% av lærerne jobber 
ved skoler der L97 sine intensjoner om drama allerede er oppfylt, at 50% av lærerne jobber 
ved skoler der det er jobbet en del med drama og at minst 25 % av lærerne jobbe ved skoler 

 86



Aud Berggraf Sæbø: Drama i L97. Del av NFR  programmet Evaluering av Reform 97. 

© Høgskolen i Stavanger og forfatter 

der det er jobbet lite og ingenting med drama. Vi ser av tabellen at uenigheten og 
usikkerheten er minst med hensyn til om det er jobbet en del med drama, og størst med 
hensyn til at drama ikke er jobbet med i det hele tatt.  
 
Vi ser og at selv om nesten (46%) halvparten tror at L97 sine intensjoner kan være vanskelige 
å oppnå, er det likevel kun en snau femtedel (18%) som mener at L97 sine intensjoner med 
drama kan være et urimelig krav.  
 
Klasselærernes vurderinger er satt opp i tabell 37 og er oppgitt i prosent (til tross for det lave 
antallet) for lettere å se eventuelle forskjeller i forhold til det store utvalget i surveyen.  
 

Tabell 37: Klasselærernes vurdering av drama ved egen skole 

 NB! N = 7  enig kanskje vet ikke  Uenig Totalt 
Drama jobbet en del med 71 % 29% 0 % 0 % 100 % 
Drama jobbet lite med 29 % 57 % 0 % 14 % 100 % 
Drama allerede oppfylt 0 % 29 % 0 % 71 % 100 % 
Drama ikke jobbet med 14 % 0 % 0 % 86 % 100 % 
       
Drama vanskelig å oppnå 29 % 42 % 0 % 29 % 100 % 
Drama et urimelig krav 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 
 
I følge de sju klasselærerne er L97 sine intensjoner med drama ikke oppfylt ved noen av deres 
skoler, men 5 av 7 lærere sier at det er jobbet en del med drama ved deres skole, 2 av 7 sier 
det er jobbet lite med drama og 1 av 7 sier de ikke har jobbet med drama i det hele tatt ved 
skolen. 
 

4.12.2 Lærernes vurdering av L97 som en positiv utvikling for drama 
 
Lærerne i surveyundersøkelsen ble bedt om å ta stilling til seks påstander i forhold til om de 
opplevde L97 som en positiv utvikling for drama i grunnskolen.  
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Figur 32: Lærernes vurderinger av L97 som en positiv utvikling for drama (N = 378) 

 
Figur 32 viser at nesten to tredjedeler av lærerne (64%) opplever det som en positiv utvikling 
for drama at L97 forventer at drama blir brukt i undervisningen, mens rundt en tredjedel 
(35%) er usikre eller ikke vet. Over halvparten (53%) opplever det som en positiv utvikling at 
L97 vektlegger drama i tema- og prosjektarbeid, mens noe under halvparten (45%) er usikre. 
Godt under halvparten (44%) mener det er positivt at drama har fått egne målformuleringer i 
L97 og er gjort obligatorisk, mens halvparten (50%) er usikre. Vel en tredjedel (35%) mener 
elevene får en bedre opplæring i drama etter L97, mens godt under to tredjedeler (61%) er 
usikre. For alle disse fem påstandene er andelen som er uenig forsvinnende liten og kun fra 
1% til 4%. Den påstanden som skiller seg ut, er at det er en positiv utvikling for drama at L97 
har lagt opplæringen i drama til norsk. Her er 26% enige, 41% er usikre eller vet ikke og 33% 
er uenige.   
 
Det er ikke funnet noen tendenser eller signifikante forskjeller mellom lærerne med hensyn til 
hvilket trinn de underviser på eller for lærernes ansiennitet for noen av påstandene. Men det er 
en svak tendens til at lærerne som har vært under 20 år i skolen er mer positive til at drama 
har fått ”obligatoriske” mål og hovedmoment, enn de som har vært over 20 år i skolen.  
 
Det er funnet noen klare og signifikante forskjeller med hensyn til lærernes grunnutdanning 
og bakgrunn i drama. Lærerne med universitetsutdanning er mest positive til at L97 har gjort 
drama obligatorisk som fagområde og metode, og til at L97 forventer at drama blir brukt i 
tema- og prosjektarbeid (p<0.05). Når det gjelder lærernes bakgrunn i drama, er det de 
lærerne som mangler utdanning i drama som er minst positive til at drama har fått egne 
målformuleringer i L97. Tabell 38 viser fordelingen på skårene for ”kanskje” og ”vet ikke” 
som er samlet i gruppen ”usikker” i figur 32.  
 

Tabell 38: Lærernes vurdering av om L97 som en positiv utvikling for drama 

N = 378   enig kanskje vet ikke Uenig 
Forventer bruk av drama 64 % 18 % 17 % 1 % 
Drama i tema/prosjekt 53 % 25 % 20 % 2 % 
Drama er obligatorisk 44 % 26 % 26 % 4 % 
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Drama har fått egne mål 44 % 24 % 29 % 3 % 
Elevene får bedre opplæring 35 % 36 % 25 % 4 % 
Drama plassert i norsk 26 % 28 % 13 % 33 % 
 
Vi ser at den påstanden som totalt sett har størst tilslutning er at L97 forventer at drama blir 
brukt i undervisningen. Videre at den påstanden som det er mest uenighet om er at L97 har 
lagt opplæringen i drama til norskfaget. Vi ser ellers den samme tendens som vi før har sett i 
andre spørsmål omkring vurdering av drama i L97; lærerne gir uttrykk for stor grad av 
usikkerhet eller de vet ikke.  
 
De sju klasselærerne mener i meget stor grad at L97 har vært en positiv utvikling for drama i 
undervisningen. En av lærerne som kun har erfaring med L97 har svart ”vet ikke” på alle 
påstandene, men vi ser at fra de andre seks lærerne har alle påstandene fått en meget stor 
oppslutning. Likevel, den påstanden disse sju klasselærerne er mest uenige om er om det er 
positivt at L97 har lagt opplæringen i drama til norskfaget. Klasselærernes resultater er 
presentert i tabellen under og oppgitt i prosentpoeng (til tross for det lave antallet), slik at 
eventuelle forskjeller i forhold til det store utvalget i surveyen er lettere på se.  
 

Tabell 39: Klasselærernes vurdering av L97 som en positiv utvikling for drama 

NB! N = 7   enig kanskje vet ikke Uenig 
Forventer bruk av drama 86 % 0 % 14 % 0 % 
Drama i tema/prosjekt 72 % 14 % 14 % 0 % 
Drama er obligatorisk 86 % 0 % 14 % 0 % 
Drama har fått egne mål 86 % 0 % 14 % 0 % 
Elevene får bedre opplæring 86 % 0 % 14 % 0 % 
Drama plassert i norsk 58 % 14 % 14 % 14 % 
 
 
4.12.3 Lærerens vurdering av L97 som en negativ utvikling for drama 
 
Det er selvsagt ikke gitt om lærerne mener L97 har vært en positiv eller negativ utvikling for 
drama i skolen. Vi ba derfor lærerne om å ta stilling til fire påstander som begrunnelse for at 
de opplever L97 som en negativ utvikling for drama i skolen.  
 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Uklar begrepsbruk om drama

Drama burde blitt et eget fag

Målene forsvinner i fagene

Målene burde vært samlet

enig usikker uenig

 
Figur 33: Lærernes vurdering av L97 som en negativ utvikling for drama (N = 378) 
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Figur 33 viser at det er relativt få som totalt sett uttrykker enighet i at de opplever L97 som en 
negativ utvikling for drama, men det er et meget stort flertall som er usikre. Godt og vel en 
fjerdedel (28%) sier seg enige i at L97 burde samlet målene for drama i en egen dramaplan, 
mens vel halvparten (52%) er usikre eller vet ikke og en femtedel (20%) er uenige. Videre sier 
en femtedel (20%) seg enige i at dramamålene forsvinner i fagplanene, mens godt over 
halvparten (58%) er usikre eller vet ikke og noe over en femtedel (22%) er uenige. En snau 
femtedel (19%) er enige i at drama burde blitt et eget estetisk fag i skolen ved innføring av 
L97, mens halvparten (50%) er usikre eller vet ikke og en snau tredjedel (31%) er uenige. En 
av ti lærer (10%) er enige i at L97 er rotete og uklar i begrepsbruken om drama, mens rundt 
seks av ti (63%) er usikre eller vet ikke og rundt tre av ti (27%) er uenige.  
 
Vi ser her at det som aller mest preger resultatet er lærernes usikkerhet. Samlet sett uttrykker 
over halvparten usikkerhet, mens den andre halvparten deler seg i to. Rundt en fjerdedel er 
enige i påstandene og rundt en fjerdedel er uenige. Tabellen under viser fordelingen på 
skårene for ”kanskje” og ”vet ikke” som er samlet i gruppen ”usikker” i figur 33. 
 

Tabell 40: Lærernes vurdering av L97 som en negativ utvikling for drama 

N = 378   Enig kanskje vet ikke Uenig 
Målene burde vært samlet 28 % 28 % 24 % 20 % 
Målene forsvinner i fagene 20 % 29 % 29 % 22 % 
Drama burde blitt et eget fag 19 % 26 % 24 % 31 % 
Uklar begrepsbruk om drama10 % 27 % 36 % 27 % 
 
Det er ikke funnet noen signifikante forskjeller i forhold til hvilket hovedtrinn lærerne 
underviser på eller hvor lenge de har arbeidet i skolen, men det er funnet et par noen klare og 
signifikante forskjeller med hensyn til lærernes grunnutdanning og bakgrunn i drama for en 
av påstandene. Det er en tendens til at førskolelærerne og de med 3 vekttall drama fra 
førskolelærerutdanningen er mest enige i at dramamålene forsvinner i fagplanene (p<0.05). 
 
De sju klasselærerne er i større grad enn lærerne i surveyen enige i at de opplever L97 som en 
negativ utvikling for drama i grunnskolen. Alle de fire påstandene har fått større tilslutning av 
klasselærerne enn av lærerne i surveyen, men vi ser at kasselærerne uttrykker en større grad 
av usikkerhet her. Klasselærerne er mest enige i at L97 burde samlet målene for drama i en 
egen dramaplan og at drama burde blitt et eget fag ved innføring av L97. De er mest uenige 
om dramamålene forsvinner i fagplanene og om L97 er rotete og uklar i begrepsbruken om 
drama. En av lærerne som kun har erfaring med L97 har konsekvent svart ”vet ikke”. 
Klasselærernes resultater er presentert i tabellen under og oppgitt i prosentpoeng (til tross for 
det lave antallet), slik at eventuelle forskjeller i forhold til det store utvalget i surveyen er 
lettere å se.  
  

Tabell 41: Klasselærernes vurdering av L97 som en negativ utvikling for drama 

 NB! N = 7   Enig kanskje vet ikke Uenig 
Målene burde vært samlet 57 % 29 % 14 % 0 % 
Målene forsvinner i fagene 29 % 29 % 14 % 29 % 
Drama burde blitt et eget fag 57 % 29 % 14 % 0 % 
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Uklar begrepsbruk om drama29 % 29 % 14 % 29 % 

 

4.13 Lærernes vurdering av noen rammefaktorer for drama 
 
Lærerne i surveyundersøkelsen ble bedt om, med bakgrunn i sin erfaring, å ta stilling til 
følgende seks påstander om drama: ”det er god hjelp å få i fagenes lærebøker til dramafaglig 
arbeid”, ”det er behov for flere veiledningsbøker i drama”, ”drama burde være et eget fag i 
skolen med en egen fagplan”, ” bruk av drama burde være opp til den enkelte lærer”, ”rektor 
må støtte og legge til rette for bruk av drama” og ”drama bør styrkes i lærerutdanningen”.  
Figuren viser at et meget stort flertall av lærerne i surveyundersøkelsen sier seg enige med tre 
av påstandene, mens et langt mindre flertall sier seg uenige med de tre andre påstandene.   
 
Over to tredjedeler av lærerne er enige om at drama må styrkes i lærerutdanningen og at det er 
behov for flere veiledningsbøker i drama (72%) og nesten like mange (70%) mener at rektor 
må støtte og legge til rette for bruk av drama. Rundt en fjerdedel (24–25%) er usikre i forhold 
til disse tre påstandene.    

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Drama opp til læreren

God hjelp i lærebøkene

Drama burde vært eget fag

Rektor må støtte/tilrettelegge

Behov for veiledningsbøker

Drama må styrkes i LU

enig usikker uenig

 
Figur 34: Lærernes vurdering av noen rammefaktorer for drama i L97 (N = 378) 
 
For de tre andre påstandene er det derimot kun en fjerdedel (25%) som er enige i at drama 
burde være et eget fag i skolen med en egen fagplan, mens godt over en tredjedel (41%) er 
usikre og rundt en tredjedel (34%) er uenige. Knapt en femtedel av lærerne (19%) mener det 
er god hjelp å få i fagenes lærebøker til dramafaglig arbeid, mens rundt to femtedeler er usikre 
(44%) eller uenige (41%). 12% av lærerne mener at bruk av drama bør være opp til læreren, 
mens 44% er usikre og et flertall på 58% er uenige og mener at det ikke kan være opp til 
læreren å bestemme om drama skal brukes i undervisningen.  
 
Når det gjelder forskjeller mellom lærerne på de ulike hovedtrinnene er det ikke funnet noen 
klare og signifikante forskjeller, men det er en tendens til at lærerne på småskoletrinnet og 
mellomtrinnet sier det er god hjelp å få i lærebøkene (p=0.06), og at lærerne på mellomtrinnet 
i størst grad mener at bruk av drama bør være opp til den enkelte lærer (p=0.08) Det er ellers 
funnet noen svake tendenser i materialet ved at det er flest lærere på ungdomstrinnet som sier 
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det er behov for flere veiledningsbøker i drama, og at det er lærerne på småskole- og 
mellomtrinnet som er mest opptatt av at rektor må støtte og legge til rette for drama.  
 
Når det gjelder lærernes grunnutdanning er det kun funnet en signifikant forskjell mellom 
gruppene. Det er en klar tendens til at lærere med 3.3 vekttall drama fra førskolelærer 
utdanningen er enige i at det er god hjelp å få i lærebøkene.  
 
I forhold til lærernes ansiennitet er det de som har vært i skolen under fem år som er mest 
enige i at drama burde vært et eget fag i grunnskolen (p<0.05). Når det gjelder lærernes bruk 
av drama er det de som har 10 vekttall eller mer i drama som er mest enig i at drama burde bli 
et eget fag i grunnskolen, mens de som har 30 timers kurset fra allmennlærerutdanningen er 
mest uenig (p<0.05).  
 
Det er og en klar tendens til at dess oftere lærerne bruker drama, dess mer er de enige i at 
drama må styrkes i lærerutdanningen (p<0.05). Videre er det de som bruker drama av og til 
eller ofte som i størst grad er enig i at det er god hjelp å få i fagenes lærebøker (p<0.02) og at 
rektor må legge til rette og støtte for bruk av drama (p<0.001). De som sjelden eller aldri 
bruker drama, er mest uenig i disse to påstandene.  
 
Ellers er det en interessant, men meget svak tendens til at det er de som bruker drama 
sjelden/aldri og de som bruker drama ofte/svært ofte som i størst grad er enig i at drama bør 
være opp til den enkelte lærer. Tabellen under viser fordelingen mellom de som mener 
”kanskje” og ”vet ikke” i gruppen som er usikker i figur 34.  
  

Tabell 42: Lærernes vurdering av noen rammefaktorer for drama i L97 

N = 364   enig kanskje vet ikke Uenig 
Drama må styrkes i LU 72 % 14 % 10 % 4 % 
Behov for veiledningsbøker 72 % 18 % 7 % 3 % 
Rektor må støtte/tilrettelegge 70 % 17 % 8 % 5 % 
Drama burde vært eget fag 25 % 28 % 13 % 34 % 
God hjelp i lærebøkene 19 % 22 % 22 % 41 % 
Drama opp til læreren 12 % 17 % 13 % 58 % 
  

De sju klasselærerne uttrykker en langt større grad av tilslutning til påstandene om at drama 
må styrkes i lærerutdanningen og at rektor må støtte og legge til rette for drama i 
undervisningen, enn lærerne i surveyen gjør. Likevel ser vi at de fire første påstandene har 
samme rangering i begge gruppene. Ingen av klasselærerne mener det er god hjelp å få i 
fagenes lærebøker, men fordeler seg her i to nesten like grupper. Noe under halvparten sier 
”kanskje” og noe over halvparten er ”uenig”. Et stort flertall av klasselærerne mener at bruk 
av drama ikke skal være opp til den enkelte lærer (6 av 7), men en av klasselærerne på 
mellomtrinnet sier seg enig i at det må den enkelte lærer selv bestemme. Klasselærernes 
vurderinger er satt opp i tabell 43 og er oppgitt i prosent (til tross for det lave antallet) for 
lettere å se eventuelle forskjeller i forhold til det store utvalget i surveyen. 
 
 
Tabell 43: Klasselærernes vurdering av noen rammefaktorer for drama i undervisningen 
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 NB! N = 7   enig kanskje vet ikke uenig 
Drama må styrkes i LU 100 % 0 % 0 % 0 % 
Behov for veiledningsbøker 71 % 29 % 0 % 0 % 
Rektor må støtte/tilrettelegge 100 % 0 % 0 % 0 % 
Drama burde vært eget fag 72 % 14 % 0 % 14 % 
God hjelp i lærebøkene 0 % 43 % 0 % 57 % 
Drama opp til læreren 14 % 0 % 0 % 86 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 DRØFTING 
 

 
Vi vil her drøfte resultatene fra undersøkelsen samlet. Resultater fra den landsdekkende 
surveyundersøkelsen er hovedgrunnlaget for drøftingen, mens resultater fra intervjuene med 
klasselærerne og spørreundersøkelsen med elevene blir trukket inn der disse kan kommentere 
og utdype drøftingen. Drøftingen vil i hovedsak skje i forhold til de seks 
forskningsspørsmålene som ble presentert i innledningen.   
 

5.1 Hvilke mål og intensjoner har L97 med  drama som fagområde og metode? 
 
En formell læreplan bør i følge Goodlad (1979) være et resultat av samfunnet og politikernes 
ideologiske forestillinger om hvilke verdier skolen skal ivareta, samt grunnleggende 
perspektiver på hvilke konsekvenser dette får for skolens oppgave og hvordan denne 
oppgaven best kan realiseres gjennom skolens innhold og arbeidsmåter. To viktige 
ideologiske forestillinger for L97 var ideen om en nasjonal standard i opplæringen og 
målstyring som prinsipp for å ivareta effektivitetsperspektivet (Koritzinsky 2000). Ideen om 
den estetiske dimensjonens betydning for læring og utvikling  ble fokusert som et (av flere) 
grunnleggende prinsipp for all undervisning (St.meld.nr.29, 1994-95: 18) for å ivareta den 
skapende, aktive og utforskende elev og utvikle ”Det integrerte mennesket” (L97: 49-50). 
 
Drama og den estetiske dimensjonen i L97 
L97 er en målstyrt plan som stiller krav til skolens innhold og arbeidsmåter. Dette kommer 
klart fram i planens imperative språkbruk. L97 har en tydelig og klar intensjon om hva den vil 
at elevene skal lære og hvordan denne læringen skal foregå. Vi så i kapittel 4.1 at L97 har en 
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meget klar intensjon om at den estetiske dimensjonen skal ivaretas i all undervisning: Det skal 
legges stor vekt på skapende arbeid og kreative uttrykksformer. Elevene skal være aktive, 
handlende og selvstendige. De skal lære ved å gjøre. Den estetiske dimensjonen skal  løftes 
fram i undervisningen (L97: 75-76).  Planen er tydelig i forhold til drama når den i punktet 
om arbeidsmåter sier at drama som fagområde og metode er en del av innholdet og 
arbeidsmåtene i flere fag. Planen er klar på at alle tre aspekter i den estetiske dimensjonen 
skal ivaretas (også i drama) når den i umiddelbar fortsettelse sier at skapende virksomhet, 
opplevelser og kreative uttrykksformer skal løftes fram i undervisningen. 
 
Analysen av drama i L97 viste at de tre aspektene oppleve, utrykke og vurdere i den estetiske 
dimensjonen er meget ulikt ivaretatt. Tabell 9 viser at et stort flertall (82%) av de seksti 
hovedmomentene som integrerer drama handler om estetisk praksis; det at elevene selv skal 
bruke drama som uttrykksform og arbeide praktisk med drama. Den estetiske dimensjonen 
forstått som det å reflektere over og vurdere drama og teater, er ivaretatt i kun rundt en 
fjerdedel av hovedmomentene (27%), mens det å oppleve drama og teater i svært liten grad 
(8%) er ivaretatt i hovedmomentene. Det samsvarer med L97 sin intensjon om den skapende, 
aktive og handlende elev, og at det er praksis aspektet som er sterkest vektlagt i de 
hovedmomentene som integrerer drama.  Når det gjelder de andre to aspektene i den estetiske 
dimensjonen, er det kanskje forståelig at det å reflektere over og vurdere drama og teater har 
fått et noe mindre omfang enn det å arbeide praktisk, men det er helt uforståelig at det å 
oppleve drama og teater nesten ikke er vektlagt i det hele tatt.  
 
Vi finner den samme tendensen på hovedtrinnene med hensyn til fordelingen av aspektene 
estetisk opplevelse, estetsikk praksis og estetisk vurdering, men med noen unntak. På 
småskoletrinnet er alle aspektene oftest ivaretatt, mens på mellomtrinnet er det å oppleve 
drama og teater ikke nevnt i det hele tatt.  Selvsagt kan praktisk arbeid med drama gi elevene 
estetiske opplevelser og muligheter for estetisk refleksjon og vurdering, men da må læreren 
legge til rette for dette bevisst. L97 har her tydelig et manglende samsvar mellom det som 
planen sier om den estetiske dimensjonen og drama i den generelle delen, i forhold til hvordan 
dette konkretiseres i fagplanenes mål og hovedmoment for undervisningen. Misforholdet er 
særlig tydelig på mellomtrinnet der det å oppleve drama og teater ikke er omtalt i det hele tatt. 
 
Drama som fagområde og metode i L97 
Drama fikk ikke egen fagstatus ved innføring av L97, men ble som fagområde integrert i 
andre fag, først og fremst norsk. Prinsippet om endring gjennom målstyring førte dermed til at 
også dramafaglige mål og hovedmoment for undervisningen ble ivaretatt i den formelle 
læreplanen. Analysen av drama i L97 viser at drama har fått en omfattende plassering som 
fagområde i norsk, engelsk og musikk, dersom vi regner i forhold til antall hovedmoment som 
drama er integrert i. Vi fant i analysen av drama i L97 (tabell 12) at drama som fagområde er 
integrert i 16.4% av hovedmomentene i norsk, 12.5% i engelsk og 10.7% i musikk. I 
kroppsøving, matematikk og kunst og håndverk har drama som fagområde fått en langt mer 
beskjeden plass. I tillegg kommer at drama som metode og arbeidsmåte i følge L97, skal ha 
en plass i alle fag. Når L97 i den generelle delen sier at drama som fagområde og metode er 
en del av innholdet og arbeidsmåtene i flere fag, samsvarer det godt med at drama er omtalt i 
sju av ti fagplaner.  
 
Det en kan undre seg over er den forskjell vi finner mellom de enkelte klassetrinn og 
hovedtrinn når det gjelder integreringen av drama i faget. Hvorfor er for eksempel drama 
omtalt på alle trinn, med unntak av 8. klassetrinn, i musikk? Hvorfor er drama ikke omtalt på 
1. og 7. klassetrinn i engelsk? Det finnes ingen logisk grunn til at det kun er på 4. klassetrinn i 
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kunst og håndverk at drama er integrert. Elevene skal her jobbe med enkel scenografi. 
Forklaringen kan være at 4. klasse skal jobbe med dokketeater, men på den annen side skal 
alle klassetrinn fra og med andre klasse jobbe med dramatisering og/ eller ulike teaterformer. 
Det å lære noe om scenografi i kunst og håndverk burde være like aktuelt for alle, og ikke 
minst for de eldre elevene som skal arbeide med flest ulike teaterformer.  
 
Drama er integrert i 28 hovedmoment på småskoletrinnet. Elevene skal i løpet av de fire 
første årene jobbe med uttrykksformene rollelek, fantasilek, rollespill, improvisasjon, 
dramatisering, framføring, skuespill, syngespill og dokketeater. Når det gjelder dramafaglige 
innholdsmomenter skal elevene på småskoletrinnet jobbe med roller, replikker, stemmebruk, 
kroppsspråk, rekvisitter, enkel scenografi, kriterier for fremføring og sjangrene komedie og 
tragedie.  
 
På mellomtrinnet er drama integrert i 15 hovedmoment. Elevene skal i løpet av disse tre årene 
jobbe med uttrykksformene rollespill, improvisasjon, dramatisering, framføring, hørespill og 
skuespill. Av dramafaglige innholdsmoment skal de jobbe med stemmebruk, kroppsspråk, 
mime, dramatisk uttrykksevne, kriterier for framføring og dramatiske sjangrer.  
 
På ungdomstrinnet er drama integrert i 17 hovedmoment. Elevene skal i løpet av disse tre 
årene jobbe med uttrykksformene rollespill, improvisasjon, dramatisering, framføring, 
skuespill, revy, teater, hørespill og musikkdramatiske spill. Av dramafaglige innholdsmoment 
skal det jobbes med roller, replikker, stemmebruk, kroppsspråk, rekvisitter, dramatiske 
virkemiddel, kriterier for framføring, virkemidler i radio og TV, estetisk vurdering og 
teaterhistorie.  
 
Analysen av L97 viste (tabell 11) at drama totalt sett er bredest omtalt på småskole- og 
ungdomstrinnet og at en del uttrykksformer og dramafaglige innholdsmomenter ikke er omtalt 
på alle hovedtrinn. Det virker logisk at rolle- og fantasilek kun er omtalt på småskoletrinnet, 
men merkelig at rollespill er omtalt til og med 5. klasse og så på 8. klasse. Hvorfor er ikke 
rollespill en aktuell uttrykksform på 6.- 7.- 9. og 10. klassetrinn?  Hva kan være grunnen til at 
en på noen klassetrinn (for eksempel i 2. og 10.klasse) i stor grad nyanserer og konkretiserer 
det dramafaglige innholdet, mens en på andre klassetrinn (for eksempel i 6. klasse) kun bruker 
generelle og overordnede begrep?   Hvorfor skal mime bare være en uttrykksform på 
mellomtrinnet, og bare i 5. og 6. klasse? Det er ikke mulig å finne noen logisk forklaring på 
disse spørsmålene. Hva som er omtalt og hva som ikke er omtalt på de enkelte klassetrinn 
virker relativt tilfeldig.  
 
Ser vi på hva som totalt sett skal være innholdet på hvert av hovedtrinnene, med bakgrunn i at 
departementet gjennom Forskrift til Opplæringslova (1999) åpnet opp for å se på hvert av 
hovedtrinnene som en mer fleksibel enhet, blir bildet noe mer forståelig, men på langt nær 
logisk. På småskoletrinnet omtales drama meget variert og med en logisk progresjon når det 
gjelder uttrykksformene. Her starter drama med rolleleken og rollespill i første klasse og 
utvides så med dramatisering i andre klasse. I tredje klasse kommer framføring og skuespill 
til, og i fjerde klasse improvisasjon, syngespill og dokkespill. Når det gjelder arbeid med det 
dramafaglige innholdet i uttrykksformene, virker det merkelig at dette er sterkt nyansert på 
andre klassetrinn (som skal jobbe med roller, replikker, stemmebruk, kroppsspråk og 
rekvisitter), men ikke omtalt i det hele tatt på fjerde klassetrinn. Her finnes verken logikk eller 
progresjon.  
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På mellomtrinnet starter elevene med et bredt utvalg av uttrykksformer i femte klasse, disse 
reduseres sterkt i sjette klasse, og i sjuende klasse kommer nye teaterformer til. Når det 
gjelder arbeid med spesifiserte deler av det dramafaglige innholdet, som roller, replikker, 
stemmebruk og kroppsspråk, er dette nesten ikke omtalt her, men elevene skal arbeide med 
dramatisk uttrykksevne. Kanskje det kan være grunnen til at uttrykksformen mime kun er 
plassert på mellomtrinnet? Men hvorfor er det kun på mellomtrinnet det skal jobbes med 
elevenes dramatiske uttrykksevne, og hvorfor kun på 5. og 7. klasse? Vi kan se tilløp til en 
logisk progresjon i uttrykksformene på mellomtrinnet, men absolutt ikke i forhold til arbeid 
med det dramafaglige innholdet i uttrykksformene.  
 
På ungdomstrinnet er et bredt spekter av uttrykksformer representert. I 8.klasse skal det 
arbeides med rollespill, improvisasjon og dramatisering. Dette utvides i 9. klasse med 
framføring, skuespill, hørespill og musikkdramatiske spill og i 10.klasse kommer revy i 
tillegg. Det dramafaglige innholdet i arbeidet er langt bedre ivaretatt enn på mellomtrinnet. 
Det utvides til å omfatte arbeid med dramatiske virkemiddel og en større vekt på estetisk 
vurdering. Men, en kan spørre hvorfor dette først kommer inn i 10. klasse. Likevel, totalt sett 
dekker ungdomstrinnet et bredt spekter av dramafaget, med hovedvekten lagt på ulike 
teaterformer og stor grad av teaterfaglig  arbeid. 
 
Totalt sett dekker omtalen av drama i L97 et bredt spekter av dramafaget som absolutt kan 
ivareta en opplæring i drama som fagområde og metode. Dersom læreren legger opp til en 
undervisning i drama i samsvar med L97, vil elevene ha mulighet til å utvikle sin egen evne 
til å uttrykke seg i drama og de vil få kunnskap om drama og teater. De vil i noen grad kunne 
utvikle evnen til å reflekter over og vurdere dramatiske uttrykk. På alle hovedtrinn vil elevene 
kunne få praktiske erfaringer med ulike uttrykksformer. Arbeid med det dramafaglige innhold 
er i L97 minst vektlagt på mellomtrinnet, mens refleksjon og vurdering synes å være mest 
vektlagt på ungdomstrinnet fordi dette her relateres klart til det estetiske.   
  
Forventet omfang av drama i undervisningen 
Med utgangspunkt i L97 sine rammer for timetallet totalt sett på hvert av hovedtrinnene og i 
de enkelte fagene, er det mulig å anslå et rimelig omfang for drama på hvert av hovedtrinnene 
(tabell 15). Det ble i denne utregningen tatt hensyn til at drama er en av flere mulige kreative 
uttrykksformer og arbeidsmåter innenfor ”Skapande verksemd og kreative uttrykksformer” og 
at denne arbeidsmåten er en av fem omtale arbeidsmåter. Videre ble antall hovedmoment som 
integrerte drama utgangspunktet for å beregne omfanget av drama som fagområde. Resultatet 
ble at rundt 118 timer (15.5%) på småskoletrinnet, 100 timer (9.7%) på mellomtrinnet og 107 
timer (9.3%) på ungdomstrinnet bør integrere drama. Med utgangspunkt i et skoleår på 38 
uker, betyr dette at for å ivareta L97 sine intensjoner om drama som fagområde og metode bør 
drama i snitt være en del av undervisningen i 2 – 3 timer pr. uke.   
 
Dersom planens intensjoner om drama som fagområde og metode skal realiseres i skolens 
hverdag vil det kreve et omfang som i snitt representerer rundt 2 –3 timer i uka på hvert 
klassetrinn.  Det store og interessante spørsmål i denne sammenheng, er om dette realiseres i 
skolens hverdag. Det skal vi nå se nærmere på.   

 

5.2 I hvilken grad brukes drama?  
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Lærernes bruk av drama i undervisningen – totalt sett 
Undersøkelsen gir grunnlag for å anta at det i dag i beste fall er inntil 15%av lærerne som 
bruker drama ”ofte”, det vil si i et omfang på minst 2 timer hver uke, og dermed har mulighet 
til å gi elevene en opplæring i drama i tråd med L97. Videre kan vi anta at rundt 43% av 
lærerne bruker drama ”av og til”, det vil si i et omfang på minst 1 time i uka. Disse vil kunne 
innfri deler av L97 sine mål og hovedmoment for undervisningen. Minimum 36% bruker 
sjelden drama, det vil si drama inngår kun i deler av undervisningen fra en til seks uker i året 
og minst 6% bruker aldri drama. Disse to siste gruppene innfrir på ingen måte L97 sine 
intensjoner og mål om drama i undervisningen.  
 
Det ble ikke funnet noen signifikante forskjeller mellom trinnene når det gjaldt totalt omfang 
av drama i undervisningen, men det var en tendens til at drama ble brukt oftere på 
småskoletrinnet. Dette samsvarer bare delvis med at drama i L97 er integrert i flest 
hovedmoment på småskoletrinnet. Ut ifra omfanget av drama i L97 og at konsekvensen av 
dette bør være at drama inngår i 15% av undervisningen på dette hovedtrinnet (mot 10% på de 
to andre hovedtrinnene), burde det vært en klarere forskjell her, til fordel for småskoletrinnet.  
 
Blant de sju klasselærerne som vi intervjuet, var det en klar tendens til at drama ble brukt 
oftest på småskoletrinnet. Klasselæreren i 1. klasse som vi intervjuet forteller: ”Jeg bruker 
alltid dukken Mattias, hver dag, helst i matematikk i min egen gruppe. Mattias forstår ikke så 
mye av ”matten”, så elevene må lære han. Det er fantastisk å oppleve barnas forhold til 
dukken, de tror fullt og fast på at den er en person. Som en elev sa: ” Eg vett det e deg lerar, 
men eg glømme det heile veien”. Og en annen elev sa da jeg snakket om alt det rare som 
Mattias kunne finne på: ”Men det e jo egentlig deg lerar”.” 
 
Lærernes grunner for å ikke ivareta drama i L97 
Når undersøkelsen med all tydelighet viser at drama i L97 i begrenset grad ivaretas i lærernes 
praksis i den gjennomførte lærerplanen, er det viktig å prøve å finne ut hva dette kan skyldes. 
Nesten halvparten av lærerne, hele 45%, besvarte spørsmålet om hvorfor de sjelden eller aldri 
bruker drama i undervisningen. Den aller viktigste grunnen til at lærerne på alle tre 
hovedtrinn, sjelden eller aldri bruker drama, er at de kan for lite. 38% oppgir dette som grunn. 
Her fant vi en klar forskjell  med hensyn til lærernes grunnutdanning. Det er flest  
allmennlærere og lærere med universitetsutdanning som sjelden eller aldri bruker drama fordi 
de kan for lite (p<0.001). Når 46% av lærerne mangler bakgrunn i drama og rundt 20% kun 
har inntil 5 dager med etterutdanning i drama, er det meget sannsynlig at 38% selv sier at de 
kan for lite til å bruke drama. Når kun 12% sier og at de aldri eller sjelden bruker drama fordi 
pensum er for stort, er det langt mindre enn forventet. Men, som forventet er det flest lærere 
på mellom - og ungdomstrinnet som oppgir dette som grunn for ikke å bruke drama (p<0.05).  
 
Det at drama kan skape for mye uro og støy, er det kun 6% som har oppgitt som grunn. Det er 
ytterst få som sier at drama ikke passer i deres fag (1%) eller som hadde andre grunner (1%) 
for sjelden og aldri bruk av drama.  
 
Vi finner det meget sannsynlig at den viktigste grunnen til at lærere  sjelden eller aldri bruker 
drama, er at de kan for lite om drama. Drama er et fag som aldri har vært obligatorisk i vårt 
skole- og utdanningssystem, med noen få unntak. Drama har alltid vært obligatorisk på lik 
linje med musikk og forming i førskolelærerutdanningen, og i videregående skole ble drama 
fra 1994 en del av studieretningen musikk, dans og drama.   
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Ser vi variabelen ”kan for lite” i forhold til lærernes bakgrunn i drama og i forhold til deres 
bruk av drama, finner vi klare og signifikante forskjeller. De som selv mener at de kan for lite, 
er også de som har ingen eller liten bakgrunn i drama og som sjelden eller aldri bruker drama 
(p<0.001).  
 
Bruk av drama i fag, tema, prosjekt og skolens - og elevens valg 
Undersøkelsen viser at drama blir brukt i meget forskjellig grad i fag, tema, prosjekt og 
skolen og elevenes valg. Drama blir brukt oftest i faglig arbeid. Rundt halvparten (48%) 
bruker her drama i to timer i måneden eller oftere. Dernest kommer bruk av drama i tema 
hvor snaut en tredjedel av lærerne (30%) bruker drama i to timer i måneden eller oftere. Rundt 
hver tiende lærer bruker drama i to timer i månedene i prosjektarbeid (13%) og i skolen og 
elevenes valg (10%).  
 
Det ble funnet signifikante forskjeller mellom trinnene i forhold til bruk av drama i fag, tema, 
prosjekt og skolen - og elevenes valg. Drama brukes oftere i faglig arbeid og temaarbeid på 
småskoletrinnet enn på ungdomstrinnet (p<0.05), og drama brukes oftere i prosjektarbeid på 
mellom – og ungdomstrinnet enn på småskoletrinnet (p<0.05). Denne forskjellen kan 
antakelig forklares i relasjon til L97. L97 bruker begrepet temaorganisering av 
undervisningen på småskoletrinnet og begrepet tema- og prosjektarbeid på mellom - og 
ungdomstrinnet (L97:83). Dette kan forklare den forskjellen vi fant mellom trinnene når det 
gjelder tema og prosjektarbeid. Kanskje det i realiteten ikke er noen forskjell mellom trinnene 
dersom vi ser tema- og prosjektarbeid under ett. Den forskjellen vi da ender opp med er at 
drama brukes oftest i faglig arbeid på småskoletrinnet.  
 
Med hensyn til omfanget av drama, gir denne undersøkelsen totalt sett, grunnlag for å si at en 
til to av ti lærere (15%) gjennomfører den formelle læreplan, L97, med hensyn til drama i 
undervisningen og at fire av ti lærere (43%) delvis gjennomfører den. Det betyr at godt 
halvparten av lærerne helt eller delvis realiserer drama i undervisningen i tråd med L97, mens 
den andre halvparten ikke ivaretar drama i et rimelig omfang i forhold til mål og intensjoner i 
L97.   
 
En av klasselærerne som vi intervjuet på småskoletrinnet og som hører til den gruppen som 
ivaretar drama sier: ”Elevene oppfatter ikke alltid at det er drama. Bruker det ofte, så 
integrert at det bare kommer av seg selv. Bruker drama både som elev - og læreraktivitet. 
Lager opplegg med drama, men av og til blir det bare slik at jeg ser at her kan jeg bruke 
drama og da gjør jeg det. Fortelling bruker jeg mye. Jeg skaper fiksjon gjennom fortelling. I 
dramaforløp planlegger jeg starten og så kan det skje mye inni mellom, men jeg passer på at 
avslutningen henger sammen med starten.”  
 
Ønsker elevene at lærerne skal bruke mer drama? 
Elevene vi har med i denne undersøkelsen er så heldige å ha lærere som bruker drama jevnlig 
og som dermed hører til den gruppen lærere som helt eller delvis innfrir kravene i L97 i 
forhold til omfang av drama i undervisning. Flertallet av elevene (61%) mener lærerne bør 
bruke mer drama i timene, en femtedel (19%) sier ”kanskje” og resten fordeler seg på ”nei” 
og ”vet ikke” (figur 11). Det er flest blant de eldste elevene som ønsker mer drama i timene 
og færrest blant de yngste. Dette reflekterer nokså sikkert det faktum at de yngste elevene har 
en mer variert undervisning generelt sett og dermed ikke det samme behovet for variasjon 
som de eldre elevene har (Klette 2003). I tillegg har de yngste elevene i større grad enn 
elevene på de høyere klassetrinnene, sin egen klasselærer i de fleste fagene. Dersom denne 
læreren bruker drama, har vi funnet at det betyr at drama brukes i de fleste fag. Særlig på 
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ungdomsskolen vil elevene ha flere lærere som dekker fagene og antakelig bruker drama i 
svært ulik grad.  
 
Når disse elvene som tross alt opplever drama relativt jevnlig i undervisningen ønsker mer 
drama, må vi anta at de elevene som sjelden og aldri erfarer drama, i minst like stor grad ville 
mene at lærere burde bruke mer drama i undervisningen. Det var flest elever som sa nei til 
mer drama blant de elevene som erfarer drama oftest. Når flertallet av elevene ønsker mer 
bruk av drama i undervisningen, kan det ses på som et indirekte uttrykk for at elevene mener 
at den erfarte læreplan ikke er i samsvar med den formelle plan, med hensyn til omfanget av 
drama i undervisningen. På den annen side kan elevenes ønske om mer drama i 
undervisningen selvsagt og være et uttrykk for at de ønsker mer drama enn L97 legger opp til.  
  

5.3 Den estiske dimensjonen i lærernes praksis 
 
Den estetiske dimensjonen var et nytt begrep som ble lansert i forbindelse med L97 og som 
ble definert til å omfatte  skapende virksomhet, refleksjon, opplevelse og uttrykk, og en 
bevisst holdning til kunst og estetikk (St.meld.nr.29, 1994-95:18). Alle kunst- og uttrykksfag  
vil kunne ivareta denne dimensjonen og i L97 skal denne oppgaven også ivaretas av drama 
som uttrykksform og arbeidsmåte. Når undersøkelsen vår viser (figur 12) at rundt halvparten 
av lærerne (46%) bruker drama for å ivareta den estetiske dimensjonen i drama ”ofte” eller 
”av og til”, mens den andre halvparten (54%) ”sjelden” og ”aldri” bruker drama med tanke på 
den estetiske dimensjonen, er ikke denne dimensjonen godt nok ivaretatt i lærernes praksis. 
Vi fant en svak tendens til at lærere med ”30 timer kurs i drama”, som ble innført ved ny 
lærerutdanning i 1992 og gjort obligatorisk ved revisjon av lærerutdanningen i 1998, i større 
grad bruker drama for å ivaretar den estetiske dimensjonen enn de med annen 
dramabakgrunn.  
 
Dette resultatet forteller antakelig mest om lærernes bevissthet i forhold til begrepet den 
estetiske dimensjonen, som ble lansert i forbindelse med forarbeidet til L97 og som inngår 
som pensum i flere av allmennlærerutdanningen fagstudier, inkludert ”30 timer kurs i drama”. 
Dersom læreren bruker drama arbeides det jo med den estetiske dimensjonen. Vårt resultatet 
kan være et uttrykk for om lærerne mener dramaarbeidet har estetiske kvaliteter. Det kan 
forklare at 27% sier at de aldri vektlegger den estetiske dimensjonen i dramaarbeidet, mens 
det kun er rundt 6% som absolutt aldri bruker drama. Det er en klar og signifikant forskjell i 
forhold til lærernes bruk av drama med hensyn til det å ivareta den estetiske dimensjonen. 
Dess oftere lærerne bruker drama, dess oftere ivaretar de alle tre aspektene i den estetiske 
dimensjonen (p<0.000) og forskjellen er aller størst når det gjelder det å arbeide praktisk med 
drama og minst for det å oppleve drama og teater. 
 
Ingen av aspektene oppleve, utføre eller vurdere i den estetiske dimensjonen blir vektlagt 
særlig ”ofte” av lærerne. Det å arbeide praktisk med drama blir oftest vektlagt (15%), deretter 
kommer det å oppleve drama (11%) og på siste plass det å vurdere drama og teater (4%).  
Inkluderer vi de som ”av og til” vektlegger et av aspektene, finner vi at tre fjerdedeler av 
lærerne vektlegger at elevene opplever og arbeider praktisk med drama ”ofte” eller ”av og 
til”, mens under halvparten vektlegger det å vurdere drama i samme grad.  
 
Dette samsvarer bare delvis med omtalen av disse tre aspektene i forhold til drama i L97. 
Både i L97 og i lærernes praksis er det å arbeide praktisk med drama vurdert som omtrent like 
viktig. Praktisk arbeid er integrert i 78% av hovedmomentene og 75% av lærerne vektlegger 
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praktisk arbeid med drama ofte eller av og til.  I L97 er det å oppleve drama/teater integrert i 
kun 8% av hovedmomentene, mens 79% av lærerne sier de ofte eller av og til vektlegger 
dette. Når det gjelder det å vurdere drama/teater er dette i L97 integrert i 27% av 
hovedmomentene, mens 43% av lærerne ofte eller av og til vektlegger dette. Her ser det ut til 
at lærerne i større grad enn omtalen av drama i L97 pålegger dem, ivaretar estetisk opplevelse 
og estetisk vurdering i forhold til drama.  
 
Når det gjelder lærernes vektlegging av praktisk arbeid med drama er det ingen forskjell 
mellom trinnene, men vi finner klare og signifikante forskjeller mellom trinnene når det 
gjelder det å oppleve og det å vurdere drama/teater. Når det å oppleve drama/teater i lærernes 
praksis vektlegges oftest på småskoletrinnet (p<0.05), er det delvis i samsvar med analysen av 
L97. På mellomtrinnet er det å oppleve drama/teater ikke integrert i målmomentene i det hele 
tatt, mens det på ungdomstrinnet er likestilt. Når det å vurdere drama/teater vektlegges oftest 
på ungdomstrinnet (p<0.05), er det delvis i samsvar med vår analyse av L97. Når det gjelder 
det å vurdere drama/teater, vektlegges dette i L97 minst på mellomtrinnet, mens det er nesten 
likestilt på småskole – og ungdomstrinnet i de hovedmomentene som integrerer drama.  
Likevel, de begrepene som brukes på ungdomstrinnet (registrere, bli bevisst, diskutere, drøfte 
og vurdere) representerer en mer krevende vurdering enn de som brukes på småskoletrinnet 
(snakke om, samtale om og vurdere).  I tillegg skal det å forholde seg kritisk til lærestoffet 
generelt sett,  vektlegges i langt større grad på ungdomstrinnet. (L97: 75) 
 
Forklaringen på forskjellene mellom trinnene ligger antakelig ikke i L97, men i lærernes 
grunnutdanning. Førskolelærerne (som arbeider på småskoletrinnet) er minst opptatt av at 
elevene skal vurderer drama/teater (p<0.05), mens de med universitetsutdanning (der de fleste 
arbeider på ungdomstrinnet) vektlegger dette oftest (p<0.05).  Omvendt, er førskolelærerne 
mest opptatt av at elevene skal arbeide praktisk med drama, mens de med 
universitetsutdanning er minst opptatt av dette aspektet. Totalt sett gir dette et bilde av drama 
på småskoletrinnet som har overvekt på opplevelse og praktisk arbeid i forhold til 
vurderingssiden, og et bilde av drama på ungdomstrinnet der vurdering har overvekt, mens 
opplevelse og praktisk arbeid er mer manglende. På mellomtrinnet synes fordelingen å være 
mer jevn.   
 

5.4 I hvilke fag brukes drama? 
 
Fordi drama i L97 har sin faglige basis i norskfaget er det disse lærernes bruk av drama i 
norsk, og eventuelle andre fag de underviser i, denne undersøkelsen har studert. Som 
forventet underviser nesten alle respondentene i norsk, men overraskende mange underviser 
og i resten av skolens fag. Tabell 24 viser at antall fag som den enkelte lærer underviser i, 
reduseres oppover på hovedtrinnene. Vårt utvalg er i ulik grad representativt i forhold til alle 
lærerne som underviser i de ulike fagene, med unntak av norsk.  
 
Undersøkelsen viser at drama blir brukt av flest lærere i de fagene der drama er spesifikt og 
noe bredt omtalt i fagplanene (figur 15). Drama er bredest omtalt i norsk og nesten alle 
lærerne som underviser i norsk (90%) bruker drama (fra ofte til sjelden) i undervisningen. Når 
et klart flertall av dem som underviser i musikk (79%), KRL (72%), engelsk (61%) og 
kroppsøving (57%) bruker drama (fra ofte til sjelden) samsvarer det med at det er i disse 
fagene drama er omtalt i fagplanen og inngår i hovedmomentene for undervisningen. Når en 
del av de som underviser i samfunnsfag (41%) og i natur og miljøfag (23%) bruker drama (fra 
ofte til sjelden) samsvare det med L97 sin omtale om drama som uttrykksform og metode i 
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den generelle delen av læreplanen. Når drama blir brukt av svært få lærere i kunst og 
håndverk og matematikk (14%) er dette mer enn forventet i forhold til disse to fagplanene. I 
kunst og håndverk er drama kun omtalt i et hovedmoment på fjerde klassetrinn og siden kunst 
og håndverk er et estetisk fag med mange muligheter til kreative og skapende uttrykksformer, 
må vi anta at behovet for å bruke drama som metode i dette faget er noe mindre enn i andre 
fag. I matematikk er drama omtalt i to hovedmoment på småskoletrinnet. I heimkunnskap er 
ikke drama omtalt i det hele tatt, men brukes av noen få lærere (4%).  
 
I norsk, engelsk, samfunnsfag og heimkunnskap er det ingen signifikante forskjeller mellom 
trinnene, mens det i de andre fagene er klart flest lærere som bruker drama på 
småskoletrinnet. Dette resultatet kan reflekterer det faktum at L97 sier at fagene på 
småskoletrinnet i stor grad skal være temaorganisert og at det faglige arbeidet ofte deles inn i 
mindre økter på småskoletrinnet. Men det kan like gjerne være at dette skyldes at lærerne på 
småskoletrinnet underviser i de aller fleste fagene, mens dette i mindre grad gjelder lærerne på 
mellom – og ungdomstrinnet. Den største forskjellen finner vi i matematikk og kunst og 
håndverk, hvor 8 av 10 lærere som bruker drama i faget, arbeider på småskoletrinnet 
(p<0.001). Dette kan kanskje henge sammen med at det kun er på småskoletrinnet drama er 
omtalt i disse to fagplanene. Når 6 av 10 som bruker drama i musikk arbeider på 
småskoletrinnet (p<0.01) viser det godt samsvar med L97, fordi småskoletrinnet har flest 
hovedmoment som inkluderer drama i musikk. Men når 7 av 10 lærere som bruker drama i 
kroppsøving og 6 av 10 som bruker drama i natur- og miljøfag arbeider på småskoletrinnet 
(p<0.01), viser dette et manglende samsvar med L97. I kroppsøving har drama bredest omtale 
på mellomtrinnet og i natur- og miljøfag omtales ikke drama i det hele tatt.   
 
Vi fant stor grad av samsvar mellom de fagene lærerne bruker drama i (fra ofte til sjelden) og 
de fagene elevene mente lærerne kunne bruke drama i. To tredjedeler av elevene (70%) mener 
lærerne kan bruke drama i norsk og rundt halvparten at lærerne kan bruke drama i KRL (55%) 
og engelsk (48%). Godt under halvparten av elevene (42%) mener drama kan brukes i musikk 
og nesten like mange (38%) i samfunnsfag. En sammenstilling av lærernes og elevenes 
rangeringer med hensyn til bruk av drama i fagene (figur 16), viser at de fire som får høyest 
prioritet er de samme fagene for både lærerne og elevene: Det er fagene norsk, KRL, engelsk 
og musikk. Vi fant at elevenes vurderinger i relativt stor grad hang sammen med deres 
erfaringer med drama i undervisningen.  
 
Totalt sett gir dette resultatet grunnlag for å si at det er samsvar mellom den formelle 
læreplanen L97 og lærernes praksis, og den gjennomførte plan med hensyn til hvilke fag 
drama brukes i.  
 
 

5.5 Bruk av dramafaglige uttrykksformer og metoder i undervisningen 
 
Som fagområde og metode har drama sine særegne uttrykksformer som alle kan fungere fra 
overfladisk spill og konkretisering av lærestoffet til et nyansert dramatisk uttrykk som 
reflekterer og vurderer lærestoffet. Vi var her først og fremst opptatt av hvilke uttrykksformer 
og metoder elevene arbeidet med og i hvilken grad læreren vektla å arbeide med det 
dramafaglige innholdet og selve uttrykksformen når drama ble brukt i undervisningen 
 
Ingen dramafaglige uttrykksformer eller metoder kan sies å bli ofte brukt i undervisningen. 
De ulike uttrykksformene er høyst forskjellige med hensyn til hvor tidkrevende de er eller kan 
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være, derfor kan det være noe uheldig å lage en rangering av hvilke som blir mest brukt. En 
improvisasjon vil, for eksempel, som oftest bare være en liten del av en time, mens det å 
arbeide med teater kan kreve mange timer over flere uker. Dette bør tas inn i vurderingen når 
vi vurderer forholdet mellom bruken av de ulike uttrykksformene. Likevel, rangeringen 
forteller en god del om hva lærerne vektlegger i sin undervisning.  
 
Den uttrykksformen som blir aller oftest brukt er rollelek. Vel halvparten bruker rollelek en 
gang i måneden eller oftere, men av disse er det er kun en av fem lærere som bruker rollelek 
hver uke. Dernest er de mest brukte uttrykksformene og metodene rollespill, improvisasjon, 
mime, og dramatisering. Rundt halvparten av lærerne bruker disse en gang i måneden eller 
oftere, men det er kun rundt en av ti lærere som bruker dem hver uke. Skuespill, musikal og 
revy er annerledes som uttrykksform, fordi disse kan være mer tidkrevende aktiviteter enn de 
andre, og slik sett kan omfanget ”1-2 ganger i året” bety at det brukes relativt mye tid på 
denne uttrykksformen. Nettopp derfor er det viktig å påpeke at fire av fem lærerne arbeider 
med skuespill en gang i året eller oftere. Lærer-i-rolle, bildeteater, forumspill og dramaforløp, 
som ikke er omtalt i L97,  brukes i svært liten grad. Rundt en av fem lærere (20%) bruker 
lærer-i-rolle og bildeteater en til to ganger i måneden, under 10% bruker dramaforløp og 2% 
bruker forumspill en til to ganger i måneden. Hørespill er den av uttrykksformen som brukes 
aller minst blant de som er omtalt i L97.  
 
Det ble funnet en del signifikante forskjeller mellom trinnene. Når undersøkelsen viser at 
rollelek og dokkespill brukes oftest på småskoletrinnet og rollespill brukes minst på 
ungdomstrinnet (p<0.01) er det i samsvar med L97. Det som overrasket her, var at rollelek ble 
brukt på alle hovedtrinn, for L97 omtaler kun rollelek i første og tredje klasse, samtidig som 
planen vektlegger at lek skal ha en bred plass på småskoletrinnet. Når andre undersøkelser har  
vist at rollelek i småskolen oftest forstås som frilek (Solstad 2003), kan det være tilfellet også 
i vår undersøkelse. Dersom det er slik at lærerne tolker rollelek som frilek, kan det bety at 
rolleleken (som var den oftest brukte uttrykksformen) antakelig ikke er en del av den faglige 
undervisningen. Solstad konkluderer likevel med at det synes som om førskolelærerne har 
bidratt til en mer lekpreget tilnærming til læring, og at denne formen for lek har fått generell 
innpass i skolen.  Rollespill omtales til og med femte klasse og på åttende klasse, og 
dokketeater i tredje og fjerde klasse, så her er det samsvar mellom læreplan og lærernes 
praksis. 
 
Når undersøkelsen viser at dramatisering og mime er oftest brukt på småskoletrinnet (p<0.01) 
er dette ikke i samsvar med L97. Kun på ungdomstrinnet inngår dramatisering på alle 
klassetrinn og mime er kun omtalt på mellomtrinnet. Det er ikke forskjell mellom trinnene når 
det gjelder lærernes bruk av skuespill, musikal/revy, hørespill, bildeteater, forumspill og 
dramaforløp. For skuespill, musikal/ revy og hørespill, som er omtalt i L97 er det her delvis et 
manglende samsvar med L97. Skuespill er omtalt like mye på alle tre hovedtrinn i L97, mens  
kabaret, revy og hørespill ikke er omtalt på småskoletrinnet i det hele tatt.    
 
I forhold til lærernes grunnutdanning er det en klar tendens til at førskolelærerne oftest bruker 
rollelek, rollespill, improvisasjon, dramatisering, mime, lærer-i-rolle og dokkespill (p< 0.01). 
I forhold til lærernes bakgrunn i drama er det en klar tendens til at alle som har 10vt drama 
eller mer, bruker alle uttrykksformer og metoder oftest (p<0.001), med unntak av rollelek, 
lærer-i-rolle, forumspill og dokkespill som ble brukt oftest av de med 3,3 vekttall drama fra 
førskolelærerutdanningen (p<0.001), og hørespill og skuespill der vi ikke fant signifikante 
forskjeller mellom gruppene. Det kan bety at det er allmennlærerne som arbeider mest med 
framføring og skuespill på småskoletrinnet og at førskolelærerne, som jo har 3,3 vekttall 
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drama i sin grunnutdanning, arbeider mest med de mer prosessorienterte metodene. Videre er 
det nokså sannsynlig at det er førskolelærerne med sin dramakompetanse, som er grunnen til 
at elevene på småskoletrinnet i størst grad arbeider praktisk med drama. 
 

5.6 Arbeid med det dramafaglige innholdet i undervisningen 
 
Det å bruke drama som uttrykksform og arbeidsmåte i undervisningen, forutsetter at læreren 
kan noe om drama. Det minste er selvsagt å vite noe om hva som kjennetegner de ulike 
uttrykksformene. Læreren må ha en forestilling om hvordan for eksempel en rollelek, en 
improvisasjon, et lærer-i-rolle spill eller en dramatisering foregår. Men i tillegg trenger 
læreren kunnskaper om hvordan det kan jobbes med det dramafaglige innholdet i forhold til 
det tematiske innholdet som skal bearbeides, utforskes og uttrykkes i den valgte 
uttrykksformen. Drama som fagområde i L97 integrerer arbeidet med dramafaglige 
innholdsmoment, det vil blant annet si dramatiske grunnelementer, virkemidler og dramaturgi 
(Grunnskolerådet 1987) i fagplanenes hovedmoment for undervisningen (tabell 11).   
 
Undersøkelsen viser at i arbeidet med det dramafaglige innholdet, vektlegges det å arbeid med 
roller, replikker, stemmebruk og kroppsspråk oftest. Flertallet av lærerne (fra 68 % til 78 %) 
vektlegger dette i elevens arbeid ”ofte” eller ”av og til” når drama inngår i undervisningen.  
 
Det å arbeide med vurderingskriterier for framføring vektlegges i noe mindre grad av lærerne. 
En av ti lærere (11%) vektlegger dette ”ofte” og tre av ti (30%) vektlegger dette ”av og til” 
når elevene arbeider med drama.  
 
Arbeid med undertekst, dramatiske virkemidler, dramaturgi, dramatiske sjangrer, kostymer, 
rekvisitter, sminke og scenografi, vektlegges i svært liten grad ”ofte” (fra 0-4%) når elevene 
arbeider med drama. Likevel, to av fem lærere vektlegger arbeidet med dramatiske 
virkemiddel, kostymer og rekvisitter ”av og til” i dramaarbeidet. Lærerne vektlegger meget  
sjelden arbeid med undertekst, sjangrene komedie og tragedie og scenografi og aller minst 
sminke, dramaturgi og teaterhistorie  
 
I følge lærerne arbeider alle elvene like ofte med roller, replikker, stemmebruk, kroppsspråk 
og like sjelden med scenografi og sminke. Når det gjelder arbeid med de fire første 
innholdsmomentene samsvarer dette godt med L97, hvor det å arbeide med roller, replikker, 
stemmebruk og kroppsspråk er omtalt direkte på småskole- og ungdomstrinnet, og som 
dramatisk uttrykksevne på mellomtrinnet. Scenografi, derimot er kun omtalt på 
småskoletrinnet og sminke er ikke omtalt på noen trinn. 
 
Når det gjelder forskjeller mellom trinnene arbeider elevene på ungdomstrinnet oftest med 
sjangrene komedie og tragedie, kriterier for framføring og teaterhistorie (p<0.001) og med 
dramatiske virkemidler og dramaturgi (p<0.05), småskoletrinnet mest med rekvisitter og 
minst med undertekst (p<0.05) og ungdomstrinnet minst med kostymer (p<0.01). Dette 
samsvarer bare delvis med L97, fordi arbeid med dramatiske sjangrer og kriterier for 
fremføring er vektlagt på alle hovedtrinn i L97, mens arbeid med teaterhistorie, dramatiske 
virkemidler og dramaturgi kun er omtalt på ungdomstrinnet. Rekvisitter er også omtalt på 
ungdomstrinnet, mens undertekst ikke er omtalt i det hele tatt i L97.  
 
I forhold til lærernes grunnutdanning arbeider førskolelærerne oftest med roller (p<0.05), 
allmennlærerne oftest med replikker (p<0.05) og de med universitetsutdanning oftest med 
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sjangrene komedie og tragedie, kriterier for framføring og teaterhistorie. I forhold til 
bakgrunn i drama er det ikke funnet noen signifikante forskjeller i forhold til arbeid med 
stemmebruk, rekvisitter, scenografi, kostymer og teaterhistorie. Videre er det funnet en klar 
og tydelig tendens til at de med 3,3 vekttall drama fra førskolelærerutdanningen arbeider 
oftest med roller og minst med replikker (p<0.05) og at de med 10vt drama eller mer arbeider 
oftest med resten av det dramafaglige innholdet i tabell 27 (p<0.05). Dette funnet forsterker 
tidligere funn hvor vi fant at førskolelærerne arbeider mer med mer prosessorienterte enn 
produktorienterte metoder. Det å arbeide med replikker skjer oftest i forbindelse med 
skuespill og framføring. Dette har vi også tidligere funnet ut vektlegges i større grad av 
allmennlærerne.  Resultatet viser ellers at det er de med 10 vekttall drama eller mer som 
vektlegger at elevene arbeider med kroppsspråk, undertekst, dramatiske virkemidler, 
dramatiske sjangrer, dramaturgi og sminke. Dette samsvarer godt med en annen signifikans vi 
har funnet. Dess oftere læreren bruker drama, dess mer jobber elevene med alle de 
dramafaglige innholdsmomentene (p<0.001), med unntak av rekvisitter og teaterhistorie. Det 
betyr at de lærerne som sjelden eller aldri bruker drama arbeider aller minst med det 
dramafaglige innholdet i undervisningen.  
 

 

5.7 Lærernes grunner for å bruke drama 
 
L97  forventer at lærerne legger til rette for et aktivt, utforskende og kreativt læringsmiljø og 
vi går ut i fra at dette henger sammen med at L97 mener at dette påvirker læringsresultatet 
positivt. Når lærerne ble bedt om å begrunne sin bruk av drama i forhold til påstander knyttet 
til læreprosessen og læringsmiljøet, var deres aller viktigste grunn for å bruke drama å trene 
elevene til å framføre for klassen. Det å framføre er et dramafaglig mål og dermed relatert til 
læringsresultatet. Deretter var de neste seks viktigste grunnene for lærerne knyttet til 
læringsprosessen. Det å bruke drama for å engasjere og aktivisere elevene, utvikle fantasi og 
skaperglede, konkretisere lærestoffet, variere undervisningsmetodene og skape et godt klasse- 
og læringsmiljø, var ”ofte” eller ”av og til” grunnen for tre fjerdedeler av lærerne.  
 
Påstandene knyttet til læringsresultatene er mindre viktige for lærerne, enn de knyttet til 
læringsprosessen Det læringsresultatet som er viktigst (etter det å framføre for klassen), er å 
utvikle elevenes dramatiske evner.  Og dette er nesten like viktig for lærerne som å 
konkretisere lærestoffet. Deretter kommer det å forbedre læringsresultatet generelt, følge opp 
L97 sine mål, ivareta den estetiske dimensjonen i undervisningen, spille teater, utforske 
lærestoffet og utvikle kunnskap om drama og teater. Disse siste påstandene er ”ofte” grunnen 
til at fra 3-13% av lærerne bruker drama, og ”av og til” grunnen for fra 28-50% av lærerne.  
 
Vi mener her det er grunnlag for å si at lærernes begrunnelser er i samsvar med L97 i forhold 
til læreprosessen og læringsmiljøet, men ikke i forhold til læringsresultatet. Den generelle 
delen i L97 formidler en progressiv og prosessorientert pedagogikk, som skal realiseres 
gjennom variasjon i uttrykksformer og arbeidsmåter og gi elevene mulighet til å nå de faglige 
mål for undervisningen.   
 
Det er funnet få signifikante forskjeller mellom trinnene, men det er en tendens til at 
småskoletrinnets lærere vurderer alle grunnene høyere enn de andre. Det kan bety at det er 
lærerne på småskoletrinnet som i størst grad realiserer den formelle læreplanen i sin 
undervisning. Unntaket her er det å utvikle kunnskap om drama og teater, som er viktigst for 
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ungdomstrinnet (p<0.01), mens det å trene og framføre er viktigst på mellomtrinnet (p<0.01). 
På småskoletrinnet er det å konkretisere lærestoffet, det å utvikle elevenes dramatiske evner 
og det å spille teater for andre viktigere enn på de andre trinnene (p<0.05). Disse siste 
forskjellene kan bare delvis forklares med L97.  
 
Det å utvikle kunnskap om drama og teater bør være et resultat av å arbeide med dramafaglige 
uttrykksformer og metoder, og dermed en del av innholdet på alle trinn. Samtidig skal 
ungdomstrinnet arbeide med teaterhistorie, så det er kanskje grunnen til at det å utvikle 
kunnskap om drama og teater vurderes som viktigst her. L 97 gir ikke noe grunnlag for å si at 
det å trene og framføre skal være viktigst på mellomtrinnet, tvert i mot er det vektlagt i større 
grad både på småskoletrinnet og absolutt mest på ungdomstrinnet (tabell 11).   
 
I forhold til lærernes grunnutdanning er det funnet noen signifikante forskjeller mellom 
gruppene. Førskolelærerne er mest opptatt av å bruke drama for å engasjere elevene, skape 
fantasi og skaperglede, variere undervisningsmetodene, konkretisere undervisningen og 
utvikle elevenes dramatiske evner (p<0.05). Dette samsvarer i meget stor grad med L97 sine 
intensjoner og mål for småskoletrinnet. Når lærere med universitetsutdanning er mest opptatt 
av å ivareta den estetiske dimensjonen i undervisningen og å utvikle kunnskap om drama og 
teater (p<0.05) er det ikke mulig å finne noen direkte forklaring på dette i materialet.  
 
I forhold til lærernes bakgrunn og utdanning i drama er det en klar tendens til at dess mer 
bakgrunn lærerne har i drama, dess viktigere er det å engasjere og aktivisere elevene, bruke 
fantasi og skaperglede, utvikle et godt klassemiljø, variere undervisningsmetodene, utvikle 
elevenes dramatiske evner, utforske lærestoffet og forbedre læringsresultatet (p<0.01). Det må 
bety at dramafaglig utdanning øker lærernes mulighet til å innfri L97 og det er nærliggende å 
anta at innholdet i et dramafaglig studium (eller deler av det), er i samsvar med drama som 
fagområde og metode i L97.   
 
Vi finner ellers noen interessante forskjeller, som forsterker tidligere resultater. Når det 
gjelder det å trene framføring, spille teater og utvikle kunnskap om drama er de med 3,3 
vekttall drama fra førskolelærerutdanningen minst opptatt av dette (p<0.05), mens de er mest 
opptatt av å konkretisere lærestoffet (p=0.000). Lærerne med det obligatoriske 30 timers 
kurset i drama fra allmennlærerutdanningen eller over 10 kursdager i drama er mest opptatt å 
følge opp L97 sine mål om drama og å ivareta den estetiske dimensjonen (p<0.05). Vi tror 
dette siste særlig kan ha sammenheng med at disse lærerne har studert L97 i sin 
grunnutdanning, fordi de har under 10 års ansiennitet (30 timers kurset i drama ble innført i 
allmennlærerutdanningen i 1992, og ble obligatorisk i 1998). 
 
Dersom resultatene vi har funnet i surveyundersøkelsen med hensyn til lærernes grunner for å 
bruke drama er sannferdige, vil det si at våre sju klasselærere (som alle har 10 vekttall drama 
eller mer) skal vurdere de aller fleste av grunnene for å bruke drama høyere enn lærerne i 
surveyundersøkelsen. Dette blir bekreftet (tabell 28). For klasselærerne er alle begrunnelsene, 
med unntak av å spille teater, viktigere enn for lærerne i surveyundersøkelsen og begge 
gruppene rangerer begrunnelser relatert til læreprosessen høyest og er nokså enige om 
rekkefølgen. Sammenligner vi hvordan begrunnelsene blir rangert i forhold til skårene, ser vi 
at begge gruppene er relativt enige om rekkefølgen. For all klasselærerne var det å utvikle et 
godt klasse- og læringsmiljø det aller viktigste, mens lærerne i surveyundersøkelsen mener at 
det aller viktigste var å trene elevene i å fremføre for klassen. Ingen av utvalgene er særlig 
opptatt av at elevene skal lære noe om drama og teater. Klasselærerne er aller minst opptatt av 
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å spille skuespill, mens lærerne i surveyundersøkelsen er aller minst opptatt av at elevene skal 
lære noe om drama og teater.  
 

5.8 Hva mener elevene om bruk av drama i undervisningen?  
 
Alle elevene svarer positivt på spørsmålet om de liker å arbeide med drama (figur 21). Over 
halvparten av elevene (58%) liker ”meget godt” å arbeide med drama, mens den andre 
halvparten liker drama enten ”godt” (28%) eller synes det er ”greit” (14%). Ingen av elevene 
svarer at de liker ”dårlig” eller ”meget dårlig” å arbeide med drama. Dette kommer og tydelig 
fram i elevenes åpne kommentarer. Elevene trekker fra at det er kjekt og gøy med drama, de 
får være aktive og gjøre noe praktisk i stedet for å sitte ved pulten å jobbe, de liker 
spenningen ved å vise fram og ikke minst sier mange at de husker og lærer bedre.  ”Det er 
gøy å vise ting for andre” sier en 3. klassing, ”Noe annet enn vanlige timer, vi blir engasjert” 
og ”At vi kan dramatisere det, og ikke sitte og pugge fra en bok” sier to elever i 7. klasse.  
 
At elevene virkelig liker å arbeide med drama, understrekes av at over halvparten av elevene 
(61%) mener at læreren skal bruke mer drama i timene, mens 19% sier ”kanskje” og 11% sier 
”nei”. Vi antar at flesteparten av elevene som sa ”nei” synes de har nok drama i timene, fordi 
vi blant disse finner flest elever fra den klassen der læreren oftest bruker drama.  
 
Selv om elevene i sine åpne kommentarer hadde flest utsagn relatert til at det var gøy, kjekt 
og morsomt å arbeide med drama, kan dette ikke tolkes til at elevene ønsker seg en behagelig 
og underholdende skolehverdag. Elevenes svar på spørsmål med gitte svaralternativ, viser at 
de først og fremst er opptatt av variasjon i undervisningen. Tre fjerdedeler av elevene (75 %) 
mener lærere skal bruke drama for å variere måten de arbeider på og nesten like mange (69%) 
at lærere skal bruke drama for at elevene skal bli engasjert i det de skal lære.  
 
Godt over halvparten mener at lærere skal bruke drama for at elevene skal bruke fantasi og 
skaperglede (62%), for at de skal bruke både hode og kropp og bli aktivisert i undervisningen 
(55 %), og for at elevene skal huske og lære bedre (54 %). Snaut halvparten mener at drama 
skal bruke drama for at de skal lære noe om drama og teater (48%) og noe under halvparten 
(44%) for at elevene skal forstå og for å skape et godt klasse- og læringsmiljø. Elevene mener 
og at drama er viktig for å trene og framføre for klassen (43%), for å lage og spille teater for 
andre (29 %) og for å utforske et tema eller lærestoffet (29%). Blant de elevene som hadde 
krysset av for andre grunner (12%) var dette for de fleste knyttet til å ha det gøy, kjekt og 
morsomt.  
 
Elevenes åpne kommentarer til hva det er de liker med drama forsterker dette resultatet. 
Flertallet av elevene ønsker variasjon i undervisningen, og dette er særlig kommentert av de 
eldste elevene. De aller fleste påpeker at drama gir dem mulighet til å gjøre noe annet enn det 
vanlige som er å sitte ved pulten for å høre på læreren eller lese og skrive: ”At vi slipper å 
sitte ved pulten og bare jobbe” og ”Det er variasjon fra den vanlige undervisningen”, sier to 
av disse elevene. Den form for variasjon elevene, og da spesielt elevene i ungdomskolen 
påpeker er positivt med dramaarbeid er det å være fysisk aktiv. ”At man får spille noe, være i 
bevegelse og ikke bare sitte i ro og fred, og skrive eller lese. Jeg tror også man lærer mer av 
drama. Man må liksom bli litt engasjert, og det er lettere å lære noe man engasjerer seg for! 
” sier en 7. klassing. Elevene er opptatt av å være aktive og synes det både kjekt og 
meningsfylt å ta i bruk kroppen, og at dette er en variasjon fra den daglige skolehverdagen. 
Over halvparten av elevene (55 %) i spørreundersøkelsen mener læreren skulle bruke drama 
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fordi de i drama tar i bruk både kroppen og hodet i læringen og en elev i 7. klasse 
kommenterer dette slik: ” At du gjør  det, for da må du forstå hva du gjør, for å gjøre det og 
ikke bare lese det opp fra papiret”. Den grunnen de fleste elevene vektlegger etter variasjon 
er engasjement (69%). Elevene gir også i de åpne kommentarene uttrykk for at dramafaglig 
arbeid engasjerer dem. Spesielt de eldste elevene kommenterer dette: ”Det er godt at du kan 
engasjere deg uten å bli mobba, og at det er godt for det er ingenting å bli flau over ”, (7. 
klasse) og ”Vi lærer mye mer og at vi er mer engasjerte på det som skjer” (10. klasse).  
 
Elevene har mange kommentarer til det at drama kan utvikle fantasi og skaperglede: ”At det 
er så mange muligheter” sier en 7.klassing.  ”Drama er en gøy og morsom måte å bruke 
fantasien på” og ”At jeg kan bruke min egen oppfatning av et stykke og lage en ny versjon på 
den!”, sier to elever i 10.klasse. I forhold til at elevene mener lærerne skal bruke drama for at 
elevene skal utforske lærestoffet og lære bedre, har to elever i 7. klasse følgende 
kommentarer: ”Det er gøy. Du lærer mer”,  ”At du lærer mye mer med bruk av drama. Og da 
sitter det i hjernen”.   Elevene er også i de åpne kommentarene opptatt av å spille teater, trene 
framføring og at de kan lære om drama og teater: ”Å lage skuespill som hele klassen er med 
på”, ”At me får samarbeida og spela teater i lag”, sier 5.-7. klassinger. 
 
En sammenligning av lærernes begrunnelser for å bruke drama og elevenes mening om 
hvorfor drama bør brukes, viser at de er relativt enige om sju av grunnene og uenige om de 
resterende fem. De er helt uenig om hva som er den viktigste grunnen. For lærerne er det 
viktigst  å bruke drama for å trene elevene til å framføre for klassen, mens elevenes viktigste 
begrunnelse for drama er variasjon i undervisningen.  Men, både lærerne og elevene mener at 
det å engasjere elevene i det de skal lære og å utvikle fantasi og skaperglede er meget viktige 
grunner som havner på andre og tredje plass for begge utvalg. Det å bruke drama for å skape 
et godt klasse- og læringsmiljø er langt viktigere for lærerne enn for elevene. For lærerne er 
det å skape et godt klasse- og læringsmiljø like viktig som å utvikle fantasi og skaperglede. 
Når det gjelder det å bruke drama for å aktivisere elevene og konkretisere undervisningen er 
lærerne og elevene like opptatt av dette, mens det å bruke drama i undervisningen for å lage 
og spille teater for andre og utforske lærestoffet er lærerne og elevene enige om er av mindre 
betydning.  
 
Når det gjelder det at drama kan hjelpe elevene til å huske og lære bedre, og dermed forbedre 
læringsresultatet, er dette helt klart viktigere for elevene enn for lærerne.  Vi fant og at 
elevene i langt større grad enn lærerne er opptatt av at de vil lære noe om drama og teater. Det 
å bruke drama for å få kunnskap om drama og teater, havner høyere på elevenes 
rangeringsliste enn hos lærerne. For lærerne er dette absolutt det minst viktige og havner 
nesten nederst på rangeringslisten.   
 
Vi går ut i fra at elevene er påvirket av den undervisning de har fått, det vil si den erfarte 
læreplanen. Disse elevene har klasselærere som bruker drama jevnlig i undervisningen. En 
sammenligning av elevene meninger og deres klasselæreres begrunnelser for hvorfor de 
bruker drama, viser stor grad av samsvar (tabell 30). Det ser ut til at klasselærerne har klart og 
overføre sine intensjoner med å bruke drama til elevene og at dette har positiv innvirkning på 
elevenes oppfattelse av hvorfor de mener lærerne skal ta i bruk drama.  
 

5.9 Drama og elevenes klasse- og læringsmiljø 
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Et stort flertall av lærerne (86%)  i surveyundersøkelsen mener at drama kan utvikle et godt 
sosialt miljø i klassen og nesten like mange (81%) mener at drama kan fremme et godt 
læringsmiljø og at drama fremmer elevenes trivsel og velvære (72%).  Et stort flertall av 
lærerne (72%) er uenige i at drama egner seg best til festlige anledninger. Dette samsvarer 
positivt med tidligere resultater, der totalt 76% av  lærerne, sier at de bruker drama ”ofte” 
eller ”av og til” for å skape et godt klasse- og læringsmiljø.    
 
Når det gjelder lærernes bakgrunn i drama er det funnet noen signifikante forskjeller mellom 
gruppene. Dess mer bakgrunn lærerne har i drama, dess mer er de enig i at drama kan utvikle 
et godt sosialt miljø i klassen, og fremme et godt læringsmiljø (p<0.01). Videre er det en klar 
tendens til at lærere uten bakgrunn i drama og lærere med 30 timer obligatorisk kurs i drama 
fra allmennlærerutdanningen, er minst enige i at drama fremmer elevenes trivsel og velvære 
(p>0.01). Når det gjelder lærernes bruk av drama er det funnet noen klare og signifikante 
sammenhenger. Dess oftere lærere bruker drama, dess mer er de enige i at drama kan skape et 
godt sosialt miljø(p<0.05), og fremme trivsel og velvære og et godt læringsmiljø (p<0.001).  
 
Disse resultatene forsterkes av at det og er funnet noen signifikante forskjeller i forhold til 
lærernes bakgrunn. Det er en tendens til at lærere med allmennlærerutdanning i større grad 
enn førskolelærerne og de med universitetsutdanning er uenige eller usikre på om drama 
fremmer elevenes trivsel og velvære i klassen (p<0.05). Det er blant allmennlærerne og de 
med universitetsutdanning vi finner flest som mangler bakgrunn i drama, mens 
førskolelærerne har 3,3 vekttall fra sin grunnutdanning. Når vi så finner at allmennlærerne er 
mest enige i og førskolelærerne mest uenige i at drama egner seg best til festlige anledninger 
(p<0.01), forsterker det inntrykket av at allmennlærerne har et mer overfladisk og 
underholdende syn på drama enn de med universitetsutdanning. Forklaringen på dette kan 
være gruppenes bruk av drama. Det er en svak tendens til at de med universitetsutdanning 
bruker drama oftere enn allmennlærerne. Alle de sju klasselærerne, som har 10 vekttall eller 
mer i drama, mener at drama som fagområde og metode i undervisningen kan fremme elvenes 
trivsel og velvære, utvikle et godt sosialt miljø i klassen og fremme et godt læringsmiljø og 
alle sju er uenige i at drama egner seg best til festlige anledninger.  
 
I intervjuet gir klasselærerne tydelig uttrykk for at de mener drama har stor betydning for 
læringsmiljøet. De mener drama er den beste måten å oppnå selvinnsikt, selvstendighet, sosial 
kompetanse, tilhørighet og trygghet på for elevene. Læreren i første klasse mener at drama er 
viktig når det gjelder å bygge klasse- og læringsmiljøet og sier blant annet at : ”Første klasse 
er viktig, det er da vi bygger grunnmuren. Da er drama viktig”.   
 
I tredje klasse er læreren mest opptatt av at drama gir elevene mulighet til å lære om sosiale 
prosesser: ”Det blir et positivt kreativt læringsmiljø når en bruker drama./…/I drama lærer 
de mye om prosesser, samspill og sosiale ferdigheter blir satt på prøve”.  
Læreren i fjerde klasse er mest opptatt av elevenes læringsmot og understreker at han ikke 
mener motivasjon for læring, men mot til å tro at en kan lære: ”Ekstremt viktig. Beste måte å 
oppnå ferdigheter, tilhørighet og trygghet på. Utvikle selvstendighet og det å våge, simpelthen 
LÆRINGSMOT, ikke motivasjon! Det at de tørr å stå for det de har gjort, våger å le, en 
anledning til å vise hvem de er, også sårbarheten./…/Elevene blir selvstendige, fortsetter å 
jobbe som før selv om jeg (læreren) går ut. De vet at det blir variasjon i timen og at jeg 
aksepterer positiv uro”.  
 
Læreren i den fådelte femte- og sjuende klassen er opptatt av forholdet mellom elevene: 
”Elevene får tillit til hverandre og stoler på hverandre. De går inn i roller, det skaper 
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relasjoner”. Den ene læreren i 7. klasse er opptatt av det at drama skaper en interesse for å 
lære: ”Interesserte elever med en positiv innstilling til det å lære; nå skal vi lære noe nytt – 
kjempebra! Positivt fordi elevene glemmer at de ”jobber”, arbeidet blir ikke et ork, men 
positivt”, og den andre sier: ”Svært mykje. Tryggleik, konsentrasjon og motivasjon”.  
 
Også læreren i 10.klasse understreker det trygge læringsmiljøet, men trekker og fram at drama 
blant annet skaper et godt selvbilde: ”Min egen klasse som trenes opp, et unikt miljø med 
trygghet til å stå fram, styrking av sjølbildet, de er gode venner og trygge på hverandre. Ingen 
store konflikter, de har respekt for hverandre. Det finnes andre metoder for å oppnå det 
samme, men drama er helt spesielt”.   
 
Læreren møter elevene hver dag og får deres mer eller mindre uttalte reaksjoner på den 
undervisningen de tilbyr dem. Hvordan tror lærerne at elevene opplever drama?  Et 
overveldende stort flertall, hele 90%, tror at elevene opplever det spennende å arbeide med 
drama, to tredjedeler av lærerne (65%) tror at elevene opplever det utfordrende og over 
halvparten (57%) at de opplever drama sammensveisende. Snaut en tredjedel (29%) tror at 
elevene opplever drama skremmende og 5% at de opplever drama kjedelig.  
 
Det er funnet noen signifikante forskjeller mellom hovedtrinnene. Det er en klar tendens til at 
lærerne på småskoletrinnet tror at elevene opplever drama spennende (p<0.001), mens 
lærerne på ungdomstrinnet tror elevene opplever drama skremmende (p<0.05).  Dette kan 
både være et uttrykk for at elevene blir mer sårbare for andres kritikk med alderen og at 
kravene ved framføring øker med alderen. Vi har tidligere funnet ut at lærerne på 
ungdomstrinnet oftere vektlegger drama i prosjektarbeid og kriterier for framføring. Det er 
ikke funnet noen signifikante forskjeller mellom gruppene når det gjelder grunnutdanning 
eller bakgrunn i drama, men det er en svak tendens til at det er lærere uten bakgrunn i drama 
og de med 30 timer obligatorisk kurs fra lærerutdanning som mener at elevene opplever 
drama kjedelig.  
 
For de som mangler bakgrunn kan dette dreie seg om flere ting. Fordi de mangler kunnskaper, 
arbeider de kanskje selv kjedelig, overfladisk og forutsigbart med drama, eller kanskje 
lærerne rasjonaliserer og sier de tror elevene opplever det kjedelig, fordi de selv ikke bruker 
drama. Ingen grunn til å bruke drama da, de har rasjonalisert det bort. Lærere med 30 timers 
kurset i drama har kort fartstid i skolen. Kanskje de er for engstelige til å bruke drama og tror 
elevene vil reagere på samme måte i forhold til drama som ved annen undervisning: det er 
kjedelig!   
 
Disse tolkninger forsterkes av andre funn i materialet. Det er funnet noen klare og positive 
korrelasjoner mellom lærernes bruk av drama i forhold til om lærerne tror elevene opplever 
drama spennende, utfordrende og sammensveisende. Dess oftere lærerne bruker drama, dess 
mer tror de at elevene opplever drama spennende og utfordrene (p<0.001) og 
sammensveisende (p<0.01). Den omvendte tendensen finnes med hensyn til de lærerne som 
tror elevene opplever drama kjedelig. Dess mindre bakgrunn lærerne har i drama, dess flere 
tror at elevene opplever drama kjedelig, men det lave antallet (5%) gjør det uforsvarlig å 
beregne noen signifikans.  
 
De sju klasselærere tror alle at de fleste elevene opplever drama spennende og 
sammensveisende og rundt halvparten tror elevene opplever drama utfordrende, lærerikt og 
nyttig. En av de sju tror at elevene opplever drama skremmende, og det er nettopp læreren på 
ungdomstrinnet, mens ingen av klasselærerne tror at elevene opplever drama kjedelig.   
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Elevenes vurderinger av drama og klasse- og læringsmiljøet 
I spørreundersøkelsen mente noe under halvparten (44%) av elevene at lærerne burde bruke 
drama for å utvikle et godt klasse- og læringsmiljø.  Elevene har i sine åpne kommentarer 
mange utsagn som kan relateres til et utfordrende og spennende klasse- og læringsmiljøet. En 
3. klassing sier i intervjuet at det er ”løye å late som du er en annen, men det kan være 
vanskelig å finne ut hva en skal si og masse sånt” og en 7. klassing skriver at ”Det er gøy og 
mer utfordrende enn å sitte i et dumt klasserom”. En 10. klassing skriver om det å stå midt i 
scenelyset mens alle ser på deg: ”Å stå på en scene, for eksempel på revyen – alle ser på deg 
og du står midt i spotlighten. Sinnsykt adrenalinkick. Alt er spennende – kostymer, premieren, 
bak scenen, om publikum er med”. Også de yngste er opptatt av dette: ”skuespill, spenningen 
og det er gøy” (3. klasse).  
 
Når det gjelder det sosiale og det at over halvparten av lærerne i surveyen mener at elevene 
opplever drama sammensveisende, er også elevene opptatt av dette i sine åpne kommentarer. 
De liker selve samarbeidet, det at drama gir dem mulighet til å bli kjent med andre, få nye 
venner og at alle får være med. To tredje klassinger sier i intervjuet at de liker det at de ”får 
andre venner og blir bedre kjent med klassen” og at det er ”veldig kjekt å spille andre, med 
andre enn vennene”. En 7-klassing skriver: ”At alle får være med sånn som de er. Ingen kan 
klage på hva du gjør.” og en 10. klassing skriver: ”Øvingen, lage replikker og samarbeidet”.    
 
Ingen av elevene har i de åpne kommentarene gitt uttrykk for at de opplever drama 
skremmende. Men elevenes kommentarer i forhold til at de synes drama er spennende kan og 
være et uttrykk for at drama kan oppleves skremmende, for eksempel kommentaren ”Sinnsykt 
adrenalinkick” tror vi kan være et uttrykk for en opplevelse og erfaring som er både 
spennende og skremmende samtidig. Ingen av elevene har direkte kommentert at drama er 
kjedelig, men en elev i 3. klasse sier: ”Det var ikke så verst, men jeg har vært med på gøyere 
spill med drama”. 
 

5.10 Drama og elevenes læringsresultat 
 
L97 formidler en sterk tro på at arbeidsmåtene, læreprosessen, har betydning for 
læringsresultatet. Gjennom en variasjon av arbeidsmåter som gir elevene mulighet til å være 
aktive, kreative, og selvstendige i forhold til læringsstoffet skal elevene realisere seg selv på 
måter som kommer fellesskapet til gode og utvikle ”det integrerte mennesket” (L97: 50). Vår 
undersøkelse konsentrerer seg her om lærernes og elevenes oppfattelse og erfaring med drama 
i forhold til læringsresultatet.  
 
Det er stor enighet blant lærerne om at drama fremmer elevenes uttrykksevne og ferdighet i 
formidling, gir elevene mulighet til en allsidig utvikling og styrker elevenes evne til 
innlevelse. Rundt 85% av lærerne er enige i dette, forsvinnende få er uenige, mens rundt 15% 
er usikre eller ”vet ikke” (figur 28).  Dette forsterker våre funn om at rundt 90% av lærerne 
bruker drama, men i svært ulik grad (figur 5 og figur 9), at lærerne oftest vektlegger arbeidet 
med stemmebruk og kroppsspråk (tabell 27) og at lærernes viktigste begrunnelser for drama i 
forhold til læringsresultatet, er å trene elevene til å framføre for klassen og utvikle deres 
dramatiske evner (tabell 28).  
 
Når rundt halvparten av lærerne omener at drama kan gi et bedre læringsresultat, og er en 
nødvendig læringsmetode i dagens skole, mens den andre halvparten stort sett er usikre eller 
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ikke vet, kan det bety at disse lærerne er usikre eller ikke vet, fordi de bruker drama sjelden 
og på et mer overfladisk konkretiserende plan.  Denne antakelsen finner vi meget god støtte 
for i analysen av materialet. Dess oftere lærerne bruker drama, dess mer er de enige i at drama 
kan gi et bedre læringsresultat og er en nødvendig læringsmetode i dagens skole (p<0.001). At 
de lærerne som bruker drama sjelden også arbeidet mer overfladisk  konkretiserende i forhold 
til drama og dermed ikke har mulighet til å oppdage dramafagets læringspotensialet, har vi 
funnet meget god støtte for tidligere. De lærerne som bruker drama sjelden eller aldri arbeider 
aller minst eller ikke i det hele tatt med det dramafaglige innholdet i undervisningen 
(0<0.001), med unntak av rekvisitter og teaterhistorie.  
Lærerne er i mindre grad enige om drama øker elevenes kulturkompetanse og kunnskap om 
dramatisk kunst og litteratur. Her var rundt 40% enige og rundt 50% usikre eller viste ikke. 
Den eneste signifikante forskjellen vi fant mellom hovedtrinnene, fant vi her. Lærerne på 
småskoletrinnet er mest usikre, mens lærerne på mellom - og ungdomstrinnet er mest enige i 
at drama øker elevenes kunnskap om dramatisk kunst og litteratur (p<0.01). Dette kan skyldes 
lærernes erfaringer med og vektlegging av dette i undervisningen. Vi fant også en signifikant 
forskjell i forhold til lærernes grunnutdanning for denne påstanden. Lærere med 
universitetsutdanning er i størst grad enige i at drama styrker elevenes kunnskap om 
dramatisk kunst og litteratur, mens førskolelærerne er mest usikre (p<0.05). Førskolelærerne 
arbeider på småskoletrinnet og de universitetsutdannede på mellom og ungdomstrinnet.   
 
I forhold til drama sin marginale plassering i L97, er det overraskende at hele 10% faktisk 
mener at drama er blant de viktigste emnene i skolen. Her uttrykker rundt 40% usikkerhet, 
mens 51% er uenige. Når det gjelder lærernes bakgrunn i drama er det en klar og signifikant 
sammenheng mellom at dess mer bakgrunn lærerne har i drama, dess mer er de enige i at 
drama er blant de viktigste emnene i skolen (p<0.05). Når det gjelder lærernes  bruk av drama 
er det funnet klare og signifikante forskjeller mellom gruppene. Dess oftere lærerne bruker 
drama, dess mer er de enige i at drama  er blant de viktigste emnene i skolen (p<0.001). 
 
Ser vi påstandene om drama i tilknytning til læringsmiljøet og læringsresultatet under ett, 
finner vi at blant de påstandene som læreren er mest enige om (tabell 34) finner vi tre som kan 
relateres til læringsmiljøet (godt sosialt miljø, godt læringsmiljø, trivsel og velvære) og tre 
som kan relateres til læringsresultatet (uttrykksevne og formidling, allsidig utvikling og 
innlevelsesevne). For de utsagn som klarest var formulert i forhold til læring og kunnskap 
uttrykte lærerne størst grad av usikkerhet eller at de ikke visste. De som sjelden og aldri 
bruker drama, er de som uttrykker størst grad av usikkerhet eller uenighet til disse  
påstandene, og aller mest usikkerhet til de tre som er knyttet til læringsresultatet. 
  
Hvordan tror lærerne elevene opplever drama? 
Når 40% av lærerne tror elevene opplever arbeid med drama lærerikt, 35% at elevene 
opplever drama utviklende og 27% at elevene opplever drama nyttig kan det ha sammenheng 
med i hvilken grad og hvordan lærerne bruker drama i undervisningen. De 8% som har 
krysset av for at de ikke vet, bruker antakelig aldri drama. Det er funnet en signifikant 
forskjell mellom hovedtrinnene. Det er en klar tendens til at flest lærere på mellomtrinnet tror 
elevene opplever drama utviklende (p<0.01). Det er ikke funnet noen forskjeller mellom 
gruppene når det gjelder grunnutdanning eller bakgrunn i drama, men det er en klar tendens til 
at de lærerne som aldri eller svært sjelden bruker drama også er de som i minst grad tror at 
elevene opplever drama lærerikt og nyttig, og som oftest sier at de ikke vet hvordan elevene 
opplever arbeid med drama (p<0.01). Dette samsvarer med tidligere funn. 
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Alle de sju klasselærerne gir alle påstandene en større tilslutning enn lærerne i survey 
undersøkelsen og vi finner den samme tendensen blant klasselærerne som vi fant blant 
lærerne i surveyundersøkelsen. Det er større enighet om påstandene knyttet til klasse- og 
læringsmiljøet, enn påstandene knyttet til læringsresultatet. Likevel, klasselærerne gir i 
intervjuet klart uttrykk for at drama har meget stor betydning for læringsresultatet.  
 
Læreren i første klasse er mest opptatt av at opplevelser i drama hjelper dem til å huske og 
sier: ”Det at de husker, for eksempel følelsen av alle som sitter i ring, i et mørkt rom med et 
lys i midten og med trommemusikk og hører på Urds fortelling. De husker følelsen og de får 
knagger til å henge (lære)stoffet på, og de henter det lettere opp igjen:”  
 
Læreren i tredje klasse er også opptatt av at elevene husker bedre, men knytter det til at 
elevene har deltatt selv og hun mener at drama hjelper elevene til å reflektere over egen 
læring: ”Elevene husker det de har deltatt aktivt i bedre./…/De utvikler en bevissthet om 
hvordan de lærer og evnene til å se hva de har lært”.   
 
Læreren i fjerde klasse er opptatt av at drama er like viktig for alle elevene og at elevene lærer 
med hele seg: ”Jeg er lei av å høre at drama er spesielt godt for de svake, fordi det er like 
viktig for de flinke! De svake elevene trenger drama for å lære fakta og nå kunnskapsmål. De 
flinke elevene trenger drama for å våge å stå fram, for eksempel ”den lille stille flinke jenta”. 
Det er viktig å utfordre de flinke i langt større grad enn vi gjør i dag./…/ MI teorien (H. 
Gaardner 1983 om Multiple Intelligences) sier at elevene lærer med hele seg. Det krever 
andre metoder og andre måter å lære på enn de tradisjonelle, det sier seg selv.” 
 
Læreren i den fådelte 5.-7. klassen vektlegger at drama forbedrer læringsresultatet fordi 
elevene aktiviseres og engasjeres: ”De har opplevd det (lærestoffet), gått inn i det og 
engasjert seg følelsesmessig. Faktakunnskaper pugges vanligvis, men glemmes fort. Drama 
husker de.” 
 
Den ene læreren i 7. klasse mener hun helt konkret ser resultatet i elevenes prøver i fagene: 
”Resultatet fra prøver viser at alle elevene skårer på drama; alle gjør det bedre fordi de er på 
innsiden av stoffet. Ved å bruke drama lager vi knagger som elevene kan henge lærestoffet på. 
Det vi gjør husker vi bedre, vi jobber gjennom kroppen – kontra det å lese eller bare bli 
fortalt noe.”, og læreren i 10. klasse er ikke i tvil om at drama forbedrer læringsresultatet, når 
hun sier at drama betyr: ”veldig mye, det ser jeg av egen erfaring. Det de har jobba med i 
drama, det sitter.”  
 

Elevenes vurderinger av drama i forhold til læringsresultatet.  

Rundt halvparten av elevene mener at lærere bør bruke drama for at de (elevene) skal huske 
og lære bedre (54%) og for at de skal lære om drama og teater (48%). Dette kommer tydelig 
fram i elevenes åpne kommentarer. Elevene er opptatt av læring både i forhold til det sosiale, 
det dramafaglige og det tema som det arbeides med.  
 
Elevene på småskoletrinnet og mellomtrinnet har flest kommentarer i forhold til det sosiale, 
men også på ungdomstrinnet er det noen som nevner dette. Når elevene omtaler det sosiale 
har de utsagn som: ”Det at vi av og til er en masse uenige og masse sånt, så blir vi enige til 
slutt” (3. klasse), ”At alle får være med sånn som de er. Ingen kan klage på hva du gjør” og 
”At vi lærer av hverandre” (7. klasse) og ”samarbeidet” (10. klasse).  
 

 112



Aud Berggraf Sæbø: Drama i L97. Del av NFR  programmet Evaluering av Reform 97. 

© Høgskolen i Stavanger og forfatter 

Elevene er i like stor grad opptatt av det dramafaglige på alle klassetrinn og kommentarene 
går på at de liker å spille roller, være andre personer, framføre og ikke minst spille skuespill. 
De bruker utsagn som: ”At me ska spela roller” og ”Jeg liker å være kule ting” (3. klasse), 
”å komme inn i en ny verden, spille skuespill” (7. klasse) og ”At vi får spille andre 
mennesker” og ”Se på andre som framfører” (10. klase).  Elevene er tydelig klar over at de 
lærer og at de lærer om et lærestoff som de arbeider med i drama. De sier blant annet: ”Spillet 
om den trojanske hesten var veldig gøy” og ”Å spille tjener til kongen, bære han på kongestol 
om bord i båten, på båten ble kongen sjøsyk og datt av og jeg ropte mann over bord” (3. 
klasse), ”Å få  vera med inn i historien” (5.-7. klasse), ”At vi kan dramatisere det 
(lærestoffet) og ikke sitte å pugge fra en bok” (7. klasse) og ”Det gjør det lettere å huske 
stoffet vi har dramatisert” (10 klasse).  
 
Elevene som opplever drama er ikke i tvil om at drama gjør at de husker og lærer bedre. 
Elevenes åpne kommentarer viser at det foregår en stor grad av metalæring når læreren bruker 
drama. Elevene reflekterer over sin egen læring, hva de lærer og hvordan de lærer.  Dette 
kommer og fram når vi sammenligner elevene og lærernes vurderinger. En sammenligning av 
de påstandene som var felles for elevene og lærerne i spørreskjemaet, viser at elevene i større 
grad enn lærerne i surveyundersøkelsen er opptatt av at lærerne bør bruke drama for at 
elevene skal huske og lære bedre, og for at de skal lære om drama og teater. I prosentpoeng 
ligger elevene 6-7% over lærerne og dersom vi rangerer vurderingene (fordi gruppene hadde 
ulike svarmuligheter) finner vi at forskjellen blir enda større (figur 20).  
 
Hos elevene havner det å bruke drama for å forbedre læringsresultatet på en femte plass, men 
dette havner på åttende plass på lærernes liste. Det å bruke drama for å lære om drama og 
teater havner på elevenes liste på sjette plass, men er på lærerlisten sist, på ellevte plass.  
 
Det kan være på sin plass her å stille spørsmål ved hvorfor lærerne er mer opptatt av klasse- 
og læringsmiljøet enn av læringsresultatet. Kan det skyldes at drama alltid vil kunne styrke 
elevenes sosiale kompetanse uavhengig av dramafaglig kvalitet i arbeidet (Way 1973; Bolton 
1981). Dersom drama skal kunne forbedre læringsresultatet er det i langt større grad avhengig 
av kvaliteten i dramaarbeidet (Bolton 1984; Heathcote og Bolton 1994, O’Neill 1995). Det 
gjør at lærerne, uavhengig av egen dramafaglig bakgrunn, i større grad kan erfare verdien i 
dramafagets sosiale side enn den faglige. På den andre siden fant vi at lærernes aller viktigste 
grunn for å bruke drama var å trene elevene til å framføre for klassen. En kan lure på om 
lærerne ikke ser på dette som faglig arbeid som styrker elevenes læring. Vi lar derfor en 10. 
klassing som er så heldig å ha en lærer som bruker drama i undervisningen kommentere 
hvorfor han liker drama: ”At vi får spille andre mennesker, litt variasjon på hverdagen og at 
det teller på muntlig karakteren. Kjempebra med drama!”. 
 

5.11 Lærernes erfaringer med drama i L97 og undervisningen 
 
L97 stiller krav til skolens innhold og arbeidsmåter. I hvilken grad planens mål og intensjoner 
følges opp i skolehverdagen kan være avhengig av flere faktorer. En av disse vet vi er 
lærernes holdning til og vurdering av ulike mål og innholdsmoment, både i forhold til egne 
interesser og muligheter for å innfri de aktuelle målene. Drama er ikke et eget fag og har 
heller ikke fått en egen samlet framstilling i L97. Drama som fagområde og metode har vært 
en integrert del av alle læreplaner siden Normalplanen av 1939, men drama har likevel ikke 
hatt noen obligatorisk plass i lærerutdanningen før ved revisjonen av lærerutdanningen i 1998, 
LR98. Vi har sett at lærerne bruker drama i svært ulik grad og vi antar at dette har gjort det 
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vanskelig for dem å vurdere de dramafaglige målene i L97. Vår antakelse forsterkes av at en 
relativ stor del av lærerne utrykker meget stor grad av usikkerhet når de blir bedt om å 
vurdere de dramafaglige målene i L97. Når fra rundt 50-70% av lærerne svarer ”kanskje” eller 
”vet ikke” når de blir bedt om å vurdere sine erfaringer med de dramafaglige målene (tabell 
31), er det nærliggende og tro at et stort flertall av lærerne faktisk ikke kjenner de 
dramafaglige mål og hovedmoment i L97 eller ivaretar dem i sin undervisning. Det er ikke 
funnet noen signifikante forskjeller i forhold til lærernes grunnutdanning eller antall år i 
skolen med hensyn til denne usikkerheten.  
 
Det kan tyde på at det ikke er lærernes kjennskap til L97 generelt som er årsaken, når de 
yngste lærerne som er utdannet i forhold til L97 er like usikre som alle de andre 
grupperingene. Også her finner vi at lærernes usikkerhet henger sammen med hvor ofte de 
bruker drama. De lærerne som bruker drama aldri eller sjelden er de som i størst grad er 
usikre og svarer ”kanskje” eller ”vet ikke” når de blir bedt om å vurdere drama i L97 
(p<0.05). At denne tolkningen kan være riktig forsterkes av at det som i størst grad skiller de 
sju klasselærerne, som bruker drama jevnlig, fra lærerne i surveyundersøkelsen er at de gir 
uttrykk for at de kjenner de dramafaglige målene i L97. Kun en av sju klasselærere (14%) 
svarer ”vet ikke” på to av de seks påstandene om drama i L97. 
 
Det lærerne er mest enige om er at de dramafaglige målene i det store og hele er gode og 
viktige, halvparten av lærerne(50%) er enige i dette, rundt en tredjedel av lærerne (38%) 
mener at målene burde hatt en progresjon fra år til år, at målene ikke kan innfris fordi lærerne 
mangler kompetanse (32%). Vel en femtedel (22%) mener at målene er til god hjelp ved 
planlegging, 15% er enige i at målene er uoversiktlige fordi de er plassert i fagplenene, 12% 
at målene stiller for store krav til elevene og 6% er enige at målene er mangelfulle og 
tilfeldige.  
 
Det er ikke funnet noen signifikante forskjeller mellom trinnene når det gjelder vurderingen 
av de dramafaglige målene i L97, men det er funnet noen signifikante forskjeller på andre 
områder. Sett i forhold til lærernes bakgrunn i drama er det en signifikant og positiv 
korrelasjon mellom lærernes bakgrunn i drama og deres vurdering av om målene kan innfris 
(p<0.05). Dess mindre bakgrunn lærerne har i drama, dess mer er de enige i at målene ikke 
kan innfris, fordi lærerne mangler kompetanse. I forhold til antall år lærerne har arbeidet i 
skolen, er det en tendens til at til at de med lengst ansiennitet mener at de dramafaglige 
målene i L97 stiller for store krav til elevene (p<0.05) og at de er uenige i at målene i det store 
og hele er gode og viktige (p<0.01).  
 
Lærernes vurdering av drama i L97 synes i aller størst grad å være avhengig av i hvilken grad 
de bruker drama. Her er det funnet klare og signifikante forskjeller. De som bruker drama 
aldri eller svært sjelden er oftest uenige i at målene i det store og hele er gode og viktige og at 
L97 er til god hjelp ved planlegging (p<0.000). Videre er de som bruker drama aldri eller 
svært sjelden, oftest enige i at målene er uoversiktlig plassert i fagplanene, at de er 
mangelfulle og virker tilfeldige og at de stiller for store krav til elevene (p<0.05) De som 
bruker drama ofte er oftest enige i at de dramafaglige målene i L97 i det store og hele er gode 
og viktige og til god hjelp i lærerens planlegging (p<0.001). Den vurderingen lærerne er mest 
enige om, uansett i hvilken grad de bruker drama, er at drama ikke kan innfris fordi lærerne 
mangler kompetanse.   
 
Når det gjelder lærernes vurderinger av om drama egner seg i undervisningen, er noe over  
halvparten enige, noen få er uenige og fra 40-45% er usikre. Det er ikke funnet noen 
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signifikante forskjeller mellom trinnene, med unntak av at lærerne på ungdomstrinnet i større 
grad mener drama egner seg i prosjektarbeid enn lærerne på småskoletrinnet (p<0.01). Det er 
videre en klar tendens til at de som er usikre på om drama egner seg i fag, prosjekt og 
tverrfaglig undervisning også er de som aldri eller sjelden bruker drama (p<0.01). 
 
Blant klasselærerne mener to tredjedeler (5 av 7) at drama har vist seg å være et egnet fag i 
undervisningen, mens godt halvparten (4 av 7) mener drama egner seg i prosjektarbeid og i 
tverrfaglig arbeid. Det er læreren på ungdomsskolen som ikke er enig.  Hun sier at drama 
”kanskje” egner seg i prosjektarbeid, men ikke i tverrfaglig arbeid. Kanskje dette kan skyldes 
at elevene på ungdomstrinnet har mange lærere som dekker fagene, og da blir tverrfaglig 
arbeid i drama avhengig av at de involverte lærerne kan noe om og vet hvordan de bruke 
drama i sitt fag i det tverrfaglige samarbeidet. De to med minst ansiennitet har konsekvent 
svart ”vet ikke” på alle tre påstander.   
 
Da elevene i spørreundersøkelsen ble bedt om å vurdere hvilke fag de mente læreren kunne 
bruke drama i, hadde de og med valgalternativet ”i tema – og prosjektarbeid”. Et stort flertall 
av elevene (72%) svarte at de mente drama kunne brukes i tema- og prosjektarbeid og de 
eldste elevene (10. klasse) var i større grad enn de yngre enige i dette.  
 

5.12 Lærernes vurderinger av om L97 har påvirket deres praksis 
 
Vi er i dette prosjektet spesielt opptatt av den formelle læreplanen L97 i forhold til lærernes 
oppfattelse og gjennomføring av denne planen. Med vårt hovedfokus på drama som 
fagområde og metode i undervisningen, var vi interessert i lærernes vurdering av noen av de 
intensjonene i L97 som vi mener drama kan være med å ivareta. Vi var her spesielt interessert 
i læreplanens intensjoner om større vekt på elevsamarbeid, elevaktivitet, metodevariasjon, 
eksperimentering, den estetiske dimensjonen, bruk av drama og læringsmiljøet. Samtidig var 
vår forforståelse at det å ivareta disse intensjonene kunne få mer eller mindre ønskede 
konsekvenser som mer lærersamarbeid, mer planleggingsarbeid og økt interesse for drama.  
 
Lærerne er mest enige om at L97 har hatt størst betydning når det gjelder elevenes 
skolehverdag. Nesten to tredjedeler (63%) av lærerne mener at L97 har ført til mer samarbeid 
mellom elevene, og noe over halvparten (56%) at L97 har ført til større elevinnflytelse og 
elevaktivitet i undervisningen. I forhold til lærernes bakgrunn er det lærere som har 10 
vekttall eller mer i drama som er mest enige i at L97 har ført til større vekt på 
eksperimentering og utforskning i undervisningen (p<0.05). I forhold til klassetrinn er det 
lærerne på ungdomstrinnet som er i størst grad er enig i dette (p<0.001) og i forhold til 
grunnutdanning er det en svak tendens til at førskolelærerne er mest uenige i at L97 har ført til 
større elevinnflytelse og elevaktivitet. Dette kan bety at det den største forandringen har 
skjedd på ungdomstrinnet og at lærerne her mener elevene etter L97 har fått større innflytelse 
på skolehverdagen og at det i større grad legges opp til elevaktivitet og samarbeid. Dette 
trenger ikke bety at elevene i barneskolen ikke får påvirke skolens innhold, men snarere at 
ungdomsskolen er kommet minst på dette området. Dette forsterkes av  årets resultater på 
Elevinspektørene (www.ls.no) som viser at rundt 70% av elevene i ungdomsskolen i svært 
liten grad kan påvirke undervisningen og arbeidet i skolen. Det området der de har størst  
påvirkning er i valg av arbeidsmåter. Her er det langt færre (rundt 40%) som sier de har liten 
og ingen påvirkningsmulighet.  
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Når kun en tredjedel av lærerne (38%) mener at L97 har ført til et bedre klasse- og 
læringsmiljø for elevene, og kun 11% er uenige i dette, kan det bety at dette i stor grad var 
godt også før vi fikk L97. Her er det ikke funnet noen forskjeller mellom noen grupperinger 
av lærerne. 
 
Når det gjelder lærernes eget arbeid er uenigheten langt større. Det lærerne er mest enige om 
er at L97 har ført til mer samarbeid mellom lærerne (48%), men det er en tendens til at  
førskolelærerne er i flertall i den gruppen som totalt sett er uenige i dette (17%). 
Førskolelærerne kommer fra en barnehagekultur hvor lærersamarbeid er selvsagt. Det kan 
være at de derfor forventer mer samarbeid enn det er tid til i grunnskolen, men det kan og 
skyldes at de to yrkesgruppene ikke helt har akseptert hverandres kompetanser ennå.   
 
Når kun rundt en tredjedel (34%) mener at L97 har ført til økt arbeidsmengde i forhold til 
planlegging og nesten like mange er uenige (31%), kan det tyde på at innføring av L97 ikke 
har medført noen stor ekstrabelastning i arbeidsmengden. Dette kan tolkes på flere måter. 
Grunnen kan for en del lærere være at de i svært liten grad har endret praksis, men i stor grad 
fortsatte slik de hadde arbeidet før L97 ble innført. Grunnen kan og være at den korte 
avstanden i tid mellom de to reformene M87 og L97, for de lærerne som prøver å omsette den 
formelle læreplanen i sin praksis, betyr at arbeidspresset har vært like stort hele tiden. Det er 
ikke funnet noen signifikante forskjeller mellom noen grupperinger her, men det er en tendens 
til at førskolelærerne er uenige i at L97 har ført til økt arbeidsmengde i forhold til 
planlegging. Dette kan skyldes at førskolelærerne hadde en like stor belastning i forhold til 
planleggingsarbeid da de arbeidet i barnehagen, som nå, når de arbeider i skolen. 
   
At så mange som en fjerdedel av lærerne (24%) sier at L97 har ført til økt interesse for drama, 
er noe overraskende på bakgrunn av drama sin marginale stilling i L97. Vi fant her, noe 
overraskende, ingen signifikante forskjeller med hensyn til lærernes bakgrunn i drama. Den 
eneste forskjellen vi fant mellom ulike grupperinger, var knyttet til lærernes bruk av drama. 
Dess oftere læreren bruker drama, dess mer har deres interesse for drama økt og de som 
bruker drama aldri eller svært sjelden er i størst grad uenig i at deres interesse for drama har 
økt (p<0.001).  
 
Dette tyder på at det i større grad er erfaring med drama i undervisningen enn utdanning i 
drama, som skaper økt interesse for drama.  Denne antakelsen får og støtte fra en av lærerne 
vi intervjuet. Hun mener at de positive erfaringene lærerne vil få i forhold til klasse- og 
læringsmiljøet, og læringsresultatet dersom hun begynner å bruke drama, vil være det som 
fremmer lærerens bruk av drama: ”At lærerne opplever elevenes positive respons når drama 
brukes. Elevene gir mer og har større innsats” og ”At læreren erfarer at elevene kommer på 
innsiden av læringen og lærestoffet”.  
 
Blant de fire påstandene som angår elevene og lærerne i like stor grad, er lærerne mest enige i 
at L97 har ført til større variasjon i arbeidsmåtene (52%) og økt eksperimentering og 
utforskning (47%). De er i langt mindre grad enige i at L97 har ført til økt bruk av drama 
(30%). Det er en klar forskjell mellom hovedtrinnene her. Lærerne på ungdomstrinnet er i 
størst grad enige i alle disse tre påstandene (p<0.001). Dette forsterker det vi har funnet 
tidligere, at L97 har ført til en større endring på ungdomstrinnet enn på barnetrinnet.  
 
Når en tredjedel av lærerne sier at L97 ikke har ført til økt bruk av drama i forhold til deres 
undervisning og vi ikke finner noen forskjeller i forhold til grunnutdanning eller bakgrunn i 
drama, kan det bety at dette først og fremst er avhengig av lærernes bruk av drama. Her finner 
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vi en klar sammenheng. De lærerne som aldri og sjelden bruker drama, er de som oftest er 
uenig i at L97 har ført til mer bruk av drama i undervisningen og omvendt. Det betyr at dess 
oftere lærerne bruker drama, dess mer er de enige i at L97 har ført til mer bruk av drama i 
deres undervisning (p<0.000).  
 
Godt en tredjedel av lærerne (38%) er enige i at L97 har ført til at de legger større vekt på den 
estetiske dimensjonen i undervisningen og noen færre (28%) sier at de kanskje gjør det.  
Dette synes å samsvare med at rundt halvparten av lærerne sier de bruker drama ofte eller av 
og til for å vektlegge den estetiske dimensjonen i undervisningen.   
 
Kanskje det mest overraskende resultatet er den relativt store andelen av lærerne som totalt 
sett er usikre på om L97 har ført til noen forandring.  Dette kan kanskje henge sammen med at 
22% av lærerne har arbeidet i skolen under 5 år og 28% mellom 5 og 10 år. Materialet viser 
en tendens til at lærere som har arbeidet i skolen under fem år, i større grad enn de andre 
gruppene sier at de ”ikke vet” om L97 har ført til forandring i deres praksis, mens de som har 
arbeidet fra 5-10 år synes å være noe overrepresentert i gruppen ”kanskje”, med et par unntak. 
Når det gjelder påstandene om L97 har ført til økt eksperimentering og utforskning og større 
vekt på den estetiske dimensjonen, er det en tendens til at det er lærerne som har arbeidet 
inntil 10 år i skolen som er mest enige i disse påstandene. Det er følgelig ingen klare 
tendenser til at de lærerne som er usikre eller ikke vet, er de som har kortest fartstid i skolen.  
 
Det er funnet en klar og signifikant forskjell mellom gruppene når det gjelder to av 
påstandene. De som har jobbet lengst i skolen er mest enig i påstandene om at L97 har ført til 
mer samarbeid mellom lærerne og økt arbeidsmengde i forhold til planlegging (p<0.05).   
 
Vi ser blant de 7 klasselærerne den samme tendensen som blant lærerne i surveyen. Lærere 
med mindre enn fem års ansiennitet har en tendens til å svare ”vet ikke” og lærerne med fra 5 
– 10 års erfaring en tendens til svare ”kanskje” oftere enn de andre gruppene, antakelig fordi 
disse har liten eller ingen erfaring med M87 og derfor ikke har noe å sammenligne med. 
 
Det som synes å bety mest for lærernes vurdering av L97, var i hvilken grad de brukte drama i 
undervisningen. For alle påstandene var det en klar og positiv sammenheng mellom bruk av 
drama og tilslutning til påstandene, med to unntak. Lærernes vurdering av om L97 har ført til 
mer lærersamarbeid og økt arbeidsmengde i forhold til planlegging, er uavhengig av lærernes 
bruk av drama. Men for påstandene om at L97 i forhold til lærernes undervisning har ført til 
mer samarbeid mellom elevene, større elevinnflytelse og elevaktivitet, større variasjon i 
arbeidsmåtene, økt eksperimentering og utforsking, et bedre klasse- og læringsmiljø, større 
vekt på den estetiske dimensjonen, mer bruk av drama i undervisningen og økt interesse for 
drama, er det en klar og tydelig tendens. Dess oftere lærerne bruker drama, dess mer er de 
enige i påstandene, og omvendt. De som aldri eller sjelden bruker drama, er mest uenige 
(p<0.01).  
 

5.13 Lærernes vurdering av L97 sin betydning for drama i skolen 
 
Lærernes vurdering av drama ved egen skole 
Lærernes vurderinger av i hvilken grad drama i L97 er innfridd ved deres skole, viser at kun 
et fåtall (11%) av lærerne mener at kravet om bruk av drama i undervisningen er oppfylt ved 
deres skole. Når halvparten av lærerne (50%) mener at det er jobbet en del med drama ved 
skolen, kan det bety at en god del av skolene er på vei til å innfri kravet. Dette synes å 
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korrespondere med at også rundt halvparten (48%) er uenige i at det ikke er jobbet med drama 
ved skolen. En fjerdedel av lærerne (23%) mener L97 sine mål om drama er vanskelig å 
oppnå fordi lærerne mangler kompetanse, men det er likevel kun 6% som mener at de 
dramafaglige målene i L97 representerer et urimelig krav. Forsvinnende få, kun 3% mener at 
det ikke er jobbet med drama i det hele tatt ved deres skole.  
 
Det er ikke funnet forskjeller mellom hovedtrinnene med hensyn til lærernes vurdering av 
dramas stilling i skolen totalt sett, men det er funnet noen signifikante forskjeller med hensyn 
til lærernes grunnutdanning, ansiennitet og bakgrunn i drama. Det er en klar tendens til at det 
er førskolelærere som er mest uenige i at drama i undervisningen er et urimelig krav 
(p<0.05). Dette kan henge sammen med den selvsagte plass dramafaget har på lik linje med 
alle andre fag i førskolelærerutdanningen og i barnehagens pedagogiske tilbud.  
 
Videre er det lærere med 5-10 års ansiennitet som er mest uenige i at det er jobbet en del med 
drama ved deres skole. Dette kan bety at de stiller høyere krav enn de eldre lærerne til hva det 
vil si ”å ha jobbet en del med”, men det kan og være at det er jobbet en del med drama før 
disse lærerne begynte i skolen. Den nasjonale etterutdanningen i drama som ble gjennomført 
ved innføring av M87 har sannsynlig en del av skolene og lærerne i vårt utvalg deltatt i.  
 
Det er en tydelig og klar tendens til at det er lærere med minst 10 vekttall i drama eller mer, 
som mener at L97 sine intensjoner om drama i undervisningen allerede er oppfylt ved deres 
skole (p<0.05). Dette kan bety at når en skole har en lærer med minst 10 vekttall i drama, kan 
denne lærerens utstrakte bruk av drama positivt påvirke og veilede andre lærere til å bruke 
drama, og kanskje være grunnen til at skolen i større grad satser på drama. Dette 
kommenteres av en av lærerne som vi intervjuet: ”Jeg har holdt kurs for lærerne på mitt eget 
trinn. Har inntrykk av at dette har økt deres interesse for å bruke drama. De har gjort mindre 
ting, og forteller meg om det.”  
 
Likevel, i følge de sju klasselærerne som vi intervjuet, og som har minst 10 vekttall i drama, 
er L97 sine intensjoner med drama ikke oppfylt ved noen av deres skoler. Fem sier at det er 
jobbet en del med drama ved deres skole, to at det er jobbet lite med drama og en at det ikke 
er jobbet med drama i det hele tatt ved skolen. Det kan bety at i tillegg til at skolen må ha 
lærere med dramabakgrunn, er andre faktorer minst like viktige. Vi vil anta at disse kan gå på 
ledelsen og resten av personalet sin holdning til og interesse for drama. Denne antakelsen 
finner vi god støtte for i et annet av ”Evaluring av R97” prosjektene. Imsen (2003:8) fant ut at 
det var meget høy korrelasjon mellom skolens ledelse og skolens utviklingsorientering, og 
relativt høy korrelasjon mellom skolens utviklingsorientering og lærerfellesskapet. Hun mener 
at rundt halvparten av skolens utviklingsorientering kan forklares ut i fra skolens ledelse og 
rundt en fjerdedel ut i fra lærerfellesskapet. Det er videre store forskjeller mellom skolenes 
utviklingsorientering og at utviklingsorienteringen er større ved barneskolene enn ved 
ungdomsskolene (P<0.001) 
 
Det tendensen som er tydeligst er at det er en stor grad av  usikkerhet blant lærerne om 
situasjonen ved egen skole med hensyn til i hvilken grad drama er en del av undervisningen i 
tråd med L97 sine formuleringer. Det er ikke funnet noen signifikante forskjeller mellom de 
ulike bakgrunnsvariablene når det gjelder det store antallet som er usikre og har svart 
”kanskje” eller ”vet ikke”, men vi har funnet at uenigheten og usikkerheten er minst med 
hensyn til om det er jobbet en del med drama, og størst med hensyn til at drama ikke er 
jobbet med i det hele tatt (tabell 36). Med tanke på videre utvikling av drama i 
undervisningen, ser vi det som positivt at selv om nesten halvparten (46%) tror at L97 sine 
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intensjoner kan være vanskelige å oppnå, er det likevel kun en snau femtedel (18%) som 
mener at L97 sine intensjoner med drama kan være et urimelig krav.  
 
Lærernes vurdering av L97 som en positiv utvikling for drama 
Lærerne er i størst grad enige om at det er en positiv utvikling for drama at L97 forventer at 
drama blir brukt i undervisningen og dernest at L97 vektlegger drama i tema- og 
prosjektarbeid. Når et klart flertall av lærerne er enige i dette, betyr det at disse lærerne støtter 
opp om drama i L97. Lærerne er noe mindre grad enige i at det er positivt at drama har fått 
egne målformuleringer i L97 og at drama er gjort obligatorisk. Dettes støttes av noe under 
halvparten av lærerne, mens kun en tredjedel mener elevene får en bedre opplæring i drama 
etter L97. For alle påstandene (figur 32) uttrykker lærerne en stor grad av usikkerhet (fra 35% 
til 61%), mens andelen som er uenig er forsvinnende liten (fra 1-4%).   
 
Det er ikke funnet signifikante forskjeller mellom lærerne med hensyn til hvilket trinn de 
underviser på eller for lærernes ansiennitet for noen av disse påstandene. Men det er en svak 
tendens til at lærerne som har vært under 20 år i skolen er mer positive til at drama har fått 
”obligatoriske” mål og hovedmoment, enn de som har vært over 20 år i skolen.  Det er funnet 
noen klare og signifikante forskjeller med hensyn til lærernes grunnutdanning og bakgrunn i 
drama. Lærerne med universitetsutdanning er mest positive til at L97 har gjort drama 
obligatorisk som fagområde og metode, og til at L97 forventer at drama blir brukt i tema- og 
prosjektarbeid (p<0.05). Når det gjelder lærernes bakgrunn i drama, er det de lærerne som 
mangler utdanning i drama som er minst positive til at drama har fått egne målformuleringer i 
L97. Disse fem påstandene korrelerer positivt med hverandre og korrelasjonen er høyest 
mellom ”L97 har gjort drama obligatorisk som fagområde og metode” i forhold til ”Drama 
har fått egne målformuleringer i L97” og ”L97 vektlegger drama i tema- og prosjektarbeid”  (r 
rundt 0.6 og p<0.01). Videre er det funnet en positiv korrelasjon mellom ”L97 vektlegger 
drama i tema- og prosjektarbeid” og ”Elevene kan få en bedre opplæring i drama etter L97” (r 
rundt 0.5 og p<0.01).  
 
Lærerne er mest uenige om det er positivt at L97 har plassert hovedtyngden av drama i norsk.  
Kun en fjerdedel er enige i at dette er positivt, mens en tredjedel er uenig. Resten er usikre, og 
av disse sier en fjerdedel ”kanskje”, mens 13% svarer ”vet ikke”. Det er her ikke mulig å 
finne noen tendenser eller signifikante forskjell mellom noen av grupperingene. Det er derfor 
vanskelig å si hva denne uenigheten kan skyldes. Men, det er en klar tendens til at denne 
påstanden korrelerer negativt med alle de andre fem påstandene. Det vil si at de som er enige i 
at det er positivt at drama er lagt til norsk, i stor grad er uenige i alle de andre påstandene. De 
sju klasselærerne som vi intervjuet, mener i meget stor grad at L97 har vært en positiv 
utvikling for drama i undervisningen og gir alle påstandene en meget stor oppslutning. 
Likevel, den påstanden disse sju klasselærerne er mest uenige om, er om det er positivt at L97 
har lagt opplæringen i drama til norskfaget. Dette er tydelig et kontroversielt og vanskelig 
spørsmål for lærerne. Her var også uenigheten størst i surveyundersøkelsen. 
 
Lærernes vurdering av L97 som en negativ utvikling for drama 
Lærerne er på ingen måte enige i at L97 representerer en negativ utvikling for drama i skolen, 
men det er et meget stort flertall som er gir uttrykk for usikkerhet. Samlet sett uttrykker over 
halvparten av lærerne usikkerhet, mens den andre halvparten deler seg i to. Rundt en fjerdedel 
er enige i og rundt en fjerdedel er uenige i at L97 burde samlet målene for drama i en egen 
dramaplan, at dramamålene forsvinner i fagplanene, at drama burde blitt et eget estetisk fag i 
skolen ved innføring av L97 og at L97 er rotete og uklar i begrepsbruken om drama. Det er 
funnet noen positive korrelasjoner for lærernes vurderinger mellom påstandene ”L97 er rotete 
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og uklar i begrepsbruken i drama” og ”Målene forsvinner i fagplanene”. Videre for ”L97 
burde samlet målene for drama i en egen dramaplan” og ”Drama burde blitt et eget estetisk 
fag i skolen ved innføring av L97”. Og for ”Dramamålene forsvinner i fagplanene” og ”L97 
burde samlet målene for drama i en egen dramaplan” (for alle r fra 0.5 – 0.6 og p<0.01).  
 
Det er her ikke funnet noen signifikante forskjeller i forhold til hvilket hovedtrinn lærerne 
underviser på eller hvor lenge de har arbeidet i skolen, men det er funnet noen klare og 
signifikante forskjeller med hensyn til lærernes grunnutdanning og bakgrunn i drama for en 
av påstandene. Det er en tendens til at førskolelærerne og de med 3,3 vekttall drama fra 
førskolelærerutdanningen er mest enige i at dramamålene forsvinner i fagplanene (p<0.05).  
 
De sju klasselærerne som vi intervjuet er i større grad enn lærerne i surveyen enige i at de 
opplever L97 som en negativ utvikling for drama i grunnskolen. Alle de fire påstandene har 
fått større tilslutning av klasselærerne enn av lærerne i surveyen, men vi ser at kasselærerne 
også her uttrykker en større grad av usikkerhet. Klasselærerne er mest enige i at L97 burde 
samlet målene for drama i en egen dramaplan og at drama burde blitt et eget fag ved innføring 
av L97. De er mest uenige om dramamålene forsvinner i fagplanene og om L97 er rotete og 
uklar i begrepsbruken om drama.   
 

5.14 Lærernes vurdering av noen rammefaktorer for drama 
 
Drama i lærerutdanningen 
Lærerne er i meget stor grad enige i at drama må styrkes i lærerutdanningen. Når hele 72% 
sier seg enig i dette, samsvarer det med den positive vurdering lærerne gir av hvilken 
betydning drama kan ha for et godt klasse- og læringsmiljø, for elevenes læreprosess og 
læringsresultat. Den største forskjellen finner vi blant de lærerne som oftest vektlegger 
læringsresultatet, den estetiske dimensjonen og det å følge opp L97 sine mål når de bruker 
drama. Her er det flest som mener at drama må styrkes i lærerutdanningen (p<0.001). Men 
også for de andre variablene er det en klar sammenheng (p<0.05), med unntak av de lærerne 
som vektlegger det å framføre for klassen og spille teater. For disse siste var det ingen 
forskjell mellom gruppene.  
 
Dette kan vanskelig tolkes annerledes enn at lærerne er klar over at det er nødvendig med 
bakgrunn i drama for å kunne praktisere drama. Dette forsterkes av at vi tidligere har funnet at 
for de lærerne som sjelden og aldri brukte drama, var den viktigste grunnen at de kunne for 
lite. Videre var det en klar og tydelig sammenheng mellom lærernes vurdering av egen 
kompetanse i drama og deres bakgrunn i drama. Dess mindre bakgrunn lærerne har i drama, 
dess mindre bruker de drama i undervisningen og dess dårligere vurderer de sin egen 
kompetanse for å bruke drama i undervisningen. Det er en klar tendens til at dess oftere 
lærerne bruker drama, dess mer er de enige i at drama må styrkes i lærerutdanningen 
(p<0.05). Dette ser vi på som et uttrykk for at kunnskap og erfaring gir innsikt. 
 
Veiledningsbøker i drama 
Når lærerne klart uttrykker at det er behov for flere veiledningsbøker i drama, har det nokså 
sikkert sammenheng med at flere undersøkelser viser at lærebøkene i stor grad dominerer og 
er bestemmende for skolens innhold. Lærebøkenes veiledninger blir dermed viktige for 
lærerens planlegging og i hvilken grad disse ivaretar drama som integrert del av faget. Sæbø 
(1999) viser til at det er meget stor forskjell i hvilken grad drama blir ivaretatt i tråd med 
intensjonene i L97, og i lærerveiledninger for norskfaget på småskoletrinnet. At lærebøkene 
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og  lærerveiledningene ikke er gode nok, viser funn i denne undersøkelsen. Kun en av fem 
lærere mener det er god hjelp å få i lærebøkene. Det er en klar tendens til at lærere med 3.3 
vekttall drama fra førskolelærerutdanningen i størst grad er enige i at det er god hjelp å få i 
lærebøkene. For den læreren som har noe bakgrunn i drama og bruker drama i noen grad, kan 
en god veiledningsbok i drama være det stimulus som gjør at læreren tar i bruk drama i enda 
større grad.  Det er en svak tendens til at lærerne på småskoletrinnet og mellomtrinnet i større 
grad enn lærerne på ungdomstrinnet, er enige i at det er god hjelp å få i lærebøkene (p=0.06). 
Dette samsvarer med at det er funnet noen svake tendenser i materialet til at det er flest lærere 
på ungdomstrinnet som sier det er behov for flere veiledningsbøker i drama. De som sjelden 
eller aldri bruker drama, er mest uenig i at det er god hjelp å få i fagenes lærebøker og de som 
bruker drama av og til eller ofte er i størst grad enige i at det er god hjelp å få i fagenes 
lærebøker (p<0.05). Dette samsvarer med at det er funnet en svak tendens til at det er de som 
bruker drama av og til, som i størst grad mener det er behov for flere veiledningsbøker i 
drama.  
 
Skolens ledelse 
Et stort flertall av lærerne er enige i at rektor må støtte og legge til rette for bruk av drama. 
Over to tredjedeler av lærerne (70%) gir sin tilslutning til dette. Det er funnet noen svake 
tendenser i materialet til at det er lærerne på småskole- og mellomtrinnet som er mest opptatt 
av at rektor må støtte og legge til rette for drama. Videre er det de som bruker drama av og til 
eller ofte som i størst grad er enig i at rektor må legge til rette og støtte for bruk av drama og 
de som sjelden eller aldri bruker drama, som er mest uenig i denne påstanden (p<0.001). 
Dette samsvarer med funn i andre undersøkelser (Imsen 2003) der det ble funnet en stor grad 
av sammenheng mellom skolens utviklingsorientering og skolens ledelse, det vil si det er 
skolens ledelse som stimulerer til utviklingsorientering.  
 
Drama som eget fag i skolen 
Det kontroversielle spørsmålet om drama bør bli et eget estetisk fag i skolen, har ingen stor 
tilslutning blant lærerne. Likevel er det kanskje verdt å legge merke til at en fjerdedel av 
lærerne (25%) mener at drama burde være et eget fag i skolen med en egen fagplan, selv om 
rundt en tredjedel (34%) er uenige i dette. Når hele 28% av lærerne er usikre og sier ”kanskje” 
og 13% svarer ”vet ikke”, blir det viktig å finne ut hva som er bakgrunnen for denne 
usikkerheten. I forhold til lærernes ansiennitet er det de som har vært i skolen under fem år 
som er mest enige i at drama burde vært et eget fag i grunnskolen (p<0.05). Når det gjelder 
lærernes bakgrunn i drama er det de som har 10 vekttall eller mer i drama som er mest enig i 
at drama burde bli et eget fag i grunnskolen, mens de som har 30 timers kurset fra 
allmennlærerutdanningen er mest uenige (p<0.05). 
 
Drama som en ”frivillig” valgt metode 
L97 er en målstyrt plan som har gjort arbeidsmåtene ”obligatoriske” i større grad enn tidligere 
planer, blant annet sier den at ”Drama som fagområde og metode er en del av innholdet og 
arbeidsmåtene i flere fag.” L97 forventer at dette blir fulgt opp av lærerne. Et flertall av 
lærerne (58%) støtter dette og mener at det ikke kan være opp til læreren å bestemme om 
drama skal brukes i undervisningen. Dette funnet samsvarer godt med tidligere funn der et 
flertall av lærerne er enige i at det er positivt at L97 forventer at drama blir brukt i fagene 
(64%) og i tema- og prosjektarbeid (53%).  Kun 12 % er uenige i dette og mener det må være 
opp til læreren å bestemme om hun eller han vil bruke drama i undervisningen. Det er lærerne 
på mellomtrinnet som i størst grad synes å mene at bruk av drama bør være opp til den enkelte 
lærer (p=0.08). Ellers er det en interessant, men meget svak tendens til at det er de som bruker 
drama sjelden/aldri og de som bruker drama ofte/svært ofte som i størst grad er enig i at 
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drama bør være opp til den enkelte lærer. De som aldri eller svært sjelden bruker drama 
oppfører seg jo som om det er opp til dem å bestemme, mens de som bruker drama svært ofte 
antakelig ser hvor vanskelig det er å bruke drama for dem som lite og ingenting kan om faget.  
 
De sju klasselærerne som vi intervjuet, uttrykker en langt større grad av tilslutning til 
påstandene om at drama må styrkes i lærerutdanningen og at rektor må støtte og legge til rette 
for drama i undervisningen, enn lærerne i surveyundersøkelsen gjør. Ingen av klasselærerne 
mener det er god hjelp å få i fagenes lærebøker. Seks av de sju klasselærerne mener at bruk av 
drama ikke skal være opp til den enkelte lærer, mens en av klasselærerne på mellomtrinnet 
sier seg enig i at det må den enkelte lærer selv bestemme.  
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6 KONKLUSJON OG FORSLAG TIL FORBEDRING 
 

6.1 Drama i L97 og i lærernes praksis  
 
Drama i L97, den formelle lærerplanen   
L97 er en målstyrt plan som stiller krav til skolens innhold og arbeidsmåter. Planen har en 
meget klar intensjon om at den estetiske dimensjonen skal ivaretas i all undervisning og det 
skal legges stor vekt på kreative uttrykksformer, opplevelser og refleksjon. L97 er tydelig i 
forhold til drama når den i punktet om arbeidsmåter sier at drama som fagområde og metode 
er en del av innholdet og arbeidsmåtene i flere fag. Planen understreker i den generelle delen 
at alle tre aspekter (oppleve, utføre og vurdere) i den estetiske dimensjonen også skal ivaretas 
i drama. L97 har her tydelig et manglende samsvar mellom det som planen sier om drama og 
den estetiske dimensjonen i den generelle delen, i forhold til hvordan dette konkretiseres i 
fagplanenes mål og hovedmoment for undervisningen når det gjelder drama. Misforholdet er 
særlig tydelig på mellomtrinnet, hvor det å oppleve drama eller teater ikke er omtalt i det hele 
tatt. 
 
Drama som fagområde er integrert i 16.4% av hovedmomentene i norsk, 12.5% i engelsk og 
10.7% i musikk. I kroppsøving, matematikk og kunst og håndverk har drama som fagområde 
fått en langt mer beskjeden plass. I tillegg kommer at drama som metode og arbeidsmåte i 
følge L97, skal ha en plass i alle fag. Drama er omtalt i 28 hovedmoment på småskoletrinnet, 
15 på mellomtrinnet og 17 på ungdomstrinnet. Studerer vi innholdet i disse hovedmomentene, 
finner vi at det dramafaglige er bredest omtalt på småskole- og ungdomstrinnet og at en del 
uttrykksformer og dramafaglige innholdsmomenter ikke er omtalt på alle hovedtrinn. Vi 
finner ingen logisk forklaring på den forskjell det er mellom de enkelte klassetrinn og 
hovedtrinn når det gjelder hva som omtales og integreres av drama i fagene. 
 
Ser vi skoleløpet under ett, dekker omtalen av drama i L97 et bredt spekter av dramafaget 
som absolutt kan ivareta en opplæring i drama som fagområde og metode. Dersom læreren 
legger opp til en undervisning i drama i samsvar med L97, vil elevene gjennom skoleløpet ha 
mulighet til å utvikle sin egen evne til å uttrykke seg i drama og de vil få kunnskap om drama 
og teater. De vil i noen grad kunne utvikle evnen til å reflekter over og vurdere dramatiske 
uttrykk. På alle hovedtrinn vil elevene kunne få praktiske erfaringer med ulike 
uttrykksformer. Arbeid med det dramafaglige innhold er i L97 minst vektlagt på 
mellomtrinnet, mens refleksjon og vurdering synes å være mest vektlagt på ungdomstrinnet.  
 
Dersom planens intensjoner om drama som fagområde og metode skal realiseres i skolens 
hverdag, mener vi det vil kreve at drama i snitt blir en integrert del av undervisningen, i større 
eller mindre grad, i rundt 2 til 3 timer i uka på hvert klassetrinn. Undersøkelsen viser med all 
tydelighet at dette ikke skjer og at drama i begrenset grad ivaretas i lærernes praksis i den 
gjennomførte lærerplanen. Kun for de lærerne som bruker drama ”ofte”, er det relativ stor 
grad av samsvar mellom den formelle og den gjennomførte plan. 
 
Forholdet mellom lærernes praksis og planens mål 
Den formelle læreplanen  forutsetter at drama blir brukt i fagene. Når det gjelder den 
oppfattede læreplanen viser undersøkelsen først og fremst at det er  en stor grad av usikkerhet 
blant lærerne når det gjelder dramafagets plass. Når to tredjedeler av lærerne er usikre på om 
de dramafaglige målene i L97 er til god hjelp når undervisningen skal planlegges eller om de 
er mangelfulle og tilfeldige, kan det skyldes flere faktorer som at de ikke bruker drama, at de 
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ikke kjenner målene eller at de ikke bruker L97 i sin planlegging. Undersøkelsen viser med all 
tydelighet at det er et manglende samsvar mellom den formelle og den gjennomførte planen.   
 
Vår analyse gir grunnlag for å anta at maksimum 15% av lærerne bruker drama i et omfang 
som kan gi elevene en opplæring i drama i tråd med L97. Rundt 43% av lærerne kan kanskje  
innfri deler av L97 sine mål og hovedmoment for undervisningen, mens minimum 42%  på 
ingen måte kan innfri L97 sine intensjoner og mål om drama i undervisningen. Antakelig er 
det noen flere som ikke innfrir drama i L97, fordi hele 45% av lærerne gir indirekte uttrykk 
for at de sjelden eller aldri bruker drama i undervisningen. Den aller viktigste grunnen til at 
lærerne på alle tre hovedtrinn, sjelden eller aldri bruker drama, er at de kan for lite om drama. 
 
Elevene i vår undersøkelse har erfaring med drama, og de har lærere som bruker drama. Alle 
elevene liker å arbeide med drama og flertallet av elevenes ønsker mer bruk av drama i 
undervisningen. Kanskje et indirekte uttrykk for at en del av elevene mener at den erfarte 
læreplan ikke er i samsvar med den formelle plan, og det er særlig de eldste elevene som 
mener lærerne bør bruke mer drama. Elevenes ønske om mer bruk av drama, kan også være et 
indirekte utrykk for at de ønsker mer drama enn den formelle læreplan legger opp til. For de 
fleste av disse elevene som opplever drama ”ofte”, synes det å være stor grad av samsvar 
mellom den formelle og den erfarte plan. Elevene gir klart uttrykk for at drama beriker klasse- 
og læringsmiljøet og forbedrer læringsresultatet.   
 
Lærerne vurderer i større grad L97 som en positiv enn en negativ utvikling for drama, og er 
særlig fornøyd med at L97 har gjort drama obligatorisk (på lik linje med alle andre mål og 
hovedmoment i planen) og forventer at lærerne bruker drama. Den tydeligste tendens er 
likevel at lærerne er meget usikre i forhold til Drama i L97, noe som vi antar skyldes at de 
ikke kjenner de dramafaglige mål og hovedmoment godt nok.  
 
Dess bedre bakgrunn lærerne har i drama, dess oftere bruker de drama og dess mer arbeider 
de i samsvar med L97 for å ivareta dramafagets potensialet med hensyn til klasse- og 
læringsmiljø, læreprosessen og læringsresultatet. Selv om rundt halvparten av lærerne sjelden 
eller aldri bruker drama, gir de aller fleste klart uttrykk for at de tror drama oppleves positivt 
og spennende av elevene og har stor betydning for elevenes læreprosess og læringsresultat.  
 
Et stort flertall av lærerne som ønsker etterutdanning i drama, mener at drama må bli 
obligatorisk i lærerutdanningen, at skolens ledelse må støtte og legge til rette for drama og at 
det trengs veiledningsbøker i drama. Når det gjelder det kontroversielle spørsmålet om drama 
bør bli et eget fag i skolen, er lærernes meninger delte. Likevel er det verdt å merke seg at et 
flertall sier ”ja” eller ”kanskje”, mens kun en tredjedel sier ”nei”. Det er og interessant i denne 
sammenhengen at det er de som bruker drama ”sjelden” eller ”aldri” og de som bruker drama 
”ofte”, som i størst grad mener drama bør bli et eget fag i grunnskolen. 
 
Drama som et eget fag i skolen eller som fagområde og metode i andre fag 
Drama er en uttrykksform og en metode som har fått bedre og bedre feste i norske læreplaner 
fra innføringen av dramatisering som metode i Normalplanen av 1939 (N39) til drama som 
fagområde og metode i L97.  Elevenes klare ønske om mer bruk av drama i undervisningen, 
fordi de selv mener de lærer mer både sosialt, dramafaglig og i forhold til det faget drama 
integreres i, bør være et viktig argument for å styrke drama i en eventuell revisjon av 
læreplanen og lærerutdanningen.  
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Ser vi valget i forhold til et idealistisk utgangspunkt, vil det å gjøre drama til et eget fag på lik 
linje med de andre estetiske fagene, absolutt være det som vil gi størst sosial og faglig utbytte 
på alle plan. I Australia som har gjort alle kunstfagene likeverdige med egne fagplaner fra 
barnehage og gjennom hele det obligatoriske skoleløpet. De er i denne sammenhengen blant 
de steder hvor en er kommet lengst i verden.  ”Dance, Drama, Media, Music and  Visual 
Arts” er selvstendige fagområder integrert i en felles fagplan for kunstfagene kalt ”The Arts” 
(Curriculum Council 1998). Det sikrer alle elevene en systematisk opplæring i drama med 
progresjon fra år til år, samtidig som det øker muligheten for lærerne i alle fag til å bruke 
kunstfagene, inkludert drama, som uttrykksform og metode i sin undervisning.  
 
Men dette er en revolusjonerende ide, som antakelig verken norske skolemyndigheter  eller 
ulike faglige lærergrupperinger og interesseorganisasjoner er klar for enda. Ideen er 
revolusjonerende fordi det ville betyr en sterk omlegging av omfanget av de kunstfag som i 
dag har plass i skolen og en sterk grad av nytenkning innen for de andre fagene. Men 
muligheten er der. Dans, drama og media er i L97 integrert i de fagene som har 
timeomfangstatus i L97.  Til sammen har musikk og kunst og håndverk 1330 timer gjennom 
hele skoleløpet. De andre fagene burde, med tanke på tverrfaglig undervisning og tema- og 
prosjektarbeid kunne bidra med 10% av sitt timetall, det vil si rundt 670 timer. Det ville gi 
2000 timer totalt til de fem kunstfagene og 400 timer til hvert av fagene dans, drama, media, 
musikk og kunst og håndverk. Musikk ville bli redusert fra 494 til 400 timer. Musikk skal i 
L97 i stor grad ivareta dans, så denne omleggingen burde være akseptabel, fordi dans blir lagt 
til egne timer. Den store utfordringen er kunst og håndverksfaget, som kun av historiske 
årsaker har et timetall på hele 836 i dag. Det revolusjonerende spørsmål er: Hvorfor skal vi 
akseptere at kunst og håndverk har nesten dobbelt så mange timer som musikk  og hvorfor 
skal disse to fagene ha enerett på å være kunstfag i morgendagens skole?  
 
Drama som fagområde og metode i andre fag 
Det mest realistiske er antakelig å utvikle drama i tråd med den læreplantradisjonen som har 
vært fulgt fra N39 fram til i dag. Ikke minst fordi en da vil føre videre arbeidet med å realisere 
drama i elevenes skolehverdag på en  måte som lærerne kjenner igjen. Da har vi minst to 
alternative muligheter. Vi kan gjøre justeringer i foreliggende plan, for å rette opp den 
skjevheten som i dag finnes mellom klassetrinn og hovedtrinn når det gjelder drama i L97 
med tanke på dramafaglig innhold og progresjon gjennom skoleløpet. Styrken med denne 
løsningen er at elevene har mulighet til å få en noe mer systematisk opplæring i drama, 
samtidig som det tverrfaglige og metodiske blir tydelig for lærerne.  
 
En annen mulighet er å gjøre som Danmark gjorde ved sin siste læreplanrevisjon i 1995. 
Drama ble plassert i norsk på alle klassetinn og omtalt på et mer overordnet nivå med 
begrepene drama og teater (Dansk, faghefte 1). På denne bakgrunn ble det utviklet et eget 
veiledningshefte for valgfaget drama (Drama, faghefte 28). Dette veiledningsheftet fungerer 
selvsagt og som veiledning for lærerne når de skal bruke drama i danskundervisningen. 
Styrken med denne løsningen er at det dramafaglige innholdet blir meget godt ivaretatt og 
synlig for de lærerne som setter seg inn i heftets, men på bekostning av det tverrfaglige og 
metodiske innholdet i forhold til andre fag. Det beste er antakelig en kombinasjon av disse to 
måtene, som og ble brukt i forbindelse med M87. Drama ble grundig omtalt i planen og det 
ble utviklet et eget veiledningsheftet i drama til lærerne.  
 
Valget henger og sammen med lærerutdanningens innhold. Gjør vi drama til et eget fag, kan 
lærerutdanningen beholdes som den er nå, og tilpasse kurstilbudene på 10vekttall eller mer i 
forhold til etterspørsel. Velger vi å beholde drama som fagområde og metode i andre fag og 
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kun foreta noen mindre justeringer av L97, må det nåværende obligatoriske ”30 timers kurset” 
i drama utvides til et omfang på 3 vekttall.   
 

6.2 Tiltak som kan skape samsvar mellom plan og praksis 
  
L97 må revideres eller  justeres  
Det aller beste løsningen (men mest revolusjonerende) vil være å gjøre drama (sammen med 
dans og media) til et fag i grunnskolen og dermed sidestille alle de fem kunstfagene dans, 
drama, media, musikk og kunst og håndverk. Denne utviklingen finner vi flere steder i verden 
hvor læreplanutviklingen er kommet langt, blant annet i Australia og Canada. Alternativt må 
L97 justeres slik at drama som fagområde og metode i fagene framstår noe mer systematisk 
og får en logisk progresjon gjennom skoleløpet. Evalueringen viser at for de lærerne som 
bruker drama mer eller mindre, er det stor grad av samsvar mellom disse lærernes praksis og 
om drama er eksplisitt omtalt i fagplanene. Det som står i den generelle delen av planen om 
drama, får liten konsekvens for lærernes praksis, dersom dette ikke videreføres i den enkelte 
fagplan.  
 
Etterutdanning til lærere i jobb 
Evalueringen viser med all tydelighet at det viktigste tiltaket for å skape samsvar mellom plan 
og praksis er å gjøre noe med lærernes kompetanse. Det er en tydelig og klar sammenheng 
mellom bakgrunn i drama og bruk av drama. Dess mer lærerne kan om drama, dess mer 
bruker de drama. Lærernes viktigste grunn for å ikke bruke drama i undervisningen, er at de 
kan for lite. Syv av ti lærere i surveyundersøkelsen ønsker etterutdanning i drama som korte 
kurs. 
 
Drama må styrkes i lærerutdanningen 
Syv av ti lærere i surveyundersøkelsen mener at drama må styrkes i allmennlærerutdanningen. 
Undersøkelsen viser at førskolelærerne som har 3.3 vekttall i drama, har tilført småskolen en 
nødvendig dramakompetanse og at de bruker drama langt oftere enn allmennlærerne gjør. På 
denne bakgrunn er det et stort tankekors at det i forbindelse med kvalitetsreformen i høyere 
utdanning og ny lærerutdanning er en stor diskusjon ved landets høgskoler omkring det 
obligatoriske ”30 timers kurset” som ble gjort obligatorisk ved revisjonene av 
lærerutdanningen i 1998, LR98. Kampen gjelder omfanget og høgskolenes prioritering i en 
knapp ressurssituasjon. Skal kurset fortsatt tilbys og skal det være på 30 timer eller mindre?  
Det er nå opp til den enkelte høgskole å bestemme dette og det kan føre til at kursets omfang 
snarere reduseres enn økes. Undersøkelsen viser at allmennlærerne med dette ”30 timers 
kurset” i drama har tilført grunnskolen noe dramakompetanse, men 30 timer i drama gir på 
ingen måte disse lærerne nok bakgrunn til å innfri drama i L97.  Sammenligner vi med 
førskolelærerne er det helt tydelig Ved en eventuell justering av allmennlærerutdanningen bør 
drama vekttallfestes som et obligatorisk emne, med minimum 3 vekttall.  
 
Rektor må støtte og tilrettelegge for bruk av drama 
Tre av fire lærere mener rektor må være støttende og legge til rette for bruk av drama og en av 
fire ønsker etterutdanning som et utviklingsarbeid ved egen skole. Her bør det ligge et stort 
utviklingspotensial og gode muligheter for samarbeid mellom grunnskolen, høgskoler og 
utdanningskontorene. 
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Det må utvikles veiledende undervisningsmateriell 
Syv av ti lærere uttrykker et klart behov for veiledende undervisningsmateriell i drama og at 
det er liten hjelp å få i fagenes lærebøker og veiledninger. Lærerne gir her et klart uttrykk for 
at de trenger mer hjelp og inspirasjon for å bruke drama i undervisningen enn dagens 
lærebøker og veiledninger gir. 
 
Elevenes klare tale 
Skolen er til for elevene og elevenes tale er klar. Blant de 18000 ungdomsskoleelevene som 
har vurdert sin skolehverdag via ”Elevinspektørene” skoleåret 02/03 er 1 av 4 elever 
misfornøyd med bruken av arbeidsmåter i undervisningen, 5 til 6 av 10 elever er middels 
fornøyd, mens 2 av 10 er meget fornøyd. Videre sier disse elvene at de lærer aller mest av 
prosjektarbeid (54%), deretter av praktisk arbeid (46%). Tavleundervisning som er den aller 
oftest brukte undervisningsform, lærer de langt mindre av (31%).  
 
Elevene i vår undersøkelse setter ord på dette i sine åpne kommentarer og viser en stor grad 
av metalæring når de sier hva de liker med drama. En elev i 10. klasse får det oppsummerende 
sluttordet her:  
”At man får spille noe, være i bevegelse og ikke bare sitte i ro og fred å skrive eller lese. Jeg 
tror man lærer mye mer av drama. Man må liksom bli litt engasjert, og det er lettere å lære 
noe man engasjerer seg for!”  
 
 
Sluttord 
 
Forandring tar tid og kan være vanskelig. Å tro at innføring av L97 i stor grad allerede har 
påvirket og forandret skolens praksis når det gjelder bruk av drama i undervisningen, er 
selvfølgelig naivt. Omfattende skoleforskning har vist at skolens hverdag endrer seg lite selv 
om det kommer nye læreplaner. Lærernes pedagogiske grunnsyn og deres oppfattelse og syn 
på et fag, synes å være det som betyr mest for deres praksis. Som vi har sett har de aller fleste 
lærerne manglende bakgrunn i drama.  
 
Vi har og funnet at det som i størst grad fører til økt interesse for å bruk av drama er de 
erfaringene lærerne gjør når de bruker drama. Nye erfaringer kan føre til nye holdninger og ny 
varig praksis. Drama i L97 får stor oppslutning blant lærerne på intensjonsplanet, særlig i 
forhold til læreprosessen og klasse- og læringsmiljøet. Det syn på drama som L97 presenterer 
føyer seg fint inn i rekken av fagets utvikling i tidligere læreplaner. Slikt sett startet denne  
utviklingen for lenge siden, og for dramafagets vedkommende er det sannsynlig å tro at denne 
utviklingen startet ved Normalplanen 39 og økte noe ved innføringen av M74. M87 sin 
grundige omtale av drama kombinert med økt satsing på utdanningstilbud i drama ved landets 
høgskoler, må og tas med når effekten av L97 skal vurderes for drama som fagområde og 
metode i undervisningen.  
 
Likevel, denne undersøkelsen gir grunnlag for å tro at L97 har bidratt til at skolen har flyttet 
seg et lite skritt videre på veien, når det gjelder bruk av drama i undervisningen. At det likevel 
er langt igjen dersom L97 skal innfris, forteller vår forskning.  
 
Vi er underveis, men er vi på rett vei og får vi alle med?  Vi gir det ordet til en av de sju 
klasselærerne som vi intervjuet:  
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”Dessverre føler jeg ofte at vi har felles mål, men kollegaene mine ser bare en vei til målet, 
den tradisjonelle veien. Hvorfor skal vi lage en ny vei gjennom skolen, når vi allerede har en 
som vi har gått i mange år. Vi kommer jo alltid fram!” Jeg svarer: ”Vi kommer nok frem, men 
vi har klatret opp et fjell, noen av elevene kunne ikke klatre, vi svømte over ei elv, alle elevene 
kunne ikke svømme, vi har gått en lang omvei, mange av elevene orket ikke gå så langt. Du og 
jeg kom til målet, men har vi alle elevene med oss? Gjorde vi alt for at de skulle klare å nå 
målet de også?”  
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VEDLEGG 

Vedlegg 1: DRAMA i L97 og den estetiske dimensjonen 
DRAMA - MÅL OG HOVEDMOMENT I FAGENE 
    Den estetiske dimensjonen  Oppleve   Uttrykke  Vurdere 
I fagene skal elevene:                                               O    U   V 
 
 1 klasse 
- utfalde seg gjennom allsidig leik, delta i rolleleik og bruke språket 

aktivt i ulike former for spel (norsk) 
- leike og eksperimentere med ord, lydar, rim og rytme, bruke ellingar, 

songleikar, mellom anna enkle samiske rim og regler, framføre dikt, 
songar og barnereglar, gjette gåter og fortelje vitsar. (norsk) 

- sjå video eller fjernsynsprogram og snakke om det dei ser, bruke 
telefon og opptak til kommunikasjon og rolleleik (norsk) 

- snakke om munnlege episke sjangre og sjangrar som blir brukte i leik 
(norsk) 

- oppleve musikk, song og dans som leik, og arbeide med å gi uttrykk for 
si oppleving av eventyr og forteljingar gjennom song, dans, drama og 
anna musisk aktivitet (musikk) 

- få tid og høve til fantasileik og rolleleik som gir fysisk utfalding og 
rørsleerfaring (kr.øv) 

- bruke tallbilder, bruke ord for tall og for relasjoner mellom tall og 
trene telling oppover og nedover gjennom lek, samtaler, i rollespill og 
rytmiske aktivitete (matematikk) 

-        øve seg på å gi uttrykk for korleis dei opplever ulike livsområder   
         gjennom song, dans, drama og anna musisk aktivitet (musikk) 
 

 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

 
   
X
 
 
X
 
X
 
 
 
 
X
 
X
 
 
X
 
X

 
 
 
 
 
 
 
(x)
 
X 

 
2.klasse 
- leike, og lære gjennom leik, leike med ord, gjette gåter og lære nokre 

ordtak (norsk) 
- framføre enkle rollespel eller dramatiseringar i klassen, eller for 

foreldra (norsk) 
- samtale om skilnader mellom sjanrar dei arbeider med, lære noko om 

det sørgjelege og det morosame og sjangrane tragedie og komedie 
(norsk) 

- Arbeide med roller og replikker i ein dramatisk tekst, vurdere verdien 
av stemmebruk og kroppsspråk, få noko røynsle med enkle rekvisittar 
(norsk) 

- få tid til og høve til fri leik slik at dei kan utvikle fantasien og lage nye 
leiker (kr.øv.) 

- utforske lyder, rim og rytme i språket, lage og framføre korte muntlige 
tekster, bruke bilder, film og musikk sammen med tekster for å leve seg 
inn i og skape mening i de tekstene de møter, tegne og forme innholdet, 
delta i dramatiseringer og rollespill (engelsk) 

- nytte naturen til leik og dramaaktivitetar (kr.øv.) 
 
 
 

  
 
X
 
X
 
 
 
 
X
 
 
X
 
 
X
 
X

 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
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3.klasse 
- fortelje og framføre tekstar dei har laga sjølv, vera med i skodespel, 

laga replikkar og ta del i framføringar med seg sjølv eller med dokker 
som rollefigurar. Tileigne seg lærestoff gjennom leik, song, dans, 
rollespel og dramatisering. (norsk) 

-        samtale om samspelet mellom lytting og tale, røyne korleis stemmebruk 
         og kroppsspråk er viktig for det som blir sagt og framført 
-        samtale om dei sjangene dei har arbeidd med (norsk)  
-        samtale om, vurdere og løse oppgaver om kjøp og salg før og nå, for 

eksempel lage og leke butikk (matematikk) 
- gi uttrykk for korleis dei opplever og forstår ulike sider ved musikk 

gjennom aktiviserande uttrykksformer, mellom anna dans og drama 
(musikk) 

- arbeide med tekster sammen med bilder, film og musikk, uttrykke det     
de opplever i tekstene, i ulike formingsoppgaver, bruke engelsk i lek,  

          rollespill og dramatiseringer (engelsk)   
 

O U
 
 
X
 
 
 
 
 
X
 
X
 
 
X
 

V 
 
 
 
 
 
X 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.klasse 
 - arbeide med tekstar som tek opp konfliktar dei kan kjenne seg att i. 

Utforske vennskap og uvennskap, rettferd og urettferd, krangel og 
forsoning gjennom diskusjon, improvisasjon og rollespel (norsk) 

- gi att og lage dramatiseringar av forteljingar, og eventuelt formidle dei 
med video eller kassettspelar (norsk) 

- samtale om kva som gjer muntlege framføringar gode, og vurdere set 
språket vi bruker når vi argumenterer (norsk) 

- øve seg i å formidle songtekstar og songinnhald i dramatisert form, 
mellom anna gjennom syngjespel, dokketeater og rollespel (musikk) 

 - få oppleve korleis musikk kan vere ein integrert og meiningsfull del av 
temaarbeid, og korleis musikk, song, dans og drama kan vere med på å 
skape eit positivt skolemiljø gjennom felles framføringar og musikalsk 
arbeid på tvers av fag, klassar og aldersteg. (musikk) 

 - få kjennskap til enkel scenografi gjennom skapende arbeid (forming) 
- eksperimentere med språket, lytte, tale, lese, skrive, lage egne tekster, 

levendegjøre dem gjennom utstilling og framføring/dramatisering  
(engelsk) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
X
 
X
 
 
 
X
 
 
 
 
 
X
 
X

 
 
 
 
 
 
X 
 

5.klasse  
- bruke rollespel og improvisasjon til å leve seg inn i situasjonen til andre 

og prøve ut korleis dei kan ordleggje seg, bruke dramatiske 
arbeidsmåtar som agering og mime. (norsk) 

- vurdere innhold og form i fjensynsprogram, få noko kunnskap om 
mediet og ta til å reflektere over det dei ser. (norsk) 

- lese og oppleve nyare dikt. Formidle dikt gjennom dramatisering og 
framføring. (norsk) 

- delta i framføringar med dans, drama, språk og bilete, der lytting til 
musikk er utgangspunktet, og der siktemålet mellom anna er å vise 
korleis musikken er bygd opp, korleis musikken formidler ei stemning 
og korleis elevane opplever musikken (musikk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
X
 
 
 
X
 
 
X
 
 

 
 
 
 
X 
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- utvikle skaparevne gjennom leik, kreativ dans og enkle 

dramaaktivitetar (kr.øv.) 
- arbeide med dramaaktivitetar for å utvikle evnen til å gi uttrykk for 

kjensler og stemningar gjennom rørsler (kr.øv.) 
- bruke tekster som forbilder og som utgangspunkt for å ta språket i 

bruk selv, utforme muntlige og skriftlige tekster i ulike sjangrer og 
formidle tekstene sine, f eks skrive fortellinger og skuespill sammen, 
arbeide med rollespill og dramatisering (engelsk) 

O U
 
X
 
 
X
 
 
X
 

V 

 
6.klasse  
- forske ut lærestoff, til dømes kunnskap om andre kulturar, gjennom 

dramafaglege aktivitetar, til dømes mime, kroppsrørsle og rytme 
(norsk) 

- lytte til og sjølv lage eit “radioprogram”, til dømes høyrespel, intervju 
eller reportasje, dramatisere ei forteljing og gjere opptak (norsk) 

- arbeide med å forstå korleis komponistar brukar formprinsipp som 
imitasjon, repetisjon og variasjon gjennom samtale, dans, drama og 
andre visuelle og verbale uttrykksformer (musikk) 

- arbeide med dramaaktivitetar for å kunne bruke kroppen som 
uttrykksmiddel (kr.øv.) 

- gjenfortelle og dramatisere tekster, f eks fortellinger, eventyr, egne og 
andres tekster, skape egne tekster i ulike sjanger, både muntlig og 
skriftlig (engelsk) 

 

  
 
 
X
 
X
 
 
X
 
X
 
 
X
 

 

 
7.klasse  
- bruke kropp og steme i ulike spelsituasjonar og utforske og utvikle den 

personlege, dramatiske uttrykksevna. Eksperimentere med å framføre 
ein tekst på ulike måtar. Om mogeleg bruke video som hjelpemiddel. 
Spele kabaret, revy eller teater for andre, til dømes foreldre, med noko 
sjoølvlaga materiele (norsk) 

- studere særtrekk ved dramatiske sjangrar dei arbeider med og drøfte 
kriterium for framføring av dramatiske tekstar (norsk) 

- delta aktivt i prosjekt og framføringar der musikklytting er ein 
vesentleg del, og der elevane får vist korleis dei forstår og opplever 
ulike typer historisk musikk gjennom ulike uttrykksformer, til dømes 
dans og drama (musikk) 

 

  
 
X
 
 
 
 
 
 
 
X

 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 

 
8.klasse 
- Arbeide med innlevande og kritisk lytting, improvisasjon og rollespel 

(norsk) 
- syngje og danse/dramatisere nokre folkeviser og dramatisere anna 

folkedikting (norsk) 
- diskutere innhaldet og verkemiddel i ungdoms- og 

underhaldningsprogram i radio og fjernsyn (norsk) 
- arbeide med intervjuteknikk, registrere kroppsspråk, stemningar og 

liknande, og leggje til rette materielet til skriftleg tekst (norsk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X
 
X
 
 
 
 
X
 

 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
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- nytte tekster som forbilder og utgangspunkt for å bruke språket i ulike 

kommunikasjons situasjoner, bruke sin kunnskap om språket og 
eksperimentere med språket når de utformer tekster, f eks i samspill 
med andre uttrykksformer som bilder, musikk, sang, dans og drama 
(norsk) 

 

O U
 
 
X
 
 

V 

 
9.klasse  
- tileigne seg litterært stoff og fagstoff gjennom dramatisering og 

framføring, arbeide med ulike måtar å framføre lyrikk på (norsk) 
- framføre viser, songar, rocketekstar og samtale om innhald og språk 

(norsk) 
- vurdere etiske og estetiske sider ved utval og fokus i musikkvideoar og 

ungdomsprogram på fjernsyn (norsk) 
- tilegne seg litterært stoff og fagstoff gjennom dramatisering og anna 

scenisk framføring, presentere prosjektarbeid og bli medvitne om kva 
framføringa har å seie for oppleving og forståing (norsk) 

- arbeide med framsyningar som integrerer ulike kunstformer og fleire 
skuleslag (musikk) 

- få oppleve og bli kjende med korleis dans, rørsle og uttrykksformer 
knytte til drama er ein integrert del av ulike former for musikk og 
scenekunst (musikk) 

- arbeide med et rikt og variert utvalg av tekster ......, utdrag av skuespill, 
hørespill, dramatiseringer, musikkspill...., tekster hentet fra medier, f 
eks film radio, fjernsyn, aviser og tidsskrifter (engelsk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
X
 
X
 
 
 
 
X
 
X
 
 
 
 
 
X
 
 

 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 

 
10.klasse 
- oppleve teaterframsyningar, eventuelt videoopptak, drøfte innhald og 

framføring. Spele teater og framføre/dramatisere/spele dramatiske 
tekstar av skodespelforfattarar eller tekstar dei sjølv har laga. Forme ut 
roller og replikker, arbeide med stemmebruk, pauser og kroppsspråk. 
Få røynsle med reelle og imaginære rekvisittar. (norsk) 

- arbeide med dramatiske sjangrar, verkemiddel i dramatiske tekstar, 
framsyningar og teater. Få noko kjennskap til teaterhistorie, vurdere 
verkemiddel i film, fortelemåte, samspel mellom bilete, tale og lyd, og 
samanlikne bok og film (norsk) 

- samarbeide om praktiske musikk- og danseprosjekt der dei får vist brei 
kunnskap om ulike musikkformer og musikkelement gjennom språk og 
andre uttrykksformer, til dømes kollasj, revy og musikkdramatiske 
spel.(musikk) 

- øve seg i å lytte aktivt til eit breitt utval av musikk frå ulike sjangrar og 
kulturar og vise denne kunnskapen språkleg og gjennom andre aktuelle 
arbeids- og uttrykksformer, mellom anna dans og drama (musikk) 

 - arbeide med autentiske teksterfra ulike tidsepoker, bl a .....utdrag av 
skuespill, f eks William Shakespeare og Tennessee Williams, utdrag av 
filmer, dramatiseringer av romaner og skuespill, musikkspill, filmer..... 
(engelsk) 

 
 
 
X 

 
 
 
X
 
 
 
 
X
 
 
 
X
 
 
 
X
 
 
X
 
 

 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
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Vedlegg 2: Spørreskjema til surveyundersøkelsen 
 
(Finnes kun i papirutgaven)
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Vedlegg 3: Brev til rektor ved de utvalgte skolene 
 
       Høgskolen i Stavanger 5.mai/11 juni 2002 
Til rektor   
Gjennomføring av prosjektet  ”Evaluering av Drama i L97” 

 
Norges forskningsråd startet høsten 2000 forskningsprogrammet ”Evaluering av reform 97”. 
Vi ønsker med dette å fortelle om en omfattende undersøkelse vi er i gang med som del av 
dette programmet. Prosjektet utføres av Høgskolen i Stavanger på oppdrag fra Utdannings- og 
forskningsdepartementet og Norges forskningsråd. Undersøkelsen er støttet av 
lærerorganisasjonene og informasjon om opplegg og gjennomføring er sendt til alle 
utdanningsdirektørene i Norge. 
Prosjektet har som hovedmål å kartlegge og vurdere bruken av drama i fag, tema- og 
prosjektarbeid på de ulike klassetrinn i grunnskolen i lys av L97 sin omtale av og 
målformuleringer om drama.  Hovedvekten vil bli lagt på en spørreundersøkelse blant 
utvalgte skoler/lærere. Denne undersøkelsen vil bli fulgt opp gjennom noen utvalgte 
intervjuer og klasseromsstudier. 
 
Spørreundersøkelsen vil bli gjennomført online ved hjelp av programmet QuestBack ved et 
tilfeldig utvalg skoler jevnt fordelt over hele landet med tilgang til e-post/internett (ca. hver 7 
grunnskole). Ingen spørsmål er utformet slik at svarene skal kunne føres tilbake til den 
enkelte lærer eller skole. Svarene blir registrert direkte i en QuestBack base og blir ikke 
individuelt behandlet av oss.   
 
Utfyllingen av spørreskjemaet vil ta ca. 20 - 30.min. Medvirkning i prosjektet er et tilbud til 
de utvalgte skolene. Denne e-posten går til alle utvalgte skoler med forespørsel om deltakelse.  
Vi håper på velvilje fra hver eneste en av de tilfeldig utvalgte skolene.  Passer det absolutt 
ikke, så send en meil om dette snarest mulig og før 18. mai, slik at ny skole kan bli valgt. 
Lurer du/dere ellers på noe er det også bare å ringe eller meile spørsmålet, så får du raskt svar.   
 
Vi ber om at minimum 1 – en – lærer fra hvert klassetrinn (fortrinnsvis norsklæreren) deltar 
og svarer på spørreskjemaet. Hvis skolen har flere klasser på hvert trinn ønsker vi lærere fra A 
– klassene. Av metodiske grunner er det viktig at dette valget ikke styres av om læreren 
bruker drama i sin undervisning, men at de som deltar på hvert klassetrinn deltar uavhengig 
av interesse for eller bruk av drama. Selvsagt er undersøkelsen åpen for alle lærerne ved 
skolen som ønsker å delta utover vårt minimums ønske. 
 
Undersøkelsen er planlagt å starte ca. 20 mai ved at det kommer en e-post til skolen med 
informasjon og nødvendige opplysninger for deltakelse. Vi håper å få inn noen svar før 
sommerferien, men sender undersøkelsen ut på ny i slutten av august. Svarfristen er satt helt 
fram til 30. september, fordi vi vet skolestarten er en travel tid. Vennlig påminning og purring 
vil bli gjennomført i løpet av september.  
 
Nærmere omtale av prosjektet finnes på www.dramanett.no   
Spørsmål kan rettes til: Aud Berggraf Sæbø, tlf. 51 823492, e-post aud.b.sebo@lu.his.no 
 
Med vennlig hilsen 
Aud Berggraf Sæbø     Mette Bøe Lyngstad 
Høgskolen i Stavanger, prosjektleder  Høgskolen i Bergen, prosjektmedarbeider 
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Vedlegg 4: Informasjonsbrev til interesserte lærere 
 

 

Kjære tidligere studenter/ interesserte lærere 

  

Som jeg sa i telefonen/ da jeg sist snakket med deg, arbeider jeg med et prosjekt om drama i 
undervisningen. Prosjektet er en del av Norges forskningsråd sitt program: Evaluering av 
Reform 97”. Det prosjektet jeg er prosjektleder for har jeg gitt følgende problemstilling: 
 
”I hvilken grad og hvordan er drama som fagområde og metode en del av innholdet og 
arbeidsmåtene i grunnskolen?” 
 
For å kunne besvare skal jeg dette samler jeg inn data/informasjon ved hjelp av: 
 

1. Spørreundersøkelse på netter  
(120 utvalgte skoler – ca 500 lærere fra alle landets fylker). Denne avsluttes innen 
utgangen av november. 

 
2. Klasseromsforskning (her er det jeg trenger ”hjelp” av dere) 

A. Intervju av deg/lærer(e) som bruker drama i undervisningen. Dette 
gjennomføres helst før observasjonen(e) i klassen(e) 

 
B. Observasjon av din undervisning der drama inngår  

Dette kan være alt fra en enkelt liten dramaaktivitet i en time/et opplegg til et 
undervisningsopplegg der drama har en noe større eller stor plass. 
Omfang: intervju og 2 – 3 besøk på 2 – 3 timer hver gang. Dette kan justeres 
etter hva som passer best for klassen din. Jeg bør være ferdig innen midten av 
februar.  
Innhold: Du underviser i det som er timenes planlagte innhold, men MÅ bruke 
drama som en del av opplegget (i det omfang du synes drama passer inn) 
Jeg vil bruke både strukturert og åpen observasjon – dvs.  
Strukturert – jeg bruker et observasjonsskjema der jeg krysser av for hva du og 
elevene gjør (du skal få se skjemaet på forhånd) 
Åpen observasjon – dvs. jeg skriver fortløpende ned det som skjer og  kunne og 
tenke meg å prøve med lydopptak (mikrofon på deg som lærer) for en av 
øktene.  

 Elevenes evaluering av drama i undervisningen ved samtale eller skjema. 
 
C. Etter hvert observasjonsbesøk har vi en veiledende felles samtale/diskusjon om 

de aktuelle timene, der du får tilbakemelding på hva jeg observerte/så og vi 
diskuterer og vurderer hva som skjedde underveis i timen(e). 

 
NB! Det er til punkt 2: klasseromsforskning jeg spør om din hjelp. 
Vil du være med – skal jeg kontakte din rektor og sende et brev til henne/ham om dette med 
mer info . 
 
Vennlig hilsen 
Aud Berggraf Sæbø, Høgskolen i Stavanger 
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Vedlegg 5: Brev til rektor i forbindelse med klasseromsforskningen 
 

Til rektor _________________________________________ 

 
Forespørsel om å besøke en utvalgt lærer og klasse ved din skole 
 
Vi er to dramapedagoger, som arbeider ved Høgskolen i Stavanger og Høgskolen i Bergen, 
som ønsker å komme ut i grunnskolen for å observere lærere som bruker drama i sin 
undervisning. Vi vil starte med å intervjue læreren, så foreta observasjonen i klasserommet 
som også vil inkludere elevvurderinger av undervisningen, og i etterkant av hver 
undervisningsøkt vil vi ha en veiledningssamtale med læreren.  
 
Prosjektet er en del av  NFR  sitt program:  "Evaluering av R97" , hvor 
oppgaven vår er å evaluere drama i relasjon til L97 for å besvare følgende 
forskningsspørsmål:  
 

”I hvilken grad og hvordan er drama som fagområde og metode en del av innholdet og 
arbeidsmåtene i grunnskolen?” 
 
Vi har nettopp avsluttet en stor spørreundersøkelse på nettet der en lærer fra hvert klassetrinn 
ved 120 skoler fra hele landet deltar. Formålet med denne undersøkelsen er å finne ut hvordan 
og hvorfor drama brukes i skolen. Vi håper med denne undersøkelsen og kartlegge status, 
eventuelle mangler og behov for vårt fag.   
 
Resultatene vil bli presentert i egen forskningsrapport, lagt ut på hjemmesiden for prosjektet 
og bli presenteres på  Norges Forskningsråds forskningskonferanse i mai 2003  forbindelse 
med programmet.  
 
Denne vinteren ønsker vi å  følge opp til sammen 6 klasser/ lærerer ved ulike skoler for 
kvalitative undersøkelser.  Vi har så langt kontaktet personer vi vet driver med drama.  Det 
har pekt seg ut en lærer ved din skole som er interessert i være med i dette prosjektet, så fremt 
ledelsen er positivt innstilt: 
 
 
 
 
Det er i den anledning jeg henvender oss til deg for å få en formell godkjennelse.  
Besøkene vil bli gjennomført i uke 4 - 7 
 
 Info om prosjektet og om drama i undervisningen finnes også på: www.dramanett.no  
 
Stavanger 13.01.03 
Med vennlig hilsen  
Aud Berggraf Sæbø                            Mette Bøe Lyngstad  
Høgskolen i Stavanger, prosjektleder        Høgskolen i Bergen, prosjektmedarbeider 
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Vedlegg 6: Skjema for klasseromobservasjon i drama  
 
 
(Finnes kun i papirutgaven)
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Vedlegg 7: Intervjuguide til klasselærerintervju 
 
 
Drama i undervisningen - Spørsmålsguide til lærere: 
Dato:     Klassetrinn: 
 
 
1.  I hvilken grad bruker du drama i undervisningen? 
 
____ ofte i perioder, for eksempel flere timer pr. uke 
____ Små drypp med jevne mellom rom, for eksempel 1-2 timer pr.14.dag 
____ både som ”små drypp” med jevne mellomrom og ofte over kortere perioder 
 
 
2.  Hvordan er forholdet mellom bruk av drama i fagene og i tema og 

prosjektarbeid?   
 
Bare i fagene = 1  like mye i begge=3          bare i tema- og prosjektarbeid = 5 
 
  1  2  3  4  5 
 
 
3.  Dersom du (lærere) aldri eller sjelden bruker drama i fagene/ tema- og 

prosjektarbeid, hva (tror du da) er da grunnen? 
 
 
4.  Hvilke faktorer mener du ville fremme læreres/din bruk av drama i fagene? 
 
 
5.  Hva mener du drama betyr for læringsmiljøet? 
 
 
6.  Hva mener du drama betyr for læringsresultatet? 
 
 
Andre kommentarer: 
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Vedlegg 8: Spørreskjema til elevene  
(NB! Alle elvene fikk spørsmål  1 – 3 – 5 – 6, fra 5.klasse spørsmål 4 i tillegg og de eldste 
fikk alle spørsmålene. Det ble utformet et eget skjema med egen layout til hver klasse med 
justering i forhold til dramatimenes tematiske innhold.) 
 
 
 

Spørreskjema til elever etter dramaundervisning 
     Klasse:  

 
1. I hvilken grad liker du å arbeide med drama i timene? 

 
__ meget dårlig   ___ dårlig  ___ greit  ___ godt  ___ meget godt   
 
 
 

2. Hvor ofte pleier dere å ha drama i timene?  
 
___ 1-2 ganger pr. uke    
___ 1-2 ganger pr. måned  
___ 1-2 ganger pr. halvår     
___ 1-2 ganger pr. år 
___ Annet 
___ Vet ikke 
 
 
 

3. Synes du lærere skal bruke mer drama i timene?  
 
___Nei            ___Kanskje         ___ Ja              ___Vet ikke 
 
 
 

4. I hvilke fag mener du dere kan bruke drama ?  
( Du kan sette flere kryss) 
 

Norsk     Matematikk    KrL   Engelsk    
 
 

Musikk    Heimkunnskap Kroppsøving   
 
 

Samfunnsfag          Natur og miljøfag              Kunst og håndverk  
 
  

 I tema- og prosjektarbeid 
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5. Hvorfor synes du lærere skal bruke drama i timene? 
 

( Du kan sette kryss på flere)  
 for at vi skal forstå  

 utforske tema/lærestoffet 

 for at vi skal bli engasjert i det vi skal lære 

 for å trene og framføre for klassen 

 for å lære noe om drama og teater 

 for å huske og lære bedre  

  

 for å variere måten vi arbeider på  

 for at vi skal bruke både kropp og hode  

 for at vi skal bruke fantasi og skaperglede 

 for å lage og spille teater for andre 

 for å skape et godt klasse og læringsmiljø 

 noe annet ________________________________________________ 

 
  

6. Hvordan likte du dramaarbeidet i disse timene? 
 
__ meget dårlig   ___ dårlig  ___ greit  ___ godt  ___ meget godt   
 
    
 
Hva liker du (best) med drama: 
 
 
 
 

 

(Finnes kun i papirutgaven). 

 

 

 

Vedlegg 9: Tabell for definering av aldri, sjelden, noen ganger, av og til og ofte. 
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