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Studiegång: Drama för skolår 5-9 och gymnasieskolan  
 
Ansvarigt profilråd: Profilrådet för tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner  
 
Studiegången leder till en lärarexamen om 270 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå (AN).  
 
Termin 1 
 
Estetiska och tekniska läroprocesser, 15 hp, GN   UE2009 
Introduktion till utbildningsvetenskapliga studier, läraryrket, profilområdets ämnes- och 
kunskapsinnehåll, idéhistoria och vetenskapsteoretiska perspektiv. Introduktion till 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och partnerområdet. VFU 3 hp. 
Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, 
estetiska och praktiska kunskapstraditioner, UTEP 
 
Didaktik I, Skolans kunskapsuppdrag, 7,5 hp GN  UDG05L  
Lärarens uppdrag att organisera för lärande och kunskapsutveckling. Pedagogiskt ledarskap, 
skolans styrdokument. VFU 1 hp. 
Ansvarig institution: Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, DOPA 
 
Pedagogik och utbildning, 7,5 hp GN   UC130P 
Utbildningshistoria samt värdefrågor ur ett demokrati- och jämlikhetsperspektiv. Villkor för 
lärarens arbete. VFU 1 hp. 
Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen 
 
Termin 2 
 
Praktisk - estetisk inriktning, Drama I, 30 hp, GN  UE2019 
Kursen behandlar gestaltande arbetsformer, reflektioner kring eget och andras lärande samt 
tillämpning av ett vidgat textbegrepp och ger kompetens att arbeta med drama som ämne och 
metod. Kursen kopplas till den kommande pedagogrollen. 
Kursen består av följande moment: 
Moment 1. Dramapedagogikens grunder, 15 hp varav VFU 1,5 hp  
Moment 2. Den gestaltande läraren, 15 hp varav VFU 3 hp  
Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, 
estetiska och praktiska kunskapstraditioner, UTEP 
 
Termin 3 
 
Praktisk - estetisk inriktning, Drama II, 30 hp, GN  UE4017 
I kursen varvas ämnesteori och ämnesdidaktik. Kursen innehåller fördjupade teoretiska och 
praktiska kunskaper inom drama och lärande i olika pedagogiska sammanhang. Genom 
gestaltande arbetsformer, reflektioner kring eget och andras lärande samt tillämpning av olika 
metoder för konflikthantering ska utbildningen utveckla kompetens för att arbeta med drama 
som ämne och metod. Kursen kopplas till den kommande pedagogrollen. 
Kursen består av följande moment: 
 
Moment 1. Roller och relationer, 15 hp varav VFU 4,5 hp  
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Moment 2: Hur kunskap får liv, 15 hp varav VFU 6 hp  
Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, 
estetiska och praktiska kunskapstraditioner, UTEP 
 
Termin 4 
 
Specialpedagogik, 7,5 hp, GN  
VFU 1 hp. 
Ansvarig institution: Specialpedagogiska institutionen 
 
Barn- och ungdomsvetenskap, 7,5 hp, GN  
VFU 1 hp. 
Ansvarig institution: Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap  
 
Självständigt arbete I, 15 hp. GN 
VFU 3 hp 
Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, 
estetiska och praktiska kunskapstraditioner, UTEP 
 
Termin 5 
 
Drama – fördjupningsspecialisering (Dynamisk pedagogik), 30 hp AN 
VFU 7,5 hp 
Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, 
estetiska och praktiska kunskapstraditioner, UTEP 
 
Termin 6 
 
Ämne 2, 30 hp GN 
VFU 7,5 hp (enl Hf) 
 
Termin 7 
 
Ämne 2, 30 hp GN 
VFU 7,5 hp (enl Hf) 
 
Termin 8 
 
Ämne 2 – fördjupningsspecialisering, 30 hp AN alternativt 
Valbar breddningsspecialisering, 30 hp GN 
 
Termin 9 
 
Didaktik II, 7,5 hp, AN  
VFU 1 hp 
Ansvarig institution: Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, DOPA 
 
Pedagogik II, 7,5 hp, AN 
VFU 1 hp 
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Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen 
 
Självständigt arbete II inom AUO, 15 hp, AN 
 
 
 
 
 


