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 drama

Drama og teater fylder godt på de fleste friskoler. 
Mange har tradition for store årlige teaterforestillinger, 
for krybbe- og nissespil, drama i undervisningen, og 
nogle skoler har drama og teater som skemalagt fag. 

Hanne Kirk, der er dramalærer på Den frie Lærersko-
le, fortæller, at "Den frie Lærerskole sender lærere med 
liniefag i drama ud til de frie skoler, men vi dækker slet 
ikke behovet. På seminarierne er der ikke længere noget 
decideret dramafag. Der er kun et fællesæstetisk fag, som 
drama er en lille del af. Mange underviser derfor uden 
at være uddannet til det. Men flere frie skoler er blevet 
mere bevidste om vigtigheden af at have en lærer, der er 
dramauddannet. En del friskoler og efterskoler har drama 
som valgfag i overbygningen eller som obligatorisk dra-
mafag på mellemtrinnet. 

Den frie Lærerskole er den eneste læreruddannelse, 
der har drama som liniefag. Den frie Lærerskole er en oa-
se for dramafaget." 

Lige nu er lærerskolen også det eneste sted, hvor man 
kan tage en pædagogisk diplomuddannelse (PD) i drama. 
Efter at have arbejdet i skolen et par år kan man tage en  
målrettet PD i drama, eller man kan nøjes med at tage et 
af de tre valgfrie moduler: 

De frie skoler 
elsker teater 
og drama
Efteruddannelse til dramalærer med 
en PD i drama – eller moduler af den

Samtale med Hanne Kirk, 
dramalærer på Den frie Lærerskole

Af Claudi Clausen

1. Teaterteori, dramaturgi og teaterproduktion.
2. Dramapædagogik.
3. Drama/teater og børne- og ungdomskultur.

Hanne: "Drama er et fag, som har det rigtig godt i de frie 
skoler. I folkeskolen er drama blevet beskåret stort set 
hele vejen. Det er et paradoks, når grundkompetencerne 
i drama er kreativitet og innovation; drama er grundlæg-
gende at være i det skabende. Det er de kompetencer, 
der efterspørges mest i erhvervslivet overhovedet. Men 
paradoksalt nok bliver alle kreative og musiske fag ned-
prioriteret i den herskende undervisningsdiskurs, samtidig 
med at det er de kreative, musiske fag, der allerbedst kva-
lificerer til de kompetencer, der efterspørges." 

Fra mundtlig fortælling til 
fortælling med hele kroppen
"Grundtvig og Kold forstod, hvad fortællingen kunne. 

I 60'erne blev fortællingen løftet og udbredt til en 
langt større vifte af æstetiske læreprocesser, da de frie 
skoler tog kreativitetspædagogikken til sig. Det gjorde de 
med drama, men også med musik og billedkunst. 

Drama gør det tydeligt, at fortællingen involverer krop 

Hanne Kirk.
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og følelser. Du bruger alle intelligenserne, den kropslige, 
den rumlige, musiske og sproglige intelligens. 

Først oplive så oplyse – er et argument for æstetiske 
læreprocesser. Du skal have en følelsesmæssig og kropslig 
forankring, for at viden får betydning."

På bedste højskolevis
PD-modulerne på Den frie Lærerskole er anderledes end  
modulerne på andre professionshøjskoler (UC'er).

Hanne: "Vi bruger det bedste fra de frie skoler. De 
studerende er her sammen fra onsdag til fredag. De har 
sagt farvel til arbejde og familie i to døgn. Det gør de to 
gange i løbet af et halvt år og så til eksamen. 

Det er der utrolig positiv respons på. Det giver stor 
koncentration. Andre steder kan det være noget med, at 

En PD er praksisnær efter- 
uddannelse for professionelle
En pædagogisk diplomuddannelse er en mulig-
hed for videreuddannelse for lærere. Uddannel-
sen kan tages på deltid, samtidig med at man 
arbejder – hvis skolen er med på det, for der 
skal sættes tid af til det, og så koster det penge: 
10.560 (incl. kost og logi) per modul. Til gen-
gæld bliver læreren og skolen opkvalificeret.

En PD består af seks moduler af et semesters 
varighed. Hvert modul afsluttes med en eksa-
men og et bevis. De valgfrie moduler kan tages 
i vilkårlig rækkefølge, men startmodulet skal 
helst tages først og de to afsluttende, obligato-
riske moduler til sidst, hvis man vil have en hel 
PD. Men det behøver man ikke. Man kan nøjes 
med enkelte moduler.

Uddannelsen kan også kombineres med 
moduler fra andre PD-uddannelser og diplom-
uddannelser.

Det første obligatoriske modul er Pædagogisk 
viden og forskning og de to sidste er Undersø-
gelse af pædagogisk praksis og Afgangsprojek-
tet. 

Herimellem kan der vælges tre valgfrie mo-
duler. Hvis man vælger de tre dramamoduler, 
som lærerskolen udbyder og de tre obligatori-
ske, så kan man skrive PD i drama på sit CV, 
men nøjes man med et eller flere af dramamo-
dulerne, får man ikke titlen PD, men dog et 
bevis for afsluttet modul.

En PD er en faglig uddannelse på højt fagligt 
niveau med relation til praksis. Mange af de 
studerende underviser i drama og får inspiration 
på studiet, som de umiddelbart kan bruges. De, 
der tager en målrettet drama-PD, laver typisk 
deres undersøgelsesarbejde og den afsluttende 
opgave i tilknytning til undervisningen i drama 
på egen skole. "Det handler om evnen til at re-
flektere over praksis", understreger Hanne.

En fuld PD giver 60 ECTS-point. De valgfrie 
moduler og Pædagogisk Viden giver hver 10 
ECTS, Undersøgelse af Pædagogisk Praksis 5 og 
Afslutningsprojektet 15 ECTS. Tilsammen: 60, 
hvilket svarer til et årsværk. Det kan tages på 
tre til seks år, men skal være afsluttet i løbet af 
seks.
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man kommer tre timer om torsdagen i en længere perio-
de. Vi tager det bedste fra de frie skoler.

En anden ting, der er godt i forhold til de evalueringer, 
vi får, er, at vi er fire undervisere fast. Man sidder ikke 
med én underviser. Der er mere inspiration i at have fire 
undervisere, som kommer med forskellige vinklinger og 
input og forskellige måder at undervise på. 

Vi har Janek Szatkowski fra Dramaturgi, vi har Astrid 
Guldhammer, der er børne- og kulturkonsulent i Aarhus, 
men har også været meget i de frie skoler, og så har vi 
Eva Klinting, som er praktiserende efterskolelærer, også 
uddannet dramaturg – og så mig som underviser. Det 
giver en god vifte af forskellige indfaldsveje og forskellige 
måder at undervise på." 

Hanne Kirk er cand.mag. i dramaturgi og historie, linie-
fagslærer i drama og teater på lærerskolen og ansvarlig for 
det indholdsmæssige i PD-uddannelsen i drama og teater.

Tre valgfri dramamoduler
Modul 1: Teaterteori, dramaturgi og teaterproduktion 
består bl.a. af teaterhistorie fra antikken til det moderne 
teater, dramaturgisk analyse, grundtræning, instruktion 
og teaterproduktion.

Modul 2: Dramapædagogik handler om tilrettelæggel-
se, gennemførelse og evaluering af forskellige dramafor-
løb: rollespil, forumteater, procesdrama m.v.

Modul 3: Drama/teater og børne-/ungdomskultur 
beskæftiger sig med børne- og ungdomsteater, medier, 
drama- og teaterpædagogik samt teaterproduktion med 
børn og unge.

Deltagere i Teaterteori, modul 1, har netop afsluttet 

deres modul og har været til eksamen. Et nyt hold er nu 
begyndt på modul 2, Dramapædagogik, der afsluttes den 
16. juni. Næste dramamodul, man kan tilmelde sig er 
modul 3, Drama/Teater og Børne-/Ungdomskultur. Det 
afvikles i efterårssemestret.

De tre dramamoduler afvikles ikke samtidigt, men ef-
ter hinanden. 

De fleste deltagere tager alle tre moduler i rækkefølge, 
men der kommer også nye til, så der er lidt udskiftning 
fra modul til modul, men 'de gamle' er gode til at tage 
imod de nye, fortæller Hanne. 

PD-uddannelsen i drama er ikke kun for lærere fra de 
frie skoler. Halvdelen af deltagerne på modul 1 var læ-
rere i folkeskolen, pædagoger, voksenundervisere og en 
enkelt fra museumsverdenen.
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Eksamen ad bagdøren
For tiden udbydes de tre dramamoduler kun på Den frie 
Lærerskole, men man kan også tage de tre obligatoriske 
moduler dér, så man kan få alle seks og dermed en fuld PD.

Fire har allerede afsluttet en fuld PD og flere er på vej. 
PD i drama er tilrettelagt i samarbejde mellem Den 

frie Lærerskole og UC Lillebælt. En forudsætning for 
akkrediteringen af drama-PD'en var, at den er tilknyttet 
en UC'er, og at modulerne og den samlede uddannelse 
afsluttes med eksamen.

Oprindeligt stod der i Den frie Lærerskoles vedtægter, 
at der ikke måtte afholdes eksamen på lærerskolen. Ved-
tægterne blev derfor ændret, så eksamensforbuddet blev 
begrænset til kun at omfatte læreruddannelsen, men ikke 
matriklen som sådan. Der kunne derefter afholdes eksa-
men i kursusafdelingen og dermed på PD-uddannelserne. 

Da hovedparten af undervisningen i PD i Drama er 
selv- og hjemmestudium, synes Hanne, at det giver me-
ning at have eksamen – i modsætning til på lærerskolen, 
hvor der er mødepligt, og hvor der skrives opgaver og 
evalueres løbende. Eksaminerne afvikles i øvrigt afslap-
pet og under god vejledning.

Drama er et almendannende fag
Hanne: "Grundlaget for al drama er improvisation. Den 
grundlæggende sceniske træning i at sige ”ja”, at gå ind i 
en narrativ struktur og være til stede i øjeblikket rummer et 
bredt dannelsesaspekt. Det indeholder også et metodisk 
aspekt, som er anvendeligt i undervisning i bred forstand. 
Men improvisation kræver rammer og fiktion. Fiktionen 
er et øvelsesrum og rammerne en boks, som er nødven-

dig – også for at kunne tænke ud af den. En kreativ og 
kunstnerisk proces kan man ikke altid styre, men man 
er nødt til at sætte rammer om den kreative skabelse, og 
dramalæreren skal derfor bevidst kunne anvende mange 
forskellige af dem.

I virkeligheden er drama enkelt: der er kun rum, figur 
og forløb. Men antallet af fortællinger og æstetikker, der 
kan komme ud af dét, er ubegrænset."

– I folkeskolen er der i Forenklede Fælles Mål sat læ-
ringsmål for valgfaget drama i 7., 8. og 9. klasse. Kan de 
bruges til noget?

"Der er ikke noget problem i at forholde sig til Forenk-
lede Fælles Mål i drama, men drama er så bredt et fag, at 
man kan sætte sig meget større, almendannende mål for 
undervisningen, mål, som ikke bare kan 'vinges' af i et 
skema. Drama kan udvide elevernes læringsbegreb ved 
at italesætte den almendannende læringsproces, som 
finder sted."

Næste dramamodul, man kan melde sig til, er mo-
dul 3, Drama/teater og børne-/ungdomskultur med 
studieperiode fra 7. august til den 31. januar 2018.

Holdet mødes på Den frie Lærerskole onsdag den 
6. til fredag den 8. september og igen onsdag den 
1. til fredag den 3. november. 

Opgaveaflevering den 20. december og intern ek-
samen den 31. januar 2018. 
Ansøgningsfristen er 1. juni 2017. 
Se mere om tilmelding, modulerne og PD i drama 
på dfl-ollerup.dk

Teaterproduktion: Odense Friskole: "Drengen der faldt ned fra himlen", 2013.


