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2020
Modul 3
Scenekunst med børn og unge. 10 ECTS. Intern prøve.

Læringsmål
Den studerende
•  kan udvikle, gennemføre og evaluere scenekunstneriske forløb for eller med børn og unge
• kan varetage samskabende processer, fx. devising
• har kendskab til dansk scenekunst for børn og unge
•  kan reflektere over scenekunstens betydning for børn og unges kulturelle 

identitetsdannelse
• har indsigt i scenekunstens muligheder i skole og institutioner
• kan mestre scenekunstproduktion med børn og unge
•  kan håndtere arbejdet med scenografi, lyd og lys, herunder virtuel scenografi
•  kan udvælge og begrunde forholdet til publikum, fx. interaktivtet eller den fjerde væg

Internater
Onsdag den 22.01. kl. 12.00 – fredag den 24.01. 2020 kl. 13.00.
Onsdag den 25.03. kl. 12.00 – fredag den 27.03. 2020 kl. 13.00.

Modul 4
Scenekunst med voksne og ældre. 10 ECTS. Intern prøve.

Læringsmål
Den studerende 
•  kan udvikle, gennemføre og evaluere scenekunstneriske forløb for eller med voksne og 

ældre
• kan varetage samskabende processer, fx. devising
• har kendskab til dansk og/eller udenlandsk scenekunst. 
•  kan reflektere over scenekunstens betydning for voksnes og ældres kulturelle 

identitetsdannelse
•  har indsigt i scenekunstens anvendelsesmuligheder i ikke-kunstneriske sammenhænge
• kan mestre scenekunstproduktion med voksne og ældre
•  kan håndtere arbejdet med scenografi, lyd og lys, herunder virtuel scenografi
•  kan udvælge og begrunde forholdet til publikum, fx. interaktivtet eller den fjerde væg

Internater
Onsdag den 2.09. kl. 12.00 – fredag den 4.09. kl. 13.00.

Onsdag den 4.11. kl. 12.00 – fredag den 6.11. kl. 13.00.

2021-2022
De obligatoriske moduler og afgangsprojektet 

fastlægges senere.

Formål 
Uddannelsesretningens formål er at bibringe den studerende 
personlige og faglige kompetencer i arbejdet med scenekunst 
indenfor det pædagogiske område. 

Undervisere og vejledere
Eva Klinting, cand.mag. i dramaturgi og musik. Efterskolelærer. 
Forfatter til: ”Det store teaterprojekt i efterskolen”.

Astrid Guldhammer, cand.mag. i dramaturgi og oldgræsk, 
børnekulturkonsulent i Aarhus kommune. Tidligere dramalærer 
på Herning Højskole. Censor ved Dramarturgi, Aarhus Universitet 
og Teater- og performancestudier, Københavns Universitet. 
Medforfatter til ”Fagdidaktik i teater og drama”.

Hanne Kirk, modulansvarlig. Cand.mag. i dramaturgi og historie. 
Seminarielærer på Den Frie Lærerskole i Ollerup. Tidligere 
dramalærer på Brandbjerg Højskole og teateranmelder på  
”Det fri Aktuelt”. Medforfatter til ”Fagdidaktik i teater og drama”.

Gæstelærere til specifikke temaer

Janek Szatkowski, Uddannet i Dramaturgi i 1976 og siden tilknyttet 
Institut for Æstetik og Kommunikation, afdeling for Dramaturgi som 
underviser og institutleder.

Merete Cornet Sørensen, lektor-Ph.d., Pædagoguddannelsen. 
Professionshøjskolen Absalon. Forfatter til bl.a., ”Æstetik og læring”.

2019
Modul 1
Teori, dramaturgi og scenekunstens praksis. 10 ECTS.

Læringsmål
Den studerende
•  kan anvende skuespilværktøjer såsom improvisation, 

tekstarbejde og figuropbygning i egen praksis 
•  kan foretage dramaturgisk analyse og forestillingsanalyse af 

udvalgte hovedværker 
• kan udvikle og iscenesætte kortere sceniske forløb 
• har viden om teorier, der beskæftiger sig med scenekunst

• har kendskab til teatrets historisk-kulturelle udvikling
• har indsigt i dramaturgisk analyse og forestillingsanalyse 
• behersker udvalgte skuespilteknikker 
•  kan iscenesætte udvalgte scener, fx. gennem arrangement og 

koreografi 

Internater
Onsdag den 23.01. kl. 12.00 – fredag den 25.01. 2019 kl. 13.00.
Onsdag den 20.03. kl. 12.00 – fredag den 22.03. 2019 kl. 13.00.

Modul 2
Dramapædagogik. 10 ECTS. 

Læringsmål
Den studerende
•  kan planlægge, gennemføre og evaluere dramapædagogiske og 

scenekunst- pædagogiske forløb
•  kan argumentere for dramapædagogiske tiltag på et 

dramapædagogisk videns- og værdigrundlag 
•  kan reflektere over egen position i forholdet mellem scenekunst 

og dramapædagogik
•  har indsigt i dramapædagogikkens idégrundlag, teori og historie
• har viden om æstetiske læreprocesser
•  har indsigt i dramapædagogikkens særlige områder og 

læringspotentialer
•  kan anvende forskellige forskellige dramapædagogiske 

metoder 

Internater
Onsdag den 4.09. kl. 12.00 – fredag den 6.09. 2019 kl. 13.00.
Onsdag den 6.11. kl. 12.00 – fredag den 8.11. 2019 kl. 
13.00.

Fotos: Teaterfestival 2018, Den frie Lærerskole

Generelt om strukturen 
på en Pædagogisk 
Diplomuddannelse
En pædagogisk diplomuddannelse 
består af 6 moduler hvoraf tre har et 
obligatorisk indhold og de andre tre 
er valgfrie. En PD-uddannelse har et 
samlet omfang på 60 ECTS-point hvilket 
svarer til et årsværk. Uddannelsen kan 
tilrettelægges som et heltids- eller 
deltidsstudium på 2½-3 år.

PD-studerende skal gennemføre deres 
Pædagogisk Diplomuddannelse indenfor 
en periode på seks år- regnet fra første 
uddannelsesdag til sidste eksamensdag. 
Den frie Lærerskole og UC-Lillebælt 
tilbyder vejledning i sammensætning af 
PD-uddannelsen.

En PD i Anvendt Scenekunst kan sammensættes 
således:

Struktur Kommentar

Pædagogisk viden og 
forskning (10ECTS)

Obligatorisk modul

Valgmodul fra PD Anvendt 
Scenekunst (10ECTS)

For at opnå en 
retningsbestemt 
PD (f.eks. i Anvendt 
Scenekunst) skal 
mindst to af de 
tre valgmoduler 
hentes fra denne 
retning. Den tredje 
kan sagtens være 
endnu et Anvendt 
Scenekunst modul. 
Det kan også være 
et modul fra en 
anden PD eller fra 
de fælles valgfrie 
PD-moduler

Valgmodul fra PD Anvendt 
Scenekunst (10ECTS)

Valgmodul fra PD Anvendt 
Scenekunst (10ECTS)

Valgmodul fra PD Anvendt 
Scenekunst (10ECTS)

Undersøgelse af 
pædagogisk praksis (5 ECTS)

Obligatorisk modul. 
Anbefales som det 
næstsidste modul

Afgangsprojektet (15 
ECTS) 

Obligatorisk modul 
der afslutter 
uddannelsen. 
Indholdet vælges 
af den studerende 
i dialog med en 
vejleder

FÅ EN KVALIFICERENDE 
VIDEREUDDANNELSE I ANVENDT 
SCENEKUNST
Den frie Lærerskole i Ollerup og Univercity College Lillebælt 
udbyder i 2019 - 2022 en Pædagogisk Diplomuddannelse i 
Anvendt Scenekunst. 
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ANSØGNING OG OPTAGELSE
Læs mere om PD-uddannelsen, optagelses- 
betingelserne, praktiske oplysninger og økonomi 
på www.dfl-ollerup.dk.

Fra hjemmesiden kan du downloade ansøgningsskema  
og vælge et eller flere af modulerne.

Ansøgningen kan sendes elektronisk med  
vedhæftede bilag til: dfl@dfl-ollerup.dk
Eller med post til:  
Den frie Lærerskole 
Svendborgvej 15, Ollerup
5762 Vester Skerninge

FLERE KOMBINATIONSMULIGHEDER
Moduler fra Anvendt Scenekunst kan kombineres med 
moduler fra andre Pædagogiske Diplomuddannelser og 
endvidere som led i en fleksibel diplomuddannelse.

www.dfl-ollerup.dk www.UCL.dk

Foto på forside og bagside: ”Den sidste nadver”. Dramaholdet, Den frie Lærerskole. Trykkerri: STEP


