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Ny fagdidaktik til kunstfaget teater og drama
Teater og drama er et fag skræddersyet til læringsledelse: læreren
leder klasserummet og elevernes adfærd samt indsætter rammesættende greb, der kan understøtte læringsprocesserne. Med
dette udgangspunkt inspirerer ny didaktikbog til både teori og
praksis.
Fagdidaktik i teater og drama giver en indføring i dramafagets metoder på
grundskolens øverste klassetrin og på ungdomsuddannelserne. Den viser både,
hvordan man får en god praksis i drama som selvstændigt fag, og hvordan andre fag
kan inddrage dramaøvelser på en konstruktiv måde.
Som et af de eneste fag i uddannelsernes fagpakke handler teater- og dramapædagogik
om æstetiske og kropslige kommunikationsformer, om at dele oplevelser og sansninger.
Denne kropslighed og rammesatte spontanitet kan bidrage positivt til læring i andre
fag, og derfor er nogle af bogens øvelser generelle læringsøvelser.
Bogen indeholder også fire konkrete forløb, dramalæreren kan bruge i undervisningen:
improvisation om at spille teater, procesdrama om at skabe fiktion, forumteater om
konfliktløsning samt kompositorisk metode og devising om at eksperimentere med
teatrets form.
Hanne Kirk er cand.mag. i dramaturgi og historie. Hun underviser i dag i drama og
teater på læreruddannelsen ved Den Frie Lærerskole i Ollerup. Ida Krøgholt er ph.d. i
dramapædagogik og lektor ved Aarhus Universitet. Bogen har også bidrag af Johanne
Winding Nordestgaard, dramalærer på Egaa Gymnasium, og teaterunderviser Astrid
Guldhammer.
Bogen udkommer i serien Didaktik, en række af didaktikbøger til lærere i grundskolen og på ungdoms
uddannelserne samt lærerstuderende. Bøgerne går praktisk til værks, er fyldt med eksempler og øvelser og
er baseret på den nyeste forskning inden for området.
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