
ST
UD

IE
OR

DN
IN

G
GÆ

LD
EN

DE
 F

RA
 A

UG
US

T 
20

19
 - 

RE
VI

DE
RE

T 
I A

PR
IL

 2
02

1

BACH E LOR
U DDAN N E LSE N I 
SKU ESP I L



 

 

 
 

 

2 / 22 

INDHOLDSFORTEGNELSE 
 

Indledning  .......................................................................................................... 3 

Lovgivning ....................................................................................................... 3 
Tilhørsforhold ................................................................................................... 3 
Betegnelse....................................................................................................... 3 
Campus .......................................................................................................... 3 
Sprog ............................................................................................................. 3 
Overgangsordning og ikrafttrædelse ......................................................................... 3 
Godkendelse .................................................................................................... 3 

Om Uddannelsen................................................................................................... 4 

formål ............................................................................................................ 4 
Kvalifikationsbeskrivelse ...................................................................................... 4 
Struktur .......................................................................................................... 5 

Moduler og fagelementer......................................................................................... 6 

Modul 1: Fagmodul ............................................................................................. 6 
Modul 2: Projektmodul ........................................................................................ 8 
Modul 3: Fagmodul ............................................................................................. 9 
Modul 4: Projektmodul .......................................................................................11 
Modul 5: Fagmodul ............................................................................................12 
Modul 6: Fagmodul ............................................................................................14 
Modul 7: Fagmodul ............................................................................................15 
Modul 9: Valgmodul ...........................................................................................19 
Modul 10: Projektmodul ......................................................................................20 
Modul 11: Fagmodul...........................................................................................21 
Modul 12: Projektmodul ......................................................................................22 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsidefotografi: Katastrofen sker i pausen, Aarhus Teater & DDSKS 2019 © Emilia Therese 

 



 

 

 
 

 

3 / 22 

INDLEDNING 
 

LOVGIVNING 
Studieordningen er udarbejdet i medfør af Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scene-
kunstskole, nr. 1475 af 01/10/2020. De generelle rammer for uddannelsen er beskrevet i rammestu-

dieordningen for Den Danske Scenekunstskoles uddannelser. 
 

TILHØRSFORHOLD 
Uddannelsen hører under censorkorpset for Den Danske Scenekunstskole og studienævnet for skue-

spil  
 

BETEGNELSE 
Uddannelsen giver ret til betegnelsen bachelor i skuespil. Den engelsksprogede betegnelse er Bache-
lor of Fine Arts in Acting. 

 

CAMPUS 
Den studerende optages på uddannelsen i enten Aarhus, Odense eller København. 
 

SPROG 
Uddannelsen udbydes på dansk, men undervisning på engelsk, norsk og svensk forekommer.  
 

OVERGANGSORDNING OG IKRAFTTRÆDELSE 
Denne, anden udgave af studieordningen, trådte i kraft i august 2019. Første udgave trådte i kraft i 
august 2016. Studerende på årgang BA20 og BA21 overgår automatisk til anden udgave af studieord-

ningen. Behovet for evt. overgangsordninger aftales med den enkelte studerende.  
 

GODKENDELSE 
Første udgave: 

 Skolerådet afgav udtalelse til rektor den 6. juni 2016. 

 Studieordningen blev godkendt af rektor for den 6. juni 2016 

 Studieordningen blev revideret på baggrund af ændringer i bekendtgørelsen den 10. august 
2017 og den 10. oktober 2018. 

 

Anden udgave: 

 Skolerådet afgav udtalelse til rektor om Bilag 1 og 2 på baggrund af studienævnets indstil-

ling den 8. maj 2019. 

 Studieordningen blev godkendt af rektor den 15. maj 2019 

 Studieordningen blev revideret i april 2021, hvor en række generelle regler om uddannelsen 
blev flyttet til en fælles rammestudieordning for alle bachelor- og kandidatuddannelser på 

Den Danske Scenekunstskole.  
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OM UDDANNELSEN 
 

FORMÅL 
De kunstneriske bacheloruddannelser ved Den Danske Scenekunstskole uddanner dimittender, der 
har et dybtgående kendskab til deres eget fagområde, og som samtidig mestrer en tværfaglig og 

entreprenant tænkning. Uddannelserne retter sig mod et udvidet arbejdsmarked for udøvende og 
skabende scenekunstnere og omfatter viden, færdigheder og kompetencer inden for hele scene-
kunstområdet. Uddannelserne er kendetegnede ved et tæt samspil mellem praksis, teori og reflek-

sion, og det faglige indhold er baseret på et kunstnerisk videngrundlag. Uddannelserne giver de 
studerende redskaber til at skabe et bæredygtigt kunstnerisk arbejdsliv inden for et scenekunstne-

risk fagområde og åbner samtidig for beskæftigelsesmuligheder, der rækker ud over scenekunsten.  
 

Den kunstneriske bacheloruddannelse i skuespil har til formål at uddanne kreative og selvstændige 
skuespillere, som med kunstneriske, teoretiske og praktiske færdigheder på højeste niveau er i 

stand til at arbejde i et bredt spektrum af scenekunstneriske formater som skabende og fortolkende 
kunstnere. Med udgangspunkt i den enkelte studerendes kunstneriske evner giver uddannelsen et 

solidt fundament af håndværksmæssig kunnen, der sætter den studerende i stand til sikkert at vur-
dere kunstneriske udfordringer og vælge løsninger, der udspringer fra den enkeltes personlige kraft. 

Uddannelsen er kendetegnet ved et tæt samspil mellem praksis, teori og refleksion og fokuserer på 
den studerendes arbejde med stemme og krop, dramatisk metode, kontekstuel viden samt faglige 

og tværfaglige projekter. I takt med uddannelsens progression bliver mødet med publikum en mere 
og mere central del af uddannelsen, og den studerende lærer både at udvikle egne kunstneriske 

projekter og at indgå i kunstneriske fællesskaber med det formål at udforske og udfordre scenekun-
sten. Uddannelsen kvalificerer til virke inden for alle skuespilfaglige arbejdsområder på et arbejds-

marked i konstant forandring. 
 

KVALIFIKATIONSBESKRIVELSE 
Efter gennemført uddannelse skal den studerende: 

 
Viden og forståelse:  

a) Kunne demonstrere kunstnerisk baseret viden om praksis og metoder inden for skuespil. 
b) Kunne demonstrere videnskabelig baseret viden inden for relevante dele af de kunst- 

og/eller samfundsteoretiske fagområder. 
c) Kunne forstå og reflektere over egen og andres kunstneriske praksis og metoder og bruge sin 

viden i relevante scenekunstneriske sammenhænge. 
  

Færdigheder 
a) Kunne beherske kunstneriske metoder, redskaber og udtryksformer samt øvrige færdighe-

der, der knytter sig til samtidens skuespilfaglige arbejdsområder. 
b) Kunne beherske dramatisk metode i forskellige scenekunstneriske udtryksformer. 

c) Kunne beherske stemmen og kropslige færdigheder som fleksible redskaber i forskellige 
scenekunstneriske udtryksformer. 

d) Kunne vurdere kunstneriske udfordringer, praktiske og teoretiske problemstillinger samt be-
grunde og vælge relevante, unikke og personlige udtryk.   

e) Kunne formidle scenekunstneriske problemstillinger til såvel fagfæller som ikke-
specialister.  

  
Kompetencer 

a) Kunne håndtere komplekse kunstneriske processer og bidrage med relevante løsningsmulig-
heder. 

b) Selvstændigt og professionelt kunne indgå i og udtrykke sig i såvel ensembler som i egne 
projekter og i fagligt og tværfagligt samarbejde for et publikum. 

c) Identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.  
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STRUKTUR 
 

Første semester (efterår) 
 

Modul 1: Fagmodul 
Krop og stemme I 5 (ECTS point) 

Viden og kontekst I 5 (ECTS point) 
Dramatisk træning I 15 (ECTS point) 

 
Modul 2: Projektmodul 

Selvstændigt projekt I 5 (ECTS point) 
 

Andet semester (forår) 
 

Modul 3: Fagmodul 
Krop og stemme II 5 (ECTS point) 

Viden og kontekst II 5 (ECTS point) 
Dramatisk træning II 10 (ECTS point) 

 
Modul 4: Projektmodul 

Førsteårsprojekt 10 (ECTS point) 
 

 
Tredje semester (efterår)  
 

Modul 5: Fagmodul 
Krop og stemme III 5 (ECTS point) 

Viden og kontekst III 5 (ECTS point) 
Dramatisk træning III 15 (ECTS point) 

 
Modul 6: Fagmodul 

Entreprenørskab 5 (ECTS point) 
 

 
Fjerde semester (forår) 
 

Modul 7: Fagmodul 
Krop og stemme III 5 (ECTS point) 

Viden og kontekst III 5 (ECTS point) 
Dramatisk træning III 5 (ECTS point) 

 
Modul 8: Projektmodul 

Selvstændigt projekt II 5 (ECTS point) 
Andetårsprojekt 10 (ECTS point) 

 

 

Femte semester (efterår) 
 
Modul 9: Valgmodul 

Praktik/udveksling 15 (ECTS point) 
 

Modul 10: Projektmodul 
Bachelorprojekt 15 (ECTS point) 

 

 

Sjette semester (forår) 
 
Modul 11: Fagmodul 

Dramatisk fordybelse 15 (ECTS point) 
 

Modul 12: Projektmodul 
Afgangsforestilling 15 (ECTS point) 
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MODULER OG FAGELEMENTER 
 

MODUL 1: FAGMODUL 
Første semester, 25 ECTS-point 

 
Formålet med modulet er at introducere den studerende til træningen af stemme og kropslige fær-

digheder som en integreret del af den studerendes samlede kunstneriske udtryk. I modulet introdu-
ceres den studerende desuden til en kunst- og/eller samfundsteoretisk kontekst, der sætter den 
studerende i stand til at reflektere meningsfuldt over eget fag. Formålet med modulet er desuden 

at introducere den studerende til viden om dramatisk metode og træningen af dramatiske færdig-
heder, der understøtter et kunstnerisk udtryk i samspil med andre inden for scenekunst, film eller 

tv. 
 

KROP OG STEMME I 
5 ECTS-point 

Kode: BA19SK1A 
 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Begynde at forstå og anvende stemmens forskellige muligheder i samspil med andre.  

 Begynde at forstå og anvende kroppens forskellige muligheder i samspil med andre. 

 Demonstrere begyndende indsigt i træningen af stemmen og de kropslige færdigheder. 

 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Der veksles mellem holdundervisning og individuel undervisning. 

 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige ved fagelementets afslutning og 
baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling 

er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fra-
vær i fagelementet, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester.  
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VIDEN OG KONTEKST I 
5 ECTS-point 

Kode: BA19SK1B 
 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Udvise grundlæggende forståelse for et afgrænset kunst- og/eller samfundsteoretisk pen-

sum. 

 Reflektere og analysere fagligt og relevant i forhold til en given kunst- og/eller samfundste-

oretisk kontekst. 

 Sætte en given kunst- og/eller samfundsteoretisk kontekst i sammenhæng med det dramati-
ske arbejde.  

 Udvise grundlæggende forståelse for holddynamik og arbejde personligt i et kollektivt rum. 

 Identificere egne og andres grænser gennem arbejdet med kropssprog og non-verbal kom-

munikation. 
 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Der veksles mellem holdundervisning, gruppearbejde og individuelle øvelser. Fagelementet kan 
desuden indeholde studieture og forestillingsbesøg. 

 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige ved fagelementets afslutning og 
baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling 

er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fra-
vær i fagelementet, vil den studerende få stillet en afløsningsopgave.  

 

DRAMATISK TRÆNING I 
15 ECTS-point 

Fagelementkode: BA19SK1C 
 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Udvise grundlæggende forståelse for dramatisk metode samt eventuelt kunstnerisk udvik-
lingsarbejde. 

 Arbejde individuelt og i samspil med andre ud fra grundlæggende dramatisk metode.  

 Anvende stemmen og kropslige færdigheder i det dramatiske arbejde. 
 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Der veksles mellem holdundervisning og undervisning i mindre grupper. 

 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige ved fagelementets afslutning og 

baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling 
er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fra-

vær i fagelementet, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester.  
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MODUL 2: PROJEKTMODUL 
Første semester, 5 ECTS-point  

Modulet forbereder den studerende til det kommende BA-projekt og sigter mod at udvikle den stu-
derendes evne til at kunne gennemføre kunstneriske undersøgelser. Modulet har fokus på idéudvik-

ling, projektbeskrivelse og kritisk refleksion over resultatet.  
 

SELVSTÆNDIGT PROJEKT I 
5 ECTS-point 
Kode: BA19SK2A 

 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Beskrive og undersøge et kunstnerisk felt inden for et defineret fagområde. 

 Sammenfatte sin undersøgelse i et mindre værk. 

 Reflektere kritisk over sin egen arbejdsproces. 
 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Der veksles mellem oplæg, øvelser og projektarbejde. Forløbet indeholder en intern vis-
ning/fremlæggelse.  

 
Projektbeskrivelsen skal indeholde: 

 En beskrivelse af projektets kunstneriske og faglige indhold, som inkluderer idébeskrivelse, 
tidsplan og arbejdsmetode. 

 En beskrivelse af projektets kunstneriske ambition og nødvendighed. 

 En beskrivelse af projektets forhold til sine modtagere. 

 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige ved fagelementets afslutning og 

baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling 

er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende ikke har bidraget aktivt til 

skabelsen af projektet og deltaget i alle obligatoriske refleksions - og evalueringsmøder, skal der 

lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester.  
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MODUL 3: FAGMODUL 
Andet semester, 20 ECTS-point 

 
Formålet med modulet er at videreføre den studerendes træning af stemme og kropslige færdighe-

der som en integreret del af den studerendes samlede kunstnerisk udtryk. I modulet videreføres 
desuden den studerendes kendskab til en kunst- og/eller samfundsteoretisk kontekst, der sætter 

den studerende i stand til at reflektere meningsfuldt over eget fag. 
 

KROP OG STEMME II 
5 ECTS-point 
Kode: BA19SK3A 

 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Forstå og anvende stemmens forskellige muligheder i samspil med andre i et kunstnerisk ud-

tryk.  

 Forstå og anvende kroppens forskellige muligheder i samspil med andre i et kunstnerisk ud-
tryk. 

 Demonstrere indsigt i en målrettet træning af stemmen og de krops lige færdigheder. 
 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Der veksles mellem holdundervisning og individuel undervisning. 

 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige ved fagelementets afslutning og 

baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling 
er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fra-

vær i fagelementet, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester.  
 

VIDEN OG KONTEKST II 
5 ECTS-point 

Kode: BA19SK3B 
 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Udvise grundlæggende forståelse for Udvise grundlæggende forståelse for et afgrænset 

kunst- og/eller samfundsteoretisk pensum. 

 Sætte en given kunst- og/eller samfundsteoretisk kontekst i sammenhæng med det dramati-

ske arbejde. 

 Udvise grundlæggende forståelse for holddynamik og arbejde personligt i et kollektivt rum. 

 Identificere egne og andres grænser gennem arbejdet med kropssprog og non-verbal kom-

munikation.  
 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Der veksles mellem holdundervisning, gruppearbejde og individuelle øvelser. Fagelementet kan 

desuden indeholde studieture og forestillingsbesøg. 
 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige ved fagelementets afslutning og 
baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling 

er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fra-
vær i fagelementet, vil den studerende få stillet en afløsningsopgave. 
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DRAMATISK TRÆNING II 
10 ECTS-point 

Kode: BA19SK3C 
 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Udvise grundlæggende forståelse for dramatisk metode samt eventuelt kunstnerisk udvik-

lingsarbejde. 

 Arbejde individuelt og i samspil med andre ud fra grundlæggende dramatisk metode.  

 Anvende stemmen og kropslige færdigheder i det dramatiske arbejde. 
 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Der veksles mellem holdundervisning og undervisning i mindre grupper. 
 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige ved fagelementets afslutning og 

baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling 
er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fra-

vær i fagelementet, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester.  
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MODUL 4: PROJEKTMODUL 
Andet semester, 10 ECTS-point 

 
Formålet med modulet er at videreføre den studerendes viden om dramatisk metode og træning af 

dramatiske færdigheder, der understøtter et kunstnerisk udtryk i samspil med andre inden for sce-
nekunst, film eller tv. 

 

FØRSTEÅRSPROJEKT 
10 ECTS-point 

Kode: BA19SK4a 
 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Integrere den tilegnede viden samt de dramatiske, stemmemæssige og kropslige færdighe-
der i et individuelt eller kollektivt scenisk udtryk, der synliggør den studerendes opnåede 

kunstneriske kompetencer. 
 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Projektarbejde og vejledning samt visninger. 
 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige ved fagelementets afslutning og 

baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling 
er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende ikke har bidraget aktivt til 

skabelsen af projektet og deltaget i alle obligatoriske afleverings - og evalueringsmøder, skal der 
lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester. 
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MODUL 5: FAGMODUL 
Tredje semester, 25 ECTS-point 

 
Formålet med modulet er at videreføre den studerendes træning af stemme og kropslige færdighe-

der som en integreret del af den studerendes samlede kunstnerisk udtryk. I modulet videreføres 
desuden den studerendes kendskab til en kunst- og/eller samfundsteoretisk kontekst, der sætter 

den studerende i stand til at reflektere meningsfuldt over eget fag. Formålet er desuden at videre-
føre den studerendes viden om dramatisk metode og træning af dramatiske færdigheder, der under-

støtter et kunstnerisk udtryk i samspil med andre inden for scenekunst, film eller tv.  
 

KROP OG STEMME III 
5 ECTS-point 
Kode: BA19SK5A 

 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Forstå og anvende stemmens forskellige muligheder i samspil med andre i et nuanceret 
kunstnerisk udtryk.  

 Forstå og anvende kroppens forskellige muligheder i samspil med andre i et nuanceret 
kunstnerisk udtryk.  

 Tage ansvar for en målrettet træning af stadigt mere nuancerede detaljer af stemmen og 
de kropslige færdigheder. 

 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Der veksles mellem holdundervisning og individuel undervisning. 

 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige ved fagelementets afslutning og 
baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling 

er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fra-
vær i fagelementet, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester.  
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VIDEN OG KONTEKST III 
5 ECTS-point 

Kode: BA19SK5B 
 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Udvise grundlæggende forståelse for et afgrænset kunst- og/eller samfundsteoretisk pen-

sum. 

 Sætte en given kunst- og/eller samfundsteoretisk kontekst i sammenhæng med det dramati-

ske arbejde.  

 Udvise grundlæggende forståelse for holddynamik og arbejde personligt i et kollektivt rum. 

 Identificere egne og andres grænser gennem arbejdet med kropssprog og non-verbal kom-

munikation. 
 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Der veksles mellem holdundervisning, gruppearbejde og individuelle øvelser. Fagelementet kan 

desuden indeholde studieture og forestillingsbesøg. 
 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige ved fagelementets afslutning og 
baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling 

er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fra-
vær i fagelementet, vil den studerende få stillet en afløsningsopgave. 

 

DRAMATISK TRÆNING III 
15 ECTS-point 
Kode: BA19SK5C 

 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Udvise en dybere forståelse for dramatisk metode samt eventuelt kunstnerisk udviklingsar-
bejde. 

 Træffe selvstændige valg i forhold til dramatisk metode både individuelt og i samspil med 
andre.  

 Arbejde med en større selvstændighed i anvendelse af stemmen og kropslige færdigheder i 
det dramatiske arbejde. 

 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Der veksles mellem holdundervisning og undervisning i mindre grupper. 

 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige ved fagelementets afslutning og 
baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling 

er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fra-
vær i fagelementet, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester.  
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MODUL 6: FAGMODUL 
Tredje semester, 5 ECTS-point 

 
Modulet fokuserer på forholdet mellem scenekunst og entreprenørskab. Her øver den studerende sig 

i at perspektivere sin egen praksis for herigennem at kunne arbejde fleksibelt og handlingsoriente-
ret i sit virke.  

 

ENTREPRENØRSKAB 
5 ECTS-point 

Kode: BA19SK6A 
 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Analysere eget entreprenante, kunstneriske virke med sigte på at forstå og reflektere over, 
hvilket professionelt og bæredygtigt arbejdsliv, den studerende ønsker. 

 Forstå og forvalte viden om det arbejdsmarked og de beskæftigelsesperspektiver, som den 
studerende bliver en del af både i snæver og i bred forstand. 

 Anvende udvalgte, administrative værktøjer i forhold til at styrke sig som selvproducerende 

kunstner. 

 Tage ansvar for videreudviklingen af entreprenante kompetencer.  

 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Der veksles mellem holdundervisning, oplæg og øvelser. 

 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige ved fagelementets afslutning og 
baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling 

er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fra-
vær i fagelementet, vil den studerende få stillet en afløsningsopgave.  
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MODUL 7: FAGMODUL 
Fjerde semester, 15 ECTS-point 

 
Formålet med modulet er at afrunde den studerendes træning af stemme og kropslige færdigheder 

som en integreret del af den studerendes samlede kunstnerisk udtryk. I modulet videreføres desu-
den den studerendes kendskab til en kunst- og/eller samfundsteoretisk kontekst, der sætter den 

studerende i stand til at reflektere meningsfuldt over eget fag. 
 

KROP OG STEMME IV 
5 ECTS-point 
Kode: BA19SK7A 

 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Forstå og anvende stemmens forskellige muligheder i et nuanceret kunstnerisk udtryk, som 

kan anvendes i et scenekunstnerisk samspil med andre.  

 Forstå og anvende kroppens forskellige muligheder i et nuanceret kunstnerisk udtryk, som 
kan anvendes i et scenekunstnerisk samspil med andre.  

 Tage ansvar for en målrettet træning af stadigt mere nuancerede detaljer af stemmen og 
de kropslige færdigheder. 

 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Der veksles mellem holdundervisning og individuel undervisning. 
 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige ved fagelementets afslutning og 
baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling 

er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fra-
vær i fagelementet, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester.  
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VIDEN OG KONTEKST IV 
5 ECTS-point 

Kode: BA19SK7B 
 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Udvise grundlæggende forståelse for et afgrænset kunst- og/eller samfundsteoretisk pen-

sum. 

 Sætte en given kunst- og/eller samfundsteoretisk kontekst i sammenhæng med det dramati-

ske arbejde.  

 Udvise grundlæggende forståelse for holddynamik og arbejde personligt i et kollektivt rum. 

 Identificere egne og andres grænser gennem arbejdet med kropssprog og non-verbal kom-

munikation. 
 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Der veksles mellem holdundervisning, gruppearbejde og individuelle øvelser. Fagelementet kan 

desuden indeholde studieture og forestillingsbesøg. 
 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige ved fagelementets afslutning og 
baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling 

er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fra-
vær i fagelementet, vil den studerende få stillet en afløsningsopgave.  

 

DRAMATISK TRÆNING IV 
5 ECTS-point 
Kode: BA19SK7C 

 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Udvise en dybere og mere personlig forståelse for dramatisk metode samt eventuelt kunst-
nerisk udviklingsarbejde. 

 Træffe selvstændige valg i forhold til dramatisk metode både individuelt og i samspil med 
andre.  

 Arbejde med en større selvstændighed i beherskelsen af stemmen og kropslige færdigheder 
i det dramatiske arbejde. 

 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Der veksles mellem holdundervisning og undervisning i mindre grupper. 

 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige ved fagelementets afslutning og 
baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling 

er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fra-
vær i fagelementet, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester.  
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MODUL 8: PROJEKTMODUL 
Fjerde semester, 15 ECTS-point 

 
Formålet med modulet er at videreføre den studerendes viden om dramatisk metode og træning af 

dramatiske færdigheder, der understøtter et kunstnerisk udtryk i samspil med andre inden for sce-
nekunst, film eller tv.  

 
Modulet forbereder desuden den studerende til det kommende BA-projekt og sigter mod at videre-

udvikle den studerendes evne til at gennemføre kunstneriske undersøgelser. Modulet har fokus på 
projektbeskrivelse, dokumentation og perspektivering. 

 

ANDETÅRSPROJEKT 
10 ECTS-point 

Kode: BA19SK8A 
 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Integrere den tilegnede viden samt de dramatiske, stemmemæssige og kropslige færdighe-
der i et mere komplekst, individuelt eller kollektivt scenisk udtryk, der synliggør den stude-
rendes beherskelse af den opnåede kunstneriske kompetence.  

 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Projektarbejde og vejledning samt visninger for et offentligt publikum. 
 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige ved fagelementets afslutning og 

baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling 
er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende ikke har bidraget aktivt til 
skabelsen af projektet og deltaget i alle obligatoriske afleverings- og evalueringsmøder, skal der 

lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester. 
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SELVSTÆNDIGT PROJEKT II 
5 ECTS-point 

Kode: BA19SK8B 
 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Beskrive og undersøge et kunstnerisk felt inden for et defineret fagområde. 

 Sammenfatte sin undersøgelse i et mindre værk. 

 Dokumentere og reflektere kritisk over egen arbejdsproces herunder forholdet mellem un-
dersøgelsens intention og resultat. 

 Perspektivere projektet til eksisterende viden om kunstnerisk praksis, metoder og teori. 
 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Projektarbejde individuelt/i grupper med vejledning. Forløbet indeholder en intern vis-

ning/fremlæggelse. 
 

Projektbeskrivelsen skal indeholde: 

 En beskrivelse af projektets kunstneriske og faglige indhold, som inkluderer idébeskrivelse, 
tidsplan og arbejdsmetode. 

 En beskrivelse af projektets kunstneriske ambition og nødvendighed. 

 En beskrivelse af projektets forhold til sine modtagere. 

 
Dokumentationen og den kritiske refleksion skal indeholde: 

 En dokumentation og beskrivelse af arbejdsprocessens forløb. 

 En redegørelse for de valgte udtryksformer og løsninger i relation til eksisterende viden om 
kunstnerisk praksis, metoder og teori inden for det valgte projektområde. 

 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige ved fagelementets afslutning og 
baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling 

er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende ikke har bidraget aktivt til 
skabelsen af projektet og deltaget i alle obligatoriske refleksions - og evalueringsmøder, skal der 

lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester. 
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MODUL 9: VALGMODUL 
Femte/sjette semester, 15 ECTS-point 

 

I modulet videreudvikler den studerende sin selvstændighed i forhold til at kunne integrere stem-
memæssige, kropslige og dramatiske færdigheder samt den kontekstuelle viden. Det sker enten 

ved, at den studerende sætter sin viden og sine færdigheder og kompetencer i spil i en internatio-
nal sammenhæng eller inden for rammerne af en professionel kunstnerisk produktion inden for sce-

nekunst, film eller tv.  
  

PRAKTIK 
15 ECTS-point 
Kode: BA19SK9Aa 

 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Forstå og reflektere over kunstnerisk praksis og metode i en professionel produktion. 

 Vurdere praktiske problemstillinger og kunstneriske udfordringer samt begrunde og vælge 

relevante udtryk og løsningsmodeller. 

 Med kunstnerisk integritet formidle og diskutere professionelle problemstillinger med fag-

fæller. 

 Selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde i en professionel sammenhæng.  

 Tage ansvar for egen læring og præstation. 
 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Projektarbejde og individuel vejledning samt visninger for et offentligt publikum. 
 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages ved fagelementets afslutning og baseres på den stude-

rendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling er utilstrækkelig i 
forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende ikke har levet op til praktikstedets krav til del-
tagelse, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester eller for omprøve.  

 
Eller 

 

INTERNATIONAL UDVEKSLING 
15 ECTS-point 
Kode: BA19S9Ab 

 

Læringsmål 
Afhænger af den studerendes udvekslingsaftale. 
 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Afhænger af den studerendes udvekslingsaftale. 
 

Bedømmelsesform 
Afhænger af den studerendes udvekslingsaftale.  
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MODUL 10: PROJEKTMODUL 
Femte/sjette semester, 15 ECTS-point 

 
Modulet har fokus på den studerendes arbejde med et kunstnerisk bachelorprojekt og sammenfatter 

den studerendes tilegnede kompetencer fra de selvstændige projekter I og II. Det overordnede for-
mål er at styrke den studerendes evne til at udvikle, reflektere over og dokumentere en selvstændig 

kunstnerisk undersøgelse. 
 

BACHELORPROJEKT 
15 ECTS-point 
Kode: BA19SK10A 

 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Beskrive et undersøgelsesfelt inden for fagområdet og på den baggrund formulere en pro-

jektbeskrivelse.   

 Med professionel tilgang indgå i de faglige og/eller tværfaglige samarbejder, som er rele-
vante for projektet. 

 Omsætte sin undersøgelse i et selvvalgt scenekunstnerisk format. 

 Demonstrere et højt niveau af kunstneriske færdigheder i en visning inden for det valgte 

projektområde.  

 Dokumentere og reflektere kritisk over egen arbejdsproces herunder forholdet mellem un-
dersøgelsens intention og resultat. 

 Relatere de valgte udtryksformer og løsninger til eksisterende viden om kunstnerisk praksis, 
metoder og teori inden for det valgte projektområde. 

 Formidle væsentlige erkendelser til fagfæller og andre modtagere. 
 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Projektarbejde med vejledning. Visning/fremlæggelse for relevante modtagere. Individuelt arbejde 
med dokumentation og refleksion.  

 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages ved fagelementets afslutning og baseres på den stude-
rendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling er utilstrækkelig i 

forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende ikke har bidraget aktivt til skabelsen af projek-
tet og deltaget i alle obligatoriske refleksions- og evalueringsmøder, skal der lægges en plan for 

opfølgningen og omprøve. Fagelementet bedømmes med ekstern censur. 
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MODUL 11: FAGMODUL 
Femte/sjette semester, 15 ECTS-point 

 
Formålet med modulet er at bygge videre på den grundlæggende viden og de grundlæggende fær-

digheder og kompetencer, som den studerende har tilegnet sig på uddannelsens første to år. I  mo-
dulet videreudvikles den studerendes selvstændighed i forhold til at kunne integrere stemmemæssi-

ge, kropslige og dramatiske færdigheder samt den kontekstuelle viden i et kunstnerisk udtryk inden 
for scenekunst, film eller tv.  

 

DRAMATISK FORDYBELSE 
15 ECTS-point 

Kode: BA19SK11A 
 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Beherske sin krop og stemme i en kunstnerisk sammenhæng. 

 Beherske dramatisk metode i en kunstnerisk sammenhæng. 

 Anvende kontekstuel viden i en kunstnerisk sammenhæng. 

 Vurdere kunstneriske udfordringer og finde løsningsmuligheder med et selvstændigt kunst-
nerisk udtryk. 

 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Der veksles mellem individuel undervisning og/eller holdundervisning og undervisning i grupper.  

 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages af den fagansvarlige ved fagelementets afslutning og 
baseres på den studerendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling 

er utilstrækkelig i forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende har haft mere end 20 % fra-
vær i fagelementet, skal der lægges en plan for opfølgningen i det kommende semester eller for 

omprøve. 
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MODUL 12: PROJEKTMODUL 
Sjette semester, 15 ECTS-point 

 
Formålet med modulet et at arbejde med et scenekunstnerisk værk. Arbejdet er baseret på alt, 

hvad den studerende har lært igennem studietiden. Værket vil typisk være af kollektiv karakter og 
basere sig på viden fra faglig praksis med det formål at demonstrere den studerendes parathed til at 

tage afgang og indgå i relevante professionelle miljøer.  
 

AFGANGSFORESTILLING 
15 ECTS-point 
Kode: BA19SK12A 

 

Læringsmål 
Ved fagelementets afslutning kan den studerende: 

 Integrere den tilegnede viden om dramatisk metode samt de dramatiske, stemmemæssige 

og kropslige færdigheder i et mere komplekst, individuelt eller kollektivt scenisk udtryk, der 
synliggør den studerendes beherskelse af den opnåede kunstneriske kompetencer.  

 Beherske kunstneriske metoder, redskaber og udtryksformer samt generelle færdigheder, 

der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet skuespil.  

 Vurdere kunstneriske udfordringer, praktiske og teoretiske problemstillinger samt begrunde 

og vælge relevante udtryk og løsningsmodeller.  

 Formidle kunstneriske udtryk og faglige problemstillinger til publikum herunder både fag-

fæller og ikke-specialister.  

 Selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.    

 Gennemføre en scenekunstnerisk proces med relevante samarbejdspartnere samt tilrette-

lægge eget arbejde i relation til de fælles processer.  
 

Undervisnings- og arbejdsformer 
Projektarbejde og individuel vejledning samt visninger for et offentligt publikum. 

 

Bedømmelsesform 
Bedømmelsen bestået/ikke bestået foretages ved fagelementets afslutning og baseres på den stude-

rendes faglige udvikling og deltagelse. Hvis den studerendes faglige udvikling er utilstrækkelig i 
forhold til læringsmålene, eller hvis den studerende ikke har bidraget aktivt til skabelsen af projek-

tet og deltaget i alle obligatoriske afleverings- og evalueringsmøder, skal der lægges en plan for 
omprøve. Fagelementet bedømmes med ekstern censur. 


