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Kursplan 

Performance, 3 högskolepoäng 
Performance, 3 ECTS credit points 

  
Kurskod: S7038G Institution: Scenkonst 
Nivå: Grundnivå Gäller från: 2015-08-31 
Utbildningsområde: Media Beslutad: 2014-12-15 
Huvudområde: Scen och media Reviderad: - 
Ämnesgrupp: SM1 

 

Stockholms dramatiska högskola är sedan den 1 januari 2014 en del av Stockholms konstnärliga 
högskola. 

Språk 

Svenska som huvudspråk, därtill kan andra skandinaviska språk och engelska förekomma.  

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna 

Kursen ges termin 3 inom kandidatprogrammet Idé- och projektutveckling för scen, film och 

media, inriktningarna Dramatik/dramaturgi och Scenkonstproducent, kandidatprogrammet 

Bild, ljud och rum för scen, film och media, inriktningarna Ljusdesign, Ljuddesign, Mask- och 

perukdesign, Kostymdesign och Scenografi samt kandidatprogrammet Regi och skådespeleri för 

scen, film och media, inriktning Teaterregi. 

Syfte 

Kursen syftar till att bredda studentens kunskap om scenkonst genom att praktiskt och 

teoretiskt arbeta med performance-begreppet. 

Mål med kursen 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

 översiktligt beskriva utvecklingen av genren performance inom modern scenkonst 

 utifrån en idé utveckla och experimentera fram en kortare scenisk presentation 

 jämföra processen inom performance med mer konventionell teater. 

Huvudsakligt upplägg 

Kursen innefattar föreläsningar och seminarier kring performance - utveckling och teori - samt 

en workshop där studenterna i mindre grupper samarbetar kring en idé och utvecklar den till en 

scenisk presentation. 

Examinationsformer 
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Examination sker vid en slutredovisning. Här bedöms studentens förmåga att utveckla en idé 

och utifrån idén skapa en kortare scenisk presentation inom området performance. I ett 

muntligt slutseminarium bedöms studentens egna arbete i förhållande till genren performance. 

Betygsgrader 

På kursen ges betygen Underkänt (U) och Godkänt (G). 

Generella förmågor 

I kursen tränas följande generella förmågor: 

 samarbete  

 presentation av uppgift. 

Kursvärdering 

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet 

inhämtas och att resultaten av utvärderingar i de former som beslutats av StDH återkopplas till 

studenterna samt påverkar kursens utformning och utveckling. 

Förkunskapskrav 

Antagen till kandidatprogrammet Idé- och projektutveckling för scen, film och media, inriktning 

Dramatik/dramaturgi eller Scenkonstproducent, kandidatprogrammet Bild, ljud och rum för 

scen, film och media, inriktning Ljusdesign, Ljuddesign, Mask- och perukdesign, Kostymdesign 

eller Scenografi, eller kandidatprogrammet Regi och skådespeleri för scen, film och media, 

inriktning Teaterregi.  

Urval 

Se ovan. 

Kurslitteratur och övriga läromedel som ska användas 

Valda delar av följande litteratur:  

Lehmann, Hans-Thies (2005) Postdramatic theatre. Routledge.  

Phelan, Peggy (1993) Unmarked: the politics of performance. Routledge.  

Goldberg, RoseLee (2004) Performance: live art since the 60 s. Thames & Hudson. 

Video- och dvd-exempel samt en rad textreferenser. 


