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Kursplan 

Postepisk dramaturgi, 30 högskolepoäng 
Post epic dramaturgy, 30 credits 
 

Kurskod: S7008A Huvudområde: Scen och media 
Institution: Institutionen för scenkonst Fördjupningsnivå: AXX 
Betygsskala: U-G Fastställd av: StDH:s lokala utskott 
Utbildning: Fastställandedatum: 
Fristående kurs  2017-09-15 
   
   
Utbildningsnivå: Avancerad nivå Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
Ämnesgrupp: SM1 Giltig från: VT 2018 
Utbildningsområde:  
Media 100 %  
   
   

 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet: för studier på avancerad nivå. 

Särskild behörighet:  

- Konstnärlig eller annan relevant kandidatexamen eller motsvarande  

- Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande 

- Engelska 5 eller motsvarande 

Urval 
Urval görs av en antagningsnämnd. Urvalet baserar sig på den sökandes ansökan som ska bestå 
av cv, personligt brev och en beskrivning av det konstnärliga projekt som man vill arbeta med 
under kursen. Den sökande ska också bifoga 1-3 exempel som anses representativa för den 
sökandes konstnärskap. Med exempel menas bild, rörlig bild, text eller ljudfil.  

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

Syfte 
Syftet med denna kurs är att introducera studenten till samtida teorier om och deras historia 
kring Postepisk dramatik med särskild fokus på dramaturgi inom scenkonst. Syftet är även att 
diskutera performativa och dramaturgiska aspekter av sociopolitiska kontexter, vilket ger 
studenten möjlighet att placera in sitt arbete i relation till aktuell och historisk utveckling av 
Postepisk dramatik.  

Kursinnehåll  
Kursen består av en serie föreläsningar och seminarier som ger en översikt över den historiska 
användningen av begreppet Postepisk i teori och praktik inom scenkonst. Detta resulterar i en 
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skriftlig presentation av studentens egen praktik i relation till utvecklingen och  betydelsen som  
implementeringen av den dramaturgiska teorin i den egna praktiken.  

Kursen är fördelad på två delkurser på halvfart under ett läsår om 15 hp vardera. Under delkurs 
1 hålls ett antal seminarier och föreläsningar. Under delkurs 2 hålls ytterligare seminarier samt 
en avslutning då projekten ideerna redovisas, ventileras och diskuteras. I kursen ingår även 
individuell handledning. 

 

Kursen består av följande delkurser:  

Postepisk dramaturgi 1, 15 hp Post epic dramaturgy 1, 15 credits 

Delkurs 1 är grundläggande och till stor del mer teoretisk inriktad, här förväntas studenten 
delta aktivt i seminarierna där begreppet Postepisk dramaturgi och övrig relevant 
teoribildning diskuteras. Utgångspunkten är samtalet kring studenternas olika projekt och 
kurslitteraturen. Studenterna ska också läsa de texter som läggs fram som förberedelse inför 
gästföreläsningarna.  

 

Postepisk dramaturgi 2, 15 hp Post epic dramaturgy 2, 15 credits 

Delkurs 2 utgör en fördjupning med utgångspunkt i delkurs 1. Studenten förväntas läsa och 
diskutera den vid terminen framlagda kurslitteraturen. Kursen går nu in i en mer praktisk fas, 
där studenten tillsammans och i samarbete med övriga studenter undersöker det egna 
projektets dramaturgiska möjligheter i perspektiv av den teori man studerat. 

 

      

 

Undervisningsformer och undervisningens upplägg 

Individuell handledning, självständigt arbete, workshops, föreläsningar samt 
diskussionsbaserade seminarier i större och mindre grupper.  

Lärandemål  
Postepisk dramaturgi 1, 15 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• kunna demonstrera kunskap om och förståelse för samtida teorier om och deras historia 
kring Postepisk dramatik 

• kunna identifiera och artikulera hur studentens egen konstnärliga praktik är placerad i 
relation till samtida diskussioner om dramaturgiska praktiker  

• visa ett reflekterande förhållningssätt till samtida diskussioner om den utövande 
konstnärens relation till den kontext hen verkar i och skapar  

 

Postepisk dramaturgi 2, 15 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• visa ett reflekterande förhållningssätt till samtida diskussioner om den egna konstnärliga 
praktikens relation till den kontext hen verkar i och skapar  

• visa ett reflekterande förhållningssätt till hur egna aktuella arbetsmetoder och konstnärliga 
discipliner utgör en möjlig dramaturgi 
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• identifiera och artikulera de dramaturgiska aspekter av studentens konstnärliga praktik som 
är relevanta för det projekt som studenten använder som case. 

 

Examination  
Postepisk dramaturgi 1, 15 hp 
Examination sker vid förutbestämda seminarium genom muntliga och/eller skriftliga 
uppgifter löpande under kursen. 

 

Postepisk dramaturgi 2, 15 hp 
Examination sker genom muntlig och skriftlig uppgift vid ett avslutande seminarium.  

 

I särskilda fall, vid exempelvis sjukdom eller skada, kan vissa delar examineras genom särskild 
uppgift. Varje enskilt fall bedöms i samråd mellan ansvarig lärare och eventuella behandlare. 

Ersätter tidigare kurs 
- 

Överlappar annan kurs 
- 

Betygskriterier  
Postepisk dramaturgi 1, 15 hp  
För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen.  

För betyget Underkänd: Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen.  
 

Postepisk dramaturgi 2, 15 hp  
För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen.  

För betyget Underkänd: Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen.  
 

Läromedel 
Bojana Kunst, Artist at work, (2015) 

Dance, ed Andre Lepecki, (2012) 

Ana Vulanovic, Bojana Cvejic, Public Sphere by Perfomance (2015) 

Public George Ritzer, Jeffrey Stepensky, Sociologisk teori (2014) 

Zygmunt Baumann, Flytande räddsla (2007) 

Zygmunt Bauman, Retropia 2017 

Ellen Söderhult; What will dance do? Post Dance ed: Andersson, Edvardsen, Spångberg (2017) 

Alina Popa, The Artworld  and the Artworld. Post Dance ed: Andersson, Edvardsen, Spångberg 
(2017) 

Valda delar av The Sublime, Documents of Contemporary Art, ed by Simon Morley (2010) 
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Auslander Philip Liveness (2009) , Routledge 

Bennet, Susan,TheatreAudiences: A Theory of Production and Reception (New York 1997) 

Kaye Nick Site-specific art (2000, 2008)  Routledge 

Kershaw,  Baz, Theatre Ecology; Environments and Perfomance Events (Cambridge 2007) 

Phelan, Peggy, Unmarked: The Politics of Perfomance (New York 1993) 

Schechner, Richard, Perfomance Theory (Routledge 2006) 

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. 

Övrigt 
Studenten ska delta aktivt på seminarierna och genomföra den skriftliga och muntliga  
uppgiften.  
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