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Kursplan 

Temaprojekt, 15 högskolepoäng 
Thematic project, 15 credits 

 

Kurskod: S8007G Huvudområde: Scen och media 
Institution: Studiesamordningen Fördjupningsnivå: GXX 
Betygsskala: U-G Fastställd av: StDH:s lokala nämnd 
Utbildning: Fastställandedatum: 
Programgemensam kurs inom Bild, 
ljud och rum för scen, film och 
media, kandidatprogram, 180 hp. 

 2015-05-15 

Utbildningsnivå: Grundnivå Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
Ämnesgrupp: SM1 Giltig från: HT 2015 
Utbildningsområde:  
Media 100%  

Behörighetskrav 

Grundläggande behörighet: för studier på grundnivå. 

Särskild behörighet: - 

Urval 

Studenter på programmet ovan har platsgaranti på kursen. 

Undervisningsspråk 

Svenska som undervisningsspråk, därtill kan andra skandinaviska språk och engelska 

förekomma. 

Syfte 

Kursen syftar till att studenten lär sig söka och utveckla ideér och berättelser, som specifikt 

riktar sig mot en barnpublik, utifrån sin inriktning. Syftet är också att studenten får en fördjupad 

förståelse för hur bilden, ljudet och rummet kan användas vid konstnärlig gestaltning. Syftet är 

även att studenten får förståelse för de möjligheter och begränsningar som uppstår när man 

producerar ett konstnärligt verk inom en större gemensam föreställning. 

Kursinnehåll  

Produktionsövningen genomförs av studenter från de  tre kandidatprogrammen och avslutas 

med en gemensam redovisning i föreställningsform. 

Kursen består av följande delkurser:  

Temaprojekt, delkurs 1, 3 hp Thematic project, module 1, 3 credits 

Delkurs 1 består av idéutveckling genom seminarier och workshoppar i större och mindre 

grupper. Vissa föreläsningar är gemensamma för de tre programmen. 

 

Temaprojekt, delkurs 2, 12 hp Thematic project, module 2, 12 credits 

Delkurs 2 består av en produktionsövning. Studenterna i programmet möts under 
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produktionsövningens gång i regelbundna reflekterande seminarier kring konstnärliga val 

utifrån programmets inriktning. 

 

Undervisningsformer och undervisningens upplägg 

Workshoppar, seminarier, föreläsningar och produktionsövning. 

Lärandemål  

Temaprojekt, delkurs 1, 3 hp 

Studenten ska efter avslutad kurs: 

 kunna göra research om en barnpublikgrupp och presentera en idé utifrån den researchen 

 kunna avgöra vad i materialet som fungerar för en barnpublik 

 kunna utveckla en gestaltningsidé, riktat mot barn och utifrån barnets perspektiv, i samarbete 

med andra. 
 

Temaprojekt, delkurs 2, 12 hp 

Studenten ska efter avslutad kurs: 

 kunna gestalta en idé, riktat mot barn och utifrån barnets perspektiv, i samarbete med andra 

 kunna reflektera kring konstnärliga och etiska frågor i diskussion kring sitt eget och andras 

arbete med produktioner för barn 

 kunna reflektera över hur den färdiga produktionen förhåller sig till målgruppen 

 kritiskt kunna resonera kring sin arbetsprocess. 

Examination  

Temaprojekt, delkurs 1, 3 hp 

Examination sker vid delkursens slut i seminarieform genom presentation av idéer, individuellt 

eller i grupp, inför handledare och övriga studenter i programmet. Bedömning görs av 

studentens research om en barnpublikgrupp, samt studentens förmåga att tillsammans med ett 

konstnärligt team utveckla en gestaltningsidé riktad till barn. Här bedöms även studentens 

förmåga att avgöra vad i materialet som fungerar för en barnpublik. 

Formerna för omexamination bestäms av examinator. 

 

Temaprojekt, delkurs 2, 12 hp 

Examination sker i seminarieform efter redovisning i föreställningsform. Studenten bedöms 

utifrån sin förmåga att gestalta en idé utifrån barnets perspektiv i samarbete med andra, samt att 

reflektera kring konstnärliga och etiska frågor i diskussion kring sitt eget och andras arbete 

med produktioner för barn. Bedömning görs även av studentens förmåga att reflektera över hur 

den färdiga produktionen förhåller sig till målgruppen, samt att kritiskt resonera kring sin 

arbetsprocess. 

Formerna för omexamination bestäms av examinator. 

Ersätter tidigare kurs 

Kursen ersätter Temaprojekt, 15 hp, S8003G.  
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Överlappar annan kurs 

Kursen överlappar Temaprojekt, 15 hp, S8003G, Temaprojekt, 15 hp, S8004G, och 

Temaprojekt, 15 hp, S8005G och kan inte ingå i examen tillsammans dessa. 

Betygskriterier  

Temaprojekt, delkurs 1, 3 hp  

För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen.  

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

 

Temaprojekt, delkurs 2, 12 hp  

För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen.  

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

Läromedel 

Eventuell kurslitteratur anges vid kursstart. 

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 

- 


