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Kursplan 

Go Public! Din röst - din story, 7,5 högskolepoäng 
Go Public, 7,5 credits 
 

Kurskod: S7143G Huvudområde: Scen och media 
Institution: Institutionen för scenkonst Fördjupningsnivå: GXX 
Betygsskala: U-G Fastställd av: StDH:s lokala utskott 
Utbildning: Fastställandedatum: 
Fristående kurs  2018-03-09 
   
   
Utbildningsnivå: Grundnivå Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
Ämnesgrupp: SM1 Giltig från: HT 2018 
Utbildningsområde:  
Media 50%  
Teater 50%  
   

 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet: för studier på grundnivå. 

Särskild behörighet: - 

Urval 
Urval sker genom att den sökande skickar in en 2 minuters film där den sökande agerar eller på 
annat sätt presenterar sig konstnärligt samt berättar varför hen vill gå utbildningen. 

Ansökan bedöms av en antagningsgrupp. Därtill kan de sökande kallas till intervju.  

Undervisningsspråk 
Svenska som huvudspråk. Engelska kan förekomma. 

Syfte 
Syftet är att studenten ska utveckla sin förmåga att berätta sceniskt om det som är angeläget för 
studenten.  

Kursinnehåll  
Kursen utgår från deltagarnas egna berättelser. Studenterna kommer under handledning att 
undersöka hur de kan gestalta sin berättelse och presentera den sceniskt. Det kan exempelvis 
handla om att skriva, att spela, att  teckna för konstruktion av scenografi, att regissera, att filma. 
Studenterna kommar att se olika former av scenkonst - teater, dans, poetry slam, stand up och  
ha föreställningssamtal för att få ett gemensamt språk att tala om det de ser.  

I kursen kommer studenten på ett grundläggande plan undersöka verktyg för konstnärligt 
entreprenörskap genom self tapes, nätverksskapande, arbetsplatsbesök och presentationsteknik. 

I kursen kommer studenterna att ha röstträning, eget skrivande och grundläggande övningar för 
att berätta på scenen.  
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I slutet av kursen presenterar studenterna sin egen berättelse i form av ett gemensamt showcase. 
Under handledning kommer studenten fram till på vilket sätt och i vilken form berättelsen ska 
presenteras.  

Studenterna kommer även lära sig hålla i workshops för att introducera andra till olika former 
av berättande.  

Undervisningsformer och undervisningens upplägg 

Kursen är på halvfart med undervisning två-tre tillfällen i veckan för att studenterna ska kunna 
arbeta parallellt med kursen. Övningar och  föreläsningar i grupp. Självständigt arbete under 
handledning.   

Lärandemål  
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• på en grundläggande nivå kunna redogöra för vad som utmärker olika sceniska uttryck  

• på en grundläggande nivå kunna presentera en konstnärlig idé  

Examination  
Examination sker muntligt under kursens gång vid ett antal förutbestämda tillfällen. 
Studenten bedöms utifrån lärandemålen. 

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. 

Kurskrav 
Studenten ska delta i minst 80 % av undervisningen. Komplettering krävs vid ytterligare 
frånvaro. 

Betygskriterier  
För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen.  

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

Läromedel 
Delas ut under kursens gång 

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. 

 

Ersätter tidigare kurs 
- 
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Överlappar annan kurs 
Nej 

Övrigt 
- 
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