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Kursplan 

Spoken Body - Baskurs i mimskådespeleri, 4.5 högskolepoäng 
Intrductory course in mime-acting, 4.5 credits 
 

Kurskod: S5050G Huvudområde: Scen och media 
Institution: Institutionen för skådespeleri 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:  
Teater 100 %  
   
   

 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet: för studier på grundnivå. 

Särskild behörighet: - 

Urval 
Urval sker genom antagningsprov.   

Undervisningsspråk 
Svenska som huvudspråk, därtill kan engelska förekomma.  

Syfte 
Kursen syftar till att studenten på en grundläggande nivå ska få praktisk och teoretisk 
introduktion i mimskådespeleri: mimgestaltning, scenisk gestaltning/scenframställning och 
scenisk akrobatik.  

Kursinnehåll  
Under kursen kommer studenten att introduceras i mimskådespeleriets grundläggande element: 
mimgestaltning, scenisk gestaltning/scenframställning och scenisk akrobatik. Genom praktiska 
övningar utvecklar studenten sin förmåga att gestalta med mimskådespeleri.  

Kursen består av följande delkurser:  

Mimgestaltning, 3.5 hp Mimeacting, 3.5 credits 

Praktisk och teoretisk introduktion, grundläggande övningar i helgrupp och individuellt. 
 

Scenisk gestaltning/scenframställning/, 0.5 hp Scene interpretation, 0.5 credits 

Grundläggande övningar i helgrupp.  
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Scenisk akrobatik, 0.5 hp Scene acrobatic, 0.5 credits 

Grundläggande övningar i helgrupp. 
 

Undervisningsformer och undervisningens upplägg 

Undervisningen sker i lärarledda workshops/lektioner och arbete i smågrupper under 
handledning. Studenten förväntas delta på schemalagd undervisning.  

Lärandemål  
Mimgestaltning, 3.5 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• Kunna visa en djupare förståelse av mimens grundbegrepp intryck/uttryck. 

•  Kunna redogöra för grundläggande teori i ämnet mimgestaltning.  
 

Scenisk gestaltning/scenframställning/, 0.5 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• Ha en tydligare insyn av tillämpningen för scenframställningens grundbegrepp: scenisk 
närvaro och tankeflöde.  

 

Scenisk akrobatik, 0.5 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• Ha en tydligare insyn i av användning för akrobatik och icke-representativa rörelser på 
scen 

Examination  
Mimgestaltning, 3.5 hp 
Studenten examineras i slutet av kursen dels genom utvärdering av den enskildes 
arbetsförmåga under lektionerna, dels genom samtal vid slutet av kursen både i grupp och 
enskilt. Studenten bedöms enligt lärandemålen.  

 

Scenisk gestaltning/scenframställning/, 0.5 hp 
Studenten examineras i slutet av kursen utifrån dennes förmåga att tillämpa och förstå scenisk 
närvaro och tankeflöde; dels genom utvärdering av den enskildes arbetsförmåga under 
lektionerna, dels genom samtal vid slutet av kursen både i grupp och enskilt. 

 

Scenisk akrobatik, 0.5 hp 
Studenten examineras i slutet av kursen utifrån dennes förmåga till användning av 
akrobatiska moment,; dels genom utvärdering av den enskildes arbetsförmåga under 
lektionerna, dels genom samtal vid slutet av kursen både i grupp och enskilt.  

 

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

Betygskriterier  
Mimgestaltning, 3.5 hp  
För betyget Godkänt: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen. För betyget 
Underkänd: Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen.  

 

Scenisk gestaltning/scenframställning/, 0.5 hp  
För betyget Godkänt: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen. För betyget 
Underkänd: Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen.  

 

Scenisk akrobatik, 0.5 hp  
För betyget Godkänt: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen. För betyget 
Underkänd: Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen.  

Läromedel 
Referensmaterial såsom filmklipp och artiklar 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. 

Ersätter tidigare kurs 
Kursen ersätter -.  

Överlappar annan kurs 
Nej 

Övrigt 
- 
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