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Kursplan 

Perspektiv på konstnärliga processer, 7,5 högskolepoäng 
Perspectives on the artistic process, 7,5 credits 

 

Kurskod: S7107G Huvudområde: Scen och media 
Institution: Institutionen för scenkonst Fördjupningsnivå: GXX 
Betygsskala: U-G Fastställd av: StDH:s lokala nämnd 
Utbildning: Fastställandedatum: 
Högskolegemensam kurs på 
kandidatprogrammen Bild. ljud och 
rum, Idé- och projektutveckling samt 
Regi och skådespeleri - för scen, 
film och media. Ges under termin 1, 
2 och 3.    

 2016-05-23 

Utbildningsnivå: Grundnivå Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
Ämnesgrupp: SM1 Giltig från: HT 2016 
Utbildningsområde:  
Media 77%  
Teater 23%  

 

Behörighetskrav 

Grundläggande behörighet: för studier på grundnivå. 

Särskild behörighet: Antagen till kandidatprogrammen Bild, ljud och rum för scen, film och 

media, Idé- och projektutveckling för scen, film och media eller Regi och skådespeleri för scen, 

film och media.  

Urval 

Högskolegemensam kurs, ges i delkurser under termin 1, 2 och 3 inom kandidatprogrammen 

Bild, ljud och rum för scen, film och media, Idé- och projektutveckling för scen, film och media 

samt Regi och skådespeleri för scen, film och media.  

Undervisningsspråk 

Svenska som huvudspråk. Engelska kan förekomma. 

Syfte 

Syftet med kursen är att studenterna gemensamt och i mindre interdisciplinära grupper ska möta 

olika frågeställningar kring, och få perspektiv på sitt eget och andras konstnärliga arbete i syfte 

att stärka det egna konstnärskapet.  

Syftet är också att öva kritiskt självständigt tänkande över det egna konstutövandet, och genom 

skrivande reflektera kring de egna konstnärliga processerna och förutsättningarna för den 

kommande yrkesutövningen, som en del i en bildningsprocess.   
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Kursinnehåll  

Kursen är uppdelad på tre delkurser under tre terminer och motsvarar sammanlagt 5 veckors 

heltidsstudier: delkurs 1  1,5 hp termin 1, delkurs 2 1,5 hp termin 2, delkurs 3 4,5 hp termin 3.  

Studenterna läser kurslitteratur, möter konstnärer och andra yrkesutövare i föreläsningar och 

seminarier, och får därefter möjlighet att diskutera och reflektera kring detta i seminarier, i 

skrivarbeten och i interdisciplinära grupparbeten.  

Undervisningen bygger på nära samarbete mellan studenter i schemalagd undervisning där 

gruppdiskussioner är centrala. För att anses ha deltagit på undervisningen krävs att studenten är 

närvarande vid examinationstillfället.  

  

  

Kursen består av följande delkurser:  

Delkurs 1, 1,5 hp Perspectives on the artistic processs , 1,5 

credits 

Perspektiv på konstnärliga processer  

 

Delkurs 2, 1,5 hp Perspectives on the artistic process , 1,5 

credits 

Perspektiv på konstnärliga processer  

 

Delkurs 3, 4,5 hp Perspectives on the artistic processs , 4,5 

credits 

Perspektiv på konstnärliga processer  

 

 

Undervisningsformer och undervisningens upplägg 

Föreläsningar, workshops, seminarier, egen lästid, skriftlig och muntlig reflektion. 

Undervisning sker också i grupp och tar sin utgångspunkt i studenternas skrivarbeten och 

muntliga redovisningar.. 

Lärandemål  

Delkurs 1, 1,5 hp 

Studenten ska efter avslutad kurs: 

 att utifrån en grundläggande nivå kunna reflektera över sin egen och andras konstnärliga 

metod, process och verk i en interdisciplinär grupp 

 att utifrån en grundläggande nivå kunna reflektera över egna och andras yrkesrelaterade 

erfarenheter ur teoretiska perspektiv och utifrån samhälleliga och etiska aspekter, i grupp, 

såväl muntligt som skriftligt. 
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Delkurs 2, 1,5 hp 

Studenten ska efter avslutad kurs: 

 kunna reflektera över sin egen och andras konstnärliga metod, process och verk i en 

interdisciplinär grupp 

 kunna reflektera över egna och andras yrkesrelaterade erfarenheter ur teoretiska perspektiv 

och utifrån samhälleliga och etiska aspekter, i grupp, såväl muntligt som skriftligt. 

 
 

Delkurs 3, 4,5 hp 

Studenten ska efter avslutad kurs: 

 kritiskt kunna reflektera över sin egen och andras konstnärliga metod, process och verk i en 

interdisciplinär grupp 

 på ett fördjupat plan jämfört med tidigare delkurser, kunna reflektera över egna och andras 

yrkesrelaterade erfarenheter ur teoretiska perspektiv och utifrån samhälleliga och etiska 

aspekter, i grupp, såväl muntligt som skriftligt. 

 kunna identifiera sina behov av ytterligare kunskap om sin yrkespraktik och ta ansvar för 

sin egen kunskapsutveckling 
 

Examination  

Delkurs 1, 1,5 hp 

Examination sker i slutet av kursen i form av examinerande seminarier och skrivuppgifter. 

Examinationen sker genom bedömning av studentens förmåga att i tal reflektera över 

kurslitteratur och seminarieinnehåll som studenten tagit del av under kursen.  Här bedöms 

studentens förmåga att utifrån en grundläggande nivå kunna reflektera över sin egen och 

andras konstnärliga metod, process och verk i en interdisciplinär grupp. Dessutom bedöms 

studentens förmåga att utifrån en grundläggande nivå kunna reflektera över egna och andras 

yrkesrelaterade erfarenheter ur teoretiska perspektiv och utifrån samhälleliga och etiska 

aspekter, i grupp, såväl muntligt som skriftligt. 

Formerna för omexamination bestäms av examinator 

  

 

Delkurs 2, 1,5 hp 

Examination sker i slutet av kursen i form av examinerande seminarier och skrivuppgifter. 

Examinationen sker genom bedömning av studentens förmåga att i tal reflektera över 

kurslitteratur och seminarieinnehåll som studenten tagit del av under kursen. Här bedöms 

studentens förmåga att kunna reflektera över sin egen och andras konstnärliga metod, process 

och verk i en interdisciplinär grupp. Dessutom bedöms studentens förmåga att kunna 

reflektera över egna och andras yrkesrelaterade erfarenheter ur teoretiska perspektiv och 

utifrån samhälleliga och etiska aspekter, i grupp, såväl muntligt som skriftligt. 

Formerna för omexamination bestäms av examinator 
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Delkurs 3, 4,5 hp 

Examination sker i slutet av kursen i form av examinerande seminarier och skrivuppgifter. 

Examinationen sker genom bedömning av studentens förmåga att i tal och skrift reflektera 

över kurslitteratur och seminarieinnehåll som studenten tagit del av under kursen. Här 

bedöms studentens förmåga att kritiskt kunna reflektera över sin egen och andras konstnärliga 

metod, process och verk i en interdisciplinär grupp och, att på ett fördjupat plan jämfört med 

tidigare delkurser, kunna reflektera över egna och andras yrkesrelaterade erfarenheter ur 

teoretiska perspektiv och utifrån samhälleliga och etiska aspekter, i grupp, såväl muntligt som 

skriftligt. 

Dessutom bedöms studentens förmåga att kunna identifiera sina behov av ytterligare kunskap 

om sin yrkespraktik och ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling  

Formerna för omexamination bestäms av examinator 

   

 

Ersätter tidigare kurs 

Kursen ersätter Perspektiv på konstnärliga processer, 7,5 kurskod: S8006G.  

Överlappar annan kurs 

Nej 

Betygskriterier  

Delkurs 1, 1,5 hp  

För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen. 

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

 

Delkurs 2, 1,5 hp  

För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen. 

För betyget Underkänd: Studenten har inte uppnått de angivna läromålen 

 

Delkurs 3, 4,5 hp  

För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen. 

För betyget Underkänd: Studenten har inte uppnått de angivna läromålen 

 

Läromedel 

Kurslitteratur och annat kursmaterial (aktuella tv- och radioinslag, artiklar, filmer och 

föreställningar) anges vid kursstart. Kurslitteratur introduceras också med utgångspunkt från 

teman i föreläsningar och seminarier.  

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. 
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Övrigt 

      


