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Kursplan 

Regi och skådespeleri, 7,5 högskolepoäng 
 
Directing and acting , 7,5 credits 
 

Kurskod: S7126G Huvudområde: Scen och media 
Institution: Institutionen för scenkonst Fördjupningsnivå: GXX 
Betygsskala: U-G Fastställd av: StDH:s lokala utskott 
Utbildning: Fastställandedatum: 

Valbar kurs 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, 180 hp vardera. 

Valbar kurs inom 
Masterprogrammasterprogrammet i 
dokumentärfilm, 120 hp. 

Fristående kurs. 

 2017-04-04 

   
Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
Ämnesgrupp: SM1 Giltig från: HT 2017 
Utbildningsområde:  
Media 100%  
   
   

 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet: för studier på grundnivå. 

Särskild behörighet: 30 hp inom huvudområdet Scen och media eller motsvarande 

Urval 
Programstudenter: Genom lottning efter studentens eget val och rangordning av kurser.  

Fristående studenter: Urval sker baserat på en skriftlig ansökan bestående av cv och personligt 
brev där den sökande motiverar varför hen söker kursen, samt vid behov intervjuer i ett andra 
steg.  

Undervisningsspråk 
Svenska som huvudspråk. Andra nordiska språk och engelska kan förekomma. 
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Syfte 
Kursen syftar till att belysa och fördjupa relationen mellan skådespelare och regissör, mellan 
regissör och skådespelare – genom att inom kursen utgå i från, arbeta med och studera olika 
perspektiv på att ta och ge regi. Studenten undersöker gestaltningsprocessen och undersöker 
komplexiteten mellan regi & skådespeleri.s 

Kursinnehåll  
Studenterna kommer genom seminarium och praktiska övningar att medvetandegöra och 
utveckla relationen mellan skådespelare och regissörer. Hur initierar man en gestaltningsprocess 
hos en skådespelare och hur tar en skådespelare regi? Kursen handlar om konsten att ge och ta 
regi, eller - hur använder vi våra språk i gestaltningsögonblicket för att åstadkomma en 
medveten och komplex gestaltning?  

Undervisningsformer och undervisningens upplägg 

Genom lärarledda övningar i helklass samt eget praktiskt arbete i grupp och enskilt och skriftlig 
reflektion. 

Lärandemål  
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• På ett grundläggande plan kunna redogöra för hur hen påverkas av att ta eller ge regi. 
Skapa en enkel scenisk gestaltning utifrån olika former av att ta och ge regi.   

 

Examination  
Kursen examineras genom en skriftlig reflektion i slutet av kursen. Här bedöms studentens 
förmåga att på ett grundläggande plan kunna redogöra för hur hen påverkas av att ta eller ge 
regi samt förmåga att skapa en enkel scenisk gestaltning utifrån olika former av att ta och ge 
regi. 

 

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  
För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen.  

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

Läromedel 
- 
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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 i minst 80 % av undervisningen. Komplettering krävs vid ytterligare 
frånvaro.  
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