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Kursplan 

Arena: Clown, grek och rock, 9 högskolepoäng 
Arena: Clown, greek and rock, 9 ECTS credit points 

  
Kurskod: S5007G Institution: Skådespeleri 
Nivå: Grundnivå Gäller från: 2016-01-18 
Utbildningsområde: Teater   Beslutad: 2014-12-15 
Huvudområde: Scen och media Reviderad: - 
Ämnesgrupp: SM1 

 

Stockholms dramatiska högskola är sedan den 1 januari 2014 en del av Stockholms konstnärliga 
högskola. 

Språk 

Svenska som huvudspråk, därtill kan andra skandinaviska språk och engelska förekomma. 

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna 

Kursen ges termin 4 inom kandidatprogrammet Regi och skådespeleri för scen, film och media, 

inriktning Skådespeleri. 

Syfte 

Kursens syfte är att studenten får en fördjupad kunskap om scenisk energi, impuls och flöde, 

och prövar detta i mötet med publik. Syftet är också att studenten ges möjlighet att utveckla det 

personliga berättandet, den sceniska närvaron och den för gestaltning betydelsefulla sceniska 

koncentrationen genom de för kursen teatrala formerna clown, sånggestaltning och språklig 

gestaltning. 

Mål med kursen 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

 redogöra för grunderna inom clowntraditionen, samt diskutera skillnaden mellan 

clowneri i cirkus och i teater 

 beskriva, tolka och praktiskt arbeta med de musikaliska elementen i sång och text 

(gehör, frasering, interpunktion och framåtrörelse) 

 identifiera sina behov för att självständigt fortsätta att utveckla sina sceniska färdigheter 

samt sin röst och sin kropp 

 formulera skillnaden mellan att skapa och följa en impuls 

 arbeta med den sceniska koncentration som inkluderar kroppen, rösten och andningen  

 gestalta inför en publik utifrån de för kursen givna formspråken: språklig gestaltning, 

sånggestaltning och clown. 
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Huvudsakligt upplägg 

I kursen integreras ämnena clown, mask, sånggestaltning och språklig gestaltning utifrån olika 

perspektiv och metoder men mot samma mål. I kursen ingår parallellt med det gestaltande 

arbetet träning av kroppen som instrument. Kursen avslutas med publikmöten, som en del av 

undervisningen. 

Examinationsformer 

Examination sker vid ett antal delredovisningar. Bedömning görs av studentens redogörelse för 

grunderna inom clowntraditionen och skillnaden mellan clowneri i cirkus och i teater, samt av 

studentens beskrivning, tolkning och praktiska arbete med gehör, frasering, interpunktion och 

framåtrörelse. Här bedöms även studentens förmåga att identifiera sina behov för att 

självständigt fortsätta att utveckla sina sceniska färdigheter samt sin röst och sin kropp. 

Studenten bedöms även utifrån sin förmåga att formulera skillnaden mellan att skapa och följa 

en impuls, samt att arbeta med den sceniska koncentration som inkluderar kroppen, rösten och 

andningen. Bedömning görs även av studentens förmåga att gestalta inför en publik utifrån de 

för kursen givna formspråken: språklig gestaltning, sånggestaltning och clown. 

Betygsgrader 

På kursen ges betygen Underkänt (U) och Godkänt (G). 

Generella förmågor 

I kursen tränas följande generella förmågor: 

 kritiskt förhållningssätt 

 förmåga att anpassa sig till nya situationer 

 problemlösning 

 förmåga att arbeta i team.  

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. 

Förkunskapskrav 

Antagen till kandidatprogrammet Regi och skådespeleri för scen, film och media, inriktning 

Skådespeleri.  

Urval 

Se ovan. 

Kurslitteratur och övriga läromedel som ska användas 

Texter ur den grekiska tragedin.  

Rocklåtar, som kan betecknas som arenarock. 


