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Kursplan 

Reflektion över praktisk kunskap, 6,5 högskolepoäng 
Reflections on practical knowledge, 6,5 credits 

 

Kurskod: S5038G Huvudområde: Scen och media 
Institution: Institutionen för skådespeleri Fördjupningsnivå: GXX 
Betygsskala: U-G Fastställd av: StDH:s lokala nämnd 
Utbildning: Fastställandedatum: 
inriktningsgemensam kurs, 
bligatorisk kurs inom 
kandidatprogrammet i Regi och 
skådespeleri för scen, film och 
media, inriktning Skådespeleri och 
Mimskådespeleri 

Klicka och välj 2016-04-18 

   
   
Utbildningsnivå: Grundnivå Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
Ämnesgrupp: SM1 Giltig från: HT 2016 
Utbildningsområde:  
Teater 100%  
   
   

Behörighetskrav 

Grundläggande behörighet: för studier på grundnivå. 

Urval 

Studenter på programinriktningen ovan har platsgaranti på kursen. 

Undervisningsspråk 

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

Syfte 

Syftet med kursen är att studenten i grupp ska öva självständigt kritiskt tänkande över egna och 

andras konstnärliga processer och genom skrivande reflektera över dessa. Detta som ett led i en 

bildningsprocess. 

Kursinnehåll  

Undervisningen sker i grupp och tar sin utgångspunkt i studenternas berättelser. I föreläsningar 

ges teoretiska perspektiv på de teman som kommer fram i studenternas texter. 

Kursen består av följande delkurser:  

Reflektion över praktisk kunskap 1, 1 hp Reflections on practical knowledge, module 

1, 1 credits 

Undervisningen sker i grupp och tar sin utgångspunkt i studenternas berättelser. I 

föreläsningar ges teoretiska perspektiv på de teman som kommer fram i studenternas texter. 
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Reflektion över praktisk kunskap 2, 1,5 hp Reflections on practical knowledge, module 

2, 1,5 credits 

Undervisningen sker i grupp och tar sin utgångspunkt i studenternas berättelser. I 

föreläsningar ges teoretiska perspektiv på de teman som kommer fram i studenternas texter. 

 

Reflektion över praktisk kunskap 3, 0,5 hp Reflections on practical knowledge, module 

3, 0,5 credits 

Undervisningen sker i grupp och tar sin utgångspunkt i studenternas berättelser. I 

föreläsningar ges teoretiska perspektiv på de teman som kommer fram i studenternas texter. 

 

Reflektion över praktisk kunskap 4, 1 hp Reflections on practical knowledge, module 

4, 1 credits 

Undervisningen sker i grupp och tar sin utgångspunkt i studenternas berättelser. I 

föreläsningar ges teoretiska perspektiv på de teman som kommer fram i studenternas texter. 

 

Reflektion över praktisk kunskap 5, 1,5 hp Reflections on practical knowledge, module 

5, 1,5 credits 

Undervisningen sker i grupp och tar sin utgångspunkt i studenternas berättelser. I 

föreläsningar ges teoretiska perspektiv på de teman som kommer fram i studenternas texter. 

 

Reflektion över praktisk kunskap 6, 1 hp Reflections on practical knowledge, module 

6, 1 credits 

Undervisningen sker i grupp och tar sin utgångspunkt i studenternas berättelser. I 

föreläsningar ges teoretiska perspektiv på de teman som kommer fram i studenternas texter. 

 

Undervisningsformer och undervisningens upplägg 

Kursen ges i seminarieform i helklass under termin 1-6. Undervisningen sker i grupp och tar sin 

utgångspunkt i studenternas berättelser. I föreläsningar ges teoretiska perspektiv på de teman 

som kommer fram i studenternas texter. Handledning ges vid varje tillfälle. 

Lärandemål  

Reflektion över praktisk kunskap 1, 1 hp 

Studenten ska efter avslutad kurs: 

 kunna på ett introducerande plan reflektera över egna och andras yrkesrelaterade 

erfarenheter ur några kunskapsfilosofiska perspektiv, i grupp såväl muntligt som 

skriftligt.      
 

Reflektion över praktisk kunskap 2, 1,5 hp 

Studenten ska efter avslutad kurs: 

 kunna på en grundläggande nivå reflektera över egna och andras yrkesrelaterade 

erfarenheter ur några kunskapsfilosofiska perspektiv, i grupp såväl muntligt som 

skriftligt.  
 

Reflektion över praktisk kunskap 3, 0,5 hp 

Studenten ska efter avslutad kurs: 
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 kunna i progression utifrån delkurs 1-2 reflektera över egna och andras yrkesrelaterade 

erfarenheter ur några kunskapsfilosofiska perspektiv, i grupp såväl muntligt som 

skriftligt.  
 

Reflektion över praktisk kunskap 4, 1 hp 

Studenten ska efter avslutad kurs: 

 kunna i progression utifrån delkurs 3 reflektera över egna och andras yrkesrelaterade 

erfarenheter ur några kunskapsfilosofiska perspektiv, i grupp såväl muntligt som 

skriftligt.  
 

Reflektion över praktisk kunskap 5, 1,5 hp 

Studenten ska efter avslutad kurs: 

 kunna i progression utifrån delkurs 4 reflektera över egna och andras yrkesrelaterade 

erfarenheter ur några kunskapsfilosofiska perspektiv, i grupp såväl muntligt som 

skriftligt.  
 

Reflektion över praktisk kunskap 6, 1 hp 

Studenten ska efter avslutad kurs: 

 kunna på ett fördjupat plan utifrån delkurs 1-5 reflektera över egna och andras 

yrkesrelaterade erfarenheter ur några kunskapsfilosofiska perspektiv, i grupp såväl 

muntligt som skriftligt.  

Examination  

Reflektion över praktisk kunskap 1, 1 hp 

Examination sker kontinuerligt i seminariemöten genom skriftliga och muntliga 

redovisningar i grupp. Där bedöms studentens förmåga att på ett introducerande plan kunna 

reflektera över egna och andras yrkesrelaterade erfarenheter ur några kunskapsfilosofiska 

perspektiv. 

 

Reflektion över praktisk kunskap 2, 1,5 hp 

Examination sker kontinuerligt i seminariemöten genom skriftliga och muntliga 

redovisningar i grupp. Där bedöms studentens förmåga att på en grundläggande nivå kunna 

reflektera över egna och andras yrkesrelaterade erfarenheter ur några kunskapsfilosofiska 

perspektiv. 

 

Reflektion över praktisk kunskap 3, 0,5 hp 

Examination sker kontinuerligt i seminariemöten genom skriftliga och muntliga 

redovisningar. Där bedöms studentens förmåga att i progression utifrån delkurs 1-2 kunna 

reflektera över egna och andras yrkesrelaterade erfarenheter ur några kunskapsfilosofiska 

perspektiv.      

 

Reflektion över praktisk kunskap 4, 1 hp 

Examination sker kontinuerligt i seminariemöten genom skriftliga och muntliga 

redovisningar i grupp. Där bedöms studentens förmåga att i progression utifrån delkurs 3 

kunna reflektera över egna och andras yrkesrelaterade erfarenheter ur några 

kunskapsfilosofiska perspektiv.      
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Reflektion över praktisk kunskap 5, 1,5 hp 

Examination sker kontinuerligt i seminariemöten genom skriftliga och muntliga 

redovisningar i grupp. Där bedöms studentens förmåga att i progression utifrån delkurs 4 

kunna reflektera över egna och andras yrkesrelaterade erfarenheter ur några 

kunskapsfilosofiska perspektiv.      

 

Reflektion över praktisk kunskap 6, 1 hp 

Examination sker kontinuerligt i 

seminariemöten genom skriftliga och 

muntliga redovisningar i grupp. Där bedöms 

studentens förmåga att på ett fördjupat plan 

utifrån progression utifrån delkurs 1-5 kunna 

reflektera över egna och andras 

yrkesrelaterade erfarenheter ur några 

kunskapsfilosofiska perspektiv.      

 

Ersätter tidigare kurs 

Nej 

Överlappar annan kurs 

Kursen överlappar Kunskapsreflektion 1, 1 hp, 1KRF1G och kan inte ingå i examen 

tillsammans med denna. 

Betygskriterier  

Reflektion över praktisk kunskap 1, 1 hp  

För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen.  

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

 

Reflektion över praktisk kunskap 2, 1,5 hp  

För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen.  

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

 

Reflektion över praktisk kunskap 3, 0,5 hp  

För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen.  

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

 

Reflektion över praktisk kunskap 4, 1 hp  

För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen.  

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

 

Reflektion över praktisk kunskap 5, 1,5 hp  

För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen.  

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

 

Reflektion över praktisk kunskap 6, 1 hp  

För betyget Godkänd: Studenten har uppnått 

de angivna lärandemålen.  
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För betyget Underkänd: Studenten har inte 

uppnått de angivna lärandemålen.  

Läromedel 

Kurslitteraturen introduceras med utgångspunkt i de frågor som kommer upp i berättelserna, till 

exempel: 

Maria Johansson, Skådespelarens praktiska kunskap, (Stockholm 2012) 

Hans Larsson, Intuition - några ord om diktning och vetenskap, (Stockholm 1892/1997) 

Jonna Bornemark och Fredrik Svenaeus (red.), Vad är praktisk kunskap?, (Stockholm 2009) 

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 

I kursen tränas följande generella förmågor: 

•Kritisk förmåga 

•Förmåga att kommunicera 

•Skriftlig reflektion 

 

Ett aktivt deltagande i kursens alla moment är viktigt för att lärandemålet ska kunna uppnås. För 

att kunna bedömas/examineras i kursen krävs minst 80% närvaro vid gruppseminarier och 

föreläsningar samt inlämnade skrivuppgifter. . 


