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Kursplan 

Poetiska etyder, 3 högskolepoäng 
Poetic etudes, 3 ECTS credit points 

  
Kurskod: S5008G 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 

Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att: 

-att med kroppen som huvudinstrument omvandla en poetisk text till en visuell scenisk 

gestaltning 

-att omsätta sina tidigare kunskaper i valda rörelsetekniker till fysisk gestaltning och 

komposition. 

Mål med kursen 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

 med kroppen som instrument skapa en scenisk komposition för en mindre ensemble 

 självständigt arbeta med skådespelarens kroppsliga val och rörelsegestaltning 

 reflektera över sin kreativa process under arbetets gång, sin samarbetsförmåga och de egna 

konstnärliga valen i förhållande till den poetiska etyden. 

Huvudsakligt upplägg 

Kursen består delvis av eget arbete delvis av ensemblearbete. Studentens uppgift är att i samråd 

med ansvarig kurslärare välja grundmaterial för rörelsegestaltning - en poetisk etyd. 
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Studenten får även ansvara för instudering/regi/koreografi av sin egen etyd för en mindre 

ensemble.  

Inom ramen för detta arbete ingår genomgång av valda grundläggande kompositionstekniker, 

egen förberedelse och komposition, instudering av etyden (regissera/koreografera) samt 

reflektion. Varje student ska även delta som skådespelare i andras rörelseetyder. 

Studenten ska utveckla sin självständighet i förhållande till arbete med kroppen som 

instrument, rörelsegestaltning och skådespeleri. 

Undervisningsformer 

Huvudsakligen praktiskt arbete, enskilt och i grupp samt kontinuerligt reflekterende. 

Examinationsformer 

Mål 1 och 2 examineras vid ett publikmöte vid kursens slut. Bedömning görs av studentens 

förmåga att skapa en scenisk komposition för en mindre ensemble, samt av studentens förmåga 

att självständigt arbeta med skådespelarens kroppsliga val och rörelsegestaltning. Mål 3 

examineras vid ett slutseminarium. Här bedöms studentens förmåga att reflektera kring sin 

kreativa process under arbetets gång, sin samarbetsförmåga och de egna konstnärliga valen i 

förhållande till de poetiska etyderna.  

Betygsgrader 

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

Generella förmågor 

I kursen tränas följande generella förmågor: 

 Förmåga att generera nya idéer (kreativitet) 

 Problemlösning 

 Kritisk förhållningssätt och förmåga till självkritik 

 Kommunikation 

 Samarbete. 

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 
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Väljs under kursens gång. 


