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Kursplan 

Det egna projektet, 12,5 högskolepoäng 
Independent project, 12.5 ECTS credit points 

  
Kurskod: S5014G Institution: Skådespeleri 
Nivå: Grundnivå Gäller från: 2015-08-31 
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 3, 4 och 5 inom kandidatprogrammet Regi och skådespeleri för scen, film och 

media, inriktning Skådespeleri och Mimskådespeleri. 

Syfte 

Kursen syftar till att studenten ska erövra metoder att självständigt skapa en egen föreställning. 

Mål med kursen 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

 presentera ett synopsis  

 presentera ett handlingsmanus  

 självständigt identifiera och planera för allt det som ingår i en produktion utöver manus och 

gestaltning: scenografi, kostym, mask, ljus, ljud, marknadsföring och publikarbete 

 självständigt arbetsleda de olika yrkesrollerna i den egna produktionen 

 analysera sin egen arbetsprocess. 

Huvudsakligt upplägg 

Kursen består av tre delkurser. I Det egna projektet lär sig studenten att självständigt arbeta 

med alla moment som hör till en scenuppsättning så att en egen scenuppsättning/monolog på 

minst 30 min och max 60 min kan framföras. Premiär och publikmöte termin 5.  

Först arbetar studenten fram synopsis/handlingsmanus till sina pjäser. Detta arbete sker dels i 

skriftlig form, dels med arbete "på golvet". Sedan repeterar/experimenterar studenten sina 
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uppsättningar "på golvet" samt arbetar fram scenografi, kostym, mask, ljus, ljud och övriga 

produktionsvilkor samt marknadsföring och publikarbete. 

Delkurs 

Kursen består av följande delkurser: 

Det egna projektet, delkurs 1, 1 hp Independent project, module 1, 1 ECTS 

 

Det egna projektet, delkurs 2, 4 hp 

Det egna projektet, delkurs 3, 7,5 hp 

Independent project, module 2, 4 ECTS 

Independent project, module 3, 7.5 ECTS 

Examinationsformer 

Examination sker vid varje delkurs slut. Delkurs 1 examineras genom bedömning av studentens 

synopsis och handlingsmanus. Delkurs 2 examineras genom bedömning av studentens förmåga 

att självständigt identifiera och planera scenografi, kostym, mask, ljus, ljud, marknadsföring och 

publikarbete. Delkurs 3 examineras genom bedömning av studentens förmåga att självständigt 

arbetsleda de olika yrkesrollerna i den egna produktionen. Studentens produktion ska även 

bedömas under ett publikmöte. Här bedöms även studentens analys av den egna 

arbetsprocessen. 

Betygsgrader 

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

Generella förmågor 

I kursen tränas följande generella förmågor: 

 förmåga att generera nya idéer 

 research 

 samarbete 

 arbetsledning 

 samskapande 

 beslutsfattande 

 problemlösning 

 kritiskt förhållningssätt 

 mod, flexibilitet, problemlösning. 

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 och Mimskådespeleri. 
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Urval 

Se ovan. 

Kurslitteratur och övriga läromedel som ska användas 

Studenterna sammanställer sin egen samling av referenslitteratur, musik, bild, videomaterial 

samt en loggbok/workbook som redovisas termin 5 i samband med avslutande utvärdering. 


