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Kursplan 

Fördjupad mimgestaltning 1, corporeal mime, 4 
högskolepoäng 
Interpretation through mime, in-depth level 1, corporeal mime, 4 
ECTS credit points 
  
Kurskod: S5009G 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 inom kandidatprogrammet Regi och skådespeleri för scen, film och media, 

inriktning Mimskådespeleri. 

Syfte 

Kursens syfte är att fördjupa studenternas kännedom om sina förutsättningar, resurser och 

behov i arbetet med korporell mim. 

Kursen ger kunskaper och insikter i den korporella mimens specifika språk och dess möjligheter 

under specifika förutsättningar. 

Mål med kursen 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

 redovisa den korporella mimens grundteknik 

 tillämpa den korporella mimens grundteknik i ett skapande etydarbete med poesi.   

Huvudsakligt upplägg 

Kursen arbetar med följande begrepp: kroppsligt medvetande och styrka, teknik samt sceniskt 

skapande. 

Till detta syfte används Etienne Decroux fysiska system, kallat Mime Corporel Dramatique, först 

som introduktion och träning av tekniken, sedan i ett fördjupande arbete där studenterna 

tillämpar det fysiska språket tillsammans med text (poesi).  
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Kursen avslutas med en öppen redovisning i vilken studenterna presenterar såväl teknik som 

diktcollage. 

Examinationsformer 

Examination sker under den avslutande öppna redovisningen. Studenten bedöms utifrån sin 

förmåga att använda sig av den korporella mimens grundteknik. Bedömning görs även av 

studentens förmåga att tillämpa densamma i ett skapande etydverk.  

Betygsgrader 

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

Generella förmågor 

I kursen tränas följande generella förmågor: 

 Förmåga att generera nya idéer (kreativitet) 

 Förmåga att anpassa sig till nya situationer 

 Kritiskt förhållningssätt och förmåga till självkritik 

 Arbete 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 för Regi och skådespeleri för scen, film och media, inriktning 

Mimskådespeleri. 

Urval 

Se ovan. 

Kurslitteratur och övriga läromedel som ska användas 

Dikter av Tomas Tranströmer. 


