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Kursplan 

Bygga broar, 15 högskolepoäng 
Building Bridges, 15 credits 
 

Kurskod: S7119G Huvudområde: Scen och media 
Institution: Institutionen för scenkonst Fördjupningsnivå: GXX 
Betygsskala: U-G Fastställd av: StDH:s lokala utskott 
Utbildning: Fastställandedatum: 
Fristående kurs.   
Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare Revideringsdatum: 20XX-XX-XX 
Ämnesgrupp: SM1 Giltig från: HT 2016 
Utbildningsområde:  
Media 100%  

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet: för studier på grundnivå    med undantag från Svenska 1, 2, 3 

Särskild behörighet: 10 hp i scen och media med inriktning mot teaterregi, dramatik/dramaturgi, 
scenkonstproducent, ljusdesign, ljuddesign, mask- och perukdesign, scenografi, kostymdesign, 
teaterteknik, skådespeleri, mimskådespeleri, berättande animerad film, radio eller TV. 

Urval 
Urval till kursen görs genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar. Den 
sökande ska lämna in cv och ett personligt brev där den sökande beskriver varför hen vill delta i 
kursen. I bedömningen läggs särskild vikt vid den sökandes motivering av sin önskan att delta i 
detta internationella arbete. 

Undervisningsspråk 
Engelska. 

Syfte 
Kursen är ett internationellt och interkulturellt möte som syftar till att låta studenter delta i ett 
utvecklande samtal och praktiskt arbete kring scen och media i ett internationellt sammanhang. 

Kursinnehåll  
I kursen möts studenter från School of Visual Arts i New York, TISCH i New York, Aalto 
University i Helsingfors, samt Züricher Hochschule der Künste i Zürich. 

Arbetet sker i workshop-form med möten och interaktion med andra länders studenter inom 
scenkonst och media. 

Arbetet sker både individuellt och i grupp. Handledning ges löpande under kursen av ett 
internationellt kollegium verksamma över ämnesgränserna. Kursen är förlagd till New York, 
Zürich och Stockholm. I två mellanperioder sker grupparbete om 2 veckor styck på distans via 
internet som självständigt arbete och förberedelse inför nästa delkurs. Arbete under kvällstid 
och helg förekommer. 

Kursen består av följande delkurser:  
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Bygga broar 1, 5,5 hp Building bridges 1, 5,5 credits 

Arbete med gruppmål, förhållningssätt och konstnärligt arbete som sker både individuellt och i 
grupp. 
 

Bygga broar 2, 5,5 hp Building bridges 2, 5,5 credits 

Arbete med gruppmål, förhållningssätt och konstnärligt arbete som sker både individuellt och i 
grupp. 
 

Bygga broar 3, 4 hp Building bridges 3, 4 credits 

Arbete med gruppmål, förhållningssätt och konstnärligt arbete som sker både individuellt och i 
grupp. 
 

Undervisningsformer och undervisningens upplägg 

Enskilt arbete, grupparbete, föreläsningar, daglig fysisk uppvärmning, handledning, 
arbetsredovisningar och samtal. 

Lärandemål  
Bygga broar 1, 5,5 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• kunna relatera erfarenheter från den egna utbildningen till motsvarande situationer i ett 
internationellt sammanhang 

• kunna kommunicera tankar och idéer i ett interkulturellt sammanhang 

• kunna självständigt muntligt och skriftlig reflektera kring samarbete och sin roll i 
interkulturella möten så som det kom till uttryck i de arbetsuppgifter som förelagts i kursen. 

 

Bygga broar 2, 5,5 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• kunna värdera och utveckla erfarenheter från den egna utbildningen till motsvarande 
situationer i ett internationellt sammanhang 

• kunna kommunicera och utveckla tankar och idéer i ett interkulturellt sammanhang 

• kunna självständigt muntligt och skriftligt reflektera och resonera kring samarbete och sin 
roll i interkulturella möten såsom det kom till uttryck i de arbetsuppgifter som förelagts i 
kursen. 

 

Bygga broar 3, 4 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• såväl skriftligt som muntligt kunna reflektera över två för kursen viktiga aspekter av 
kollektiv konstnärlig verksamhet: samarbete och konstnärlig kvalitet 

• kunna utveckla och identifiera sina tankar och erfarenheter kring det egna och gemensamma 
arbetet såsom det kom till uttryck i det internationella perspektiv som omfattat kursen i sin 
helhet. 
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Examination  
Bygga broar 1, 5,5 hp 
Examination sker vid ett antal bestämda tillfällen där studenten presenterar sitt arbete, samt vid 
delkursens slut, genom bedömning av studentens inlämnade skriftliga rapport om max 2 A4. 
Bedömning görs utifrån studentens förmåga att relatera erfarenheter från den egna utbildningen 
till motsvarande situationer i internationella sammanhang. Här bedöms även studentens 
förmåga att kommunicera tankar och idéer i ett interkulturellt sammanhang samt att 
självständigt reflektera kring samarbete och sin roll i interkulturella möten såsom det kom till 
uttryck i de arbetsuppgifter som förelagts i kursen. 
 

Bygga broar 2, 5,5 hp 
Examination sker vid ett antal bestämda tillfällen där studenten presenterar sitt arbete, samt vid 
delkursens slut, genom bedömning av studentens inlämnade skriftliga rapport om max 2 A4. 
Bedömning görs utifrån studentens förmåga att relatera och utveckla erfarenheter från den egna 
utbildningen till motsvarande situationer i internationella sammanhang. Här bedöms även 
studentens förmåga att kommunicera och utveckla tankar och idéer i ett interkulturellt 
sammanhang samt att självständigt reflektera och resonera kring samarbete och sin roll i 
interkulturella möten såsom det kom till uttryck i de arbetsuppgifter som förelagts i kursen. 
 

Bygga broar 3, 4 hp 
Examination:  

Bedömning sker vid avtalade tillfällen i handledande samtal och arbetspresentationer, samt 
studentens aktiva deltagande i ett avslutande seminarium kring kursens fokus: internationellt 
arbete, samarbete och konstnärlig kvalitet.  

Bedömning av en personlig skriftlig betraktelse över hur de egna erfarenheterna från 
kursarbetet förhåller sig till dessa frågor (min 2 A4, max 3). 

Ersätter tidigare kurs 
Kursen ersätter Bygga broar, 9 hp, grundnivå, 3BYBRG, Bygga broar, 12 hp, S7050G .  

Överlappar annan kurs 
Kursen överlappar Bygga broar, 9 hp, grundnivå, 3BYBRG, Bygga broar, 12 hp, S7050G och 
kan inte ingå i examen tillsammans med dessa. 

Betygskriterier  
Bygga broar 1, 5,5 hp  
För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen.  

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

Bygga broar 2, 5,5 hp  
För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen.  

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

Bygga broar 3, 4 hp  
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För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen.  

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

Läromedel 
Material anges i samband med de olika delkurserna. 

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 
- 
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