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Kursplan 

Skådespelare skriver manus, 20 högskolepoäng 
Script writing for actors, 20 credits 
 

Kurskod: S5022A Huvudområde: Scen och media 
Institution: Institutionen för skådespeleri Fördjupningsnivå: AXX 
Betygsskala: U-G Fastställd av: StDH:s lokala nämnd 
Utbildning: Fastställandedatum: 
Fristående kurs.  2017-09-15 
Utbildningsnivå: Avancerad nivå Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
Ämnesgrupp: SM1 Giltig från: VT 2018 
Utbildningsområde:  
Teater 100%  

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå  

 

Särskild behörighet: 120 hp inom skådespeleri eller motsvarande  

Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande. 

Engelska 5 eller motsvarande. 

Urval 
Urval sker baserat på en skriftlig ansökan som kortfattat beskriver det skrivprojekt den sökande 
vill utveckla inom kursen, max två A4. Den sökande ska även bifoga cv samt ett personligt brev 
som beskriver varför den sökande vill gå kursen. Ansökan bedöms av en antagningsgrupp. Vid 
behov kallas den sökande till intervju. 

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

Syfte 
Syftet med kursen är att utveckla det berättarperspektiv som manusförfattaren har utifrån 
erfarenheten av att gestalta text med sin kropp och sin röst, genom att ge studenten verktyg och 
kunskap om skiftande arbetsprocesser inom manusskrivande för scen, film, radio och tv.  

Kursinnehåll  
Kursen är en praktiskt inriktad skrivutbildning där studenten under kursens gång utvecklar den 
idé till ett manus för scen, film, radio och tv som studenten sökte med.  

Terminen inleds med ett introducerande seminarium med syfte att starta upp studenternas 
skrivprocess. Detta sker via föreläsningar om manus såsom struktur, karaktär och tema, samt 
praktiskt arbete i form av mindre skrivövningar. Under introduktionsseminariet kommer varje 
student att presentera sin idé för gruppen och reflektera kring de övriga studenternas textidéer.  
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Efter detta skriver studenten mot deadlines, varefter studenterna läser varandras texter och sedan 
samlas i grupper med en handledare för att diskutera manusen. Detta kommer att pågå olika i 
intervaller under resten av terminen. Kursen kommer också på ett grundläggande plan att lära ut 
metoder för att lägga upp en skrivprocess från idé till genomförande. 

Undervisningsformer och undervisningens upplägg 

Undervisningen består av individuell handledning, självständigt skrivarbete, gemensamma 
föreläsningar samt diskussionsbaserade lektörsmöten i mindre grupper. Kursen avslutas med en  
workshop där varje students projekt presenteras i form av en repeterad läsning. 

Lärandemål  
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• kunna redogöra för hur processen ser ut för att utveckla olika typer av manus 

• på ett fördjupat plan kunna reflektera kring dramatisk text 

• kunna reflektera kring process- och innehållsdelen av sitt eget skrivande. 

Examination  
Examination sker dels vid ett avslutande seminarium i form av ett samtal. Detta sker vid 
kursens slut. Här bedöms studentens förmåga att redogöra för hur processen ser ut för att 
utveckla olika typer av manus, samt studentens förmåga att på ett fördjupat plan reflektera 
kring dramatisk text. 

Examination sker även genom en repeterad läsning, så kallad reading, av den text studenten 
producerat under kursen samt efterföljande samtal i helgrupp. Detta sker vid kursens slut. Här 
bedöms studentens förmåga att reflektera kring process- och innehållsdelen av sitt eget 
skrivande. 

I särskilda fall, vid exempelvis sjukdom eller skada, kan vissa delar examineras genom 
särskild uppgift. Varje enskilt fall bedöms i samråd mellan ansvarig lärare och eventuella 
behandlare. 

Ersätter tidigare kurs 
Kursen ersätter -.  

Överlappar annan kurs 
Kursen överlappar - och kan inte ingå i examen tillsammans med -. 

Betygskriterier  
För betyget godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen.  

För betyget underkänd: studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen. 

Läromedel 
Den listiga konsten: Att skriva och regissera dramatik av Alan Ayckbourn, 
ISBN:9789170370786 (Ordfront, 2005). 
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Att skriva: En hantverkares memoarer av Stephen King, ISBN:9789170029486 (Bra Böcker, 
2011).  

Sidintervall meddelas vid kusstart.   

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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