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Kursplan 

Scenkonstproduktion, 10 högskolepoäng 
Performing arts production, 10 credits 
 

Kurskod: SC107G Huvudområde: Scen och media 
Institution: Institutionen för scenkonst Fördjupningsnivå: GXX 
Betygsskala: U-G Fastställd av: Utskott för beslut om kurs- och 

utbildningsplaner på grundnivå och avancerad nivå inom 
institutionerna för film och media, scenkonst och 
skådespeleri 

Utbildning: Fastställandedatum: 
Fristående kurs 
 

 2020-02-03 

Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
Ämnesgrupp: SM1 Giltig från: HT 2020 
Utbildningsområde:  
Media 100%  

 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet: för studier på grundnivå. 

Särskild behörighet: 30 hp inom scenkonst eller motsvarande 

Dokumenterad yrkeserfarenhet som producent för scenkonst. 

Urval 
Om det finns fler behöriga sökande än platser på kursen så görs ett urval baserat på inkomna 
ansökningshandlingar.  

Urvalskriterium: Den sökandes erfarenhet inom scenkonsproducentens ansvarsområde. 

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

Syfte 
Kursen syftar till att ge studenten en fördjupning inom några av producentens centrala 
ansvarsområden som organisering, kommunikation, planering, finansiering och ledarskap med 
utgångspunkt i konstnärlig process och produktion. Kursen ska också ge studenten möjlighet till 
att få samtala och diskutera tillsammans med andra inom yrkesområdet. 

Kursinnehåll  
Kursen behandlar:  

- Olika sätt av organisering, visions- och målbeskrivningar för scenkonstverksamhet i linje 
och produktion.  

- Att samarbeta i team med olika kompetenser i ett produktionssammanhang.  
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- Metoder för produktionsplanering utifrån konstnärlig process.  

- Metoder för att kommunicera internt och externt.  

- Producentfunktionens ansvarsområden.  

- Utvärdering.  

Kursdeltagare genomför ett eget projektarbete med utgångspunkt i kursens ingående delar. 
Projektarbetet består i att utveckla verktyg för en produktion som är tänkt att genomföras. 

 

Undervisningsformer  

Seminarium, föreläsning, praktiska övningar, grupparbete, eget projektarbete under 
handledning. 

Lärandemål  
Studenten ska efter avslutad kurs: 
 
• kunna utveckla verktyg för att kunna kommunicera i en konstnärlig produktion, 

• kunna utveckla verktyg för att beskriva en produktion och dess finansiering, 

• kunna beskriva olika modeller för intern och extern kommunikation, 

• kunna beskriva olika modeller för ledarskap och teamarbete, 

• kunna utveckla en modell för den egna producentfunktionen. 
 

Examination  
 
Examination vid kursens slut genom skriftlig inlämning samt muntlig presentation av en plan 
för en scenkonstproduktion. 

 

Om en student har beslut från Stockholms konstnärliga högskola om särskilt pedagogiskt stöd 
på grund av funktionsnedsättning, får examinator besluta om alternativa examinationsformer för 
studenten 

Kurskrav 
- 

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

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

Läromedel 
Jönsson, B. (1999). Tio tankar om tid. Stockholm: Brombergs Bokförlag. 
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Lööw, M. (2009). Att leda och arbeta i projekt. Stockholm: Liber ekonomi. 

Sander, PeO. (2009). Vem ska vara högsta chef i en scenkonstorganisation? 
Stockholm:Dramatiska Institutets Skriftserie 12. 

Sander, PeO. (2020). Ledarskapsmodeller för konstnärligt arbete i produktion. Stockholm: 
Stockholms konstnärliga högskola, X Position nr. 7. 

Wheelan, S. A. (2017). Att skapa effektiva team: en handledning för ledare och medlemmar. 
Lund: Studentlitteratur. 

Wenell, T. (2009). Wenell om projekt. Uppsala: Konsultförlaget Uppsala Publisching House.  

 

Kursvärdering 
Kursen utvärderas i enlighet med Riktlinjer för kursvärderingar. 

Ersätter tidigare kurs 
Kursen ersätter -.  

Överlappar annan kurs 
Kursen överlappar Scenkonstproduktion, 10 hp (S7059G) och kan inte ingå i examen 
tillsammans med denna. 

Övrigt 
- 
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