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Kursplan 

Koncept och Komposition i scenkonst, 15 hp 
Concept and Composition in the Performing Arts, 15 credits 
 

Kurskod: SC148A Huvudområde: Scen och media 
Institution: Institutionen för scenkonst Successiv fördjupning: AXX 
Betygsskala: U-G  
Utbildning:  
Fristående kurs       
Klicka och välj       
Klicka och välj       
Utbildningsnivå: Avancerad nivå Fastställd av: 

Utskottet för kursplaner på avancerad nivå 
Ämnesgrupp: Klicka och välj Fastställandedatum: 2021-05-19 
Utbildningsområde: Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
Media 100% Giltig från: VT 2022 
Klicka och välj      %  
Klicka och välj      %  

 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet:  

för studier på avancerad nivå   

Särskild behörighet:  

120 hp inom konstnärliga ämnen relaterade till scenkonst. 

Engelska 5 

Urval 
Urval sker vid bedömning av inskickat ansökningsmaterial utifrån SKH:s kriterier för urval för 
avancerad nivå. 

Undervisningsspråk 
Engelska som huvudspråk.  

Kursinnehåll  
Kursen syftar till att student utvecklar en fördjupad förståelse av koncept, komposition och 
dramaturgi med utgångspunkt i det egna arbetet och den egna konstnärliga praktiken.  

Inom kursen vidgar studenten sitt konceptuella och kompositoriska tänkande, samt definierar 
och behandlar gestaltningsmässiga och dramaturgiska frågeställningar. Kursen syftar även till 
att studenten språkliggör och kontextualiserar sina praktiska metoder och sitt dramaturgiska 
tänkande i relation till övriga scenkonstfältet. Studenten undersöker också relationen mellan 
koncept och deras potential för att skapa hållbara arbetssätt.   

Studenten undersöker tillsammans med andra konceptuella, kompositoriska och dramaturgiska 
gestaltnings-relaterade frågaställningar. Genom praktiska och tvärdisciplinära workshops 
fördjuper studenten sin inblick i olika konstnärliga discipliners kompositoriska potential. 
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Genom föreläsningar och grupp-webinars utvecklar studenten också sin förståelse av kritiska 
perspektiv, sin förmåga att språkliggöra sina praktiska metoder och tänkande samt att 
kontextualisera den egna praktiken i relation till övriga scenkonstfältet.  

 

Undervisningsformer 

Workshops, föreläsningar, seminarier, eget arbete, handledning. 

Lärandemål  
Fel! Hittar inte referenskälla., Fel! Hittar inte referenskälla. hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• 1. kunna språkliggöra sitt eget arbete i relation till konceptuellt, kompositoriskt och 
dramaturgisk tänkande inom scenisk gestaltning, 

• 2. kunna kritiskt och reflekterat kontextualisera det egna konstnärliga arbetet i förhållande 
till scenkonstfältet, 

• 3. kunna omsätta konceptuelt tänkande till praktiskt gestaltning och komposition, 

• 4. kunna artikulera och planera för hur egna konstnärliga förhållningssätt kan 
vidareutvecklas, 

• 5. kritisk och välgrundat kunna diskutera sina egna och andras kompositoriska och 
konceptuella val inom scenkonst.   

•      
 

Examination  
Fel! Hittar inte referenskälla., Fel! Hittar inte referenskälla. hp 
1001. Skriftlig uppgift, 6 hp, gällande lärandemål 1, 2, 4, Betyg Underkänd (U) eller 
Godkänd (G). 

1001. Written assignment, 6 credits, regarding learning outcome 1, 2, 4, Grades Fail (U) or 
Pass (G). 

1002. Exposition, 7,5 hp, gällande lärandemål 3, Betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G). 

1002. Exposition, 7.5 credits regarding learning outcome 3, Grades Fail (U) or Pass (G). 

1003. Seminarium, 1,5 hp, gällande lärandemål 5, Betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).  

1003. Seminar, 1.5 credits regarding learning outcome 5, Grades Fail (U) or Pass (G).  
 

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  
  

Läromedel 
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Aronson, Arnold (2005). Looking into the Abyss: Essays on Scenography. Michigan: 
University of Michigan Press. (Kap.5, 15 s.) 

Bal, Mieke (2002). Travelling Concepts in the Humanities. Toronto: University of Toronto 
Press. (Utvalda delar, motsvarande 50 s.) 

Bleeker, Kear,  Kelleher & Roms (2019). Thinking Through Theatre and Performance. London: 
Methuen Drama. (Utvalda delar, motsvarande 50 s.) 

Britton, John (2013). Encountering Ensemble, London: Bloomsbury. (Utvalda delar, 
motsvarande 50 s.) 

Cage, John (2011).  Silence: Lectures and Writings, Middleton: Wesleyan University Press. 
(Utvalda delar, 25 s.) 

Calvino, Italo (1988). Six Memos for the next Millennium. London: Vintage. (Utvalda delar, 
motsvarande 25 s.)  

Fabiao & Lepecki (2015). Actions. Rio de Janeiro: Tamandua Arte. (Utvalda delar, 25 s.) 

Frandsen, Miriam & Jesper Schou-Knudsen (eds) (2005). Space & Composition. Copenhagen: 
Nordscen and the Danish National School of Theatre. (’Introduction’, 10 s.) 

Foucault, Michel (1967/1984). ’Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias’, in 
Architecture/Mouvement/Continuite. http://web.mit.edu/allanmc/www/foucault1.pdf (10 s.)  

Gilpin, Heidi (1996). ’Shaping Critical Spaces: Issues in the Dramaturgy of Movement in 
Performance’. I: ed. Jonas, Proehl, & Lup. Dramaturgy in American theater: a source book. 
Orland: Hartcourt Brace. (15 s.) 

 

Individuellt vald material, motsvarande 100 s. 

Ytterligare referenslitteratur kan tillkomma. 

Kursvärdering 
Kursen utvärderas i enlighet med Riktlinjer för kursvärderingar. 

Ersätter tidigare kurs 

Kursen ersätter -. 

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

Övrigt 
- 
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