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Kursplan 

Shakespeare, 7,5 hp 
Shakespeare, 7.5 credits 
 

Kurskod: SK116A Huvudområde: Scen och media 
Institution: Institutionen för skådespeleri Successiv fördjupning: AXX 
Betygsskala: U-G  
Utbildning:  
Fristående kurs       
Utbildningsnivå: Avancerad nivå Fastställd av: 

Utskottet för kursplaner på avancerad nivå 
Ämnesgrupp: SM1 Fastställandedatum: 2021-01-20 
Utbildningsområde: Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
Teater 100% Giltig från: HT 2021 

 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet:  

för studier på avancerad nivå   

Särskild behörighet:  

Konstnärlig kandidatexamen i skådespeleri  

Svenska 1, 2 och 3 

Engelska 5 och 6 

Urval 
Om det finns fler behöriga sökande än antalet tillgängliga platser så sker ett urval utifrån 
högskolans urvalskriterier för utbildning på avancerad nivå. Urvalet sker genom bedömning av 
det inskickade material som högskolan efterfrågar. Prov och intervjuer kan förekomma. 

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

Kursinnehåll  
Genom tolkning av Shakespeares texter ska studenten lära sig att tolka form och språk och 
kunna genomföra en översiktlig analys av betydelsen i Shakespeares verk idag och historiskt. 
Studenten analyserar  utvalda Shakespearedramer, både genom ett intersektionellt perspektiv 
och som klassisk arketyp. Studenten läser olika Shakespearetexter, analyserar dramaturgin i 
verken samt översättningarnas funktion och betydelse. Studenten ska utveckla en medvetenhet 
om den vokala dynamik som krävs för att gestalta Shakespeares dramer. Genom olika övningar 
ska studenten träna på att gestalta scener i ett nutida scenkonstperspektiv – att utforska 
utmaningarna och handlingsutrymmet. 

Undervisningsformer 

Seminarier, föreläsningar och praktiska övningar. 
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Lärandemål  
 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• 1.) kunna praktiskt tillämpa de vokala och sceniska tekniker som krävs för att gestalta 
Shakespeares dramer, 

• 2.) kunna redogöra för och diskutera vad som utmärker den vokala dynamik som krävs för 
att gestalta Shakespeares dramer, 

• 3.) självständigt kunna tillämpa teoretiska verktyg för att analysera och tolka Shakespeares 
dramer samt relatera dem till ett nutida scenkonstsammanhang. 

Examination  
Fel! Hittar inte referenskälla. 
(1001) Gestaltning av en Shakespearetext inför studentgruppen, 4 hp, gäller lärandemål 1. 
Betyg: Godkänd (G) och Underkänd (U). 

(1002) Skriftlig inlämningsuppgift samt seminarium, 3,5 hp, gäller lärandemål 2 och 3. 
Betyg: Godkänd (G) och Underkänd (U).  

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 
Shakespeare,William. Utvalda pjäser. 

Doran, Gregory. (2016). Is Shakespeare Chinese? London: The Shard for the 2016 Richard 
Dimbleby Lecture. 

Shapiro, James. (2020). Shakespeare in a Divided America: What His Plays Tells Us About Our 
Past And Future. New York: Penguin Press, London: Faber & Faber. 

Thompson, Ayanna. (2006). Colorblind Shakespeare: New Perspectives on Race and 
Performance. London: Routledge. 

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 S5063A, Shakespeare, 
7,5 hp; SK111A, Shakespeare, 15 hp. 
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Övrigt 
- 
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