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Utbildningsplan 

Svarta speglar - konstnärlig praktisk självreflektion, 60 
högskolepoäng 
Black Mirrors - Artistic Practical Self-Reflection, 60 credits 
 

Programkod: SSVSA Utbildningsnivå: Avancerad nivå 
Fastställd av: StDH:s lokala nämnd Examen: Konstnärlig magisterexamen 60 hp/ Degree of 

Master of Fine Arts (60 credits) 
Fastställandedatum: 2015-06-09 Huvudområde för examen: 
Revideringsdatum: 2017-05-29 Scen och media 
Giltig från: VT 2018 Institution: Instutitionen för skådespeleri 

Behörighetskrav 

Grundläggande behörighet för programstudier på avancerad nivå. 

Särskild behörighet: Konstnärlig eller annan relevant kandidatexamen eller för programmet 

relevant reell kompetens. 

Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande.  

Engelska 5 eller motsvarande. 

Urval 

Urval sker i ett första steg baserat på en skriftlig ansökan bestående av ett cv och ett personligt 

brev i vilket den sökande motiverar varför hen söker utbildningen. Ett andra urvalssteg sker 

genom intervjuer och en praktisk workshop. 

Undervisningsspråk 

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

Syfte 

Programmet syftar till att studenten ska fördjupa sitt konstnärskap genom tvärdisciplinära 

tekniker för att undersöka och reflektera över den egna rollen i och via en kollektiv, laborativ 

skapandeprocess. Studenten ska via det kollektiva, laborativa arbetet spegla, undersöka och 

artikulera de vidgade insikterna i en personlig gestaltningsform. 

Huvudsakligt upplägg 

Undet två terminer lär sig studenterna tekniker för att på ett fördjupat sätt spegla sig själva, dels 

genom att bearbeta mytiskt material individuellt, och dels gemensamt i ett körkollektiv. Med  

”kör” åsyftas här inte ”choir”, alltså en grupp vars gemensamma sång leds av en dirigent. 

Istället använder vi det antika ”chorus”, ett kollektiv bestående av självständiga men samtidigt 

samverkande individer.  

Utbildningen är uppdelad i två arbetsperioder (vår- och hösttermin). Arbetsperioderna växlar 

mellan schemaförlagd tid och eget arbete. De schemalagda perioderna består av kollektiva 

processer och sker under lärarledda workshopar som: arbete med kroppen som instrument, 
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ensembleövningar, seminarier, föreläsningar, skrivövningar, eget arbete samt en gemensam 

researchresa. 

Slutligen exponerar studenterna sina arbetsprocesser och sina gjorda insikter genom performativ 

gestaltning. 

Inriktningar 

- 

Regler för fortsatt studiegång  

- 

Kurser som ingår 

Termin 1  

Den speglande myten, 30 hp The reflecting myth, 30 credits 

Termin 2  

Det speglande jaget, 12 hp 

Slutreflektion, 3 hp 

The reflecting self, 12 credits 

Final reflection, 3 credits 

Examensarbete, 15 hp Degree project, 15 credits 

Summa:   60 hp Total:   60 credits 

 

Alla kurser inom programmet är inom huvudområdet scen och media. För att erhålla examen 

krävs godkänt på samtliga kurser. 

Lärandemål 

Kunskap och förståelse 

Efter avslutad utbildning ska studenten:  

Nationella mål med lokal anpassning: 

 visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, dvs scen och 

media, inbegripet såväl överblick över huvudområdet som fördjupade kunskaper 

inom delar av huvudområdet, nämligen kollektiva konstärliga processer, samt insikt 

i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

 visa fördjupad eller breddad kunskap om och erfarenhet av metod och processer 

inom huvudområdet.  

Lokala mål: 

 självständigt och fördjupat kunna reflektera över sin egen roll i en kollektiv och 

laborativ konstnärlig process. 

 kunna gestalta denna fördjupade och självständiga reflektion i performativ form. 
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Färdighet och förmåga 

Efter avslutad utbildning ska studenten: 

Nationella mål: 

 visa förmåga att självständigt beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll 

samt att kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom 

huvudområdet för utbildningen, dvs scen och media 

 visa förmåga att med ett personligt uttryck skapa och förverkliga egna idéer, att 

självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga 

problem samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade 

konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar 

 visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet. 

Lokala mål: 

 kunna genomföra dialektiska skrivprocesser 

 kunna genomföra kroppsliga läsningar självständigt och i grupp 

 självständigt och fördjupat kunna gestalta mytiska analyser performativt 

 kunna, i dialog med andra, argumentera, motivera och förklara egna val i diskussioner 

kring den konstnärliga självreflektionen 

 kunna använda strukturerade feedback-metoder. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Efter avslutad utbildning ska studenten: 

Nationella mål: 

 visa insikt om konstens roll i samhället 

 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 

kunskapsutveckling. 

Lokala mål: 

 ha en fördjupad medvetenhet om hur det egna gestaltningsarbetet påverkas av den 

kollektiva processen i förelagd kontext 

 kunna förhålla sig kritiskt reflekterande till sin individuella insats i det kollektiva 

arbetet. 

Självständigt arbete 

Följande kurs utgör självständigt examensarbete om totalt 15 hp inom programments 

huvudområde scen och media: Examensarbete, 15 hp. 

Förteckning över eventuella bilagor 

- 
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Övrigt 

- 


