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Kursplan 

Allomslutande och relationella praktiker inom scenkonst, 7,5 
hp 
Immersive and relational practices in the performing arts , 7.5 
credits 
 

Kurskod: SC132G Huvudområde: Scen och media 
Institution: Institutionen för scenkonst Successiv fördjupning: GXX 
Betygsskala: U-G  
Utbildning:  
Valbar kurs       
Fristående kurs       
       
Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare Fastställd av: Utskottet för kursplaner på grundnivå 
Ämnesgrupp: SM1 Fastställandedatum: 2020-12-15 
Utbildningsområde: Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
Media 100% Giltig från: HT 2021 
   
   

 

Behörighetskrav 

Grundläggande behörighet:  

för studier på grundnivå  med undantag från Svenska 1, 2, 3 och Engelska 6. 

Särskild behörighet:  

30 hp inom konstnärliga ämnen  

Urval 

Urval till kursen sker genom en samlad bedömning av inlämnade handlingar bland behöriga 

sökande, utifrån SKH:s urvalskriterier för grundläggande nivå.Lägga in riktlinjer för urval 

Undervisningsspråk 

Engelska som huvudspråk.  

Kursinnehåll  

Inom kursen utvecklar studenten en teoretisk och praktisk kännedom om deltagandebaserad 

och/eller situationsspecifik samtida scenkonst.  

Genom en serie föreläsningar och workshops etableras en gemensam kunskapsgrund om 

deltagandebaserad och situationsspecifik scenkonst; dess historia, dess relation till angränsade 

fält och dess möjligheter till diversifiering av uttryck. Kursen berör även de särskilda etiska 

utmaning som följer med deltagandebaserad scenkonst.  

Studenterna arbetar med att praktiskt pröva en eller flera konstnärliga metoder för komposition 

och gestaltning, centrala för det allomslutande och/eller situationsspecifika fältet. Studenterna 

redovisar arbetet internt för medstudenter och lärare. Studenterna ansvarar för att förbereda 

underlag för ett efterföljande reflekterande samtal.  
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Undervisningsformer 

Föreläsningar, gemensam diskussion, praktiska övningar, eget arbete, handledning.  

Lärandemål  

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

• 1. uppvisa grundläggande kunskap om deltagandebaserad scenkonst och dess relation till 

angränsande konstfält  

• 2. uppvisa grundläggande kunskap om situationsspecifik scenkonst och dess relation till 

angränsande konstfält  

• 3. kunna relatera kursens innehåll till det egna konstnärliga arbetet  

• 4. kunna redogöra för de metoder som hen tillämpat i sitt individuella arbete samt resonera 

kring dessa metoders tradition och de etiska frågor de aktualiserar  

• 5. kunna granska andras framställning av konstnärlig metod och föra en saklig 

argumentation kring dessa.  

 
 
 
Examination  

 

Examination sker genom:  

(1001) Presentation av eget konstnärligt arbete (gäller lärandemål 1,2,3) (3 hp) 

(1002) Muntlig reflektion över de övriga kursdeltagarnas arbete (gäller lärandemål 5) (1,5 hp) 

(1003) Inlämnandet av en skriftlig inlämningsuppgift (gäller lärandemål 4) (3 hp).  

 
 
 
 
 

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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12 scenkonstnärliga verk inom området, som görs tillgängliga innan kursstart.  

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 Det Reella - 

allomslutande och relationella praktiker, 7,5 hp, SC102G. 

Övrigt 

- 


