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Kursplan 

Estetiska uttryck i ett internationellt perspektiv, 10 
högskolepoäng 
International aestetic platforms, 10 credits 
 

Kurskod: S5065A Huvudområde: Scen och media 
Institution: Institutionen för skådespeleri Fördjupningsnivå: AXX 
Betygsskala: U-G Fastställd av: StDH:s lokala utskott 
Utbildning: Fastställandedatum: 
Friståendekurs  2019-02 -14  
Utbildningsnivå: Avancerad nivå Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
Ämnesgrupp: SM1 Giltig från: HT 2019 
Utbildningsområde:  
Teater 100%  

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet: för studier på avancerad nivå. 

Särskild behörighet: Konstnärlig kandidatexamen. 

Engelska 5 och 6. 

Svenska 1, 2 och 3. 

Urval 
Urval sker baserat på inskickat material inklusive motiviationsbrev. Vid behov kallas sökande 
även till intervju. 

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

Syfte 
Kursen syftar till att ge förståelse för olika kulturyttringar och ge insikt i andra kulturella 
uttryck. Vidare syftar kursen till att ge vidgade möjligheter att arbeta med andra kulturella 
estetiska former och uttryck och att ge möjlighet att reflektera över studentens egen praktik i 
Sverige och i världen. 

Kursinnehåll  
In special cases, for example, illness or injury, some parts may be examined by special task. 
Each case is assessed in consultation with the responsible teacher and possible medical 
practioners. 

Undervisningsformer och undervisningens upplägg 

Seminarier, föreläsningar, praktiska övningar m.m. 

Lärandemål  
Studenten ska efter avslutad kurs: 
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• ha fördjupad kunskap om konstnärlig teaterpraxis från olika länder 

• kunna reflektera över och analysera mötet mellan olika kulturella uttryck 

kunna resonera kring och relatera till den egna konstnärliga praktiken. 

Examination  

Reflekterande seminarium om de olika kulturella uttrycken i trelation till den egna konstnärliga 
praktiken. 

Skriftlig inlämningsuppgift med reflektion över olika konstnärliga uttryck, redogörelse och 
analys av konstnärlig teaterpraxis i olika länder och kulturer samt reflektion över möten mellan 
olika konstnärliga uttryck. 

I särskilda fall, vid exempelvis sjukdom eller skada, kan vissa delar examineras genom särskild 
uppgift. Varje enskilt fall bedöms i samråd mellan ansvarig lärare och eventuella behandlare. 

Kurskrav 
- 

Betygskriterier  

För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen.  

För betyget Underkänd: Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen 

Läromedel 
Kulturartiklar. 

Kursvärdering 
Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet 
inhämtas och att resultaten av utvärderingar i de former som beslutats av StDH återkopplas till 
studenterna samt påverkar kursens utformning och utveckling. 

Ersätter tidigare kurs 
Kursen ersätter -.  

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

Övrigt 
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