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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 baserat på skriftlig ansökan och vid behov kompletterande intervjuer. Den skriftliga 

ansökan består av inskickat cv, personligt brev på högst två A4 där den sökande motiverar 

varför hen vill gå utbildningen, samt en konstnärlig frågeställning eller forskningsfråga på högst 

tre A4 inom regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst som den sökande vill undersöka 

inom det självständiga arbetets ram. 

 
Undervisningsspråk 

 

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

 
Syfte 

 

Syftet med programmet är att studenten ska erövra metoder och kunskaper för att på ett 

självständigt och fördjupat plan kunna skapa, formulera och tillgängliggöra kunskap om regi 

och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst. Studenten ska fördjupa sitt praktiska och 

teoretiska kunnande om metoder för att skapa sceniska verk som bygger på rörelse samt på ett 

experimentellt och kritiskt sätt förbereda sig för att bedriva konstnärlig forskning och därmed 

stärka kunskapsbildningen om regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst i stort. 

 
Huvudsakligt upplägg 

 

Utbildningens olika kurser bildar ett kluster av föreläsningar, seminarier/workshoppar, 

reflekterat skrivande och eget projektarbete/förberedande forskning. Syftet är att studenten ska 



 

 

 
 

erövra metoder och kunskaper i att på ett självständigt och fördjupat plan kunna skapa, 

formulera och tillgängliggöra kunskap om regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst. 

Kursen Praktisk kunskapsreflektion (15 hp) ger studenten redskap att kritiskt granska och 

formulera sig om eget och andras konstnärliga skapande genom fördjupning i det konstnärliga 

kunskapsområdets teoretiska och filosofiska grunder. 

Kursen Självständigt arbete i scen och media, inriktning rörelsebaserad scenkonst omfattar 

motsvarande en termins sammanlagda arbete (30 hp). Utgångspunkten för arbetet är en 

forskningsfråga, till exempel en studie i konstnärlig metod, eller undersökande av en konstnärlig 

process. 

Kursen Praktisk erfarenhetsbildning/produktion (48 hp) består av kunskapsskapande seminarier 

/workshoppar inom ämnena regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst samt 

produktionsliknande processer/repetitionsarbete. Kursen löper över alla fyra terminerna. 

Arbetet i de produktionsliknande processerna/repetitionsarbetena ska vara experimenterande 

och studenten utvecklar under handledning skapandeprocesser tillsammans med andra eller 

själv. Studenten ska i de produktionsliknande processerna/repetitionsarbetena formulera och 

lösa avancerade konstnärliga och gestaltningsmässiga problem, visa förmåga att samarbeta och 

experimentera inom rörelsebaserad scenkonst samt planera och med adekvata metoder 

genomföra kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar. 

Kursen Rörelsebaserad scenkonst (19,5 hp) består huvudsakligen av föreläsningar med olika 

scenkonstnärer aktiva inom området scen och media, samt handledda teoretiska studier av texter 

som publicerats i ämnet rörelsebaserad scenkonst. 

I den valbara kursen (7,5 hp) avgör studenten i samråd med handledare vilka kurser bland dem 

Stockholms konstnärliga högskola kan erbjuda hen bör läsa för att bredda och/eller fördjupa sin 

utbildning och vässa sina verktyg. Studenten identifierar här sitt behov av ytterligare kunskap 

och tar ansvar för sin kunskapsutveckling. 

Masterprogrammet Movit - regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst ges på dagtid och 

på helfart. Studenten förväntas kunna arbeta självständigt och ha en tydlig vision av vad hen vill 

uppnå med utbildningen. I seminarier, workshoppar och föreläsningar får studenten träffa 

nationellt och internationellt ledande aktörer från fältet. 

Inriktningar 

- 

Regler för fortsatt studiegång 

- 
 

 Kurser som ingår  
 
Termin 1 
 
 
 

 

Praktisk kunskapsreflektion, delkurs 1, 7,5 hp Reflections on practical knowledge, module 1, 

7.5 credits 

Självständigt arbete i scen och media, 

inriktning rörelsebaserad scenkonst, delkurs 

1, 7,5 hp 

Independent degree project in performing arts 

and media, specialisation movement-based 

performing arts, module 1, 7.5 credits 

Praktisk erfarenhetsbildning/produktion, 

 

 

 

 

 

 

 

Creating practical knowledge / production, 

delkurs 1, 15 hp Module 1, 15 credits 



 

Termin 2 
 

  Praktisk kunskapsreflektion, delkurs 2, 7,5 hp Reflections on practical knowledge, module 2, 

7.5 credits 

Praktisk erfarenhetsbildning/produktion, 

delkurs 2, 10,5 hp 
Creating practical knowledge / production, 

module 2, 10.5 credits 

Rörelsebaserad scenkonst, delkurs 1, 10,5, hp 

     

    Valbar kurs 1,5 hp 

Movement-based performing arts, module 1, 

10,5 credits 

Elective course, 1.5 credits 

   

Termin 3 
 

Självständigt arbete i scen och media, 

inriktning rörelsebaserad scenkonst, delkurs 

2, 7,5 hp 

Independent degree project in performing arts 

and media, specialisation movement-based 

performing art, module 2, 7.5 credits 

Praktisk erfarenhetsbildning/produktion, 

delkurs 3, 7,5 hp 
Creating practical knowledge / production, 

module 3, 7.5 credits 

Rörelsebaserad scenkonst, delkurs 1, 1,5 hp 

Rörelsebaserad scenkonst, delkurs 2, 7,5 hp 

Movement-based performing arts, module 1, 1,5  

Movement-based performing arts, module 2, 

7.5 credits Valbar kurs, 6,0 hp Elective course, 6,0 credits 

 
Termin 4  
Praktisk erfarenhetsbildning/produktion, 

delkurs 4, 15 hp 
Creating practical knowledge / production, 

module 4, 15 credits 

Självständigt arbete i scen och media, 

inriktning rörelsebaserad scenkonst, delkurs 

3, 15 hp 

Independent degree project in performing arts 

and media, specialisation movement-based 

performing arts, module 3, 15 credits 
 
 
 

Summa: 120 hp Total: 120 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 scen och media, specifikt rörelsebaserad scenkonst, 

inbegripet såväl brett kunnande inom området scen och media som väsentligt 

fördjupade kunskaper inom rörelsebaserad scenkonst samt fördjupad insikt i aktuellt 

forsknings- och utvecklingsarbete 

 visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera komplexa företeelser inom scen 

och media, specifikt rörelsebaserad scenkonst, samt frågeställningar och situationer inom de 

rådande produktionsvillkoren för scen och media. 

 Lokala mål: 

 i muntlig, skriftlig och gestaltad form kunna motivera sina självständiga val inom regi och 

dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst i utvecklingen av det egna projektets konstnärliga 

idéer och innehåll. 

 

 
Färdighet och förmåga 

Efter avslutad utbildning ska studenten: 

Nationella mål med lokal anpassning: 

 visa förmåga att självständigt och kreativt formulera nya frågor och bidra till 

kunskapsutvecklingen inom scen och media, specifikt rörelsebaserad scenkonst, kunna lösa 

mer avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera över eget 

och andras konstnärliga förhållningssätt inom scen och media 

 visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga 

idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga 

problem samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade konstnärliga 

uppgifter inom givna tidsramar 

 visa förmåga att såväl i nationella som internationella sammanhang, muntligt och skriftligt 

eller på annat sätt klart redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga 

frågeställningar i dialog med olika grupper 

 visa sådan färdighet och väsentligt fördjupad kunskap inom scen och media, specifikt 

rörelsebaserad scenkonst, som fordras för att självständigt verka i arbetslivet. 

 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Efter avslutad utbildning ska studenten: 

Nationella mål med lokal anpassning: 

 visa förmåga att inom scen och media göra bedömningar med hänsyn till relevanta 

konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter 

 visa insikt om konstens roll i samhället 

 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att kunna verka som konstnär 

i yrkesliv och forskning inom scen och media, specifikt rörelsebaserad scenkonst, och att ta 

ansvar för sin kunskapsutveckling. 

 

 



 
 Självständigt arbete  

För konstnärlig masterexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 

självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng. Det självständiga arbetet heter 

Självständigt arbete i scen och media, inriktning rörelsebaserad scenkonst, 30 hp. 

 
Förteckning över eventuella bilagor 

 

- 

 
Övrigt 

 

- 


