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Kursplan 

Scenkonstdidaktik med fokus på barn och ungas egna 
skapande med inriktning mot Kulturskolan, 15 högskolepoäng 
Performing arts didactics with focus on children and young 
people's own making in art schools, 15 credits 
 

Kurskod: SC106G Huvudområde: Scen och media 
Institution: Institutionen för scenkonst Fördjupningsnivå: GXX 
Betygsskala: U-G Fastställd av: Utskott för beslut om kurs- och 

utbildningsplaner på grundnivå och avancerad nivå inom 
institutionerna för film och media, scenkonst och 
skådespeleri 

Utbildning: Fastställandedatum: 
Fristående kurs 
 

 2020-02-03 

Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
Ämnesgrupp: SM1 Giltig från: HT 2020 
Utbildningsområde:  
Media 50%  
Undervisning 50%  

 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet: för studier på grundnivå. 

Särskild behörighet: 120 hp konstnärlig utbildning inom scenkonst.  

Urval 
Om det finns fler behöriga sökande än platser på kursen så kommer ett urval ske baserat på 
inkomna ansökningshandlingar. I urvalet tas särskild hänsyn till erfarenhet/verksamhet med 
fokus på och anknytning till kursinnehållet.  

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

Syfte 
Kursen syftar till att utveckla studentens pedagogiska förmåga att lära och inspirera barn och 
unga att självständigt skapa scenkonst. 

 

Kursinnehåll  
  

Kursen består av följande delkurser:  

Scenkonstdidaktik och konstnärliga 
processer,  7,5 hp 

Performing arts and artistic processes, 7,5 
credits 
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Genom praktiska övningar, samtal och exempel utvecklar studenten metoder att lyssna, fånga 
upp och stödja barn och ungas egna idéer, så att de på egna villkor kan skapa berättelser i 
scenkonstformat.  

 
 

Scenkonstdidaktik med fokus på 
kulturskolans verksamhet, 7,5 hp 

Performing arts didactics focusing on the 
culture school, 7,5 credits 

Genom praktiska övningar, samtal och exempel fördjupar studenten förståelsen för och vikten 
av att tillvarata barn och ungas rättigheter i konstnärliga processer. 

Studenten utvecklar metoder i scenkonstdidaktik som integrerar praktiskt arbete med en 
medvetenhet om ett breddat scenkonstbrepp. I det ingår diskussioner kring 
intersektionalitetsbegreppet samt den egna rollen som scenkonstpedagog.    

 

 

Undervisningsformer och undervisningens upplägg 

Seminarium, föreläsning, praktiska övningar, workshops, grupparbete och eget arbete. 

Lärandemål  
Scenkonstdidaktik och konstnärliga processer,  7,5 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

1. kunna tillhandahålla förutsättningar för barn och ungas medskapande i konstnärliga 
processer, 
2. kunna redogöra för och reflektera kring olika metoder att uppmuntra barn och unga att hitta 
och utveckla sina egna idéer och berättelser, 
3. kunna problematisera barn och ungas konstnärliga val ur ett intersektionellt perspektiv, 
4. kunna reflektera över olika aspekter på egna och andras arbeten utifrån etiska dilemman 
som kan uppstå med barn och ungas delaktighet i en konstnärlig process och produktion. 

 
 

Scenkonstdidaktik med fokus på kulturskolans verksamhet, 7,5 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

1. i samspel med barn och unga kunna utforska och utveckla gestaltningsmässigt material i 
relation till en konstnärlig idé, 
2. kunna skapa förutsättningar för att barn och ungas egna idéer och skapande tar form,  
3. visa förmåga att kritiskt diskutera intersektionalitet och rekrytering i relation till 
undervisning i scenkonst, 
4. visa förmåga att reflektera över barn och ungas olika förutsättningar och premisser i 
relation till undervisning i scenkonst.   

 

Examination  
Scenkonstdidaktik och konstnärliga processer,  7,5 hp 
Lärandemål 1 och 2 examineras genom en praktisk redovisning vid kursens slut.  
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Lärandemål 3 och 4 examineras skriftligt vid kursen slut. 

 
 

Scenkonstdidaktik med fokus på kulturskolans verksamhet, 7,5 hp 
Lärandemål 1 och 2 examineras genom en praktisk redovisning vid kursens slut.  

Lärandemål 3 och 4 examineras skriftligt vid kursen slut. 

 
 

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 
- 

Betygskriterier  
  
För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen. 

För betyget Underkänd: Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen.    
 

Läromedel 
Ylva Mårtens (2015) Vad säger barnen?  

Åsa Tolgraven & Tove Jonstoij (1995) En liten bok om att lyssna på små barn, UR  

Lena Gramstrup – Olofgörs (2008) Berätta för mig! UR  

Stefenson, Lena (2018) Rörelsen först. Om regi för rörelsebaserad scenkonst, SKH 

Samtal om Devising – en antologi från Barnteaterakademien (2013) 

En kommunal kulturskola för framtiden – en strategi för de statliga insatserna, Prop. 
2017/18:164 (s.1-10)   

 

Referenslitteratur: 

Faith Gabrielle Guss ( 2017) Barnekulturens iscenesettelser II 

Ylva Mårtens (2020) Vi måste börja med barnen 

de los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana (2005) Intersektionalitet – Kritiska reflektioner över 
(o)jämlika landskap. Liber AB 

Hart, Roger A (1992) Children's participation, Unicef. Valda delar. Kan laddas ned från: 
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/childrens_participation.pdf  

Dovborg, Elisabeth & Pramling Samuelsson, Ingrid (2012) Att förstå barns tankar – 
kommunikationens betydelse. Stockholm, Liber 
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Helander, Karin (red) (2012) Huvud, axlar, knä och tå – om barn, kultur och kropp. Centrum för 
barnkulturforskning 

Werner, Anne (2009) Smittsamt. En kulturstudie av musikbruk bland tonårstjejer. Umeå, 
Bokförlaget h-ström – Text och kultur 

 

Kursvärdering 
Kursen utvärderas i enlighet med Riktlinjer för kursvärderingar. 

Ersätter tidigare kurs 
Kursen ersätter -.  

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

Övrigt 
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