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VÄLKOMMEN TILL KURSEN TILLÄMPAD TEATER!  
 
Kursen riktar sig till alla som vill fördjupa sina kunskaper om tillämpad teater som 
pedagogiskt verktyg i sociala sammanhang. Kursen bygger främst på föreläsningar  
och seminarier, med inslag av gestaltande arbetsformer och gemensam reflektion.  
 
Eva Österlind, kursansvarig 
 
 
Kursens syfte, innehåll och uppläggning  
 
Kursens syfte är att studenterna tillägnar sig fördjupade kunskaper om drama och tillämpad 
teater. Kursen behandlar aktuell forskning om drama och tillämpad teater, tillämpad teater 
som begrepp och företeelse ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv, samt akademiskt skrivande.  
 
Kursen ges på kvartsfart och är schemalagd för lärarledd undervisning på lördagar, en gång 
per månad. (Kursen ges parallellt med kursen Vetenskaplighet och forskningsetik, som ingår i 
magisterprogrammet i Drama och tillämpad teater.) Tiden mellan undervisningstillfällena 
används för litteraturstudier, individuella skrivuppgifter mm.  
 
Mer information om kursen finns på institutionens hemsida (www.su.se/hsd/kurshemsidor). 
Kommunikation med lärarna sker på lärplattformen Mondo, och genom e-post. På Mondo 
hittar du relevanta dokument och resurser som behövs för kursen. Du loggar in på Mondo via 
(https://www.mitt.su.se).  Under rubriken Filsamling på kurssidan på Mondo (HVDA01) finns 
de uppgifter som anger kursens ramar och villkor; kursplan, litteraturlista, kurshandledning 
och kriterier för examination. Här finns också vissa texter i kursen. Därför är det viktigt att 
din student-epost är aktiv och fungerande. Kursansvarig är Eva Österlind. Medverkande lärare 
är Isak Benyamine, Eva Hallgren och Ulrika von Schantz. 
 
Undervisningen är koncentrerad till ett fåtal tillfällen per termin. Det är därför angeläget att 
du är med varje gång. I kursen är en närvaro om minst 80% obligatorisk. 
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STUDENTARBETSLAG, LITTERATUR OCH EXAMINATION 
 
Studentarbetslag 
Under första kursträffen delas ni in i studentarbetslag. Syftet med dessa är att ni ska hjälpas åt 
att ta er igenom kursen, stötta varandra och hjälpas åt med tolkning, analys och skrivarbete. 
Kursen är framför allt en läs- och skrivkurs, där studentarbetslagen fungerar som små 
forskningsgrupper, där man läser, kommenterar och hjälper varandra i att hitta ett spår i 
skrivandet. Kursledningen rekommenderar regelbundna träffar över Mondo, Skype eller annat 
interaktivt redskap. I början av kursen gör ni i varje studentarbetslag upp ett gruppschema för 
ert arbete. Lägg upp ert schema i Mondo. 
 
Syftet med studentarbetslagen är att ge utrymme för frågor kring kursens innehåll (vad är 
svårt/viktigt i litteraturen och föreläsningarna, hur ska examinationsuppgifterna förstås, osv). 
Kursen avslutas med en individuell skriftlig uppgift. Arbetet i studentarbetslagen syftar till att 
underlätta detta skrivande. Ni hjälps åt med att ta till er litteraturen och föreläsningarna samt 
att göra observationer, intervjuer och tolkningar. Ni diskuterar, reflekterar och problematiserar 
innehållet gemensamt och kan även ge varandra synpunkter på skrivandet. Observera dock att 
den slutliga inlämningsuppgiften ska skrivas individuellt.  
 
Litteratur 
Litteraturen är till för att bredda, fördjupa och problematisera innehållet och öka kunskapen 
om tillämpad teater. Läs med pennan i hand och reflektera över det du läser. Se till att du har 
tillgång till kurslitteraturen snarast möjligt. Litteraturlistan och läshänvisningar inför varje 
kurstillfälle finner du nedan. Håll också utkik efter relevanta artiklar. Tillsammans bygger vi 
en kunskapsbas om drama och tillämpad teater.  
 
I kursen ingår också ett aktivt deltagande på seminarier och i grupparbeten, där alla deltagare 
förväntas bidra med egna erfarenheter och tankar, som sätts i relation till kurslitteraturen. Det 
är därför nödvändigt att vara väl inläst på litteraturen till varje grupptillfälle. Det är viktigt att 
man bearbetar litteraturen själv i tanke och skrift genom en egen läslogg/anteckningar, innan 
man tillsammans i studiegruppen behandlar de texter som står på programmet. Seminarierna 
och dina förberedelser inför dessa utgör grunden för den individuella skrivuppgiften.  
 
Examination 
Kursen examineras genom två individuella skriftliga uppgifter, som motsvarar kursens 
lärandemål. Datum för när uppgifterna ska vara inlämnade på Mondo är 15 mars resp. 10 maj.  
Det finns två möjligheter till omtentamen, dvs. kompletterande skriftlig inlämning. Dessa 
datum är den 5 juni och den 12 augusti.  
 
Om något moment saknas, t.ex. om du varit borta från undervisningen vid något tillfälle, har 
du själv ansvar för att komma överens med den undervisande läraren om hur du ska 
komplettera det. Du får betyg i kursen tre veckor efter sista kursdatum, förutsatt att alla 
uppgifter är genomförda och inlämnade i tid. Läs mer om betyg i kursplanen. Läs också 
betygskriterierna, som bifogas sist i detta dokument.  
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Fusk, plagiat och självplagiering 
Det är viktigt att du är medveten om vad plagiat innebär, för att kunna undvika detta. Vid 
HSD används antiplagieringssystemet Urkund och kompletterande sökmotorer. Plagiat av 
andras eller egna texter är otillåtet och blir alltid föremål för ett disciplinärende, som kan leda 
till avstängning. Lärare är skyldiga att anmäla grundad misstanke om fusk och plagiat till 
prefekt. Läs mer om plagiering här. 
 
SCHEMA 
 
Schemalagd undervisning:  
 
Lördag 26 januari   9.00-15.00 rum 720, Frescati backe ingång 19F 
Lördag 16 februari  9.00-15.00 rum 720, Frescati backe ingång 19F  
Lördag 16 mars 9.00-15.00 rum 720, Frescati backe ingång 19F 
Lördag 13 april 9.00-15.00 rum 720, Frescati backe ingång 19F 
Lördag 11 maj  9.00-15.00 rum 720, Frescati backe ingång 19F 
 
Schemat ovan är med reservation för ändringar. Vi kommer dock att göra allt i vår makt för 
att undvika schemaändringar. (Programstudenter: kursen Vetenskaplighet och forskningsetik 
är schemalagd i direkt anslutning, dvs fred. em. 25 jan, 15 feb. 15 mars, 12 april och 10 maj.) 
 
All undervisning sker i Stallet, Svante Arrhenius väg 19F. Området heter Frescati backe, det 
är ca 10 minuters promenad från T-bana Universitetet (se karta i välkomstinformation.) 
 
 
LITTERATURLISTA 
 
Ackroyd, J. (2006). Research methodologies for drama education. Stoke on Trent: Trentham 
Books (182 s.) 
 
Graff, G. & Birkenstein, C. (2018). They Say / I Say: The moves that matter in academic 
writing.  London & N.Y.: W. W. Norton & Company. (328 s.), valda delar. 
 
Jackson, A. (2007). Theatre, education and the making of meanings. Art or instrument? 
Manchester: Manchester University Press. (302 s) 
 
Prendergast M. & Saxton J. (Eds.) (2009/2016). Applied Theatre. International case studies 
and challenges for practice. Bristol & Chicago: Intellect Ltd. (270 s) 
 
Österlind, E. (2013). Evaluation of Theatre for Social Change – What counts and what is 
being counted? Applied Theatre Research, 1(1), 91–106. 
 
Valbar litteratur 
Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (223 s.) 
  

https://www.su.se/hsd/utbildning/studieinformation/tentamensinformation
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Eller annan handbok om akademiskt skrivande som väljs i samråd med kursanvarig lärare. 
 
Referenslitteratur 
Språkrådet (2008). Svenska skrivregler (Skrifter utgivna av Språkrådet; 8). Stockholm: Liber. 
(264 s.) 
 
Totalt sidantal: ca 1000 sidor + referenslitteratur 
LÄSANVISNINGAR (mer detaljerade anvisningar vid kursstart) 
 
Lördag 26 januari   
Kursintroduktion, Isak Benyamine, Eva Hallgren, Ulrika von Schantz, Eva Österlind 
 
Lördag 16 februari 
Forskning om drama och tillämpad teater, Eva Österlind 
Prendergast M. & Saxton J. (Eds.) (2009/2016). Applied Theatre. International case studies 

and challenges for practice. 
Österlind, E. (2013). Evaluation of Theatre for Social Change – What counts and what is 

being counted?  
  
Lördag 16 mars 
Scenkonst och tillämpad teater, Ulrika von Schantz 
Jackson, A. (2007). Theatre, education and the making of meanings. Art or instrument?  
 
Lördag 13 april 
Utvecklingsprojekt inom tillämpad teater, Isak Benyamine 
Ackroyd, J. (2006). Research methodologies for drama education. 
Graff, G. & Birkenstein, C. (2018). They Say / I Say: The moves that matter in academic 

writing.   
 
Lördag 11 maj 
Kursavslutning, Isak Benyamine, Eva Hallgren, Ulrika von Schantz, Eva Österlind  
 
Kontaktuppgifter till lärare och kursadministratör 
 
Eva Österlind 
Professor i drama med didaktisk inriktning 
Tel: 08-12 07 65 38, e-post: eva.osterlind@hsd.su.se 
 
Isak Benyamine  
Fil. lic. i didaktik, doktorand i pedagogik 
Verksamhetsutvecklare, Riksteatern 
Tel: 0703-881007,e-post: Isak.Benyamine@riksteatern.se 
 
Eva Hallgren 
Fil. Dr. i Utbildningsvetenskap m. inriktning estetiska ämnen, dramapedagog och lärare.                       
Tel: 070-29 25 428, e-post: eva.hallgren@hsd.su.se 
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Ulrika von Schantz 
Universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot drama och lärande 
Tel: 08-120 765 61, e-post: ulrika.vonschantz@hsd.su.se 
 
Lena Eurén, kursadministratör 
Telefon: 08-674 7310, E-post: studieadmin@hsd.su.se  
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BETYGSKRITERIER HVDA01, Tillämpad teater, 7.5 hp AN 

Kursen ingår i ett Magisterprogram i Drama och tillämpad teater, 60 hp. Programmet ger fördjupad 
ämnesdidaktisk kompetens i drama och tillämpad teater för arbete med barn, unga och vuxna i olika 
kulturprojekt på deras fritid eller inom ramen för undervisning, t.ex. i kulturskola och folkbildning. Programmet 
är praktikbaserat, praktik och teori integreras. Kursen riktar sig till alla som vill fördjupa sina kunskaper om 
tillämpad teater som pedagogiskt verktyg i sociala sammanhang. 

Tillämpad teater, 7.5 hp 

Aktuell forskning om drama och tillämpad teater, tillämpad teater som begrepp och företeelse ur ett 
ämnesdidaktiskt perspektiv 

Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna: 

* diskutera likheter och skillnader mellan scenkonst och tillämpad teater 

* redogöra för forskningsfrågor, metoder och resultat i forskning om drama och tillämpad teater 

* visa kännedom om samt tillämpa normer för akademiskt skrivande 

Inlämningsuppgifter knutna till det första och andra lärandemålet viktas lika i det sammanvägda kursbetyget. 
Vid gränsfall blir nivån på det tredje lärandemålet avgörande. 

A Studenten visar utmärkt förmåga att kritiskt analysera och diskutera likheter och skillnader 
mellan scenkonst och tillämpad teater, samt utmärkt överblick och insikt om forskningsfrågor, 
metoder och resultat i forskning om drama och tillämpad teater. Studentens texter präglas av 
utmärkt språklig klarhet, logiskt sammanhängande resonemang och formalia utan brister.  

B Studenten visar mycket god förmåga att analysera och diskutera likheter och skillnader mellan 
scenkonst och tillämpad teater, och mycket god förståelse för forskningsfrågor, metoder och 
resultat i forskning om drama och tillämpad teater. Studentens texter präglas av mycket god 
språklig klarhet, logiskt sammanhängande resonemang och formalia utan brister. 

C Studenten visar god förmåga att analysera och diskutera likheter och skillnader mellan 
scenkonst och tillämpad teater, och god förståelse för forskningsfrågor, metoder och resultat i 
forskning om drama och tillämpad teater. Studentens texter präglas av god språklig klarhet, 
logiskt sammanhängande resonemang och formalia utan större brister. 

D Studenten visar tillfredsställande förmåga att analysera och diskutera likheter och skillnader 
mellan scenkonst och tillämpad teater, och tillfredsställande förståelse för forskningsfrågor, 
metoder och resultat i forskning om drama och tillämpad teater. Studentens texter präglas av 
språklig klarhet, sammanhängande resonemang och formalia utan större brister. 

E Studenten visar tillräcklig förmåga att analysera och diskutera likheter och skillnader mellan 
scenkonst och tillämpad teater, och grundläggande kännedom om forskningsfrågor, metoder 
och resultat i forskning om drama och tillämpad teater. Studentens texter präglas av tillräcklig 
språklig klarhet, sammanhängande resonemang och formalia på en godtagbar nivå. 

FX Arbetet måste kompletteras 

F Otillräckligt 
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