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Teaterns uttrycksmedel och systematisk praktikutveckling (HVDA02) 
Performing arts and praxis development 7.5 ECTS credits 

 

 

Kurshandledning ht 2019 
Uppdaterad 2019-08-27 

 

 

Kursansvarig: Eva Österlind. Kurslärare: Isak Benyamine, Eva Hallgren.  

 

Kursens syfte, innehåll och uppläggning  
 

Kursen ger en överblick över olika genrer inom tillämpad teater i en svensk kontext, och 

fördjupade kunskaper om teaterns uttrycksmedel i relation till någon av dessa genrer. Kursen 

ger en orientering i praktiska metoder i arbetet med teaterns uttrycksmedel; personregi, 

dramaturgi, scenerier och scenografi. Kursen ger också en introduktion till hur en drama-

/teaterprocess kan utvecklas genom kollegialt stöd och feedback som ett led i systematisk 

praktikutveckling. Kursen behandlar även grundläggande principer för observationer och 

akademiskt skrivande. 

 

Kursen ges på halvfart, med lärarledd undervisning enligt bifogat schema. Tiden mellan 

undervisningstillfällena används för litteraturstudier, individuella skrivuppgifter mm. 

Undervisningen är koncentrerad till ett fåtal tillfällen. Det är därför viktigt att du är med varje 

gång. I kursen är en närvaro om minst 80% obligatorisk. 

 

 

Kommunikation med lärarna sker på plattformen Atena (se separat information), men även 

via e-post. På Atena hittar du relevanta dokument och resurser som behövs för kursen. På 

kurssidan på Atena (HVDA02) finns de uppgifter som anger kursens ramar och villkor; 

kursplan, litteraturlista, kurshandledning och kriterier för examination. Här finns också vissa 

texter i kursen. Vi lärare kommunicerar främst via Atena. Därför är det viktigt att din student-

epost är aktiv och fungerande. Kursansvarig är Eva Österlind. Övriga lärare som medverkar i 

kursen är Isak Benyamine och Eva Hallgren. 
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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 skype eller annat 

interaktivt redskap. I början av kursen gör ni i varje studentarbetslag upp ett schema för ert 

gemensamma arbete.  

 

Syftet med studentarbetslagen är att ge utrymme för frågor kring kursens innehåll (vad är 

svårt/viktigt i litteraturen och föreläsningarna, hur ska examinationsuppgifterna förstås, hur 

gör man en observation 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 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 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 i två steg.  

 

1. Den individuella skriftliga uppgiften utgår från en eller flera systematiskt genomförda 

observationer av arbete med tillämpad teater. Du ska identifiera och beskriva genre, 

det konstnärliga uttrycket samt formerna för den kollegiala feedback som förekommer 

i den observerade verksamheten. I texten ska du även använda dig av kurslitteraturen 

och tillämpa normer för akademiskt skrivande. 

2. I den muntliga och/eller gestaltande examinationen ska du, utifrån din skriftliga 

uppgift, presentera och diskutera former för kollegial feedback på arbete med teaterns 

uttrycksmedel inom tillämpad teater, i relation till en specifik genre. 
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För att kunna delta i den muntliga examinationen krävs att du skrivit och laddat upp din text 

på Atena senast 21 oktober kl 15:00. Skriv i Times new roman, strl.12, enkelt radavstånd,          

4-6 A4 sidor exklusive referenslista. Texten ska vara utformad i enlighet med praxis för 

akademiskt skrivande. Följ APA manualen gällande referenshantering: 

http://www.buv.su.se/polopoly_fs/1.93464.1340632531%21/menu/standard/file/BUVA_gui
de_till_APA.pdf 
 

Vi erbjuder möjlighet till omtentamen, dvs skriftlig och muntlig examination, vid två tillfällen 

under terminen. Datum för omtentamen meddelas senare. Om du varit frånvarande från 

obligatorisk undervisning har du själv ansvar för att komma överens med den undervisande 

lärare om hur du ska komplettera det. 

 

Du får betyg på kursen tre veckor efter sista kursdatum, förutsatt att alla uppgifter är 

genomförda och inlämnade i tid. Läs mer om betyg i kursplanen och betygskriterier som finns 

i Atena. 

 
 

SCHEMA  
 

Fredag 6 september             14:00-17:00 sal 620, Frescati backe ingång 19F 

Lördag 7 september  09.00-15.00 sal 620, Frescati backe ingång 19F 

 

Fredag 27september  14:00-17:00 sal 610, Frescati backe ingång 19F 

Lördag 28 september   LÄNK-helg i Riksteaterns lokaler Hallunda - möjlighet att 

Söndag 29 september   samla in empiriskt material genom observation (ej obl. närvaro) 

  

Torsdag em 24 oktober DiS 2019 - Dramaforskning i Sverige, nationell konferens 

Fredag fm 25 oktober  Dramaforskningskonferens, fortsättn. Mer info vid kursstart  

Fredag 25 oktober  14:00- 17:00 sal 620, Frescati backe ingång 19F 

 

Schemat ovan är med reservation för ändringar. Vi kommer dock att göra allt i vår makt för 

att undvika schemaändringar. (Observera att kursen Att leda drama och tillämpad teater 

utifrån didaktiska överväganden HVDA03 startar i direkt anslutning, dvs lördag 26 oktober). 

 

All undervisning på Stockholms universitet 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.) 

http://www.buv.su.se/polopoly_fs/1.93464.1340632531%21/menu/standard/file/BUVA_guide_till_APA.pdf
http://www.buv.su.se/polopoly_fs/1.93464.1340632531%21/menu/standard/file/BUVA_guide_till_APA.pdf
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LITTERATURLISTA 
 

Teaterns uttrycksmedel och systematisk praktikutveckling, 7,5 hp, AN, (HVDA02) 

Litteraturlista. Gäller från och med höstterminen 2019. Fastställd av prefekt 2019-03-13.  

 

Stockholms Universitet Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas 

didaktik (HSD)  

 

 Ahlstrand, P. (2015). “Inte ett öga tort” – En studie rörande ämnesdidaktiska val i 

teaterundervisning. Forskning om undervisning och lärande 3(15) (s. 38–60). (23 s.)  

Aune, V. (2013). Teater med barn og unge: en studie av barne- och ungdomsteatret ved 

Rogaland Teater. Oslo: Akademika. (185 s.)  

Benyamine, I. (2019). Bedömning som meningsskapande resurs i handledningssamtal. 

Multimodala och kvalitativa diskurser i konstnärlig högskoleutbildning. Stockholm: 

Stockholms universitet. (150 s.)  

Bjørndal, Cato R. P. (2018). Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i 

undervisning och handledning. Stockholm: Liber. (Valda delar ca 60 s.)  

* Fopp, D. (2013). Regi med barn och unga: En studie av hur personregi används i barn  

och ungdomsteaterverksamhet. Examensarbete AN, Stockholms universitet. (63 s.)  

Kroksmark, T. & Åberg, K. (red.) (2007). Handledning i pedagogiskt arbete. Lund: 

Studentlitteratur. (464 s.) Valda delar (ca 100 s.)  

* Larsson, M. (2017). Dramapedagogen i roll som regissör. En studie av dramapedagogers 

regissörsroll i föreställningsarbete med barn och ungdomar. Examensarbete AN, 

Stockholms universitet. (72 s.)  

Sadler, D. R. (2010). Beyond feedback: developing student capability in complex appraisal. 

Assessment & Evaluation in Higher Education, 35(5), 535–550. (16 s.)  

Sadler, D. R. (2013). Opening up feedback. Teaching learners to see. In Merry, S., Price, M., 

Carless, D., & Taras, M. (Eds.) Reconceptualising Feedback in Higher Education: 

developing dialogue with students. (Ch. 5, p. 54– 63). London: Routledge. (9 s.)  

Vestin, M. (2006). Regi: kreativitet och arbetsledarskap. Stockholm: Carlsson. (164 s.)  

*En av dessa väljs.  

 

Fördjupningslitteratur om ca 150 sidor tillkommer. Väljs i samråd med kurslärare.  

Totalt sidantal: ca 875 sidor (inkl. fördjupningslitteratur). 
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INNEHÅLL, ARBETSGÅNG OCH LÄSANVISNINGAR                                                         

(mer detaljerade anvisningar vid kursstart) 

 

Fredag 6 september 

14:00-15:15 Kursintroduktion (Isak Benyamine) 

15.30-17.00 Inventering av konstnärliga uttryck och genrer inom tillämpad teater. 

Gestaltande arbete (Eva Hallgren) 

 

Lördag 7 september  

09:00-12:00 Praxisnära forskning och systematisk praktikutveckling. Föreläsning och 

litteraturseminarium (Isak Benyamine) 

13:00-15:00 Kollegial feedback och handledning. Föreläsning och litteraturseminarium 

(Isak Benyamine) 

 

Att läsa inför 7 september:  

Kroksmark, T. & Åberg, K. (red.) (2007). Handledning i pedagogiskt arbete. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. Kapitel 1, 2, 5, 8, 9, 11 och 20. 

  

Sadler, D. R. (2010). Beyond feedback: developing student capability in complex appraisal. 

Assessment & Evaluation in Higher Education, 35(5), 535–550. (16 s.)  

 

Sadler, D. R. (2013). Opening up feedback. Teaching learners to see. In Merry, S., Price, M., Carless, 

D., & Taras, M. (Eds.) Reconceptualising Feedback in Higher Education: developing dialogue with 

students. (Ch. 5, p. 54– 63). London: Routledge. (9 s.)  

 

OBS! Läs i första hand: kap. 1 i Kroksmark & Åberg, samt Sadler (2013).                                                                 

Läs därutöver så mycket som du hinner med av ovanstående litteratur.  

 

 

Fredag 27 september   

14:00-15:30 Att genomföra observationer. Litteraturseminarium (Eva Österlind) 

16.00-17.00 Förbered era individuella observationer genom att ta hjälp av ert Studentarbetslag 

 

Att läsa inför 27 september 

Ahlstrand, P. (2015). “Inte ett öga tort” – En studie rörande ämnesdidaktiska val i 

teaterundervisning. Forskning om undervisning och lärande 3(15) (s. 38–60). (23 s.)  

Bjørndal, Cato R. P. (2018). Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i 

undervisning och handledning. Stockholm: Liber. (kap 1,2 och 7, ca 60 s.)  

* Fopp, D. (2013). Regi med barn och unga: En studie av hur personregi används i barn  

och ungdomsteaterverksamhet. Examensarbete AN, Stockholms universitet. (63 s.)  

* Larsson, M. (2017). Dramapedagogen i roll som regissör. En studie av dramapedagogers 

regissörsroll i föreställningsarbete med barn och ungdomar. Examensarbete AN, Stockholms 

universitet. (72 s.)  

*Välj en av dessa 
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Lördag 28 och söndag 29 september LÄNK-helg 

Ni som väljer att delta i Länks regihelg ska i förväg välja vilka workshops/seminarier ni vill 

observera/delta i. Information om hur ni anmäler er till regihelgen ges vid kursintroduktionen. 

 

 

Måndag 21 oktober 

15.00 Deadline för inlämning av skriftlig examinationsuppgift (i Atena). 

 

Torsdag em 24 och fredag fm 25 oktober DiS-konferens  

 

Fredag 25 oktober   

14:00-17.00 Muntlig examination. (Eva Hallgren och Eva Österlind) 

 

Att läsa inför 25 oktober 

Aune, V. (2013). Teater med barn og unge: en studie av barne- och ungdomsteatret ved 

Rogaland Teater. Oslo: Akademika. (185 s.)  

Benyamine, I. (2019). Bedömning som meningsskapande resurs i handledningssamtal. 

Multimodala och kvalitativa diskurser i konstnärlig högskoleutbildning. Stockholm: 

Stockholms universitet. (150 s.)  

Vestin, M. (2006). Regi: kreativitet och arbetsledarskap. Stockholm: Carlsson. (164 s.)  

 

 

 

 

Kontaktuppgifter till lärare och kursadministratör 

 

Eva Österlind  

Professor i drama med didaktisk inriktning, kursansvarig 

eva.osterlind@hsd.su.se 

 

Isak Benyamine  

Fil. doktor i pedagogik. Verksamhetsutvecklare, Riksteatern  

e-post: Isak.Benyamine@hsd.su.se 

 

Eva Hallgren 

Lektor i estetiska uttrycksformer; utbildningsvet./teaterdidaktik  

eva.hallgren@hsd.su.se 

Lena Eurén 

kursadministratör 

e-post: studieadmin@hsd.su.se 

 

mailto:studieadmin@hsd.su.se

