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Allmänt om kursen 
I denna kursbeskrivning får du information om kursens innehåll, uppläggning och examinationer samt 
praktisk information kring kursen. Ett annat styrdokument är kursplanen. 
 
Kurshemsida 
Alla kurser vid HSD har en egen kurshemsida där du fyra veckor innan kursstart finner viktig information 
om kursen såsom schema, kursbeskrivning, kursplan, litteraturlista och kontaktpersoner. Du söker själv 
fram respektive kurshemsida på www.su.se/hsd  
Mer information om kursen liksom kommunikation under kursens gång finner du på en kurssida i 
lärplattformen Athena. Kurssidan blir tillgänglig när du har registrerats på kursen. Du loggar in med din 
universitetsinloggning på http://athena.su.se och söker upp kursen med hjälp av kurskoden. 
 
Schema 
Uppdaterat schema finner du på kurshemsidan, eller genom att logga in via 
https://schema.su.se  
Ta för vana att kontinuerligt kolla schemat eftersom det kan ändras med kort varsel. 
 
Registrering 
Vi använder webbregistering för denna kurs. I välkomstbrevet finns närmare anvisningar för 
hur och när du registrerar dig på kursen. 
 
Kursen startar enligt schemat: 
 
 v. 25 måndag 15/6 kl 10-16 – men via zoom på webben.  
     (länk kommer på Athena, på kurshemsidan på SU:s webbplats) 
 
Under sommaren kommer läsning av kurslitteratur och en del uppgifter att göras precis som planerats 
sedan tidigare. Information om detta kommer inför kursstart i juni. 
 
Kursen fortsätter sedan i augusti på Stockholms Universitet 
 
v. 32 tors 6/8 kl 10-16  
 
         fredag 7/8 kl 9-16 
 
v. 33 månd 10/8 kl 10-16 
 
          tisdag 11/8 kl 9-16 
 
Den här förändringen av schemat kommer förhoppningsvis att möjliggöra att vi kan träffas och arbeta 
praktiskt med processdrama på Universitetet i augusti.  
Skulle läget gällande corona vara sådant att vi inte kan träffas fysiskt i augusti heller, så överväger vi att 
flytta fram en del av kursen till senare under höstterminen. 

https://schema.su.se/
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v. 25 måndag 15/6 kl 10-16  Kursstart med undervisning + gruppindelning 

 
  - läs inför träffen: Hallgren (2018). Ledtrådar till estetiskt engagemang i  
    processdrama. Samspel i roll i en fiktiv verklighet. 
    (1-51, 220-251 + 20 s. valfritt)  
    - avhandlingen går att ladda ner (sök på titeln!) 
 

    - Grünbaum (2009). Lika och unika: dramapedagogik om 
      minoriteter. Göteborg: Daidalos. (s.77-81, 111-115, 
     119-124, 125-130, 134-137, 138-145) 
 
6/7 litteratur-sem 1. via zoom – gruppvis (protokoll förs av varje deltagare – läggs in i Athena) 
                       - läs inför gruppträffen: Bowell & Heap (2013) Planning Process Drama.  
             Enriching teaching and learning.  
 
 
27/7 litteratur-sem 2. via zoom – gruppvis (protokoll förs av varje deltagare –läggs in i Athena) 
                         - läs inför gruppträffen: Sæbø A.B. (2011). Ledarrollen i processdrama. i  
     Österlind, E. (red.): Drama ‒ ledarskap som spelar roll. 
     (s. 99-120)  (kommer på Athena) 
 
     Heggstad (2014). 7 vägar till drama. Grundbok i  
     dramapedagogik för förskollärare i och lärare. (s. 71-93, 149-195) 
      (finns på Athena) 
      
    Wagner (1993). Drama i undervisningen. En bok om Dorothy  
     Heathcotes pedagogik.  
 
 v. 32  
   tors 6/8 kl 10-16  

 
 - läs inför träffen: Danielsson & Jacquet (2018). Uppdrag literacy. Med klassrummet som arena 

(alt. Wilhelm J. Text och drama. Om drama och läsning för främst äldre elever) 
   fredag 7/8 kl 9-16 
 
 
v. 33  
    månd 10/8 kl 10-16 
 
- läs inför träffen: Bolton (2008). Drama för lärande och insikt. Om dramapedagogik i teori och praktik. 
      (s.32-33, 53-60, 79-185) 
 
    tisdag 11/8 kl 9-16 
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Att göra inför och efter varje träff: 
Litteratur:  
Den litteratur som ligger utlagd till de olika gångerna är den som står i kurslitteraturlistan och den som ni 
förväntas ha läst. Det kan dock tänkas att du redan läst någon eller några av böckerna och tycker att du 
inte behöver läsa dem igen (även om det brukar vara en spännande åter- och nyupptäckt!). Välj då istället 
en fördjupande bok på samma tema. Meddela mig så att jag har en chans att tycka till och eventuellt ge 
förslag på fler att välja bland. 
 
Det tillkommer även ett urval av vetenskapliga artiklar om processdrama (läggs ut på Athena successivt) 
– minst en väljer du. 
 
Koppla hela tiden till de sammanhang du tänker att du ska använda processdrama i när du reflektera över 
litteraturen och i loggboken. Ett tips är att samla citat!   
 
Inför varje träff förväntas ni läsa en del litteratur och skriva ner reflektioner kring det som du vill 
diskutera med resten av kursdeltagarna. Böckerna är till stor del fyllda med praktiska exempel men försök 
redan nu tänka kritiskt och formulera frågor (ca 2st/text) om sådant du undrar över men notera även 
sådant du inspireras av, som får dig att vilja testa och tänka vidare (ca 2st/text)!  
Diskussionerna kommer främst att föras via webben men självklart kommer litteraturen och frågor även 
att tas upp på de fysiska träffarna när vi ses. 
 
Loggbok ska även föras under varje träff och läggas in på Athena där endast du och jag som kurslärare 
kan läsa den. Loggboken kommer ni att ha användning av vid er skriftliga examination också.  
Tänk gärna utifrån modellen XXXXXXXXX 
 
Litteraturseminarium Ni kommer att ha två egna litteraturseminarium gruppvis via zoom under 
sommaren, då ni diskuterar frågor utifrån kurslitteraturen. Protokoll från gruppdiskussionerna skrivs av 
var och en läggs in på Athena. 
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Examination 1. går ut på att ni i grupp ska skapa ett processdrama kring ett tema som ni genomför med 
oss andra på kursen.  
Utgå från ramen som ges i Bowell & Heaps bok (lärområde, kontext, deltagares roll, osv.) men gör 
justeringar om det behövs för ert syfte. (t.ex. Dramakompassen och Storylineboken kan också ge idéer.) 
I processdramat ska det finnas sekvenser av berättande, lärare-i-roll och några andra dramastrategier.  
 
Ni kommer att redovisa hela pre-texten (delas med alla) och berätta om den för oss då vi ses vid vår sista 
träff. Då väljer ni också några sekvenser som görs praktiskt med gruppen. Se till att alla i gruppen får 
chans att leda. Den tid (1 timme) som varje grupp har till förfogande ska då både räcka till genomförande 
och reflektion. 
 
Examination 2. innebär att ni individuellt lämnar in pre-texten i form av ett planerings-schema och en 
fördjupad reflektion utifrån följande punkter (ca 5 A4): 
 

• Hur valdes temat för ert processdrama och hur kan det sättas i relation till ett större sammanhang?  
 

• Hur resonerade ni kring relationen mellan helt förlopp och de olika momenten? Vilka 
övergripande val gjorde ni när ni skapade ert processdramaförlopp?  

 
• Vad är viktigt att tänka på som pedagog som planerar, förbereder sig och genomför det som står i 

er planering? Gör en plan B utifrån några av de saker du ser kan ta en oväntad vändning. 
 

• Utveckla resonemanget kring de moment ni provade med gruppen?  
- Vilka val gjorde ni kring relationen form och innehåll? 

 
• Beskriv vad som hände när ni praktiskt prövade den här pre-texten med vår grupp. Vad fungerade 

som du tänkt dig, vad fungerade inte som du trodde och hur hanterade ni det? Vad lärde du dig av 
den här praktiska processen och hur skulle du vilja utveckla eller göra något annorlunda nästa 
gång? 

 
• Reflektera kring ditt eget ledarskap i relation till det genomförda. Vilka avvägningar gjorde du 

innan, under och hur resonerar du nu efteråt, när du vet vad som skedde i samspelet med 
gruppen?  

 
• Ge exempel på vad av de andras processdramaförlopp som du deltagit i som du inspireras av/ får 

dig att tänka till i din fortsatta praktik. Varför just det? 
 
Glöm inte! Referera och använd huvuddelen av kurslitteraturen (inkl. vetenskaplig artikel) och din 
loggbok för att fördjupa ditt resonemang. 

 
 Den skriftliga uppgiften lämnas in på Athena. Datum för detta är 30/8 2020. 

Alla skriftliga uppgifter som ni lämnar i er inlämningsmapp på Athena måste vara i wordformat. 
Detta eftersom vi använder plagieringssystemet Urkund som endast fungerar med word.  
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Betyg 
Du får betyg i kursen 15 arbetsdagar efter sista examinationstillfället, förutsatt att alla 
examinationsuppgifter är genomförda respektive inlämnade i tid.  
 
Betygskriterier För betygen E-A gäller att instruktionerna ska följas, att texten ska vara strukturerad och 
alltigenom förståelig med formalia utan större brister. Huvuddelen av kurslitteraturen ska användas och 
refereras till på ett korrekt sätt. De fetmarkerade orden i betygskriterierna nedan visar den succesivt ökade 
kvaliteten som krävs för respektive betyg.  
  
Förväntade studieresultat som examineras i den gestaltande och skriftliga uppgiften  
- använda och reflektera över drama i olika undervisningssammanhang  
- planera ett dramapedagogiskt arbete, processdramaförlopp, för en specifik målgrupp utifrån didaktiska 
principer  
- reflektera kring ledarens roll i dramapedagogisk verksamhet  
  
Betyg E För betyget E ska studenten:  - Visa viss förmåga att analysera och reflektera kring användning 
av drama i undervisningen och har gjort en för målgruppen fungerande planering - Visa viss insikt om 
ledarskapets betydelse och reflekterar kring sina egna val som ledare  
  
Betyg D För betyget D ska studenten:  - Visa förmåga att analysera och reflektera kring användning av 
drama i undervisningen och har gjort en för målgruppen relevant planering - Visa insikt om ledarskapets 
betydelse och reflekterar med viss insikt kring sina egna val som ledare  
  
Betyg C För betyget C ska studenten:  - Visa god förmåga att analysera och reflektera kring användning 
av drama i undervisningen och har gjort en för målgruppen väl avvägd planering - Visa god insikt om 
ledarskapets betydelse och reflekterar aktivt och med viss insikt kring sina egna val som ledare  
  
Betyg B För betyget B ska studenten:  - Visa mycket god förmåga att analysera och reflektera kring 
användning av dramapedagogiska metoder i undervisning och har gjort en för målgruppen väl avvägd och 
genomarbetad planering - Visa god förståelse kring ledarskapets betydelse och reflekterar aktivt och 
insiktsfullt kring sina egna val som ledare  
  
Betyg A För betyget A ska studenten:  - Visa utmärkt förmåga att analysera och reflektera kring 
användning av dramapedagogiska metoder i undervisning och har gjort en för målgruppen mycket väl 
avvägd och genomarbetad planering.  - Visa fördjupad förståelse kring ledarskapets betydelse och 
reflekterar aktivt och insiktsfullt kring sina egna val som ledare  
  
Betyg Fx Arbetet måste kompletteras   
  
Betyg F Otillräckligt   
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Sen inlämning 
En för sent inlämnad tenta examineras när tid finns för detta. Det kan alltså dröja mer än 15 arbetsdagar 
efter inlämnad uppgift. 
   
Komplettering av hemtentamen 
Om examinator ser att studenten ligger nära gränsen för att bli godkänd kan studenten få möjlighet att 
komplettera. Det är examinator som meddelar studenten och anger den tidsram som finns för 
komplettering. Oftast har studenten en vecka på sig att komma in med komplettering, se kursplanen för 
respektive kurs. 
 
Omtentamen 
Datum kompletterande skriftlig inlämning eller praktisk uppgift i kursen, är XXXX 2020.  Om något 
moment saknas har du själv ansvar för att komma överens med kursledaren om hur du ska komplettera 
dem.  
 
 
 
 


