
 
 
 
 
 
 

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) 
 

Drama som verktyg i undervisning - processdrama, 7,5 hp HVDRF3 

 

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 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  

 

 

 

 


