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Kurs-PM 
Samtida scenkonst - debatter, teman och praktiker (TVSATE) 

Kursbeskrivning: Kursen är en introduktion till det teatervetenskapliga området och tar sin utgångspunkt i 
samtidens scenkonst. Under föreläsningarna kommer olika former av scenkonst och deras relation till 
teaterhistorien, publiken och samhället diskuteras. Detta ger en grundkunskap som utgör en bas för de följande 
kurserna.  

Närvaro på föreläsningarna, seminarier och grupparbetet är obligatorisk. Generellt kräver kurserna minst 80% 
närvaro. Vid närvaro av 60-79% måste en kompensationsuppgift göras. Frånvaro vid grupparbete eller 
seminariediskussion leder alltid till kompletterande uppgift. Kontakta ansvarig lärare vid frånvaro.  

Förväntade studieresultat: För godkänt kursresultat ska du kunna: 
• reflektera över relationen samhälle-scenkonst  
• diskutera olika genrer i den samtida scenkonsten  

Kurslitteraturen består av artiklar och utdrag ur böcker, samtliga är tillgängliga via filsamlingen på kursens 
Athena-sida, eller som elektroniska källor länkade från kurs-pm. Läs texterna till respektive föreläsning, förbered 
dig på att diskutera dem. Texterna ska även användas som källa när du skriver hemtentan. Observera att fler 
texter kan komma att tillkomma.  

Som förberedelse till vissa moment och grupparbeten så kommer ni också titta på föreställningar och videoklipp 
som sedan ska diskuteras. Länkar till dessa läggs upp inför passet. För att diskussioner och arbetet ska fungera är 
det en förutsättning att ni ser till att ha tittat på dessa och förberett er enligt de instruktioner som ges.  

Undervisning: Under rådande omständigheter ges kursen online via e-mötesprogrammet Zoom som finns 
tillgängligt gratis för studenter vid Stockholms universitet. Vissa delar av kursen kan komma att ges som 
inspelade föreläsningar. Notera att introduktion till hela utbildningen, Teatervetenskap 1, och Kandidatprogram i 
teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkonst, är på plats.  

Kursen examineras genom en skriftlig hemuppgift som ska lämnas in på Athena, senast kl. 10.00 den 30 
september. Under kursen ska också en studieloggbok föras och i slutet av kursen läggas in på Athena.  

Kontakt med läraren. Maila jonas.eklund@teater.su.se, besvaras vanligtvis inom ett dygn och i princip ej på 
kvällar och helger.  

 
 
 
 
 
 



Detaljschema med läsanvisningar 

 
Måndag 31/8 kl.  10.00-12.00 Upprop och introduktion till utbildningen, rum 101
  13.00-15.00 Upprop och introduktion till utbildningen, rum 119 
  13.00-15.00 Upprop och introduktion till utbildningen, rum 144 
  16.00-16.00 Upprop och introduktion till utbildningen, Auditoriet 

Särskilt utskick med information om vilket upprop du ska gå på skickas separat. Observera att dessa upprop och 
introduktioner hålls på plats i Manne Siegbahnhusen på Campus. Rum 101, 119 och 144 finns på bottenplan i 
huset med entré på baksidan av huset eller till höger om huvudentrén. Auditoriet är på samma plan som 
huvudentrén, och nås även från baksidan av huset. Information om hur du hittar hit: https://www.su.se/ike/om-
oss/hitta-till-oss  

 

Onsdag 3/9 kl. 13.00-15.00 Introduktion till kursen Samtida scenkonst: Vad är scenkonst? 

(Zoom, onlineundervisning) Jonas Eklund  

Läsning inför tillfället:  
• Augusto Boal, För en frigörande teater, Stockholm: Gidlunds 1977, s. 11–15, 20–32. (16 sidor) 

(Athena) 

• Bertolt Brtecht, ”Förströelseteater eller undervisningsteater”, Brecht om teater, red. Leif Zern 

(Stockholm: Pan/Nordstedts, 1975), ss. 60–69. (6 sidor) (Athena) 

• Peter Brook, Den tomma spelplatsen (Stockholm: Pan/Norstedts, 1968), ss. 5–20. (15 sidor) (Athena) 

• Alain Badiou, ”Teser om Teater”, Kritiker. Nordisk tidskrift för litterär kritik och essäistik 45–46 

(2017), s. 127-132. (5 sidor) (Athena) 

• RoseLee Goldberg, ”One hundred years”, Live, Art and performance, ed. Adrian Hearthfield (New 

York: Routledge,2004), s. 176–181. (5 sidor) (Athena) 

 

Uppgifter inför tillfället:  

Logguppgift läsning: 

Svara på två frågor om varje text i litteraturlistan: 

Varför läser jag det här?  

Vad tar jag med mig från texten? 

(En eller ett par meningar per fråga) 

Uppgift efter tillfället: 

Logguppgift föreläsning: 

Vad tar jag med mig från dagens 

föreläsning/seminarie?  

(Bara någon mening) 

 

Fredag 5/9 kl. 13.00-15.00 Föreläsning: Scenkonst i förändring 

(Zoom, onlineundervisning) Jonas Eklund  

Läsning inför tillfället:  
• Matthew Reason and Anja Mølle Lindelof, “Introduction: Experiencing Liveness in Contemporary 

Performance”, s. 18–33, in, Experiencing Liveness in Contemporary Performance, Routledge, 2016, 

(16 sidor) (tillgänglig online SUB) 



• Willmar Sauter och Rebecca Forsberg, ”Digital teater i publikens tjänst?”, i Teatertidningen, nr 4, s. 

16–19, 2012.  (3 sidor) (Athena) 

 

Förlag på fördjupning: 

• Annemarike Matzke, “Enter the game: The role of the spectator in performances of She She Pop. 

Performance Research, 16:3, s. 117–120.  (3 sidor) (Athena) 

• “Putting Real People on Stage: Helgard Haug (Rimini Protokoll) in Conversation with Theatre 

Practitioners and Academics from Australia”, Performance paradigm 11 (2015). (Athena) 

• Anna Hedelius, ”Katie Mitchell teknik och text i förening”, Teatertidningen, 190 (2019), s. 33–37. 

(4 sidor) (Athena) 

• Theresa Benér, ”La Reprise – Histoire(s) du théâtre (1), Milo Rau IIPM”, 

https://www.theresabener.se/artikel/teaterkritik-europa/La-Reprise-Histoire-s-du- theatre-1-Milo-

Rau-IIPM  

• Theresa Benér, ”Katie Mitchell gör filmteater om Duras och Jelinek” 

https://www.theresabener.se/artikel/teaterkritik-europa/Katie-Mitchell-g%C3%B6r- filmteater-om-

Duras-och-Jelinek  

• Rikard Hoogland, “Real Reality on Stage? Lolo Arias, Alecky Blyte, Rimini Protokoll and She She Pop 

works with Reality on Stage”, Text in Contemporary Theatre: The Baltic within the Context of World 

Experience, ed. Guna Zeltina, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2013.  

 
 

Uppgifter inför tillfället:  

Logguppgift läsning: 

Svara på två frågor om varje text i litteraturlistan: 

Varför läser jag det här?  

Vad tar jag med mig från texten? 

Uppgift efter tillfället: 

Logguppgift föreläsning: 

Vad tar jag med mig från dagens 

föreläsning/seminarie?  

 

Måndag 7/9 kl. 11.00-13.00 Seminariediskussion: Scenkonst under pandemi 

(Zoom, onlineundervisning) Jonas Eklund  

Uppgift inför tillfället: 

Se anvisade videor online och förbered inför 

diskussion genom att svara på de utdelade frågorna. 

Uppgift efter tillfället: 

Logguppgift seminarie: 

Vad tar jag med mig från dagens seminarie.

 

(Frivillig) Tisdag 8/9 kl. 14.00-16.00 Masterclass: Raquel André, Collection of People (Zoom) 

Se information om klassen och om anmälan på hemsidan.  

 



Scenkonst - genrer, teman och praktiker 

Onsdag 9/9 kl. 13.00-15.00 Föreläsning och introduktion till momentets grupparbete: Fokus: 
Barnteater/Klass/Politik 

(Zoom, onlineundervisning) Jonas Eklund  

Läsning inför tillfället:  
• Rebecca Brinch, ”Lammungarnas fest (2014)”, i, Att växa sidledes: tematik, barnsyn och konstnärlig 

gestaltning i Suzanne Ostens scenkonst för unga, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms 

universitet, Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2018, Stockholm, 2018 ss. 228–258.  (30 sidor) 

(tillgänglig online) http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1247386/FULLTEXT03.pdf   

• Stefan Hansen, ”Kulturens roll i Trumpland”, Teatersalongen, 3 (2017). 

https://kulturhusetstadsteatern.se/Teatersalongen/Tidigare-nummer/Nummer/3-augusti/Kulturens-roll-i-

Trumpland/  

• Carol Martin, “History and Politics on Stage, The theatre of the Real i Not just a mirror”. Looking for 

the political theatre of today, red. Floria Malzacher, Berlin: Alexander Verlag 2015, s. 32–43. (11 sidor) 

(Athena) 

 

Förlag på fördjupning: 

• Sandra Grehn, ’Lille kung Mattias – barnet som medborgare och makthavare’, 77–127, i, Dom stökar 

och bråkar och kastar sten: iscensättning och hybridisering av dominerande diskurser i Backa teaters 

uppsättningar Lille kung Mattias, Gangs of Gothenburg och 5boys.com, Institutionen för litteratur, 

idéhistoria och religion, Göteborgs universitet, Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2020, (50 sidor) 

(tillgänglig online) https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/63034/3/gupea_2077_63034_3.pdf  

• Jost Ramaer, “Theater should be a transformative experience: Milo Rau’s cheerful and non-cynical 

brand of political drama.”, Culturebot. http://international-institute.de/wp-

content/uploads/141017_Rau_culturebot.org_.pdf 

• Thomas Irmer, “The utopia of international theatre”, Theater der Zeit, 2019: 7/8, s. 28–35. (Athena)  
 
 

Uppgifter inför tillfället:  

Logguppgift läsning: 

Svara på två frågor om varje text i litteraturlistan: 

Varför läser jag det här?  

Vad tar jag med mig från texten? 

Uppgift efter tillfället: 

Logguppgift föreläsning: 

Vad tar jag med mig från dagens 

föreläsning/seminarie?  

 

 

Torsdag 10/9 kl. 13.00-15.00 Föreläsning: Fokus: Kropp/Genus/Sexualitet  

(Zoom, onlineundervisning) Jonas Eklund  



Läsning inför tillfället:  
• Vanja Hermele, ”Med konsten mot jämställdheten”, ur I väntan på vadå? Teaterförbundets guide till 

jämställdhet, Stockholm: Premiss. (Athena) 

• Jonas Eklund, “The Field of Burlesque”, s. 111–122, “The Popular – Experiencing Shared References”, 

s. 123–136, “Subversion – Experiencing Bodies Challenging Norms”, s. 136–146, och “Laughter – 

Experiencing Comedy in the Flesh”, s. 146–154, i, The Sensational Body: a Spectatorial Exploration of 

Bodies on Stage in Circus, Burlesque and Freakshow, (diss.), (Stockholm: Stockholm University, 

2019). (42 sidor) (tillgänglig online) http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1299875/FULLTEXT01.pdf  

• Tiina Rosenberg, ”V. Kroppsmaktsordningar”, i, Ilska, hopp och solidaritet: Med feministisk scenkonst 

in i framtiden, Atlas, 2014, s. 131–174. (43 sidor)  

 

Uppgifter inför tillfället:  

Logguppgift läsning: 

Svara på två frågor om varje text i litteraturlistan: 

Varför läser jag det här?  

Vad tar jag med mig från texten? 

Uppgift efter tillfället: 

Logguppgift föreläsning: 

Vad tar jag med mig från dagens 

föreläsning/seminarie?  

 

 

Måndag 14/9 kl. 11.00-13.00 Föreläsning: Fokus: Skratt/Etnicitet/Vithet 

(Zoom, onlineundervisning) Jonas Eklund  

Läsning inför tillfället:  
• Jonas Eklund, “Entertained – Experiences of Fun”, s. 60–66, i Jonas Eklund, The Sensational Body, 

(diss.), (Stockholm: Stockholm University, 2019). (6 sidor) (tillgänglig online) http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1299875/FULLTEXT01.pdf  

• Josette Bushell-Mingo, ”Vad du än gör”, Teatersalongen, 5 (2017) 

https://kulturhusetstadsteatern.se/Teatersalongen/Tidigare-nummer/Nummer/5-oktober-2017/Vad-du-

an-gor/?id=28576&epslanguage=en     

• Yael Feiler, ”’Blatte får spela blatte’: om att vara en rasifierad skådespelare i dagens Sverige”, Studier 

om rasism, red. Tobias Hübinette & Andréaz Wasniowski, Malmö: arx förlag 2018. (Athena) 

• Viveka Hagnell, ”Vad är humor? Teorier om vad man skrattar åt”, s. 11-26, i, En skruv lös?: 

Galenskaparna och After Shave : en sannsaga, Carlsson, Stockholm, 2008 (15 sidor) (Athena) 

• Tiina Rosenberg, ’Om det oppositionella och aktivistiska skrattet’, s, 98–105, i, Olle Jansson & Karin 

Helander, Den skrattretande teatern: ett år med Gösta Ekman och hans vänner, Carlssons i samarbete 

med Teaterhögskolan i Stockholm, Stockholm, 2009, (7 sidor) (Athena) 

• Tiina Rosenberg, ”VII. Nationella Självbilder”, i, Ilska, hopp och solidaritet: Med feministisk scenkonst 

in i framtiden, Atlas, 2014, s. 217–242. (25 sidor) 

 



Uppgifter inför tillfället:  

Logguppgift läsning: 

Svara på två frågor om varje text i litteraturlistan: 

Varför läser jag det här?  

Vad tar jag med mig från texten? 

Uppgift efter tillfället: 

Logguppgift Föreläsning: 

Vad tar jag med mig från dagens 

föreläsning/seminarie?  

 

Onsdag 16/9 kl. 13.00-15.00 Föreläsning: Contemporary Puppet and Object Performance 

(Zoom, online-undervisning) Meike Wagner  

Läsning inför tillfället:  

• Paul Piris: “The Co-Presence and Ontological Ambiguity of the Puppet”, in Routledge Companion to 

Puppetry and Material Performance, ed. by Dassia N. Posner, Claudie Orenstein, and John Bell, 

London and New York 2014, pp. 30–42. (Athena) 

• Basil Jones, “Puppetry, Authorship, and the Ur-Narrative”, 

in Routledge Companion to Puppetry and Material Performance, ed. by Dassia N. Posner, Claudie 

Orenstein, and John Bell, London and New York 2014, 61-68. (Athena) 

Uppgifter inför tillfället:  

Logguppgift läsning: 

Svara på två frågor om varje text i litteraturlistan: 

Varför läser jag det här?  

Vad tar jag med mig från texten? 

Uppgift efter tillfället: 

Logguppgift föreläsning: 

Vad tar jag med mig från dagens 

föreläsning/seminarie?  

 

Fredag 18/9 kl. 13.00-15.00 Grupparbete. 

(Zoom, onlineundervisning) Jonas Eklund  

Uppgifter inför grupparbetet:  

Se gruppens förställning och förbered genom att 

svara på de tilldelade frågorna.  

 

 

Måndag 21/9 kl. 11.00-13.00 Presentation av grupparbeten: Scenkonst och samhället 

(Zoom, onlineundervisning) Jonas Eklund  

Uppgifter inför presentation:  

Se till att gruppens presentation är förberedd. 

 

Uppgift efter tillfället: 

Logguppgift presentation: 

Vad tar jag med mig från dagens presentationer?  

 



Onsdag 23/9 kl. 13.00-15.00 Sammanfattning av kursen, kursvärdering och om att skriva tenta 

(Zoom, onlineundervisning) Jonas Eklund  

 

 

 

 

Uppgift efter tillfället: 

Logguppgift föreläsning: 

Vad tar jag med mig från dagens 

föreläsning/kursen? 

 

Onsdag 30/9 kl. 10.00 Inlämning examinationsuppgift och kurslogg i mapp på Athena.  


