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Utvecklingsarbete i drama och tillämpad teater   
 
Eva Österlind, kursansvarig lärare 
 
 
 
KURSENS INNEHÅLL  

Kursen ger fördjupade kunskaper i utvecklingsarbete inom drama och tillämpad teater, och 
syftar till att förbereda för kommande uppsatsarbete. I kursen behandlas olika aspekter av 
utvecklingsarbete, utvärdering och forskning:  
- sambandet mellan syfte och metod  
- dokumentation och grundläggande forskningsetik  
- kritisk reflektion utifrån olika teoretiska perspektiv  
Kursen innehåller även ett moment som förbereder för litteratursökning.  
 
Kursen ges på kvartsfart och lärarledd undervisning är schemalagd. Tiden mellan 
undervisningstillfällena används för litteraturstudier, individuella skrivuppgifter mm.  
 
Kommunikation inom kursen sker på lärplattformen Athena och via e-post. På Athena hittar 
du relevanta dokument, artiklar mm som behövs för kursen. Under rubriken Filsamling på 
kurssidan på Athena (HVDA04) finns information som anger kursens ramar och villkor; 
kursplan, litteraturlista, kurshandledning och kriterier för examination. Här finns också vissa 
texter som ingår i kursen. Kursansvarig lärare kommunicerar främst via e-post. Därför är det 
viktigt att din student-epost är aktiv och fungerande. Eva Österlind är kursansvarig lärare. 
Övriga lärare som medverkar i kursen är Sofia Cedervall. 
 
Undervisningen är koncentrerad till ett fåtal tillfällen. Det är därför viktigt att du är med varje 
gång. Enligt kursplanen är en närvaro om minst 80% obligatorisk. 
 
 
Kontaktuppgifter  
 
Eva Österlind, kursansvarig lärare 
Professor i drama med didaktisk inriktning  
e-post: eva.osterlind@hsd.su.se 
 
Maja Linnéa Hansén 
Kursadministratör 
e-post: studieadmin@hsd.su.se. 
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STUDENTARBETSLAG, LITTERATUR OCH EXAMINATION 
 
Studentarbetslag 
Under första kursträffen delas ni in i studentarbetslag/par. Kursen är framför allt en läs- och 
skrivkurs, där man läser, kommenterar och hjälper varandra i skrivandet. Kursledningen 
rekommenderar regelbundna träffar t.ex. via skype om ni inte har möjlighet att mötas.  
 
Syftet med studentarbetslagen är att ge utrymme för frågor kring kursens innehåll (vad är 
svårt/viktigt i litteraturen och föreläsningarna, hur ska examinationsuppgiften lösas osv). Ni 
planerar och redovisar en gruppuppgift knuten till kurslitteraturen. Kursen avslutas med en 
individuell skriftlig uppgift, i form av ett uppsats-PM. Arbetet i studentarbetslagen syftar till 
att underlätta detta skrivande. Ni hjälps åt med att ta till er litteraturen och föreläsningarna. Ni 
diskuterar, reflekterar och problematiserar gemensamt och kan även ge varandra synpunkter 
på skrivandet. Observera dock att den slutliga inlämningsuppgiften ska skrivas individuellt.  
 
Litteratur 
Se till att du har tillgång till kurslitteraturen snarast möjligt. Läs med pennan i hand och 
reflektera över det du läser. Litteraturlistan och läshänvisningar inför varje kurstillfälle finner 
du nedan. OBS! Du ska även läsa valfri fördjupningslitteratur om forskningsmetodik, och 
självständigt söka aktuell forskning inom ett valfritt område. I kursen ingår 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 tillfälle. Det är viktigt att du själv bearbetar litteraturen i tanke och 
skrift genom en egen läslogg/anteckningar innan vi tillsammans, i studie-gruppen eller på 
seminariet, behandlar de texter som står på programmet. Seminarierna och dina förberedelser 
inför dessa utgör grunden för den individuella skrivuppgiften.  
 
Examination 
Kursen examineras genom en individuell skriftlig uppgift som motsvarar kursens lärandemål.  
Som förberedelse skrivs ett par kortare texter som lämnas in i april/maj men inte betygsätts.   
 
SCHEMA (för lokaler se länk till digitalt schema i välkomstbrevet) 
 
 
(Fred 14 jan) 
Lörd 15 jan 

 
(Avslut HVDA03) 
Kursstart HVDA04 
 

 
(Eva Hallgren) 
Eva Österlind 
 

 
(Fredag Stallet)  
Lördag Stallet  
 

 
Fred 18 mars 
Lörd 19 mars 

 
HVDA04 

 
Sofia Cedervall  
Eva Österlind 

 
Fredag Bibl. (prel) 
Lördag Stallet  
 

 
Fred 10 juni 
Lörd 11 juni 
 

 
HVDA04  
Avslutning  

 
Sofia Cedervall och 
Eva Österlind 
 

 
Fredag Stallet 
Lördag Stallet 

 
 
 
Undervisning äger rum på Stockholms universitet, i Stallet, Svante Arrhenius väg 19F, 
samt vid ett tillfälle (prel) på Universitetsbiblioteket, Campus Frescati.  



 
PRELIMINÄR ARBETSGÅNG:  
 
Lördag 15 /1  
Kl. 9:00 – 15:00 Kursintroduktion. Presentation av kursens innehåll och examinationsuppgift. 
Genomgång av uppsats-PM. Seminarium i grupper utifrån frågor gällande vetenskaplighet 
(Stenhouse, 1981: What counts as research? samt Cohen, Manion & Morrison, 2011 kap 1: 
The nature of enquiry) och forskningsmetodik (se Backman, 2016). Formulera en fråga eller 
något du vill ta upp i relation till artiklarna/boken och ta med dig till kursintroduktionen. 
Indelning i arbetslag/par och förberedelser inför nästa kursträff. 
 
Inför 18-19 mars: Läsning av kurslitteratur (se nedan) och arbete med gruppuppgift. 
 
Fredag 18 /3  
Genomgång av frågor kring litteratursökning, inkl. föreläsning på Universitetsbiblioteket och 
undervisning i Stallet. 
 
Lördag 19/3 
Deltagarledda seminarier/workshops utifrån Freebody, K.  & Finneran, M. (2016). Drama 
and social justice: theory, research and practice in international contexts, respektive  
Kershaw, B. &Nicholson, H. (2011). Research methods in theatre and performance. 
Redovisning av metodkapitel ur Cohen, Manion & Morrison och diskussion av 
forskningsetik, samt rekapitulering av Ackroyd (2006) och Österlind (2013). 
 
Under april/maj: Två kortare skrivuppgifter utifrån litteratursökning resp vald metodlitteratur. 
 
Inför 10-11 juni: Skrivande av uppsats-PM 
 
Fredag 10 juni 
Presentationer, opposition och diskussion av utkast till uppsats-PM. 
 
Lördag 11 juni 
Presentationer, opposition och diskussion av utkast till uppsats-PM. 
Kursutvärdering. Information inför höstens kurs, HVDA05. 
 
 
Examinationsuppgift: 
Uppsats PM, som ska innehålla tydlig anknytning till kurslitteraturen, inklusive valfri 
metodfördjupning och synligt resultat av en avgränsad litteratursökning. Respons på övriga 
deltagares PM. Utförligare instruktioner ges vid kursstart. 
 
 
Om något moment saknas har du själv ansvar för att komma överens med den undervisande 
läraren om hur du ska komplettera det.  
 
Du får betyg på kursen tre veckor efter sista kursdatum, förutsatt fullgjord närvaro och att 
uppgiften är inlämnad i tid. Läs mer om betyg i kursplanen. Läs också betygskriterierna som 
finns på kurshemsidan. 
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* Välj en av böckerna  

 
 
Utöver detta läses minst en bok om valfri forskningsmetod, ca 200 s, samt artiklar i samband med en 
avgränsad litteratursökning, ca 150 s. 
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