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Grundnivå / First Cycle
 

Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Teaterhögskolan i Malmö 2022-10-
07 att gälla från och med 2023-01-16, vårterminen 2023.

 

Allmänna uppgifter
  
Undervisningsspråk: Svenska

Huvudområde Fördjupning

- G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

 

Kursens mål
 
Studenten ska  

 

Kunskap och förståelse
• visa kunskap om och förståelse för centrala begrepp och uttryck inom

samtidsdramatiken, och 
• visa kunskap om och förståelse för ett antal framstående verk inom den samtida

dramatiken.  

 

Färdighet och förmåga
• visa färdighet och förmåga att med utgångspunkt i en övergripande och

självständig frågeställning urskilja, formulera och lösa problem inom ramen för
en analys av samtidsdramatik, och 

• visa färdighet och förmåga att analysera samtidsdramatik. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förmåga att inom kursen göra bedömningar med hänsyn till relevanta

konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter, och 



• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin
kunskapsutveckling. 

 

Kursens innehåll
 
Med förelagd litteratur som grund skriver studenten korta handlingsanalyser av ett
urval pjäser. Undervisningen består av föreläsningar kring samtida dramatik samt
samtal med ett antal samtida dramatiker om deras skrivande.  

 

Kursens genomförande
 
All undervisning är obligatorisk. Undervisningen sker i form av föreläsningar och
seminarier, eget arbete i form av analys och skrivande av referat av ett antal förelagda
pjäser samt handledning. Andra inslag kan förekomma.  

 

Kursens examination
 
Examinationen består av inlämnade skriftliga analysuppgifter samt av studentens
aktiva deltagande i kursmomenten.  

 
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
För att bli godkänd krävs deltagande i de obligatoriska momenten och
handledarsamtalen samt skriftlig och muntlig reflektion.  

 

Förkunskapskrav
 
Grundläggande behörighet

 

Övrigt
 
Kursen utvärderas muntligt eller skriftligt efter kursens slut. En sammanfattning av
resultatet förmedlas till studenterna. Erfarenheter och synpunkter från
utvärderingarna ska beaktas och följas upp nästa gång kursen ges.  
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Prov/moment för kursen SKÅA91, Samtidsdramatik
 

Gäller från V23

 
2301   Samtidsdramatik, 7,5 hp
            Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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