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Kursens innehåll

Kursen riktar sig till studenter som vill använda drama i olika pedagogiska sammanhang. I kursen varvas
ämnesteori och ämnesdidaktik. Den bygger på gestaltande arbetsformer och reflektion kring eget och andras
lärande, samt praktisk tillämpning av drama i olika situationer.
Kursen behandlar:
- improvisationsövningar
- gestaltningsarbete i dramatisk form
- verbal och icke verbal kommunikation
- lek och drama i teori och praktik
Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:
- använda och reflektera över drama i olika undervisningssammanhang
- redogöra för olika lekteorier
- redogöra för hur lekar, improvisationer och gruppdynamiska övningar används för olika pedagogiska syften
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och annan gruppundervisning med praktiska och
gestaltande inslag.
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Deltagande i seminarier och praktiska övningar individuellt och i grupp och i redovisningar är integrerade
delar i gruppundervisningen och därmed obligatoriskt.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom uppsatsskrivning
b. Betygssättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt
c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
d. För slutbetyg på hela kursen krävs lägst betygsgraden E samt deltagande i all obligatorisk undervisning.
Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande
befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning, studenten ska då åläggas en slutuppgift.
e. Studerande som underkänts i ordinarie prov har rätt att genomgå minst fyra ytterligare prov så länge kursen
ges. Med prov jämställs också andra obligatoriska kursdelar. Studerande som godkänts på prov får inte
genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som underkänts på prov två gånger har rätt till att begära
att annan lärare utses för att bestämma betyg på provet. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.
Övergångsbestämmelser

Studerande kan begära att examination genomförs enligt denna kursplan även efter det att den upphört att
gälla, dock högst tre gånger under en tvåårsperiod efter det att undervisning på kursen upphört. Framställan
härom ska göras till institutionsstyrelsen.
Begränsningar

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med kurserna Drama - grundkurs (BM100F, LDR010 och Z1014F),
Introduktion till drama (UE2002), Drama med didaktisk inriktning I (UE2067) samt Drama I (UE2001).
Övrigt

Kursen ges som fristående kurs.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till kursens hemsida. Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast en
månad före kurstart.
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