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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
- översiktligt beskriva dramapedagogik som ämne.
- redogöra för hur lek, improvisation och rollspel används inom dramapedagogik.
- beskriva sambandet mellan grupprocesser och ledarskap.
- redogöra för hur de konstnärliga verktygen påverkar en estetisk lärprocess.
 
Färdighet och förmåga
- leda dramapedagogiskt utvecklande grupprocesser.
- använda dramapedagogiska metoder för att utveckla människors samspel och kreativitet.
- genomföra och utvärdera gemensamma dramapedagogiska gestaltningsarbeten.
- planera, leda och reflektera kring dramapedagogisk verksamhet.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- anpassa dramapedagogiska arbetet efter gruppens mål, förutsättning och behov.
- väga konstnärliga och pedagogiska aspekter mot varandra
- problematisera val av upplägg av dramapass och val av övningar

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=DPG002&revisionId=3533&lang=sv
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- redogöra för grunderna samt reflektera över vetenskapsteoretiska utgångspunkter i det
dramapedagogiska arbetet.

Kursens innehåll Moment 0010 Dramapedagogikens grunder, 7,5 hp
Momentet innehåller introduktion till lärande på erfarenhetsmässig, vetenskaplig och
konstnärlig grund. Lekteorier, dramapedagogiska teorier och deras tillämpningar presenteras
genom estetiska lärprocesser.
 
Moment 0020 Dramapedagogiskt ledarskap, 7,5 hp
Momentet fokuserar på ledarskap, planering och ledning av dramaövningar. Möjlighet ges att
leda och reflektera kring dramapedagogiskt arbete.
 
Moment 0030 Dramapedagogikens didaktik, 7,5 hp
De dramapedagogiska kunskaperna tillämpas i egen yrkesverksamhet eller i annan
praktikgrupp. Konsten att stimulera en utvecklande grupprocess och sambandet mellan
grupprocesser och ledarskap undersöks.
 
Moment 0040 Dramapedagogikens estetik, 7,5 hp
Under momentet genomförs  en mindre teaterföreställning eller annat kulturprojekt som visas
inför publik. Arbetsprocessen, framförandet och mottagandet diskuteras i en slutrapport.

Undervisning Föreläsningar, seminarier, och gestaltande gruppövningar. 

Förkunskaper Examen som lärare, fritidspedagog, socionom eller konstnärlig examen inrikting mot scenisk
gestaltning. Vid pågående utbildning kan dispens ansökas. Alternativt dokumenterad
yrkeslivserfarenhet från ovan nämnda yrken om minst 1 år samt intyg från arbete med
drama/teater.

Examinationsform Muntliga och skriftliga uppgifter, examinerande seminarier, gestaltande uppgifter.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Dramapedagogikens grunder 7,5 hp Betyg: AF

0020   Dramapedagogiskt ledarskap 7,5 hp Betyg: AF

0030   Dramapedagogikens didaktik 7,5 hp Betyg: AF

0040   Dramapedagogikens estetik 7,5 hp Betyg: AF


