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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
- redogöra för olika inriktningar inom dramapedagogisk verksamhet och forskning
- redogöra för konfliktteori och forskning om kränkande behandling och diskriminering
 
Färdighet och förmågor
- genomföra och utvärdera ett dramapedagogiskt gestaltande arbete
- visa grundläggande insikt om vetenskapsteori och metod
- visa medvetenhet om forskningsmetodiska frågor i samband med uppsatsarbete 
 
Värderingar och förhållningssätt
- kritiskt granska val av dramapedagogiska metoder
- reflektera över och beakta forskningsetiska principer 

Kursens innehåll Kursen innehåller en orientering i dramapedagogiska metoder för konflikthantering.
Ledarskapets dimensioner belyses. Dramapedagogiken diskuteras med utgångspunkt i
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följande perspektiv: holistiskt lärande, personlighetsutveckling, estetik och
samhällsförändring. En fördjupning inom ett av perspektiven görs i grupp och ett
dramapedagogiskt gestaltande arbete planeras och genomförs. En orientering om olika
vetenskapsteoretiska synsätt ges. Vetenskapliga forskningsmetoder introduceras. Den
studerande genomför ett självständigt arbete.
 
Moment 0010 Forum, rollspelstekniker och konflikthantering, 7,5 hp
I momentet ges en orientering i dramapedagogiska metoder som forumspel och olika
rollspelstekniker och hur dessa kan användas i konflikthantering. Ledarskapets dimensioner
belyses.
 
Moment 0020 Dramapedagogiska perspektiv, 7,5 hp
Dramapedagogiken diskuteras under momentet med utgångspunkt i följande perspektiv:
holistiskt lärande, personlighetsutveckling, estetik och samhällsförändring. En fördjupning
inom ett av perspektiven görs i grupp och ett dramapedagogiskt gestaltande arbete planeras
och genomförs. 
 
Moment 0030 Vetenskapliga förhållningssätt och metoder, 7,5 hp
Momentet innehåller en orientering om olika vetenskapsteoretiska synsätt och en introduktion
till vetenskapliga forskningsmetoder.
 
Moment 0040 Självständigt arbtete, 7,5 hp
Den studerande skriver en uppsats eller dokumenterar ett praktiskt pedagogiskt projekt.

Undervisning Föreläsningar, seminarier, gestaltande gruppövningar och handledning.

Förkunskaper Dramapedagogik (1-30) 30 hp.

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

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Forumspel, rollspelstekniker och
konflikthantering

7,5 hp Betyg: AF

0020   Dramapedagogiska perspektiv 7,5 hp Betyg: AF

0030   Vetenskapliga förhållningssätt och metoder 7,5 hp Betyg: AF

0040   Uppsats 7,5 hp Betyg: AF


