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Behörighet och tillträde  
Kursen ges som uppdragsutbildning enligt Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning 
vid universitet och högskolor. Utbildningen vänder sig till personal verksam inom 
äldreomsorg och vård riktad mot äldre. 
Lärandemål 

Studenten skall efter genomgången kurs kunna 
- använda olika sätt att kommunicera med konstnärliga verktyg  
- anpassa bemötande och förhållningssätt efter individ och situation ur ett salutogent 

perspektiv 
- främja delaktighet och kommunikation genom estetiska uttryck  
- beskriva hur personcentrerad omvårdnad och bemötande kan utvecklas med hjälp av 

konstnärliga verktyg som musik, sång, poesi och rörelse/dans 
- tolka och tillämpa rådande styrdokument i relation till kursens innehåll 
- dokumentera och reflektera över egen verksamhet, och använda detta till 

verksamhetsutveckling. 
Kursinnehåll  

Kursen är uppdelad i tre delkurser, en delkurs per termin på 2,5 hp vardera, i en 
successiv fördjupning av kursens innehåll. Kursen behandlar följande moment: 
• Musik, sång, poesi och rörelse/dans som konstnärliga verktyg i kommunikation och 

bemötande där varje individs unika resurser tas till vara och stärks 
• Medvetenhet om kommunikativa kvalitéer såsom närvaro, lyssnande, 

initiativtagande och kroppsspråk i estetisk verksamhet och vardagsaktiviteter  
• Dokumentation och tillämpning av kursinnehåll i eget arbete 
• Litteraturstudier kopplad till aktuell forskning 

Genomförande 
Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av workshops, seminarier och 
föreläsningar.  
Studentens närvaro och aktiva deltagande i kursens genomförande krävs för 
examination. Frånvaro kan i förekommande fall kompenseras med kompletterande 
uppgifter i samråd mellan kursansvarig och student. 

Examination 
Examination sker genom förelagda uppgifter som redovisas skriftligt, muntligt och/eller 
i gestaltande form enligt gällande instruktioner.  
Kursen skall examineras senast tre år efter att studenten genomgått kursen. 
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Betyg 
Godkänd, Underkänd. 

Appendix   
Studiehandledning, examinationsinstruktion och aktuell kurslitteratur delges av 
kursledaren senast vid kursstart.  


