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Behörighet och tillträde 
Behörig till kursen är den som har grundläggande högskolebehörighet samt minst 60 hp studier 
inom ett konstnärligt ämne eller motsvarande reell kompetens. I urvalet prioriteras erfarenhet 
av konstnärligt och pedagogiskt arbete. 

Lärandemål 
Studenten skall efter genomgången kurs kunna 
- leda övningar med didaktiskt fokus och ett konstnärligt förhållningssätt  
- samverka i tvärkonstnärliga workshops och laborationer med kolleger och elever 
- initiera, utveckla och leda tvärkonstnärlig verksamhet med utgångspunkt i barns och ungas 

delaktighet 
- reflektera över didaktiska möjligheter och utmaningar i tvärkonstnärligt arbete med barn 

och unga. 

Kursinnehåll  
Kursen behandlar tvärkonstnärligt samarbete i pedagogisk kontext med följande moment: 
• Om att skapa trygghet, tillit och beredskap för det oväntade 
• Utbyte av arbetssätt och facktermer (vokabulär) för att pröva nya utgångspunkter för den 

egna uttrycksformens metoder och förutsättningar (praxisgemenskap) 
• Utforskande av ett material eller tema genom improvisation, gestaltning, formgivning och 

komposition 
• Elevers delaktighet och ett konstnärligt förhållningssätt i ett utforskande arbete där målet 

inte alltid är bestämt på förhand 
• Det offentliga rummets möjligheter  
• Reflektion och utvärdering som en del i arbetsprocessen samt gestaltande dokumentation 
I kursen ingår att kursdeltagarna tillsammans genomför ett tvärkonstnärligt projekt i ett 
offentligt rum 

Genomförande 
Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av seminarier, workshops och laborationer. 
Självstudier tillkommer i form av litteraturläsning, dokumentation, reflektion och 
tillämpning av kursens innehåll i egen praktik. 
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. 
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Examination 
Examination sker genom skriftliga, muntliga och praktiska uppgifter samt redovisning i 
annan gestaltande form enligt gällande instruktioner.  
Kursen skall examineras senast tre år efter att studenten genomgått kursen. 

Betyg 
Godkänd, Underkänd. 

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


