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Kursplan 

Lärarrollen i högre konstnärlig utbildning Ia, 2 hp 
Teaching and Development in Higher Arts Education Ia, 2 
credits 
 

Kurskod: DP139A Huvudområde: Danspedagogik 
Institution: Institutionen för danspedagogik Successiv fördjupning: A1N 
Betygsskala: U-G  
Utbildning:  
Fristående kurs Även uppdragsutbildning kompetensutveckling 
Utbildningsnivå: Avancerad nivå Fastställd av: 

Utskottet för kursplaner på avancerad nivå 
Ämnesgrupp: PE1 Fastställandedatum: 2021-11-24 
Utbildningsområde: Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
Dans 50% Giltig från: VT 2022 
Humaniora 50%  

 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet:  

för studier på avancerad nivå  med undantag från Svenska 1, 2, 3 och Engelska 6. 

Särskild behörighet:  

- 

Urval 
Fördelning av platser mellan samverkande lärosäten. 

Undervisningsspråk 
Svenska som huvudspråk, därtill kan andra skandinaviska språk och engelska förekomma.  

Kursinnehåll  
Utgångspunkten i kursen är styrdokument såsom lagar, förordningar och lokala riktlinjer som 
ska följas. Deltagaren sätter sig in i hur styrdokumenten styr undervisningen och vad det innebär 
att undervisa i en målstyrd verksamhet.  

Kursplanen som ett effektivt verktyg i undervisning fokuseras liksom bedömning och 
utvärdering. Deltagarna utvecklar och synliggör varandras pedagogiska praktik på olika sätt. 
Jämlikhetsfrågor och frågor kring likabehandling som påverkar deltagarnas praktik och 
planering av undervisning lyfts fram. Detta formuleras med hjälp av deltagares egenupplevda 
exempel. 

Deltagarna orienterar sig kring vad det särskilda pedagogiska stöd som kan fås vid till exempel 
funktionsnedsättning innebär. En genomgång av bibliotekens stöd till 
undervisningsverksamheten, samt hur universitetens kårer arbetar utifrån studenträttsliga 
aspekter ges. 
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Undervisningsformer 

Läsning av litteratur, föreläsningar, workshops, seminarier. 

Lärandemål  
Studenten ska efter avslutad kurs: 

Kunskap och förståelse 

1) visa stor kännedom om att arbeta med ett jämlikhetsperspektiv i undervisningen och i 
valet av material, text eller litteratur 

2) visa kännedom om övergripande nationella och lokala föreskrifter för 
högskoleutbildning vid aktuell högskola 

 
 

Examination  
 
(1001) Skriftlig redogörelse, 2 hp, avseende lärandemål 1 och 2, betyg Underkänd (U) eller 
Godkänd (G). 

(1001) Written report, 2 credits, regarding learning outcomes 1 and 2, grades Fail (U) or Pass 
(G). 

Om en student har beslut från Stockholms konstnärliga högskola om särskilt pedagogiskt stöd 
på grund av funktionsnedsättning, får examinator besluta om alternativa examinationsformer för 
studenten. 

Kurskrav  
- 

Läromedel 
Elmgren, M. & Henriksson, A. (2015). Universitetspedagogik. (3. uppl.) Studentlitteratur AB 

Elmgren, M. & Henriksson, A. (2018). Academic teaching. (2. uppl.) Studentlitteratur AB 

Kursvärdering 
Kursen utvärderas i enlighet med Riktlinjer för kursvärderingar. 

Ersätter tidigare kurs 

- 

Överlappar annan kurs 
Kursen överlappar och kan därför inte ingå i examen tillsammans med D3037A Lärarrollen i 
konstnärlig utbildning, 7,5hp. 

Övrigt 
- 
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