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Kursplan 

Lärarrollen i högre konstnärlig utbildning Ib, 5,5 hp 
Teaching and Development in Higher Arts Education Ib, 5.5 
credits 
 

Kurskod: DP140A 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  
Regelverk, lagar, förordningar samt lokala bestämmelser och planer i relation till 
undervisningens praktik fokuseras. Att använda kursplanen som ett effektivt verktyg i 
undervisningen behandlas liksom bedömning av lärandemålsuppfyllnad och 
utvärderingsresultat. En orientering kring de olika stöd för jämlik bedömning av mål och i 
undervisning tas upp. Hur den pedagogiska praktiken kan utvecklas och synliggöras kommer 
också att behandlas under denna kurs. 

Undervisningsformer 

Läsning av litteratur, projektarbete, workshops och seminarier. 

Lärandemål  
 

Studenten ska efter avslutad kurs: 

Färdighet och förmåga 
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1) visa en projektplan för undervisning med avseende på mål och genomförande, samt 
diskutera och motivera valet av undervisningsmetod och metoder för bedömning och 
utvärdering av undervisning 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

2) visa ett reflekterande och utforskande förhållningssätt till den egna undervisningen och 
handledningen 
3) visa insikter i det egna sättet att kommunicera och dess inverkan på studenternas 
lärande. 

 

Examination  
 

 
(1001) Skriftlig projektplan, 3,5hp, avseende lärandemål 1, betyg Underkänd (U) eller 
Godkänd (G). 

(1001) Written project plan, 3.5 credits, regarding learning outcomes 1, grades Fail (U) or 
Pass (G). 

(1002) Genomförd auskultation och skriftlig rapport, 2hp, avseende lärandemål 2 och 3, 
betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G). 

(1002) Completed auscultation and written report, 2 credits, regarding learning objectives 2 
and 3, 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 

Frisk, H., Johansson, K. & Lindberg-Sand, Å. (Red.). (2015). Acts of Creation. Thoughts on 
artistic research supervision. Höör: Symposion. 

Hofvander Trulsson, Y., & Hellsten, H. (2021). Konstuniversitetet. Lund: Mediatryck. 

Kursvärdering 
Kursen utvärderas i enlighet med Riktlinjer för kursvärderingar. 

Ersätter tidigare kurs 

- 

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

Övrigt 
- 
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