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Kursplan 

Praktisk kunskap, 15 högskolepoäng 
Practical knowledge, 15 credits 
 

Kurskod: S6235A Huvudområde: Scen och media 
Institution: Institutionen för film och media Fördjupningsnivå: AXX 
Betygsskala: U-G Fastställd av: StDH:s lokala utskott 
Utbildning: Fastställandedatum: 
Fristående kurs  2019-02-14 
Utbildningsnivå: Avancerad nivå Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
Ämnesgrupp: SM1 Giltig från: HT 2019 
Utbildningsområde:  
Media 100%  

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet: för studier på avancerad nivå. 

Särskild behörighet:  

- Svenska 1, 2, 3, eller motsvarande  

- Engelska 5 och 6, eller motsvarande  

- Dokumenterad erfarenhet av minst 5 års konstnärligt, eller närliggande område, yrkesarbete.  

Urval 
Urval till kursen görs genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar. Den 
sökande ska lämna in ett styrkt cv och ett personligt brev där den sökande beskriver varför hen 
vill delta i kursen.   

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

Syfte 
Kursens syfte är att skapa förutsättningar för yrkesutövande konstnärer att använda sina 
praktiska yrkeskunskaper som grund för vidare kunskapsutveckling. Verktygen hämtas främst 
från humanistiska ämnen som filosofi, idéhistoria, historia och konstnärliga kunskapskällor som 
skönlitteratur och dramatik.  

Kursinnehåll  
Studierna tar sin utgångspunkt i deltagarnas egna berättelser om problem och dilemman i 
arbetet. Dessa berättelser utgör grunden för en ingående begrundan över de spörsmål som ryms i 
berättelserna. Detta genomförs i seminarieövningarna. Kursplanens filosofiska, idéhistoriska 
och skönlitterära texter tjänar som verktyg för att fördjupa förståelsen av deltagarnas praktiska 
erfarenheter från sin yrkespraxis.  
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Undervisningsformer och undervisningens upplägg 

Undervisningen består av föreläsningar och seminarieövningar som ska ge stöd i skrivandet av 
de vetenskapliga essäer som deltagarna arbetar på under loppet av kursen.  

Lärandemål  
 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• kunna använda skrivande som metod för utforskning av den egna yrkeserfarenheten  

• kunna visa förmåga att genom kritisk reflektion och teoretisk insikt fördjupa förståelsen av 
sina praktiska yrkeserfarenheter.  

Examination  
Examinationen sker i seminarierform vid kursens slut där studentens inlämnade text bedöms.  

 

I särskilda fall, vid exempelvis sjukdom eller skada, kan vissa delar examineras genom särskild 
uppgift. Varje enskilt fall bedöms i samråd mellan ansvarig lärare och eventuella behandlare. 

Kurskrav 
- 

Betygskriterier  
  
För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen.  

För betyget Underkänd: Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen  

Läromedel 
Aristoteles. Den nikomakiska etiken. Sjätte boken. (översättning av Mårten Ringbom) 1988. 
Göteborg. (30 s.)  

Arendt, Hannah. Människans villkor: Vita activa. Daidalos. 1998. (kapitel 5)  

Bergendal, Gunnar. Ansvarig handling: Uppsatser om yrkeskunnande, vetenskap och bildning. 
Dialoger. 2003. (30 sidor)  

Josefson, Ingela: Läkarens yrkeskunnande, Studentlitteratur, Lund, 1998.  

Karlsen-Bech, Jo: Jag skriver, alltså är jag, Studentlitteratur, 1999.  

Larsson, Hans. Intuition: Några ord om diktning och vetenskap. Dialoger. Stockholm. 1997.  

Utöver detta kan artiklar och visuellt material tillkomma i relation till olika teman under kursen.  

Kursvärdering 
Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet 
inhämtas och att resultaten av utvärderingar i de former som beslutats av StDH återkopplas till 
studenterna samt påverkar kursens utformning och utveckling. 
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Ersätter tidigare kurs 
Kursen ersätter Praktisk kunskap 7,5 hp S6018A.  

Överlappar annan kurs 
Kursen överlappar Praktisk kunskap 20 hp (210PKB)  och kan inte ingå i examen tillsammans 
med denna. 

Övrigt 
- 


	Behörighetskrav
	Urval
	Undervisningsspråk
	Syfte
	Kursinnehåll
	Lärandemål
	Examination
	Betygskriterier
	Läromedel
	Kursvärdering
	Ersätter tidigare kurs
	Överlappar annan kurs

