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Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet för studier på grundnivå       samt  

Särskild behörighet 

• Minst 30 hp inom ett konstnärligt område eller motsvarande konstnärlig verksamhet. 

Urval 
Urvalet sker efter de sökandes meriter från högskoleutbildning samt arbetslivserfarenhet 

Undervisningsspråk 
Svenska 

Syfte  
Kursen syftar till att studenten med fokus på kulturskolans verksamhet utvecklar kunskap om 
det specialpedagogiska fältet. Studenten utvecklar förmåga att identifiera specialpedagogiska 
dilemman och ett inkluderande arbetssätt i undervisningen samt ett kritiskt reflekterande 
förhållningssätt till begreppen normalitet och avvikelse. Ett ytterligare syfte är att studenten 
utvecklar förmågan till estetisk kommunikation och lärande i konstnärliga verksamheter samt 
förmåga att ur ett normkritiskt perpektiv analysera kategorier som kön, klass, etnicitet samt 
estetiska ideal i olika estetiska uttryck. 

 

 

 



Kursinnehåll  
I kursen behandlas olika historiska och samtida perspektiv på neurospykiatriska 
funktionsvariationer och vilka konsekvenser de får för lärande och delaktighet i konstnärliga 
uttryck. Med exempel från möten med barns och ungdomars behov av och rättighet till särskilt 
stöd i kulturskolans olika konstnärliga uttryck analyseras funktionella arbetsätt ur ett 
inkluderande och normkritiskt förhållningssätt. Kursen belyser också vikten av samarbeta för att 
hantera specialpedagogiska behov.Kursen ger möjlighet att uppleva, undersöka och 
problematisera olika konstnärliga uttryck i mötet med barns olika behov och förmågor. 

 

Undervisningsformer 

Föreläsningar☒ Seminarier☒ Lärarledd undervisning☒ 

Workshops☒ Handledning enskilt☐ Handledning i grupp☐ 

Individuell coaching☐ Tvåpartssamtal☐ Trepartssamtal☐ 

Lärandemål  
  
Studenten ska efter avslutad kurs kunna: 

• utifrån egna erfarenheter och de teorier och perspektiv som presenteras i kursen visa hur  
förutsättningar skapas för lärande och delaktighet för alla elever i kulturskolan 

• i skrift och muntligt kunna analysera vad olika neurospykiatriska funktionsvariationer får 
för konsekvenser för lärande och delaktighet i konstnärliga uttryck 

• visa förmåga att analysera funktionella arbetsätt i kulturskolan ur ett inkluderande och 
normkritiskt förhållningssätt 

 

Kurskrav 
Studenten ska aktivt delta i examinerande moment 

Examination  
Kursen examineras genom 
 

 

en praktisk, en muntlig och en skriftlig examination. 

 

Om en student får underkänt på ordinarie examination har studenten rätt att genomgå 
ytterligare högst fyra examinationstillfällen för att få godkänt resultat.   

 

Ersätter tidigare kurs 
- 



Överlappar annan kurs 
- 

Kommentar  
 - 

Betygskriterier 
Godkänd 

Studenten har uppnått de angivna lärandemålen 

Underkänd  

Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen 
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