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Betygsgrader: För denna kurs ges betygen G Godkänd, U Underkänd

Innehåll

Syftet med kursen är att utforska de estetiska ämnenas gemensamma
begrepp tyst kunskap exempelvis uttryckt i förkroppsligad eller
handlingsburen form. Begreppet relateras till ämnesdidaktiska teorier och
verktyg i syfte att bearbeta, belysa och granska såväl ett konstnärligt
kunskapsinnehåll som en pedagogisk praktik inom de estetiska ämnena.
Kursens innehåll ska även knytas till deltagarnas forskningsprojekt.

Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs skall den studerande:
– visa en fördjupad kunskap om ämnesdidaktiska teorier knutna till de
estetiska ämnenas pedagogiska praktik och begreppet tyst kunskap
– ha fördjupad förmåga att begreppsliggöra det specifika och
handlingsburna kunskapsinnehållet som de estetiska ämnena omfattar
– ha utvecklat färdighet i att självständigt hantera, analysera och
problematisera valda teorier i relation till det egna arbetet

Undervisningens upplägg
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, textseminarier och
gruppövningar/workshops. Skriftlig redovisning av uppgifter är
obligatoriska. Undervisningen sker på svenska och vid behov på engelska.

Examination
Studenten examineras muntligt och skriftligt.

Intyg
Kursintyg utdelas när doktoranden har godkänts på kursen.

Tillgodoräkning
Tillgodoräknande granskas individuellt. För mer information, se
universitets regler.

Litteratur
Viss litteratur har ingen sidhänvisning. Antingen läses hela boken eller så görs ett urval
utifrån det egna arbetets inriktning.
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