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Kursplan 
Kollektiva Praktiker II: Symbiotiska organisationer (60 hp) 
 
Kurskod: COLLEC 
Huvudområde: Fri konst 
Ämnesområde: Fri konst 
Betygsskala: G – U 
Fördjupningsnivå: AXX     
Utbildning: Fristående kurs    
Utbildningsnivå: Avancerad nivå 
Fastställd av: UFN    
Datum för fastställande: 2021-02-09 
Datum för revidering: – 
Giltighetstid: Akademiskt läsår 2021–22 

 
Utbildningsnivå 
Avancerad nivå. 
 
Behörighetskrav 
Grundläggande behörighetskrav: Grundläggande behörighet för fristående kurser på avancerad 
nivå. 
Särskilda behörighetskrav: Masterexamen i fri konst alternativt för kursen annan relevant 
masterexamen eller motsvarande reell kompetens samt Engelska 5 och 6 eller motsvarande 
kunskaper i engelska. 
 
Urval 
Urval genomförs utifrån en sammanvägd bedömning av den sökandes inskickade CV och ett 
personligt brev. I det personliga brevet ska den sökande presentera ett tidigare genomfört arbete 
som knyter an till kursens specifika tema. I det personliga brevet ska det även framgå på vilket 
sätt kursen relaterar till den sökandes profil och arbete. Kollektiv ska inkomma med individuella 
separata ansökningar. On-line intervjuer kommer att användas i urvalsprocessens slutskede. 
 

Undervisningsspråk 
Engelska 

Dnr: 3.1/2020:343 
Handläggare: Anneli Hovberger 
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Kursens omfattning och studietakt 
60 hp, helfart. 

Syfte 
Kursens syfte är att utveckla en omfattande förståelse för kollektiva praktiker inom såväl 
konstområdet som inom andra områden och traditioner genom experimentella 
undervisningsmetoder som utgår ifrån teorier och praktiker om ömsesidigt lärande och fältarbete.  
Kursen är avsedd för dem som är intresserade av de ekologiska, sociala och politiska 
dimensionerna av kollektiv praktik. 
 
Lärandemål 
Efter den första delkursen, Kollektiva praktiker II: Symbiotiska organisationer A (30 hp), ska 
studenten kunna: 

• visa på en fördjupad förståelse för ett brett spektrum av kollektiva metoder inom och 
mellan olika discipliner och samhällen 

• visa kunskap om teoretiska föreställningar kring kollektiva metoder, från klassiska till 
samtida perspektiv 

• visa förmågan att arbeta experimentellt med befintliga kollektiva metoder 
• kunna använda färdigheter och metoder för att uppnå och dela kollektiva metoder. 

 
Efter den andra delkursen, Kollektiva praktiker II: Symbiotiska organisationer B (30 hp), ska 
studenten kunna: 

• visa förmåga att arbeta kollektivt i olika sammanhang 
• visa förmåga att skapa en experimentell kollektiv praktik som tar upp en samhällsfråga. 

 
Kursinnehåll  
 
Kollektiva metoder och praktiker återfinns inom alla samhällen med ett rikt arv inom konst-, 
politik- och vetenskapsområdet. Nuförtiden benämns de i termer av deltagande, gruppaktiviteter, 
kollektivitet, ensamble, ömsesidigt användande, gemenskap, samarbete, delande, ihopsättande, 
“commons” (allmänningar) och nätverk. Ofta reduceras och uppfattas dessa som strikt mänskliga 
aktiviteter, men de utförs även genom icke-mänskliga enheter såsom av husdjur, virus, 
smartphones eller annan artificiell intelligens. I kursen tolkas termen ”kollektivitet” främst som 
en praktik där övningar, vanor, en uppsättning regler och attityder utförs med en regelbundet. 
 
I kursen övas studenterna i att ”sätta på sig de kollektivas glasögon” för att tillsammans 
sammanställa sina gemensamma kunskaper för att bättre förstå komplexiteten i olika 
samhällsfrågor. Genom olika former av ömsesidigt lärande och experimentella förhållningssätt 
till kollektiva metoder och processer utvecklar studenterna sin kritiska förmåga att reflektera över 
frågor om ägande, styrning, miljö, teknik, diskriminering, uppmärksamhet och kunskap och 
bidrar på så sätt till att bygga ett mer inkluderande och hållbart samhälle. 
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I kursen tillämpas symbiotiska metoder och modeller för att analysera olika kulturorganisationer. 
Till skillnad från en smalare tolkning av darwinismen där man ser evolution som konkurrens och 
en kamp mellan alla, är symbiosis (från grekiskans σύν, « tillsammans », och βίωσις, « levande ») 
med nära och hållbara interaktioner mellan organismer ett sätt att överleva. Sedan slutet av 1800-
talet har utvecklandet av samhällen följt denna vetenskaplig tvist. Medan konkurrens och 
individualism blev dominerande värdebgrepp inom konst och kultur under 1900-talet, inspirerar 
symbios till mer mångsidiga och samarbetsinriktade modeller och hållbara praktiker inom olika 
områden. 
 
Genom kollektivt lärande och experimentellt fältarbete kommer studenterna tillsammans att 
utveckla en avslutande presentation i valfri form (utställning, event, publikation, eller en 
blandning av dessa) om symbiotiska kulturorganisationer. 
 
  
Undervisningsformer 
Kursen är indelad i två delkurser som genomförs under ett läsår. Terminen är indelad i fem 
obligatoriska undervisningsblock om 5-10 dagar.  Veckovisa obligatoriska möten och vissa 
sammankomster (1 -3 timmar i veckan on-line) kommer även att genomföras, samtidigt ska 
studenterna utveckla sitt självständiga arbete. 
 
Kursen är organiserad kring principer av ömsesidigt lärande, ge varandra utrymme, regelbundet 
övande och platsspecifika tvärvetenskapliga experiment. 
 

Undervisningen består av: 
 

• Kollektiva läsningar, övningar och träning 
• Seminarier, lektioner och workshops 
• Individuell handledning 
• Grupphandledning 
• Studiebesök 
• Studieresor 
• Publika events 

 
Kursen är organisaerad kring tre primära undervisningssätt:  

• Uppdrag: Studenterna kommer att bilda olika grupper. Varje grupp ska arbeta med en 
utvald kulturorganisation under perioden september 2021 till juni 2022. Studenterna 
kommer bland annat att utveckla experimentella metoder för fältarbete. 

• Studiopraktik: Med hjälp av gästlärare ska studenterna utforma en övning genom att 
använda olika konst- och kulturpraktiker som medium. 

• Seminarier och föreläsningsserier: tillsammans med gästlärare och av varandra lär sig 
studenterna om nyckelbegrepp, släktträd och fallstudier relaterat till kursens tema. 

 
Studenterna deltar i kursens utformning. Några av sammankomsterna inkluderar offentliga 
evenemang eller är öppna för studenter på andra kurser vid Kungl. Konsthögskolan och 
partnerinstitutioner. 
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Kursen är indelad i två moduler under ett läsår: 
 

• Delkurs 1, Kollektiva praktiker II: Symbiotiska organisationer A (30 hp) 
• Delkurs 2, Kollektiva praktiker II: Symbiotiska organisationer B (30 hp) 

Examination 
 
Delkurs 1, Kollektiva praktiker II: Symbiotiska organisationer A (30 hp), examineras genom en 
inlämningsuppgift och genom aktivt deltagande under kursens schemalagda obligatoriska 
semianrier, worshops och grupphandledning. 
 
Delkurs 2 – Kollektiva praktiker II: Symbiotiska organisationer B (30 hp), examineras   
genom en publik presentation av inlämningsuppgiften som antingen kan genomföras individuellt 
eller i grupp och i valfritt format som kan presenteras i den avslutande utställningen. 
Tillkommande återkoppling kommer att ske från en extern panel.  
 
Examinator 
Examinator utses av områdesansvarig. 
 
Kurskrav 
För godkänt betyg på kursen krävs aktivt deltagande på kursens obligatoriska schemalagda 
undervisningsmoment (minst 75 % närvaro krävs), inlämnad och godkänd inlämningsuppgift 
samt deltagande vid avslutande publik presentation. Alla delar måste genomföras så de uppnår 
kursens lärandemål. 

Betygskriterier 
För betyget godkänd: Studenten har uppnått kursens angivna lärandemål. 
För betyget underkänd: Studenten har inte uppnått kursensangivna lärandemål. 

Läromedel 
En litteraturlista med obligatorisk kurslitteratur kommer att distribueras innan kursen börjar. 
Listan över referenslitteratur kommer att utvidgas under kursens gång. 
 
Studieresor inom och utanför Sverige kommer att genomföras. Kursdeltagarna förväntas stå för 
en del av kostnaderna. Dessa resor är inte obligatoriska och för de som inte kan delta kommer en 
kompletterande uppgift istället att ges. 
 
Kursplanens giltighet 
Kursplanen gäller för läsåret 2021-2022. När kursplanen är upphävd har studenten rätt att 
examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan under en avvecklingsperiod på tre 
terminer. 
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