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Välkommen till Curatorutbildningen! 
 
Kursen vänder sig till Dig som vill förvärva kunskaper och färdigheter om 
utställningsproduktion. Med teoretiska och historiska utgångspunkter studeras 
utställningen som medium. Utbildningen genomförs i samarbete med 
institutioner och enskilda yrkesutövare som är verksamma inom området. 
Kursen avslutas med fem veckors praktik. För att få tillträde till kursen krävs att 
du är klar med kandidatuppsatsen i ditt huvudområde, se vidare Kursplanen, 
som du hittar på samma webbsida som detta dokument. Där hittar du också 
kursens Schema, Litteraturlista och dokumentet Upplysningar och villkor för 
delkursen Handledd praktik. 
 
 
Utbildningens upplägg 
 
Curatorutbildningen består av fyra delkurser:  
 
Delkurs 1. Utställningskonstens förutsättningar och framväxt (7,5 hp) 
Kursen syftar till att placera in nutida museala konventioner, utställningsformer 
och curatorroller i ett historiskt sammanhang. Kursen behandlar samlandets och 
visandets praktik, med vissa strategiska nedslag.  
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier på olika institutioner i 
Stockholm. Examinationen består av en hemskrivning som görs tillgänglig en 
vecka innan inlämning. 
 
Delkurs 2. Teorier om utställningar och utställningsproduktion (7,5 hp) 
Kursen syftar till att ge inblick i utställningsproduktionens praktik. Möten med 
yrkesverksamma personer från en rad olika typer av institutioner varvas med 
självständig läsning.  
Undervisningen består av föreläsningar, studiebesök och textseminarier. 
Examinationen består av en hemskrivning som görs tillgänglig en vecka innan 
inlämning. 
 
Parallellt med delkurs 1 och 2 ges hösten 2017 en serie seminarier i samarbete 
med Tensta konsthall och Curating Art vid Institutionen för kultur och estetik, 
Stockholms universitet. Seminarieserien äger rum på Tensta konsthall och ger 
inblick i utställningsproduktionen från konstnärens, curatorns, konsthallschefens 
och teknikerns perspektiv. Serien avslutas med installering och öppning av 
utställningen Måns Wrange: Magic Bureaucracy som visas på Tensta konsthall 
mellan 11 oktober 2017 och 21 januari 2018. Seminarieserien är obligatorisk 
men betygsätts ej.  
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Delkurs 3. Etiska, ekonomiska och juridiska aspekter på 
utställningsprocessen (7,5 hp) 
Kursen syftar till att ge kunskap om utställningsmediets etiska, ekonomiska och 
juridiska villkor. Kursen bygger till stor del på medverkan från yrkesverksamma 
inom fältet. Undervisningen består av föreläsningar och workshops där Du får 
möjlighet att relatera de teoretiska kunskaperna till egna projekt.  
Kursen examineras genom ett självständigt förslag till en utställning. 
Uppgiften förutsätter ett praktiskt användande av de kunskaper du inhämtat 
under utbildningens föregående moment. 
 
Delkurs 4. Handledd praktik 
Kursen syftar till att bidra med kontakter och erfarenhet som möjliggör framtida 
verksamhet inom utställningsområdet.  
Examinationen sker genom att studenten sammanställer sina erfarenheter från 
praktiken i en skriftlig praktikrapport, som presenteras vid ett avslutande och 
obligatoriskt seminarium, samt att intyg om fullgjord praktik från den externa 
handledaren inkommit.  
 
Delkursbeskrivningar 
 
Till varje delkurs kommer senast vid kursstart utförliga delkursbeskrivningar 
att finnas tillgängliga på Mondo. I dessa hittar Du all viktig information om de 
aktuella delkurserna.  
 
Kurslitteratur 
 
Kurslitteraturen finns att köpa på Akademibokhandeln eller på någon av 
nätbokhandlarna (förslagsvis Adlibris eller Bokus). Stor del av litteraturen finns 
också att antingen låna på Stockholms universitetsbibliotek eller att ladda ned 
digitalt. Om litteraturen ska hämtas via en av universitetsbibliotekets databaser 
så anges det i litteraturlistan. Rådfråga universitetsbibliotekets personal om Du 
är osäker på hur Du går tillväga.  
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Examination och betyg 
 
Delkurs 1–3 examineras med hemskrivningar, dessa betygssätts enligt en 
sjugradig skala.  
 
A = Utmärkt 
B = Mycket bra 
C = Bra  
D = Tillfredställande 
E = Tillräckligt 
Fx = Otillräckligt  
F = Helt otillräckligt 
 
Delkurs 4 betygsätts enligt en tvågradig skala. 
 
G = Godkänd 
U = Underkänd 
 
 
Hemskrivningarna kommer att kontrolleras med hjälp av Su:s 
textmatchningsverktyg – se vidare information nedan. 
  
 
OBS! Hemskrivningen är en INDIVIDUELL tentamen. Inget samarbete mellan 
studenterna får förekomma vid framställningen av de skrivna svaren utan dessa 
ska utformas egenhändigt och självständigt. Det är inte tillåtet att skriva av 
andra texter, t.ex. från uppslagsverk, internet, eller studiekamraters texter. 
Överträdelser när det gäller detta kommer att bedömas som vilseledande (fusk), 
vilket enl. 10 kap. i Högskoleförordningen kan medföra disciplinära åtgärder i 
from av varning eller avstängning i högst sex månader. 
 


