
Studieplan – Performancekonstnär: Eftergymnasial 
yrkesutbildning (EGY) 
Kursen är en yrkesutbildning som ger kunskaper i att kombinera flera olika konstarter såsom 
bildkonst, videokonst, installationer och musik/ljud. Deltagaren får redskap för att starta egna 
performancegrupper, kunskaper i scenteknik, samt hur man leder grupper och arbetar som 
performancekonstnär. Utbildningen genomförs under ledning av yrkesverksamma konstnärer med 
tyngdpunkt på performance- och aktionskonst. 

Genomförande och målsättning
Undervisningen sker blockvis och bygger på medverkan av olika professionella konstnärer som 
gästlärare. Teoretiska studier varvas med praktiska projektarbeten. Deltagaren får bland annat lära 
sig om performans, bildkonst, fysisk improvisation, rörlig bild, ljud- och ljusteknik, digitalfoto, 
Photoshop och skapande skrivande. Deltagaren får även kunskaper inom eget företagande, 
marknadsföring, ledarskap och projektkunskap. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. 
Undervisningen sker på heltid och i nära samarbete med flera av skolans andra kurser. I studierna 
ingår dessutom bl a praktik, studieresor, tema- och friluftsdagar samt gemensamma föreläsningar. 
Undervisningen sker på heltid. 

Målsättningen är att vidga de konstnärliga synsätten och låta deltagaren uttrycka känslor och 
gestalta inre bilder samt att få lära känna sin egen kropp och upptäcka nya kroppsliga uttryckssätt. 
Deltagaren får producera egna föreställningar, aktioner och happenings, och får i samband med 
detta kunskaper och färdigheter att utveckla och genomföra egna idéer. 

Deltagaren kompletterar sina studier med ett eller flera valfria ämnen från skolans kursutbud. 

Frågor kring demokrati, jämställdhet, miljö, rättvisa, solidaritet och globalisering är återkommande i 
diskussioner, projektarbeten och teman. 

Varje termin utformas utifrån deltagarnas gruppsammansättning, vilket innebär att delar av 
innehållet och upplägget av undervisningen kan se olika ut för att anpassa studierna efter 
deltagarnas behov. 

Efter slutförd kurs 
Efter slutförd kurs beräknas deltagaren ha uppnått följande: 

 Deltagaren har ett brett kunnande inom konst och performance.
 Deltagaren har utvecklat och vidgat sitt konstnärliga synsätt.
 Deltagaren kan producera föreställningar, aktioner och happenings.
 Deltagaren har färdigheter i att starta eget företag samt söka finansiering till olika projekt.


