
Översiktlig kursplan – Konstnärlig metodik
Uppdaterad mars 2021.  Kursansvarig: margareta.warja@expressivearts.se
Med reservation för ändringar.

Modul 1 – 12 Våren 2021 Notera

1.
23 – 25 april
online

Utbildningen startar. Möt dig själv genom konsten - om
intuition, kreativitet och kraften i att skapa fritt.
Grunden i expressive arts teori och metodik. En översikt.
Påbörja ett eget konstnärligt skapande.

Tre dagar.
Zoom

2.
4 – 5 juni
online

Närvaro och sinnlighet genom konsten - om att skapa mening
och genuina möten.
Intermodal EXA teori. Grunden i en existentiell människosyn.
Kroppsbild och självbild. Estetisk respons och konstnärlig
gestaltning.

2 dagar
undervisning
samt annan tid
för arbetsgrupp
Zoom och
föreläsning

Hösten 2021

3.
10 – 12 september

Det trygga landskapet - om grounding och stabilisering.
Kroppsbaserad metodik. Den expressiva kroppen.
Dans/rörelse. Reglering av känslor och nervsystem.

Gästlärare:
Gunder Forss
Start av första
praktikuppgift

4.
15 – 17 oktober

Det var en gång…- om sagor, myter och berättelser. Den inre
vägvisaren.
Arbete med bild, foto, video och kortfilmer.

Gästlärare:
Anita Båge
Prel. internat

5.
3 – 5 december
eller 10 – 12 dec.

Musikresor - om musiklyssnande i terapeutiskt arbete.
Introduktion till Korta musikresor: KMR del I, och andra
receptiva musikterapimetoder. Musikens grunder/byggstenar.

Handledning

Preliminära tider Våren 2022

6.
28 – 30 januari

Livet måste ha mening - om meningsskapande, livskvalitet,
existentiella och andliga perspektiv i terapeutiska möten.
Transpersonell och existentiell psykologi i processarbete.
KMR metodik del II.
Forskningsperspektiv i existentiell hälsa och expressive arts.

Handledning
(3 grupper)

7.
18 – 20 mars

Sorgens landskap - berättelser och uttryck efter förlust.
Kollage och fotomontage och bildskapande.
Gruppterapimetodik Del I: att skapa en hållande workshop
med EXA metodik.

Gästlärare:
Erika Sinander
Handledning

8.
20 – 22 maj

Kris och utveckling - om konstnärlig metodik och
resursstärkande arbete vid psykisk ohälsa.
Arbete med EXA metodik i möte med kriser och trauma.

Gästlärare:
Handledning

Preliminära tider Hösten 2022 och avslut 2023

9.
9 – 11 september

EXIT - om expressive arts in transition.
Introduktion till en kort gruppintervention om stabilisering
efter trauma. Gruppterapimetodik Del II.

Gästlärare:
Melinda Meyer
Handledning

10.
14 – 16 oktober

Redovisning av eget konstnärligt arbete.
Fördjupad metodik och teori.

Handledning

11.
25 – 27 november

Berättelser från praktikrummet - möte med livsberättelser
genom konsten.
Redovisningar av den enskilda praktiken, teoretiska och
metodologiska perspektiv.

12.
februari 2023

Vägen vidare - om scenarios och konstnärlig gestaltning i
terapi.
Integrering, om att gå vidare och avslut.

mailto:margareta.warja@expressivearts.se

