
 

 
 

Kursplan 

Metoder och former för skrivande i relation till konstnärliga 
praktiker, 7,5 högskolepoäng 
Methods and forms of writing in relation to artistic practices, 
7,5 credits 
 
Kurskod: D1015G Huvudområde: Dans 
Institution: Institutionen för dans Fördjupningsnivå: GXX 
Betygsskala: U-G Faställd av: Kursplanenämnden 
Utbildning: Fastställandedatum: 2015-02-19 
Fristående kurs  
Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare Giltig från: ST 2015 
Ämnesgrupp: DA2  
Utbildningsområde:  
Dans 100%  
 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet för studier på grundnivå med undantag för Svenska 1, 2, 3 och 
Engelska 6 samt  

Särskild behörighet 

• 60 hp inom dans eller scenkonst eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom dans- eller 
scenkonst och 

• arbetslivserfarenhet inom dans- eller scenkonst på en konstnärligt avancerad nivå 

Urval 
Urval till kursen görs genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar. Till 
ansökan bifogas en presentation av en konstnärlig idé som kan vara utgångspunkt för arbetet 
med skrivande inom kursen. I bedömningen tas hänsyn till tidigare utbildning och kunskap, 
arbetslivserfarenhet eller andra erfarenheter värdefulla för den sökta kursen. I bedömningen tas 
särskild hänsyn till konstnärlig erfarenhet/verksamhet med fokus på och anknytning till 
kursinnehållet.   

Undervisningsspråk 
Engelska som huvudspråk.   

Syfte  
Kursen riktar sig till personer som arbetat som dans- eller scenkonstnärer men som inte har 
utvecklat en egen form för skrivande. Kursens syfte är att problematisera, undersöka och 
experimentera med den immanenta relationen mellan samtida konst – med fokus på dans och 
koreografi – och olika former och metoder för skrivande. Dessutom är kursens syfte att närma 
sig denna problematik från framförallt två håll: skrivande som ett verktyg och ett sätt att 'tänka' i 
en konstnärlig process och skrivande eller text 'som' konst, dans eller koreografi.    
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Kursinnehåll  
Kursen ges i tre delar: 1. En intensivvecka med cirka 4-5 heldagar med föreläsningar, seminarier 
och workshops. 2. En månad av eget individuellt arbete med individuell handledning. 3. En 
intensiv avslutningsvecka med presentationer och diskussioner av varandras texter.  

Kursen består av workshops och seminarier där olika metoder och former för skrivande i 
relation till en konstnärlig praktik diskuteras och presenteras genom skriftliga övningar och 
exempel. Efter de inledande föreläsningarna, workshops och seminarierna arbetar studenten på 
egen hand med ett antal utvalda metoder och former för skrivande. Vid examinationen 
presenterar studenterna individuellt sina texter samt analyserar och diskuterar varandras texter 
och på vilket sätt de problemtaiserar relationen mellan konstnärlig praktik och skrivande.    

Undervisningsformer  

Föreläsningar, seminarier, workshops, individuell handledning och eget arbete.  

Lärandemål  
  
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• kunna reflektera över hur skrivande kan användas som ett verktyg i utarbetandet av den 
konstnärliga processen,  

• kunna använda någon form av skrivande som kan presenteras 'som' och/eller i relation till en 
konstnärlig praktik eller verk,     

• kunna diskutera sin egen och andras texter 

Kurskrav 
Studenten ska närvara vid och delta aktivt i 80% av all lärarledd undervisning, samt utföra de 
skriftliga och muntliga uppgifter som ingår i kursen.   

Examination  
  
Kursen examineras genom praktisk och skriftlig examination vid kursens slut. 
 

Om en student får underkänt på ordinarie examination får studenten genomgå ytterligare fyra 
examinationstillfällen för att få godkänt resultat. 

I särskilda fall, vid exempelvis sjukdom eller skada, kan vissa delar examineras genom särskild 
uppgift. Varje enskilt fall bedöms i samråd mellan ansvarig/a lärare och eventuella behandlare.  

Betygskriterier  
  
Godkänd  

Studenten har uppnått de angivna lärandemålen.  

Underkänd  
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Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen. 
 

Läromedel 
Acker, Kathy, 2002, Essential Acker: The Essential Writing of Kathy Acker, Grove Press, New 
York. (320 pp) 

Alberro, S and Stimson, B (eds.) 2011, Institutional Critique: An Anthology of Artists' Writings, 
MIT Press, Cambridge Massachussets. (512 pp) 

Rainer, Yvonne, Feelings Are Fact, 2013 MIT Press, Cambridge Massahussets. (504 pp) 

 

Artiklar kan tillkomma.  
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