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Kursplan 

Communitas, konstnärliga uttryck med sociala och/eller 
interaktiva dimensioner, 7,5 högskolepoäng 
Communitas, Artistic Expressions with Social and/or 
Interactive Dimensions, 7,5 credits 
 

Kurskod: D3103G Huvudområde: Koreografi 
Institution: Institutionen för danspedagogik Fördjupningsnivå: GXX 
Betygsskala: U-G Faställd av: DOCH:s lokala utskott för utbildningsplaner 

och kursplaner 
Utbildning: Fastställandedatum: 2018-03-06 
Fristående kurs Revideringsdatum: 20             
       
Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare Giltig från: HT 2018 
Ämnesgrupp: KO2  
Utbildningsområde:  
Dans 100%  
   
   

 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet för studier på grundnivå samt  

Särskild behörighet 

• 30 hp från högskolestudier eller motsvarande 

Urval 
Urval till kursen görs genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar. I 
bedömningen tas hänsyn till tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller andra erfarenheter 
värdefulla för den sökta kursen. I bedömningen tas särskild hänsyn till erfarenhet av arbete med 
konstnärlig verksamhet med fokus på och anknytning till kursinnehållet. 

 

Undervisningsspråk 
Svenska som huvudspråk, därtill kommer engelska att förekomma. 

Syfte  
Kursen syftar till att studenten utvecklar en grundläggande kunskap om konstnärliga projekt och 
processer, och deras relation till politiska och sociala kontexter. Kursen syftar också till att 
studenten utvecklar sin förmåga att arbeta med metoder och strategier som tar utgångspunkt i 
konstnärliga uttryck med sociala och/eller interaktiva dimensioner och som arbetar utanför 
scenrummets normativa format och publiktilltal. Kursen syftar dessutom till att studenten 
belyser och problematiserar begreppet Community dans, såväl som begrepp som historisk 
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företeelse. Ytterligare syftar kursen till att studenten tillskansar sig en inblick i interaktivt arbete 
med lokala och olika medborgargrupper. 

Kursinnehåll  
Kursen innehåller teoretiskt och praktiskt arbete i form av studiebesök, läsecirkel, fallstudier 
samt möten med konstnärer och konstnärligt arbete. 

 

Undervisningsformer 

Föreläsningar☒ Seminarier☒ Lärarledd undervisning☐ 

Work-shops☒ Handledning enskilt☐ Handledning i grupp☒ 

Individuell coaching☐ Tvåpartssamtal☐ Trepartssamtal☐ 

Lärandemål  
  
Studenten ska efter avslutad kurs kunna: 

• reflektera över egna och andras förhållningssätt till Community (art). 

• problematisera och diskutera hur Community projekt tar hänsyn till konstnärliga och 
samhälleliga perspektiv.   

• diskutera om konstnärliga uttryck utanför scenrummet  

• diskutera och reflektera kring de teman som presenterats i kursen 

• visa förmåga att arbeta med metoder och strategier som tar utgångspunkt i konstnärliga 
uttryck utanför scenrummets normativ format och publiktilltal. 

 

Kurskrav 
Kursen kräver genomförande av förelagda uppgifter. Schemalagda perioder är obligatoriska. 
Komplettering krävs vid frånvaro. Formen för detta beslutas i samråd mellan examinator och 
student. 

Examination  
Kursen examineras genom  
Kursen examineras formativt vid fysiska träffar samt summativt genom en skriftlig uppgift 
som är en kollegial reflektion. Om en student får underkänt på ordinarie examination har 
studenten rätt att genomgå ytterligare högst fyra examinationstillfällen för att få godkänt 
resultat. 

 
 

Ersätter tidigare kurs 
- 
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Överlappar annan kurs 
- 

Kommentar  
      

Betygskriterier 
Godkänd  

Studenten har uppnått de angivna lärandemålen.  

Underkänd  

Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen. 

 

Läromedel 
Ali, Suki (2004) Racialized Bodies: Learning to see Difference. I  Cultural Bodies: 
Ethnography and Theory eds. Jamilah Ahmed & Helen Thomas, Oxford: Blackwell publ. 
s. 76-78, 84 97  
 
Bishop, Claire. (2012). Artificial hells: participatory art and the politics of spectatorship. 
London: Verso  
 
Henriksen, Jan-Olav (2013) Etik i arbete med människor. Lund: Studentlitteratur AB. 
(Översiktligt hela boken)   
 
Kolb, A  (2011) Dance and Politics, Frankfurt am Main &New York: Peter Lec  s 10-25  
 
Lepecki (2001) Dance without distance. publ  Ballet-Tanz 2001 02 01.  ( artikel 3 sidor)  
 
Lepecki, André (red.) (2012). Dance. Cambridge, MA: MIT Press  
 
van Erven, E (2001) Community Theatre: Global Perspectives, London New York: 
Routledge s 1-14  
 
 
Referenslitteratur 
 
Kester, Grant H. (2011). The one and the many: contemporary collaborative art in a 
global context. Durham, N.C.: Duke University Press 
 
 Konstnärliga och vetenskapliga artiklar kan tillkomma.  
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