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Kursplan 

Postkoloniala strategier inom scenkonst och aktivism , 7,5 
högskolepoäng 
Postcolonial strategies within performing arts and activism, 
7,5 credits 
 

Kurskod: D1050G Huvudområde: Koreografi 
Institution: Institutionen för dans Fördjupningsnivå: GXX 
Betygsskala: U-G Faställd av: DOCH:s lokala utskott för utbildningsplaner 

och kursplaner 
Utbildning: Fastställandedatum: 2018-02-21 
Fristående kurs Revideringsdatum:       
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 inom det konstnärliga fältet  

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 skapar sig en överblick av olika exempel på hur avkolonisering 
och dekonstruktion kan användas som konstnärliga strategier inom bildkonst, scenkonst och 
aktivism. Kursen syftar vidare att till att studenten relaterar dessa strategier och metoder i ett 
eget praktiskt arbete inom kursen. 
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Kursinnehåll  
Kursen kommer att utgå från konstnärliga exempel för att sedan belysa dem med teorier och 
analys. Stor vikt läggs också vid att arbeta i grupp och göra ett eget arbete i relation till kursens 
tematik. 

Undervisningsformer 

Föreläsningar☒ Seminarier☒ Lärarledd undervisning☒ 

Work-shops☒ Handledning enskilt☐ Handledning i grupp☒ 

Individuell coaching☐ Tvåpartssamtal☐ Trepartssamtal☐ 

Lärandemål  
  
Studenten ska efter avslutad kurs kunna: 

• överblicka hur emanciperade uttryck kan verka inom konst och aktivism. 

• analysera olika strategier för avkolonisering och dekonstruktion i konst och aktivism. 

• tillämpa och relatera strategier och metoder som tagits upp under kursen i praktiskt arbete. 
 

Kurskrav 

Lärarledda lektioner är obligatoriska. Det krävs minst 80 % närvaro på kursen. 

Examination  
  
Kursen examineras genom ett praktiskt arbete/presentation/redovisning inför gruppen. 
Examination sker också muntligt under kursens gång genom deltagande i workshops och 
återkopplande samtal.  
 

       

Ersätter tidigare kurs 
- 

Överlappar annan kurs 
- 

Kommentar  
- 
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Betygskriterier 
 

Godkänd  

Studenten har uppnått de angivna lärandemålen.  

Underkänd  

Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen. 

 

 

Läromedel

Reni Eddo-Lodge (2017), Why I'm No Longer Talking to White People About Race, 
Bloomsbury Publishing PLC (249 sidor) 

Ta-nehisi Coates (2015), Between the world and me, Random Hose inc (176 sidor) 

Chinua Achebe (2010), Things fall apart, everyman's Library (576 sidor) 

Warsan Shire (2011), Teaching my mother how to give birth, Publishing Limited (38 sidor) 

 

Referenslitteratur:  

Mark Godfrey, Zoe Whitley, Mark God) frey (2017) Soul of a Nation: Art in the Age of Black 
Power, Distributed Art Publishers (256 sidor) 

BAT: Bridging Art + Text, Eistrup, Michelle & Annemari Brogaard Clausen et al, 2017, 
https://www.printedmatter.org/catalog  
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