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Kursplan 

Studiopraktik och konstnärlig process, 7,5 hp 
Studio practice and artistic process, 7.5 credits 

 

Kurskod: DA106G Huvudområde: Koreografi 
Institution: Institutionen för dans Successiv fördjupning: G2F 
Betygsskala: U-G  
Utbildning:  
Fristående kurs  
  
  
Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare Fastställd av: Utskottet för kursplaner på grundnivå 
Ämnesgrupp: DA2 Fastställandedatum: 2020-10-02  
Utbildningsområde: Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
Dans 100% Giltig från: ST 2021 
   
   

 

Behörighetskrav 

Grundläggande behörighet:  

för studier på grundnivå  med undantag från Svenska 1, 2, 3 och Engelska 6. 

Särskild behörighet:  

60 hp i koreografi eller dans eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom koreografi eller dans 

eller närliggande performatikva praktiker.  

Urval 

Urval görs genom bedöming av genomförbarheten av den sökandes projektidé, i relation till 

kursinnehållet. 

Undervisningsspråk 

Engelska som huvudspråk.  

Kursinnehåll  

Studenten ges möjlighet att vidareutveckla sin konstnärliga idé genom handledning och arbete 

med feedback som metod för konstnärlig fördjupning. Kursen innehåller workshops i metoder 

för feedback, eget arbete i studio, enskild handledning/samtal med handledare, samt skrivarbete 

som vidareutvecklar studentens förmåga att formulera och artikulera sin konstnärliga process. 

 

 

Undervisningsformer 

Workshops, feedback, individuell handledning och eget arbete.  
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Lärandemål  

 

Studenten ska efter avslutad kurs: 

1. kunna arbeta med och vidareutveckla sin konstnärliga ide 

2. kunna reflektera och artiklera över den egna konstnärliga processen under kursens gång 

3. visa kunskap och förstående kring de feedbackmetoder som används under kursen. 

 

Examination  

 

 (1001) Skriftlig uppgift och praktisk redovisning, 7,5 hp, gällande lärandemål 1, 2 och 3. 

 

Om en student får underkänt på ordinarie examination får studenten genomgå ytterligare  

examinationstillfällen för att få godkänt resultat.   

I särskilda fall, vid exempelvis sjukdom eller skada, kan vissa delar examineras genom 

särskild uppgift.   

 

Om en student har beslut från Stockholms konstnärliga högskola om särskilt pedagogiskt stöd 

på grund av funktionsnedsättning, får examinator besluta om alternativa examinationsformer för 

studenten. 

Kurskrav  

- 

Läromedel 

Referensmaterial:  

Borstel, J & Lerman, L (2003) Liz Lerman´s Critical Response Process: a method for getting 

useful feedback on anything you make, from dance to dessert 

https://philosophy.teachable.com/p/learning-from-feedback (2020-09-14) 

Andra relevanta artiklar och kortare texter samt videos kan förekomma att komplettera 

läromedelslistan 

 

Kursvärdering 

Kursen utvärderas i enlighet med Riktlinjer för kursvärderingar. 

Ersätter tidigare kurs 

Kursen ersätter DOCH sommarresidens 7,5 hp, kurskod: D1088G.  
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Övrigt 

Studenten förväntas delta i så många moment som möjligt under kursens gång för att 

framgångsrikt nå lärandemålen för kursen. 


