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Kursplan 

Crip: koreografi, 7,5 högskolepoäng 
Crip: choreography, 7,5 credits 

 
Kurskod: D1059G Huvudområde: Dans 
Institution: Institutionen för dans Fördjupningsnivå: GXX 
Betygsskala: U-G Faställd av: Kursplanenämnden 
Utbildning: Fastställandedatum: 2018-08-28 
Fristående kurs Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
       
Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare Giltig från: VT 2019 
Ämnesgrupp: DA2  
Utbildningsområde:  
Dans 100%  
   
   

 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet för studier på grundnivå       samt  

Särskild behörighet 

• 45 hp inom dans, koreografi eller scenkonst, eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom 
dans, koreografi och eller scenkonst.  

Urval 
Urval till kursen görs genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar. 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 
Svenska som huvudspråk, därtill kommer engelska att förekomma. 

Syfte  
Kursens syfte är att studenten utvecklar sin förmåga att arbeta i eller med koreografiska 
processer och metoder. Kursen syftar också till att studenten reflekterar kring begreppen crip 
och koreografi genom praktik och teori. 

 

Kursinnehåll  
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Kursen innehåller fysiskt och teoretiskt arbete kring begreppet koreografi och dess metoder och 
processer. Kursen innehåller även fysiskt och teoretiskt arbete kring temana cripteori, criptid, 
dys_samtal, språkligheter, delaktighet och deltagande. 

Undervisningsformer  

Diskussioner, lärarledd undervisning, handledning, individuellt arbete 

Lärandemål  
Studenten ska efter avslutad kurs kunna: 

• visa ökad förmåga att diskutera koreografibegreppet 

• visa utvecklad kunskap om begreppet crip   

• visa utvecklad kunskap om koreografiska praktiker 

• visa utvecklad praktisk förmåga i koreografiska processer     

• diskutera och reflektera kring de teman som presenterats i kursen 
 

Kurskrav 
Kursen kräver deltagande, arbete med handledning samt genomförande av förelagda uppgifter 
och eget arbete. Intensivperioderna är obligatoriska. Komplettering krävs vid frånvaro. Formen 
för detta beslutas i samråd mellan examinator och student. 

Examination  
Examination sker genom praktisk och skriftlig eller muntlig uppgift vid slutet av kursen. 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 
Kursen ersätter -.  

Överlappar annan kurs 
Kursen överlappar Variationer i funktion och koreografi D1040G och kan inte ingå i examen 
tillsammans med denna.  

Kommentar  
- 

Betygskriterier 
  
Godkänd  

Studenten har uppfyllt de angivna lärandemålen.  
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Underkänd  

Studenten har inte uppfyllt lärandemålen. 

Läromedel 

Sandström, Frida (red.) (2015), Kroppsfunktion: en antologi, Stockholm: c.off (151 sid),  

ISBN: 9789163791727  (inläst) 

IMPERFEKTA (2017), c.off, ISBN: 978-91-983866-7-(inläst) 

Burrows, Jonathan (2013). A choreographer's handbook Jonathan Burrows. Johanneshov: 
MTM (inläst) 

 

Konstnärliga och vetenskapliga artiklar samt video kan tillkomma.  
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