
Kursplan 

Att desorientera vithet och heterosexualitet, 15 högskolepoäng 
Desorienting whiteness and heterosexuality, 15 credits 

 
Kurskod: D1087G Huvudområde: Dans 
Institution: Institutionen för dans Fördjupningsnivå: GXX 
Betygsskala: U-G Faställd av: Lokala utskottet för kursplaner på DOCH 
Utbildning: Fastställandedatum: 2019-05-28 
Fristående kurs Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
       
Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare Giltig från: VT 2020 
Ämnesgrupp: DA2  
Utbildningsområde:  
Dans 100%  
   
   

 

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

Syfte  
Kursen syftar till att studenten skapar sig en överblick över Sara Ahmeds tankar kring vithet och 
heterosexualitet som orienteringspunkter och hur desorienteringen av dessa kan användas som 
konstnärliga strategier inom scenkonst och performance. Kursen syftar vidare till att studenten 
relaterar till dessa strategier och metoder i ett eget praktiskt arbete med syfte att formulera 
queera och dekoloniserande orienteringspunkter.  

Kursinnehåll  
Kursen kommer att utgå från teori och analys och att belysa dem med konstnärliga exempel.  



 

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 vithet och heterosexualitet i relation till 
konstnärlig praktik 

• problematisera och diskutera hur Sara Ahmeds teorier kring orienteringspunkter kan 
appliceras på konstnärliga perspektiv och praktiker 

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

• visa förmåga att arbeta med metoder och strategier som tar utgångspunkt i konstnärliga 
uttryck utanför scenkonstens normativa format och publiktilltal 

 

Kurskrav 
- 

Examination  
Kursen examineras genom ett praktiskt arbete/presentation/redovisning individuellt eller i 
grupp. bedömning sker gång genom deltagande i workshops och återkopplande samtal. 

 

Ersätter tidigare kurs 
Kursen ersätter -.  

Överlappar annan kurs 
- 

Kommentar  
- 

Betygskriterier 
Godkänd 

- Studenten har uppnått de angivna lärandemålen 

Underkänd 



- Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen 

Läromedel 
Ahmed, Sara:  Queer Phenomenology, Duke University Press, 2006 

Ahmed, Sara:  A Phenomenology of Whiteness, Volume: 8 issue: 2, page(s): 149-168 

Issue published:  2007. 
 
Ytterligare aktuella konstnärliga och vetenskapliga artiklar kan tillkomma.  
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