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Beslut

Denna kursplan är fastställd av Teater- och dansvetenskapliga ämnesnämnden 2009-09-02 på delegation från
styrelsen för Institutionen för musik- och teatervetenskap 2005-03-16.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Filosofie kandidatexamen 120 p/Kandidatexamen 180 hp, varav minst 40 p/60 hp i teatervetenskap med
dansinriktning, eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
DANC

Benämning
Dans och kulturteori

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursens tema är dans, kropp och kulturteori och omfattar olika essentialistiska och konstruktivistiska
perspektiv som ställs i relation till levd erfarenhet, diskursiva formationer och historiska kontexter. Temat
inkluderar olika teorier om kroppen samt hur etnicitet, ras, nationalitet, genus och sexualitet interagerar inom
skilda dansområden.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs har studenten visat sin förmåga att:
- kritiskt och systematiskt integrera kunskap om dans, kropp och kulturteori för att kunna analysera dans i
olika kontexter,
- utifrån fördjupad metodkunskap och fördjupad insikt i analysmetoder kritiskt och självständigt identifiera
och formulera frågeställningar och med adekvata metoder genomföra ett kortare analysarbete inom den givna
tidsramen.
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, teoretiska och praktiska seminarier. Undervisningens form och
omfattning kan anpassas till såväl antalet studenter på kursen som institutionens ekonomiska situation.
Kunskapskontroll och examination

a) Kursen examineras på följande vis: genom aktivt deltagande i seminarier, ett fältarbete följt av muntlig
redovisning samt en kortare skriftlig uppgift.
b) Betygssättning sker enligt en sjugradig betygsskala: A, B, C, D, E, Fx och F.
c) Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
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d) Vid underkännande gäller att studerande som fått betyget Fx och F på ett prov har rätt att genomgå fyra
ytterligare prov så länge kursen ges för att uppnå lägst betyget E.
Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
Studerande som fått betyget Fx och F på prov två gånger av en och samma examinator har rätt att få en annan
examinator utsedd för att bestämma betyg på provet, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom
ska göras till institutionsstyrelsen.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan. Dock gäller fortfarande begränsningarna enligt
punkt 21 ovan.
För överensstämmelser med det tidigare kurssystemet hänvisas till institutionens studievägledare/studierektor
eller motsvarande.
Begränsningar

Kursen får ej tillgodoräknas samtidigt med motsvarande kurser lästa vid andra lärosäten.
Övrigt

Undervisningen sker i form av en veckolång intensivkurs vid Stockholms universitet, med efterföljande tid
för skriftlig uppgift, och bedrivs övervägande på engelska. Den skriftliga examinationen kan göras på svenska
eller engelska.
Kurslitteratur
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