Konstnärliga fakulteten

MUHG42, Normkritik genom rörelse, fortsättningskurs, 7,5
högskolepoäng
Norm Criticism through Movement, Continuing Course, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 2017-0906 att gälla från och med 2018-01-15, vårterminen 2018.

Allmänna uppgifter
Fristående kurs.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs skall den studerande
• självständigt använda normkritik som analytiskt verktyg
• med viss säkerhet använda centrala begrepp och föreställningar inom områdena
normkritik och intersektionalitet
• visa fördjupad kunskap om normers inverkan på individers förutsättningar i livet
och samhället
• visa fördjupad förmåga att reflektera över sin egen position i olika normsystem
• utförligt reflektera över växelverkan mellan individuella värderingar och kollektiva
normer
• visa fördjupad förmåga att kroppsligt gestalta utifrån specifika bilder
• föra medvetna val i sin kroppsliga gestaltning
• visa fördjupad förståelse för hur normer och normbrytande förkroppsligas
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Kursens innehåll
•
•
•
•

praktiska rörelseövningar som synliggör och ifrågasätter normer och normalitet
normers konstruktion och manifestation inom organisationer och institutioner
rytmik och dans som samhällsfenomen
rytmik och dans ur ett normkritiskt perspektiv med fokus på ålder och
funktionalitet
• lek som konstnärligt och normkritiskt verktyg
• medveten kroppslig gestaltning genom specifika bilder

Kursens genomförande
Undervisningen bygger på ett aktivt samspel mellan lärare och studenter i form av
föreläsningar, seminarier, handledning och övningar individuellt och i grupp. All
undervisning sker enligt modellen upplevelse - reflektion - generalisering. Varje
moment tar sin utgångspunkt i praktiska övningar, som sedan diskuteras och kopplas
till aktuell forskning.

Kursens examination
Kursen examineras genom individuell redovisning av ett exempel på konsekvenser
förkroppsligad normalitet i en organisation eller institution, skriftligt och
muntligt/praktiskt.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

Förkunskapskrav
Godkänt betyg i Normkritik genom rörelse, MUHG40 alternativt motsvarande
kunskaper (såsom genusvetenskap, sociologi, intersektionalitet, normkritik/normalitet,
dans, scenisk gestaltning el. liknande).

Övrigt
Kursutvärdering
Kursen utvärderas formativt och/eller summativt vid kursens slut. Övergripande frågor
kring mål, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara centrala.
Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen
tillhanda och resultatet av utvärderingen skall vara tillgänglig för studenter.
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Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års
kurs.
Litteratur och övriga läromedel
https://lu.app.box.com/files/0/f/37407087650/1/f_220955786084
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Prov/moment för kursen MUHG42, Normkritik genom rörelse,
fortsättningskurs
Gäller från V19
1901 Delprov 1, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1902 Delprov 2, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

