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Konstnärliga och vetenskapliga metoder  
Research Methods in Dance Pedagogy  
 
 
Utbildning:  Kandidatprogram i danspedagogik/ Kompletterande pedagogisk 

utbildning/ Fristående kurs 
Högskolepoäng:  7,5 hp/7,5 credits 
 
Utbildningsnivå Ämne Huvudområde
 Betygsskala 
Grundnivå, ej nybörjare PE1 Danspedagogik VG, G, U 
 
Syfte 
Kursens övergripande syfte är att introducera studenten i konstnärliga och vetenskapliga 
metoder som leder fram till att studenten kan formulera en problemställning inom 
kunskapsområdet danspedagogik. 
 
Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet 
 
Särskild behörighet 

- 105 hp  inom kandidatprogrammet i danspedagogik eller motsvarande. 
 
Urval  
Programstudenter är garanterade plats på kurs. Om det finns fler behöriga sökande än 
utbildningsplatser på fristående kurs sker urval. Urvalet sker efter de sökandes meriter från 
högskoleutbildning och/eller arbetslivserfarenhet. 

 
Lärandemål 
Efter genomgången kurs skall studenten: 

- självständigt kunna formulera en problemställning inom det danspedagogiska 
kunskapsområdet 

- kunna redogöra för olika perspektiv och analysmetoder inom det 
danspedagogiska forskningsområdet 

- kunna redogöra för de centrala begreppen teori, metod och material samt deras 
inbördes relationer i det egna projektet 

- kunna planera en utforskande process som innehåller såväl praktiska som 
teoretiska utgångspunkter 

- ha förmåga att källkritiskt granska och värdera egna och andras arbeten 
- självständigt och kritiskt kunna granska och värdera källor 
- kunna förhålla sig till frågor som rör forskningsetiska principer 
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Kursinnehåll 
Kursen innehåller föreläsningar, seminarier, muntlig redovisning i grupp, egna skriftliga 
arbeten. Biblioteks- och informationskompetensuppgift samt sammanställande av PM 
för självständigt examensarbete. 
 
Kurskrav 
För att studenten ska kunna bedömas ska 
studenten  medverka vid genomgångar av uppgifter,  
aktivt delta i seminarieuppgifter samt studiebesök, 
genomföra skriftliga uppgifter både de som är av övningskaraktär och de som 
utgör examination samt genomföra biblioteks- och informationskompetensuppgift. 
 
Bedömning och examination 
Studenten bedöms genom muntliga och skriftliga uppgifter, genomförd 
sammanställning av relevant danspedagogisk forskning 
samt ett PM för det självständiga arbetet.  
 
Betygskriterier 
Väl Godkänd 
Studenten 

- har på ett självständigt sätt utformat en problemställning inom det danspedagogis
ka kunskapsområdet som visar på en kreativ och kritisk granskande förmåga 

- har på ett självständigt sätt planerat en utforskande process som innehåller såväl 
praktiska som teoretiska utgångspunkter som visar på en kritisk granskande förm
åga  

- kan i tal eller skrift kritiskt redogöra för olika perspektiv och analysmetoder inom 
det danspedagogiska forskningsområdet 

- kan i skrift redogöra för och problematisera centrala begreppen teori, metod och 
- material samt deras inbördes relationer 
- visar på en utvecklad förmåga att källkritiskt granska och värdera egna och andra

s arbeten 
- kan förhålla sig till frågor som rör forskningsetiska principer 
 

 
Godkänd 
Studenten har uppnått de angivna lärandemålen.  

Underkänd 
Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen.  

 
Läromedel 
Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2005) Textens mening och makt: metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund, Studentlitteratur. Valda delar ca 
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100 sidor 
Borgdorff, Henrik (2011) The production of knowledge in Artistic research”, in The 
Routledge Companion to Research in the Arts, London: Routledge.(10sidor) 
Dimenäs, Jörgen (red.) (2009)  Lära till lärare: att utveckla läraryrket – vetenskapligt 
förhållningssätt och vetenskaplig metodik, Stockholm: Liber Valda delar ca 100 sidor. 
Ehn, Billy& Klein, Barbro (1994) Från erfarenhet till text: om kulturvetenskaplig 
Stockholm, Carlsson. (84 sidor) 
Fraleigh, S. Horton & Hanstein, P. (red.) (1999) Researching Dance: evolving modes of 
inquiry. London: Dance Books, sid. 22-35, 62-75, 283-308 Alt: (1998) Pittsburgh, Pa: 
Univ. Of Pittsburgh Press (51sidor) 
Heyman, Ingrid. & Sandström, Birgitta (2008) Från forskningsanknytning till kritiks 
praktik. I  Heyman, I. & Sandström, B. (red)Vårdpedagogik  - framväxt, betydelse, 
perspektiv. (11 sidor) 
Kjørup, Søren (2011) Pleading for plurality: Artistic and Other Kinds of Research, in 
The Routledge Companion to Research in the Arts, London: Routledge. (10sidor) 
 
Internetreferenser: 
Vetenskapsrådet, u,å., Forskningsetiska principer inom humanistisk – 
samhällsvetenskaplig forskning, http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikrelerhs.pdf 
 
Förutom obligatorisk litteratur tillkommer artiklar omfattande 100 sidor. 
 
Referenslitteratur 
Borr, Vivien (1991) Social Constructionalism, London &New York: Routledge, s 2- 
14,178-185 
Dyrssen, Catherina: “Navigating in Heterogeneity: Architectural Thinking and Art- 
Based Research”, in The Routledge Companion to Research in the Arts, London: 
Routledge. 
Graff,Gerald & Cathy Birkenstein (2005) They Say / I Say – The Moves that Matters in 
Academic  Writing, New York, Northon and Co 
Grönlund, E. & Wigert, A.(2004) red. Röster om danspedagogik Chora – skriftserie för 
forskning, volym 5, Stockholm: Carlssons. 
Hammergren, Lena (2009) Dans och historiografiska reflektioner. Polen: STUTS 
Horton Fraleigh, S. & Hanistein, P. (1999) eds,  Researching Dance London: Dance 
Books 
Kjörup, Sören (1999), Människovetenskaperna: Problem och traditioner inom 
humanioras vetenskapsteori, Lund: Studentlitteratur. 
Preston_Dunlop, Valerie & Sanches- Colberg, Ana (2002) Dance and the performative: 
A ChoreologicalPerspective – Laban and Beyond,London:Verve publ. 
Redbark-Wallander, Ingrid mfl (2009) Kroppsspråk och tankesprång. Stockholm: 
STUTS. 
Shapiro, Sherry (1998)  Pedagogy and Politics of the Body: A critical praxis. Garlands 
publ. 
Staffan, Stukat (2005) Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 
Studentlitteratur. 

http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikrelerhs.pdf
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Widerberg, Karin (2003) Vetenskapligt skrivande- kreativa genvägar. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
 
  


