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Kleinteknik™ – fördjupad process  
Klein Technique™ –  Deepened Process 

 

 

Utbildning:   Fristående kurs   

Högskolepoäng:  7,5 hp 

 

 

Utbildningsnivå Ämnesgrupp Huvudområde Betygsskala 

Grundnivå, ej nybörjare DA2                     Dans                     VG, G, U  

 

Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier  

 

Särskild behörighet:  

- Kleinteknik™ 7,5 hp eller motsvarande 

 

Syfte 
Kursen syftar till att genom Kleintekniken driva och utveckla en specifik frågeställning i 

relation till den egna konstnärliga och/eller pedagogiska praktiken. Att med 

Kleintekniken som utgångspunkt och redskap, i en ständig växling mellan teori och 

praktik, fördjupa, och på så sätt vidare utveckla, den frågeställning som ligger till grund 

för antagningen till kursen. 

 

Urval  
Om det finns fler behöriga sökande görs ett urval. Urvalet är baserat på inskickade 

meriter och den frågeställning som den sökande formulerat i sin ansökan.  

 

Lärandemål 
Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 

 kroppsligt och teoretiskt visa en fördjupad kunskap och förståelse för 

Kleinteknikens principer och utförande  

 muntligt och skriftligt på ett fördjupat sätt reflektera över sin egen träning samt 

hitta en teoretisk modell för att arbeta med den egna processen i förhållande till 

Kleinteknik™ och den egna frågeställningen 

 kritiskt värdera och relatera Kleinteknikens möjligheter i förhållande till det 

egna konstnärliga och/eller pedagogiska praktiken i relation till den egna 

frågeställningen 

 

Kursinnehåll 
Kursen innehåller träning, kroppsligt fysiskt lärande, diskussioner och eget arbete samt 

skriftliga uppgifter utifrån den egna processen och frågeställningen.  
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Kurskrav 
För att kunna bedömas inom ramen för kursens lärandemål krävs minst 80 procent närvaro 

och aktivt deltagande i kursen. Komplettering krävs vid frånvaro. Studenten ska ha 

genomfört alla angivna uppgifter.  

 
Kommentarer 
Kursen ger möjligheter till fördjupning av kurserna i Kleinteknik™ och Kleinteknik™ 

fortsättning, men inte rätt att undervisa i Kleinteknik™ då detta kräver certifiering från 

Susan Klein School of Dance  

 

Bedömning och examination 
Studenten bedöms under kursens gång i redovisningar av uppgifter och i diskussioner. 

Studenten examineras i praktiska uppgifter, processdagbok och i teoribaserad text. Som 

betygsskala används Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. 

 

Betygskriterier 
Väl Godkänd 

Studenten har, utöver betygskriteriet för godkänd, i träning tydligt visat utvecklad 

förmåga att arbeta kontinuerligt med att fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom 

Kleinteknik™. Studenten har i skrift och praktiskt utförande visat självständig förmåga 

till analys samt ett personligt reflekterande förhållningssätt till sin arbetsprocess som 

integrerar den egna frågeställningen. 

 

Godkänd 

Studenten har uppfyllt de angivna lärandemålen.  

 

Underkänd 

Studenten har inte uppfyllt de angivna lärandemålen.  

 

Läromedel 
Beverly Hale, Robert & Coyle, Terence (1988) Albinus on Anatomy. New York: Dover 

Publications Inc. (Sid. 155-179) 

 

Bales, Melanie & Nettl-Fiol, Rebecca (2008) the body eclectic. University of Illinois 

Press. (264 sid.) 

 

Wozny, Nancy (2010) “Taking Somatics off the Mat and into the dance class” i Dance 

Teacher March 2010:32,3. (Sid 38-42) 
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http://www.kleintechnique.com/kt_not-release-technique.pdf (2 sid.) 

 

Klein, Susan (2005) Mission of State. 

http://www.kleintechnique.com/kt_2010Mission.pdf  (1 sid.) 

Mahler, Barbara (2013) Thoughts on Klein Technique 
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placement/ (2 sid.) 
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