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Kursplan 

Konst, kropp och kultur - dansteori 1, 7,5  högskolepoäng 
Art, Body and Culture - Dance Theory 1, 7,5 credits 

 
Kurskod: PED309 Huvudområde: Danspedagogik 
Institution: Institutionen för danspedagogik Fördjupningsnivå: GXX 
Betygsskala: U-G-VG Faställd av: Kursplanenämnden 
Utbildning: Fastställandedatum: 2013-10-14 
Kandidatprogrammet i danspedagogik  
Ämneslärarprogrammet i dans 
Fristående kurs 

Revideringsdatum: 2015-06-11, 2015-10-22 

Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare Giltig från: VT 2016 
Ämnesgrupp: PE1  
Utbildningsområde:  
Dans 100%  
   
   
 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet för studier på grundnivå (inklusive Engelska 6) samt  

Särskild behörighet 

• Minst 30 hp godkänd från år 1 inom kandidatprogrammet i 
danspedagogik/ämneslärarprogrammet i dans 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/samt arbetslivserfarenhet.  

Undervisningsspråk 
Svenska som huvudspråk, därtill kan andra skandinaviska språk och engelska förekomma.   

Syfte  
Kursen har som syfte att introducera och bearbeta perspektiv och teorier inom konst, kropp och 
kultur. Syftet är också att ge studenten förståelse för och förmåga till kritiskt reflekterande kring 
samtida kulturteori. Kursen syftar till att ge ett brett interkulturellt perspektiv som bas för en 
konstnärligt och kulturellt grundad yrkesroll.  

Kursinnehåll  
Kursen omfattar två teman: Konst och kultur samt Dans och kultur som belyses utifrån konst- 
och kulturteoretiska perspektiv. Kursen introducerar teorier och samtida kunskapsbildning om 
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kroppen. Studenten möter olika kulturella och konstnärliga förhållningssätt genom litteratur, 
bild och video, forskning, föreläsningar, fysiska möten och studiebesök.   

Undervisningsformer  

Föreläsningar, workshops, seminarier, studiebesök och peer review. 

Lärandemål  
  
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• muntligt och i skrift visa kunskap om och förståelse för centrala konstteoretiska frågor inom 
dansområdet och inom andra konstformer samt kritiskt analysera och tolka källmaterial  

• visa förmåga att identifiera, reflektera och kritiskt diskutera dans och kropp utifrån samtida 
kulturteoretiska perspektiv samt visa förståelse för ett interkulturellt perspektiv på 
dansområdet  

• visa grundläggande kunskap om samt förmåga att både muntligt och skriftligt reflektera 
kring olika teoretiska definitioner av begreppen konst och kultur i relation till den egna 
framtida yrkesrollen 

 

Kurskrav 
Studenten ska medverka vid genomgångar av uppgifter och grupparbeten. Dessutom ska 
studenten aktivt delta i seminarieuppgifter, studiebesök samt genomföra skriftliga övnings- och 
examinationsuppgifter. 

Examination  
  
Kursen examineras genom en skriftlig uppgift som diskuterar konst och kulturbegreppet utifrån 
den egna yrkesrollen samt en muntlig redovisning av ett grupparbete som behandlar 
danspedagogiska frågeställningar och olika perspektiv baserat på teorier om det mångkulturella 
samhället. 
 

Om en student får underkänt på ordinarie examination har studenten rätt att genomgå ytterligare 
högst fyra examinationstillfällen för att få godkänt resultat. 

Ersätter tidigare kurs 
- 

Överlappar annan kurs 
-  

Kommentar  
Kursen ingår som ämnesstudier i dans i ämneslärarprogrammet i dans. Kursen kan även ges på 
distans. 
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Betygskriterier  
  
Väl godkänd 
Utöver kriterier för Godkänd kan studenten identifiera flera olika exempel på centrala 
konstteoretiska frågor inom konstformer samt bidra med olika perspektiv på dem. Studenten 
visar god förståelse och kunskap i sin diskussion av olika estetiska och kulturella perspektiv 
med väl valda hänvisningar till kurslitteraturen. Studenten visar analytisk och kritisk förmåga i 
reflektionen kring olika definitioner av begreppen konst och kultur i relation till den framtida 
yrkesrollen. Studenten kan utforma kortare skriftliga referat och argumenterande texter som är 
väl disponerade och som uppfyller grundläggande vetenskapliga krav på korrekta referenser 
 
Godkänd  

Studenten har uppnått de angivna lärandemålen.  

Underkänd  

Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen. 

Läromedel 
Adshead, Janet (1988) Dance Analysis – Theory and Practice. London: Dance Books 

Billgren, Ernst (2008) Vad är konst och 100 andra jätteviktiga frågor. Stockholm: Bokförlaget 
Lagenskiöld.  

Birringer, Johannes: Dance and Not Dance, s. 10-27 in A Journal of Performance and Art, 
volume 27 nr.2, May 2005, (s.10-27).  

Brown, Trisha: Locus, i Koreografier, red. Caprioli & Wallenstein, Skriftserien Kairos nr.13, 
Raster Förlag, 2008, (s.293-296). 

Césaire Aimé (f.publ 1955): Om kolonialismen, Postkoloniala studier,(nr 7), Skriftserien Kiaros, 
Malmö & Umeå: Raster förlag, (s. 31-72) 

Cohen, Selma Jeanne: Dance as an Art of Imitation, in What Is Dance?, ed. Copeland & Cohen, 
Oxford University Press, 1983, (s. 15-21). 

Ehn, Billy & Löfgren, Orvar (2001) Kulturanalyser. Malmö: Gleerups. (s. 8-80, 125-144, 150-
164) 

Emt, Ewa Jeanette: Baumgarten och den moderna Estetikens födelse, ur Konsten och 
konstbegreppet, Skriftserien Kairos, nr. 1, Raster Förlag, 1996. (s. 7-20)(elektroniska kopior) 

Huntington, Samuel (2006) Civilisationernas kamp – mot en ny världsordning, Stockholm: 
Atlantis, ( ref.litteratur) 

Liedman, Sven-Erik (2004) Konst och vetenskap – ett idéhistoriskt perspektiv, ur Årsbok2004 
för Konstnärlig FoU, Vetenskapsrådet. (s. 17-35) 

Lorentz, Hans Bo Bergstedt (2006) Interkulturella perspektiv – Pedagogik i mångkulturellt 
lärande. Lund:  Studentlitteratur (s. 13-32) 
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Mulinari, Diana & Sandell, Kerstin Black Cultural studies och Postcolonial (feministisk) 
forskning.”( 2007), Kulturstudier i Sverige, Polen: Studentlitteratur Ab 

Le Witt, Sol: Sentences on Conceptual Art, http://www.ubu.com/papers/lewitt_sentences.html, 
2012-01-15.  

Lepecki, André, Dance without Distance, first published in Ballet-Tanz 2001, 
http://sarma.be/docs/606, 2012-05-30. 

Martin, John: Dance as a Means of Communication, Metakinesis, Extension of Range, Form 
and Metakinesis, in: What is Dance? ed. Copeland & Cohen, Oxford University Press, 1983, 
(s.22-28) 

Rainer, Yvonne: A quasi-survey of som ”minimalist” tendencies in the ect., i What Is Dance?, 
ed. Copeland & Cohen, Oxford University Press, 1983, (s.325-332) 

Referenslitteratur:   

Kristeller, Paul Oskar: Konstarternas moderna system – En studie i estetikens historia, 
Skriftserien Kairos nr.2, Kungl.Konsthögskolan, Raster Förlag, 1996 (s. 64). 

Wallenstein, Sven-Olov: Det utvidgade fältet – från högmodernism till konceptualism, i 
Konsten och konstbegreppet, Skriftserien Kairos nr.1, Kungl.Konsthögskolan, Raster förlag, 
1996, (s.117-152). 
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