
 

 
 

DOCH är sedan den 1 januari 2014 en del av Stockholms konstnärliga högskola. 
 

1/4 

  

 

Kursplan 

Pedagogiskt ledarskap i konstnärliga processer - ingår i 
Kulturskoleklivet, 7,5 högskolepoäng 
Pedagogic leadership in artistic processes, course within 
Kulturskoleklivet, 7,5 credits 
 

Kurskod: D3132G Huvudområde: Danspedagogik 
Institution: Institutionen för danspedagogik Fördjupningsnivå: GXX 
Betygsskala: U-G Faställd av: DOCH:s lokala utskott för utbildningsplaner 

och kursplaner 
Utbildning: Fastställandedatum: 2019-12-16 
Fristående kurs Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
       
Utbildningsnivå: Grundnivå Giltig från: HT 2020 
Ämnesgrupp: PE1  
Utbildningsområde:  
Dans 100%  
Klicka och välj    %  
Klicka och välj    %  

 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet för studier på grundnivå       samt  

Särskild behörighet 

• 60 hp inom ett konstnärligt ämne, eller motsvarande  

Urval 
Om det finns flera behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urval till kursen görs 
genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar. I bedömningen tas hänsyn 
till tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller andra erfarenheter värdefulla för den sökta 
kursen. I bedömningen tas särskild hänsyn till konstnärlig erfarenhet/verksamhet med fokus på 
och anknytning till kursinnehållet.  

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

Syfte  
Kursen syftar till att studenten  initierar en medveten process kring ledarskapspraktik i 
undervisning och specifikt till att utvecklar kunskaper om och förståelse för ledarskapsteori och 
forskning i relation till lärande och konstnärliga processer. Vidare syftar kursen till att studenten 
utforskar den egna ledarrollen ur ett pedagogiskt perspektiv och relatera detta till barns och 
ungas delaktighet och medskapande i konstnärlig verksamhet.   
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Kursinnehåll  
Kursen behandlar ledarskapsteori och aktuell ledarskapsforskning med särskilt fokus på 
konstnärliga kontexter. Även kopplingen mellan olika perspektiv på ledarskap och olika 
perspektiv på lärande behandlas. Den egna ledarskapsrollen i relation till konstnärligt arbete och 
didaktiska val i undervisning samt ledarskapets betydelse för inkludering och delaktighet lyfts 
upp och problematiseras.  

 

Undervisningsformer 

Föreläsningar☒ Seminarier☒ Lärarledd undervisning☒ 

Workshops☒ Handledning enskilt☐ Handledning i grupp☐ 

Individuell coaching☐ Tvåpartssamtal☐ Trepartssamtal☐ 

Lärandemål  
  
Studenten ska efter avslutad kurs kunna: 

• nämna och diskutera olika ledarskapsperspektiv i relation till konstnärlig och pedagogisk 
verksamhet. 

• reflektera över ledarskapspraktikens inverkan på barns och ungas medskapande i 
konstnärliga processer.  

• beskriva och analysera egen och andras ledarskapspraktik utifrån valt perspektiv på 
ledarskap. 

 

Kurskrav 
      

Examination  
Kursen examineras genom 
 

 

Kursen examineras i skriftlig och muntlig form:  

Skriftlig examination: Studenten skall under kursens gång författa en reflektiv portfolio som 
bygger på reflektioner kring kurslitteratur och analys av en mindre studie om 
ledarskapspraktik i undervisning med barn och unga. 

Muntlig examination: Den egna och en studiekamrats reflektiva portfolio ska sedan ventileras 
i ett seminarium.  

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

I särskilda fall, vid exempelvis sjukdom eller skada, kan vissa delar examineras genom 
särskild uppgift. Varje enskilt fall bedöms i samråd mellan ansvarig/a lärare och eventuella 
behandlare. 
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Om en student har beslut från Stockholms konstnärliga högskola om särskilt pedagogiskt stöd 
på grund av funktionsnedsättning, får examinator besluta om alternativa examinationsformer 
för studenten  

 

Ersätter tidigare kurs 
Kursen ersätter      .  

Överlappar annan kurs 
Kursen överlappar       och kan inte ingå i examen tillsammans med Klicka och välj.  

Kommentar  
      

Betygskriterier 
Godkänd  

Studenten har uppnått de angivna lärandemålen.  

Underkänd  

Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen 

 

Läromedel 
Aspers, Patrik (2011). Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden. Malmö: Liber - 
37 - 61 (kap 2), 105 – 137 (kap 5), 163 – 193 (kap 7) (86 sidor) 
  
Butterworth, Jo (2018) Too many cooks? A framework for dance making and devising I 
Butterworth, Jo; Wildshut, Liesbeth (red) Contemporary Choreography. A critical reader. New 
York: Routledge, pp 89 -106 (17 sidor) 
  
Crevani, Lucia (2018) Is there leadership in a fluid world? Exploring the ongoing production of 
direction in organizing, Leadership, Vol. 14(1) pp 83–109 (26 sidor) 
  
Dahlkwist, M., (2012) Uppdrag lärarledarskap: ledarskap, relationer och grupprocesser, 1 ed, 
Liber, Stockholm. (valda delar, ca 100 sidor)  
  
Hultenius, Petra (2019) Materialitetens betydelse i Kulturskolans dansundervisning. 
Masteruppsats, Institutionen för danspedagogik, Stockholm: Stockholms konstnärliga högskola 
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1302775/FULLTEXT01.pdf (52 sidor) 
  
Jeppsson, Cecilia; Lindgren, Monica (2018) Exploring equal opportunities: Children’s 
experiences of the Swedish Community School of Music and Arts Research Studies in Music 
Education, Vol. 40(2) pp 191–210 (19 sidor) 
  

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1302775/FULLTEXT01.pdf
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Lakes, Robin (2005) The Messages behind the Methods: The Authoritarian Pedagogical Legacy 
in Western Concert Dance Technique Training and Rehearsals. Arts Education Policy Review; 
Vol 106(5), pp 3 - 18 (15 sidor) 
  
Soila-Wadman, Marja & Köping, Ann-Sofie (2009) Aesthetic Relations in Place of the Lone 
Hero in Arts Leadership: Examples from Film Making and Orchestral Performance. 
International Journal of Arts Management, Vol 12(1), pp. 31-43 (12 sidor) 
  
 
Sverige. Kulturskoleutredningen (2016), En inkluderande kulturskola på egen grund: 
betänkande, (SOU 216:69) Stockholm: Kulturdepartementet, pp 53 - 67, 80 - 87, 91 - 92, 111 - 
127, 137 - 179 (81 sidor). Kan laddas ner som pdf på https://www.regeringen.se/rattsliga-
dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/10/sou-201669/  
  
Østern, Tone Pernille & Irgens, Eirik J. (2016) Interfering with the lived field of dance 
pedagogy from organizational and leadership studies perspectives–an explorative intervention 
with performing and teaching dance artists, Research in Dance Education, Vol 19(1), pp 57-73 
(16 sidor)  
  
Konstnärliga, vetenskapliga, pedagogiska artiklar samt visuella och auditiva läromedel kan 
komma att komplettera läromedelslistan.  
 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/10/sou-201669/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/10/sou-201669/
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