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Kursplan 

Metod och dokumentation av konstnärliga processer, 7,5 
högskolepoäng 
Method and documentation of artistic processes , 7,5 credits 
 

Kurskod: D3017G Huvudområde: Ej aktuellt 
Institution: Institutionen för danspedagogik Fördjupningsnivå: GXX 
Betygsskala: U-G-VG Faställd av: DOCH:s lokala utskott för utbildningsplaner 

och kursplaner 
Utbildning: Fastställandedatum: 2014-06-10 
Ämneslärarprogram i dans Revideringsdatum: 2014-08-19, 2015-08-18, 2017-06-

22 
  
Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare Giltig från: HT 2018 
Ämnesgrupp: DA2  
Utbildningsområde:  
Dans 100%  

 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet för studier på grundnivå samt  

Särskild behörighet 

• Minst 160 hp inom ämneslärarprogram i dans 

Urval 
Studenter på programinriktningen har platsgaranti på kursen. 

 

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

 

Syfte  
Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskaper om metoder för konstnärligt arbete samt hur 
konstnärliga arbeten kan dokumenteras. Ett ytterligare syfte är att studenten under kursen 
utvecklar kunskaper om hur en formulerar en processbeskrivning (PM) för konstnärligt arbete 
som tar utgångspunkt en didaktisk frågeställning i relation till konstnärlig praktik. 

 

Kursinnehåll  
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Arbete med former för konstnärliga processer och hur de kan dokumenteras samt arbete med att 
diskutera och pröva olika sätt att formulera forskningsfrågor inom ett didaktiskt fält som 
relaterar till konstnärlig praktik. 

Undervisningsformer 

Föreläsningar☒ Seminarier☒ Lärarledd undervisning☒ 

Workshops☐ Handledning enskilt☐ Handledning i grupp☐ 

Individuell coaching☐ Tvåpartssamtal☐ Trepartssamtal☐ 

Lärandemål 
Studenten ska efter avslutad kurs kunna: 

• visa  kunskap om konstnärliga processer

• visa grundläggande kunskap om olika utgångspunkter för dokumentation av konstnärlig
process och resultat

• visa förmåga att formulera en forskningsfråga med utgångspunkt i en didaktisk
frågeställning i relation till konstnärlig praktik

• visa förmåga att i skrift formulera en processbeskrivning (pm)

• kritiskt granska och diskutera sitt och andras arbeten (pm)

Kurskrav 
För att studenten skall kunna bedömas ska studenten delta i praktiska moment, diskussioner och 
lärarledda lektioner. Närvaro om minst 80% vid schemalagda aktiviteter krävs. Komplettering 
krävs vid frånvaro om mer än 20 %, formen för detta bestäms av kursansvarig i samråd med 
undervisande lärare. 

Examination 
Kursen examineras genom  

1. inlämning av en skriftlig processbeskrivning (PM) som ska innehålla syfte,
frågeställning/ar, metod/er.

2. en muntlig presentation av processbeskrivningen som kritiskt granskas och diskuteras med
peer review som metod

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

Ersätter tidigare kurs 
- 

Överlappar annan kurs 
- 

Kommentar 
Kursen ingår som ämnesstudier i dans med fördjupning koreografi i ämneslärarprogrammet 

Betygskriterier 
Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. 
Examinationen avläggs under kursens gång vid separata tentamenstillfällen enligt anvisningar i 
studiehandledningen som deltagaren får i och med kursstart.  

Omtentamenstillfällen anordnas tidigast tre veckor efter kursens slut, samt innan vårterminens 
slut eller höstterminens början. Eller när kursen ges vid nästa tillfälle  
Metod och dokumentation av konstnärliga processer 7,5 hp 
Väl godkänd 

Förutom kriterier för godkänt visar studenten god insikt om konstnärlig process och kan på 
ett klarsynt sätt formulera en didaktisk forskningsfråga som relaterar till konstnärlig praktik. 
Studenten presenterar en en väl genomarbetad processbeskrivning . Studenten kan med 
noggrannhet kritiskt granska och diskutera både sitt och andras arbeten (pm). 

Godkänd 

Studenten har uppnått de angivna lärandemålen  

Underkänd 

Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen 

Läromedel 
Arlander Anette. (2014). Om metoder i konstnärlig forskning. I Metod – Process- Redovisning. 
Konstnärlig forskning årsbok 2014. Red. Lind, Torbjörn. Vetenskapsrådet 2014. (s. 13-25) 

Borgdorff Henk. 2010. The Production of Knowledge in Artistic Research. I Michael Biggs and 
Henrik Karlsson (eds.) The Routledge Companion to Research in the Arts. London and New 
York: Routledge, 2010. S. 44-63. (19 sidor) 
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Green Jill. ((2015). Somatic sensitivity and reflexivity as validity tools in qualitative research. I 
Research in Dance Education, innovation in Arts and Practice. Vol 16. Nr 1. Routledge. (s. 67-
79) 

Leavy Patricia. (2009). Method meets art: arts-based research practice. Guilford Press 2009. 
New York. kap. 1 s 1-25, kap. 6 s. 179-215, kap. 8 s. 253-267 (75 sidor) 

Nelson Robin. (2013). Practice as research in the Arts, principles, Protocols, Pedagogies, 
Resistances. Palgrave Macmillan. (s. 1-93) 

Schroeder Franziska, (2015). Att vara utövande konstnär trots akademin: utmaningar för en 
kreativ utövare inom universitetet. I Från konstnärlig högskola till universitet. Konstnärlig 
forskning årsbok 2015. Red. Lind, Torbjörn. Vetenskapsrådet 2015. (s.28-32) 

Wikström Josefine. (2015). Från rörelse ur reflektion i tillblivelse. . I Metod – Process- 
Redovisning. Konstnärlig forskning årsbok 2014. Red. Lind, Torbjörn. Vetenskapsrådet 2014. 
(s. 93-103) 

 

 

Kursplaner dans, estetiska programmet. www.skolverket.se. 

Konstnärliga, vetenskapliga och pedagogiska artiklar samt visuella och auditiva läromedel kan 
komma att komplettera läromedelslistan. 
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