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Kursplan 

Konst kropp och kultur - dansteori 2, 7,5 högskolepoäng 
Art, Body and Culture - Dance Theory 2, 7,5 credits 

 
 

Kurskod: PED290 Huvudområde: Danspedagogik 
Institution: Institutionen för danspedagogik Fördjupningsnivå: GXX 
Betygsskala: U-G-VG Faställd av: Kursplanenämnden 
Utbildning: Fastställandedatum: 2014-04-08 
Kandidatprogrammet i danspedagogik Revideringsdatum: 2015-06-11, 2016-04-29, 

2017-05-18 
Ämneslärarprogrammet i dans 
Fristående kurs 

 
Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare Giltig från: HT 2017 
Ämnesgrupp: PE1  

Utbildningsområde:  

Dans 100% 
 
 

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

samt Särskild behörighet 

• Minst 105 hp från kandidatprogrammet i danspedagogik/ämneslärarprogrammet i dans 
eller motsvarande 

• Konst, kropp och kultur - dansteori 1 eller motsvarande 
 

 Urval  
Programstudenter har platsgaranti. 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 övergripande syfte att studenten utvecklar kunskaper i teorier inom temana 
konst, kropp och kultur. Dessutom syftar kursen till att studenten utvecklar en förmåga till 
kritisk reflektion där interkulturella perspektiv utgör en bas för en konstnärligt och kulturellt 
grundad yrkesroll. 

 

Kursinnehåll 
Kursen omfattar teorier och samtida kunskapsbildning om kroppen i relation till konst, 
koreografi/dans och kultur. Teorier om makt, den fogliga och disciplinerade kroppen, habitus 
och kulturellt och symboliskt kapital behandlas liksom teorier om kroppen utifrån den 
fenomenologiska filosofin. Kursen ger även en fördjupad förståelse för olika föreställningar 
om kropp koreografi och dans i samtiden såväl som historiskt Kursens innehåll knyter an till 
kursen Konst, kropp och kultur - dansteori 1 och dess interkulturella perspektiv på 
dansområdet. 
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Undervisningsformer 
 
Föreläsningar, studiebesök och seminarier. 

 
Lärandemål 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• skriftligt kunna reflektera kring olika teorier och idéer om kropp, koreografi och dans 

• muntligt och skriftligt kunna redogöra för och tillämpa olika analytiska perspektiv på 
kropp, koreografi och dans utifrån samtida och/eller historisk kontext 

• självständigt kunna diskutera och relatera teorier och idéer om kropp, konst och koreografi/dans 
till den egna   utbildningspraktiken 

• kritiskt kunna granska och värdera nutida och historiska idéer med 
relevans för uppfattningar om kroppen 

 
Kurskrav 
Studenten ska medverka vid genomgångar av uppgifter och grupparbeten, delta i 
seminarieuppgifter och studiebesök, genomföra skriftliga övningsuppgifter och avslutande 
sammanfattande examinationsuppgift. 

 
 Examination  
Examination sker genom en sammanfattande skriftlig hemuppgift som baseras på de 
grupparbeten och seminarieuppgifter som genomförs inom kursens olika moment. 

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 kan ges både på distans och på campus. 
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 Betygskriterier  
Väl godkänd 
Utöver kriterier för Godkänd är studentens texter tydligt reflekterande. Olika definitioner av 
begrepp och teorier om kropp, koreografi och dans är väl valda och tydliggörs utifrån olika 
perspektiv. Studenten visar mycket god förståelse för olika analytiska aspekter och tillämpar 
dem på ett korrekt sätt. Studenten visar hög grad av självständighet när hen relaterar till idéer 
och teorier om kropp, konst och koreografi/dans samt visar god förmåga att kritiskt granska 
nutida och historiska idéer med relevans för olika uppfattningar om kroppen. 

 
Godkänd 

Studenten har uppnått de angivna ärandemålen. 

Underkänd 

Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen. 
 

 Läromedel  
Ali, Suki (2004) "Reading Racialized Bodies: Learning to see difference", in Helen Thomas 
and Jamilah Ahmed, Malden (eds.) Cultural Bodies: Ethnography and Theory, USA: 
Blackwell Publishing Ltd, (s. 76-97) 

Bray, Abigail (2005) "The Anorexic Body: Reading Disorders" in T Atkins (ed.) The Body 
in Cultural Criticism. (s. 115-128) 

Butler, Judith (2005) Bodies that Matters in T Atkins (ed.) The Body in Cultural Criticism (s. 
129-141) 

Deleuze Gilles & Guattari, Félix, (2015). “28 november 1947 - Hur gör man sig en kropp 
utan organ?” i Tusen platåer. Hägersten: Tankekraft Förlag. (s 229-253) 

Ehn, Billy & Löfgren, Orvar (2001). Kulturanalyser. Malmö: Gleerups (s. 64-180) 

Fagrell, Birgitta & Larsson, Håkan (2010). Föreställningar om kroppen - kropp 
och kroppslighet i pedagogisk praktik och teori. Stockholm: Liber (s. 138-267 ) 

Foucault, Michel. (2003) Övervakning och straff: Fängelsets födelse. Lund: Arkiv 
förlag. (s.137-157, 196-219.) 

Gallagher, Shaun & Zahavi, Dan (2008) "The embodied mind", i The Phenomenological 
Mind – an Introduction to philosophy of mind and cognitive science. London: Routledge. 
(s.129-146) 

Gallagher, Shaun (2005) "The Case of the Missing Schema", i How the body shapes the 
mind. Oxford: Oxford University Press. (s. 40-55) 

Johannisson, Karin (1997) Kroppens tunna skal: Sex essäer om kropp, historia och 
kultur. Stockholm: Norstedts. (Introduktion - s 9-15, Kap VI - Politisk anatomi s 219- 
257). 

O´Reilly, Sally, (2009). The Body in Contemporary Art, London: Thames & Hudson Ltd. 
(S. 7-47 samt ca 35-40 sidor urval.) 

Pakes, Anna (2011): "Phenomenology and Dance - Husserlian Meditations" Dance 
Research Journal, nr 43/2, 2011 

 
Reynolds, Dee, "Kinesthetic Empathy and the Dance body: from Emotion to Affect's"..Kinestheetic Emphaty 
in Creative and Cultural Practices, red Reynolds &Reason, Intellect 2012 ( s s121-133) 

Shusterman, Richard (2012) "Body Consciousness and Performance – Somaehstetics East 
and West." In: Thinking Through the Body – Essays in Somaesthetics. Cambridge: 
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Cambridge University Press. 

Stoneley, Peter (2017) "Components - Space, bodies and movement" A Queer history of 
Ballet: Routledge (s 5-21) 

Aktuella artiklar samt visuella läromedel tillkommer. 
 
 
Referenslitteratur: 

Cooper Albright, Anne (2011) "Situated Dancing – Notes from three decades in contact with 
phenomenology". In Dance Research Journal, Volume 42, Issue 2, Dec.2011, (s. 5- 18). 

Hee Lee, Soo & Byrne, E. Tatjana (2010) Politicizing Dance in Culture Policy Discourses ur 
Alexandra Kolb (red) Dance and Politics: UK (s. 281-304) 

Merleau-Ponty, Maurice (1999) Kroppens fenomenologi (översättning E. Fovet). Stockholm: 
Daidalos. 

Ravn, Susanne & Legrand, Dorothée (2009): “Perceiving Subjectivity in Bodily Movement – the 
Case of Dancers”, in Phenomenology and the Cognitive Sciences, 8. (s. 389- 408). 

 
Sheets-Johnstone, Maxine (2011) The Primacy of Movement, i The Primacy of Movement – 
Expanded Second Edition, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. (s. 
113-130) 
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