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Kursplan 

Kleinteknik™, 7,5 högskolepoäng 
Klein Technique™, 7,5 credits 

 
Kurskod: D1048G Huvudområde: Dans 
Institution: Institutionen för dans Fördjupningsnivå: GXX 
Betygsskala: U-G Faställd av: DOCH:s lokala utskott för utbildningsplaner 

och kursplaner 
Utbildning: Fastställandedatum: 2018-02-21 
Fristående kurs Revideringsdatum: 20  -     -      
Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare Giltig från: HT 2018 
Ämnesgrupp: DA2  
Utbildningsområde:  
Dans 100%  

 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet för studier på grundnivå (med undantag för Svenska 1, 2 och 3 och 
Engelska 6) eller motsvarande samt  

Särskild behörighet 

• 7,5 hp inom dans eller motsvarande 

• erfarenhet av sceniskt och/eller pedagogiskt konstnärligt arbete med kroppen som verktyg.  

Urval 
Om det finns fler behöriga sökande än antal platser sker ett urval. Urvalet görs genom en samlad 
bedömning av inskickade meriter.  

Undervisningsspråk 
Engelska som huvudspråk. 

Syfte  
Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper i Kleinteknik som metod till 
en kroppslig process.  

 

Kursinnehåll  
Kursen innehåller träning, kroppsligt fysiskt lärande, eget arbete samt skriftliga reflektioner som 
görs i form av processdagbok.  
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Undervisningsformer 

Föreläsningar☐ Seminarier☐ Lärarledd undervisning☒ 

Workshops☐ Handledning enskilt☐ Handledning i grupp☐ 

Individuell coaching☐ Tvåpartssamtal☐ Trepartssamtal☐ 

Lärandemål  
Studenten ska efter avslutad kurs kunna: 

• reflektera och diskutera om Kleintekniken samt den egna utvecklingsprocessen  

• muntligt och skriftligt reflektera över sin egen träning  

• värdera Kleinteknikens möjligheter i förhållande till den egna träningen/praktiken  
 

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.   

Examination  
Kursen examineras genom samtal och diskussioner och inlämning av processtexter och 
träningsdagbok.  
 
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 
Kursen överlappar FRI072 Kleinteknik™ (FR) och DAN126 Kleinteknik™ och kan inte ingå i 
examen tillsammans med dessa.  

Kommentar  
Kursen ger möjligheter till fördjupning av den egna träningen, men inte rätt att undervisa i 
Kleinteknik™ då detta kräver certifiering från Susan Klein’s School of Dance. 

Betygskriterier 
Godkänd  

Studenten har uppfyllt de angivna lärandemålen.  
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Underkänd  

Studenten har inte uppfyllt de angivna lärandemålen.  

Läromedel 
Beverly Hale, Robert & Coyle, Terence (1988) Albinus on Anatomy. New York: Dover 
Publications Inc.  
 
Klein Susan (u.å.) Introduction to Klein Technique™. www.kleintechnique.com/kt_Intro.pdf  
 
Klein, Susan (1996) “Dancing from the Spirit” ur Movement Research Performance Journal 
#13 Fall 1996. www.kleintechnique.com/kt_dancing-spirit.pdf  
 
Klein, Susan (1996/2005) History of Klein Technique™. 
www.kleintechnique.com/kt_history.pdf  
 
Klein, Susan (1997/2005) Application of Klein Technique™. 
www.kleintechnique.com/kt_application.pdf  
 
Klein, Susan (1998) A Movement Technique – A Healing Technique 
www.kleintechnique.com/kt_not-release-technique.pdf  
 
Klein, Susan (1999) Remarks at the Nordic Assembly III www.kleintechnique.com/kt_nordic-
assembly.pdf  
 
Klein, Susan (2005) Mission of State.  
www.kleintechnique.com/kt_mission.pdf.  
 
Ytterligare kurslitteratur kommer att tillkomma under kursen. 
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