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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 

  
 

Ämneslärarprogrammet i dans 
Fristående kurs 

 
Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare Giltig från: HT 2016 
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. Kursen ger en fördjupad förståelse för olika föreställningar om kropp 
och dans i samtiden såväl som historiskt. 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. 
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Kursinnehåll 
Kursen omfattar teorier och samtida kunskapsbildning om kroppen i dess relation till konst, 
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. Kursens innehåll knyter an till kursen Konst, kropp och kultur - dansteori 1 och dess 
interkulturella perspektiv på dansområdet. 

Undervisningsformer 

Föreläsningar, studiebesök och seminarier. 
 

Lärandemål 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• ha förmåga att skriftligt reflektera kring och jämföra olika teorier och definitioner av 
begreppen kropp och dans 

• muntligt och skriftligt kunna redogöra för och tillämpa några analytiska infallsvinklar på 
begreppen kropp och dans utifrån samtida och/eller historisk kontext 

• ha förmåga att självständigt relatera dans- och kroppsteorier till den egna utbildningspraktiken 

• kunna kritiskt 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. Uppgiften ska vara utformad 
som en portfölj vars innehåll 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 och jämförelserna av 
olika definitioner av begrepp och teorier om kropp och dans är väl valda. Studenten visar 
mycket god förståelse för olika analytiska perspektiv och tillämpar dem på ett korrekt sätt. 
Studenten visar hög grad av självständighet när hen relaterar dans- och kroppsbegreppen i den 
egna utbildningspraktiken samt visar god förmåga att kritiskt granska nutida och historiska 
idéer med relevans för olika uppfattningar om kroppen 

 
Godkänd 

Studenten har uppnått de angivna lärandemålen. 

Underkänd 

Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen. 
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Deleuze, Gilles (1987) November 28, 1947: How Do You Make Yourself a Body without 
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30-72) 

Ehn, Billy & Löfgren, Orvar (2001). Kulturanalyser. Malmö: Gleerups (s. 5-180) 

Englund, Peter, (1991) Om gråtens historia, Förflutenhetens landskap: historiska essäer. 
Stockholm: Atlantis. (s. 25-37) 
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Sheets-Johnstone, Maxine (2011) The Primacy of Movement, i The Primacy of Movement – 
Expanded Second Edition, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. (s. 
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Shusterman, Richard (2012) Body Consciousness and Performance – Somaehstetics East and 
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University Press. 
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Aktuella artiklar samt visuella läromedel tillkommer. 
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