
 

 
 

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

1/3 

  

 

Kursplan 

Koreografi, 7,5 högskolepoäng 
Choreography, 7,5 credits 

 
Kurskod: PED295 Huvudområde: Ej aktuellt 
Institution: Institutionen för danspedagogik Fördjupningsnivå: GXX 
Betygsskala: U-G-VG Faställd av: Kursplanenämnden 
Utbildning: Fastställandedatum: 2013-06-12 
Ämneslärarprogrammet i dans Revideringsdatum: 2014-04-08, 2016-04-29 
Fristående kurs  
Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare Giltig från: HT 2016 
Ämnesgrupp: DA2  
Utbildningsområde:  
Dans 100%  
   
   
 

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

Särskild behörighet 

• Minst 105 hp godkänd från år 2 inom ämneslärarprogrammet i dans eller motsvarande 
arbetslivserfarenhet 

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 
arbetslivserfarenhet. 

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

Syfte  
Kursens syfte är att studenten utvecklar kunskaper om koreografiska metoder och praktiker, 
samt att ge studenten möjlighet att applicera dessa på eget koreografiskt arbete.      

Kursinnehåll  
Praktiska workshops, eget arbete, föreläsningar, diskussioner, handledning samt läsande och 
skrivande. 

 

Undervisningsformer  
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Workshops, praktiskt arbete i studio, seminarier och handledning. 

Lärandemål  
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• kunna söka och använda olika koreografiska metoder och praktiker 

• självständigt kunna genomföra ett utforskande arbete som inkorporera brett kunnande inom 
ämnesområdet koreografi 

• kritiskt och självständigt kunna systematisera, reflektera och argumentera över egna och 
andras koreografiska metoder och praktiker samt leda en diskussion. 

Kurskrav 
Kursen kräver deltagande, genomförande av förelagda uppgifter och eget arbete. Lärarledda 
lektioner är obligatoriska. Komplettering krävs vid frånvaro. Formen för detta beslutas i samråd 
mellan examinator och student.   

Examination  
Examination sker genom praktisk redovisning av eget koreografiskt arbete och skriftlig 
uppgift.  

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. 

Ersätter tidigare kurs 
-  

Överlappar annan kurs 
- 

Kommentar  
Kursen ingår som ämnessudier för dans inom Ämneslärarprogrammet i dans. 

Betygskriterier 
Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.  

Väl godkänd 

Utöver kriterierna för Godkänd visar studenten god förmåga att söka och använda olika 
koreografiska metoder och praktiker. Studenten genomför på ett fördjupat sätt ett självständigt 
utforskande arbete som genomgående integrerar såväl brett kunnande inom ämnesområdet 
koreografi som fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område. Studenten visar god 
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förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och 
andras koreografiska metoder och praktiker samt kan på ett välgrundat och fördjupat sätt leda 
och argumentera en diskussion kring dessa 

Godkänd 

Studenten har uppnått de angivna lärandemålen. 

Underkänd 

Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen. 

Läromedel 
Burrows, J (2010) A Choreographer´s Handbook, New York: Routledge (224 s) 
Caprioli, C & Wallenstein, S-O (ed 2008) Koreografier, Stockholm: Raster Förlag, (s. 11-46, s. 
55-60, s 261-285) 
Hay, D (2000) My Body, the Buddhist, Middletown: Wesleyan University Press, förord, 
introduktion, (s 1-3) 
 

Referensläromedel: 

Bainbridge Cohen, B (1994) Sensing, Feeling, and Action: the Experimental Anatomy of Body-
Mind-Centering, New York: Contact Editions (171 s) 
Chauchat, A & Ingvartsen, M, (2010) everybodys performance scores. Everybodys Publications 
(138 s) 

Ölme, Rasmus (2014). From Model to Module: a move towards generative choreography 
Diss.Stockholm: Kungliga Tekniska högskolan, 2014. 

Elektroniska källor: 

Bromberg, E, Deborah Hay, not as Deborah Hay, www.vimeo.com/36519099 (2016-03-28) 

Ingvartsen, M (2009) Experimental Practices, 6 months 1 location,  http://sarma.be/docs/1344 
(2016-03-28) 
 

Internetreferenser:  
www.sarma.be (2016-03-28) 
www.deborahhay.com (2016-03-28) 

 

För kursen relevanta artiklar och kortare texter samt videos kan förekomma att komplettera 
läromedelslistan. 
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