Dnr: DAG001/20172

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Dans

Kursplan
Danspedagogens yrkesroll och arbete med barn
DAG001
Danspedagogens yrkesroll och arbete med barn
The Professional Role of the Dance Pedagogue and Work with Children
Högskolepoäng:
15
Utbildningsnivå:
Grundnivå
Successiv fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)
Kurskod:
Kursens benämning:

Huvudområde:
Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-03-06 och gäller
från höstterminen 2017 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Antagen till Danspedagogprogrammet (HGDNS)
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- motivera musikaliska val samt diskutera begreppet musikalisk gestaltning i relation till
dansundervisning med barn,
- genomföra dansövningar för barn utifrån några dansdidaktiska arbetssätt,
- identifiera och lösa problem i arbetet med dansdidaktiska moment,
- redogöra för och reflektera över några dansdidaktiska arbetssätt,
- redogöra för anatomi och alternativa träningsmetoder samt diskutera deras möjligheter som
dansdidaktiska verktyg,
- reflektera över några allmändidaktiska perspektiv i relation till dansundervisning,
- förhålla sig till och reflektera över olika arbetsmiljöaspekter i relation till dansundervisning och
- reflektera över och diskutera näringslära i relation till dans och dansundervisning.
Innehåll
Kursen består av två delar med följande innehåll:
Dans i frivilligverksamhet och skola 1
- Genomgång av dansens byggstenar för barn i förskoleålder
- Teoretisk och praktisk bearbetning av några dansdidaktiska arbetssätt i förskoleklass, lågstadiet och
mellanstadiet
- Tema i dansundervisningen med yngre barn
- Rekvisita i dansundervisning
- Musik för dans med barn samt diskussion om begreppet musikalisk gestaltning
- Barndanspedagogikens historia och utveckling

- Verksamhetsförlagt lärande: Auskultation vid dansundervisning
Dans och lärande som yrke, introduktion till allmändidaktik och ämnesdidaktik
- Allmändidaktisk förståelse och dess relation till dansens ämnesdidaktik
- Danspedagogens roll i undervisning med barn
- Danspedagogens arbetsmiljö, pionjärskap och etik i yrket
- Danspedagogens förhållande till skolans miljö och skolans styrdokument
- Anatomi, alternativa träningsmetoder och näringslära i relation till dans och dansundervisning
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Kursens mål examineras genom individuell praktisk redovisning i dansundervisning, individuella
skriftliga inlämningsuppgifter samt individuella muntliga redovisningar.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget
Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på minst 10 av kursens 15 hp.
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.
Övrigt
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.

