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Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Dans

Kursplan
Didaktik för dans med barn och unga
Kurskod:
DAG002
Kursens benämning: Didaktik för dans med barn och unga
Pedagogy for Dance with Children and Young People
Högskolepoäng:
15
Utbildningsnivå:
Grundnivå
Successiv
Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
fördjupning:
(G1F)
Huvudområde:
Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-09-14 och gäller
från vårterminen 2018 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
15 hp från Danspedagogprogrammet (HGDNS).
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- planera, genomföra och följa upp dansdidaktiska moment,
- identifiera och utforska några ämnesdidaktiska principer i konstnärligt didaktiskt utövande,
- diskutera och problematisera dansens roll i skolan,
- skapa och genomföra ett konstnärligt dansprojekt,
- definiera två av de tre genrerna jazzdans, dansimprovisation och nutida dans,
- redogöra för historisk utveckling och sammanhang för två av de tre genrerna jazzdans,
dansimprovisation och nutida dans,
- redogöra för och diskutera dansundervisningsens metoder, innehåll och progression inom genrerna
jazzdans, dansimprovisation och nutida dans och
- självständigt genomföra och utveckla moment i dansundervisning för olika nivåer, grupper och
dansgenrer.
Innehåll
Kursen består av två delar:
Dans i frivilligverksamhet och skola 2
- Genomgång av och övning i ämnesdidaktiska principer
- Dansmix för barn i frivilligverksamhet 7-12 år
- Praktisk bearbetning av dansdidaktik gällande dansteknik
- Teman och integrering av dans och skolämnen
- Övning i planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och bedömning av dansundervisning

- Konstnärligt dansprojekt
- Verksamhetsförlagt lärande: kontinuerlig dansundervisning i åk F-6
Dansdidaktik i jazzdans, improvisation och nutida dans 1
- Jazzdans, dansimprovisation och nutida dans - definition och historia
- De tre dansgenrernas grunder, undervisningsmetoder, lektionsinnehåll och progression för olika
nivåer och åldrar
- Verksamhetsförlagt lärande: Auskultation i frivilligverksamhet
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Kursens mål examineras genom individuell muntlig redovisning, individuella praktiska redovisningar,
individuella skriftliga inlämningsuppgifter samt praktisk redovisning i grupp.
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.

