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Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
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Kursplan
Genredidaktik 2
Kurskod:
Kursens benämning:
Högskolepoäng:
Utbildningsnivå:
Successiv fördjupning:

DAG004
Genredidaktik 2
Teaching Dance Genre 2
15
Grundnivå
Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (G2F)

Huvudområde:
Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2014-11-04 och gäller
från höstterminen 2015 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
60 hp från Danspedagogprogrammet (HGDNS).
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- reflektera och diskutera gestaltning, estetik och specifik vokabulär för balett, street dance och nutida
dans,
- använda sig av balettens, streetens och nutida dansens specifika vokabulär, gestaltning och estetik i
undervisning,
- undervisa i balett, street dance och nutida dans med medveten expressivitet och dansteknisk
färdighet,
- använda sig kroppsligt och verbalt av rytmiska och musikaliska kunskaper i balett- , street- och
nutida dansundervisning och
- reflektera över samt diskutera danspedagogens roll i dansundervisningens kroppsliga och expressiva
lärprocesser.
Innehåll
Kursen innehåller följande moment:
Dansdidaktik i balett och street dance 2
- Bearbetning, kritisk granskning och analys av balett och street dance specifika vokabulär, gestaltning
och estetik med ett didaktiskt perspektiv
- Praktisk bearbetning av dansdidaktiska arbetssätt i balett och street dance
- Kroppslig och verbal användning av musik och rytmik i balett och street dance undervisning
- Improvisationens plats i genrerna balett och street dance
- Verksamhetsförlagt lärande inom frivilligverksamhet

Dansdidaktik i nutida dans 2
- Bearbetning, kritisk granskning och analys av nutida dans specifika vokabulär, gestaltning och
estetik med ett didaktiskt perspektiv
- Praktisk bearbetning av dansdidaktiska arbetssätt i nutida dans
- Kroppslig och verbal användning av musik och rytmik i nutida dansundervisning
- Improvisationens plats i genren nutida dans
- Uppföljning och reflektion över danspedagogens roll i dansundervisningens kroppsliga och
expressiva lärprocesser
- Verksamhetsförlagt lärande inom frivilligverksamhet
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Kursens mål examineras genom individuella praktiska redovisningar och individuella
inlämningsuppgifter.
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
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.
Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall
fullfölja sina studier enligt den utbildningsplan de är antagna till. Om de vid studiernas slut vill få ut
ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde i kraft 2007-07-01, skall
de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

