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Huvudområde:
Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2018-03-26 och gäller
från höstterminen 2018 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet och minst ett års heltidsstudier i dans samt minst ett års danspedagogisk
erfarenhet.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- undervisa i dans med demokratiskt förhållningssätt,
- reflektera kritiskt över ett undervisningsprojekts genomförande och resultat utifrån demokratiska
aspekter,
- diskutera dans, lärande och undervisning ur demokratiska perspektiv i relation till olika åldrar,
målgrupper och undervisningssituationer och
- planera, genomföra och sammanställa en undersökning om elevers upplevelser av dans och
demokrati.

Innehåll
Genom litteraturstudier, föreläsningar, seminarium och laborativa workshops möter studenten olika
ingångar till att arbeta mer medvetet ur demokratiska perspektiv i dansundervisning. I relation till den
konstnärliga dansens tradition kommer bland annat begrepp som människosyn, kunskapssyn, kropp,
mästarlära, handlingsutrymme, medbestämmande, mångfald och jämlikhet disktureras. Begreppen
utforskas, konkretiseras och problematiseras sedan i relation till dansundervisning. Under kursen
genomför studenten dels ett eget dansundervisningsprojekt, dels en undersökning gällande
projektdeltagarnas upplevelser.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Kursens mål examineras genom en individuell skriftlig projektrapport, en individuell muntlig
presentation samt genom ett aktivt deltagande på ett seminarium i grupp.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
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.

