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Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Dans

Kursplan
Folklig dans II

Kurskod:

DAGF02

Kursens
benämning:

Folklig dans II
Folk dance II

Högskolepoäng:

7.5

Utbildningsnivå:

Grundnivå

Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (G1F)

Huvudområde:
Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-02-25 och gäller från
höstterminen 2020 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
DAGF01 Folklig dans I 7.5 hp alternativt DAGFD1 Folklig dans introduktion 7.5 hp.
Motsvarandebedömning kan göras.
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- dansa med musikaliskt uttryck i förhållande till puls och rytm,
- utföra danstekniska moment i pardans på ett fördjupat och nyanserat sätt,
- identifiera skillnaden mellan några varianter av polska och
- teoretiskt beskriva sambandet mellan musik och dans i folklig dans.

Innehåll

Kursen består av följande moment:
- Dansteknisk träning i svensk och nordisk folklig dans.
- Fördjupad orientering i de svenska folkliga danserna med fokus på några olika varianter av polska.
- Arbeta med puls och rytm samt fördjupad analys av musikexempel på nordisk folkmusik.
- Grupparbete med teoretisk instudering av en folklig dansnedteckning som ska utföras praktiskt.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Kursens mål examineras genom en individuell praktisk redovisning, en muntlig gruppredovisning samt en
individuell skriftlig inlämningsuppgift.
Examinator kan bestämma att en student som ligger nära gränsen för godkänt betyg får utföra en
komplettering för att nå upp till betyget godkänd på enskild examination. Om kompletteringsmöjlighet ges
ska studenterna skriftligen informeras om detta senast vid kursstart. Examinator ska inför
kompletteringen tydligt klargöra inom vilken tid och på vilket eller vilka sätt kompletteringen får utföras.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
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.

