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Kurskod: MGG003
Kursens benämning: Dansträning och koreografisk metod

Dance Training and Choreographic Method
Högskolepoäng: 15
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
fördjupning:

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

Huvudområde:
MUI (Musikalisk gestaltning)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-02-27 och gäller
från höstterminen 2017 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
45 hp från Danspedagogprogrammet (HGDNS).

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- dansa med nyanserad expressivitet, fördjupad dansteknisk färdighet och artikulation,
- identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla fortsatt konstnärlig kompetens,
- reflektera kritiskt kring och problematisera konstnärligt lärande och utövande,
- reflektera över tillvägagångssätt för att dansa med nyanserad expressivitet och välartikulerade
rörelser,
- framföra egenkoreograferat material med förtrogenhet och expressivitet och
- redogöra för och motivera såväl egna som andras koreografiska och musikaliska val i den
konstnärliga processen samt diskutera konstnärligt arbete i förhållande till olika målgrupper.

Innehåll
Kursen innehåller följande moment:

Dansträning 3:
- Arbete med västerländsk, konstnärlig dans med fokus på nyanserad expressivitet, fördjupad
dansteknisk färdighet och artikulation
- Självvärdering och utveckling

Arbets- och undervisningsformer: Daglig träning, loggboksarbete, seminarier och litteraturstudier



Koreografisk metod och konstnärligt projekt:
- Arbete med att synliggöra koreografiska verktyg och introduktion av grunderna för problembaserat,
konstnärligt utforskande
- Koreografiskt arbete utifrån vetenskapligt perspektiv och uppvisande av koreografi för publik

Arbets- och undervisningsformer: Föreläsningar, koreografiska laborationer, loggboksarbete och
litteraturstudier.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom dansgestaltning i grupp med tillhörande muntlig redovisning samt
genom ett individuellt konstnärligt arbete med tillhörande inlämningsuppgift.

Individuell bedömning sker i alla examinationsmoment.

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.
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