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KURSPLAN
Behörighet och tillträde

Behörig till kursen är den som har grundläggande behörighet. I urvalet prioriteras
sökande med arbetslivserfarenhet från barnomsorg, grundskola, gymnasieskola,
kulturskola eller undervisning i annan frivillig verksamhet.
Lärandemål

Studenten skall efter genomgången kurs kunna
- använda sig av koreografiska verktyg i pedagogiska och sceniska sammanhang
- utveckla och tillämpa skapande metoder som gynnar en konstnärlig utveckling
- visa hur gruppens dynamik kan användas i en konstnärlig process
- reflektera skriftligt och muntligt över sin egen och andras pedagogiska verksamhet
- utveckla och tillämpa dans- och rörelseövningar som främjar kreativitet
- visa färdigheter i eget gestaltande i dans och rörelse
- planera och genomföra en skapande verksamhet där allas rätt att uttrycka sig genom
dans och rörelse är central
- formulera mål för den egna pedagogiska verksamheten med barn, ungdomar och
vuxna
Kursinnehåll

Kursen syftar till att stärka och ge verktyg till lärare och pedagoger inom olika
skolformer och verksamheter som undervisar i dans eller vill börja använda dansen i
pedagogiska och konstnärliga sammanhang.
Kursen behandlar följande moment:
• Dansens verktyg:
Kropp – som instrument och uttrycksmedel
Rum – som skapande plats i den sceniska gestaltningen
Tid och kraft – som dynamiska hjälpmedel
Grupp – som koreografisk möjlighet
• Dansövningar med inriktning på dansimprovisation och danskomposition
• Dansuppvärmning och teknikövningar
• Impuls- och inspirationsmaterial
• Dans som pedagogiskt redskap
• Danslek på förskola, dans i skola och annan verksamhet
• Litteraturstudier, dokumentation och tillämpning av kursinnehåll i eget arbete
Genomförande

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av workshops, seminarier, föreläsningar
och grupparbeten.
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Studentens närvaro och aktiva deltagande i kursens genomförande krävs för
examination. Frånvaro kan i förekommande fall kompenseras med kompletterande
uppgifter i samråd mellan kursansvarig och student.
Examination

Examination sker genom förelagda uppgifter som redovisas skriftligt, muntligt och/eller
i gestaltande form enligt gällande instruktioner.
Kursen skall examineras senast tre år efter att studenten genomgått kursen.
Betyg

Godkänd, Underkänd.
Appendix

Studiehandledning, examinationsinstruktion och aktuell kurslitteratur samt information
om hur kursvärdering ska gå till, delges av kursledaren senast vid kursstart.
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