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Kursplan 

Dans, media och mediering, 7,5 högskolepoäng 
Dance, Media and Mediation, 7,5 credits 

 
Kurskod: D3081G Huvudområde: Danspedagogik 
Institution: Institutionen för danspedagogik Fördjupningsnivå: GXX 
Betygsskala: U-G-VG Faställd av: DOCH:s lokala utskott för utbilödningsplaner 

och kursplaner 
Utbildning: Fastställandedatum: 2018-08-28 
Fristående kurs Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
       
Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare Giltig från: VT 2019 
Ämnesgrupp: KO2  
Utbildningsområde:  
Dans 100%  
   
   

 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet för studier på grundnivå       samt  

Särskild behörighet 

• 60 hp inom dans eller motsvarande 

Urval 
Om det finns fler behöriga sökande än antal platser sker ett urval. Urvalet görs genom en samlad 
bedömning av inskickade meriter 

Undervisningsspråk 
Svenska som huvudspråk, därtill kan andra skandinaviska språk och engelska förekomma. 

Syfte  
Kursen syftar till att studenten utvecklar färdigheter i att använda filmtekniska verktyg och 
metoder i ett koreografiskt projekt genom ett utforskande arbete med dans och koreografi för 
kameran.  

Kursinnehåll  
Kursen behandlar arbete med dans och koreografi specifikt för kameran och omfattar 
filmvisningar, enkel inspelnings- och redigeringsteknik, arbete med film som media och 
praktiskt arbete individuellt och i grupp. 
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Undervisningsformer 

Föreläsningar☒ Seminarier☒ Lärarledd undervisning☐ 

Work-shops☒ Handledning enskilt☐ Handledning i grupp☐ 

Individuell coaching☐ Tvåpartssamtal☐ Trepartssamtal☐ 

Lärandemål  
  
Studenten ska efter avslutad kurs kunna: 

• visa förmåga att använda enkel digital inspelnings- och redigeringsteknik 

• visa grundläggande kunskap om relevanta filmtekniska verktyg 

• artikulera och genomföra en koreografisk idé med hjälp av digital teknik och filmtekniska 
verktyg och metoder 

• visa förmåga att kritiskt reflektera över projektets genomförande och resultat 
 

Kurskrav 
Studenten ska delta i alla obligatoriska moment. Komplettering krävs vid frånvaro. 

Examination  
Kursen examineras genom  
en praktisk och en skriftlig uppgift i slutet av kursen  

 

Ersätter tidigare kurs 
- 

Överlappar annan kurs 
Kursen överlappar Dans media och mediering (D3019A)  och kan inte ingå i examen 
tillsammans med denna.  

Kommentar  
- 

Betygskriterier 
På kursen används något av av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.  

Väl godkänd Utöver kriteriet för Godkänd visar studenten tydlig förmåga att integrera film som 
media med dans som konstform i ett koreografiskt projekt och kan på ett välformulerat sätt 
presentera och argumentera för sina val och intentioner. Dessutom visar studenten förmåga att 
med god argumentation kritiskt reflektera över projektets genomförande och resultat. 
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Godkänd 

Studenten har uppnått de angivna lärandemålen.  

Underkänd 

Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen. 

 

Läromedel 
Brannigan, Erin, (2011) Dance Film: Choreography and the Dancing Image. New 
York: Oxford University Press, ss.1-61, 172-196. 

Corrigan, Timothy & White, Patricia (2015) 4.e uppl. The Film Experience: An Introduction. 
London: Palgrave Macmillan, ss. 95-117, 133-173, 283-309.   

McPherson, Katrina, (2006) Making video dance: a step-by-step guide to creating dance 
for the screen, London: Routledge. (valda delar ca 100 s)  

Rosenberg, Douglas, (2012) Screendance: Inscribing the Ephemeral Image. New 
York: Oxford University Press. (valda delar ca 100 s) 

Referensläromedel: 

Mitoma, Judy (red) (2002) Envisioning dance on film and video. (Inkl. DVD) 
New York: Routledge (ISBN 0-415-94170-9) www.routledge-ny.com  

Rosenberg, Douglas, (2016) The Oxford Handbook of Screendance Studies 
(Oxford Handbooks) 1st Edition. New York: Oxford University Press. 

 

http://www.routledge-ny.com/
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