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Kursplan 

Dansdidaktik med fokus mot yrkesinriktad dansutbildning , 5 
högskolepoäng 
Dance Didactics for Professional Dance Education , 5 credits 
 

Kurskod: D3088G Huvudområde: Danspedagogik 
Institution: Institutionen för danspedagogik Fördjupningsnivå: GXX 
Betygsskala: U-G-VG Faställd av: Arbetsgruppen för kursplaner 
Utbildning: Fastställandedatum: 2017-02-23  
Fristående kurs Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
       
Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare Giltig från: HT 2017 
Ämnesgrupp: PE1  
Utbildningsområde:  
Dans 100%  

 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet för studier på grundnivå       samt  

Särskild behörighet 

• Minst 30 hp dans eller motsvarande 

• Dansdidaktik 1, 7,5 hp eller motsvarande    

Urval 
Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser på fristående kurs sker urval. Urvalet 
sker efter de sökandes meriter från högskoleutbildning och/samt arbetslivserfarenhet.  

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

Syfte  
Kursen syftar till att studenten tillägnar sig kunskaper om och metoder för undervisning i 
yrkesinriktad dansutbildning med fördjupning i vald dansgenre.  

Kursinnehåll  
Kursen behandlar didaktiska metoder med fokus på dans, och konstnärligt uttryck som relateras 
till frågor som etik, normkritik och yrkesprofession.  

 

Undervisningsformer  

Praktisk didaktik, föreläsningar, seminarier och workshops.  
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Lärandemål  
  
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• med normkritiskt perspektiv i skrift kunna formulera en frågeställning som utgångspunkt 
för att  kritiskt granska och reflektera över didaktiska val i relation till genre, tradition, etik 
och konstnärliga diskurser  

• muntligt och praktiskt visa utvecklade ämnesdidaktiska kunskaper och förmåga att 
förmedla en dansgenres specifika praktik och konstnärliga uttryck till vald målgrupp 

• kunna skapa material för, planera och genomföra undervisning i vald dansgenre för 
yrkesinriktad dansutbildning  
 

 

Kurskrav 
Studenten ska delta i obligatoriska uppgifter. Komplettering krävs vid frånvaro. Formen för 
detta beslutas i samråd mellan examinator och student. 

  

Examination  
  
Kursen examineras i två delar; dels i en skriftlig uppgift som med utgångspunkt i en 
normkritisk frågeställning kritiskt granskar didaktiska val i relation till genre, tradition, etik 
och konstnärliga diskurser; dels genom en praktisk redovisning av undervisningsmaterial med 
inriktning mot målgrupp.  

Om en student får underkänt på ordinarie examination har studenten rätt att genomgå 
ytterligare fyra examinationstillfällen för att få godkänt resultat.  

I särskilda fall, vid exempelvis sjukdom eller skada, kan vissa delar examineras genom 
särskild uppgift. Varje enskilt fall bedöms i samråd mellan ansvarig/a lärare och eventuella 
behandlare.  

 

Ersätter tidigare kurs 
Kursen ersätter      .  

Överlappar annan kurs 
Kursen överlappar  D3042G  Dansdidaktik 2,   och kan inte ingå i examen tillsammans med 
denna.  

Kommentar  
- 
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Betygskriterier 
Väl Godkänd  

Förutom kriterierna för Godkänd visar studenten god förmåga att med välgrundad 
argumentation kunna diskutera och kritiskt granska didaktiska val ur ett normkritiskt perspektiv 
såväl i skrift, i diskussioner och i redovisning av lektionsmaterial.  

Godkänd  

Studenten har uppnått de angivna lärandemålen  

Underkänd  

Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen  

Läromedel 
Aceto, Melanie (2012) “Developing the Dance Artist in Technique Class: The Alteration Task” 
in Journal of Dance Education, 12:1, (s. 14-20)  
 
Andrzejewski, Carey E.,Wilson, Adrienne M., Henry, Daniel J. (2013). "Considering 
motivation, goals, and mastery orientation in dance technique" i Research in Dance Education 
2013, vol, 14 nr.2. (sid 162-175).  
 
Bromseth Janne & Darj Frida (red.), (2010). " Kritiska perspektiv på strategier för förändring " i 
Normkritisk pedagogik, makt lärande och strategier för förändring. Centrum för 
genusvetenskap, Uppsala Universitet. (kapitel 1-3 sid. 27-118, kapitel 7 sid. 183-206).  
 
Foster, Susan (1997) “Dancing Bodies” ur Jane C. Desmond (ed.) Meaning in Motion: New 
Cultural Studies of Dance. Durham & London: Duke University Press (s. 235-241)  
 
Foster, Susan (2011) “Tensing and Relaxing Naturally: Systematic Approaches to Training the 
Body” i Alexandra Carter & Rachel Fensham (ed.), Dancing Naturally: Nature, Neo-Classicism 
and Modernity in Early Twentieth-Century Dance. New York: Palgrave Macmillan (s. 110-123)  
 
Green, Jill (2002) “Somatic Knowledge: The Body as Content and Methodology in Dance 
Education”, Journal of Dance Education. no 2:4 (s. 114-118)  
 
Lakes, Robin (2005) “The Messages behinds the Methods: The Authoritarian Pedagogical 
Legacy in Western Concert Dance Technique Training and Rehearsals” ur Arts Education 
Policy Review, 106:5, (s. 3-20)  
 
Pickard, Angela (2012) “Schooling the dancer: the evolution of an identity as a ballet dancer” ur 
Research in Dance Education.13:1 (s. 25-46)  
 
Relevanta konstnärlig och vetenskapliga artiklar kommer att komplettera läromedelslistan.  
 
Referenslitteratur  
Simmel Liane. (2014). " Dance Medicine in Practice- Anatomy, Injury Prevention, Training. 
Routledge. 
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