Kursplan
Dansämnets didaktiska praktiker 3, 10 högskolepoäng
The Didactic Practices of Dance 3, 10 credits

Kurskod: D3030A
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Utbildning:
Ämneslärarprogram i dans
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Ämnesgrupp: PE1
Utbildningsområde:
Dans
Verksamhetsförlagd utbildning

Giltig från: VT 2019
40%
60%

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå (90 hp från grundnivå) samt
Särskild behörighet
• Dansämnets didaktiska praktiker 1 och 2 eller motsvarande
• 185 hp inom Ämnesläraprogrammet eller motsvarande
• Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande
• Engelska 6 eller motsvarande
Urval
Programstudenter har platsgaranti.
Undervisningsspråk
Svenska som huvudspråk, därtill kan andra skandinaviska språk och engelska förekomma.
Syfte
Kursen syftar till att studenten vidareutvecklar metoder och verktyg för fördjupning i
dansdidaktik med särskilt fokus på att integrera teoretiska, didaktiska, praktiskt fysiska och
konstnärliga kunskaper i dans för att kunna arbeta specifikt ämnesrelaterat, tematiskt och med
olika målgrupper inom gymnasieskolan.
Kursinnehåll
Kursen innehåller två moment: Dansdidaktik, 4 hp och Verksamhetsförlagd utbildning 6 hp.
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Kursen består av följande delkurser:
Dansdidaktik, 4 hp

Dance didactics, 4 credits

Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp

Vocational training practice, 6 credits

Undervisningsformer

Föreläsningar☒

Seminarier☒

Lärarledd undervisning☒

Workshops☐

Handledning enskilt☐

Handledning i grupp☐

Individuell coaching☐

Tvåpartssamtal☐

Trepartssamtal☒

Lärandemål
Dansdidaktik, 4 hp

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
• visa kunskap om och förmåga att integrera olika perspektiv på dans i undervisning
• visa kunskap om och kunna förhålla sig till gymnasieskolans kursplaner och styrdokument
• visa förmåga att formulera och argumentera för val av metoder och tillvägagångssätt i
relation till tema och målgrupp
• kritiskt granska och reflektera över sin egen och andras praktik med utgångpunkt i
didaktisk teori, etik och konstnärlig praktik
• visa förståelse för vikten av att beakta sociala och kulturella aspekter samt visa förståelse
för olika individers behov och möjligheter
Verksamhetsförlagd utbildning, X hp

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
• planera och leda verksamhet/undervisning utifrån såväl styrdokument som ett relevant
ämneskunnande och teoretiska perspektiv samt med beaktande av elevers olika intressen,
förutsättningar och behov
• i kommunikation med elever formulera relevanta mål och bedömningskriterier
• visa tydlighet och lyhördhet i ett ledarskap präglat av öppenhet, samspel och dialog
• använda olika kommunikativa uttrycksformer som främjar elevers lärande och utveckling
• reflektera över den egna professionsutvecklingen utifrån teoretiska perspektiv och gjorda
erfarenheter
Kurskrav
För att studenten skall kunna bedömas ska studenten delta i praktiska moment, diskussioner,
seminarier och verksamhetsförlagd utbildning. Lärarledda lektioner är obligatoriska och är en
förutsättning för att nå kursmålen. Komplettering krävs vid frånvaro.
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Examination
Kursen examineras genom
Dansdidaktik, 4 hp

en praktisk presentation som behandlar ett tema riktat mot en definierad målgrupp inom
gymnasieskolan samt en skriftlig uppgift som tar utgångspunkt i en formulerad frågeställning
där didaktiska val i relation till konstnärlig praktik, teori och etik problematiseras och
diskuteras.
Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp

rapporter och utlåtande från VFU.

Ersätter tidigare kurs
Kursen ersätter D3008A.
Överlappar annan kurs
Kommentar
Kursen ingår som ämnesstudier i dans (4 hp) och verksamhetsförlagd utbildning (6 hp) i
ämneslärarprogrammet i dans.
Betygskriterier
Studentens arbete bedöms under kursens gång genom redovisning av uppgifter. För att erhålla
betyget Väl Godkänd krävs Väl Godkänd i minst en av delkurserna.
Dansdidaktik, 4 hp

Väl godkänd

Förutom kriterier för godkänd visar studenten utvecklad förmåga att med självständighet och
välgrundad argumentation kunna kritiskt granska, formulera och artikulera didaktiska val i
relation till teori, etik och konstnärlig praktik. Studenten visar god förmåga att medvetet och
med tydlighet kunna relatera och integrera egna mål och syften till gymnasieskolans
kursplaner och styrdokument. Studenten kan med visad säkerhet integrera olika perspektiv på
dans i undervisning och visar på medveten och insiktsfull reflektion i relation till individers
olika behov.
Godkänd
Studenten har uppnått de angivna lärandemålen.
Underkänd
Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen.
Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp

Väl godkänd
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Förutom kriterier för godkänd visar studenten kunskaper och färdigheter i att planera och leda
verksamhet/undervisning där styrdokument, fördjupat ämneskunnande och teoretiska
perspektiv tydligt integreras med beaktande av elevers olika intressen, förutsättningar och
behov. Därutöver ska studenten analysera och problematisera olika kommunikativa
uttrycksformer i relation till elevers lärande och utveckling samt dra nyanserade slutsatser
kring den egna professionsutvecklingen utifrån reflektioner kring teoretiska perspektiv och
gjorda erfarenheter.
Godkänd
Studenten har uppnått de angivna lärandemålen.
Underkänd
Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen.
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