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Kursplan 

Dans 1a,  , 7,5 högskolepoäng 
Dance 1a, , 7,5 credits 
 

Kurskod: DP104G      Huvudområde: Danspedagogik 
Institution: Institutionen för danspedagogik Successiv fördjupning: GXX 
Betygsskala: U-G-VG  
Utbildning:  
Kurs inom program, termin 1 Fastställd av:  

DOCH:s lokala utskott för utbildningsplaner och 
kursplaner  

 

  
  
Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare  
Ämnesgrupp: DA2 Fastställandedatum: 2020-05-14 
Utbildningsområde: Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
Dans 100% Giltig från: HT 2020 
   
   

 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet: för studier på grundnivå. 

Särskild behörighet: Godkänt behörighetsprov inom sökt dansgenre  

Urval 
Programstudenter har platsgaranti.  

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

 

Syfte 
Kursen syftar till att studenten etablerar sina förmågor och färdigheter i dans genom arbete i sin 
inriktning; i vald genre; i improvisation och med musik. Ett ytterligare syfte är att behandla 
kroppens anatomi i relation till dansträning.   

Delkurs 1 Inriktning: syftar till att studenten kroppsligt etablerar danstekniska färdigheter och 
konstnärlig förmåga i inriktningens estetik samt förmåga till reflektion i relation till danspraktik.  

Delkurs 2 Vald dansgenre: syftar till att studenten breddar sina danstekniska färdigheter och sin 
konstnärliga förmåga i en kompletterande genre. 

 Delkurs 3 Improvisation: delkursens syfte är att introducera improvisation genom att studenten 
utforskar olika improvisationsmetoder och koreografiska idéer.   

Delkurs 4  Musik: delkursen syftar till att studenten genom instrumentspel och rörelse utvecklar 
sin förmåga att relatera kroppsligt och intellektuellt till musikens grundparameter tid. 
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Kursinnehåll  
Kursen består av danspraktik där olika fokus som till exempel anatomi, estetik och konstnärligt 
förhållningssätt behandlas.  

Kursen innehåller 4 delkurser: inriktning, vald dansgenre, improvisation och musik. Samtliga 
delkurser består av praktiskt och teoretiskt arbete. Genre för delkurs 2 väljs av studenten.  

Kursen består av följande delkurser:  

Inriktning, 4 hp major genre, 4 credits 

Dansträning i vald huvudinriktning; kroppsligt arbete med dansteknik, rörelsekvalité, stil, 
estetik och musikalitet.  

 

Vald dansgenre , 1,5 hp Chosen Genre , 1,5 credits 

Dansträning i vald genre: kroppsligt arbete med dansteknik, rörelsekvalité, stil och 
musikalitet.  

 

Improvisation, 1 hp Improvisation, 1 credits 

praktiskt utförande av olika improvisatoriska metoder, analys av det praktiska utförandet, 
diskussioner samt eget arbete.  

 

Musik, 1 hp Music, 1 credits 

musikteori med formanalys och basal notation samt praktisk 

träning i musikalisk perception genom instrumentspel och Body Percussion.  
 

Namn på delkurs på svenska, X hp Name of module in English, X credits 

      
 

Namn på delkurs på svenska, X hp Name of module in English, X credits 

      

 

Undervisningsformer 

lärarledd undervisning, diskussioner  

Lärandemål  
Inriktning, 4 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• kunna använda de genrespecifika danstekniska kunskaper som fokuseras i delkursen.  

• visa förmåga att kroppsliggöra och verbalt artikulera, för genren, specifika rörelsekvalitéer, 
och musikaliska aspekter samt göra anatomiska referenser i relation till danspraktiken   

• reflektera över sin lärprocess i genren och över anatomi i relation till dansträning.  
 

Vald dansgenre , 1,5 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 
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•  kropp, rörelse och text påvisa relevant kunskap i genrens grundläggande vokabulär, 
rörelsekvalitéer och musikaliska praktik  

 

Improvisation, 1 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• utforska och utveckla rörelser och kvaliteter i relation till olika improvisationsmetoder och 
koreografiska idéer  

• reflektera kring sina utvecklade kunskaper i improvisation  
 

Musik, 1 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• i kropp och rörelse påvisa relevant kunskap i rytmisk uppfattningsförmåga och Body 
Percussion 

• visa relevant kunskap inom musikteorins områden; notation och musikalisk form, med 
hjälp av grundläggande instrument och ensemblespel  

 

Namn på delkurs på svenska, X hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

•       
 

Namn på delkurs på svenska, X hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

•       

Examination  
Inriktning, 4 hp 
Delkursen examineras genom en praktisk redovisning och en kritisk reflektion i text eller 
muntlig form. Delexamination sker efter halva delkursen genom en skriftlig reflektion kring 
relevant tema i förhållande till den egna danspraktiken. 

 Som betyg i delkursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. 
 

Vald dansgenre , 1,5 hp 
Examination sker genom en praktisk redovisning. 

Som betyg i delkursen används något av uttrycken Godkänd eller Underkänd. 
 

Improvisation, 1 hp 
Examination sker i slutet av delkursen genom praktisk redovisning.  

Som betyg i delkursen används något av uttrycken Godkänd eller Underkänd.  
 

Musik, 1 hp 
Examination sker i slutet av delkursen genom praktisk redovisning. 

Som betyg i delkursen används något av uttrycken Godkänd eller Underkänd.   
 

Namn på delkurs på svenska, X hp 
      

 

Namn på delkurs på svenska, X hp 
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Om en student har beslut från Stockholms konstnärliga högskola om särskilt pedagogiskt stöd 
på grund av funktionsnedsättning, får examinator besluta om alternativa examinationsformer för 
studenten. 

Kurskrav  
Minst 80 % närvaro på samtliga delkurser. Komplettering krävs vid frånvaro. I särskilda fall, t 
ex vid skada, kan vissa delar av en delkurs ersättas med annan träning. Detta kan dock endast 
ske enligt en plan som utarbetas av prefekt, berörda lärare, ev. behandlare och student 
tillsammans och kan endast gälla i ett rimligt tidsperspektiv. Varje enskilt fall bedöms av 
prefekten samt berörda lärare.  

Betygskriterier  
Inriktning, 4 hp  
För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen. 

För betyget Underkänd: Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen. 

Väl godkänd  

Utöver kriteriet för Godkänd visar studenten god förmåga att självständigt och tydligt kunna 
kroppsliggöra de rörelsekvalitéer som varit fokus under delkursen. Studenten formulerar sig 
medvetet och kritiskt kring sin lärprocess.  

 

Vald dansgenre , 1,5 hp  
För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen. 

För betyget Underkänd: Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen. 

      
 

Improvisation, 1 hp  
För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen. 

För betyget Underkänd: Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen. 

      
 

Musik, 1 hp  
För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen. 

För betyget Underkänd: Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen. 

      
 

Namn på delkurs på svenska, X hp  
För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen. 

För betyget Underkänd: Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen. 

      
 

Namn på delkurs på svenska, X hp  
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För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen. 

För betyget Underkänd: Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen. 

      

Läromedel 
Simmel, Liane (2014) Dance Medicine in Practice; Anatomy, Injury Prevention, Training.  

London & New York: Routledge (valda delar ca. 50-75 sidor)  

Vetenskapliga och konstnärliga artiklar tillkommer. 

 

Kursvärdering 
Kursen utvärderas i enlighet med Riktlinjer för kursvärderingar. 

Ersätter tidigare kurs 

Kursen ersätter      .  

Överlappar annan kurs 
Kursen överlappar       och kan inte ingå i examen tillsammans med Klicka och välj. 

Övrigt 
Som betyg på delkurs 1 Inriktning används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller 
Underkänd. För övriga delkurser används uttrycken Godkänd eller Underkänd. 

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen (7,5 hp) krävs Väl godkänd i delkurs 1 
Inriktning, samt Godkänd på övriga delkurser. 
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