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Kursplan 

Dansämnets didaktiska praktiker 2, 10 hp 
The Didactic Practices of Dance 2 , 10 credits 
 

Kurskod: DP123G Huvudområde: Danspedagogik 
Institution: Institutionen för danspedagogik Successiv fördjupning: G1F 
Betygsskala: U-G-VG  
Utbildning:  
Kurs inom program, termin 3       
       
       
Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare Fastställd av: Utskottet för kursplaner på grundnivå 
Ämnesgrupp: PE1 Fastställandedatum: 2020-11-25 
Utbildningsområde: Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
Dans 55% Giltig från: HT 2022 
VFU 45%  
Klicka och välj      %  

 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet:  

för studier på grundnivå   

Särskild behörighet:  

• 45 hp från ämneslärarprogram i dans inklusive 

• Dansämnets didaktiska praktiker 1, 7,5 hp 

 

Urval 
Programstudenter har platsgaranti. 

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

 

Kursinnehåll  
Kursen består  av följande delkurser: Dansdidaktik 5,5 hp , Verksamhetsförlagd utbildning 4,5 
hp 

I delkurs 1 relateras dansdidaktisk praktik till aktuell forskning och teoretiska perspektiv på 
dans, lärande och undervisning. Dansundervisning och dess traditioner analyseras och 
problematiseras i relation till gymnasieskolans ämnesplaner och värdegrund. I kursen diskuteras 
frågor som rör dans som konstform, kultur och lärarprofession. Relationen forskning och 
beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen diskuteras.  
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Delkurs 2 innefattar verksamhetsförlagd utbildning där studenten under handledning undervisar 
samt deltar i verksamhetens olika delar. 

Kursen tar utgångspunkt i och bygger vidare på innehållet i kursen Dansämnets didaktiska 
praktiker 1. 

 

Kursen består av följande delkurser:  

Dansdidaktik, 5,5 hp Dance Didactics, 5.5 credits 

Delkursen innehåller praktiskt arbete i dansstudio, föreläsningar, seminarier samt eget 
skapande arbete. Peer review ingår som metod för att granska egna och andras didaktiska val.  

 

Verksamhetsförlagd utbildning, 4,5 hp Vocational Training Practice, 4.5 credits 

Delkursen innehåller handledd verksamhetsförlagd utbildning (VFU), trepartssamtal med 
student, VFU handledare och högskolehandledare samt skriftlig uppgift. 

 

 

Undervisningsformer 

Lärarledd undervisning, föreläsningar, seminarier, verksamhetsförlagd utbildning, praktiskt 
skapande arbete  

Lärandemål  
Dansdidaktik, 5,5 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• 1. utifrån didaktiska frågeställningar kunna planera och utveckla dansundervisning inom 
gymnasieskolan med utgångspunkt i ämnesplaner och skolans värdegrund, 

• 2. visa utvecklad förmåga att fysiskt och verbalt kommunicera dans i undervisning, 

• 3. kunna situera, kritiskt granska och diskutera sin egen och andras undervisningspraktik. 

• 4. kunna diskutera dansundervisning utifrån egen erfarenhet, beprövad erfarenhet och 
vetenskaplig grund, och 

• 5. kunna reflektera över dans som konstform och kultur i dansundervisning på gymnasiet. 
 

 

Verksamhetsförlagd utbildning, 4,5 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• 1. kunna uttrycka sig tydligt såväl muntligt som kroppsligt i kommunikation med elever, 

• 2. visa förmåga att leda arbete i grupp/klass och reflektera över hur ett demokratiskt och 
kommunikativt ledarskap kan förverkligas, 

• 3. kunna reflektera över sitt handlande som lärare, utifrån skolans värdegrund, 
demokratiuppdrag och kunskapsuppdrag och 

• 4. kunna samverka med kollegor och andra verksamhetsföreträdare kring verksamhetens 
mål och utformning. 
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Examination  
Dansdidaktik, 5,5 hp 
(1001) Kursen examineras genom en sammantagen bedömning av: en praktisk redovisning 
(lärandemål 1, 2, 3), en skriftlig uppgift. (lärandemål 5) och ett seminarium (lärandemål 4). 
5,5 hp. Betyg: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).   

 

Verksamhetsförlagd utbildning, 4,5 hp 
(1002) Kursen examineras genom en sammantagen bedömning av: ett trepartssamtal och 
skriftlig uppgift. (lärandemål 1-4). 4,5 hp. Betyg: Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl 
godkänt (VG).  

Om en student får underkänt efter genomförd praktikperiod får studenten genomgå ytterligare 
högst en praktikperiod för att få godkänt resultat.. 

 

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  
      

Läromedel 
McCarthy-Brown, N. (2017). Dance pedagogy for a diverse world: Culturally relevant teaching 
in theory, research and practice. McFarland & Company, Inc., Publishers. North Carolina, 
ss.13-64. 

Sandström, B. (2017). En danspedagogisk diskurs. I Sandström, B. (red.) Språket och dansen. 
Stockholm: Carlssons bokförlag, ss. 89-122. 

Selander, S. (2017). Didaktiken efter Vygotskij: Design för lärande. Stockholm: Liber, ss. 94-
109, 154-180. 

Säljö, R. (2015). Lärande en introduktion till perspektiv och metaforer. Malmö: Gleerups, ss. 
109-123. 

Sernhede, O. (2014). Segregationen, skolan och ungas informella lärande. I Sernhede, O. & 
Tallberg Broman, I. (red.) Segregation, utbildning och ovanliga lärprocesser. Malmö: Liber AB, 
ss. 188-206. 

Warburton, E.C. (2019). Dance Pedagogy. I Dodds, S. (red.) The Bloomsbury Companion to 
Dance Studies. Bloomsbury Academic. ss. 81-110 
https://www.researchgate.net/publication/333405565 [2020-11-18] 

Skolverket (2020). Att ställa frågor och söka svar: Samarbete för vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet. ss. 15-39. www.skolverket.se/publikationer  

samt  

https://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och- 
utbildningar/nationella-program/estetiska-programmet/examensmal-och-programstruktur 

Skolverket (2011). Gymnasieskola 2011, kursplaner dans estetiska programmet. ss. 7-14, 227-
237.  www.skolverket.se 
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Konstnärliga, vetenskapliga och pedagogiska artiklar samt visuella och auditiva läromedel kan 
komma att komplettera läromedelslistan. 

 

Kursvärdering 
Kursen utvärderas i enlighet med Riktlinjer för kursvärderingar. 

Ersätter tidigare kurs 

Kursen ersätter D3039G Dansämnets didaktiska praktiker 2 - jazzdans dans, D3041G 
Dansämnets didaktiska praktiker 2 - modern och nutida dans, D3040G Dansämnets didaktiska 
praktiker 2 - klassisk balett och D3016G Dansämnets didaktiska praktiker 2 - streetdans.  

Överlappar annan kurs 
Kursen överlappar och kan därför inte ingå i examen tillsammans med Dansämnets didaktiska 
praktiker 2, 10 hp. D3106G. 

Övrigt 
För att erhålla betyget Väl Godkänd på hel kurs krävs Väl Godkänd i delkurs 1 (1001) 
Dansdidaktik 5,5 hp, och minst Godkänd i delkurs 2 (1002) Verksamhetsförlagd utbildning 4,5 
hp. 
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