KURSPLAN

Kurskod:
12Fk-SkDa1

FRISTÅENDE KURS

Skapande dans 1

10 högskolepoäng (hp)

Creative Dance 1

(ECTS credits)

Grundnivå / First cycle
Kursen gäller fr.o.m. höstterminen 2012.
Beslut och riktlinjer

Kursen läsas som fristående kurs under en termin.

Behörighet och förkunskapskrav

Behörig till kursen är den som har grundläggande högskolebehörighet . I urvalet prioriteras sökande
med arbetslivserfarenhet från barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, kulturskola eller
undervisning i annan frivillig verksamhet.

Syfte

Kursen syftar till att stärka och ge verktyg till lärare och pedagoger inom olika skolformer och
verksamheter som undervisar i dans eller vill börja använda dansen i pedagogiska och
konstnärliga sammanhang.

M ål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna
- använda sig av koreografiska verktyg i pedagogiska och sceniska sammanhang
- utveckla och tillämpa skapande metoder som gynnar en konstnärlig utveckling
- visa hur gruppens dynamik kan användas i en konstnärlig process
- reflektera skriftligt och muntligt över sin egen och andras pedagogiska verksamhet
- utveckla och tillämpa dans- och rörelseövningar som främjar kreativitet
- visa färdigheter i eget gestaltande i dans och rörelse
- planera och genomföra en skapande verksamhet där allas rätt att uttrycka sig genom dans
och rörelse är central
- formulera mål för den egna pedagogiska verksamheten med barn, ungdomar och vuxna

Innehåll
Kursen behandlar följande moment:
• Dansens verktyg:
Kropp ‒ som instrument och uttrycksmedel
Rum ‒ som skapande plats i den sceniska gestaltningen
Tid och kraft ‒ som dynamiska hjälpmedel
Grupp ‒ som koreografisk möjlighet
• Dansövningar med inriktning på dansimprovisation och danskomposition
• Dansuppvärmning och teknikövningar
• Impuls- och inspirationsmaterial
• Dans som pedagogiskt redskap
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Danslek på förskola, dans i skola och annan verksamhet
Litteraturstudier, dokumentation och tillämpning av kursinnehåll i eget arbete

Genom förande
Studentens närvaro och aktiva deltagande i kursens genomförande krävs för examination.
Undervisningen bedrivs i form av workshops, seminarier, föreläsningar och grupparbeten.
Kursinnehållet skall under kursens gång prövas i egen undervisningsverksamhet med elever.

Exam ination

Studenten ska med godkänt resultat genomföra kursens förelagda uppgifter i skriftlig, muntlig och
gestaltande form. Kursen examineras genom ett skriftligt arbete samt regelbundna praktiska
övningar som redovisas och genomförs med studiegruppen.
Kurs skall examineras senast tre år efter att studenten genomgått kursen.

Betyg
Som betyg ges Godkänd eller Icke godkänd.

Kursvärdering

Studenten får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges
möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Studenten gör en
individuell kursutvärdering kopplat till kursplanen vid kursens avslut, vilket ligger till grund för
återkoppling mellan kursledaren och studenterna samt mellan kursansvariga och högskolans
ledning.

Appendix
Terminsplan, examinationsplan och litteraturlista med aktuell obligatorisk och rekommenderad
kurslitteratur delges av kursledaren senast vid kursstart.
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