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Behörighet
U0024G Fortsättningskurs i dans och lärande 2 15 hp, med godkänt resultat.

Urval
Urvalet grundas på 30-285 högskolepoäng

Examinator
Cecilia Björklund-Dahlgren

Mål/Förväntat studieresultat
 
Efter avslutad kurs ska studenten ha uppnått fördjupad nivå i sin dansteknik och expressivitet i dans, samt fördjupat 
sin kunskap om lärprocessen.  
 
Studenten skall också tillägnat sig kunskap i och om estetiska uttryck, projektmetoder och estetiska projekt. 
 
Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:

a) praktiskt gestalta sin fördjupade dansteknik med ett vidgat perspektiv på dansgenrer  
b) dokumentera, analysera och värdera den egna utvecklings- och lärprocessen under kursen  
c) använda och förmedla estetisk gestaltning med utgångspunkt i reflektion och lärande  
d) redogöra för kunskaper i hur man arbetar med olika estetiska uttrycksformer.  
e) undersöka och presentera olika estetiska uttryck med utgångspunkt i ett reflekterande över estetiska 
överväganden  
f) redogöra för kunskap om hur man planerar, strukturerar och genomför estetiska projekt  
g) omsätta sina förvärvade kunskaper om tekniska hjälpmedel för dokumentation  
h) redogöra för olika projektmetoder och tillämpningar 

Kursinnehåll
• Dansgestaltning
• Metodutvecklingsarbete
• Estetiska verktyg  
• Sceniskt projekt
• Dokumentation
• Projektmetodik   
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Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Kursen består av kontinuerlig dansundervisning, praktiskt arbete i att skapa och gestalta dans, sceniskt projekt, 
föreläsningar, diskussioner och reflektioner, utvärdering och dokumentation. 
 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

 
• Prov 2) Individuell muntlig examination – Metodutvecklingsarbete (mål c)
• Prov 3) Individuell muntlig och skriftlig examination – Estetiska verktyg (mål d och e)
• Prov 4) Individuell praktisk tillämpning av dans – Sceniskt projekt (mål f)
• Prov 5) Individuell dokumentation – Dokumentation (mål g)
• Prov 6) Individuell muntligt och skriftlig examination – Projektmetodik (mål h)   
• Prov 7) Individuell praktisk och muntlig examination – Dansgestaltning (mål a och b)  
 
Efter ordinarie examinationstillfälle har studenten rätt till omexamination vid högst 4 tillfällen.  
 
För VG på kursen krävs VG på prov  2 , 4 och 7. 

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, 
under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.
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Valfri litteratur i samråd med kurslärare
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Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0002 Individuell muntlig examination U G VG 3 Obligatorisk V20

0003 Individuell muntlig och skriftlig 
examination

U G# 3 Obligatorisk V20

0004 Individuell muntlig och praktisk 
examination

U G VG 2,5 Obligatorisk V20

0005 Individuell skriftlig och 
dokumenterad examination

U G# 1,5 Obligatorisk V20

0006 Individuell muntlig och skriftlig 
examination

U G# 1,5 Obligatorisk V20

0007 Individuell praktisk och muntlig 
examination

U G VG 3,5 Obligatorisk H20

Revidering fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-06-14

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-
02-15
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