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Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet för studier på grundnivå samt  

Särskild behörighet 

• Minst 105 hp godkänd från åk 1 och 2 inom kandidatprogrammet i danspedagogik varav 

• Dansdidaktik 1, 7,5 hp  eller motsvarande 

• Dans för barn och unga - didaktik 1, 10 hp och/eller Dans för barn och unga - didaktik 2, 7,5 
hp eller motsvarande 

Urval 
Programstudenter har platsgaranti. 

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

Syfte  
Kursens övergripande syfte är att ge studenten fördjupade kunskaper om undervisning i dans 
med utgångspunkt i normkritisk teori, samt att ge studenten möjlighet att inrikta sig mot 
specifika dansdidaktiska verksamheter och kontexter.  

Delkurs 1 syftar till att ge studenten kunskaper om och metoder för undervisning i yrkesinriktad 
dansutbildning med fördjupning i vald dansgenre. 

Delkurs 2 syftar till att utveckla studentens konstnärliga förmåga att skapa koreografi för och 
med barn och ungdomar utifrån ett genusperspektiv.  
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Delkurs 3 består av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt tvåpartssamtal.  

Kursinnehåll  
Normkritisk teori behandlas i förhållande till dansens traditioner och praktiker. Studenten väljer 
någon av delkurserna 1 och 2. Delkurs 3 är obligatorisk.  

Kursen består av följande delkurser:  
Didaktik med fokus mot yrkesintriktad 
dansutbildning, 5 hp 

Didactics for professional dance education , 5 
credits 

Delkurs 1 behandlar didaktiska metoder med fokus på dansteknik, konstnärligt uttryck, etik och 
yrkesprofession. 
 

Koreografi för barn och unga,  5 hp Choreography for Children and Youth, 5 
credits 

Delkurs 2 behandlar didaktik i komposition för och med barn och ungdomar. Föreställningar 
för, med och av barn och unga analyseras utifrån genus- och normkritiskt perspektiv. 
Ledarskapsteori behandlas.  
  

VFU, 2,5 hp Vocational Training Practise, 2,5 credits 

Delkurs innefattar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och tvåpartssamtal.  
 

Undervisningsformer  

Delkurs 1, praktisk didaktik, föreläsningar, seminarier och workshops.  
 
Delkurs 2, praktisk didaktik, föreställningar, seminarier och workshops. 
 
Delkurs 3, VFU. 

Lärandemål  
Didaktik med fokus mot yrkesintriktad 
dansutbildning, 5 hp 

 

Studenten ska efter avslutad kurs: 

• med normkritiskt perspektiv i skrift kunna formulera en frågeställning, kritiskt granska och 
reflektera över didaktiska val i relation till genre, tradition, etik och konstnärliga diskurser  

• muntligt och praktiskt visa utvecklade ämnesdidaktiska kunskaper och förmåga att förmedla 
en dansgenres specifika danstekniska och konstnärliga uttryck 

• kunna skapa material för, planera och genomföra undervisning i vald dansgenre för 
yrkesinriktad dansutbildning 

 

Koreografi för barn och unga,  5 hp  
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• med utgångspunkt i ett genus- och normkritiskt perspektiv kunna skapa och leda koreografi 
med en barn- och/eller ungdomsgrupp.  
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• ur ett genus- och normkritiskt perspektiv i skrift kunna kritiskt granska föreställningsarbete
för, med och av barn och ungdomar

VFU, 2,5 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• planera och leda verksamhet/undervisning utifrån såväl mål och styrdokument som ett
relevant ämneskunnande och teoretiska perspektiv samt med beaktande av elevers olika
intressen, förutsättningar och behov

• i text och samtal reflektera över den egna professionsutvecklingen utifrån teoretiska
perspektiv och gjorda erfarenheter

Kurskrav 
Studenten ska delta i obligatoriska uppgifter. 

Examination 
Didaktik med fokus mot yrkesintriktad 
dansutbildningdning, 5 hp 
Kursen examineras i två delar; dels  i en skriftlig uppgift som med utgångspunkt i en 
normkritisk frågeställning kritiskt granskar didaktiska val i relation till genre, tradition, etik och 
konstnärliga diskurser; dels genom en praktisk redovisning av undervisningsmaterial med 
inriktning mot målgrupp.  

Om en student får underkänt på ordinarie examination får studenten genomgå ytterligare fyra 
examinationstillfällen för att få godkänt resultat. 

I särskilda fall, vid exempelvis sjukdom eller skada, kan vissa delar examineras genom särskild 
uppgift. Varje enskilt fall bedöms i samråd mellan ansvarig/a lärare och eventuella behandlare.  

Koreografi för barn och unga,  5 hp 
Kursen examineras genom  två uppgifter, dels genom en praktiskt uppgift som tar sin 
utgångspunkt i konstnärlig metod i vilken ledarskapet lyfts fram, dels genom en skriftlig 
uppgift med utgångspunkt i en föreställningsanalys som kritiskt reflekterar utifrån olika 
perspektiv på koreografi för barn och ungdomar. 

Om en student får underkänt på ordinarie examination får studenten genomgå ytterligare fyra 
examinationstillfällen för att få godkänt resultat. 

I särskilda fall, vid exempelvis sjukdom eller skada, kan vissa delar examineras genom särskild 
uppgift. Varje enskilt fall bedöms i samråd mellan ansvarig/a lärare och eventuella behandlare. 

VFU 2,5 hp 
Delkurs 3 examineras genom tvåpartssamtal, rapporter och utlåtande gällande VFU-perioden. 

Om en student får underkänt efter genomförd praktikperiod så får studenten genomgå 
ytterligare högst en praktikperiod för att få godkänt resultat. 
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Ersätter tidigare kurs 
Kursen ersätter Dans för barn och unga - didaktik 3, kurskod PED307.  

Överlappar annan kurs 
Kursen överlappar Dans för barn och unga - didaktik 3, kurskod PED307 och kan inte ingå i 
examen tillsammans med denna.  

Kommentar  
- 

Betygskriterier  
Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För 
att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen (7,5 hp) krävs Väl godkänd på minst hälften av 
kursen. 
 
Didaktik med fokus mot yrkesintriktad dansutbildningdning, 5 hp 

 

Väl Godkänd  

Förutom kriterierna för Godkänd visar studenten god förmåga att med välgrundad  
argumentation kunna diskutera och kritiskt granska didaktiska val ur ett normkritiskt perspektiv  
såväl i skrift, i diskussioner och i redovisning av lektionsmaterial.   

 Godkänd  

Studenten har uppnått de angivna lärandemålen  

Underkänd  

Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen 
 

Koreografi för barn och unga,  5 hp  
Väl godkänd 

Utöver kriterier för Godkänd visar studenten god kunskap och förståelse för konstnärlig metod 
i arbete med komposition och ledarskap och presenterar en väl genomförd uppgift. Studenten 
kan tydligt beskriva och motivera val av metoder. Vidare förmår studenten i skrift med en väl 
utvecklad förmåga diskutera och kritiskt reflektera över föreställningar av, med eller för barn 
och ungdomar. 

Godkänd  

Studenten har uppnått de angivna lärandemålen  

Underkänd  

Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen 

 
 

VFU, 2,5 hp  
Godkänd 

Studenten har uppnått de angiva lärandemålen 
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Underkänd 

Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen  
 

Läromedel 
Delkurs 1 

Aceto, Melanie (2012) “Developing the Dance Artist in Technique Class: The Alteration Task” 
in Journal of Dance Education, 12:1, (s. 14-20) 

Andrzejewski, Carey E.,Wilson, Adrienne M., Henry, Daniel J. (2013). "Considering 
motivation, goals, and mastery orientation in dance technique" i Research in Dance Education 
2013, vol, 14 nr.2. (sid 162-175).   

Bromseth Janne & Darj Frida (red.), (2010). " Kritiska perspektiv på strategier för förändring " i  
Normkritisk pedagogik, makt lärande och strategier för förändring". Centrum för 
genusvetenskap, Uppsala Universitet. (kapitel 1-3 sid. 27-118, kapitel 7 sid. 183-206). 

Foster, Susan (1997) “Dancing Bodies” ur Jane C. Desmond (ed.) Meaning in Motion: New 
Cultural Studies of Dance. Durham & London: Duke University Press (s. 235-241) 

Foster, Susan (2011) “Tensing and Relaxing Naturally: Systematic Approaches to Training the 
Body” ur Alexandra Carter & Rachel Fensham (ed.), Dancing Naturally: Nature, Neo-
Classicism and Modernity in Early Twentieth-Century Dance. New York: Palgrave Macmillan 
(s. 110-123) 

Green, Jill (2002) “Somatic Knowledge: The Body as Content and Methodology in Dance 
Education”, Journal of Dance Education. no 2:4 (s. 114-118) 

Lakes, Robin (2005) “The Messages behinds the Methods: The Authoritarian Pedagogical 
Legacy in Western Concert Dance Technique Training and Rehearsals” ur Arts Education 
Policy Review, 106:5, (s. 3-20) 

Pickard, Angela (2012) “Schooling the dancer: the evolution of an identity as a ballet dancer” ur 
Research in Dance Education.13:1 (s. 25-46) 

Relevanta konstnärlig och vetenskapliga artiklar kommer att komplettera läromedelslistan.  

Referenslitteratur 

Simmel Liane. (2014). " Dance Medicin in Practice- Anatomy, Injury Prevention, Training. 
Routledge.   

 

Delkurs 2 

Ashley, Laura. (2008). "Essential Guide to Dance". Italien: Hoddar Education, (s. 225-266) 

Butterworth, Jo (2012). "Dance Studies: The Basics". Routledge (ca 25 sidor)  

Christensen, Sören, Poul Erik Daugaard Jensen & Lars Lindkvist. (2014). "Makt, beslut och 
ledarskap: märkbar och obemärkt makt". Lund: Studentlitteratur. (121 s.) 

Martinsson, Lena & Reimers, Eva (red) (2008) "Skola i normer", Gleerups utbildning AB (174 
s.)  
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Viitala, Marketta (1998). "Tanssia Elymyksan Edhoilla- Dance as an Art Experience". 
Helsingfors: Svoli-Palvellu, (s.142-184) 

Föreställningsbesök 

Konstnärliga, vetenskapliga och pedagogiska artiklar. Visuella och auditiva läromedel kan 
komma att komplettera läromedelslistan. 

Referenslitteratur: 

Bjørkvold, Jon-Roar (1991). "Den musiska människan". Stockholm (325 s.)  

DOCH är sedan den 1 januari 2014 en del av Stockholms konstnärliga högskola. 6/6 

 


	Behörighetskrav
	Urval
	Undervisningsspråk
	Syfte
	Kursinnehåll
	Examination
	Ersätter tidigare kurs
	Överlappar annan kurs
	Kommentar
	Betygskriterier
	Läromedel

