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Kursplan 

Dansdidaktik 1, klassisk balett, 7,5 hp högskolepoäng 
Dance Didactics 1, Classical Ballet, 7,5 credits 

 
Kurskod: D3101G Huvudområde: Danspedagogik 
Institution: Institutionen för danspedagogik Fördjupningsnivå: GXX 
Betygsskala: U-G-VG Faställd av: Kursplanenämnden 
Utbildning: Fastställandedatum: 2018-02-21 
Fristående kurs Revideringsdatum:  
       
Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare Giltig från: HT 2018 
Ämnesgrupp: PE1  
Utbildningsområde:  
Dans 100%  

 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet för studier på grundnivå  samt  

Särskild behörighet 

• Engelska 6 eller motsvarande 

• Minst 30 hp  i dans som innefattar klassisk balett  

• Erfarenhet av arbete med undervisning i klassisk balett 

Urval 
Om det finns flera behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urvalet sker utifrån de 
sökandes meriter. 

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

Syfte  
Kursen syftar till att studenten utvecklar förmågan att kunna anpassa material och metod för 
olika målgrupper i den egna undervisningen. Kursen syftar vidare till att studenten initierar en 
process av reflektion kring sin identitet som danspedagog samt  vidareutvecklar och stärker sina 
didaktiska förmågor och kunskaper i klassisk balett. 

Kursinnehåll  
Kursen innehåller didaktiska praktiska uppgifter i klassisk balett med fokus på grundläggande 
nivå. Diskussioner kring arbete med syllabus i klassisk balett, auskultationer samt 
läromedel/artiklar är utgångspunkt för ett reflekterande tänkande kring pedagogrollen och 
undervisning i klassisk balett.   
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Undervisningsformer 

Föreläsningar☒ Seminarier☒ Lärarledd undervisning☒ 

Work-shops☒ Handledning enskilt☐ Handledning i grupp☐ 

Individuell coaching☐ Tvåpartssamtal☐ Trepartssamtal☐ 

Lärandemål  
  
Studenten ska efter avslutad kurs kunna: 

• planera, skapa och demonstrera övningar för dansundervisning i klassisk balett med 
utgångspunkt i didaktiska grundfrågor och syllabus för lägre grader 

• använda och anpassa kompletterande övningar i undervisningen  

• använda korrekt terminologi och ge relevanta och tydliga instruktioner till deltagare och 
musiker   

• påvisa förståelse för musikalisk variation med tydlig relation till valda övningar 

• analysera och situationsanpassa övningar för varierade målgrupper på grundläggande nivå, 
ge relevant feedback såväl till grupp som individer och påvisa medvetenhet om 
övningarnas mål och specifika komplexitet   

• i praktik och text reflektera kring sin identitet som danspedagog samt förhålla sig till och 
kritiskt diskutera träningskontexter, och den klassiska balettens tradition och utveckling 

 
 

Kurskrav 
Lärarledda lektioner är obligatoriska. Komplettering krävs vid frånvaro 

Examination  
Kursen examineras genom   
en praktisk och en skriftlig uppgift i slutet av kursen.  

 

Ersätter tidigare kurs 
- 

Överlappar annan kurs 
Kursen överlappar PED293 Dansdidaktik 1, klassisk balett och kan inte ingå i examen 
tillsammans med denna.  

Kommentar  
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Betygskriterier 
Väl godkänd 

I genomförda övningar, såväl praktiska som skriftliga, redovisar studenten kursinnehållet på ett 
väl reflekterat och genomarbetat sätt. I de praktiska redovisningarna argumenterar studenten väl 
för sina val baserat på kursens lärandemål och kommunicerar med klarhet utvecklade tankar och 
idéer både fysiskt och muntligt. Studenten använder detaljerad och korrekt terminologi och visar 
flexibilitet och lyhördhet i samarbete med deltagare och musiker, samt visar förmåga till 
insiktsfull, saklig och utvecklande granskning av egna och andras uppgifter.  

I den skriftliga redovisningen påvisar studenten fördjupad reflektion genom att problematisera 
och diskutera rollen som danspedagog och undervisning i den klassiska balettens kontext, 
tradition och utveckling.  

 

Godkänd 

Studenten har uppnått de angivna lärandemålen. 

 

Underkänd 

Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen. 

Läromedel 
Daneberg, Madelaine (2018) Dansdidaktik 1, klassisk balett. Kompendium 

Foster, Rory (2010). Ballet Pedagogy, The Art of Teaching/University press of Florida (224 s) 

Gustafsson, Gunnel (2002). Vad säger danspedagogen egentligen? Ur Erna Grönlund & Anne 
Wigert, Röster om Danspedagogik Stockholm: Carlsson (40 s.) 

Ring, Iskra (2003). Den röda tråden. Stockholm/Danshögskolan: Elanders Gotab (116 s.)  

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

Rekommenderad litteratur 

Grant, Gail (1982). Technical Manual and Dictionary of Classical Ballet. New York: Dover 
Publications (139 s.)  

Kostrovitskaya Vera (1995). School of Classical Dance/Dance Books Ltd (488 s) ss. 444-459 
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