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Dans för barn och unga - didaktik 1 
Dance for Children and Youth  - Didactics, 1 
 
 
Utbildning:   Fristående kurs   
Högskolepoäng:  5 hp/5 ECTS 
 
 
Utbildningsnivå   Ämne Huvudområde Betygsskala 
Grundnivå ej nybörjare     PE1         Danspedagogik      VG, G, U 
 
Syfte 
Kursen syftar till att förbereda för undervisning samt initiera en medveten process kring 
studentens identitet som danspedagog för barn och unga. 
  
 
Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för studier vid Dans och Cirkushögskolan 
 
Särskild behörighet  

- Engelska B 
- 15 hp i kurser med didaktisk inriktning eller motsvarande professionell verksamhet. 

 
 

Lärandemål 
Efter genomgånget moment skall studenten: 

- kunna skapa dans- och improvisationsövningar  
- kunna planera och genomföra lektioner för vald åldersgrupp och i vald lärandekultur 

med utgångspunkt i didaktikens grundfrågor  
- kunna göra medvetna och varierade musikval till grundläggande dans – och 

improvisationsövningar 
 
Kursinnehåll 
Kursen innehåller praktiska dans- och improvisationsövningar, musik för undervisning med 
barn och unga, och diskussioner om didaktiskt komplexa situationer. 
 
Kurskrav 
För att studenten skall kunna bedömas ska studenten delta i praktiska moment och 
diskussioner samt obligatoriska auskultationer på DOCHs förskoleverksamhet i dans ingår 
samt obligatoriska auskultationer på danslektioner i inom grundskolan.  
 
Bedömning och examination 
Studentens arbete bedöms under kursens gång och examineras i en praktiskt genomförd och 
skriftligt gjord slutuppgift. Skriftlig på auskultationsrapport. 
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Väl Godkänd 
Studenten kan på ett engagerat och genomarbetat sätt skapa dans- och 
improvisationsövningar, planera och genomföra lektioner med en svårighetsgrad som väl 
lämpar sig för vald åldersgrupp och lärandekultur med utgångspunkt i didaktikens  
grundfrågor  
Studenten arbetar genomarbetat och varierat med musiken i relation till rörelserna 
beträffande till exempel tempo, taktart och stil 
 
Godkänd 
Studenten kan skapa dans- och improvisationsövningar och planera och genomföra lektioner 
med en svårighetsgrad som lämpar sig för vald åldersgrupp och lärandekultur med 
utgångspunkt i didaktikens grundfrågor  
Studenten arbetar med relevant musik i relation till rörelserna beträffande till exempel 
tempo, taktart och stil 
 
Underkänd 
Studenten har svårigheter att skapa, planera och genomföra dans- och 
improvisationsövningar och lektioner för vald åldersgrupp och lärandekultur med 
utgångspunkt i didaktikens grundfrågor  
Studenten arbetar omedvetet med musiken i relation till rörelserna och varierar inte sina 
musikval utan använder alltför likartad musik vad det gäller till exempel tempo, taktart och 
stil 
 
 
Läromedel 
Sjöstedt Edelholm, E.& Wigert, A (2005) : ”Att känna rörelse – en danspedagogisk metod”, 
Stockholm, Carlsson bokförlag (86 s.) 
Sjöstedt Edelholm, E (2012) : Kompendium ”Danslek” 
Wiehen, C/Boman, B,: Kompendium ”Dans i skolåldern” 
Barnsångbok (valfri)  
 
 
Konstnärliga, vetenskapliga och pedagogiska artiklar, visuella och auditiva läromedel kan 
komma att komplettera läromedelslistan. 
 
 


