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Kursplan 

Dans och cirkus- Koreografi för barn och unga - ingår i 
Kulturskoleklivet, 7,5 högskolepoäng 
Dance and Circus -Choreography with Children and Youth - 
course within Kulturskoleklivet, 7,5 credits 
 

Kurskod: D3136G Huvudområde: Danspedagogik 
Institution: Institutionen för danspedagogik Fördjupningsnivå: G1E 
Betygsskala: U-G Faställd av: DOCH:s lokala utskott för utbildningsplaner 

och kursplaner 
Utbildning: Fastställandedatum: 2019-12-16 
Fristående kurs Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
       
Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare Giltig från: ST 2020 
Ämnesgrupp: PE1  
Utbildningsområde:  
Dans 50%  
Undervisning 50%  
Klicka och välj    %  

 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet för studier på grundnivå       samt  

Särskild behörighet 

• 60 hp dans/danspedagogik, eller motsvarande 

Urval 
Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser på fristående kurs sker urval. Urvalet 
sker efter de sökandes meriter från högskoleutbildning och/eller arbetslivserfarenhet.  

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

Syfte  
Kursen syftar till att studenten utvecklar sin konstnärliga förmåga att skapa koreografi för och 
med barn och ungdomar med ett inkluderande arbetssätt och ur ett normkritiskt perspektiv. 

Kursinnehåll  
Kursen behandlar didaktik i komposition med barn och ungdomar. Föreställningar med barn och 
unga analyseras utifrån ett normkritiskt perspektiv och skapandeproccessen diskuteras. 
Ledarskapsteori behandlas. 

 

Undervisningsformer 



 
 

 

DOCH är sedan den 1 januari 2014 en del av Stockholms konstnärliga högskola. 2/3 

 

Föreläsningar☒ Seminarier☒ Lärarledd undervisning☒ 

Workshops☒ Handledning enskilt☐ Handledning i grupp☐ 

Individuell coaching☐ Tvåpartssamtal☐ Trepartssamtal☐ 

Lärandemål  
  
Studenten ska efter avslutad kurs kunna: 

• efter avslutad kurs med utgångspunkt i ett normkritiskt perspektiv skapa koreografi samt 
leda koreografiskt arbete med en barn/eller ungdomsgrupp 

• ur ett normkristiskt perspektiv i skrift kritiskt granska föreställningsarbete med och för 
barn och ungdomar 

 

Kurskrav 
För att studenten skall kunna bedömas ska studenten delta i praktiska moment, diskussioner, 
seminarier och lärarledda lektioner. Närvaro om minst 80% vid schemalagda aktiviteter krävs. 
Komplettering krävs vid frånvaro om mer än 20%, formen för detta bestäms av kursansvarig i 
samråd med undervisande lärare. 

Examination  
Kursen examineras genom 
 

 

Kursen examineras genom två uppgifter; en praktisk och skriftlig uppgift.  

Om en student får underkänt på ordinarie examination har studenten rätt att 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.  

Om en student har beslut från Stockholms konstnärliga högskola om särskilt pedagogiskt stöd 
på grund av funktionsvariatione får examinatorn besluta om alternativa examinationsformer 
för studenten.  

 

Ersätter tidigare kurs 
Kursen ersätter  

      

.  

Överlappar annan kurs 
Kursen överlappar       och kan inte ingå i examen tillsammans med Klicka och välj.  
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Kommentar  
      

Betygskriterier 
Godkänd 

Studenten har uppfyllt de angivsna lärandemålen 

Underkänd 

Studenten har inte uppfyllt de givna lärandemålen   

 

Läromedel 
Amans, D. (2008) An introduction to community dance practice, Palgrave Macmillan: New 
York (s.61-106)  

Butterworth, Jo(2018) Too many cooks? A framework for dance making and devising  I 
Butterworth, Jo,Wildshut, Liesbeth (red)Contemporary Choreography. A critical reader. New 
York:Routledge (s.89-106)   

Kuppers, P. (2007) Community Performance: An introduction, Routledge: Abingdon, New 
York (s.16-194) 

Lavers, K. (2016) The resilient body in social circus. Father Jesus Silver, Boris Cyrulnik and 
Peter A: Levine. in: The Routledge Circus Studies reader. Routledge, (s.508 – 527)  

Sorzano, O (2018 Is Social Circus ‘The Other’ of Professional Circus? in: Performance Matters 
4 (ss.116-133) 

Tait, P. (2016) Risk, danger and other paradoxes in circus and Circus Oz parody. in: Peta Tait. 
& Katie Lavers (eds). The Routledge Circus Studies reader. Routledge, (ss..528 – 545) 

Warburton, E. C. (2003) ‘Intelligence Past, Present, and Possible: The Theory of Multiple 
Intelligences in Dance Education’, in: Journal of Dance Education, 3(1), (s-7-15) 

Ostern, Tone Pernille& Irgens, Eirik J. (2016) Interfering with the lived field of dance pedagogy            
from organizational and leadership studies perspectives- an explorative invention with 
performing and teaching artists Research in Dance Education,Vol 19(1), (s.57-73) 
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