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Kursplan 

Dansdidaktik, koreografi för barn och unga ur ett normkritiskt 
perspektiv , 5 högskolepoäng 
Dance Didactics, Choreography for Children and Youth from a 
Norm Critical Perspective , 5 credits 
 

Kurskod: D3089G Huvudområde: Danspedagogik 
Institution: Institutionen för danspedagogik Fördjupningsnivå: GXX 
Betygsskala: U-G-VG Faställd av: Arbetsgruppen för kursplaner 
Utbildning: Fastställandedatum: 2017-02-23 
0 Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
       
Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare Giltig från: HT 2017 
Ämnesgrupp: PE1  
Utbildningsområde:  
Dans 100%  

 

Behörighetskrav 

Grundläggande behörighet för studier på grundnivå       samt  

Särskild behörighet 

 Minst 30 hp dans 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 

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 utifrån ett normkritiskt perspektiv.  

Kursinnehåll  

Kursen behandlar didaktik i komposition för och med barn och ungdomar. Föreställningar för, 

med och av barn och unga analyseras utifrån normkritiskt perspektiv. Ledarskapsteori 

behandlas.  
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Undervisningsformer  

Praktisk didaktik, föreställningar, seminarier och workshops.  

Lärandemål  

  

Studenten ska efter avslutad kurs: 

 med utgångspunkt i ett normkritiskt perspektiv kunna skapa och leda koreografi med en 

barn- och/eller ungdomsgrupp  

 ur ett och normkritiskt perspektiv i skrift kunna kritiskt granska föreställningsarbete för, 

med och av barn och ungdomar 

 
 

Kurskrav 

Studenten ska delta i obligatoriska uppgifter.  

Examination  

  

Kursen examineras genom två uppgifter; dels genom en praktisk 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 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.  

 

Ersätter tidigare kurs 

Kursen ersätter      .  

Överlappar annan kurs 

Kursen överlappar  D3042G  Dansdidaktik 2  och kan inte ingå i examen tillsammans med 

denna.  

Kommentar  

- 
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Betygskriterier 

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  

Läromedel 

Ashley, Laura (2008). “Essential Gudie 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.) 

 

Martinson, Lena & Reimers, Eva (red) (2008). ”Skola i normer”. Gleerups utbildning AB (174 

s.) 

 

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.) 

 

 

 

 


