
Dansa i skolan 7,5 hp 
Dance in School 7,5 ECTS 

 
  Kurskod: 18Uu-DaSk 
  Program:  Uppdragsutbildning 
  Huvudområde:  Utbildningsvetenskap 
   (Danspedagogik) 
  Ämne: Pedagogiskt arbete 
  Utbildningsnivå:  Grundnivå 
  Giltig fr.o.m.: Hösttermin 2018 
  Fastställt: FUN 18-19:3 
  Reviderad:  

 

KURSPLAN 

1/2 

 
Behörighet och tillträde  

Kursen ges som uppdragsutbildning enligt Förordning (2002:760) om 
uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. Utbildningen vänder sig till verksam 
personal inom skolväsendet. För tillträde till kursen gäller de krav som uppdragsgivare, 
kursansvarig och ledning på SMI kommer överens om.  

Lärandemål 
Studenten skall efter genomgången kurs kunna 
- planera och genomföra en för målgruppen anpassad skapande verksamhet där barns 

och ungas rätt att uttrycka sig genom dans och rörelse är centralt  
- använda och utveckla övningar i dans och rörelse som kan stärka individers och 

gruppers självkänsla och samarbetsförmåga 
- förhålla sig till grundskolans aktuella styrdokument med utgångspunkt i dans som 

konstnärligt uttryck 

Kursinnehåll  
Kursen syftar till att erbjuda redskap och metoder för verksamma lärare och pedagoger i 
grundskolan för att de ska kunna stödja elever att känna tillit till sin egen förmåga att 
uttrycka sig genom dans och rörelse, självständigt och tillsammans med andra.  

 
Kursen behandlar följande moment: 
• Dansens verktyg 

o Kropp – motorik och kroppsmedvetenhet 
o Rum – volym, form, avstånd, nivå, läge och riktning 
o Tid – puls, rytm, tajming  
o Kraft – styrka, spänning, tyngd 
o Grupp – mängd, antal, formationer och relationer 

• Danslek, improvisation, komposition och gestaltande som kunskapsvägar och 
verktyg i skapande av mening hos elever 

• Dansens verktyg som pedagogiska redskap för andra kunskapsområden och hur de 
kan användas i skolans arbete med utvecklings- och lärandemål  

• Dans i förhållande till kropp, hälsa och identitetsskapande  
• Bild, drama, musik och poesi som impuls- och inspirationsmaterial till tematiskt 

arbete 

Genomförande 
Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av workshops, seminarier och 
föreläsningar. Litteraturstudier, dokumentation och tillämpning av kursinnehåll i eget 
arbete ingår. 
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Studentens närvaro och aktiva deltagande i kursens genomförande krävs för 
examination. Frånvaro kan i förekommande fall kompenseras med kompletterande 
uppgifter i samråd mellan kursansvarig och student. 

Examination 
Examination sker genom förelagda uppgifter som redovisas skriftligt, muntligt och/eller 
i annan gestaltande form enligt gällande instruktioner.  
Kursen skall examineras senast tre år efter att studenten genomgått kursen. 

Betyg 
Godkänd, Underkänd. 

Appendix 
Studiehandledning, examinationsinstruktion och aktuell kurslitteratur samt information 
om hur kursvärdering ska gå till, delges av kursledaren senast vid kursstart. 

 


