
KAU.SE/UPPDRAGSUTBILDNING

DANSDIDAKTIK FÖR  
KULTURSKOLAN 6-8 ÅR 
7,5 HP 
Akademin för kulturskolor erbjuder skräddarsydda kurser för Stockholms läns musik- och 
kulturskolor. Under hösten 2018 startar utbildningar inom dans och gruppundervisning för 
piano och blåsinstrument Kurserna har tagits fram av Institutionen för konstnärliga studier 
och Musikhögskolan Ingesund vid Karlstads universitet tillsammans med företrädare för  
musik- och kulturskolorna i länet.



Akademin för kulturskolor (även benämnt Kulturskoleakademin) vid  
Karlstads universitet är en paketering av uppdragsutbildningar för landets 
musik- och kulturskolor. Kurserna vänder sig till chefer och pedagoger.  
Läs mer på KAU.SE/UPPDRAGSUTBILDNING

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som  
har anställning på en musik- eller 
kulturskola i Stockholms län. Du 
kommer att kunna praktisera dina 
kunskaper löpande för att få ett 
utvecklingsarbete som direkt ger  
effekt i verksamheten med barnen. 
De undervisande lärarna i kursen 
fungerar som handledare mellan 
kursträffarna.     

Innehåll
• Dansdidaktiska arbetssätt

i barndansundervisning för 
frivilligverksamhet

• Dansgestaltning med
barnperspektiv

• Inspirationslektioner med
övningar för målgruppen

• Musik för barndans
• Tematik och rekvisita

Genomförande
Kursen genomförs med fem hel- 
dagar i Stockholm under perioden 
augusti 2018 till juni 2019. 

Undervisningen sker främst i form 
av workshops och seminarier, men 
textstudier förekommer också.  
Efter avslutad kurs får du kursintyg. 
För den som vill finns möjlighet att 
examineras för högskolepoäng. 

Lärare
Undervisande lärare är Jenny  
Carlaby, Jenny Lindevall (kurs- 
ansvarig) och Cecilia Bjertoft.  
Alla är adjunkter i dans och dans- 
didaktik vid Karlstads universitet.

Kostnad
Kurskostnaden finansieras av  
respektive musik- eller kulturskola 
och är 15 400 SEK exkl. moms  
per deltagare. 

Anmälan
Kursen kan ta emot 20 deltagare.
Lärare som är intresserade av att 
delta i kursen kontaktar sin musik- 
eller kulturskolechef som har ett 
antal platser att fördela. 

Anmäl ditt intresse 
till din chef senast den 

31 januari 2018!

DANSDIDAKTIK FÖR  
KULTURSKOLAN 6-8 ÅR 
7,5 HP 
Kursen Dansdidaktik för kulturskolan 6-8 år, 7.5 hp ger en introduktion i dansens  
möjligheter i pedagogiskt arbete med fokus på barn i åldrarna 6-8 år. Syftet är att utveckla 
pedagogernas arbetssätt med nya perspektiv där kroppen och det ordlösa står i centrum. 
Inför hösten 2019 planerar vi att erbjuda kursen Dansdidaktik för kulturskolan F-3, 7.5 hp.  

Kursen är framtagen av lärarna i dansdidaktik vid Karlstads universitet vilka har lång  
erfarenhet av undervisning i dans för verksamma lärare och lärarstudenter samt dans- 
pedagoger med inriktning mot kulturskola.




