Dans i skolan 7,5 hp
Distanskurs läsåret 2013-2014
Intresset för dans i skolan ökar och det är många skolor som ser till att eleverna får
tillgång till dansens specifika kunskapsinnehåll dels genom att arbeta med dansen som
uttrycksform, dels genom att använda dansen som en viktig metod för annat lärande.
I dag finns ett stort intresse för Dansmatte och för att lära
sig den speciella metodiken som utvecklats för dansmatte
på högstadiet. Dansmatte innebär att man får lära sig hur
man med hjälp av dansen utvecklar elevernas lärande i
matematik. Detta är en viktig del av kursen ”Dans i
skolan”. I kursen får man också tillgång till metoder för
att arbeta med elevernas eget skapande, så att eleverna
får uttrycka sina idéer, tankar och upplevelser i dans.
Kursen arbetar med begreppen kroppsmedvetenhet,
glädje, självkänsla, delaktighet och lärande.
Kursen ”Dans i skolan” riktar sig till lärare från hela landet
på samtliga stadier i det allmänna skolväsendet samt
lärarstudenter. Kursen är en distansutbildning under
läsåret 2013-2014 i samarbete med Institutet Dans i
skolan och syftar till att ge de studerande tillgång till

dansens kunskapsinnehåll med utgångspunkt i konkret
dans i skolan-verksamhet.
I kursen kommer dansens betydelse för elevernas
utveckling behandlas såväl teoretiskt som praktiskt.
Didaktik för obligatorisk dansundervisning är också ett
viktigt tema.
Det blir fem kurstillfällen (halvdagar: fred-lörd) med
föreläsningar, dansundervisning, exempellektioner och
litteraturseminarium. Under läsåret ska de studerande
auskultera och själva utveckla metoder för dans och
lärande inom förskola eller grundskola.
Dans i skolan-kurserna ges i Stockholm och i Piteå, men
kan eventuellt också anordnas på annan ort under läsåret
2013-2014.

Kursgivare och anmälan:
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL), Luleå tekniska universitet
Danslärarutbildningen i Piteå
Anmälan och information om A0010G Dans i skolan, anmälningskod LTU-13082
http://www.ltu.se/edu/course/A00/A0010G
Behörighet: Grundläggande behörighet, grundnivå
Särskild behörighet: Yrkesverksam inom det allmänna skolväsendet inklusive förskolan eller
studerande inom lärarutbildningen.
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