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Dans- ett av människans mest ursprungliga uttryck och sätt att kommunice-
ra. På Karlstads universitet strävar vi efter att representera dansen ur flera 
vinklar och visa på dansens bredd. Vi har vår kärna i dans som konstnärligt 
och gestaltande uttryck. 

Dansträning och konstnärliga projekt
Dans 60 hp är en ettårig heltidskurs där du mognar dansmässigt. Du får även 
göra föreställningar och prova på att undervisa barn. Här får du utveckla dina 
färdigheter i jazz, nutida dans, balett, street, improvisation och komposition. 
Du får även undervisning i och om några alternativa träningsmetoder för att 
du ska få en extra sund och hållbar utveckling i ditt dansande. Under året får 
du arbeta i några konstnärliga projekt. Du använder dig av dina kunskaper 
från dansträningen, din egen kreativitet och sceniska förmåga i mötet med 
publiken. Under året får du även orientera dig i dans tillsammans med barn 
och unga, både vad gäller teori och metod. Här får du pröva och utveckla 
dina kunskaper tillsammans med barn under professionell handledning. 

Musik, rytmik och danshistoria
Musikhistoria, rytmik, och musik i kroppen samt kunskap kring notvärden, 
taktarter och musikdynamik är andra delar som ingår i denna ettåriga kurs. 
Danshistoria och dansteori är också viktiga delar i din kunskapsutveckling, 
liksom att du reflekterar över kropp och dans ur några olika vetenskapliga 
perspektiv. Du får även kunskap om några olika traditioners dans, vilket 
fördjupar både ditt eget danskonstnärliga uttryck och i dans tillsammans 
med barn och unga.
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Kursens innehåll
Dansträning
Konstnärliga projekt
Barndanspedagogik
Musik
Danshistoria och dansteori
Olika traditioners dans

För att antas till kursen krävs 
grundläggande behörighet för 
universitetsstudier och godkänt 
antagningsprov. Antagningsprovet 
äger rum under våren. 

För mer information kontakta:
Monica Malmén 
kursansvarig 
monica.malmen@kau.se

Salome Persson
studie-och karriärvägledare
salome.persson@kau.se
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Värmland har ett rikt dansliv med nätverk för de 
dansnyfikna och dansverksamma. När du går en  
kurs i dans vid Karlstads universitet blir du en  
del av detta och har även möjlighet att på din 
fritid ägna dig åt dans på olika vis.

Värmland är en region med många 
kulturområden som kan ge inspiration 
och avkoppling till din utbildning. 
Karlstads universitet med 
Institutionen för konstnärliga studier, 
verkar för samverkan och 
internationalisering. Det ger dig  
som dansstudent möjlighet att  
knyta spännande kontakter.  
Karlstads universitet erbjuder dig  
ett rikt studentliv med bland annat körer 
både för killar och tjejer liksom en aktiv 
studentidrottsförening - KAUIF.
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Dans vid Karlstads universitet.


