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DANSPEDAGOG- 
PROGRAMMET 
120 HP

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA
Programledare: 
Jenny Stålfors Carlaby 
jenny.stalfors.carlaby@kau.se

Studie- och karriärvägledare:  
Salome Persson 
salome.persson@kau.se

Båda nås via växeln tfn: 054-700 10 00



DANS 
Dans är ett av människans mest ursprungliga uttryck 
och sätt att kommunicera. Idag expanderar utövandet av 
dans kraftigt. Vid Karlstads universitet strävar vi efter att 
representera dansen ur flera vinklar och visa på dansens 
bredd. Vår kärna är en stark kombination av dans som 
konstnärligt uttryck och pedagogisk färdighet. Dans 
ger tillgång till det egna uttrycket och utvecklar sociala, 
kulturella, emotionella, motoriska, estetiska förmågor och 
kroppsuppfattning. Som danspedagog behöver du därför 
gedigen erfarenhet av dans i den egna kroppen och en bred 
dansförståelse. Hos oss står du som student i centrum 
och det egna uttrycket är en grundläggande del. Att utöva, 
skapa och reflektera är tre av våra nyckelord. 

DANSARE OCH PEDAGOG I ETT YRKE
Danspedagogprogrammet är för dig som vill arbeta med 
dansundervisning och som älskar att dansa. Här får du 
en bred danspedagogisk yrkeskunskap ur ett konstnärligt 
perspektiv med tyngdpunkt på ”Dans för alla”. Du får både 
kunskap i dans som konstnärligt uttryck och kunskap som 
danspedagog.

Programmet förbereder dig för ett arbete där din kreativitet 
och mötet med människor står i fokus. Du tränas i att 
undervisa i dans för olika åldrar, nivåer och grupper. 
Utbildningen ger inte en lärarexamen eller behörighet som 
lärare, men många skolor väljer att knyta danspedagoger till 
sig på olika sätt.

Utbildningen omfattar två års heltidsstudier (120 högskole-
poäng) och leder till en högskoleexamen med inriktning 
musikalisk gestaltning. Undervisningen sker genom 
föreläsningar, workshoppar, seminarier, konstnärligt 
skapande, textstudier, sceniska produktioner och 
verksamhetsförlagt lärande. Dansträningen ligger som en 
röd tråd genom hela utbildningen.

För att antas till programmet krävs grundläggande 
behörighet. Det krävs också en särskild behörighet 
som prövas i ett färdighetsprov, där dina förmågor som 
dansare och pedagog prövas.

KUNSKAP I TANKE OCH KROPP
Kontinuerlig dansträning samt reflektion kring teori och 
praktik är centralt genom hela utbildningen. Dansträningen 
tar upp bland annat jazzdans, nutida dans, balett, street, 
improvisation och komposition. Varje genres speciella 
uttryck bearbetas och genom dem utvecklar du din egen 
uttrycksförmåga och en god dansteknisk bas. Vi arbetar 
med att definiera uttrycken och förstå deras uppkomst 
och historia. Du utvecklar din dans och dina kunskaper på 
ett artistiskt, estetiskt och kulturellt medvetet sätt. Musik 
och arbetet med musikalisk gestaltning i relation till dans 
är grundläggande genom hela programmet. Svenska 
danspedagogiska arbetssätt och perspektiv blandas med 
engelska och amerikanska. Vi menar att dans är möjlig 
för alla och arbetar medvetet med ett respektfullt och 
demokratiskt förhållningssätt till människa, kropp, lärande 
och dans som gestaltande uttryck. 

PEDAGOGIK OCH EGET SKAPANDE
Under utbildningen får du övning och redskap för det 
egna skapandet genom problembaserat konstnärligt 
utforskande i olika miljöer. Genom föreställningsprojekt övar 
du på att skapa, förverkliga, uttrycka och reflektera över 
danskonstnärligt arbete. Dansen bearbetas även i större 
sammanhang genom begrepp som kropp, konst, kultur 
och estetik. Genom ett examensarbete får du möjlighet till 
fördjupning där konstnärligt uttryck möter vetenskapligt 
skrivande.

Undervisningen i pedagogik börjar i barnets perspektiv och 
vi arbetar utifrån rörelseprinciper. I all undervisning utgår 
vi från ett konstnärligt synsätt och med ett demokratiskt 
förhållningssätt till barn, lärande och dans. Vilken roll 
spelar musik i dansundervisning? Vilket ansvar har jag 
som pedagog? Det är frågor du får arbeta med teoretiskt 
och praktiskt tillsammans med andra dansstudenter. Ni 
övar er i att definiera den egna yrkesrollen och finslipar 
de konstnärliga och pedagogiska verktygen. Du lär dig 
undervisningsmetoder och får genom övning i en trygg miljö 
utveckla dig som danspedagog. 

I programmet får du även lära dig om andra viktiga frågor 
för yrket, till exempel näringslära och arbetsmiljö. I det 
verksamhetsförlagda lärandet möter du de miljöer och 
människor som kan bli dina framtida arbetsgivare. 

PROJEKT, ANSTÄLLD ELLER EGEN FÖRETAGARE
Utbildningen förbereder dig för ett arbete som 
danspedagog i den privata sektorn och inom det 
offentliga området. Det kan vara studieförbund, 
kulturskolor, inom scenkonsten, på privata dansskolor, 
inom förskola, grundskola eller i andra sammanhang 
inom kulturlivet. Det finns förskolor och skolor som 
profilerar sig med estetiska ämnen där man anställer 
danspedagoger. Även flera fritidsverksamheter väljer att 
profilera sig genom dans. 

Du får en omväxlande arbetsmiljö som exempelvis 
kan omfatta undervisning i pyttedans med 3-åringar, 
ämnesövergripande projekt på mellanstadiet och 
kvällsundervisning i streetdance för gymnasieåldern. 
Att kunna producera och genomföra föreställningar 
är också en del av arbetet. Det kan vara varierade 
anställningsformer från heltid eller deltid till 
projektanställning eller timanställning. En del 
danspedagoger har egna privata dansskolor, vilket 
innebär att de är egna företagare. 

Arbetet som danspedagog är flexibelt och kreativt och 
du har ofta stor möjlighet att skapa den verksamhet du 
själv brinner för. Du kommer att vägleda dina elever i 
danskunskapande och träna deras kroppsuppfattning, 
koordinationsförmåga och motorik. 

Genom din känsla för dans kommer du att stimulera 
elevernas förmåga att uttrycka känslor, tankar och idéer i 
dans, öva upp deras rytmkänsla och - inte minst viktigt - 
förmedla dansglädje. 


