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Sammanfattning:  

Vår studies syfte är att beskriva och analysera hur danslärare respektive danspedagoger ser på sin 

dansundervisning samt dans som eget ämne och pedagogiskt verktyg i skolan. Vi vill undersöka 

hur dansen utformas i grundskolans tidigare årskurser och jämföra det med hur dansen utformas i 

gymnasieskolan. Vi vill också undersöka om tankar om dans skiljer sig från lärare och pedagoger 

verksamma inom grundskolan jämfört med lärare och pedagoger verksamma inom 

gymnasieskolan. I bakgrunden presenteras hur man idag använder dansen i den svenska 

grundskolan, vad begreppet dans i skola står för och de fem aspekterna som det bygger på. Vi 

presenterar även dans som eget ämne i gymnasieskolan. Undersökningen bygger på intervjuer 

med sex danslärare eller danspedagoger.  En slutsats vi drar är att respondenterna i vår studie 

tycker att dans kan vara värdefullt som pedagogiskt verktyg men att dansundervisning för att 

främja dansens eget värde och försöka föra in dans som eget ämne i skolan är viktigare. I 

grundskolan har danslärarna större variationsmöjligheter än i gymnasieskolan där undervisningen 

är mer styrd av kursplaner och mål. Som en följd av det framkommer att dans som pedagogiskt 

verktyg är en metod som är mer använd för de yngre eleverna än de äldre. En annan slutsats vi 

kan dra är att samtliga av våra respondenter tycker att ett av de viktigaste syftena med 

dansundervisning är att den ska vara rolig. Vi kan se att de mål som lärarna för yngre åldrar 

lägger fram liknar varandra på flera sätt. De danslärare/danspedagoger som arbetar på gymnasiet 

vill gärna använda dansen som pedagogiskt verktyg men de har sällan eller aldrig utrymme för 

det. Vi drar också slutsatsen att danslärarna gärna vill att eleverna ska möta dansen som 

konstform och därför är de inte så pigga på att lämna ifrån sig tid från egna danslektioner för att 

utforska andra områden med hjälp av dans. Slutsatsen vi drar här är att dans för dansens egen 

skull uppfattas som det viktigaste för våra respondenter.  

Nyckelord: dans i skolan, styrdokument, syfte med undervisning, pedagogiskt verktyg 

 

Abstract: 
The purpose with this report is to describe and analyze how dance-teachers and dance-

educationalists look at their own teaching and how they reflect over dance as an own subject as 

well as a tool for learning in school. We want to know how dance is used in primary school as 

well as in upper-secondary school and if thoughts about dance are different for teachers in 

primary school compared to teachers in upper secondary school. In the background we presents 

how dance is used in Swedish primary school, the concept dance in school and the five aspects it 

is built upon. We also presents dance as an own subject in upper secondary school. This essay is 

built upon six interviews with dance-teachers and dance-educationalists. One of our conclusions 

is that the range of teaching dance in school looks very different from municipality to 

municipality and if they have chosen to have dance as a compulsory subject or not. Another 

conclusion is that the respondents in our survey consider that dance can be used as a tool for 

learning but it’s more important to have dance as a proper subject with a purpose to encourage 

dance for its own value. Another of our conclusions is that in the teaching of dance in primary 

school the dance teachers have larger varieties than the dance teachers in upper secondary school. 

We also make the conclusion that dance as a tool for learning is a method more common in the 

learning for people in younger ages compared to older. However, we can make a conclusion that 

even though the possibilities for using dance as a tool for learning is important, it is the teaching 

of dance for its own value and for the development of the positive effects of dance. Teachers in 



 

the Swedish school don’t integrate dance in their teaching. A conclusion we make is that all of 

our respondents thinks that one of the most important purposes with their teaching of dance is 

that the dance must be fun. We make the conclusion that the aims that our respondents who’s 

teaching younger children have is similar to each other. Another conclusion we can make is that 

our respondents have a great will to work with dance as a tool for learning more than they are 

doing right now. We could after our study make the conclusion that the dance teachers that works 

in upper secondary school would like to use dance as a tool for learning, but they don’t have the 

time for it. We also make the conclusion that the dance teachers would like the students to meet 

dance as an art and therefore they are not willing to take time from their own dance lessons to 

explore other subjects with dance. This gives us the conclusion that dance for its own value is the 

most important for our respondents.  

Keywords: dance in school, steering documents, purpose with teaching, tool for learning 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Åsa Unander- Scharin för att hon väglett oss i vårt 

arbete. Ett stort tack till våra intervjurespondenter för den tid de lagt ner på att svara på våra 

frågor. Vi vill också tacka Liz Hedberg för värdefullt utbyte av tankar och idéer och sist men inte 

minst ett stort tack till Linus Kulneff, Daniel Hammarberg och David Saulesco för stöd och hjälp 

med det datortekniska arbetet.  

Eftersom Josefine går lärarutbildningen med inriktning mot yngre åldrar så har hon ansvarat för 

delen som handlar om hur dans används i skolan när man undervisar de yngre åldrarna och då 

Sara går utbildningen mot äldre åldrar har hon ansvarat för hur avsnittet om hur dans används i 

gymnasieskolan. I övrigt har vi båda två tagit lika stort ansvar för arbetet och vi kan därför inte 

peka på vem som har gjort eftersom vi jobbat fram det övriga materialet tillsammans.  

Josefine Carlsson och Sara Kulneff 

Piteå 2010 
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INLEDNING 

 

För oss, Josefine och Sara, har dans länge haft en stor betydelse. Det som gör att dansen är så 

viktig för oss är att vi genom att dansa får uttrycka våra känslor, röra på oss på ett lustfyllt sätt 

och använda vår kreativitet. Det finns få aktiviteter som utvecklar dessa kvaliteter på samma sätt 

som dans och vi anser att alla någon gång borde få prova på att dansa. Dock är det inte en 

självklarhet eftersom dans inte finns som ett eget ämne i den svenska skolan, förutom i de skolor 

som särskilt valt att arbeta med dans. Den dans som finns i skolan ges ofta inom ämnet idrott och 

hälsa i form av sällskapsdans. Men dans är ju så mycket mer än bara sällskapsdans, anser vi. Det 

kan vara olika genrer så som till exempel balett, jazzdans, streetdance, flamenco eller andra 

tekniker. Sedan finns den sociala aspekten på dans som innebär att man träffar andra människor 

och ägnar sig åt en aktivitet som bland annat främjar kroppskontroll, koordination och 

musikalitet. Det finns kulturskolor och föreningar i Sverige som erbjuder barn och unga att dansa 

på fritiden men inte heller här finns möjligheten att möta dans i alla kommuner. Detta innebär att 

det är ett stort antal barn och unga som inte får möta dansen och därför tycker vi att dans borde 

finnas som eget ämne i skolan. Genom dansundervisning får barn och unga ägna sig åt övningar 

och moment som utvecklar deras kroppsmedvetenhet på ett sätt som enbart kan nås genom dans 

eftersom dans enligt Cecilia Björklund Dahlgren, universitetslektor i dans, är en av få aktiviteter 

som kombinerar kropp, själ och intellekt. Vi tycker att barn och unga ska få chansen att möta 

kultur av konstnärlig art i sin vardag. Vi båda växte upp i små städer där kulturutbudet var 

begränsat och vi och många med oss saknade tillgång till teater, dans och musik på olika sätt. 

Möjligheten att utöva dessa estetiska uttryck samt möta som konstform i föreställningar, 

utställningar med mera var inte så stort i jämförelse med större städer. Vi tror att om dansen fick 

en större plats i skolan skulle den tillgodose många elevers behov av att uttrycka sig. Om en elev 

har svårt att uttrycka sina känslor verbalt eller skriftligt kan dansen vara ett alternativt 

uttryckssätt. Att utöver detta låta eleverna syssla med musik, arbeta med sin kropp och kanalisera 

sin energi borde enligt oss vara skäl nog till att ha dans som eget ämne i skolan.  

Utöver vårt stora intresse för dans har vi även ett genuint intresse för unga människor och deras 

lärande. Detta gör att vi valt läraryrket, och danslärarutbildningen var för oss ett självklart 

alternativ eftersom vi då får arbeta med vårt största intresse, dans. Synen på dansundervisningen 

ser olika ut beroende på vad man har för erfarenheter av vad dans är. I denna studie har vi valt att 

intervjua danslärare och danspedagoger om deras syn på dans i skolan. Syftet med vår studie är 

att jämföra hur dansundervisning sker i grundskolan och i gymnasieskolan och därmed kunna 

diskutera likheter och skillnader. Vad anser danslärarna och danspedagogerna är viktigt i 

elevernas möte med dans och hur arbetar de med dans i skolan? Eftersom vi snart är 

färdigutbildade danslärare och ska ut i arbetslivet så tror vi att denna studie kan bidra till att ge 

oss kunskap och inspiration om hur man kan arbeta med dans både i grundskolan och i 

gymnasieskolan.  
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2. SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att ge exempel på hur danslärare och danspedagoger beskriver sin 

undervisning i dans och hur de ser på sin dansundervisning i grundskolan och på gymnasiet.  

Vi kommer att belysa likheter och skillnader mellan dansundervisning i grundskolan och 

dansundervisning i gymnasieskolan.  

 

2:1 Forskningsfrågor 

1 På vilket sätt integreras dans med andra ämnen för yngre åldrar? 

2 Hur möter elever dans i grundskolan? 

3 Hur möter elever dans i gymnasieskolan? 

4 Hur ser danslärare och danspedagoger sitt arbete med dans? 

 

 

2:2 Begrepp 

 

Dans som pedagogiskt verktyg:  

Dans som pedagogiskt verktyg har som uppgift att stödja det pedagogiska arbetet i klassrummet 

och komplettera undervisningen för lärare i teoretiska ämnen. Genom att använda dans som 

medel för att uppnå resultat i andra ämnen ger man eleverna olika alternativ för inlärning. Med 

pedagogiskt verktyg menar vi i denna studie att dansundervisningen har som syfte att främja 

lärande i ett annat ämne. Dans kan exempelvis vara ett pedagogiskt verktyg för att underlätta 

inlärningen i matematik genom att man i geometriundervisningen får skapa olika matematiska 

figurer med kroppen. Det kan också vara tvärtom, att man med hjälp av geometriundervisningen i 

matematik underlättar för inlärningen av dans genom att exempelvis se den matematiska 

strukturen i en koreografi.  

 

Dans i skolan- undervisning: 

Dansundervisningsformen i grundskolan som förekommer i grundskolorna i det hundratalet 

kommuner i Sverige som valt att ha dans som eget ämne på schemat. Begreppet förklaras närmre 

i avsnittet Bakgrund. 

 

På vilka olika sätt kan man definiera ordet dans: 

Själva ordet ”dans” förklaras i Nationalencyklopedin, som ”rörelser till rytm och melodi, rörelser 

som ges en speciell form och utförs i viss tid och visst rum.”. Dans kan definieras på olika sätt, 

bland annat påpekar Eva Helen Ulvros, (2004, s.18), docent i historia med stort intresse för dans, 

att dans också är ett kulturellt fenomen eftersom den speglar värderingar och trosföreställningar. 

Hon säger också att dans är en spegling av socialt ordningsskapande och ett uttryck för känslor. 

Cecilia Björklund Dahlgren (1990, s.32-36) menar att dans kan vara kropp, själ och intellekt, och 

även Gardner (1983, s. 191) skriver om betydelsen av att nå jämvikt mellan kroppen och själen. 

Kroppen arbetar och utför rörelse och koreografier, det själsliga arbetet går ut på att man genom 

att berätta historier med kroppen ger förutsättningar för att framkalla känslor och intellektet gör 
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att kroppen och själen samarbetar. Kroppens, själens och intellektets arbete definieras genom fem 

aspekter. Dessa finns beskrivna under avsnittet Bakgrund. Skolverkets rapport nr 51 skriver om 

hur ordet dans ger olika associationer för olika människor. För vissa är dansen en del i en social 

gemenskap i form av dans på uteställen eller när man träffas och dansar folkdans eller 

sällskapsdans. Andra ser dans som en konstform där dansen ger uttryck för tolkningar av idéer, 

sinnliga intryck och känslomässiga upplevelser.  

 

 

3. BAKGRUND 

Under detta avsnitt tar vi upp vad begreppet dans i skolan står för, hur lärare kan arbeta med dans 

i grundskolan respektive gymnasieskolan, hur man i skolan kan arbeta med dans som pedagogiskt 

verktyg samt hur dansundervisningen kan förankras i styrdokumenten. Vi har utöver det 

vetenskapliga synsättet valt att lägga fram våra personliga erfarenheter av dans. Detta gör vi för 

att läsare av detta arbete ska få en uppfattning om vilka vi är och varför vi har valt att göra denna 

studie. 

3:1 Våra erfarenheter av dans 

Vi som skriver denna uppsats har olika erfarenhet av dans. Detta beror bland annat på att vi 

kommer från två olika städer där tillgången på dans skiljer sig åt.  

Sara växte upp i en liten ort i Västergötland. Där fanns inget större utbud av dans och inga 

dansföreningar. I grundskolan mötte hon dans i form av bugg då skolan köpte in undervisning i 

det under ett par veckor varje termin. Sara började även med bugg på fritiden eftersom det var 

den enda dans som fanns att tillgå. På orten fanns en mycket aktiv gymnastikförening, så hon 

började träna gymnastik som barn och höll på med detta tills hon började gymnasiet. Gymnasiet 

tillbringades i en större stad där tillgången till dans var större. Eftersom Saras favoritgren inom 

gymnastik var fristående som innebär att man utför koreografi och akrobatiska övningar till 

musik så var steget från gymnastik till dans var inte långt och Sara började med att läsa en kurs i 

jazzdans inom det Individuella valet. När den kursen var avslutad fortsatte hon dansa utanför 

skoltid på en dansstudio i staden. Hon började även där med jazz och fyllde sedan på med klasser 

i balett och modernt. Efter gymnasiet mötte hon dans på en musikalutbildning på folkhögskola 

och på en förberedande yrkesutbildning i musikal. Här dansade hon balett, jazz, modernt och 

stepp. Efter musikalåren bestämde hon sig för att lägga sången och teatern på hyllan och enbart 

satsa på dansen. Hon höll i sommarkurser i dans för barn tillsammans med sin syster och då 

förstod hon att danslärare var hennes framtida yrkesval.  

Josefine är uppväxt i en liten svensk stad där utbudet på dans var väldigt litet jämfört med utbudet 

på andra aktiviteter såsom idrott och musik. Dans i skolan existerade inte i denna stad vilket 

innebar att det endast var på ett fåtal idrottslektioner som det dansades i skolan, och då i form av 

sällskapsdans. Även utbudet på dans utöver skolan var litet men Josefines föräldrar lät henne ta 

balettlektioner som 6-åring eftersom det fanns att tillgå. Det föll henne dock inte i smaken och 

hon slutade efter ett par gånger. Dansintresset fanns ändå kvar och som 9-åring började Josefine 

på en buggkurs. Det passade henne mycket bättre och hon hade dessutom flera kompisar som 

också dansade bugg vilket underlättade en hel del. Denna dans kom att bli en stor del av Josefines 

liv ända upp i de sena tonåren och under tiden dök även intresset för andra dansstilar upp. Vid 11-
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års ålder började hon dansa jazzdans en gång i veckan. Detta blev snart höjdpunkten på veckan 

och även de fortsatte hon med upp i tonåren då hon även själv började undervisa i jazzdans. 

Intresset för att lära ut växte alltmer med åren och drömmen att bli danslärare började så sakta 

växa fram. Det fanns inget gymnasium med dansinriktning i den stad som Josefine växte upp i så 

hon gick istället musikestetiskt program. Där fick hon dock möjligheten att under en kort period 

dansa på det individuella valet där hon åter kom i kontakt med balett samt mer jazzdans. Josefine 

och hennes närmsta vänner la ner mycket tid på att göra koreografier till de musikföreställningar 

de satte upp på skolan samt lära ut dessa till övriga elever. Efter avslutat gymnasium blev det inte 

så mycket dans förrän hon började på folkhögskola med musikalinriktning. Där fick hon 

utvecklas i både dans, musik och teater och drömmarna om att bli danslärare växte sig allt 

starkare då det kändes som att det var den uttrycksform som passade henne bäst. Efter detta år på 

folkhögskola sökte hon till danslärarutbildningen i Piteå där hon kom in och idag, snart 4 år 

senare, skriver hon denna studie som avslutning på sin utbildning.  

3:2 Dansen i skolan:  
Hur och var dansen får utrymme i dagens svenska skola är upp till varje kommun och enskild 

skola då dans i dagsläget inte är ett enskilt ämne i den svenska grundskolan. Många skolor i 

landet väljer att på något sätt ha med dans i sin undervisning (Lagerlöf och Pettersson, 1994). 

Idén om bedriva dansundervisning i den kommunala skolan i Sverige föddes i slutet av 1960-

talet, av danspionjärerna och danspedagogerna Eva Dahlgren och Birgit Boman som startade upp 

dansverksamhet i skolor i Skellefteå och Solna. 1967 startade Eva Dahlgren dansverksamhet på 

olika daghem under ansvar av socialförvaltningen och 1974 startade hon på försök en kommunal 

dansskola med bidrag från den kommunala musikskolan och kommunen (Dahlgren, 2006, s.26). 

Detta skedde i Skellefteå och eleverna erbjöds dansundervisning på sin fritid. 1977 var Skellefteå 

kommun först i landet med obligatorisk dansundervisning på schemat. En särskild metodik för 

den obligatoriska dansundervisningen utvecklades vidare under 1970-talet. Elisabet Sjöstedt 

Edelholm, lektor och huvudlärare i barndans på Danshögskolan, berättar i boken Röster om 

danspedagogik (2004, s.91-92) att barndansen utvecklades under 1970-talet genom ett arbetssätt 

som betonade barnens behov av att utforska rörelser och man använde sig av improvisation som 

medel för detta. Under denna tid inrättades flera kommunala dansskolor i Sverige. Dessa skolor 

var ofta knutna till kommunala musikskolor och detta innebar dansstunder för barn i för- och 

grundskola. Detta ledde till att dansen blev mer tillgänglig för alla. Vilket dock inte betydde att 

alla började dansa men möjligheten fanns för dem som var intresserade. 

Anne Wigert, tar vidare i boken Barn och Dans (1993, s.49) upp varför hon tycker att dans är 

viktigt i skolan: ”Genom att dans är lustfyllt når man lätt också dem som kanske inte finner någon 

tillfredsställelse i idrottsliga prestationer. Dans har nära anknytning till både musik och lek. Att 

låta barn dansa är ett suveränt sätt att stärka deras kroppsmedvetenhet.” Hon skriver vidare:  

”I dansundervisningen görs barnen medvetna om sitt kroppsspråk och får hjälp  

att utveckla och förtydliga det. Dansen är ett språk med egen struktur. Genom att 

utforska, undersöka och analysera dansens beståndsdelar lär man sig dansens 

grammatik och kan uttrycka sina tankar, idéer och känslor samt forma dem i 

dansrörelse. Den egna kroppen blir verktyget och man är sin egen dans. På ett  

direkt sätt förstår man, ser man, känner och begriper man. Dans är på så sätt ett 

nyfikenhetens redskap” (1993, s.50). 
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3:3 Begreppet Dans i skolan:  

Begreppet Dans i skolan myntades 1977 då Eva Dahlgren lyckades få in dansen på skolans 

obligatoriska schema i Skellefteå kommun (Dahlgren, 2006, s. 13). Med dans i skolan menar vi 

den undervisningen som grundades av Eva Dahlgren. Dansundervisningen kännetecknas av att 

danslärarna/danspedagogerna jobbar med dans i grundskolan med utgångspunkt i de fem 

aspekterna, aspekter som är framtagna av Cecilia Björklund Dahlgren och sammanställda av 

Danshögskolan och Statens Kulturråd 1990. Utvecklingspsykologen Howard Gardners har 

utvecklat teorier om människans olika intelligenser. Gardner menar att vi människor har något 

som kallas för ”multipla intelligenser”, en medfödd utvecklingspotential för åtminstone sju 

sådana: en matematisk, en lingvistisk, en musikalisk, en kroppslig- kinestetisk, en visuell, en 

social och en personlighetsmässig kompetens. (Gardner, 1985, s 8-9. ). Flera av dessa 

intelligenser kan utvecklas genom att jobba med verksamheten Dans i skola och av dessa 

intelligenser skapades de fem aspekterna som man utgår från i dagens dans i skola- undervisning.  

Den kulturella aspekten:  

Innebär enligt Björklund Dahlgren (1990) att dans i skolan- verksamhet ska ge kunskap om vårt 

eget och andras dansarv, det vill säga hur danskulturen har sett ut genom tiderna och genom detta 

ge ett kulturhistoriskt perspektiv. Denna aspekt ska även stimulera barnen till att söka olika 

kulturyttringar såsom dans, musik, bild och liknande och uppmuntra barnen till att bli aktiva 

kulturutövare.  

 

Denna aspekt betyder för oss som lärare att vi anpassar undervisningen efter elevernas kulturella 

erfarenheter. Till exempel om vi undervisar på skolor i Norrbotten så känns det inte så exotiskt att 

börja dansundervisningen med att dansa Eva Dahlgrens koreografi Rendansen, en koreografi som 

illustrerar renens rörelser, hoppen och huvudets sätt att röra sig. Detta sker till jojkmusik 

(Dahlgren, 2006, s. 70-71). Självklart är det en koreografi som eleverna ska få prova på att göra 

eftersom dansen är ett kulturarv som speglar norra Sverige, men för att få elevernas 

uppmärksamhet skulle vi börja med att låta eleverna att prova dans som speglar en annan kultur, 

till exempel Spaniens flamenco. Däremot känns Rendansen som en passande koreografi att börja 

med att lära ut i en mångkulturell skola med syftet att låta eleverna ta del av ett svenskt kulturarv. 

Som danslärare är det vårt ansvar att ge eleverna kunskap om olika kulturer, både den svenska 

och andra länders danstraditioner.  

 

Den kinestetiska aspekten:  

Det kinestetiska sinnet kallas ofta för rörelsesinnet. Här är målet med undervisningen att utveckla 

elevernas kroppsspråk och öva de motoriska färdigheterna och dessutom öka förståelsen för hur 

kroppen förhåller sig till tid och rum. Detta sker när det kinestetiska sinnet, balansorganet och 

hjärnans motoriska centra stärker kroppsmedvetenheten genom träning i motorik. 

 

Björklund Dahlgren menar vidare att barn och unga genom att dansa utvecklar både grov- och 

finmotoriken vilket gör att de utvecklar en skicklighet i att röra sin kropp. Målen med 

dansundervisningen är att eleverna ska få lära sig att kroppen har möjligheter att utvecklas och 

lära sig nya saker.  

 

Den estetiska aspekten:  

Här fokuserar Björklund Dahlgren på att barnen ska få uppleva hur det är att gestalta olika saker 

med hjälp av dans. Barnen ska också få en ökad formkänsla och en kunskap om hur man med 
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kropp och rörelse kan ge form åt inre bilder, tankar och känslor, både individuellt och i grupp. 

Sett ur det estetiska perspektivet kan dansen också utveckla barns kunskap om dans som 

konstform. I detta ingår att visa att det finns olika dansstilar och former för att uttrycka sig i 

rörelse.  

 

Vi som danslärare vill att eleverna ska prova på det som dans handlar om. De ska få möta många 

olika sorters musik, prova olika dansgenrer, möta dans i föreställningar samt ges möjligheten att 

själva skapa dans. Om eleverna får prova på olika sätt att möta dansen så tror vi att de lättare 

hittar någon form av dans som passar dem. En elev kanske inte tycker om att dansa utan istället 

uppskattar att titta på dans. Men hur ska eleven veta det om han/hon aldrig får prova?  

 

Den sociala aspekten:  

Fokus ligger på att genom att dansa öva samarbetsförmåga, öka gemenskapen i klassen/gruppen, 

stärka barnens självkänsla och låta barnen upptäcka att dansen kan vara ett sätt att kommunicera. 

Till denna aspekt hör också att ha roligt tillsammans med barnen menar Björklund Dahlgren.  

Som lärare är det bra att vara fysiskt aktiv på danslektionerna och därmed visa att dans är till för 

alla, även vuxna. Det ingår i vårt arbete att vara förebilder. Talesättet säger ju att ”Barn gör inte 

som vuxna säger utan som de gör” och vi tror att det ligger mycket sanning i det uttrycket, vilket 

gör att vi som danslärare är fysiskt aktiva och dansar tillsammans med barnen för att visa att alla 

kan dansa. Vi tror att dansundervisningen kan stärka gruppens förmåga att uttrycka sig då de ges 

ytterligare ett sätt att kommunicera med varandra inom gruppen/klassen.  

 

Den emotionella aspekten:  

Här anser Björklund Dahlgren att det ingår att barnen ska ges möjlighet att upptäcka och ge 

uttryck för sina känslor genom att dansa. Denna sista aspekt handlar om att alla barn ska få 

uppleva dansglädje och att visa på att dansen kan vara en väg till ökad självkännedom och stärkt 

identitet och därmed stärka självförtroendet och självkänslan.  

 

Självkänsla och dansglädje är nyckelord i vår dansundervisning och med dansglädje menar vi inte 

bara att det ska vara roligt att dansa utan att eleverna ska känna en glädje att gestalta olika känslor 

genom dansen.  

 

Under våra år på danslärarutbildningen har aspekterna varit en central del i undervisningen. Vi 

har haft möjlighet att reflektera och analysera innebörden i dessa och hur de kan fungera som ett 

stöd för oss danslärare. När vi använder oss av aspekterna i vår dansundervisning så vet vi att vi 

täcker upp merparten av människans olika intelligenser. I våra lektionsplaneringar ger aspekterna 

oss möjlighet till dynamik och variation då vi kan välja att använda oss av alla fem aspekter som 

en ram runt undervisningen eller att arbeta mer intensivt med en aspekt i taget.  

 

3:4 Dansen i grundskolan:  

Inom ramen för främjandet av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar har Statens kulturråd, 

Myndigheten för skolutveckling, Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och 

ungdomar (NCFF) och Elevorganisationen i Sverige tagit initiativ till ett nationellt 

utvecklingsprogram Dans i skolan. Syftet med utvecklingsprogrammet är att främja den dagliga 

fysiska aktiviteten genom att alla barn får tillgång till dans. Med detta menas att alla barn ska få 

prova på att utöva dans och utöver detta även möjligheten att se dansföreställningar och att på så 

sätt genom dansen främja lärande, delaktighet och hälsa. 
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I grundskolan kan man möta dansen både som pedagogiskt verktyg och som eget ämne med syfte 

att låta barn möta dans. Vanligen möter eleverna dans ett eller ett par gånger under ett läsår och 

då som ett inslag i skolidrotten. Fokus ligger inte på dansteknik utan man arbetar istället med de 

fem aspekterna som finns beskrivna. Fokus ligger på att ha roligt, lära känna sin kropp och hitta 

vägar att uttrycka sig genom dans. Björklund Dahlgren har utvecklat något som kallas för 

chockpedagogik. Denna form av pedagogik bygger på att den estetiska upplevelsen av dans ska 

vara stor, uttryck är en viktig del som betonas och man lägger stor vikt vid eleverna och dess 

känslomässiga engagemang (Lagerlöf och Pettersson, 1994, s.9). Dansläraren använder ett 

bildspråk som är rikt och dynamiskt för att väcka associationer till upplevelser och situationer för 

barnen. Man använder sig av många olika övningar med snabba övergångar i ett högt tempo, men 

flera av övningar återkommer. Betydelsefullt för detta pedagogiska förhållningssätt är att 

pedagogerna är lyhörda och uppmuntrande inför elevernas personliga dansuttryck och idéer. 

Årligen satsas också 55 miljoner från staten på projektet ”Skapande Skola”, ett projekt där elever 

i årskurserna sju, åtta och nio ska få möta olika former av kultur på olika sätt, exempelvis genom 

att kommunen köper in en danslärartjänst under en viss period eller låter eleverna gå och se 

föreställningar av olika slag.  

 

3:5 Dansen i gymnasieskolan:  

På gymnasiet möter eleverna dansen om de går det estetiska programmet eller eventuellt i kursen 

Estetisk verksamhet (ESV 1201) om de går ett annat program. I kursen Estetisk verksamhet ska 

eleverna få prova på att uttrycka sig med hjälp av något estetiskt uttrycksmedel, vilket inte 

innebär att kursen nödvändigtvis innehåller dans utan istället kan ha fokus på bild, musik eller 

teater. På det estetiska programmet ligger dansen för alla elever oavsett inriktning inom kursen 

Estetisk orientering (EOS 1202) och då som rörelse, vilket alltså inte innebär att man fokuserar 

på att lära ut specifika danstekniker utan mer om att eleverna ska få uttrycka sig genom rörelse. 

Övriga delar i den kursen är musik och bild. Kursen är tänkt som en prova-på- kurs där alla 

studenter ska få prova på det estetiska programmets uttrycksformer vilket innebär att de arbetar 

med lika delar dans, musik, teater och bild. Målet med kursen är att ge eleverna en orientering om 

estetikens breda verksamhetsfält och eleverna ska få grundläggande kunskaper i olika estetiska 

uttrycksformer.  

 

Utbildningen inom det estetiska programmet syftar till att ge eleverna en vana i att möta, uppleva 

och analysera olika konstarter. De ska få en orienterande utbildning inom dans, teater, bild, form 

och musik och möjlighet till grundläggande utbildning och specialisering inom något av de 

områdena (Skolverket 1994). Huvudämnet för de som väljer att gå inriktning dans är kurserna 

Dans och Gestaltning A, B och C. Inom A-kursen är målet att eleverna ska utveckla färdigheter 

och en personlig förmåga i att uttrycka sig och kommunicera genom dans. Kursen ska även ge en 

orientering om dansen som konstart och kunskapsområde. Vidare ska eleverna ha kunskap om 

dansterminologi, kunna analysera sin egen och andras dans och få erfarenhet av att använda dans 

i samarbete med andra konstarter. För betyget Godkänt ska eleverna utöver kursmålen uppvisa 

tekniska, rytmiska och musikaliska färdigheter i klassisk balett och modern dans. För högre betyg 

ställs krav på koncentration, inlevelse och förmåga till ett personligt uttryck i dansen.  

 

I B-kursen för Dans och Gestaltning fortsätter man arbeta med danstekniska färdigheter men 

tonvikten läggs på kombinationer och musikalisk variation. Eleverna ska jobba med rytm och 

musik kopplade till dans och gestaltning och lära sig om interpretationens betydelse för det 
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konstnärliga arbetet. Eleverna ska även ges möjlighet att se och analysera föreställningar. För 

betyget Godkänt krävs att eleven tillämpar grundteknikens kunskaper från A-kursen och sätter 

samman dessa på ett rytmiskt och musikaliskt sätt, skapar dansanta kombinationer och utvecklar 

ett eget rörelsespråk. Dessutom ska eleven dramaturgins funktion inom det egna området. För 

betyget Väl godkänt ska eleven bland annat uppvisa ett personligt och varierat danstekniskt 

uttryck och även kunna analysera dansen som kommunikationsmedel. För betyget Mycket väl 

godkänt ska eleven utveckla ett personligt uttryckssätt och föra det gemensamma 

gestaltningsarbetet framåt genom samverkan mellan träning, skapande och analys. 

 

Den avslutande kursen i Dans och Gestaltning, C-kursen, handlar om att ge fördjupad kunskap i 

dansens formspråk och gestaltning samt att vara nytänkande och nyskapande genom samarbete 

med andra estetiska uttrycksformer. Ett av målen i kursen är att eleven ska kunna kombinera 

olika kompetenser i ett arbete från idé till gestaltning. Eleven ska kunna tillämpa sina kunskaper i 

ett föreställningsarbete och kunna arbeta med dansens teori och praktik i förening. Dessutom 

ställs krav på kännedom om upphovsrättsliga regler med anknytning till dans- och teaterområdet. 

För betyget Godkänt ska eleven ta ansvar för sitt och gruppens arbete i en föreställningsprocess, 

skapa nya dansuttryck genom viss handledning och utveckla sitt personliga rörelsespråk. För att 

nå högre betyg krävs att eleven sammanför dansen med andra estetiska uttrycksformer och 

tekniska hjälpmedel i form av gestaltningar. I gemensamt arbete bidrar eleven med egna 

lösningar och uttryck samt tillämpar en helhetssyn på arbetet. 

 

För de elever som inte läser på det Estetiska programmet så ligger kursen Estetisk verksamhet 

(ESV1201) (än så länge) som en obligatorisk kurs för samtliga program i gymnasieskolan. Denna 

kurs ska varje skola fylla med ett utbud av estetiska uttrycksformer, men det finns inga krav på 

att man ska ha med specifikt dans. 

 

3:6 Dans som pedagogiskt verktyg: 

Dans kan också användas som ett medel för att nå mål i andra ämnen. Bland annat finns 

begreppet dansmatte både på lågstadiet och på högstadiet. Dansmatte för lågstadiet utvecklades 

av danspedagog Tina Wezelius Grebacken och dansmatte för högstadiet är en metod utvecklad av 

dansläraren Ninnie Andersson ( för trailer om dansmatte se: 

http://scenkonstsormland.se/Dans/Dans-i-Sormland/Projekt/).  

Metodernas syfte är att eleverna ska få en fördjupad förståelse för matematik med hjälp av en 

alternativ inlärningsmetod, i detta fall dans. Dansmatte kan till exempel innebära att eleverna får 

gestalta olika geometriska figurer med sina kroppar eller mäta omkrets och area med hjälp av 

varandras kroppar. Genom att på dansmatten öva de moment som eleverna arbetar med på de 

teoretiska matematiklektionerna, är syftet att nå de mål som är uppsatta i kursplanen i matematik 

och samtidigt prova på en annorlunda inlärningsmetod nämligen att dansa matematik. Vi tycker 

att dansmatte är en utmärkt metod för att öka förståelsen inom den matematiska världen. Ninnie 

Andersson ger oss ett exempel på att dansmatte verkligen fungerar som hjälpmedel för att öka 

förståelsen för matematiska uttryck när hon berättar om matteprovet som avslutade 

geometriundervisningen på en av de skolor där hon arbetar. En av frågorna löd ”Vad är radie?” 

Eleven svarade ”Det är när man går in till mitten av en ring och ut igen.”  

Som lärare finns det fler ämnen där dans kan fungera som ett medel för att öka förståelsen i olika 

skolämnen. Ett exempel kan vara naturkunskap där eleverna kan få möjligheten att med sina 

kroppar gestalta olika ting i naturen, exempelvis löv, vatten och djur. Om man undervisar äldre 

elever kan man ge dem större utmaningar så som att gestalta en jordbävning. Då får de även 

http://scenkonstsormland.se/Dans/Dans-i-Sormland/Projekt/
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utveckla sin fantasi och kreativitet.  

Elizabeth G Hainstock (1999), som undervisar enligt Montessori-metoden, skriver i sin bok om 

att bedriva Montessori-pedagogik om att barn besitter ett omedvetet mentalt tillstånd som är av 

kreativ art. Genom att använda sig av motoriska, sensoriska och intellektuella övningar som 

stimulerar detta tillstånd var hennes mål att utveckla barnets hela personlighet. Eftersom 

dansundervisningen ofta involverar övningar av just motorisk, sensorisk och intellektuell art när 

det jobbas med de fem aspekterna (Björklund Dahlgren, 1990) ger det möjlighet att med hjälp av 

dansundervisning stimulera barnens fantasi och på så sätt ge dem möjlighet att utveckla sin 

kreativitet på flera olika nivåer. Med kreativitet menar vi i detta sammanhang att barnen hittar 

nya sätt att uttrycka sig på. Lpo 94 poängterar även i sina uppnåendemål för grundskolan att barn 

ska kunna ”utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer 

som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans” (Lpo 94, kapitel 2.2, s. 10).  

”Barnet äger fantasins väldiga kraft” (Hainstock, 1999, s.90). Vi upplever själva i vår 

undervisning att barns fantasier inte har några hinder och att om vi som lärare bara ger barnen 

verktyg till att använda sin kreativitet så utvecklar de den förmågan gärna.  

Anne Wigert skriver i boken Barn och dans av Banér (1993, s.49) att: ”Dans är nyttigt eftersom 

den utvecklar motoriken, ger koordinationsförmåga, balans, snabbhet och stärker muskulaturen. 

Allt detta bidrar till en god hållning, snabba rörelsesvar och en positiv självbild. Eftersom att 

läroplanerna förespråkar fysisk aktivitet i skolan utöver idrotten och dansundervisning med 

utgångspunkt i aspekterna främjar ovanstående förmågor och dessutom ökar självkänsla, fantasi 

och kreativitet så finns det inga argument för att inte dansa i skolan, anser vi. 

3:7 Förankring i styrdokumenten:  
Dans är en form av fysisk aktivitet, ett skapande arbete och även ett pedagogiskt verktyg. Dagens 

skola ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet och skapande arbete och lek är 

väsentliga delar i inlärningsarbetet hos unga (Lpo 94). Dans kan ses som ett komplement till den 

stillasittande, klassrumsbaserade undervisningen likväl som den kan vara ett helt eget ämne som 

återkommande inslag på schemat. Skolan får inte ensidigt betona den ena eller den andra 

kunskapsformen (Lpf 94) utan skolans arbete ska vara inriktat på att ge utrymme för olika 

kunskapsformer och skapa en miljö och en lärandesituation där olika uttrycksformer balanseras 

och kan bli till en helhet. Kunskap är dessutom inget entydigt begrepp, det kan uttryckas i många 

olika former, Lpo94 pratar om de fyra F:n som är fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 

Dessa kan bindas samman på flera olika sätt, ett exempel på detta är att eleverna börjar med att 

tillgodogöra sig fakta som innebär att de inhämtar kunskap i ämnet genom olika sociala medier så 

som tidningar, film, radio, böcker och liknande. I dansundervisningen handlar det om att ge 

eleverna faktabaserade grundkunskaper så som till exempel namn på övningar. Förståelse handlar 

om att eleverna ska få insikt om inte bara vad de gör för övningar (fakta) utan varför de gör 

övningarna och vilka kunskaper de främjar. Färdighet är när eleverna både har fakta och 

förståelse för dansen och genom instruktioner kan utföra anvisade moment. När dessa tre delar 

bundits ihop bör eleven kunna visa förtrogenhet med ämnet. Detta betyder att eleven utför en 

övning som hon/han kan namnet på, vet vilka kunskaper som krävs för att genomföra den samt 

känner sig bekväm med övningen.  

Kraven i Lpf 94 ser annorlunda ut jämfört med de i Lpo 94 gällande fysisk aktivitet. Medan Lpo 

94 säger att man ska erbjuda barn och unga fysisk aktivitet varje dag säger Lpf 94 istället att 

skolan ska sträva efter att ge gymnasieeleverna förutsättningar för att regelbundet bedriva fysisk 
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aktivitet. Eleverna måste göra ett aktivt val för att möta dans i gymnasieskolan. Det vi kan tyda 

av detta är att lärarna för de yngre åldrarna som arbetar efter Lpo94 har ett starkare stöd i 

läroplanen för att bedriva dansundervisning då den läroplanen säger att eleverna ska ha 30 

minuter fysisk aktivitet varje dag utöver idrotten. Lpf 94 uttrycker inte lika tydligt att fysisk 

aktivitet ska vara en del av undervisningen och därför räcker det inte att endast hänvisa till 

läroplanen när man som danslärare argumenterar för att få in dansen i skolan.  

 

Det vi tagit upp i bakgrunden handlar om vilket utrymme dansen ges i dagens skola och på vilka 

sätt. Vi har i vår studie valt att lägga fokus på hur de som faktiskt undervisar i dans ser på sin 

undervisning och det utrymme som dansen får i dagens skola. För att göra detta har vi valt att 

använda oss av kvalitativa intervjuer med verksamma danslärare/danspedagoger och hur vi gick 

tillväga förklaras mer i avsnittet Metod.   

 

4. METOD  

 

4:1 Urval: 

 Kvale (1997) menar att om antalet respondenter i en kvalitativ undersökning är för stort så blir 

det svårt att tolka intervjuerna mer ingående, och rekommendationen är att man intervjuar fyra till 

sex personer. I vår studie ville vi ha en spridning på antalet utbildade danslärare och utbildade 

danspedagoger. Vi valde personer som är utbildade för att jobba med dans och pedagogik och har 

någon form av högskoleutbildning inom området. Två skolor i landet examinerar danslärare eller 

danspedagoger: Institutionen för musik och medier (Musikhögskolan) i Piteå vid Luleå Tekniska 

Universitet samt Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm. Danslärarutbildningen i Piteå har 

funnits sedan 2003 och den första dansläraren examinerades 2008. Danspedagogutbildningen på 

Dans- och Cirkushögskolan inrättades 1964 i Stockholm. Det var för oss viktigt att intervjua 

personer med utbildning och inte sådana som ”bara” arbetar med att lära ut dans. Det finns ett 

stort antal personer som har anställning som danspedagoger eller danslärare vid olika skolor utan 

att ha en utbildning för det, och vi förringar inte på något sätt deras kunskaper då vi vet att 

erfarenhet är otroligt viktigt och betydelsefullt, men vår undersökning går ut på att ta reda på vad 

personer med danslärare- eller danspedagogexamen anser. Förutom de specifika utbildningarna vi 

sökte hos våra respondenter ville vi ha en spridning på verksamheten de arbetat i. Vi sökte därför 

lika många personer som jobbat med de yngre åldrarna som med de äldre, eftersom vi vill göra en 

jämförelse och se om det finns skillnader och likheter i en lärares sätt att tänka beroende på 

vilken verksamhet man undervisar inom.  

 

4:2 Metod för datainsamling: 

 Vi har använt oss en kvalitativ metod för vår datainsamling och då kvalitativa intervjuer. Vi 

valde denna metod eftersom vår undersökning går ut på att ta reda på hur danslärare och 

danspedagoger ser på sitt individuella arbete och vi anser att vi får ut fler personliga åsikter 

genom en kvalitativ metod istället för en kvantitativ. Man skiljer på kvantitativa och kvalitativa 

studier. En kvantitativ studie går ut på att få ett mängdresultat och exempelvis undersöka om 

majoriteten av danslärarna i en viss kommun har tydliga syften med sin undervisning. Om syftet 

med undersökningen är att ta reda på en persons personliga tankar, uppfattningar och resonemang 

så använder man kvalitativ intervju till skillnad från den kvantitativa intervjun som handlar om 

att hitta mönster eller hur ofta förekommande eller vanligt något är, alltså en typ av 

mängdresultat (Backman, 1998). Vi valde även att använda oss av den kvalitativa metoden 

eftersom vi ska göra en tolkning av resultatet och generalisera och dra slutsatser. Vi kände att vi 
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verkligen ville ha tid att analysera de svar vi fick och därför intervjuade vi tre pedagoger och 

lärare verksamma för yngre åldrar och tre lärare och pedagoger verksamma för högre åldrar.  Vi 

förberedde ett frågeformulär med fem frågor (se bilaga 1) för att vi som intervjuare samt alla 

respondenter skulle ha samma utgångspunkt, och utifrån detta frågeformulär förde vi en 

individuell dialog med var och en av våra sex respondenter. När vi arbetade fram frågorna 

använde vi oss av Patel/ Davidssons (2003) två aspekter som innebär att vi dels måste tänka på 

hur mycket ansvar vi som intervjuare tar genom våra frågor och vilken ordning vi ställer dem i 

och vilken utformning de har. Detta kallas grad av standardisering. Den andra aspekten handlar 

om graden av strukturering och till vilken utsträckning frågorna är fria för respondenten att tolka 

beroende på egen personlig uppfattning och tidigare erfarenheter. Eftersom vårt mål var att få 

fram varje respondents personliga resonemang och utifrån dessa kunna jämföra och generalisera 

använde vi oss av en låg grad av strukturering och standardisering. Detta är det vanligaste 

tillvägagångssättet i en kvalitativ intervju (Patel, Davidsson, 2003, s.71-73). Vi valde att skriva 

ner de svar vi fick på papper och utgå från detta och vårt minne när vi bearbetade insamlade data.  

När man gör kvalitativa intervjuer kan man utöver att föra anteckningar använda sig av en 

diktafon för att spela in sina intervjuer. För att få använda diktafon och spela in samtal krävs 

respondenternas tillstånd (Patel, Davidsson, 2003 s.83). Eftersom en av våra respondenter 

avböjde ljudupptagning bestämde vi oss för att enbart föra anteckningar under samtliga våra 

intervjuer. Detta för att få ett så rättvist resultat som möjligt vid sammanställningen. Trost (2010) 

menar att det är viktigt att en intervju sker i en miljö där respondenten känner sig trygg. Därför 

skedde intervjuerna i vår studie på respondenternas arbetsplatser i ett avskilt rum som de själva 

valde. Vi genomförde intervjuerna var för sig, det vill säga att Josefine intervjuade tre 

danslärare/danspedagoger och Sara tre danslärare/danspedagoger. Detta ställde höga krav på oss 

som intervjuare eftersom vi var tvungna att både lyssna, reflektera och skriva ner de svar vi fick 

från respondenten.  

 

4:3 Forskningsetiska principer:  
Vi valde att följa Vetenskapsrådets (2000) fyra riktlinjer för forskningsetiska principer inom 

samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning. Detta innebar att vi började med att informera 

respondenterna om vad vårt syfte med intervjun var, att det var för en studie och att den handlade 

om dans i grundskolan och gymnasieskolan och hur man som lärare ser på sitt läraruppdrag. 

Respondenterna hade full rätt att bestämma över sin medverkan och hur utförliga svar de skulle 

ge. De kunde när som helst avbryta sin medverkan. Respondenterna gjordes medvetna om att 

intervjusvaren de gav och som vi återgav i uppsatsen till viss del kunde avslöja deras identitet 

men att vi aldrig namngav någon person och heller inte deras arbetsplats. Till sist gjorde vi 

respondenterna medvetna om att uppgifterna de gav oss enbart behandlades av oss i syfte att 

utveckla vår studie, samt att vi förstörde intervjuanteckningarna efter vårt arbete.   

 

4:4 Genomförande:  

Vi började med att sammanställa våra frågor, fem stycken öppna frågor som kan ses i bilaga ett. 

Vi valde ut både danslärare och danspedagoger och gick sedan ut med en förfrågan till sex 

stycken. Förfrågan var i vissa fall muntlig då vi passade på att intervjua de pedagoger vi mötte 

under vår sista verksamhetsförlagda utbildningsperiod (praktik) och i vissa fall skriftlig via mejl 

då det gällde personer som var svårare att få tag i. När vi fått OK från personerna vi frågat fick de 

se frågorna på papper eller via mejl och ta ställning till om de ville svara på dem eller inte. Det 

var ingen av respondenterna som tackade nej till medverkan efter att ha sett frågorna. Vi 

informerade om att det var respondentens personliga åsikt som vi var intresserade av, med 
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hänvisning till de forskningsetiska principer vi beskrivit ovan. Intervjuerna genomfördes med en 

respondent och en intervjuare där intervjuaren ställde frågor, lyssnade och skrev ner svaren för att 

efter intervjun reflektera över respondentens svar. Detta innebar att vi genomförde tre intervjuer 

var men respondenternas svar diskuterade vi tillsammans för att få fram ett resultat. Som vi 

tidigare nämnt valde vi att anteckna svaren och det förekom ingen ljudupptagning. 

 

4:5 Bearbetning av insamlad data:  

Efter att samtliga intervjuer var avklarade satte vi oss ner tillsammans och gick igenom det 

insamlade materialet, det vill säga våra anteckningar från intervjuerna. Vi sammanställde 

samtliga svar från respondenterna, fråga för fråga och diskuterade tillsammans eventuella 

oklarheter. Om vi uppfattat någonting respondenten sagt till oss på olika sätt så hörde vi av oss 

igen till denne för att inga missförstånd skulle finnas. Sedan kunde vi börja jämföra och analysera 

resultatet utifrån våra forskningsfrågor. Modellen vi använde oss av för att komma fram till ett 

resultat var ”Analysens sex steg” som finns beskriven i Kvale (1997, s.171). Steg 1 och 2 i denna 

modell handlar om själva intervjun. I första steget beskriver repondenten sin livsvärld, i detta fall 

är dansen livsvärlden. Varken respondenten eller intervjaren gör någon omfattande tolkning av 

det som sägs. I andra steget börjar respondenten se samband som en följd av sina spontana 

beskrivningar utan hjälp av intervjuarens tolkningar. Här var vi noga med att inte värdera de svar 

vi fick utan låta respondenten prata fritt utifrån våra frågeställningar. Steg 3 innebar att vi som 

intervjuare tolkade våra respondenters svar och gav dem möjlighet att ändra eventuella 

missuppfattningar från vår sida. Denna form av intervju ger en möjlighet till direkt bekräftelse av 

intervjuarens tolkning och intervjun blir därmed ”självkorrigerande”. Steg 4 handlar om att vi 

som intervjuare tolkade de utskrivna intervjuerna. För att göra detta var vi tvungna att strukturera 

upp intervjuerna och klarlägga materialet så att det blev tillgängligt för analys, det vill säga 

eliminera avvikelser och upprepningar samt skilja på vad som är väsentligt respektive oväsentligt 

för vår undersökning. Steg 5 handlar  om att vi som intervjuare kan välja att göra en ny intervju 

efter att ha analyserat svaren som ges i den första intervjun och därmed ge respondenten 

möjlighet att kommentera ursprungliga uttalanden. Detta steg använde vi oss dock inte av på 

grund av tidsbrist. Vi ansåg att steg 6 inte var relevant för vår studie så därför använde vi oss inte 

av detta. Det handlar om hur man kan utvidga beskrivningen och tolkningen i en intervju till att 

omfatta även handlandet och forskningsinsintervjun kan i sådana fall liknas vid en terapeutisk 

intervju och detta var inte målet med vår studie. Som Trost (2010) säger är det viktigt att man inte 

försöker ”läsa mellan raderna”  när man tolkar intervjuerna, utan vara försiktig så att man inte 

övertolkar sitt material. Vår uppgift som intervjuare är inte att bedöma respondenternas svar utan 

att sätta oss in i hur respondenternas logik ser ut. Vi har analyserat samtliga intervjusvar 

tillsammans för att vi båda två ska ha samma syn på de svar vi fått och inte lägga in personliga 

värderingar i respondenternas svar. Om vi hade analyserat intervjuerna var för sig, det vill säga 

tre intervjuer var, var risken större att vi la in personliga värderingar utan att reflektera över det.  
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5. RESULTAT 

 

Våra intervjusvar presenteras i en sammanfattning utefter våra forskningsfrågor. Vi har valt att ge 

våra respondenter benämningarna A, B, C, D, E och F. Respondenterna A, B och C är 

verksamma i gymnasieskolan medan respondenterna D, E och F är verksamma i grundskolan.  

 

Forskningsfråga 1:  

På vilket sätt integreras dans med andra ämnen för yngre åldrar? 

Samtliga av våra respondenter, (även de som är verksamma i gymnasieskolan), ger förslag på hur 

de skulle vilja arbeta med dans i kombination med andra ämnen. Dessa förslag konkretiseras 

dock sällan, utan i dansundervisningen är det främst dans för dansens eget värde som är syftet. 

Respondent D beskriver hur hon kopplar sin undervisning till andra ämnen i skolan genom att 

arbeta med teman. Hon knyter dansen till naturkunskap genom att eleverna får jobba i teman 

kring djur och natur. Men arbetet sker inte i samarbete med en naturkunskapslärare. Varför det 

inte sker något samarbete får vi ingen förklaring till. Respondent E berättar att kommunens 

huvudsyfte med dansundervisningen är att eleverna ska få möta dans som uttrycksform. Precis 

som D arbetar även E med teman i sin undervisning för att koppla dans till det övriga lärandet. 

Överlag är skolornas inställning till dansundervisningen där våra respondenter arbetar att den ska 

ske med syfte att främja dans och fysisk aktivitet. Danslärarna har både kompetens att undervisa i 

dans för dansens egen skull samt viljan och metoder att kombinera dans med andra ämnen, men 

det är svårt att få lärarna i teoretiska ämnen att möta upp och samarbeta. 

 

Forskningsfråga 2:  

Hur möter elever dans i grundskolan? 

Elever möter dans i skolan på olika sätt beroende på var de befinner sig och vilken skola de går i. 

Respondent D jobbar i en kommun där skolorna köper in dansundervisning vilket innebär att 

undervisningen i dans varierar från skola till skola även fast det är inom samma kommun. 

Respondent E arbetar i en kommun där alla elever får möta dans i skolan någon gång under sin 

skolgång. I båda våra respondenters kommuner sker dansundervisningen under ledning av 

utbildade danspedagoger. Dans har fått en egen plats på schemat och gått från att vara ett litet 

inslag i idrottsundervisningen till att vara ett helt eget ämne.  Respondent F arbetar i ett team 

tillsammans med en musiklärare, en teaterlärare och en bildlärare där de fyra turas om att arbeta 

med eleverna. Syftet med undervisningen är att skapa en föreställning som alla elever känner sig 

delaktiga i. Dansen används därmed inte som ett eget ämne utan som en del i ett större 

sammanhang. Denna typ av dansundervisning är visserligen obligatorisk men ändå inte till för 

alla elever i denna kommun då det enbart är vissa utvalda skolor som arbetar på detta sätt. Syftet 

med dansundervisningen är inte heller att enbart möta dans som konstform utan huvudsyftet är att 

få fram en föreställning där eleverna får prova på flera olika estetiska uttrycksmedel. Även om 

eleverna här möter dansen i ett större sammanhang med ett syfte att göra en helhet av dans och 

andra konstarter så får eleverna ändå möta dansen som enskild konstart.  

Forskningsfråga 3:  



14 

Hur möter elever dans i gymnasieskolan? 

Inom gymnasieskolan finns det inte så många varierande tillfällen att möta dansen på som det 

finns i grundskolan. Samtliga respondenter som är verksamma inom gymnasieskolan berättar att 

eleverna möter dans i specifika danskurser och eventuellt inom den estetiska verksamheten (ESV 

1201). Eleverna måste i gymnasieskolan göra ett aktivt val för att vara säkra på att få 

undervisning i dans. Respondent C tycker att det är tråkigt att de estetiska ämnena får stryka på 

foten till förmån för de teoretiska ämnena på många skolor. Hon menar att de estetiska ämnena 

behövs för elevernas personliga utveckling. Respondent B jobbar som danslärare på en 

gymnasieskola där de inte har dans som gren inom det estetiska programmet och hon ser det som 

en stor tillgång att eleverna har möjlighet att välja dans även om de inte går ett renodlat 

dansprogram. Hennes elever möter ofta dans som sista lektion efter långa teoridagar och är trötta 

när de kommer, men piggnar till och hämtar ny energi under lektionerna. Lärare A:s elever möter 

dans i kurserna Dans och Gestaltning A, B och C samt inom den lokala kursen dansträning och 

den lokala kursen Jazzdans. Ingen av våra respondenter använder dans som pedagogiskt verktyg i 

samarbete med andra lärare till exempel men de önskar att de hade möjligheten.  

 

Forskningsfråga 4:  

Hur ser danslärare och danspedagoger sitt arbete med dans? 

Våra respondenter har varierande mål och syften med sin undervisning. Gemensamt för alla är att 

de vill visa för sina elever vad dans kan vara för något. Respondent D vill presentera olika 

dansgenrer för sina elever och ändra elevers negativa uppfattningar om dans till positiva genom 

att låta dem prova på många olika stilar. Respondent C som arbetar på gymnasiet tycker att 

hennes mål med undervisningen varierar beroende på vilken undervisningssituation hon befinner 

sig i. Hon har olika kursplaner för varje kurs och därför varierar målen. Utöver kursplanens mål 

har hon egna mål satta för undervisningen. Dessa mål är att jobba för att eleverna ska få en 

positiv upplevelse av dans, främja elevernas dansteknik, ”pusha” eleverna till att prova nya saker 

och låta dem jobba för att hitta nya kreativa sidor hos sig själva. Övriga respondenter (A, B) som 

är aktiva inom gymnasieskolan säger sig även de ha olika mål för varje kurs eftersom de måste 

uppfylla kursplanens mål men att de utöver de målen också har egna syften med lektionerna. A:s 

huvudsyfte med dansundervisningen är att förbereda eleverna för fortsatta studier inom dans. B 

håller sig främst till målen i kursplanerna men vill utöver det att eleverna ska upptäcka hur roligt 

det är med dans. Respondent D och E är verksamma inom grundskolan och har i sitt arbete 

arbetsplaner att uppfylla. Arbetsplanerna innehåller flertalet olika punkter om vad eleven bör få 

kunskap om i ämnet dans. Respondenternas arbetsplaner är framtagna i samarbete med flera 

andra personer som undervisar i dans för att eleverna ska nå samma nivå oavsett vilken lärare de 

har. D:s mål med dansundervisningen är bland annat att eleverna ska få kunskaper och 

färdigheter i dans. Vidare ska eleverna få en upplevelse av dans som scenisk konstform, ges 

möjlighet till personlig utveckling och utveckla sitt sociala samspel. E:s mål med 

dansundervisningen är bland annat att ge eleverna färdigheter i dans, öka deras emotionella och 

estetiska mottaglighet samt få kunskap om dans ur ett kulturhistoriskt perspektiv.  
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6. DISKUSSION  

6:1 Metoddiskussion:  
Enligt Patel, Davidsson (2003, s. 98) är det viktigt att se till så att undersökningen vi gör faktiskt 

behandlar det område vi valt att undersöka, det vill säga att vi måste ha en god validitet. Vi måste 

även veta att vi gör det på ett tillförlitligt sätt, vilket innebär att vi har en god reliabilitet.   

Kvalitativa intervjuer anser vi varit en bra metod med god validitet för vår studie eftersom vi ville 

få fram respondenternas egna tankar om sin dansundervisning, och vi upplever att våra 

respondenter fick fram sina personliga resonemang under intervjuerna. Vi lämnade gott om plats 

för steg 2 i ”Analysens sex steg” som Kvale (1997, s.171) beskriver. Det kändes betydelsefullt 

för oss att varje respondent fick komma till tals och det underlättade för oss att fortsätta jobba 

med steg 3, vår dialog med respondenterna, när vi hade ett väl underbyggt steg 2. Som ovana 

intervjuare var det bra att ha en tydlig mall att arbeta efter för att vara säkra på att vi inte missade 

något betydelsefullt moment i forskningsprocessen. För att öka reliabilitetsvärdet i vår 

intervjuundersökning kunde vi ha använt oss av diktafon. Att använda sig av ljudupptagning gör 

att det är respondentens åsikt som kommer fram och den riskerar inte att färgas av tolkningar vid 

nedtecknande av oss som intervjuar. Som intervjuare försökte vi att ställa öppna frågor för att få 

så bra svar som möjligt. Vi är dock medvetna om att eftersom vi båda är ovana i rollen som 

intervjuare kan detta ha lett till att intervjuerna blev styrda i en viss riktning så som Kvale (1997) 

beskriver. Vi hade eventuellt kunnat ställa frågor som ”Håller du inte med om att…?” om det var 

så att vi anade att vi hade liknande inställning som våra respondenter. Men, just eftersom att vi 

var medvetna om denna risk så hoppas vi minimerat den genom att ställa så öppna frågor som 

möjligt. Vi upplever att våra respondenter agerade och pratade på ett öppet och fritt sätt utan 

styrning från oss. Vi valde att intervjua sex personer och det var ett bra antal till vår studie. Det 

var så pass få att vi kunde sammanställa ett lättöversiktligt resultat men tillräckligt många för att 

få ett varierat och innehållsrikt resultat. Samtliga av våra respondenter har vi varit i kontakt med 

tidigare på något sätt, via dansen, och vi tror att det har haft en positiv effekt eftersom 

intervjuerna var öppna och hjärtliga. Att vi var ute efter varje respondents personliga resonemang 

tror vi också underlättade våra intervjuer. Det fanns inget som var rätt eller fel och i samtliga 

intervjuer upplevde vi att våra respondenter uttryckte sig fritt och obehindrat. Trost (2010) menar 

att det viktiga i en kvalitativ intervju är att den som intervjuar försöker förstå respondenten och 

sätta sig in i hans eller hennes sätt att tänka. Det genuina intresse vi haft för våra respondenters 

svar hoppas vi ledde till att de kände att vi försökte se dansundervisning genom deras ögon och 

att vi försökte sätta oss in i deras tankebanor. Kvale (1997, s.117) skriver också att ”den 

personliga kontakten och de ständigt nya insikterna i intervjupersonernas livsvärld gör 

intervjuandet till en spännande och berikande upplevelse.” Vi tycker att vi har fått ut mycket 

genom att träffa flera olika personer som undervisar på flera olika nivåer och inom olika 

skolformer. Och genom att just sätta oss in i deras sätt att tänka har vi upptäckt flera nya sätt att 

se på dansundervisning.  

Om vi fick göra om denna studie skulle vi gärna velat observera några av våra respondenters 

danslektioner. Detta för att genom att se dem och inte bara genom muntliga samtal få våra egna 

uppfattningar om hur de arbetar med dans i skolan. Det hade även varit intressant att intervjua 

några elever som våra respondenter undervisar för att få deras syn på dansundervisningen. Vi 

hade då kunnat koppla elevernas upplevelse av dans till de undervisande lärarnas och jämföra 

elevernas uppfattningar med lärarnas syften och resonemang. Detta hade dock tagit tid både för 

oss och för våra respondenter samt inneburit mer arbete för oss att sammanställa men vi tror att 
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det hade blivit ett varierat och intressant resultat. Vi hade även valt att, som vi tidigare nämnt, 

använda oss av diktafon vid alla intervjuer för att öka reliabilitetsvärdet. Vi hade även, om vi haft 

möjlighet, valt att vara båda två vid samtliga intervjuer. Nu gjorde Josefine de intervjuer som 

gällde dansundervisningen för yngre åldrar och Sara gjorde de som gällde dansundervisningen 

för äldre åldrar. Patel, Davidsson (2003, s. 101) skriver om positiva effekter av att vara två 

observatörer vid en kvalitativ intervju. Vi hade då kunnat registrera intervjusvaren båda två och 

sedan jämföra dessa med varandra för att få ett mått som kallas interbedömarreliabilitet som 

eftersträvas vid kvalitativa intervjuer, enligt Patel, Davidsson (2003, s 101).  

6:2 Resultatdiskussion:  

Vad vi kan se i vår intervjustudie är att tillgången till dansundervisning till stor del beror på var i 

landet du befinner dig i och vilken kommun du bor i.  

En slutsats vi kan dra är att eleverna möter dans i skolan på många olika sätt. Två av våra 

respondenter som arbetar med dans i grundskolan, (D och E), arbetar med obligatorisk 

dansundervisning där eleverna får dansa 40 minuter varje vecka. Det som skiljer sig mellan dessa 

respondenter är att i D:s kommun väljer skolorna om de vill köpa in dans och vilka klasser som 

ska få ha dansundervisning, medan i E:s kommun är dansen obligatorisk och ett eget ämne. Detta 

innebär att alla elever får möta dansen en gång i veckan under ett läsår antingen i årskurs 1, 2 

eller 3 när kommunen väljer att köpa in danslärartjänsten jämfört med att de får möta den 

konstant en gång i veckan under tre år under sin skolgång. Bor eleven i en av de över hundra 

kommuner i landet som har obligatorisk dans på schemat är chansen större att de utvecklar ett 

intresse för konstarten. Barn och ungdomar ska ha rätt att möta konst i olika former men också ha 

möjlighet att själva uttrycka sig konstnärligt (Lagerlöf och Pettersson, 1994). En slutsats av vår 

undersökning är att dans främst används som eget ämne och inte som pedagogiskt verktyg på de 

skolor som våra respondenter arbetar. Dansen används där på flera olika sätt, bland annat genom 

att eleverna har dansundervisning eller att de jobbar fram föreställningar i samarbete med andra 

konstarter. Vi konstaterar här i vår sammanställning att sätten att möta dans varierar från lärare 

till lärare men inte bara det, utan även väldigt mycket från grundskola till gymnasieskola. Bland 

annat är dansundervisningen på gymnasiet mer svåråtkomlig. Den dyker upp i enstaka kurser, 

eller rättare sagt i en enda kurs och där med ett ”eventuellt” framför. Skolorna har nämligen inga 

skyldigheter att erbjuda dans på schemat inom den estetiska verksamheten.  

En annan av våra slutsatser är att i dansundervisningen i grundskolan har danslärarna större 

variationsmöjligheter än i gymnasieskolan men att samtliga av våra respondenter ser på sin 

undervisning på ett engagerat sätt genom att lägga upp mål och syften med sina lektioner. Våra 

gymnasielärare A, B och C berättar om sin dansundervisning som skiljer sig lite från varandra i 

fråga om vilka ämnen var och en undervisar i och även på så sätt att lärarna har olika åsikter och 

syften. Men den danssalsbaserade undervisningen beskrivs på liknande sätt hos de lärare vi 

intervjuat på gymnasiet. E som jobbar med dans och yngre elever har större valmöjligheter att 

utforma sina danslektioner, mycket eftersom de inte är bundna av kursplaner. Men också 

eftersom att gymnasieelever har en bild av hur dans ”ska vara”. En av våra respondenter uttryckte 

att hon gav eleverna den undervisning de förväntade sig för att de inte skulle bli besvikna. Kan 

det vara så att de som är verksamma inom gymnasieskolan utöver kursplaner binder upp sig själv 

till att ge elever den undervisning de förväntar sig i stället för att pröva nya saker och nya sätt att 

förmedla dans? Kan det också vara så att lärarna väldigt gärna vill göra alla elever till lags 

eftersom att de vill att eleverna ska tycka att ämnet är roligt och därför gör som det ”förväntas”?  
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Vi drar också slutsatsen att dans som pedagogiskt verktyg är en metod som är mer använd för de 

yngre eleverna än de äldre. Dock kan vi även dra slutsatsen att även om möjligheterna att 

använda sig av dans för att uppnå andra mål finns så är det undervisningen av dans för dansens 

egen skull och för utvecklandet av dansens positiva effekter. Man integrerar helt enkelt inte dans 

i undervisningen i stor utsträckning.  

Syfte med undervisning:  
En slutsats vi kan dra är att samtliga av våra respondenter tycker att ett av de viktigaste syftena 

med dansundervisning är att den ska vara rolig, även om respondent A också tydligt betonar 

vikten av att lära eleverna att dans innebär hårt jobb. Vi tycker att det utöver uttrycket ”rolig” 

finns fler ord att använda när man pratar om dansundervisning. Vi skulle själva välja ett ord som 

”lustfyllt” som syfte till undervisning, då det ordet ger en djupare dimension, och där önskan för 

oss är att eleverna ska uppleva lektionerna som givande och intressanta. Samtidigt ska 

dansundervisningen verka för att främja motoriken, kroppskontrollen och förmågan att uttrycka 

sig emotionellt i dans. Detta gäller både de som undervisar i grundskolan och de som undervisar 

på gymnasiet. 

Hainstock (1999) skriver i sin bok om Montessoripedagogik att för unga är lek och arbete samma 

sak. Man lär genom leken. Genom erfarenhet, först genom att leka och senare genom att arbeta 

blir man en vuxen människa. Vi anser att genom att respondenterna gör dansundervisningen 

lustfylld gör dem barnen mottagliga för att ta in kunskap. Samtidigt kan vi även här se en skillnad 

på gymnasielärarnas svar jämfört med grundskollärarnas. De som är aktiva i gymnasieskolan 

hänvisar till kursplaner och betygsgrundande dokument när vi frågar efter syfte. Detta är på ett 

sätt väldigt självklart eftersom lärarna ska sätta betyg och därför måste ha ramar att förhålla sig 

till. Samtidigt tror vi att det underlättar för varje enskild lärare om hon eller han utöver 

betygskriterier och kursplaner sätter upp egna mål för sin undervisning för att konkretisera den 

för sig själv. Målen i kursplanen är en sak, de ger hjälp på vägen, men vi tror att genom att skriva 

ner målen för sig själv och dokumentera vad man som lärare vill ha ut av varje punkt i kursplanen 

och hur man ska göra för att nå varje mål, underlättar det arbetet i danssalen genom att man vet 

mot vilket mål man ska föra eleverna och vilka delmål man har på vägen dit. Dessutom 

legitimeras dans som eget ämne i skolan om det finns tydligt nedskrivna undervisningsmål på 

samma sätt som det finns kursplaner i exempelvis matematik och svenska.  Man behöver inte 

bara ha kunskap om vad eleverna ska kunna utan hur de ska göra för att nå dit. De danslärarna vi 

intervjuat som arbetar i grundskolan däremot, hade digra egna listor på individuella syften. Då 

dans inte ännu är ett eget ämne i grundskolan tycker vi det är klokt att lärarna skriver ner 

konkreta mål och syften eftersom de då kan tydliggöra både för lärarkollegor och för elever vad 

målet med undervisningen är. Nedskrivna mål och syften visar också att dans kan ses som eget 

ämne då det finns tillräckligt med substans i ämnet för att stå för sig själv. Och med klara mål är 

det lättare att koppla dansen till det övriga lärandet.  

Vi drar slutsatsen att de mål som lärarna för yngre åldrar lägger fram liknar varandra på flera sätt. 

De handlar om kroppskontroll, motorik, sociala och emotionella aspekter och att kunna uttrycka 

sig med hjälp av dans (respondent D och E). Gardner (1983, s. 191) skriver om hur psyket får 

träning för att kontrollera kroppen och kroppen blir då ett redskap för intellektets 

uttrycksförmåga. Vi anser att det Gardner säger är viktigt i dansundervisningen både för yngre 

och äldre åldrar. Enligt vår studie är det främst lärarna som undervisar de yngre åldrarna som 

arbetar efter hans teori men vi tycker att man som lärare i gymnasieskolan också borde kunna 
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lyfta in detta i sin dansundervisning. Vi anser att eleverna i gymnasieskolan uppfattar dans som 

ett tekniskt ämne där man ska prestera saker och kunna rörelser och moment. Till viss del har de 

rätt, man måste kunna vissa moment för att kunna dansa. Ska du kunna prata engelska måste du 

ha ett ordförråd och det är samma sak med dansen. Men, dans kan vara så mycket mer än bara ett 

ämne som främjar tekniska färdigheter. Genom att peka på de emotionella aspekterna och 

klargöra för gymnasieungdomar att dans inte bara är teknik utan ett ämne som ger möjlighet till 

att uttrycka känslor och berätta saker med kroppen hoppas vi kunna skapa en nyfikenhet kring 

ämnet dans. På så sätt skulle eleverna kunna ta till sig den lilla dansundervisning de får på ett 

tillfredsställande sätt och gå in på lektionerna med en positiv inställning. Eleverna på det estetiska 

programmet har valt dans, de är redan motiverade, men för övriga elever som läser dans inom 

ESV1201 tror vi att den emotionella aspekten kan vara av stort värde då de får chans att uttrycka 

sina känslor genom dans. Vi har upplevt att många elever i tonåren har svårt att uttrycka sina 

känslor verbalt och genom dansen ger vi dem en möjlighet till kommunikation på ett nytt sätt då 

de får dansa det de vill säga i stället för att skriva eller verbalisera det. 

Koppla dans till det övriga lärandet:  
Samtliga respondenter vi pratat med har erfarenheter att dans kan användas som medel för att 

uppnå mål i andra ämnen, alltså som pedagogiskt verktyg. Vad vi däremot lagt märke till under 

vår undersökning är att det är få lärare som är anställda för att undervisa i dans som pedagogiskt 

verktyg. De är anställda för att ha dans med eleverna för dansens och kroppens egen skull, med 

positiva fysiska och sociala positiva reaktioner som effekter av dansundervisningen. Vi har själva 

erfarenhet av hur dansen kan påverka eleverna positivt. Under en VFU-period (praktik) som vi 

gjorde tillsammans i en årskurs 4 följde vi klassen på alla deras lektioner under två veckor samt 

att vi undervisade dem i dans. När vi efter danslektionerna återvände till 

matematikundervisningen i klassrummet rådde en helt annan stämning i klassen än innan 

danslektionen. Eleverna var lugnare och arbetade mer koncentrerat efter danslektionen än innan 

och vi upplevde att det sociala klimatet i klassrummet var förändrat då eleverna agerade betydligt 

lugnare och vänligare mot varandra än tidigare. Flera av de respondenter som arbetar med yngre 

åldrar och som vi pratat med (D och E) och även de respondenter som arbetar med äldre åldrar (B 

och C) tycker att dans fungerar utomordentligt som redskap för inlärning av andra ämnen. 

Respondent D och E som är grundskollärare i dans berättar hur de arbetar med teman i sin 

dansundervisning. Vi har även egen erfarenhet av detta, att man som danslärare jobbar med olika 

teman för att ge sig själv ramar för undervisning i ett dansämne som vi upplever är väldigt fritt. 

Det kan vara teman som ”kroppen” där eleverna till exempel får prova att dansa med olika 

kroppsdelar, ”geometri” där eleverna bland annat kan prova att forma kroppen som olika 

geometriska figurer, ”hösten” där eleverna kan få gestalta höstlöv, höstvindar och annat som hör 

årstiden hösten till. Genom detta tror vi att eleverna får en ytterligare dimension om vad de lärt 

sig om hösten i den klassrumsbaserade undervisningen. Vi tror att det är positivt om klassläraren 

i de teoretiska ämnena håller sig informerad om vad som sker på danslektionerna, det ger honom 

eller henne tips och idéer om hur man kan utöka sina undervisningsmetoder. Samtidigt är det bra 

om dansläraren håller sig uppdaterad om vad som händer i klassrummet, då hon eller han kan 

utveckla sin undervisning efter vad som sker där, jobbar klassen för tillfället med något tema till 

exempel som dans kan belysa på något unikt sätt? 

Våra respondenter uttrycker en stor vilja att arbeta med dans som pedagogiskt verktyg mer än vad 

de gör för tillfället. Vi tror att det handlar om en okunskap om hur man gör samt att det kräver 

mycket arbete av både danslärare och teorilärare för att genomföra det. Sjöstedt Edelholm (2004) 
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menar att danslärare som arbetar med dans i grundskolan har det svårare att arbeta tematiskt med 

andra lärargrupper än gymnasielärare eftersom att de endast är utbildade i dans medan 

gymnasielärare i dans ofta kompletterar dansämnen med något annat ämne. Vår erfarenhet är att 

det inte är som Sjöstedt Edelholm beskriver. Dels har vi upplevt att det i grundskolan är mycket 

mer temaarbeten än i gymnasieskolan och vi har tycker även att lärare i grundskolan är mer 

öppna för ”arbete över gränserna” och har en vilja att använda sig av estetiska uttrycksformer. 

Även om man som gymnasielärare har dans i kombination med något annat ämne så drar vi efter 

våra respondenters svar slutsatsen att man är mer styrd av kursplaner och att kunna bevisa elevers 

dokumenterade kunskaper vilket kan leda till att man inte använder dans som pedagogiskt 

verktyg. Ett matteprov på papper kan man visa upp för övriga lärare som bevis på om eleven 

förstått en uppgift eller inte. Då dans är ett subjektivt ämne när det används som medel för att 

uppnå mål i andra ämnen är det svårare att använda det som en måttstock på elevers kunskap och 

därför väljer man att hålla sig till den klassiska klassrumsbaserade undervisningen.  

På gymnasiet är det svårare än i grundskolan att koppla dans till det övriga lärandet, tror vi. Det 

gäller att motivera eleverna till att tro på dansen. De elever som valt naturvetenskapligt program 

behöver motivation om de ska ta till sig dansundervisning i kursen Biologi A till exempel. Och 

vad ännu svårare är än att motivera eleverna kan vara att faktiskt motivera lärarna i de teoretiska 

ämnena att släppa ifrån sig undervisningstimmar till förmån för ett praktiskt inlärningssätt. De 

danslärare som jobbar inom det estetiska programmet jobbar nästan enbart med elever som valt 

dans och går det estetiska programmet med dansinriktning, de elever som inte valt dans möter 

eventuellt ämnet inom den estetiska verksamheten (kurs ESV 1201). Respondent B som är 

verksam inom gymnasieskolan tror på dans som ett komplement till det teoretiska i 

undervisningen. Hon berättar i sin intervju om en övning där eleverna får en dikt på 

danslektionen som de ska sätta rörelser till. En rörelse till varje ord för att illustrera hur var och 

ens uppfattning om ordet. Hon har en teori om att man kan överföra den övningen på exempelvis 

engelska glosor eller huvudstäder i Afrika. I detta fall modifieras övningen till att bli en 

memoreringsövning där eleven kombinerar ord på pappret med att sätta orden i kroppen och 

muskelminnet. Respondent A kan tänka sig att undervisa i dans i pedagogiskt syfte men vill då 

hellre gå in på lektionerna i ämnet det gäller och undervisa där.  

Vi kunde efter vår undersökning dra slutsatsen att de danslärare/ danspedagoger som arbetar på 

gymnasiet gärna vill använda dansen som pedagogiskt verktyg men att de sällan eller aldrig har 

utrymme för det. Utrymmet fattas eftersom det kräver samarbete med en annan lärare i ett 

teoretiskt ämne och utrymmet för alternativa undervisningsformer i gymnasieskolan inte är så 

stor. Kompetensen fattas också ofta då dans i syfte att lära in annat främst gäller yngre barn och 

utbildningen i hur man använder dans som pedagogiskt verktyg då är inriktad mot just yngre 

barn. För att möta upp äldre elevers krav behövs andra synsätt på dans som pedagogiskt verktyg 

och vi upplever att dessa fattas i dagens gymnasieskola.  

Vi drar också slutsatsen att danslärarna gärna vill att eleverna ska möta dansen som konstform 

och därför är de inte så pigga på att lämna ifrån sig tid från egna danslektioner för att utforska 

andra områden med hjälp av dans. På samma sätt upplever de att lärare i andra ämnen inte är så 

pigga på att lämna ifrån sig undervisningstid till förmån för dansundervisning i pedagogiskt syfte. 

Svaren på en av våra frågeställningar om hur dansen integreras i det övriga lärandet blir att den 

nog inte gör det i lika stor utsträckning som vi hoppats på. En orsak till detta tror vi är att det inte 

finns någon utvecklad metod för att kombinera dans med teoretiska ämnen. Ett undantag är 
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dansmatten, som sprider sig i skolorna runt om i landet, just eftersom att metoden finns och har 

givit positiva resultat. Eftersom dans inte finns som eget ämne så verkar viljan hos de skolor som 

köper in dans av de danslärare vi mött vara mest intresserade av att deras elever ska få möta 

dansen som konstform. Självklart är detta positivt, men vi hoppas på att resultatet av de inköpta 

danslektionerna blir att dans mer och mer börjar användas som alternativ inlärningsmetod i andra 

ämnen. 

Viktigast i mötet med dans:  
Slutsatsen vi drar här är att dans för dansens egen skull uppfattas som det viktigaste för våra 

respondenter. Även här poängterar samtliga respondenter att dansundervisningen måste vara rolig 

och göras lustfylld. Flera påpekar även att mötet med dans som konstform är viktigt. Våra 

respondenter håller med om att dans kan användas som medel för att uppnå resultat i andra 

ämnen. Men som danslärare verkar kontentan vara att dans kan vara ett pedagogiskt verktyg, men 

det viktigaste är ändå att eleverna får möta dansen. Under våra intervjuer får vi intrycket att man 

gärna vill använda dans som pedagogiskt verktyg, men inte att det ska ske på bekostnad av mötet 

med dans som konstform. Vi förstår lärarna, för dans får inte bli ett ämne som enbart är ett 

hjälpmedel. Om dans någonsin ska bli ett eget obligatoriskt ämne i den svenska grundskolan är 

det av vikt att man får möta dans för dansens egen skull och att dansen genom detta tillskrivs ett 

värde.  

 6:3 Framtiden:  
Vi tror på dans som ett eget ämne i grundskolan. För att legitimera dans som ämne i skolan måste 

det utbildas skickliga danslärare med kompetens att undervisa både barn och unga. Vi önskar en 

större vilja hos politiker och ansvariga inom skolvärlden för att föra in dansen i skolan 

obligatoriskt. För att detta ska ske tror vi på mera forskning av danskunniga personer inom dans 

och lärande. Det räcker inte att vi som redan är engagerade i dansvärlden tror stenhårt på vårt 

ämne, vi måste hjälpa till att utveckla det genom bland annat forskning. Dagens danslärare och 

danspedagoger upplever vi ser på sitt ämne med stor respekt och med en stor tilltro. Samtliga av 

de vi pratar med har ett genuint intresse för dans och lärande och en stor vilja att utveckla hur 

man bedriver dansundervisning både som eget ämne och hur man använder som pedagogiskt 

verktyg. Vi tror att många av dem som arbetar som danslärare och danspedagoger idag gör det för 

att dansen är deras största intresse och för att de är intresserade av att hjälpa sina elever att 

utveckla nya kunskaper. Om man som vi, har dansen som största intresse, så tror vi att det finns 

en stor vilja att utforska området och göra det intressant för andra. En slutsats vi drar är att våra 

respondenter verkligen trivs med sitt yrke. Vi drar också slutsatsen att de vill väldigt mycket, de 

vill exempelvis använda dans som medel för att uppnå mål i andra ämnen, men det är inget 

enmansjobb. Respondent D uttrycker drömmar och visioner om dansen som ämne i skolan, samt 

visioner för hur hon skulle vilja använda dans som inlärningsmetod, men att hon inte har 

möjlighet att pröva sina idéer då hon inte får gehör för dem hos övriga arbetskamrater. Och hur 

vill vi som arbetar i den svenska skolan ha det, ska dans vara ett ämne i grundskolan eller ett 

pedagogiskt verktyg? Som det ser ut idag är det inget av det, eller kanske båda två på samma 

gång? 
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8. BILAGOR 

 

8:1 Intervjufrågor 

1. På vilket sätt möter dina elever dans i skolan? 

Hur kommer just dina elever i kontakt med dans, både som egen konstform och 

som dans som pedagogiskt verktyg? 

 

2. Hur möter de elever som inte går estetiskt dansprogram dansen? 

På just den specifika/de specifika skolorna eller motsvarande som du verkar inom. 

 

3. Vad har du för syfte med undervisningen? 

Vad vill du uppnå med undervisningen och vad vill du att eleverna ska få med sig 

för upplevelser och minnen från danslektionerna?  

 

4. Hur tycker du att man kan koppla dans till det övriga lärandet? 

På vilka olika sätt kan dans samverka med andra ämnen och på vilka sätt? 

 

      5. Vad tycker du är viktigast i mötet med dans? 

      En helt personlig uppfattning och vad dansen har för betydelse för dig och vad du 

därmed vill lyfta fram för dina elever.                                      
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