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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka skolledares attityder till dans som fenomen och dans som 

skolämne. Bakgrunden behandlar olika aspekter på kunskap samt ger en historisk beskrivning av 

dans i skolan. Litteraturen belyser såväl kunskapssyn och skola generellt som estetiska ämnen i 

allmänhet och dans i synnerhet. Vad som står om dans i skolans styrdokument sammanfattas. Upp-

satsen kan placeras in i en hermeneutisk forskningstradition. Undersökningen genomfördes med 

halvstrukturerade intervjuer med tre rektorer för grundskolor och gymnasium. Rektorerna var till 

största delen positiva till dans i skolan. Skälen var undervisningens positiva effekt på andra ämnen, 

elevernas hälsa och att det är viktigt att kunna uttrycka sig med kroppen. Inte alla var positiva till 

dans som ett obligatoriskt ämne. En stor osäkerhet uttrycktes angående dans i grundskolans senare 

år. En av uppsatsens slutsatser är därför att det behövs mer forskning på dans i de äldre åldrarna. 

Dans ställs ofta vid sidan av den ordinarie verksamheten och beskrivs som häftig och jättekul. Det 

gör att dansens existens i skolan till stor del beroende av rektors personliga intresse för konst-

formen, vilket naturligtvis är ett osäkert läge. 

Nyckelord 

Dans i skola, dansundervisning, obligatoriska ämnen, rektors betydelse, styrdokument 

 

Abstract 

The purpose of this thesis is to investigate the attitudes of primary and secondary school head 

teachers towards dance as a school subject. The background considers different aspects of know-

ledge and gives an historical description of dance in School. Literature references reveal how 

school and knowledge are viewed, as well as aesthetic subjects generally and, more specificly, 

dance. What is said about dance in the schools' protocol is described in short. The work can be re-

garded as part of an hermeneutical tradition of research. The investigation is carried out by semi-

structured interviews with the three head teachers of primary and secondary schools. They were 

predominantly positive regarding Dance in School. Their assumptions were that dance would have 

a positive impact on other subjects, on health and would contribute to the ability to express through 

the important skills of body language. Not all were enthusiastic about dance as an obligatory sub-

ject. This was especially true when talking about secondary schools. In this thesis conclusions are 

drawn in favour of the need for more research regarding dance in secondary schools. Dance is very 

often put aside of the regular curriculum and is described as “cool” and “good fun”. This means 

that it is entirely dependent on the personal interest of the head teacher, which is of course a very 

vulnerable status. 

 

Key Words 

Dance in School, dance education, obligatory subjects, the impact of the head teachers, regulations 

and protocol
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1. Inledning 

Vi som har skrivit den här uppsatsen går på lärarutbildningen, inriktning dans. Vi har båda dansat 

sedan vi var små. Ingen av oss har mött dans som konstform i skolan, men Emelie gick estetiskt 

program med dansinriktning på gymnasiet. Karaktärsämnena sågs då inte som det viktigaste i ut-

bildningen, utan som någonting roligt vid sidan av, som kunde vara en hjälp för skoltrötta elever att 

orka igenom gymnasiet. Vid skolavslutningar och liknande evenemang fungerade dans och andra 

estetiska inriktningar som underhållning och utsmyckning.  

Vårt intresse för dans i skolan
1
 väcktes under lärarutbildningen, där den väl etablerade dansunder-

visningen i Skellefteå gav oss en helt ny erfarenhet av vad dans i skolan kan vara. Vi har båda haft 

förmånen att göra delar av vår utbildning utomlands, Maria i England och Emelie i England och 

Tyskland, vilket gett oss nya perspektiv på den svenska dansundervisningen. Eftersom vi har valt 

att studera till lärare i ett ämne som saknar kursplan i grundskolan är vi intresserade av våra fram-

tida arbetsgivares syn på dans som skolämne. Som blivande danslärare behöver man inte bara finna 

sin yrkesidentitet, utan det är också viktigt att informera om sitt ämne. Trots att programmet Dans i 

skola har pågått i över 30 år är dans ännu inte ett obligatoriskt ämne i grundskolan och dansunder-

visning förekommer fortfarande på förhållandevis få skolor. 

I mötet med rektorer har vi upplevt en positiv attityd till dans. Exempelvis sägs att dans ”ligger i 

tiden”, att dans är roligt, att fysisk aktivitet är bra för elevernas hälsa och resultat i teoretiska äm-

nen. Man refererar till TV-program som Let’s dance!. Dansen verkar ses som en rolig aktivitet och 

eventuellt ett stöd i teoretiska ämnen, men sällan som ett ämne med egenvärde och samma status 

som övriga skolämnen. Det här har fått oss att undra över om rektorerna menar samma sak som vi, 

när de säger ”dans”. När vi pratar om dans i skolan menar vi dans som konstform. I undervisningen 

deltar alla elever i klassen. Dansundervisningen är en del av skolans ordinarie verksamhet. Under 

den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen (vfu) har vi sett att så ofta inte är fallet. I vår sis-

ta vfu genomförde vi tillsammans ett dansfilmsprojekt med en klass i år 9. Varken elever eller lära-

re uppfattade projektet som en del av skolarbetet, utan som ett avbrott i den ordinarie verksamhe-

ten. Detta trots att vi hade kopplat projektet till andra ämnen. I svenskämnet höll eleverna på att 

läsa boken Ondskan, som fungerade som utgångspunkt för elevernas val av tema för dansfilmerna. 

Rektor på skolan var positiv till projektet men tog inte del av arbetet eller ens redovisningen.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka skolledarnas attityd till dans som fenomen och dans som 

skolämne. Därigenom hoppas vi kunna bidra till förståelsen kring dansens vara eller icke vara i 

skolan. Våra frågeställningar är: Hur ser skolledare på dans som skolämne? Varför har dansen en 

identitet på vissa skolor men inte på andra? Vad är positivt och vad är negativt med dans i skolan, 

enligt rektorerna? Dans är i tiden – men på vilket sätt i skolan? 

 

                                                 
1
 Nationellt utvecklingsprogram för att introducera dansen i skolan. 
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2. Bakgrund  

I det här kapitlet vill vi sätta dans i skolan i relation till kunskapssynen i samhället och skolan. Vi 

har använt oss av både vetenskaplig och annan litteratur, eftersom den vetenskapliga litteraturen 

om dans är knapphändig (Lindström, 2002). Första delen behandlar olika aspekter på kunskap. Ef-

tersom dans i olika sammanhang allt oftare kallas för ett kunskapsområde har vi sökt svar på vad 

kunskap är. I litteraturen om dans och danspedagogik finns det några namn som ofta återkommer. 

Dessa är Isadora Duncan, Lev Vygotskij, Rudolf Laban, Maurice Merleau-Ponty och Howard 

Gardner. Då de alla har influerat danspedagogiken i Sverige har också vi valt att beröra deras teo-

rier. I andra delen ligger fokus på utvecklingen av dans i skola. Vi lyfter fram historiska aspekter, 

nutida argument för dans i skolan samt problematiseringar av de argumenten. Där framkommer hur 

överspridningseffekter används för att legitimera kultur i skolan. Vi ger ett exempel på hur dans 

kan inkluderas i skolans verksamhet som gjordes i Birmingham Primary School på 1930-talet. Av-

slutningsvis lyfter vi fram vad skolans styrdokument säger om dans.  

 

2.1 Aspekter på kunskap 

Gustavsson (2002) skriver att kunskapssynen i skolans styrdokument under största delen av histo-

rien har varit oreflekterad, trots att kunskapsförmedling är skolans centrala uppgift. Gustavsson an-

tar att detta beror på att kunskapen i läroböcker och läroplaner har ansetts vara given av veten-

skapen och inbyggd i vårt kulturella arv. Den dominerande pedagogiska traditionen var länge för-

medlingspedagogiken, som ser kunskapen som en färdig produkt, en samling enskilda fakta som 

kan läras in och sedan redovisas på ett prov. På 1970-talet blev den pedagogiska progressivismen 

stark. Progressivismen lägger vikt vid eleven och dennes personliga motivation och intresse. Kun-

skapen behöver tolkas, förstås och placeras i ett sammanhang. Detta låg till grund för den nya läro-

planen 1980, som var den första läroplanen som nämnde begreppet kunskap. Konflikten i skol-

debatten står fortfarande mellan förespråkare för förmedlingspedagogik respektive progressivism, 

där den senare kritiseras för att fokusera för mycket på sociala och motivationsskapande aktiviteter 

istället för på faktakunskap. 

2.1.1 Praktisk och teoretisk kunskap  

I det västerländska samhället görs traditionellt skillnad på teoretisk och praktisk kunskap 

(Gustavsson, 2002). Denna uppdelning härstammar från Aristoteles, som talade om teoretiska res-

pektive praktiska vetenskaper. Den teoretiska kunskapen förknippas med tänkande medan den 

praktiska kunskapen förknippas med görande. Den teoretiska kunskapen har genom historien haft 

högre status än den praktiska. De olika formerna av kunskap har förknippats med olika samhälls-

klasser och den utbildning som har ansetts som allra finast har varit helt befriad från praktik. 

Gustavsson refererar till John Dewey, som i slutet av 1800-talet kom med en ny syn på kunskap. 

Dewey accepterade inte uppdelningen i teori och praktik, eftersom han menade att varje handling 

är både fysisk och mental. Uppdelningen i teoretisk och praktisk utbildning hade lett till ett odemo-

kratiskt samhälle och en demokratisering av samhället skulle medföra en förändring av utbild-

ningen (Gustavsson, 2002; johndewey.org). 

2.1.2 Estetisk kunskap 

Begreppet estetik kommer från den tyska 1700-talsfilosofen Baumgarten, som själv betraktade es-

tetiken som en lägre form av kunskap än vetenskapen (Lindqvist, 2002). Den tyska idealismen skil-

de på ande och materia, idé och verklighet och talade om de sköna konsterna och de stränga veten-

skaperna. Den uppdelningen har levt kvar och bidragit till att konst och vetenskap ses som skilda 

områden och till estetikens lägre status i skolan. Den estetiska kunskapen är svår att passa in i sko-

lans värld och faller antingen helt utanför eller tvingas in på kontraproduktiva villkor (Gustavsson, 

2002). Gustavsson uttrycker att den estetiska kunskapen bygger på skapande och sökande, vilket 
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kräver processinriktning snarare än målinriktning. Också Hjort (2002) påpekar att de estetiska äm-

nena använder sig av andra kommunikationsverktyg än de som är vanligast förekommande i sko-

lan, siffror och bokstäver. Hjort menar att varje kunskapsområde har en egen specifik grammatik 

och logik, egna arbetsprocesser, egen historia, kommunikation och gestaltning. 

Den estetiska kunskapen kan inte placeras in i någon av de två kategorierna teori och praktik. Este-

tisk kunskap innebär både att skapa och att tillägna sig estetiska produkter, alltså båda kunskaps-

formerna (Gustavsson, 2002). Skolan skiljer på estetik och rationalitet (Lindqvist, 2002; 2004; 

Saar, 2005). Rationaliteten kopplas till den teoretiska kunskapen och har därmed en större roll i 

skolan än estetiken, som ses som yta utan innehåll. Enligt Tengström har den konstnärliga kun-

skapen förmåga att knyta ihop det rationella och det emotionella och därför borde den uppvärderas 

(Gustavsson, 2002). Lindqvist (2002) och Nobel (1984) beskriver barns förmåga att förena estetik 

och rationalitet för att förstå sin omvärld. 

Skolans kunskapsideal upprätthålls med hjälp av olika strategier, som har till syfte att skilja på det 

som är viktigt respektive oviktigt (Lindgren, 2006). En sådan strategi är att i de estetiska ämnena 

fokusera på elevernas subjektiva upplevelser istället för uppmärksamhet och skicklighet (Saar, 

2005). Det leder till att konstutövande handlar om känslor istället för kunskap. En annan strategi är 

att låta undervisningen börja med kroppsliga och sinnliga upplevelser, men att sedan låta den över-

gå i skriftliga redovisningar. ”Kriteriet på kunnandet är inte längre upplevelsen och erfarenheten, 

utan den skriftliga redovisningen av begrepp och kategorier.” (ibid., s. 59) En tredje strategi är att 

låta de estetiska ämnena handla om att repetera in färdiga produkter istället för att skapa egna. 

Skolverket kallar skolan för vårt samhälles största kulturinstutition, men Madeleine Hjort (2002) 

antyder att konstarterna inte har någon betydande plats i den institutionen. Enligt henne betraktar 

inte skolan konstarterna som kunskapsområden utan relaterar dem till nöjes- och upplevelse-

industrin. Denna problematik uppmärksammas också av Nobel (1984). De estetiska ämnena hän-

visas till fritiden och behandlas som ”pysselverksamheter” istället för att associeras med kunskap, 

fördjupning och reflektion. Estetiska aspekter ”isoleras till särskilda ämnen utan sammanhang med 

de 'riktiga' skolämnena” (s. 48). Nobel skriver vidare att kvalitativa, sinnliga och estetiska aspekter 

är en förutsättning för att uppnå långsiktig och bred förståelse.  

2.1.3 Förändrade synsätt på utbildning och kunskap 

Faktakunskap är idag lätt att komma åt, men den förändras ständigt. Vi behöver inte längre lära oss 

utantill, utan vi måste lära oss använda kunskapen i förhållande till vår verklighet och på ett krea-

tivt sätt. García (2004) menar att den traditionella undervisningen har lagt alldeles för stor vikt vid 

logiskt tänkande och alldeles för lite vid kreativa och intuitiva processer. Då logiskt tänkande sker i 

den vänstra hjärnhalvan och kreativt skapande i den högra anser García att traditionell undervisning 

bara uppmuntrar halva vår potentiella tankekraft. De som går i skolan idag behöver en utbildning 

som integrerar båda hjärnhalvorna, för att lära sig hantera multikultur, globalisering och media. 

Liknande tankegångar förs fram av Lindqvist (2002). Istället för att enbart vara reproduktiva bör 

eleverna i skolan få vara produktiva. Det som känns meningsfullt för barn är kreativt lärande. De 

behöver gestalta och levandegöra sina kunskaper. Detta är något som också lärarutbildnings-

kommittén (LUK 97) trycker på i sitt slutbetänkande (Lindström, 2002). LUK 97 menar att barn 

och ungdomar behöver reflektera, analysera, redovisa och gestalta sina kunskaper på olika sätt. 

Konstens metod, vilken kännetecknas av skapande som drivs av den skapandes egna frågor, lyfts 

fram. Där finns inga givna svar, men hela människan aktiveras och förnuft och känsla binds ihop. 

Denna metod vill LUK 97 integrera i skolans vardagsverksamhet. 

Konstarter i lärandet (KIL) var ett nationellt utvecklingsprojekt mellan gymnasier, kulturskolor, 

grundskolor och högskolor under åren 1997-2001. Projektet omfattade de fem kunskapsområdena 

bild, dans, matematik, musik och teater. Fokus låg på konstarternas pedagogiska sidor och på mate-

matikens och de estetiska ämnenas möjligheter att berika varandra (Hjort, 2002). Konstarterna och 

matematiken är, liksom det skrivna språket och naturvetenskapen, exempel på verktyg som männis-

kan skapar för att uppleva, utforska och beskriva verkligheten. KIL såg fem aspekter på kunskap: 
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intelligensen, sinnena, emotionerna, minnet och kulturarvet. Skolorna som deltog i KIL-projektet 

upptäckte att de estetiska ämnena har kvaliteter, såsom kreativitet, fantasi och självständighet, som 

är intressanta även för andra ämnen ur ett pedagogiskt perspektiv (Åkman, 2002). Olika ämnen kan 

ta intryck och lära av varandra. 

2.1.4 Skapandets betydelse för barns utveckling 

Människan är, enligt psykologen Lev S. Vygotskij (1995), en framtidsinriktad varelse, som både 

förändrar sin nutid och skapar sin framtid. Allt nytt som skapas springer ur en mänsklig kreativ pro-

cess. Hjärnan kombinerar och bearbetar erfarenheter och skapar utifrån dem nya situationer och 

nytt beteende. Det finns en vanligt förekommande uppfattning att barn har rikare fantasi än vuxna. 

Vygotskij hävdar däremot att större erfarenhet leder till rikare fantasi. Det är nödvändigt att odla 

barns skapande i skolåldern, så att fantasin övas och utvecklas och barnen formas till skapande per-

sonligheter, som strävar mot framtiden. Vygotskij angriper vidare missuppfattningen att skapande 

fantasi är beroende av särskild begåvning, att bara ett fåtal talangfulla personer bör utveckla sitt 

skapande. Tvärtom menar Vygotskij att skapande finns hos alla människor och är en viktig del i 

barns utveckling. Värdet i barns skapande ligger alltid i processen och inte i produkten. Det viktiga 

är inte att barnet skapar något utan att det sysslar med skapande. Barn arbetar sällan länge med ett 

verk, utan använder skapandet för att ladda ur en stark känsla som upptar dem. Alla deras fantasier 

och intryck behöver förverkligas i levande bilder och handlingar. Den största belöningen ska vara 

tillfredsställelsen barnet får av skapandet och inte den uppmuntran de vuxna tilldelar honom/henne. 

Viktigast är dock inte den subjektiva tillfredsställelsen som barnet får av att leka, utan den objek-

tiva betydelsen leken har i barnets utveckling av krafter och anlag. Entusiasm för att skapa får man 

genom konstnärlig uppfostran. Bästa sättet att stimulera barns skapande är att organisera barnens 

miljö så att behov och möjligheter att skapa uppstår för barnen.  

Fysisk gestaltning är den konstart som allra tydligast sluter fantasins cirkel (Vygotskij, 1995). Ett 

barn som för första gången ser något nytt anstränger sig gärna för att härma det hon sett och njuter 

av att göra det. Barns talade och skrivna språk är en återspegling av den allmänna aktiviteten i bar-

nens liv, säger Vygotskij. Han berättar om undersökningar som gjorts av författare som räknat subs-

tantiv, verb och adjektiv i barns berättelser. Det absolut vanligaste är verb, alltså rörelser och hand-

lingar. 

2.1.5 Multipla intelligenser 

Den ideala skolan är en rättvis plats där allt ska vara samma för alla (Gardner, 2001). Psykologen 

och pedagogen Howard Gardner hävdar däremot att det inte är rättvist om man enbart fokuserar på 

den språklogiska intelligensen och ignorerar skillnader mellan elevers intellekt. Intelligens har hög 

status i vårt samhälle, men den allmänna bilden av intelligens är föråldrad och behöver diskuteras – 

inte minst i skolan. Enligt Gardner (1995; 2001) finns flera olika intelligenser, minst sju, eventuellt 

ännu fler. Alla intelligenserna måste tränas, utvecklas och integreras. Gardner (2001) anser att man 

måste komma ifrån en likformig skola och istället skapa en plats där flera typer av personlighet och 

intellekt kan komma till sin rätt. Skolans mål kan inte vara att enbart uppfostra ”smarta” människor. 

Intelligens och moral måste samverka för att skapa en värld som är möjlig att leva i.  

2.1.6 Kunskapen sitter i kroppen 

Under 1900-talet har kunskap mer än tidigare börjat förknippas med praktiskt kunnande 

(Gustavsson, 2002). Inom fenomenologin menar man att kroppen är en central del av vår kunskaps-

förmåga. Merleau-Ponty (1958) påpekar att medvetande och kropp hänger samman, då hjärnan är 

en kroppsdel. Han säger vidare att vi riktar oss mot omvärlden inte bara med vårt medvetande utan 

med hela kroppen: 

It is through my body that I understand other people, just as it is through my body that I per-
ceive things. (Merleau-Ponty, 1958, s. 216) 
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Gustavsson (2002) påpekar att de pedagogiska konsekvenserna, om vi följde Merleau-Pontys teo-

rier, skulle bli oanade. För närvarande ses idrottsämnet som något vid sidan av de teoretiska stu-

dierna. Gustavsson anser att kroppsrörelser integrerat med stillasittande både skulle öka människors 

hälsa och bidra till en högre grad av lärande. Kunskapen sitter i kroppen. Gustavsson nämner också 

den brittiske filosofen Gilbert Ryle, som motsatte sig tanken på kroppen och psyket som två 

separata enheter. Ryle menade istället, i likhet med Merleau-Ponty, att kunskap hänger samman 

med oss som hela varelser (Gustavsson, 2002; plato.stanford.edu). 

Samtida med Merleau-Ponty och Ryle var Rudolf von Laban, dansare, konstnär och rörelse-

analytiker. Laban menade att man inte kan lära sig saker genom att sitta still i rader, som så ofta i 

skolan (Hodgson, 2001). Enda sättet att upptäcka och förstå sig själv och sin omgivning är genom 

rörelseaktiviteter. Genom kroppen erfar vi storlek, tid och yta. Rörelse bör vara grunden för hela 

läroplanen. Utbildning borde innebära att upptäcka, experimentera och leka på fysisk, mental och 

emotionell nivå. En vaken kropp håller också huvudet vaket likväl som en hämmad kropp är stängd 

för ny kunskap. Det vi har lärt oss som en hel individ stannar kvar hos oss på ett sätt som mekanisk 

utantillkunskap aldrig kan. Laban talar också om vikten av en naturlig rytm i utbildningen. Läran-

det skulle bli mer effektivt om arbetet skedde med växlande intensitet fysiskt och mentalt. Det är 

inte heller tillräckligt med enbart intryck i lärandet, utan även uttryck är nödvändigt. Det vi har ta-

git in måste vi få ett kreativt utlopp för. Hannaford (1997) uttrycker liknande tankar. Hon anser att 

rörelsen är oumbärlig för lärande i och med att rörelse aktiverar mentala kapaciteter. För att minnas 

en tanke måste den förankras i rörelse. 

 

2.2 Dans i skola 

2.2.1 Historiska aspekter på dans 

Historiskt sett har det funnits många olika anledningar till att lära barn att dansa. På stenåldern var 

dans den näst viktigaste mänskliga aktiviteten efter jakt (Gardner, 1995). Mellan jakt och dans 

fanns också ett samband. Ericson (2000) menar att dans kanske var människans tidigaste konst-

närliga yttring och att döma av grottmålningar något som alla deltog i under ritualer. I antikens 

Grekland sågs kroppen som likvärdig med själ och intellekt (Hannaford, 1997). Dans betraktades 

som ett viktigt redskap för att förena de musiska och de gymniska ämnena (Wigert, 1993). I Sparta 

användes dansen dessutom för att fostra tapperhet, krigskonst och patriotisk inställning. Under 

1200-talet ingick dans i adliga fröknars utbildning och under 1600-talet användes dans vid euro-

peiska riddarakademier för att lära riddarna att uppträda höviskt. Andra syften har varit att föra vi-

dare en tradition, att utbilda yrkesdansare och att främja personlig utveckling (Boman, 1993). Dan-

sen har varit symbol både för sundhet och synd (Wigert, 1993). Det har framför allt gällt folk-

dansen och andra typer av sällskapsdans. Polka, mazurka och vals har periodvis stått som symbol 

för sundhet och nationell kraftfullhet i motsats till mer erotiska och expressiva dansformer, som 

tango. Kyrkan har dock stämplat dansen som syndig och ”motarbetat spridningen av en levande 

danskultur” (s. 190).  

I början av 1900-talet utvecklades en ny form av dans, fridansen. Särskilt fridanspionjären Isadora 

Duncan har haft betydelse för barndansens utveckling (Boman, 1993). Duncan ansåg att dans inte 

bara var ett mål i sig självt, utan att dansen också kunde ha betydelse för karaktärsdaning och att ut-

veckla mottagligheten för estetiska upplevelser. Duncan avskydde klassisk baletträning, som hon 

ansåg vara tortyr för barn. På samma sätt motsatte hon sig dåtidens skolor, den borgerliga uppfost-

ran och hela samhället, som hon ansåg hindrade barn från att utvecklas till fria, skapande männis-

kor. För att en utbildning skulle vara relevant måste den innehålla dans, enligt Duncan, och hon 

kämpade under hela sitt liv för att alla barn skulle få rätt att dansa. 

I danced from the moment I learned to stand on my feet. I have danced all my life. Man, all 
humanity, the whole world, must dance. This was, and always will be. (Duncan, 1925, s. 
123) 
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Enligt Boman (1993) är Duncans främsta insats för barndansutvecklingen att hon utgick från bar-

nens naturliga rörelser, som att gå, springa och hoppa, till skillnad från den klassiska baletten och 

dåtidens undervisning av sällskapsdans. Duncan bidrog också till en mer seriös syn på danskonsten 

och dess betydelse för barns totala utveckling. Under 1900-talet har dansen kommit att ses som ett 

redskap för självförverkligande och känsloutlevelse, vilket är en typisk västerländsk företeelse 

(Back, 1999). I västvärlden finns ett romantiskt konstnärsideal, som förknippar konsten med origi-

nalitet och frihet från och ifrågasättande av auktoriteter. Det finns en bild av den ensamme konst-

nären på kant med samhället eller helt utanför det. Där finns också ett antagande om att konstut-

övande fungerar terapeutiskt. 

Idag ses dans av många som underhållning. García (2004) kopplar det till MTV och den pop-

stjärnekultur som finns i samhället. Andra bidragande orsaker kan vara kommersialisering av exo-

tisk dans, musikaler och övrig västerländsk populärkultur, som formar våra uppfattningar om dans. 

García erkänner att dessa yttringar visserligen är dansuttryck, men att de begränsar dansen till en 

mager sammanställning av stilar och steg som lärs in och övas för nöjes skull och/eller som fysisk 

träning. Konsekvensen blir att dansens intellektuella, andliga, estetiska, psykologiska, sociala, pe-

dagogiska aspekter kommer i skymundan. Dansens position vid skolor och universitet förblir svag, 

dansare ses som underhållningsobjekt och danskonstnärer och dansvetare särbehandlas. García 

skriver vidare att dans består av en rik mångfald av uttryck. Dans är både ritual, hantverk, under-

hållning och konst. Allt beror på sammanhanget, syftet och de kriterier efter vilka dansen bedöms.  

De senaste 200 åren har många nya strömningar uppkommit inom dansen, vilket gör det svårare att 

dra gränser mellan olika konstarter (García, 2004). Crawford & Karina Vasarhelyi (1990) menar att 

dansrörelser blir banala om de saknar kontakt med sin historia och andra konstarter. Dansen för-

lorar då sina symboler och sin betydelse. Vail (1997) beskriver hur dansvärldens syn på dans präg-

las av individualism och modernistisk estetik. Samtidigt är den romantisk, eftersom dansen ses som 

naturlig, hälsosam, nyttig och expressiv. Vail menar att dans i skolan måste förhålla sig till, omfatta 

och låta sig inspireras av hela den mångfald som dagens dansliv innebär. 

2.2.2 Dans som skolämne 

Flera länder, både i Skandinavien, Europa och övriga världen, har infört dans som ett ämne i den 

obligatoriska skolan (Wigert, 1993). Ett land som var tidigt ute var England som har haft dans i 

skolan sedan början av 1960-talet och idag har en omfattande dans i skola-verksamhet (Smith-

Autard, 1994). Målet med den brittiska undervisningen är att eleverna ska lära sig uppskatta dans 

och vägen dit går genom att skapa, framföra och se dans. Det finns många olika pedagogiska mo-

deller för dans i skolan, men gemensamt är att verksamheten riktar sig till alla barn oberoende av 

färdighet och förförståelse, vilket skiljer dans i skolan från den yrkesutbildning i dans som finns för 

barn (Wigert, 1993). 

I Sverige startades den första dans i skola-verksamheten 1967 i Solna och Skellefteå. Initiativen 

kom från danspedagogerna Birgit Boman och Eva Dahlgren (Lindqvist, 2004). 1982 startade 

Cecilia Björklund Dahlgren, dåvarande danspedagog och numer också riksdanskonsulent, dans i 

skolan i Enköping. Än idag är dans inget självständigt ämne i grundskolan. Fyra regioner, Norr-

botten, Värmland, Västra Götaland och Skåne, samverkar sedan 1999 med stöd från Statens Kultur-

råd för att förankra dansen som kunskapsområde i grundskolan. Hittills är det främst barn i för-

skolan och elever i grundskolans tidigare år som har fått dans på schemat. Många skolor har satsat 

på dans som lokal profil (Ericson, 2000). Där ses dansen som ett eget språk utöver det talade språ-

ket, som motorisk träning och som konstnärlig verksamhet. Myndigheten för skolutveckling, Sta-

tens kulturråd, NCFF
2
 och Elevorganisationen i Sverige undertecknade 2005 en överenskommelse 

om att alla barn och ungdomar ska få möta dans som kunskapsområde (Lindqvist, 2007). På den 

första konferensen för utomhuspedagogik och dans i skolan, som hölls i Piteå 2006, invignings-

talade dåvarande statssekreterare Johnny Nilsson. Han uttryckte stöd för satsningen på dans i sko-

                                                 
2
 Nationellt centrum för främjande av aktivitet hos barn och ungdom. 



 11 

lan och poängterade kopplingen mellan kropp, själ och intellekt som främjas i dansen. Dansen skul-

le, enligt Nilssons tal, vara en del i skolans huvuduppdrag. 

Då dans är ett nytt kunskapsområde i skolan har det utsatts för granskning och utvärdering på ett 

sätt som inget av de mer etablerade ämnena har gjort (Ericson, 2000). Ericson menar att alla ämnen 

borde bli föremål för dylik granskning, då det förekommer oacceptabelt dålig undervisning, som al-

drig ifrågasätts. Alla ämnen måste granskas i förhållande till målen. Ericson påpekar att dansens 

nya stärkta roll i skolan ställer nya krav på skolledning och lärare i grundskolan och gymnasiet så-

väl som på institutioner för högre utbildning inom dans och danspedagogik. 

Situationen för både elever och lärare förändrades drastiskt när det nya programgymnasiet infördes 

på 1990-talet (Åkman, 2002). Då introducerades estetiska programmet och dans och teater blev för 

första gången egna ämnen till skillnad från tidigare då de enbart varit delar av andra ämnen. I Skol-

verkets utvärdering av estetiska programmet säger elever att de inte skulle ha gått på gymnasiet om 

inte de estetiska ämnena hade funnits. Deras karaktärsämnen gjorde att de orkade med även kärn-

ämnena. Därför menar Åkman att det borde vara intressant att försöka närma sig de teoretiska äm-

nena med ett estetiskt perspektiv. Åkman berättar om ett gymnasium som har velat ge eleverna på 

estetiska programmet en vidgad helhetssyn på lärande, motivera dem att ta ansvar för sin studie-

situation och känna ökad glädje i skolarbetet. För att nå dit har man integrerat kärn- och karaktärs-

ämnen.  

2.2.3 Dans i förhållande till musik och idrott  

Idrott och hälsa är i princip det enda ämnet i skolan där man får använda kroppen (Lindqvist, 

2004). Då handlar det oftast om nytta och prestation. Upplevelser och gestaltande kommer i andra 

hand. Dans förekommer som en del av idrottsämnet, men det som betonas då är oftast en reproduk-

tiv form av dans, där alla gör samma sak samtidigt. Exempelvis showdans, som kan förekomma i 

idrottsundervisningen, står i skarp kontrast till dans-i-skola-undervisningen, som betonar det indivi-

duella uttrycket. Hjort (2002) menar att dansen tränar egenskaper som värderas högt också inom id-

rott, till exempel balans, teknik, smidighet och snabbhet. I dansen relateras dock ovan nämnda 

egenskaper till gestaltning, mental och fysisk avspänning samt känslomässiga upplevelser. Om den 

kinestetiska förmågan skulle tränas mångsidigt, genom idrott, dans och teater, skulle elevernas kun-

skap om sin kropps förmåga fördjupas och möjligheterna att använda kroppen skulle utökas (Hjort, 

2002; Ericson, 2000). 

I skolan finns inte bara en hierarki mellan teoretiska och praktiskt-estetiska ämnen, utan också mel-

lan de praktiskt-estetiska (Lindqvist, 2004). Enligt Lindqvist finns musik, bild och idrott högst upp 

i den hierarkin, eftersom de är obligatoriska ämnen i grundskolan och ingår i lärarutbildningen för 

grundskollärare. På andra plats kommer drama, som inte är obligatoriskt i grundskolan, men ingår i 

utbildningen för förskollärare och fritidspedagoger. Dans placerar Lindqvist inte alls in på listan, 

men påpekar att det ingår som moment i såväl idrott och hälsa som musik. Lindqvist drar slutsatsen 

att de nedskärningar som skett av de estetiska ämnena under 1990- och 2000-talen har bidragit till 

att varje ämne värnar om sitt timantal och att dansämnet därför upplevs som ett hot av musik- och 

idrottslärare. 

2.2.4 Argument för dans i skolan 

Den traditionella dansundervisningen bedrivs i privata dansskolor eller som studiecirklar. Dit kom-

mer oftast enbart flickor vars ”mamma hade drömt om att hon själv skulle dansa” (Dahlgren i 

Lindqvist, 2007, s. 46). Dahlgren påpekar vidare att det är bättre att danspedagogen kommer till 

barnen i skolan än att barnen kommer till dansen. I skolan får alla barn möjlighet att möta dansen. 

Både Hjort (2002) och Crawford & Karina Vasarhelyi (1990) framhåller att människan är sin 

kropp. Den individuella utvecklingen bygger, enligt Hjort, på kroppens förutsättningar i kombina-

tion med det omgivande samhället. Hon menar också att dansträning i tidiga år kan bidra till att ge 

barn en bred grund för att uppfatta, förstå och uttrycka sig. Hjort antyder att konsten, liksom män-
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niskans övriga former för utforskande och kommunikation har uppstått ur ett biologiskt behov och 

är viktiga för evolutionen. Barn lär sig många olika saker genom dansundervisning. Är dansunder-

visningen bra får barnen möjlighet att förena känsla, intellekt och kropp (Wigert, 1993). Enligt 

Björklund Dahlgren (1990) syftar dansundervisning i grundskolan till att förändra rådande attityder 

kring konstnärlig dans och låta alla elever delta aktivt i skapande rörelseaktiviteter. Björklund 

Dahlgren beskriver fem aspekter på dans i skolan: 

 Den kulturella aspekten, som innebär att eleverna får förståelse för olika former av dans 

samt för sitt eget och andras kulturarv. 

 Den sociala aspekten, som innebär att elevernas samarbetsförmåga och förmåga till kom-

munikation och kroppsligt uttryck övas. 

 Den kinestetiska aspekten, som innebär träning av motorik och sinnlig reception. 

 Den emotionella aspekten, som innebär att eleverna får tillgång till alla sina känslor, vilket 

leder till ökad självkännedom och stärkt självförtroende och identitet. 

 Den estetiska aspekten, som innebär att eleverna får kunskap om dansen som konstart. 

Ovanstående utvecklas både av Björklund Dahlgren och i den övriga litteraturen (Boman, 1993; 

Ericson, 2000; Lindqvist, 2007; Román & Sjöstedt Edelholm, 2002; Unander-Scharin, 2002; 

Wigert, 1993). Genom att lära sig danser från olika delar av världen kan eleverna bli uppmärksam-

ma på kulturella koder och förstå och beskriva både sin egen kultur och andras. Dansen kan utveck-

la barnens motorik, koordinationsförmåga, balans, snabbhet, muskulatur och hållning. Det kineste-

tiska och vestibulära sinnet tränas, vilket gör det lättare att uppfatta och minnas led- och muskel-

ställningar, kontrollera sin balans, förflyttning och kroppens förhållande till gravitationen. Samar-

betsförmågan övas och gemenskapen stärks i och med att dansundervisningen sker i grupp. Elever-

nas identitet stärks men det sker inte på bekostnad av någon annans identitet. Eleverna blir medvet-

na om både sitt eget och andras kroppsspråk. De lär sig uttrycka och forma sina tankar, idéer och 

känslor och använda dansen som ett språk utöver det verbala. Dessutom utvecklar dansen estetisk 

iakttagelseförmåga, spatial förmåga och kreativitet. Vail (1997) kritiserar Björklund Dahlgrens upp-

delning av dans i kategorierna konstnärlig dans respektive sällskapsdans. Hon menar att alla typer 

av dans har sociala, estetiska, politiska och expressiva aspekter. 

2.2.5 Överspridningseffekter 

Lindström (2002) hänvisar till en studie gjord i engelska skolor, där forskarna genom djupinter-

vjuer fick fram ett antal effekter av undervisning i estetiska ämnen som lärare och skolledare tyckte 

sig se. Endast ett fåtal av de intervjuade tog upp dans, men de som gjorde det menade att dans i 

första hand hade betydelse för elevernas hälsa och välbefinnande och i andra hand för sociala fär-

digheter och kunskap och färdigheter i danskonst. I den engelska konstpedagogiken, som initiera-

des i slutet av 1980-talet, dras en parallell mellan konst och vetenskap och konstarternas möjlighet 

att ge kunskap om världen betonas (Lindqvist, 2004). Olika konstarter ger olika kunskaper. Dans 

kan utveckla kritiskt och analytiskt tänkande, samarbete, identitetsskapande, förmåga att organisera 

och lösa problem, kommunikation, emotionell mognad samt kulturell medvetenhet (Björklund 

Dahlgren, 1990; García, 2004). Vail (1997) ser att det påståendet ligger i linje med den kulturpoli-

tiska tradition som ser estetiska ämnen som ett verktyg för socialisation. Det är ett måste att hävda 

sådana saker för att få ekonomiskt och politiskt stöd för dans. Därmed legitimeras dock dansen som 

ett medel för att uppnå mål som ligger långt bortom själva dansupplevelsen. Hon varnar för att 

väcka orealistiska förväntningar på dans som en positiv fysisk, moralisk och andlig social kraft. En 

liknande problematik tas upp av Lindgren (2006) i samband med andra estetiska ämnen. Skolans 

estetiska verksamheter motiveras genom att anses bra för barn i behov av särskilt stöd: 

Konstruktionen av estetisk verksamhet som kompensation för barn med behov kan sägas 
vara effektiv i vår tid; att värna om det svaga och på så sätt göra sitt arbete oumbärligt är en 
framgångsrik legitimering av skolans estetiska verksamhet. (Lindgren, 2006, s. 92) 
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Utöver detta anses estetiska ämnen balansera upp den teoretiska skolvardagen. I de praktiskt-

estetiska momenten får eleverna, enligt Lindgrens intervjupersoner, koppla bort hjärnan för att 

istället arbeta med kroppen eller bara vila sig. Detta förväntas leda till att eleverna utvecklas till 

mindre splittrade människor. Syftet med skolans estetiska verksamhet verkar vara lust. De centrala 

begreppen är att ha roligt, glädje och att våga. Det blir också ett komplement till den i övrigt tunga 

skoldagen att barnen får koppla av och roa sig (ibid.). Som motsats till detta vill Lindqvist (2007) 

ställa begreppen meningsskapande och meningsfullhet. Att eleverna orkar repetera in en dans beror 

inte på att de tycker det är roligt, utan att de upplever det som meningsfullt. 

Estetisk verksamhet fungerar också som redskap för fostran (Lindgren, 2006; Saar, 2005). En av 

Lindgrens intervjupersoner säger till exempel att målet med musikundervisningen är att eleverna 

ska bli bra föräldrar och bra människor. Det är viktigare än att eleverna lär sig musik. Enligt pro-

jektbeskrivningar och andra dokument ska kulturen motverka olika företeelser, exempelvis dålig 

hälsa, videovåld, aggressivitet, inlärningssvårigheter, mobbning, rasism och koncentrationssvårig-

heter (Saar, 2005). Konsten har också funnit en legitimitet i att skilja sig från de teoretiska veten-

skaperna. Genom sin gåtfullhet kan konsten visa oss världens sanna väsen och en vishet bortom 

förnuftet. 

Lindström (2002) förhåller sig kritisk till teorierna om överspridningseffekter. Att det skulle finnas 

ett direkt samband mellan utövande av estetiska uttrycksformer och lärande på andra områden kal-

lar han den naiva hypotesen. Han pekar på amerikanska och holländska studier, som visar att anta-

gandet om överspridningseffekter saknar vetenskapligt stöd. Däremot har de estetiska ämnena ett 

eget kulturinnehåll, som är viktigt, och de behöver därför inte berättiga sin existens genom att vara 

nyttiga för andra saker. Konstutövande leder till att eleverna får andra förhållningssätt än annars 

(Gustavsson, 2002; Lindström, 2002). De blir beredda att gå på djupet med problem och prova 

olika lösningar. De blir också beredda att reflektera över sitt eget arbete och kritiskt granska det de 

gör. Detta handlar dock om övergripande kompetenser och inte om att konstarterna kan vara till 

hjälp i specifika ämnen. 

2.2.6 Dans som undervisningsmetod i andra ämnen 

Enligt Lindström (2002) måste man göra skillnad på undervisning om och i konstarterna och under-

visning med och genom konstarterna. Den traditionella undervisningen i estetiska ämnen syftar till 

lärande om och i konstarten. Den typen av undervisning leder vanligtvis inte till att eleverna lär sig 

andra saker än just att utöva och ta del av den konstart som undervisas. Undervisning med och ge-

nom konstarter är något helt annat. Då används konstarter som medel för att nå andra kunskapsmål. 

Saar (2005) gör en liknande indelning. Han använder termerna den starka estetiken respektive den 

svaga estetiken. De båda är inte varandras motsatser, utan varandras komplement. Den starka este-

tiken utmanar och omformar kunskapsinnehåll medan redan definierat kunskapsinnehåll kan upp-

levas ur nya synvinklar genom den svaga estetiken. ”Den svaga estetiken kan också fylla en 

funktion av att lysa upp och levandegöra ett innehåll som annars upplevs som torrt och tråkigt.” 

(ibid., s. 95)  

Det är vanligt att danspedagoger deltar i temaarbeten i grundskolan, skriver Román och Sjöstedt 

Edelholm (2002). Dans kan användas tillsammans med fysik och naturkunskap för att utforska te-

man som rymden, vatten eller vulkaner. Historiska danser kan användas för att fördjupa förståelsen 

av historiska epoker. Elever med läs- och skrivsvårigheter kan bli hjälpta av dansen genom att deras 

tilltro till sin förmåga att lära sig ökar (Ericson, 2000). Danspedagogen Susanne Ovho har utvecklat 

något hon kallar språkdans (Lindqvist, 2002). Språkdansen undervisar hon i förberedelseklasser för 

barn som nyss kommit till Sverige. Hon insåg att hon kunde använda dansen för att göra eleverna 

mer medvetna om språket. Tanken är att eleverna ska uppleva språket med hela kroppen. 

2.2.7 Birmingham Primary School 

I slutet av 1930-talet tog L.A. Stone över som rektor för Birmingham Primary School (Hodgson, 
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2001). Stone var influerad av Labans teorier och menade att första steget mot frihet är att kunna 

röra sig fritt. Under Stones ledning byggde man därför en läroplan med kroppsrörelse som central 

idé. Eleverna samlade erfarenhet genom rörelseaktiviteter och använde dans för att uttrycka sina 

tankar. Stone och de övriga lärarna upptäckte att improvisation och möjlighet för barnen att skapa 

egna rytmer och rörelsemönster var en bra grund för mer formella aktiviteter, som bland annat folk-

dans. Också många andra positiva effekter kunde märkas hos eleverna. De fick bättre självförtroen-

de och upplevde större frihet. Det uppstod en känsla av gemenskap i hela skolan. Barnen blev öpp-

na och socialt kompetenta. De fick bra balans och kunde uttrycka idéer genom egenhändigt kompo-

nerade rörelsefraser. De presterade också bättre inom teoretiska kunskapsområden. Övningar i mim 

ledde till det talade ordet. Eftersom det var barnens egna idéer och känslor som uttalades pratade 

barnen ofta klart och välartikulerat. Talen skrevs ner och barnens skriftspråk utvecklades. Att dra-

matisera en historia ledde till en önskan hos barnen att läsa historien, att kunna uppleva den flera 

gånger. Den medvetenhet om rymd och mönster som rörelseaktiviteterna utvecklade hos barnen 

ledde till en större känsla för form i konst generellt och barnen började måla. Flödet och rytmen 

från dansen överfördes naturligt till deras bilder och från deras bilder till deras handstil och kom-

position. Hodgson avslutar sin berättelse om Birmingham Primary School med att föreslå att da-

gens etniskt blandade skolor borde ta L.A. Stones läroplan som exempel för sin egen verksamhet.  

 

2.3 Dans i skolans styrdokument 

Den svenska skolan lyder under FN:s barnkonvention. I artikel 13 i Barnkonventionen står att barn 

har rätt till yttrandefrihet, vilket bland annat specificeras med att de har rätt att uttrycka sig genom 

tal, skrift, konst av olika slag eller andra uttrycksmedel, som barnet själv väljer (www.unicef.se, 

2008-09-11). Detta återspeglas i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo94).  

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter 
att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skolramen. /…/ I skolarbe-
tet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna upp-
märksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksammas. (Lpo 94, s. 5-6) 

Dans nämns på flera ställen i Lpo94. Dans måste alltså förekomma i skolans verksamhet. Däremot 

finns ingen kursplan för dans i grundskolan, då dans ännu inte räknas som ämne i skolan. Dans 

finns dock med som del av ämnena Idrott och hälsa samt Musik. 

I gymnasieskolan är förhållandet det omvända. I Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94) 

nämns varken dans eller något annat estetiskt uttrycksmedel. Däremot finns ett nationellt estetiskt 

program med inriktning dans och flera nationella kursplaner för ämnet. Gymnasiets kurser i dans är 

Dans och gestaltning A, B och C, Dansimprovisation och komposition samt Dansträning. 

Enligt både Lpo94 och Lpf94 är det rektors ansvar att skolans verksamhet inriktas på att nå de na-

tionella målen. Det är alltså rektors uppgift att se till att eleverna, främst i grundskolan, fritidshem-

met och förskoleklassen, får erfara dans under sin skolgång. 

 

2.4 Sammanfattning 

I det här kapitlet har vi satt dans i skolan i relation till kunskapssynen i samhället och skolan. Vi har 

behandlat olika aspekter på kunskap, för att söka svar på vad kunskap är. Vi har belyst flera person-

ligheter som har haft en stor inverkan på dansens utveckling som kunskapsområde. I andra delen 

låg fokus på utvecklingen av dans i skola historiskt och idag. Det framkom en konflikt mellan att 

framhålla dansens egenvärde och att motivera dansens plats i skolan med eventuella översprid-

ningseffekter. Vi har gett exempel på hur dans kan inkluderas i skolans verksamhet som gjordes i 

Birmingham Primary School på 1930-talet. Till sist har vi lyft fram vad skolans styrdokument säger 

http://www.unicef.se/
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om dans. I nästa kapitel placerar vi in uppsatsen i en hermeneutisk forskningstradition samt redogör 

för vår metod för datainsamling. 
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3. Metod 

Uppsatsen kan placeras i en hermeneutisk forskningstradition. Hermeneutiken ser tolkning som lika 

viktig som empiri och logik (Thurén, 2007). Målet är att förstå det insamlade materialet. För att nå 

förståelse används den hermeneutiska spiralen, vilket innebär att ständigt växla mellan materialets 

delar och dess helhet (Molander, 1988). Första gången man tar del av ett material upplevs en del i 

taget. Delarna sätts så småningom samman till en helhet. Återvänder man till samma material vid 

ett senare tillfälle upplevs det på ett nytt sätt, eftersom man redan har en förståelse av helheten. 

Förförståelsen är en annan än vid första tillfället. 

När man använder sig av hermeneutisk tolkning måste man förhålla sig till några problem (Thurén, 

2007). Ett är risken att projicera sina egna tankar och känslor på intervjupersonen eller forsknings-

objektet. Ett annat är att det som tolkas måste sättas in i sin rätta kontext. Faran är att forskaren 

missförstår sammanhanget på grund av skilda förutsättningar. Ett tredje är att olika personer tolkar 

samma material på olika sätt. Det gör att ingen bestämd sanning kan fastslås. Hermeneutiken kan 

därför ses som en osäker metod. Samtidigt är möjligheten att förhandla om tolkningen en styrka 

hos hermeneutiken (Molander, 1988). Forskaren kan diskutera sin analys med informanterna och 

det ger möjlighet att tolka om och få en djupare förståelse. 

 

3.1 Intervjuer 

Vi valde att göra en kvalitativ undersökning, eftersom vi ville få förståelse för några enskilda 

rektorers uppfattning om dans som skolämne (Backman, 1998; Svenning, 2003). Kvalitativa 

undersökningar kan göras genom intervjuer, observationer och dokumentanalys. Intervjuer kan 

vara strukturerade, ostrukturerade eller informella. Vi kunde inte förutse vad intervjupersonerna 

skulle komma att svara och för att ha möjlighet att få så utförliga svar som möjligt valde vi att göra 

halvstrukturerade intervjuer. Då vi räknade med utförliga svar och att få ett stort material valde vi 

att intervjua tre rektorer (Svenning, 2003). Vår undersökning är interpretativ, vilket innebär att vi 

vill ge en bild av rektorernas uppfattning genom att tolka deras intervjusvar snarare än att 

argumentera eller generalisera (Backman, 1998; Green & Stinson, 1999).  

3.1.1 Undersökningsgrupp  

Rektorerna valdes utifrån motpols-/extremvärdesurvalsmetoden, vilket innebar att informanterna 

kanske inte var representativa för alla Sveriges skolledare, utan visade på ytterligheterna 

(Svenning, 2003). Rektorerna valdes utifrån följande kriterier: 

a) En arbetar på gymnasiet och två på grundskolor.  

b) En av grundskolorna har dans på schemat och den andra har det inte. Gymnasieskolan har 

ett estetiskt program. 

c) Skolorna är kommunala. Samtliga skolor ligger i Stockholms län. 

d) Rektorerna deltar frivilligt i undersökningen. 

Rektor A arbetar i en etniskt blandad stadsdel. På skolan går cirka 600 elever från förskoleklass till 

år 9. Skolan har haft dans på schemat sedan 1990. Idag har skolan obligatorisk dansundervisning 

för förskoleklassen samt år 1 och 2, 40 minuter per vecka. Eleverna i år 3-9 kan välja dans som fri-

villig verksamhet efter skoltid. Från år 7 kan eleverna dessutom välja en dansprofil med 60 minuter 

dans i veckan. Satsningen Skapande Skola har gett möjlighet att utöka dansundervisningen för de 

äldre eleverna. 

Rektor B arbetar i en landsortkommun. På skolan går cirka 500 elever från år 7 till år 9. Eleverna 

kan välja mellan olika profiler, bland annat engelska, matematik och musik. Ingen dansundervis-

ning förekommer på skolan. 
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Rektor C arbetar på en gymnasieskola i en kranskommun. Skolan har tio olika inriktningar, bland 

annat musik, teater och bild inom estetiska programmet. Skolan har planer på att starta en dans-

inriktning, men har ännu inte fått tillräckligt många sökande. 

3.1.2 Genomförande 

När intervjupersonerna hade bekräftat sin medverkan skickade vi våra intervjufrågor till Rektor B 

och Rektor C (se bilaga). Det gav dem möjlighet att förbereda sig och ge mer uttömmande svar 

(Starrin & Renck, 1996). Rektor A ville inte ha frågorna i förväg. Vi träffade Rektor A och Rektor 

C på deras respektive arbetsrum. Rektor B träffades på en neutral plats. Vid intervjun med Rektor A 

deltog både Maria och Emelie. Rektor B intervjuades av Maria och Rektor C intervjuades av 

Emelie. Intervjuerna med Rektor A och Rektor B spelades in. Inspelningen kompletterades med an-

teckningar. På så sätt blev det möjligt att minnas vad intervjupersonen sagt och ställa följdfrågor 

(Starrin & Renck, 1996). Vid intervjun med Rektor C gick inspelaren sönder och intervjun fick do-

kumenteras med anteckningar. Detta fungerade bra, då Rektor C talade långsamt och tydligt. Varje 

intervju tog 30-60 minuter. Utöver de förutbestämda intervjufrågorna ställde vi följdfrågor beroen-

de på vad intervjupersonen svarade. Följdfrågorna syftade till att få intervjupersonerna att utveckla 

sina utsagor och gå djupare i resonemangen (Starrin & Renck, 1996). 

 

3.2 Databearbetning 

Ljudinspelningarna skrevs ut och anteckningarna från den tredje intervjun renskrevs. Alla stamnin-

gar, stakningar och extra ljud som ”eh” och ”öh” togs bort för att underlätta läsningen. De transkri-

berade intervjuerna skickades tillbaka till intervjupersonerna, så att det fick möjlighet att lämna 

eventuella synpunkter eller göra ändringar (Lantz, 2007). Rektor A svarade att hon inte ville ändra 

något, men att hon ville veta vad vi skulle komma att citera. De övriga rektorerna svarade inte.  

Redan vid transkriberingen började vi söka mönster i intervjupersonernas utsagor. Vi läste de ut-

skrivna intervjuerna på nytt och kategoriserade svaren utifrån de mönster vi tyckte oss ha upptäckt 

vid transkriberingen. Vi ville få en helhetsbild av utsagorna och eventuellt finna orsaker till infor-

manternas uppfattningar (Backman, 1998; Molander, 1988). Vid nästa genomläsning insåg vi att 

kategorierna vi hade skapat inte var relevanta för uppsatsens syfte. Då valde vi istället att kategori-

sera svaren utifrån frågeställningarna i syftet. De utsagor som inte besvarade någon av frågorna i 

syftet rensades bort. De kvarvarande utsagorna delades i underdimensioner som byggde på mönst-

ren vi hade hittat. Analysen skickades till intervjupersonerna för deras godkännande. På det sättet 

ville vi förhandla vår tolkning med informanternas (Molander, 1988). Rektor C svarade men hade 

inga synpunkter. De båda andra rektorerna svarade inte. 

 

3.3 Sammanfattning 

I det här kapitlet har vi kortfattat beskrivit det hermeneutiska tillvägagångssättet. Inom hermeneu-

tiken vill man nå förståelse för materialet genom att växla mellan dess delar och dess helhet. Vi har 

redogjort för vår metod för att samla in och bearbeta data. Vi gjorde en kvalitativ undersökning där 

vi intervjuade tre rektorer för grundskolor och gymnasium. Vi spelade in och skrev ut intervjuerna, 

för att sedan kategorisera svaren och söka mönster i utsagorna. För att förhandla vår analys med 

informanterna skickade vi vid två tillfällen tillbaka vår text till dem. I nästa kapitel presenterar vi 

vår analys av intervjusvaren. 
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4. Resultat 

I det här kapitlet redovisar vi resultatet från intervjuerna med de tre rektorerna. Vi börjar med att 

presentera rektorernas personliga syn på dans. Kapitlet är i övrigt indelat i enlighet med forsknings-

frågorna. Först försöker vi besvara frågan om varför dansen har en identitet på vissa skolor men 

inte på andra genom att lyfta fram hur rektorerna ser på dansens status i samhället och skolan, 

dansens roll på deras egna skolor, om dans borde eller kan bli ett obligatoriskt ämne samt vem som 

ska undervisa dans. Därpå försöker vi finna positiva och negativa aspekter på dans i skolan i rekto-

rernas utsagor. Dessa berör såväl motorisk som social och personlig utveckling samt översprid-

ningseffekter. Inte bara elevperspektivet utan också skolans ramfaktorer belyses i uttalanden om 

ekonomi och tid. 

 

4.1 Rektorernas personliga relation till dans 

Innan Rektor A kom i kontakt med dans i skolan var hon ”i största allmänhet intresserad av dans”. 

Hon tyckte om att dansa, men gick inte gärna och såg föreställningar eller intresserade sig för dans 

på något annat sätt. Genom möten med danspedagoger förändrades hennes bild av dans. Hon ut-

tryckte att hennes kulturella liv hade breddats och fördjupats på grund av dans i skolan. Numera 

såg hon dans som en konstform och besökte gärna såväl Kungliga Operan som Dansens Hus
3
. 

Rektor B berättade att hon var intresserad av olika uttryckssätt och ”kultur över huvud taget” och 

tyckte det var kul. Dansen såg hon som ett sätt att uttrycka sig. Hon påpekade också att det är vik-

tigt för barn att få skapa med kroppen. 

Rektor C uttryckte att han tyckte om dans, men inte sökte upp det aktivt. Det hände att han besökte 

Dansens Hus, men annars uppskattade dansprogram på tv. Han talade om dans som en ungdoms-

kultur, men underströk också att även äldre kan dansa. Han hade en gång sett dans på ett äldre-

boende och tyckte att det var vackert. Själv dansade han foxtrot, men hade ingen förståelse för att 

folk ville dansa till dansbandsmusik. 

 

4.2 Dansens skilda identiteter på olika skolor 

4.2.1 Dansens status i samhället och skolan 

Dans som konstform var tidigare till för ett fåtal. Det var de med intresse och pengar som sökte upp 

frivillig dansverksamhet. Alla tre rektorerna lyfte fram street dance som ett brott mot den traditio-

nen. Street dance
4
 är en del av en ungdomskultur, som drivs av ungdomarna själva, men som nu 

håller på att införlivas med det konventionella kulturutbudet. Rektorerna hänvisade till de tv-

program som uppkommit de senaste åren, som Let’s dance!, So you think you can dance och dans-

tävlingar på MTV. En av intervjupersonerna påstod att de programmen har fungerat som bildning 

för svenska folket. I programmen framkommer att dans är svårt, att det är en process där man kan 

se en utveckling, menade hon. Detta har gjort att man inte bara kopplar dans till balettflickor och 

modern dans som upplevs som svår. 

Då dans införs som en ny del av skolans verksamhet möts det av skiftande reaktioner från elevernas 

föräldrar. Det uttrycksfulla sättet att jobba med kropp, rörelse och musik är ovant för många och är 

fortfarande ett delvis tabubelagt område. 

Vi ska ha manér och veta hur vi för oss, vi ska ha distanser. Man har sin integritet och då 
handlar det om att inte göra vad som helst med kroppen, utan kroppen ska man tygla! 

                                                 
3
 Sveriges största gästspelsscen för modern dans. 

4
 Street dance är ett samlingsnamn för olika danser som växt fram ifrån hiphopkulturen. 
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Man ska tygla sin sexualitet och sina rörelser. Dansen öppnar ju upp för många tabun. 
Jag tror att det är därför de som är beslutande i skola och politik, aldrig har haft intresse 
för att öppna upp kroppen. Däremot har motion som går åt hälsa, hjärta och kanske fetma 
och sådana saker varit mer okej. (Rektor B) 

Den negativa attityden syns speciellt hos föräldrar med invandrarbakgrund, bland vilka rekto-

rerna har upplevt en skepticism mot estetiska ämnen generellt. Ofta finns förväntningar på 

barnen att de ska bli läkare eller något annat välbetalt. Föräldrarna kan då ha svårt att se nyt-

tan av estetiska kunskaper. Det kan också handla om religiös övertygelse. Dans och musik kan 

ibland ses som synd och det händer att föräldrar vill befria sina barn från dansundervisningen 

på grund av detta. En av rektorerna underströk dock att den typen av problem var mycket 

ovanliga. 

4.2.2 Dansens identitet på rektorernas skolor 

På Rektor A:s skola har dansen en stark identitet. Skolan har bedrivit dansundervisning sedan 1990, 

då Statens Kulturråd erbjöd alla Sveriges skolor att prova dans under tre år med ekonomiskt stöd 

till danspedagogernas löner. Efter de tre åren hade dansen etablerats på skolan och Rektor A och lä-

rarna var överens om att fortsätta ha dans som en del av verksamheten. De första åren var dansen 

obligatorisk för alla elever i år 1-6 och frivillig för år 7-9. Under åren har andelen obligatorisk res-

pektive frivillig dansundervisning skiftat beroende på antalet danslärare. I nuläget har skolan två 

danslärare, vilket möjliggjorts i och med satsningen Skapande skola
5
. Rektor A var mycket nöjd 

med detta. Eleverna får inget betyg i dans, men i övrigt ses dansen som ett självständigt ämne på 

skolan. Vid schemaläggningen är man noga med att lektionerna i dans respektive idrott hamnar på 

olika dagar, så att ”eleverna också får det här behovet av att röra sig tillgodosett”. Skolan har en än-

damålsenlig danssal och Rektor A framhävde i intervjun vikten av lämpliga lokaler för undervis-

ningen. Hon påpekade att dansen hade en naturlig plats på hennes skola och att det kunde förekom-

ma spontan dans på fikaraster och personalfester. Under åren har skolan varit involverade i ett fler-

tal projekt där dans har haft en stor roll.  

På Rektor B:s skola har dansen en svagare identitet. Den dansundervisning som förekommer ingår i 

ämnet Idrott och hälsa. Hon ansåg att dans var en del av idrottsämnet på samma sätt som keramik 

är en del av bildämnet. Att ha dans som ett separat ämne fanns det inte ekonomiskt utrymme för. 

Rektor B nämnde att satsningen Skapande skola skulle kunna vara en hjälp att föra in mer kultur i 

skolan, men skolan har inte ansökt om medel för dans därifrån. Varje år har skolan en temavecka 

med kultur och kreativitet, där dans kan ingå som ett moment. Skolan har också en årlig före-

ställning, där eleverna får vara tekniker, musiker, dansare och aktörer. På skolan finns ingen dans-

lokal. Hon påpekade att man kan dansa nästan var som helst, men att det ultimata är att ha gott om 

plats. 

På Rektor C:s skola håller dansen på att få en allt större plats. Arbetet med dans började i skolans 

fotbollsklasser. Där fanns tidigare en norrländsk fotbollscoach som tyckte att det var självklart att 

en fotbollsspelare skulle kunna dansa hambo. Där fanns också en idrottslärare som var intresserad 

av dans och skapade koreografier åt eleverna, vilket de uppskattade. De två lärarnas arbete i kombi-

nation med att eleverna deltog i skolfotbolls-VM, där en presentation med kulturella uttryck var 

obligatorisk, födde idén till att börja arbeta mer medvetet med dans. Nu är dans obligatoriskt för 

alla fotbollselever i år 3 inom kursen Estetisk verksamhet. Skolan erbjuder dessutom dans som in-

dividuellt val på samtliga program och en dansinriktning på det estetiska programmet ligger i start-

groparna. 

4.2.3 Rektors betydelse för dansens identitet 

Två av rektorerna diskuterade hur de utifrån sin position kunde påverka skolans identitet. Den ena 

ville se till att alla elever på hennes skola fick prova på att utveckla olika förmågor. Den andra ut-

                                                 
5
 Satsningen kommer ifrån regeringen som anvisar 55 miljoner kronor för att stimulera mer kultur i skolan. 
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tryckte oro för dansens framtida plats på hennes skola.  

   Det är ändå så att det är rätt viktigt vad man som rektor personligen tycker. För när jag 
slutar på den här skolan, då är inte jag säker på att dansen kommer ha den självklara 
ställning som den har idag. När det gäller skolan så är det så att man ibland får problem. 
Man måste skära ner i budgeten och man får inte pengar, det räcker inte. (Rektor A) 

Rektorerna hade olika uppfattningar om vem som bör undervisa dans i skolan. För de två rektorer-

na vars skolor har dans som separat ämne var det viktigt att dans undervisades av utbildade danslä-

rare eller danspedagoger. Både ämneskompetens och lärarkompetens sågs som nödvändigt, precis 

som i alla andra ämnen. På så sätt säkrades undervisningens kvalitet. 

Den tredje rektorn hänvisade till skolans ekonomiska situation och menade att dansundervisningen 

måste läggas på musik- och idrottslärare med bred kompetens. Eventuellt kan man ta in entusiaster 

utifrån eller andra lärare som är kunniga. Det måste vara någon med stor kunskap inom området. 

Hon såg också lärarlyftet som en möjlighet att kompetensutveckla de redan anställda lärarna för att 

förbättra kvaliteten i exempelvis fysisk gestaltning.  

4.2.4 Dans som obligatoriskt ämne i skolan 

Dans i skolan är viktigast för de små barnen. Detta för att leken och rörelsen är en naturlig del av 

de små barnens vardag. Som liten är man också mer öppen för nya saker och ”tycker om att skutta” 

(Rektor B). Det ansågs vara mer komplicerat med dans i de senare skolåren, eftersom kroppen 

växer så fort i den åldern. Även om man tidigare varit trygg i sin kropp kan det hända att man inte 

längre känner igen den eller kan kontrollera den. Om alla fick prova dans i de tidigare skolåren 

skulle det vara möjligt för eleverna att göra ett medvetet val att fortsätta eller inte fortsätta med 

dansen när de blev äldre. 

Rektor A och Rektor C var optimistiska till dans som ett obligatoriskt ämne, åtminstone för grund-

skolans tidigare år. Rektor B var däremot pessimistisk. Hon hänvisade till det stora antal ämnen 

som redan finns i grundskolan och förespråkade istället ämnesintegration och tematiskt arbete, där 

dans skulle kunna utgöra en del. 

Det finns inget styrdokument som säger att dans måste finnas som självständigt ämne i skolan. 

Lpo94 påbjuder att eleverna ska utveckla olika förmågor inom alla ämnen. Enligt Lpf94 ska elever-

na träna social förmåga, demokrati och jämställdhet, vilket dansämnet tydligt arbetar med. I kurs-

planerna för Musik och Idrott och hälsa ingår dans som ett moment. 

 

4.3 Positiva och negativa aspekter på dans i skolan 

4.3.1 Olika förmågor 

Människan besitter många olika förmågor, men skolan betonar oftast den språkligt-verbala och den 

matematiskt-logiska. För att bli en hel människa är det viktigt att också lära sig att använda krop-

pen. Det ska finnas möjlighet att utveckla sin kinestetiska förmåga i skolan. Man måste få chans att 

upptäcka vad man är bra på. En anledning till att de språkliga och logiska förmågorna överbetonas i 

skolan är att det saknas metoder för att värdera de andra förmågorna. De praktiskt-estetiska ämnena 

är också svåra att bedöma. 

Jag tänker som idrottsämnet har utvecklat sig som vi har det idag när man jobbar med sin 
kropp, lär känna sin kropp, så handlar det inte om mätbara resultat i form av hoppa långt 
eller springa fortast. Det är inte det man får betygsätta ens utan man betygsätter egentligen 
en vilja och förmåga och förståelse av, var är min kropp? Varför ska jag röra på mig? Det 
står väldigt uttryckligt att man ska vilja arbeta, motionera på sin fritid. Det är ju jättesvårt att 
mäta om man kommer dit. Vad skulle bli VG av det då? Man måste ändå öva massa olika 
sporter, olika moment med sin kropp för att komma dit. Det är väldigt svårt ämne att bedö-
ma. (Rektor B) 
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4.3.2 Välbefinnande och kroppskännedom 

Det är viktigt att lära känna sin kropp och våga använda den, vilket man gör i dans och drama. Ge-

nom dansen kan eleverna träna sig på att stå inför en grupp, våga vara sig själva och uttrycka sig 

med kroppen på olika sätt. Eleverna mår bra av att dansa och förbättrar samtidigt sin motorik och 

smidighet. Danspedagoger har en viktig uppgift att fylla genom att visa barn att det är roligt att röra 

sig och uttrycka sig med kroppen. Det är också nyttigt att lära sig att ta i andra människor, där dans 

i likhet med massage kan fylla en funktion. 

Det är ett jättebra sätt att få världen att må lite bättre om man vågar röra vid varandra över 
huvud taget, tror jag. Att inte ha distansen. Det är det positiva med dans i skolan, att man 
öppnar upp den här stelheten. /…/ Det är som med alla delar, att lära känna och våga ta 
och så vidare, så blir det inga krig, eller hur? (Rektor B) 

Genom att börja träna på sådana saker i tidig ålder blir barnen bekväma med såväl sin egen kropp 

som andras. Dans är både konstnärligt och hälsosamt.  

Det är betydligt roligare att dansa sig frisk än att jogga sig frisk, tycker jag! (Rektor C) 

4.3.3 Dans för alla 

Genom dansundervisningen i skolan kommer alla elever i kontakt med dansen, inte bara de som 

valt att dansa på sin fritid. Grundskolan är till för alla barn och alla ska kunna delta i dansundervis-

ningen oberoende av om de äger ett par balettskor eller inte. I dansen kan en stark gemenskap upp-

levas, gruppkänslan och jämställdheten kan öka. Enligt Rektor C förekom färre trakasserier och 

”neråthugg” från de manliga eleverna mot de kvinnliga i de klasser där dans var obligatoriskt än i 

de övriga klasserna på hans skola. 

Skolan ska erbjuda eleverna olika typer av upplevelser. Barnen tycker om att se föreställningar, när 

skolan erbjuder den möjligheten, men ”det är inget man väljer om man inte blivit van” (Rektor B).  

4.3.4 Dans som uttrycksmedel 

Dans är en konstart som spränger gränser och ständigt söker nya uttryck. Genom sin omedelbarhet 

kan den vara lättare att ta till sig än andra konstformer. Det ligger i människans natur att vilja ut-

trycka sig konstnärligt, att använda sig av fler språk än det talade. Fysiska uttryck för glädje, sorg 

och andra känslor kommer spontant hos människor över hela världen. Dans, musik och sång an-

vänds för att manifestera, gestalta och framföra ritualer. 

Det väller fram ur människan. Det är vi. (Rektor C) 

Trots den inneboende längtan efter att skapa och uttrycka sig är det viktigt att träna och utveckla 

förmågan att göra det. Man måste lära sig att förstå sin motorik och koppla ihop den med andra ut-

tryck. Att lära sig att använda kroppen som uttrycksmedel är ett led i personlighetsutvecklingen. 

Dans fungerar också som kommunikation i socialt umgänge. Rektor B berättade om en pojke som 

hade lärt sig dansa bugg på idrotten i skolan. 

Han går i fjärde klass. [Idrottsläraren] hade tyckt att det finns en kanon ungefär som man 
pratar i svenskan. Vad är det man kan ge barnen för att klara sig i ett samhälle? Det är en 
kommunikationsform och en umgängesform att kunna dansa, att våga röra på sig. (Rektor 
B) 

4.3.5 Dans som kulturell brygga 

Dansen är extra viktig för elever som inte kan svenska. För dem blir dansen en möjlighet att ut-

trycka sig och skapa sig en identitet. Dans, liksom andra konstarter, är ett internationellt språk med 

vilket man kan kommunicera utan att hindras av brister i det talade språket. Dansen kan också bli 

ett sätt att övervinna kulturella barriärer. På en av skolorna lyfts etniska danser fram med autentiska 

folkdräkter och musik vid avslutningar och uppvisningar. Barnen får lära sig varandras danser. Un-

der ett år hade skolan svensk kultur som tema. Då fick eleverna bland annat lära sig svenska dans-

lekar. Dansen kan också fungera som en bro mellan olika delar av kommunen. I ett samarbets-
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projekt skapade eleverna en föreställning tillsammans med barn från en annan stadsdel, där de fles-

ta hade svenskt ursprung och stabil ekonomi.  

Det är något de aldrig glömmer, det här mötet. De blev ju vänner! De jobbade ihop under 
en hel vecka och de lärde känna varandra. Det är en annan dimension, att man kan mötas 
över olika kulturgränser på ett väldigt naturligt sätt. (Rektor A) 

I andra temaarbeten har eleverna kunnat bearbeta sina egna upplevelser av långa flyttar eller flyk-

ter, till exempel utifrån Mobergs Utvandrarna. Eleverna i de senare skolåren gör varje år en musi-

kal, till vilken de själva skriver manus i samarbete med en regissör. Tema och handling hämtas från 

elevernas egna liv och har ofta allvarliga teman och ibland våldsamma inslag. 

4.3.6 Överspridningseffekter 

Ett starkt skäl till att Rektor A valde att införa dansundervisning på sin skola var att motorisk trä-

ning skulle främja läsutvecklingen hos de yngre barnen. Trots att hon inte hade några vetenskapliga 

bevis för det tyckte hon själv att hon sett en sådan effekt. Det var också de signaler hon fått från lä-

rarna på skolan. 

Rektor B menade att dans skulle finnas med som en redovisningsform i teoretiska ämnen. Dansen 

skulle kunna ses som ”ett redskap att prata om kunskap”. 

Det ska vara en naturlig del att uttrycka vad man har lärt, sin kunskap. Vad har du lärt? Hur 
vill du visa det? Att man gör det med kroppen. (Rektor B) 

4.3.7 Negativa aspekter på dans i skolan 

Dans i skolan innebär en utgift i form av löner och lokalhyror. För Rektor B var det avgörande för 

varför hon hade valt att inte införa dans på sin skola. Rektor A däremot tyckte att kostnaderna väg-

des upp av de positiva aspekterna på dansen. 

Dansundervisningen kan också komma i konflikt med kärnämnena när det gäller schematid, spe-

ciellt i de senare skolåren. När undervisningstid går bort i de ordinarie ämnena upplevs ibland en 

oro bland lärarna att eleverna inte ska hinna nå målen. Rektor A tog dock strid för dansen. 

Jag tänker att vi inte kan få alla elever att nå målen, att de får godkänt i alla ämnen, men vi 
kan arbeta så att de känner att de har ett värde som människor, att de har ett självförtroen-
de. Det sitter ju väldigt ofta i deras kropp och deras kroppsuppfattning. Kan man stärka 
den, som man gör när man arbetar med dans, att man känner att man har ett egenvärde, 
då har vi nått en bit på vägen. Det är det dansen bidrar till. (Rektor A) 

 

4.4 Sammanfattning 

Kapitlet inleddes med en beskrivning av rektorernas egna relationer till dans. Sedan följde beskriv-

ningar av dansens roller på de olika skolorna där rektorerna arbetar samt en analys av de övriga in-

tervjusvaren. Intervjupersonerna var överens i de flesta frågorna. De hade mycket positivt att säga 

om dans i skolan. Alla talade om att dansen fått större plats i samhället och i skolan och att rektors 

personliga intresse har betydelse för dansens identitet på skolan. De tyckte att skolan ska göra det 

möjligt för eleverna att utveckla olika förmågor. Genom dans i skolan får alla elever möjlighet att 

möta dans. Dansundervisning bidrar till välbefinnande och kroppskännedom samt är ett uttrycks-

medel. De negativa aspekter som lyftes fram gällde framför allt resurser i form av pengar och tid, 

men också föräldrareaktioner. Informanternas åsikter skilde sig åt på två punkter: om dans ska bli 

ett obligatoriskt ämne i grundskolan och vem som ska undervisa dans. Det kan antingen vara dans-

lärare/danspedagoger eller idrotts- och musiklärare. I nästa kapitel diskuterar vi vår metod och vårt 

resultat i relation till uppsatsens syfte och bakgrund. 
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Genom att göra intervjuerna halvstrukturerade skapades en bra balans i samtalen med rektorerna 

(Svenning, 2003). Tack vare de öppna frågorna fick intervjupersonerna stort utrymme att föra fram 

sina tankar. Samtidigt gjorde strukturen med de förutbestämda intervjufrågorna att vi höll oss till 

ämnet. Trots det var det ibland svårt att få intervjupersonerna att stanna kvar vid den aktuella frå-

gan. 

Vi valde medvetet rektorer från skolor där dansen har olika stor plats i verksamheten. Det gjorde att 

vi fick stor bredd på svaren (Svenning, 2003). Skillnaden märktes både i rektorernas inställning till 

dans och i deras vana att prata om dans i skolan. Eventuellt påverkades resultatet också av rektorer-

nas kön och ålder, som gör att de har olika erfarenheter från olika tider (Molander, 1988; Thurén, 

2007). Det syns till exempel i hur Rektor C tog upp pojkars specifika situation i tonåren. Alla tre 

skolorna var kommunala. Huruvida det påverkade resultatet kan vi inte veta. 

Att inspelningen inte fungerade vid en av intervjuerna gjorde att materialet från den intervjun blev 

mindre än från de övriga. Det blev också svårare att ta ut citat från den intervjun, som dokumente-

rades med anteckningar. 

Även om vi har försökt att inte argumentera för dans i skolan i uppsatsen har vi ofrånkomligen 

tolkat informanternas utsagor och litteraturen utifrån vårt perspektiv som blivande danslärare 

(Molander, 1988; Thurén, 2007). I processen som skrivandet inneburit har vår tolkning av både oss 

själva och vårt framtida yrke förändrats (Molander, 1988). Upprinnelsen till vår frågeställning var 

visserligen en tveksamhet mot att dansundervisning så ofta motiveras med lust, glädje, hälsa och 

positiv effekt på teoretiska ämnen. Vi kunde dock inte förklara orsaken till vår tveksamhet mer spe-

cifikt. Under processen har vi fått förståelse för konsekvenserna av ovan nämnda sätt att legitimera 

dans i skolan. Vi tolkar det som att vi har gått från att begripa till att förstå vårt syfte, för att använ-

da Thuréns (2007) terminologi. Resultatet av den processen framkommer i resultatdiskussionen. 

5.1.1 Reliabilitet och validitet 

I en studie är det viktigt att ställa sina frågor till rätt personer eller grupper (Svenning, 2003). Det är 

också av vikt att välja rätt mätinstrument. Då vi ville få svar på hur skolledare ser på dans valde vi 

att intervjua just skolledare. Vi anser att halvstrukturerade intervjuer var det mätinstrument som på 

bästa sätt kunde besvara vårt syfte. Validiteten kan därmed sägas vara god. 

Vi tror att vi kan ha påverkat resultatet av studien genom att vara de vi är. Kanske hade intervju-

personerna inte intagit en lika positiv hållning till dans i skolan om de inte hade vetat att vi var 

blivande danslärare. En av rektorerna verkade ha bestämt i förväg vad hon skulle berätta om dans i 

skolan. Hennes svar var utförliga, men besvarade egentligen inte intervjufrågorna. När vi ställde 

följdfrågor svarade hon kortfattat och återvände sedan till det hon hade planerat att berätta. En 

annan av informanterna var själv inte på det klara med sin inställning till dans i skolan. Det fanns 

många motsägelser i utsagorna och intervjun var därför svår att analysera. Den tredje intervju-

personen var den som gav tydligast svar på frågorna. De nämnda faktorerna kan ses som brister i 

studiens reliabilitet. Att vi har kunnat uttolka ovanstående stärker ändå reliabiliteten. Svensson 

(1996) menar att en god validitet borgar för en god reliabilitet då den förra är överordnad den 

senare. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Vad ska dans i skolan vara? Precis som Hjort (2002) skriver relaterar rektorerna dansen i skolan till 

de dansprogram som visas på tv. En av intervjupersonerna sade att man i tv-programmen kan se att 
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det är en process att lära sig dansa. Vi frågar oss om den processen verkligen kan jämföras med 

processen i dans i skolan. Även om deltagarna i Let’s dance! är nybörjare och lär sig mer och mer 

under programseriens gång ligger fokus på produkten och inte på processen. Syftet är inte att delta-

garna ska få förståelse för dansen som uttrycksform, utan lära in och visa upp koreografi. Inte hel-

ler tittarna får någon fördjupning i de olika genrerna som visas upp. Då dans i skolan ännu inte är 

etablerat i de flesta kommuner är tv-programmen ofta de enda sammanhang där man sett någon 

form av lärprocess i dans. Det är lätt att se en koppling mellan den synen på lärande i dans och un-

dervisningen av exempelvis showdans inom idrottsämnet (Lindqvist, 2004). Att enbart repetera in 

färdiga koreografier och fokusera på känslor och upplevelser kan ses som strategier för att markera 

att dans inte är ett viktigt kunskapsområde (Lindgren, 2006; Saar, 2005).  

Lindqvist (2004) påpekar skillnaden mellan den dansundervisning som brukar förekomma inom id-

rottsämnet och dans i skola-undervisning, där den senare betonar individuellt uttryck. Alla barn ska 

få möjlighet att uttrycka sig och inte formas till robotar (Wigert, 1993). Undervisningen syftar till 

mycket mer än att lära sig att framföra danser. Eleverna ska lära sig skapa, framföra och titta på 

konstformen dans, där såväl kroppen som själen och intellektet inkluderas (Björklund Dahlgren, 

1990; Lindqvist, 2007; Smith-Autard, 1994; Wigert, 1993). Vi drar slutsatsen att det är tillräckligt 

med showdans på idrotten om Let’s dance! är idealet, men vi tycker att det är att förminska dansen 

och begränsa dess möjligheter som kunskapsområde i skolan. Därför tror vi att det ökade utrymmet 

dansen fått i media de senaste åren delvis kan ha negativ effekt på dansens plats i skolan. Dans är i 

tiden, men det är inte självklart att dans fått högre status på grund av den ökade uppmärksamheten. 

Vad är det som gör att dans inte kan vara ett självständigt ämne i skolan till skillnad från andra kun-

skapsområden? Den uppdelning i teori och praktik som Aristoteles gjorde och hierarkin mellan ve-

tenskap och estetik som grundlades av Baumgarten syns fortfarande i skolan (Gustavsson, 2002; 

Lindqvist, 2002). Idén om att hjärnan och resten av kroppen hänger ihop är inte ny (Hodgson, 

2001; Merleau-Ponty, 1958). Trots detta verkar den inte ha slagit rot i skolan. Alla intervjupersoner-

na betonade upprepade gånger vikten av att utveckla olika förmågor och binda samman dem till en 

helhet. Där syns ett tydligt samband med Gardners (1994; 2001) teori om multipla intelligenser. 

Steget är dock långt från ord till handling. Intervjupersonerna talade i första hand om dans som en 

del av temaarbeten och projekt. Ingen av dem trodde på dans som obligatoriskt ämne i grundsko-

lans senare år eller gymnasiet. Vi tycker att argumenten är något vaga. Varför skulle förvirringen 

över kroppens förändringar förvärras av dansundervisning, som enligt litteraturen (Björklund 

Dahlgren, 1990
6
) stärker identiteten, självkänslan och kroppsuppfattningen? När man säger att dans 

är för smalt för att bli obligatoriskt ämne undrar vi vilka associationer ordet dans ger. Kanske är det 

oklart i vilket yrke man har användning av dans. Grunden för dans i skolan är, som nämns ovan, 

inte att lära sig dansstilar. Syftet med dans i skolan är detsamma som skolans övergripande upp-

drag, som det uttrycks i läroplanerna, nämligen att fostra samhällsmedborgare. 

Vi tyckte oss till en början se en motsägelse i påståendet att dans saknas i skolan på grund av makt-

havares rädsla för att släppa lös kroppen. Historiskt har dansen använts just för att tygla kroppen 

och sexualiteten (Boman, 1993; Wigert, 1993). Vi insåg sedan att det hänger ihop med hur synen på 

dans har förändrats historiskt till att idag ses som den ultimata formen av självutlevelse (Back, 

1999). Det är ännu ett tecken på att politiska makthavare och skolledare i många fall har en begrän-

sad syn på dans, liksom García (2004) skriver. Vi anser att synen på dans som självutlevelse 

placerar dansen utanför skolan och inte är förenlig med synen på dans som kunskapsområde, som 

det beskrivs av Björklund Dahlgren (1990) och Lindqvist (2007). 

I skolans verksamhet är kontinuerliga danslektioner ingen självklar del. Även på den skola där vi 

sett att dans har en stark identitet blir dansprojekt ett avbrott i den ordinarie undervisningen. Man 

talar inte om att exempelvis matematiken tar tid från dansen utan att dansen tar tid från matemati-

ken, vilket visar att matematiken är norm och dansen undantag. Det märks även i språkbruket där 

                                                 
6
 Se även Boman, 1993; Ericson, 2000; Lindqvist, 2007; Román & Sjöstedt Edelholm, 2002; Unander-Scharin, 2002; 

Wigert, 1993. 
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dansen beskrivs som ”fantastisk”, ”häftig” och ”jättekul”. Orden häftigt, roligt, kul, glädje, lustfyllt, 

fantastiskt och härligt förekom sammanlagt 37 gånger i intervjuerna. Utsagor om meningsfullhet 

förekom inte alls. I de teoretiska ämnena lär man sig de viktiga kunskaperna men under skoldagen 

måste man också ha de estetiska ämnena vars funktion är att vara roliga (Lindgren, 2006; Åkman, 

2002). Vi anser då att dans inte behandlas som kunskapsområde utan som en kompensation. Då är 

det kanske inte konstigt att dans inte tycks höra hemma i skolan (Nobel, 1984). Vi tror att synen på 

dans som en fritidssysselsättning leder till uppfattningen att endast särskilt begåvade ska dansa 

(Vygotskij, 1995). Det blir ett cirkelresonemang, då dansen kritiseras för att vara exkluderande 

(Lindqvist, 2007; Intervju med Rektor B). 

Det framkom i intervjuerna att det går att hitta stöd i läroplanerna såväl för att ha dans som för att 

inte ha dans. Det står uttryckligen i Lpo94 att ”dans /…/ skall vara inslag i skolans verksamhet” 

(s.7). Vi reagerade på att ingen av våra intervjupersoner nämnde det, utan istället motiverade dan-

sen med läroplanens påbud om demokrati, social fostran och träning av olika förmågor. Vi tror att 

det kan bero på att det inte finns någon kursplan och inte heller något specifikt timantal för dans i 

grundskolan. Som vi har sett i våra i intervjuer går det att använda det som argument mot att införa 

dans som separat ämne. Trots läroplanens direktiv hänger alltså dansens existens i skolan på rektors 

eller lärares personliga intresse, vilket uttrycktes i intervjuerna. Dock var det ingen av informanter-

na som hänvisade till rektors uppdrag enligt läroplanen. 

5.2.1 Slutsatser 

Rektorerna i studien talade väl om dans, men den bild som målades upp verkar inte helt stämma 

överens med verkligheten. Dansen är fortfarande undantag i skolan. Samtidigt som den beskrivs 

som ”häftig” och ”jättekul” anses den ta tid från andra ämnen. Trots att läroplanen påbjuder att 

dans ska finnas i skolan ses inte dansen som meningsfull i uppdraget att fostra goda samhälls-

medborgare. Dansämnet utsätts för en granskning som inte sker med några andra skolämnen 

(Ericson, 2000; Gustavsson, 2002). Det är uppenbart att dans inte behandlas som ett kunskaps-

område. Dansundervisningens värde verkar ligga i hur roligt eleverna har på lektionerna. Det 

vanliga är inte att skolämnen legitimeras genom att vara ”jättekul”. Även om eleverna tycker det är 

tråkigt måste de nå upp till kunskapsmålen. Det borde gälla även för dans. Frågan handlar ytterst 

om vilken kunskap man tycker är viktig. 

 

5.3 Förslag på vidare forskning 

Mer eller mindre relevanta argument har använts för att motivera och legitimera dansen i skolan 

(Lindström, 2002; Vail, 1997). Vi kan se att det förmodligen var nödvändigt under 1980- och 1990-

talen, då dansen ännu inte hade kommit in i skolan. Argumenten handlade antingen om hälsa och 

motion eller om att bli bättre i de teoretiska ämnena, vilket också nämndes av våra intervjuperso-

ner. Den forskning som tidigare har gjorts på dans i skolan verkar ha genomförts genom frågor till 

skolpersonal, föräldrar och läkare om vad de tycker sig ha sett för effekter av dansundervisningen 

(Ericson, 2000, Lindström, 2002). Lindqvist (2007) har däremot genomfört strukturerade observa-

tioner av dansundervisning och kommit fram till helt andra resultat än den tidigare forskningen. 

Det tror vi beror på att man ser med andra ögon när man observerar medvetet än om man bara del-

tar i undervisningen. Idag är dansen inne i skolan (Lpo94) och borde inte behöva legitimeras med 

överspridningseffekter och hälsa. Därför behövs det mer forskning om hur dansen kan motiveras 

som obligatoriskt kunskapsområde i skolan på 2000-talet. Det behövs också forskning om vilken 

plats dans kan och bör ha i den obligatoriska såväl som i de frivilliga skolformerna. Våra intervju-

personer uttryckte en osäkerhet angående dans i grundskolans senare år. Därför är det angeläget att 

rikta forskningsinsatser mot det området. 
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Bilaga 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

Vad betyder dans för dig? Hur ser du på dansens roll i samhället idag? 

Vad är dans i skolan eller vad skulle det kunna vara? Vad innehåller undervisningen eller vad skulle 

den kunna innehålla? 

Hur organiseras dansen i skolan? Ska dans bli ett självständigt ämne i skolan? Varför/varför inte? 

Vem ska undervisa dans i skolan? 

Vad är positivt respektive negativt med dans i skolan? Varför har ni valt att ha/inte ha dans på 

schemat? 

Hur ser du på dans som företeelse i skolan i relation till styrdokumenten? 

 

 

 

 

 

 


