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Sammanfattning 

 
Syftet med uppsatsen är att beskriva, analysera och synliggöra lärares reflektioner om dans 

som kunskapsområde och pedagogiskt verktyg i grundskolan. I bakgrunden presenteras 

begreppet dans i skolan och dess fem aspekter, dansen ur ett pedagogiskt syfte och vad som 

står om dans i styrdokumenten. Vi tar upp tidigare och pågående forskning inom dans, rörelse, 

estetik och lärande. Undersökningen har genomförts med kvalitativa intervjuer med sex 

grundskolelärare i andra ämnen än dans. Uppsatsen resulterar i att samtliga lärare nämner 
positiva effekter av dans både som eget ämne och integrerat i det övriga lärandet. En annan 

slutsats är att de krävs mer kunskap om dans i skolan hos lärarna för att dansen ska få ta plats 

samt bli tillgänglig för alla.   

 

 

 

Nyckelord: dans i skolan, styrdokument, dans och pedagogik, lärande 

 

 

 

Abstract 
 
The purpose of this essay is to describe, analyze and make teachers thoughts about dance both 

as own and in other subjects in public schools visible. The background explains dance in 

school, dance as a tool for learning and what the Swedish curriculum says about dance.  We 

also describe prior and present research within dance, movement, esthetic and learning. The 

examination has carried out by interviews with six teachers in public schools. The essay 

shows that all of the teachers can see positive effects of dance in school both as own subject 

and in others. Another conclusion that we can see is the need of more knowledge about dance 

in school so everyone has the possibility to meet dance.  

 

Keywords: dance in School, curriculum, dance and pedagogy, learning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Förord 
 
Vi vill börja med att tacka vår handledare Åsa Unander Scharin för all hjälp och handledning 

under arbetets gång. Ett stort tack även till våra informanter som tagit sig tid att delta i vår 

undersökning.  

 

Slutligen tackar vi varandra för att vi hjälpts åt genom hela processen från idé till färdigt 

arbete. Vi vill påpeka att vi båda två ansvarar för alla avsnitt i detta arbete och kan inte 

särskilja vem som gjort vad då vi båda varit involverade i hela arbetet.  

 

Anna-Linda Järrendal och Carolina Svensson  

Stockholm 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 

Kapitel 1 Inledning        1 

Kapitel 2 Syfte och forskningsfrågor      2  

 

Kapitel 3 Bakgrund 

3.1 Dans i utbildningens historia      3 

3.2 Dans i skolan       3 

 3.2.1 Beskrivning av begreppet dans i skolan    4 

3.3 FN:s barnkonvention       5 

3.4 Förankring i styrdokumenten      5 

3.5 Dansen ur ett pedagogiskt perspektiv     6 

3.6 Forskning       7 

 3.6.1 Dansens plats i skolan     7 

 3.6.2 Bunkefloprojketet      8 

 3.6.3 Att iscensätta lärande     9 

 3.6.4 The wow factor       9 

 3.6.5 Pågående forskning    10 

3.7 Framtidsutsikter för Dans i skolan    11 

 

Kapitel 4 Metod 

 4.1 Kvalitativa intervjuer     12 

 4.2 Försökspersoner     12 

 4.3 Procedur      13 

 4.4 Databehandling     13 

 

 

 



  

Kapitel 5 Resultat  

 5.1 Resultat i koppling till forskningsfrågorna   14 

  5.1.1 Varför dans    14 

  5.1.2 Positiva effekter av dans   15 

  5.1.3 Dans utifrån styrdokumenten   15 

  5.1.4 Sammanfattning    16 

Kapitel 6 Diskussion 

 6.1 Metoddiskussion     16 

6.2 Resultatdiskussion     18 

 6.2.1 Dans som kunskapsområde i skola   18 

 6.2.2 Dans i övrigt lärande   19 

 6.2.3 Dans i styrdokumenten   20 

 6.2.4 Tidigare forskning    20 

 6.2.5 Framtid    21 

 

Referenser       23 

Bilagor: 

Bilaga 1 Intervjufrågorna 

Bilaga 2 Intervjusvar 

 

 

 

 

 





 1  

Kapitel 1 Inledning 

Dans som ett eget ämne i svenska grundskolan finns inte idag, men många av Sveriges skolor 

väljer ändå att arbeta med dans på olika sätt. Dansundervisning förekommer i flera 

kommuners skolor runt om i landet under ledning av danslärare eller danspedagog, men oftast 

möter eleverna dansen som ett vagt inslag under ämnet idrott och hälsa. Konsekvenserna av 

att dansen inte får ta plats i skolan blir att de estetiska uttryck och eget skapande som dansen 

kan bidra med kommer i andra hand.   

När vi själva gick i grundskolan mötte vi dansen endast under idrottslektionerna och då i 

ledning av oengagerade lärare med lite kunskap om dans. Detta bidrog till en negativ syn hos 

oss och våra klasskamrater. Arbetet med all dans i grundskolan försvåras när kunskapen är 

bristande hos lärarna och elevernas syn på dans är negativ.  Idag finns begreppet dans i skolan 

där syftet är att alla elever, oavsett förutsättningar och tidigare kunskaper i dans ska kunna 

delta.   

Vi som gjort denna studie är två studenter med olika dansbakgrund och erfarenheter kring 

dans i skolan. Carolina är uppvuxen i en medelstor stad i södra Sverige och började dansa i 

den frivilliga verksamheten vid 10 års ålder. Där mötte hon en pedagog som var positiv till 

dansen vilket gjorde att hon fortsatte dansa. När hon senare på eftergymnasial dansutbildning 

började undervisa, insåg hon att hennes framtida yrke var danslärare. Anna-Linda växte upp i 

en liten ort i Norrland där utbudet av dans var begränsat. Hon började dansa vid 8 års ålder på 

ett studieförbund i närmaste stad. Där mötte även hon en engagerad ledare som tipsade henne 

om andra danskurser på Kulturskolan. Efter gymnasiet praktiserade hon ett år hos en 

danspedagog som jobbade mycket ute i skolorna, där fick hon mersmak för att arbeta med 

dans i skolan.     

Vi har valt att belysa utvecklingen och betydelsen av dans som kunskapsområde och 

pedagogiskt verktyg i grundskolan. Vi vill undersöka hur grundskolelärare, som valt att jobba 

med dans på ett eller annat sätt, reflekterar kring dans i skolan samt dans i förhållande till 

deras övriga pedagogiska arbete. Utöver det vill vi ta reda på hur deras skola använder sig av 

dans och vad som ligger till grund för detta.  

Som danslärare tycker vi att det är intressant att få nya perspektiv på hur lärare i andra ämnen 

resonerar och reflekterar kring dans. Vilka möjligheter, förutsättningar och hinder finns det 

för dansens plats i skolan? Av erfarenhet vet vi att man kan hamna i situationer i skolans värld 

där dansen betraktas som flummigt när inga kursplaner finns utarbetade eller när dansen 

förväntas hjälpa andra ämnen under omöjliga förutsättningar.  

Många danslärare och danspedagoger talar generellt för dans och menar att dansen står för 

många bra faktorer till barn- och ungas utveckling. Därför väljer vi i denna studie att 

undersöka andra ämneslärares erfarenheter av dans i grundskolan, kanske har de ett annat 

perspektiv än danslärare och danspedagoger.
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Kapitel 2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet är att beskriva, analysera och synliggöra lärares reflektioner om dans som 

kunskapsområde och pedagogiskt verktyg i grundskolan. 

1. Varför och hur har lärare valt att arbeta med dans? 

2. Anser lärarna att dansen kan bidra med något i det övriga lärandet, och i så fall 

vad? 

3. Grundar lärarna sitt arbete med dans utifrån styrdokumenten eller något annat? 
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Kapitel 3 Bakgrund 

Denna del av rapporten beskriver dansen i västerländsk utbildningshistoria, hur det har sett ut 

från antikens Grekland till idag med dans i skolan. Förklaring av begreppet dans i skolan och 

dess fem aspekter, förankring i styrdokumenten, FN:s barnkonvention och de kulturpolitiska 

mål som styr skolan beskrivs även i detta kapitel. Senare gör vi en koppling mellan olika 

pedagogers och filosofers syn på estetik, rörelse, lek och lärande. Vi har studerat fyra 

avhandlingar som alla belyser de estetiska ämnena i koppling till övrigt lärande i skolan. 

Avslutningsvis tar vi upp dansens utveckling och forskningsläget idag.   

 

3.1 Dans i utbildningens historia 

Anne Wigert (1993) skriver om hur dans i undervisningen haft betydelse redan under antika 

Greklands storhetstid. Platon (427-347 f. Kr.) menade att dans gynnar den kulturella och 

fysiska fostran. Inom läraryrket på 1200-talet var dans ett naturligt inslag, även på 1500-talet 

ingick dans och fäktning på riddarakademierna. Inte förrän under 1900-talet kom dans och 

rytmik att bli del av gymnastikämnet. En av pionjärerna under 1900-talet var Isadora Duncan 

som kämpade för alla barns rätt till dansen. Hon öppnade sin första skola år 1904 utanför 

Berlin där dansen var en del av den allmänna skolutbildningen. Wigert beskriver dansens 

betydelse inom fostran och utbildning ur ett historiskt perspektiv. Hon skriver om pedagogen 

och biskopen Johan Amos Comenius (1600-talet) som menade att fri rörelse för barn var av 

stor betydelse. Jean-Jaques Rousseau och Johann Heinrich Pestalozzi samt James Buchanan 

är några andra personer som belyst dansens, rörelsens och rytmens betydelse i utbildningen. 

Något som däremot bromsat spridningen av dansen som en ledande danskultur i Sverige är 

kyrkan som har stämplat dansen som synd (Wigert, 1993). 

3.2 Dans i skolan 

1967 kom dansundervisningen in i svenska skolan och startades på initiativ av 

danspedagoger. Det var i kommunerna Skellefteå och Solna med pionjärerna Eva Dahlgren 

och Birgit Boman som kommunal dansskola startade. I början på 1980-talet var det 

danspedagogen Cecilia Björklund Dahlgren, dotter till Eva Dahlgren, som drog igång 

obligatorisk dansundervisningen i Enköpings alla 21 grundskolor. Men dans i skolan är ännu 

inte ett obligatoriskt ämne i grundskolan (G. Lindqvist, 2004). 

 

Docent i pedagogik Gunilla Lindqvist (2004) skriver att med pionjärerna utvecklades även 

olika metoder och principer av dans i skola undervisning. Birgit Boman och Anne Wigert 

utgick ifrån att barnen ska få ett rörelsespråk som de kan förstå, använda och uppskatta. De 

har utvecklat metoder som bygger på Rudolf Labans idéer, där undervisningen bland annat 

baseras på vardagsrörelser, att utforska kroppens möjligheter samt att skapa förståelse av tid, 

kraft och rum. Fokus ligger på olika rörelse kvalitéer och barnen ska själva få pröva och hitta 

rörelseuttryck. 
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Den andra metoden utvecklades av Eva Dahlgren och Cecilia Björklund Dahlgren där 

dansundervisningen bygger på imitation och härmning. Det ska vara högt tempo, korta 

moment, snabba övergångar mellan övningarna och mycket uppmuntran på lektionerna, något  

som Björklund Dahlgren även kallar för chockpedagogik. De utgår ifrån leken och använder 

mycket bildspråk för att skapa stämning och atmosfär. Denna princip ska även stimulera och 

utveckla fantasin och känslor som också kan gestaltas i rörelser (G. Lindqvist, 2004). 

 

Lektor i barndans Elisabeth Sjöstedt Edholm och professor i barndans Anne Wigert (2005) 

skriver om och jämför dansundervisning i skolan, frivillig verksamhet och dans inom 

yrkesutbildning. Dagens skola beskrivs som problemfylld vilket påverkar danspedagogens 

lärandesituation med dans i skolan, med ett måste att engagera eleverna. Sjöstedt Edholm och 

Wigert (2005) tror att en bakomliggande faktor till lärandesituationen kan vara att det finns 

elever med olika bakgrund och intresse i skolan, att inte alla vill dansa. Undervisa 

omotiverade elever, elever som ifrågasätter eller elever som inte är vana vid att ta plats och 

använda kroppen i rörelse och som uttrycksmedel beskriver författarna som ett problem.   

3.2.1 Beskrivning av begreppet dans i skolan 

Dans i skolan är ett begrepp som innebär obligatorisk dansundervisning i grundskolan. Där 

sker undervisningen klassvis under ledning av utbildade danslärare eller danspedagog. 

Begreppet dans i skolan har utformats av Myndighet för skolutveckling, Statens kulturråd, 

Nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet hos barn och ungdom (NCFF) med målet 

att främja fysisk aktivitet genom att alla barn får tillgång till dans som kunskapsområde och 

att genom dansen främja lärande. 

Begreppet dans i skolan kännetecknas av fem olika aspekter: kinestetiska, kulturella, sociala, 

emotionella och estetiska. Dessa aspekter är sammanställda i en metodikskrift av Cecilia 

Björklund Dahlgren i samarbete med Danshögskolan och Statens Kulturråd 1990. 

 Den kinestetiska aspekten: tar utgångspunkt ifrån det kinestetiska sinnet, dvs. rörelse 

sinnet. Utvecklandet av det kinestetiska sinnet tillsammans med balansorganet och 

motoriska centra i hjärnan stärker kroppsuppfattningen och kroppsmedvetenheten. 

Eleverna får fysisk träning och får öva både grov- och fin motorik. 

 

 Den kulturella aspekten: ger eleverna ett kulturhistoriskt perspektiv. Danstraditioner 
som umgängesform och som konstform i Sverige men även från världens övriga 

länder. Dansundervisningen ska ge eleverna förståelse för svenska och olika kulturers 

danstraditioner samt få uppleva olika former av dans. 

 

 Den sociala aspekten: innebär att eleverna får mötas och kommunicera med varandra 
fysiskt. De får uppleva att dansen kan vara ett språk (inte ett verbalt språk utan ett 

kroppsspråk) och de får öva samarbete för att öka interaktionen samt gemenskapen i 

klassen/gruppen. 

 

 Den emotionella aspekten: ger eleverna tid att få uttrycka och forma känslor, tankar 
och idéer i dansen. Dansundervisningen kan framkalla olika känslor och stämningar 

som påverkar eleverna på olika sätt, detta uttrycks i rörelser. Rörelserna kan även 

påverka elevernas känslor.
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 Den estetiska aspekten: ska ge förståelse för dansen som konstform.  Ger eleverna 

ökad formkänsla, självförtroende och självkänsla för att skapa eget, såväl i dans som 

andra estetiska ämnen, även visa att det finns flera olika former och stilar av dans  

(Björklund Dahlgren, 1990). 

3.3 FN:s barnkonvention 

År 1989 antogs barnkonventionen, vilken är den viktigaste internationella skrift gällande barn 

och unga. Barnkonventionen reglerar barnets rättigheter i samhället och sätter barnet i fokus i 

alla situationer där åtgärder och beslut fattas gällande barnets bästa. Detta är en viktig del och 

utgångspunkt inom skolan. Barnkonventionen ligger även den till grund för den svenska 

läroplanen. 

3.4 Förankring i styrdokumenten 

Skolan styrs av skollagen som är utformad av Sveriges riksdag och läroplanen vilken 

fastställs av regeringen. Värdegrund, mål och riktlinjer för arbetet i skolan beskrivs i 

läroplanen. Följande utdrag finns att läsa i 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 skoldagen. (Lpo94, s.5) 

 

Detta innebär att skolan är skyldig att erbjuda eleverna någon form av fysiskt aktivitet 

dagligen samt sätta leken i fokus i elevernas lärandeprocess.  

I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och  

estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor skall 

uppmärksammas. Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper.  

De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och 

stämningar. (Lpo94, s.6-7) 

 

Vikten av hälsa och fysisk aktivitet i skolan beskrivs även i detta citat, samt betydelsen av 

olika uttrycksformer som en del av skolans verksamhet. 

 

Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall 

vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och 

bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och 

gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör 

till det som eleverna skall tillägna sig. (Lpo94, s.7) 

 

I det tredje citatet får vi se vad som skrivs om de estetiska ämnena i skolan. Alla elever ska få 

kunskap och erfarenheter för att skapa eget i de estetiska ämnena, såväl dans och rytmik som 

bild och form ska finnas i verksamheten.  
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3.5 Dansen ur ett pedagogiskt perspektiv 

Förutom de fem aspekterna som finns inom begreppet dans i skolan, måste vi lärare tänka ur 

ett pedagogiskt perspektiv, hur, när och varför lär sig eleverna. Svenska pedagogikforskaren 

Bertil Sundin (2003) är inspirerad av läraren och filosofen John Dewey (1859-1952). Sundin 

liksom Dewey menar att estetiska upplevelser finns i vardagslivet, i människans erfarenheter 

och upplevelser samt att estetik är för alla och inte endast för några få. De skiljer heller inte på 

lek och arbete, upplevelser och form utan att de hör ihop och att estetik inte bör skiljas från 

resten av livet. Sundin vill belysa vikten av estetik och praktisk kunskap i skolan och menar 

att en bra utgångspunkt i undervisning kan vara Deweys begrepp Learning by doing (Sundin, 

2003). 

En annan svensk forskaren inom pedagogik John. M. Steinberg (1994) menar att dagens 

undervisning främst är baserad på det auditiva: att man lyssnar på läraren. Lär sig alla elever 

på lika sätt så att det auditiva räcker, eller måste eleverna också få praktisera kunskapen för att 

lära sig? Med följande citat menar Steinberg att undervisningen bör varieras med olika 

inlärningsstilar: Betydelsen av att variera vår undervisning så att vi når alla elever. 

(Steinberg 1994, s. 112) 

Steinberg skriver även att undervisningen bör ske på så sätt att den ger eleverna individuella 

anknytningar, till exempel genom att använda sig av rörelse och drama. Eleverna blir aktivt 

deltagande vilket senare kan relateras till och medföra ett starkare minne till det som 

studerats. 

Rörelse och drama förstärker de kinestetiska aspekterna av inlärningen. 

För många är det först när man får pröva på som man förstår och kommer 

ihåg. (Steinberg, 1994, s. 114) 

Wigert (1993) skriver om Maria Montessori (1870-1952) som var barnläkare i Italien, hon 

menade att rörelseträning även utvecklade intelligensen. Montessori studerade fram en metod 

där barnen övade finmotorik och använde dansen som hjälpmedel för barn med läs- och 

skrivsvårigheter. Wigert menar att i dagens skola, inom vägledning och utbildning är det allt 

vanligare att dans och rörelse betonas av pedagoger, psykologer och andra specialister på 

barns utveckling. 

Pedagogen Hainstock (1999) har skrivit boken Montessori från grunden, där utgår hon från 

Montessoris tankar om att barn vid mycket tidig ålder lär sig bäst genom praktiska moment.  

Barnets intellekt kan tillgodogöra sig kultur vid mycket tidigare ålder än 

man vanligtvis tror, men hans sätt att ta emot kunskap är genom olika slags 

aktivitet som innefattar rörelse.(Hainstock, 1999, s.7) 

 

G. Lindqvist (2002) är influerad av pedagogen och filosofen Vygotskij (1896-1934) och 

menar att den första erövringen av den estetiska känslan är leken samt att leken ger ett möte 

och samspel till barns inre och yttre verklighet, där leken är fantasi i handling. Genom leken 

kan barnen utveckla ett abstrakt tänkande och på så sätt menar Lindqvist liksom Vygotskij att 

rationalitet och estetik hör ihop för meningsskapandet hos barn.  
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G. Lindqvist (2002, 2004) skriver att det estetiska och kroppsliga inte får ta plats i skolan, att 

det bara är på idrottslektionerna som man får använda hela kroppen. Hon menar att både dans 

och drama saknas som obligatoriskt ämne i grundskolan eftersom de teoretiska ämnena 

värderas högre än de praktiska. En faktor till vad detta beror på är att vetenskap och konst har 

olika traditioner, vilket olika psykologiska teorier hållit vid liv. Naturvetenskapen fick större 

betydelse på 1800-talet, bl. a beroende på ett nytt synsätt på människan. Lindqvist menar att 

skolan idag skiljer på rationalitet och estetik, att estetiken ses som form och yta samt att leken 

finns i samspel och därför anser skolan att de inte platsar där, utan att skolan ska handla om 

det rationella tänkandet. Hon skriver att skolan måste ändra sin inställning till barns lärande, 

att undervisningen måste anpassas utefter eleverna och hur de lär sig på bästa sätt. Kanske på 

så sätt att undervisningen berör barnen med till exempel det kreativa lärandet, där de får 

gestalta och skapa relationer till kunskap.  

G. Lindqvist (2002, 2004) skriver även om Howard Gardner som är känd för sin teori de sju 

intelligenserna. I likhet med Gardner menar Lindqvist att det finns likvärdiga kunskapsformer 

som intelligens och mänsklig förmåga. Hon vill lyfta fram att bland annat de visuella och 

musikaliska förmågor vi har är relaterade till tänkandet, vilket stärker de estetiska ämnena i 

skolan. Hon menar även att konstarter ger kunskap om världen och att det därför finns 

samband mellan konst och vetenskap. 

Liksom ovan nämnda pedagoger och filosofer tar utbildningsdepartementet – Skola för 

bildning 1992, upp betydelsen av lek och idrott i skolan: 

Positiva upplevelser och erfarenheter av lek och idrott stärker barnets 

självkänsla och kan på så sätt indirekt bidra till bättre förutsättningar för 

inlärning. (SOU 1992:94, s. 220) 

Frågan är då om det räcker med den dansundervisning vi har på idrotten i skolan idag, eller 

behövs det fler lektioner med fysisk aktivitet som dans, rörelse och praktisk undervisning?  

3.6 Forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare samt pågående forskning inom dans, rörelse, estetik och 

lärande. Den första avhandlingen som behandlas är Dansens plats i skolan av Anna Lindqvist. 

Därefter beskrivs en studie som gjorts i en grundskola kallad Bunkefloprojektet. Den tredje 

avhandlingen vi studerat Att iscensätta lärande av Els-Marie Törnqvist behandlar vikten 

fantasi och kreativitet för lärande. Efter den belyser vi en artikel om avhandlingen The wow 

factor- Anne Bamford som gjorts i 170 länder och behandlar de estetiska ämnena i koppling 

till de övriga lärandet i skolan. Slutligen presenteras en artikel om pågående forskning. 

3.6.1 Dansens plats i skolan 

Anna Lindqvist (2007) skriver att dans är ett outforskat område och att dagens 

dansundervisning är baserad på olika traditioner och modeller. Därför har dansen en självklar 

plats i den frivilliga verksamheten, men inte som ett estetiskt ämne i grundskolan. Detta 

skriver Lindqvist är beroende av olika faktorer. En av dem är att dansen fått en svag ställning 

i styrdokumenten. Med utgångspunkt från den litteratur hon har studerat skrivs att 

danslärarens specifika kunskap och professionalitet är av stor betydelse för 

dansundervisningen i skolan. Detta inte bara beroende på dansen i sig utan för att dansen 

måste kunna förklaras, motiveras, anpassas och tydliggöras i skolan.
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Danslärare måste skapa förståelse och mening med dansundervisningen samt visa på den i 

förhållande till praktisk kunskap. Lindqvist har i sin avhandling gjort intervjuer med bland 

annat Cecilia Björklund Dahlgren som beskriver dansens betydelse i samhällsutvecklingen på 

grund av sitt rika språk, det vill säga kroppsspråket. Björklund Dahlgren vill också koppla 

dansens – och lärarens roll i förhållande till värdegrundsarbetet i skolan, där hon menar att 

konsten ska ifrågasätta det redan etablerade och hitta nytt, liksom i leken. Hon menar även på 

att barns identitet stärks om vi ger dem redskap för att skapa. En annan intervju för Lindqvists 

studie var med musikskolans rektor i Skellefteå. Rektorn beskriver dansläraren som en 

mycket viktig roll i skolan speciellt gällande barnens utveckling av motorik, skapandet av 

gruppdynamik och sammanhållning. Lindqvist påpekar även att utveckling och förståelse av 

kultur, gestaltning, tolkning och känslor förekommer på danslektionerna. 

 A. Lindqvist (2007) har förutom intervjuer gjort en enkätundersökning i sin studie med syfte 

att undersöka klasslärarnas reflektioner om lärandet i dans. Det var 15 klasslärare som svarade 

på enkäten med två frågeställningar. Den första frågeställningen var om: klassläraren kunde 

se någon skillnad i klassen som resultat av dansundervisningen (A. Lindqvist, 2007, s. 77) var 

av nio av totalt femton lärare svarade nej på denna fråga. Detta svar motiverades bland annat 

av att eleverna endast haft dansundervisning under en termin. De sex lärare som svarade ja på 

denna fråga motiverade sina svar med bland annat att eleverna har fått en motorisk utveckling, 

att ett socialt samspel utvecklats samt att eleverna vågar mer, framförallt inför varandra. Den 

andra frågeställningen var: det påstås att dans tränar kroppsmedvetenheten, samt främjar 

annan inlärning, kan du se något av detta hos barnen?(A. Lindqvist, 2007, s. 77) Tolv lärare 

svarade ja på denna fråga och skrev att till följd av dansundervisningen kunde de se en ökad 

kroppsmedvetenhet hos eleverna. Några lärare drar även paralleller till andra skolämnen, som 

att genom dansen får de scenvana, vilket en lärare menar har en positiv inverkan då eleverna 

ska prata eller redovisa inför klassen i andra ämnen. En annan lärare menar att hon ser bättre 

resultat i ämnena svenska och matematik, vilket hon tror att dansen är en ledande faktor till.  

De tre lärarna som svarade nej på denna frågeställning motiverade sina svar att de har annan 

motorikträning på skolan, och därför kan de inte veta vad danslektionerna påverkat och vad 

den övriga motorikträningen påverkat. Lindqvist har sammanställt vad lärarna själva uttryckt 

om vad dansen tillfört de elever som haft dansundervisning, som till exempel våga uttrycka 

och visa rörelser, lyssna, förstå och minnas instruktioner, kroppsmedvetenhet, musik och 

rytm, samarbetsträning, kondition, glädje och lust, fantasi och nya idéer.   

3.6.2 Bunkefloprojektet 

Studien Bunkefloprojektet eller också kallad MUGI som står för Motorisk Utveckling som 

grund för inlärning påbörjades i slutet av 1990-talet i Bunkeflo, utanför Malmö. Med syftet: 

att studera eventuella påverkanseffekter av utökad fysisk aktivitet och individuellt anpassad 

motorisk träning i skolan när det gäller motorisk status, koncentrationsförmåga och 

skolprestationer. (Ericsson, 2008, s. 83) Det var de elever som började i skolår ett, två och tre 

under höstterminen 1999 som fick medverka i denna studie. De delades in i två 

interventionsgrupper och en jämförelsegrupp. De två interventionsgrupperna fick fem 

lektioner per vecka med schemalagd idrottsundervisning och fysisk aktivitet, samt vid behov 

en extra lektion per vecka med motorisk träning. Jämförelsegruppen fick endast skolans 

ordinarie idrottsundervisning vilket var två lektioner per vecka. Resultaten bekräftade 

studiens första hypotes: att barns grovmotorik förbättras med ökad fysisk aktivitet och 

motorisk träning i skola, (Ericsson, 2008, s. 84) samt att eleverna i interventionsgrupperna 

fick bättre balansförmåga, koordination och bättre motorik än de i jämförelsegruppen. 
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Studiens andra hypotes: att barns koncentrationsförmåga förbättras med ökad fysisk aktivitet 

och motorisk träning i skolan, (Ericsson, 2008, s. 84) kunde inte bekräftas av studiens 

resultat, men dock att det finns ett samband mellan elevers koncentrationsförmåga och 

motorik. Resultaten i sambandet mellan motorik och skolprestationer visade att de eleverna i 

interventionsgruppen fick bättre resultat på samtliga delar av nationella proven i svenska och 

matematik än de eleverna i jämförelsegruppen. Detta innebär att studiens tredje hypotes: att 

barns skolprestationer i svenska och matematik förbättras med ökad fysisk aktivitet och 

motorisk träning i skolan, (Ericsson, 2008, s. 84) bekräftats i flera delar av studiens resultat. 

De säkerställda skillnaderna i interventionsgrupperna och i jämförelsegruppen speciellt 

gällande läsförmåga, skrivförmåga, taluppfattning/tankefärdighet och rumsuppfattning, visar 

alltså på att ökad motorisk träning och fysisk aktivitet i skolan kan ha stor betydelse för 

elevernas skolprestationer (Ericsson, 2008). 

Inom den pedagogiska forskningen ligger motorikens problemområde på ett 

mer övergripande plan, där man med rörelsen som medel (lek, dans, 

motorisk träning, idrott med mera) skapar en påverkanssituation, som ger 

barn möjligheter att utvecklas i olika avseenden inom motorik, 

kroppskunskap samt psykisk och social utveckling.(Ericsson, 2008, s.19)  

3.6.3 Att iscensätta lärande 

I avhandlingen Att iscensätta lärande skriver Törnquist (2006) om vikten av fantasi och 

kreativitet. Fantasin är viktig för bland annat möjligheter att lära, att skapa sammanhang i 

förhållande till sig själv och omvärlden samt att fantasin kan bidra med att vi förstår 

betydelsen av det vi gör. Törnquist skriver i sin diskussion om likheter mellan hennes och 

Vygotskijs tankar kring fantasi och kreativitet. Detta baserar hon främst på betydelsen av 

fantasin i människans meningsskapande, där Vygotskij menar att alla föds med egenskaper 

som kreativitet och fantasi men att det är först vid vuxen ålder, med mer erfarenheter som 

fantasin och kreativiteten är som störst. Törnqvist skriver att enligt Vygotskij påverkas 

fantasin av bland annat traditioner, intresse, miljön och erfarenheter och därmed kan fantasin 

och kreativiteten utvecklas när människan ser sammanhang och betydelse i olika situationer. 

Vidare beskriver hon att inte bara fantasin är viktig i utvecklingen utan även leken är av stor 

betydelse samt det egna skapandet.   

3.6.4 The Wow Factor 

 

De estetiska ämnena och en kreativ undervisning stärker elevernas kritiska 

tänkande.(Höglund, Pedagogiska Magasinet nr. 4, 2009 s.14) Detta menar Anne Bamford 

efter att ha studerat 170 länders arbete med konst, kultur och kreativitet i samband med 

lärande i skolan. Hon menar dessutom att dessa tre begrepp är nyckeln till en framgångsrik 

skola och ett sätt att förbättra elevernas resultat. I sin forskningsrapport The wow factor- 

global research compendium on the impact of the arts in education(2006) kommer hon fram 

till att de estetiska ämnena har en positiv inverkan på elevernas lärande. Dessutom förbättrar 

det skriv- och läsinlärningen.  

 

Bamford (2006) menar att det både är de estetiska ämnena för sig och konsten integrerat i 

andra ämnen som har positiva effekter hos eleverna. Studien har gjorts ibland annat länderna 

Finland och Kanada där det är obligatoriskt att som blivande lärare läsa konst oavsett vilken 

lärare de ska bli. Där har de insett vikten av att vara kreativ och konstnärlig i läraryrket. 
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En annan viktig del av studien är att det krävs hög kvalité på undervisningen för att det ska ge 

dessa positiva effekter hos eleverna, i annat fall där kvalitén varit låg i undervisningen av 

estetiska ämnen har det hämmat elevernas kritiska tänkande och kreativiteten försämrats. 

Alltså den totala motsatta effekten. 

 

Bamfords forskning visar på att de estetiska ämnena bidrar till att samarbetsförmågan och 

självförtroendet stärks samt att det sociala samspelet mellan eleverna ökar. I de skolor där 

undervisningen av estetiska ämnen är bra skolkar eleverna mindre och de trivs bättre på 

skolan - denna faktor ska inte underskattas menar Bamford i sin forskning. När eleverna 

känner sig delaktiga i olika projekt inom klassen/gruppen, inser de att alla behövs och ingen 

ställs utanför vilket då bidrar till ökad förståelse för varandra (Bamford, 2006).  

 

Det som oroar Bamford för Sveriges del, som har varit känd för sin innovativa och kreativa 

skola är att det finns en press att gå tillbaka till en mer traditionell modell som vi hade för 50 

år sedan. Lösningen för att höja resultaten och betygen hos eleverna ligger inte i den modellen 

det finns inga bevis som stödjer det menar hon medan flera undersökningar tyder på att 

prestationerna höjs i den kreativa skolan. Bamford hänvisar även till studier som gjorts i Pisa 

där de estetiska ämnena värderas högt (Höglund, 2009).     

 

3.6.5 Pågående forskning 

 

Prefekten Malin Rohlin på UTEP (institutionen för utbildningsvetenskap) menar i likhet med 

John Dewey att det är viktigt att barn får använda sig av fler än ett sinne i sin 

kunskapsinlärning.   

  

Det är på tiden att det kommer utbildningsvetenskaplig forskning om hur 

praktiska kunskapstraditioner som musik, drama, dans och bild kan stärka 

barns lärande i exempelvis matematik och svenska konstaterar Malin 

Rohlin, prefekt på UTEP Stockholms Universitet. (Fotnoten nr.5, 2009 s.17) 

 

Hon menar att det är viktigt med forskning inom detta område för att skolan ska utvecklas och 

få syn på vilka möjligheter som finns samt att de estetiska ämnena får mer tyngd och 

acceptans. 

 

En del av institutionen på UTEP är den praktiska - estetiska som nu har funnits i två års tid. 

Det är en försöksverksamhet som har till syfte att ge blivande grundskolelärare verktyg för att 

tidigt kunna ge sina elever dans, drama, musik, bild, teknik och slöjd som alternativt 

inlärningssätt i andra ämnen. Då får eleverna möjlighet att lära med alla sinnen.  

 

När ett barn ska lära sig skriva handlar det inte bara om ABC, utan om att 

levandegöra och få in kunskapen i kroppen på olika sätt. Det kan läraren 

jobba med inom drama, rörelse eller bild. (Fotnoten nr.5, 2009 s.17) 

 

Med att jobba på det här sättet menar hon inte bara är bra för barn med särskilda behov utan 

även för de som är begåvade inom exempelvis matematiken, det ger även dem ett sätt att 

fördjupa sina kunskaper inom ämnet och få en ökad förståelse för hur man kan använda 

matematiken i samhället. 
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På institutionen UTEP finns idag ca.55 kurser som 1000 lärare deltar i hösten 2009. Även 24 

doktorander inom utbildningsvetenskaplig forskning kring praktiska kunskapstraditioner 

finns. Ett år är kvar på deras nuvarande försöksverksamhet och de hoppas att akademien vågar 

satsa och permanenta verksamheten, då vi även i framtiden kan utbilda verksamma och 

blivande lärare i alternativa inlärningsprocesser (Fotnoten nr 5, 2009).   

 

3.7 Framtidsutsikter för Dans i skolan  

Under 1900-talet har det i Sverige samt i andra länder successivt kommit in estetiska ämnen 

som musik, bild, dans och drama i skolans arbete. Sundin (2003) skriver att det behövs 

estetisk- och kulturell uppfostran för att vi ska bli hela människor, och inte endast juridisk- 

och politisk uppfostran. 

Idag finns ett stort nätverk med bland annat danslärare, danspedagoger, danskonsulenter, 

Statens kulturråd och Institutet dans i skolan. Utbildningar på högskolenivå finns i Piteå med 

lärarutbildningen - inriktning dans, Danshögskolan med danspedagogutbildning i Stockholm 

samt högskolorna i Göteborg, Kristianstad och Karlstad universitet som har kurser med dans. 

Regionerna: Norrbotten, Värmland, Västra Götaland och Skåne, samverkar alla med syftet att 

förankra dansen i grundskolan samt att den presenteras som konstform på lärarutbildningar 

och i högskolor. Luleå tekniska universitet, Göteborgs universitet, Karlstads universitet och 

Kristianstads högskola har alla fyra fått särskilda medel från utbildningsdepartementet via 

regeringen för ett utvecklingsarbete med konstnärlig pedagogik i lärarutbildningen med dans 

som huvudsyfte (G. Lindqvist, 2004). 

Det finns kulturpolitiska mål som är utformade av kulturdepartementet på uppdrag av 

regeringen. Tanken med dessa mål är att de ska vara en utgångspunkt för all kulturverksamhet 

i samhället. Idag består de kulturpolitiska målen av: yttrandefrihet, jämlikhet, mångfald, 

självständighet, kulturarv, bildning och internationalisering. En av de viktigaste uppgifter som 

kulturdepartementet och statens kulturråd har är att barn och unga får ta del av kulturlivet 

(Statens kulturråd, 1996). 

Enligt Kulturdepartementet (2009) behöver samhället ett ledande kulturliv. Att kulturen kan 

inspirera och beröra, vilket kan bidrag till ett utvecklande samhälle samt att stärka den 

enskilda medborgaren. Kulturutbud ska finnas i hela landet i form av till exempel utbildning, 

upplevelser eller eget skapande av kultur. Kulturpolitikens uppgift är att skapa förutsättningar 

till kultur för alla och menar att även kulturarvet är av stor betydelse för att få perspektiv till 

samhället och dess utveckling, vilket kan berika individen. För barn och unga är kulturen 

mycket viktig menar kulturdepartementet. Genom att få skapa själv samt att få uppleva kultur 

kan barn och unga bevara och utveckla egna tankar, idéer, sin fantasi och kreativitet. 

Regeringen anser att de kulturpolitiska målen vi har idag bör förnyas, därför har 

kulturdepartementet fått uppdraget att utforma nya mål. Ett nytt mål som föreslås är:  

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med 

yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. 

Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets 

utveckling. (Kulturdepartementet, 2009)  

Vad regeringen idag satsar på för att ge skolor i hela landet möjlighet att ta del av kulturlivet 

är Skapande skola. Detta innebär att skolor kan söka pengar för olika kulturella aktiviteter 

(Kulturdepartementet, 2009).
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Kapitel 4 Metod 

Nedan följer beskrivning av varför vi valt intervju som metod i vår undersökning. Även en 

beskrivning om urvalet av informanter, genomförandet av undersökningen samt hur vi 

analyserat materialet. Enligt Backman (1998) presenteras metoddelen med underrubrikerna 

försökspersoner, material, procedur och databehandling. Vi har valt att utgå ifrån dessa samt 

underrubriken kvalitativa intervjuer. 

 

4.1 Kvalitativa intervjuer 

Det finns två olika typer av intervju den kvalitativa och den kvantitativa. Om syftet med 

undersökningen är att ta reda på individers tankar och resonemang används kvalitativ intervju 

till skillnad från den kvantitativa där man söker efter handlingsmönster- hur ofta och hur 

vanligt förekommande något är (Backman, 1998). Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer 

eftersom vi anser den lämpligast för vår undersöknings syfte. Kvale (1997) menar att denna 

metod ger flexibilitet i svaren då vi anpassar frågorna efter hur situationen ser ut, därmed har 

vi valt bort metoder som enkäter och observationer. Vi har formulerat våra intervjufrågor 

utifrån forskningsfrågorna och syftet. Därmed utformades sex huvudfrågor med flera 

följdfrågor vilka ställdes beroende på i vilken riktning samtalet fördes.    

 

Styrkan i kvalitativa intervjuer ligger i att intervju situationen görs i den vardagliga miljön 

och liknar ett vanligt samtal. Denna metod är den som vi utövar minst styrning på 

undersökningspersonerna. Vi strävar efter att den som blir intervjuad för utvecklingen av 

samtalet. Det gäller då att vi inte glömmer bort de frågor som vi är ute efter att belysa i vår 

studie, även om intervjun liknar ett vanligt samtal kan vi sedan vaska fram den information vi 

är ute efter (Holme & Solvang, 2001). 

 

Kvale (1997) menar att när en intervju genomförs finns det vissa krav på användbarhet i 

intervjun så som reliabilitet, det vill säga att metoden ska ge ett tillförlitligt resultat samt 

kravet på validitet, giltig information. Det ska dessutom finnas möjlighet för andra att kritiskt 

granska slutsatserna man gjort.  

 

4.2 Försökspersoner 
 

Kvale (1997) menar att fyra till sex intervjupersoner är lämpligt för en kvalitativ studie och 

detta för att kunna göra en mer grundlig analys av resultatet. De intervjupersoner vi valt ut är 

sex grundskolelärare som på ett eller annat sätt valt att jobba med dans i undervisningen. Det 

kan vara genom uppträdande på roliga timmen eller kontinuerlig dansundervisning under 

ledning av danspedagog eller danslärare. Vi har valt att fokusera på lärare i grundskolan 

eftersom det bland annat är där som dansen fortfarande inte har en självklar plats och inte är 

ett eget ämne. Vi har frågat en danslärare och en danspedagog och fått tips om vilka 

grundskolor och lärare som har erfarenhet av dans på sin skola. Vi började med att kontakta 

en danslärare som vi visste jobbat på olika skolor runt om i Stockholmsområdet, av henne fick 

vi flera kontaktuppgifter till lärare som kunde vara intressanta för vår undersökning. Även en 

danspedagog kontaktades för uppgifter till grundskolelärare som haft samarbete med en 

kulturskola.
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Totalt kontaktade vi tio lärare varav sex svarade. Dessa sex grundskolelärare som jobbar med 

elever från förskoleklassen upp till årskurs nio, deltog i vår undersökning. De deltagande 

består av en förskolelärare, två lågstadielärare varav en är idrottslärare, två mellanstadielärare 

och en högstadielärare i matematik. 

 

Får vi fel personer i vårt urval kan det leda till att hela undersökningen blir 

värdelös i relation till den utgångspunkt vi hade när vi började. Ett banalt 

exempel är om vi ska undersöka arbetslösa människor ska vi inte intervjua 

personer som har arbete eller de som inte vill ha något.(Holme & Solvang, 

2001, s. 101) 

 

I vår undersökning vill vi belysa och synliggöra de tankar och reflektioner som 

grundskolelärare har som jobbar med dans i sin verksamhet. För att kunna motivera andra 

lärare på andra skolor vill vi synliggöra deras argument och inte bara våra egna. För att uppnå 

reliabilitet i resultatet utlovades anonymitet vid intervjutillfället. 

 

4.3 Procedur 
 

Det var svårt att hitta tider för intervjuer eftersom många lärare, mitt i terminen är upptagna 

med utvecklingssamtal. Då vi väl bokat in intervjutider, åkte vi ut till skolorna för att 

genomföra intervjuerna i deras miljö. Fem av sex intervjuer kunde göras i en avskild miljö på 

skolan, exempelvis i ett lärarrum. Kvale (1997) anser att analys av intervjuerna underlättas 

med hjälp av inspelat material som sedan transkriberas, därför har vi utfört intervjuerna med 

bandspelare samt skriftliga anteckningar. Kvale menar även för att få tillförlitlighet och 

giltighet i resultatet valde vi att vara två som genomförde intervjuerna. 

 

En av intervjuerna genomfördes i ett personalrum där andra lärare sprang fram och tillbaka 

och pratade högt vilket störde intervjun. Den yttre miljön som intervjun sker i bör vara lugn 

och störningsfri.(Ekholm & Fransson, 2006, s.21) När vi lyssnade på bandet var det svårt att 

höra vad hon sa men under intervjun hade vi det i åtanke och antecknade då flitigt. 

 

Genomgående koncentrerade sig en av oss på att intervjua medan den andre antecknade, detta 

gjorde det möjligt för intervjuaren att komma djupare in i samtalet eftersom en hela tiden 

kunde fokusera på intervjupersonens svar. Vi fann detta som ett mycket bra sätt i efterhand 

när vi lyssnade igenom banden på grund av att det gav oss två resultat av varje intervju som 

senare kunde jämföras mot varandra och sammanställas. 

 

4.4 Databehandling 

 
När alla intervjuer var gjorda satte vi oss ner för att lyssna igenom banden. Längden på 

intervjuerna varierade från 10 min-22 min, detta berodde på att lärarna hade olika möjligheter 

att avsätta tid för våra intervjuer. 

Efter första gången vi lyssnade igenom banden kan vi konstatera att intervjuerna 

genomgående består av mycket skratt och situationen känns avslappnad. Vi transkriberade 

intervjuerna för att underlätta vidare bearbetning. Ingen av de intervjuade hade problem med 

att intervjun bandades. Trots lärarnas olika erfarenheter av dans, uppmärksammade vi att de 

hade liknande svar på våra frågor. Andra gången vi lyssnade igenom de inspelade intervjuerna 

uppfattade vi mer detaljer och nyanseringar i svaren av de olika lärarna.  
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Förutom ljudupptagning gjordes anteckningar under intervjuerna. Som tidigare nämnts 

fokuserade då en av oss på att skriva ner så mycket som möjligt av samtalet. Därefter 

renskrevs varje intervju som sedan sammanställdes med det transkriberade materialet för att 

få en helhet. En tredje sammanställning av allt material gjordes för att vaska fram det 

väsentliga som svarar till våra forskningsfrågor och syfte (Holme & Solvang, 2001). 

Kapitel 5 Resultat 

Nedan redovisas resultatet i koppling till våra tre forskningsfrågor: 

 Varför och hur har lärare valt att arbeta med dans? 

 Anser lärarna att dansen kan bidra med något i det övriga lärandet, och i så fall vad? 

 Grundar lärarna sitt arbete med dans utifrån styrdokumenten eller något annat? 

Vi har valt att sammanfatta intervjusvaren och presentera dem utifrån våra forskningsfrågor 

och därmed kan vi lättare dra paralleller till studiens syfte. För att se kompletta intervjufrågor 

och svar hänvisar vi till bilaga 1 och 2 (Backman, 1998). 

 

5. 1 Resultat i koppling till forskningsfrågorna 

Syftet med vår undersökning är att beskriva, analysera och synliggöra lärares reflektioner om 

dans som kunskapsområde och pedagogiskt verktyg i grundskolan. Utifrån våra tre 

forskningsfrågor så har vi genom intervjusvaren kommit fram till följande resultat. 

5.1.1  Varför dans? 

Forskningsfråga 1: 

Varför och hur har lärare valt att arbeta med dans? 

Eleverna till lärare A, B, C och D har någon form av obligatorisk dansundervisning i ledning 

av utbildad danslärare eller danspedagog. På skolan där lärare A jobbar har de just nu 

koncentrerat sig på åk 3-5 som har projektet genusdans. De har valt detta genom erbjudande 

från den kommunala kulturskolan. Lärare B och C har under längre period haft dans på 

schemat i alla klasser på skolan. Detta kom till på grund av initiativ från en danspedagog. 

Lärare D har jobbat med dans integrerat med ämnet matematik under två års tid och har valt 

denna form för att de ville ge eleverna andra inlärningsstilar än de traditionella. Tack vare ett 

bidrag från projektet Skapande skola kunde idén bli verklighet. Lärare E och F har jobbat med 

dans på olika sätt både i projektform med danspedagoger under kortare perioder samt som ett 

inslag under ämnet idrott. Här har dansen även tagits in i klassrummet som ett avbrott av 

ordinarie undervisning. När danspedagoger utifrån jobbat i skolan har detta varit på grund av 

en förälders initiativ i samarbete med Kultur i länet. Även fritidspedagogens intresse har 

resulterat i mer dans med elever på denna skola.  
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Resultaten i denna forskningsfråga visar alla på varierat syfte med dansundervisning. Några 

lärare har valt att integrera dans med andra ämnen medan några har erfarenheter av dans som 

eget ämne. Vår studies resultat visar att en del skolor har obligatorisk dansundervisning och 

andra skolor i projektform. Intervjusvaren ger information om att dansundervisningen på 

respektive skola har startats på enskilda personers initiativ och inte ifrån regeringens, 

kommunens eller skolans direktiv. Med detta resultat är frågan om hur dans som skolämne 

ska få en plats i skolan. Även om det skrivs om dans i Lpo94 så behövs kursplaner, mål och 

riktlinjer för ämnet dans. Därmed kan dansundervisningen etableras och bli på lika villkor för 

alla, elever som lärare.  

5.1.2  Positiva effekter av dans 

Forskningsfråga 2: 

Anser lärarna att dansen kan bidra med något i det övriga lärandet, och i så fall vad? 

Lärare A, D och E menar att dansen kan stärka självförtroendet och självkänslan vilket visar 

sig i andra situationer i skolan. Lärare D och E betonar vikten av självsäkerhet som gör att 

eleverna vågar stå för det egna. Elevernas inlärning stärks tack vare rörelsen menar lärare C. 

Hon tycker dessutom att det är bra att dansen kan integreras i det övriga lärandet. Lärare C 

hävdar att efter danslektionerna infinner sig ett lugn och större koncentration i klassrummet, 

även lärare F är inne på samma spår. Han menar också att det matematiska tänkandet hos 

eleverna stärks genom olika rörelsemönster inom dansen. Kreativiteten hos eleverna ökar 

genom dansen menar lärare D, vilket behövs i andra ämnen. Dansen kompletterar övrigt 

lärande och eleverna får visa andra sidor av sig själva vilket leder till att både individen och 

gruppen stärks säger lärare B.  

Lärarnas svar resulterar i deras uppfattning hur dans stärker både individ och grupp, vilket de 

menar även hjälper vid inlärning och kunskapsutveckling i andra skolämnen. Ingen av de 

intervjuade lärarna hänvisar till någon forskning inom detta ämne. De har heller inte själva 

gjort någon undersökning om det är ett faktum att eleverna (individ och grupp) stärks med 

dansundervisning eller om det bidrar till övrig inlärning. Lärarna baserar detta utifrån deras 

egna erfarenheter vars elever har eller haft dans i skolan.  

5.1.3  Dans utifrån styrdokument 

Forskningsfråga 3:  

Grundar lärarna sitt arbete med dans utifrån styrdokumenten eller något annat? 

Lärare A säger att det är en tillfällighet att de jobbar med dans och att intresset kommer från 

elever samt några dansintresserad lärare. Lärare B och C grundar sitt långvariga arbete med 

dans på alla de positiva faktorer som de med åren märkt kommer med dansen. Lärare D 

berättar att deras val av arbetet med dans kom från en speciallärare hennes argument var, att 

ge eleverna nya inlärningsstilar. Två av de sex lärare vi intervjuat grundar sitt val av arbetet 

med dans utifrån styrdokumentet Lpo94, vilket är lärare E och F. Lärare E nämner även ett av 

skolans uppdrag i läroplanen där det står att dans ska vara inslag i skolans verksamhet. 
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Detta resultat visar att få lärare grundat sitt arbete med dansundervisning utifrån 

styrdokumenten och i likhet med resultaten i första och andra forskningsfrågan är all 

dansundervisning i denna studie baserad på enskilda personers intresse, syfte och 

erfarenheter. För en etablering av dans som eget skolämne måste vi veta vad vi ska utgå ifrån 

och vilka mål vi ska uppnå. Därför är det inte tillräckligt med vad det står i dagens 

styrdokument att dans ska vara ett inslag i skolans verksamhet (Lpo94). 

5.1.4  Sammanfattning – Varför ska vi dansa i skolan 

 

Alla informanter i vår undersökning har varit positivt inställda till de arbeten med dans som 

gjorts på deras skola. De har alla pekat på olika positiva effekter som dans kan ge för 

elevernas kreativitet, självförtroende, självkänsla, samarbetsförmåga och rörelsens betydelse. 

Samt kopplat alla dessa faktorer till det övriga lärandet. De menar att dansen bidrar till det 

övriga lärandet genom exempelvis olika temaarbeten inom andra kunskapsområden i skolan. 

Frågan är då om denna kunskap om dans är tillräcklig eller om det krävs vidare utbildning av 

lärare och skolledare för att dansen ska få ta plats i skolans värld? Våra informanter har 

väldigt olika kunskap om dans vilket märks i våra samtal med dem. En ovana finns att prata 

om dans, även de som jobbat länge med dans på schemat har svårt att formulera sig kring 

dans samt hitta djupare mening med varför dansen ska finnas i skolan. Med detta resultat kan 

vi se likheter och dra paralleller till denna studies bakgrund med dans i skolans fem aspekter 

Genom lärarnas svar finner vi att de berört tre av de fem aspekterna. Den kinestetiska 

aspekten där lärarna pratar om rörelsens betydelse, den sociala aspekten där samarbete 

benämns som viktigt och den estetiska aspekten som de menar bidrar till ökad självkänsla och 

självförtroende. Med detta visar lärarna att de har en översiktlig kunskap om vad dans i 

skolan kan bidra med. Dock saknar lärarnas svar djupare förståelse om dans som konstform. 

Då inga kursplaner finns utarbetade för ämnet så har dans inte samma status i skolan som de 

andra ämnena, vilket gör att även vi danslärare ställer oss frågan varför ska vi dansa i skolan. 

 

Kapitel 6 Diskussion  
 

6.1 Metoddiskussion 
 

Med vår studie har vi fått nya perspektiv på varför lärare som inte har dans som huvudämne 

väljer att jobba med dans i skolan. Dessutom ville vi synligöra deras reflektioner kring dans 

och lärande. Vi själva som danslärare ser förmodligen inte alltid dansen med samma ögon 

som grundskolelärare gör. I vårt blivande yrke kommer vi att möta elever och lärare som inte 

alltid förstår vad dans kan vara och bidra med i skolan både som eget kunskapsämne och i det 

övriga lärandet. Vi tycker därför att det är viktigt för oss att försöka förstå deras synsätt. I 

efterhand har vi upptäckt att vi omedvetet sökt någon form av bekräftelse på om dans anses 

fylla en viktig funktion hos eleverna i skolan. Vi har försökt vara neutrala i frågorna om 

varför lärarna valt att arbete med dans och varför de tycker att vi ska ha dans på schemat. 

Eftersom dansen starkt präglar oss personligen och en ovana finns kring intervjuteknik har 

detta bidragit med svårigheter till distansering och ett kritiskt förhållningssätt. Enligt Kvale 

(1997) kräver den kvalitativa intervjun träning och erfarenhet för att inte styra informanterna 

och ställa ledande frågor. Detta kan ha påverkat resultatet då både vi och de intervjuade har en 

positiv inställning från början och då har svårt att urskilja några negativa aspekter.  
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Redan från början av denna studies process valde vi att fokusera på grundskolelärare i urvalet 

av undersökningspersonerna. Av ren tillfällighet fick vi en jämn spridning av lärare som 

jobbar i olika årskurser i hela grundskolan. Resultatet tror vi gav ett ärligt svar då vi 

inkluderat alla lärare från förskolan till högstadiet, inte bara att dans är till för några i en 

specifik ålder och skola.  

 

Efter vi genomfört alla våra intervjuer och bearbetat materialet ser vi att svaren inte är så 

djupgående som vi förväntat oss. De intervjuade har svarat mer övergripande och generellt på 

varje fråga. Vi tror att detta kan bero på tidsbrist vid intervjutillfället och att vi inte låtit dem 

förbereda sig tillräckligt inför intervjun. I efterhand inser vi att om vi hade skickat ut 

intervjufrågorna till lärarna innan intervjun ägde rum hade de kanske gett mer specifika och 

djupgående svar. En annan faktor till att resultatet är bristfälligt kan bero på lärarnas 

okunskap om dans. Mellanstadieläraren A som jobbar med danslärare eller danspedagoger 

verkar sakna tid för resonemang kring hur arbetet med dans kan läggas upp och varför. I dessa 

fall har läraren haft svårare att motivera eleverna till varför det ska dansa på skoltid, vilket kan 

försvåra dansens plats i skolan. Under våra intervjuer tror vi att det kan ha varit svårt för 

lärarna att ge mer utförliga svar på grund av olika omständigheter, exempelvis 

störningsmoment i miljön och tidsbrist. Det kan även bero på att våra intervjufrågor var för 

övergripande och därför gav oss övergripande svar (Ekholm & Fransson, 1992). 

 

Förskolelärare C hade bara möjlighet att avsätta 10 minuter till vår intervju och vi frågar oss 

då om denna verkligen kan räknas till en kvalitativ intervju? Vi övervägde därför om vi skulle 

ta med denna korta intervju i vår undersökning men kom fram till att ändå presentera den, 

eftersom svaren trots tiden var innehållsrika.  

 

Det har underlättat mycket för oss att vi varit två personer som genomfört intervjuerna. I 

likhet med Kvale (1997) så förstärks tillförlitlighet och giltighet i resultatet då man är två. 

Båda har då kunnat koncentrera sig på varsin uppgift, ställa frågorna och anteckna. I 

bearbetningen av materialet har vi också stött på meningsskiljaktigheter i våra olika 

uppfattningar om vad som sagts och vad de menat med detta. Våra tolkningar har sett olika ut 

exempelvis i intervjun med mattelärare D. I intervjufråga två där vi samtalade om hur de 

jobbat med dans på skolan, berättade informanten om ett planerat projekt där dans och bild 

samt dans och svenska ska integreras. Där uppfattade en av oss att det var bild och svenska 

som skulle integreras istället för dans integrerat med dessa två ämnen var för sig. När dessa 

situationer uppstått har det varit bra att vi även bandat intervjuerna då vi kunnat gå tillbaka 

och lyssna igen på vad som sagts, detta har tydliggjort svaren. 

 

Vi anser att metoden kvalitativ intervju har varit rätt val i förhållande till studiens syfte. I 

enlighet med Backman (1998) så är syftet med en kvalitativ intervju att få fram 

informanternas resonemang kring ett ämne, i vårt fall ämnet dans. Dock ser vi i efterhand att 

ännu en metod troligen hade gett mer validitet och reliabilitet i resultatet. Exempel till fler 

metodval är observationer under och efter danslektionerna och enkät med eleverna. 



 18    

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

6.2.1  Dans som kunskapsområde i skolan 

Vår första forskningsfråga Varför och hur lärare valt att arbeta med dans resulterar i att fyra 

av sex lärare beskriver hur de arbetar med dans som ett obligatoriskt inslag i skolans 

verksamhet. Två av dem, lärare B och C har längre erfarenhet av dans på schemat än de 

övriga lärarna och ser dansen som ett självklart skolämne. De andra två lärarna, A och D har 

valt att jobba med dansen integrerat i den övriga undervisningen. Lärare E och F har endast 

jobbat med dans som projektform i kortare perioder och som inslag på idrottslektionerna. Vi 

uppfattar att lärarna som har mer erfarenhet av dans i skolan har lättare att se vilka vinster 

dansen ger eleverna både som eget kunskapsområde och i det övriga lärandet, än de som haft 

dans under kortare perioder. De uttrycker dansen mer som en ”kul grej” och som ett avbrott i 

skolans ordinarie undervisning. Vi tror på dansen som eget kunskapsområde i skolan men 

även där dansen integreras i den övriga undervisningen. Wigert (1993) skriver om 

Montessoris metod där dansen var ett hjälpmedel för barn med läs- och skrivsvårigheter och 

där hon menade att intelligensen utvecklas i samband med hjälp av rörelseträning. Precis som 

Montessori menar förskoleläraren C att dansen kan bidra till språkinlärningen och påstår sig 

veta att rörelsen är viktig för inlärningen. Detta resultat kan vi även koppla till Deweys 

Learning by doing, att rörelsen kan bidra till all inlärning (både i praktiska och teoretiska 

ämnen), vilket både Sundin (2003) och Steinberg (1994) skriver om. Kan man påvisa dessa 

samband med hjälp av forskning för att bland annat stärka dansens befintlighet i skolan då 

tror vi att så småningom dans även blir ett eget ämne, med egna mål och kriterier utformade i 

en kursplan. Detta är dessutom en nödvändighet i skolans värld för att inte dansen ska 

betraktas som flum och inte tas på allvar. 

Sjöstedt Edholm och Wigert (2005) menar att lärandesituationen i skolan försvårar 

danspedagogens undervisning med dans med ett måste att motivera eleverna. Med detta 

menar de att alla elever inte vill dansa på grund av olika intressen. I vår studie är det ingen av 

lärarna som tar upp detta som ett hinder. Lärarna menar att får eleverna inte möjlighet att 

prova på dans, vet de inte heller vad de väljer bort. Alla elever har olika intressen av olika 

ämnen i skolan men måste ändå ta del av alla kunskapsområden. 

Fler slutsatser vi kan se av studiens resultat är att valet av dans kommer ifrån olika personers 

intresse, som till exempel ifrån lärare, föräldrar, elever, fritidspersonal och danspedagog. För 

att dansen ska betraktas som ett kunskapsområde krävs kanske att både politiker, skolledare 

och rektorer kommer med argument för dansens plats i skolan. Som det ser ut idag och som vi 

uppfattar våra informanter är det brist på tid, pengar och kunskap kring varför vi ska dansa i 

skolan. Det krävs idag mycket av lärarna på skolan för att utformningen av 

dansundervisningen ska bli på bästa sätt för alla. Det är andra ämnen i skolan än de estetiska 

som prioriteras och ”räknas” i svenska grundskolan. I andra länder som exempelvis Kanada 

och Finland räknas alla ämnen som lika viktiga och bidragande till elevernas resultat och 

utveckling, man ser även till processen och inte bara färdig produkt (Bamford, 2006 och 

Höglund, 2009).  
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6.2.2 Dans i övrigt lärande 

 

Resultaten i vår andra forskningsfråga om lärarna anser att dansen kan bidra med något i det 

övriga lärandet, och i så fall vad visar att de alla intervjuade lärare anser att dansen kan bidra 

till övrigt lärande. Alla lärarna i vår studie tar upp dansens och rörelsens betydelse för övrig 

inlärning, att det stärker både individ och grupp vilket de menar har betydelse för kreativiteten 

och utvecklingen i alla ämnen (Törnquist, 2006 och Ericsson, 2008). Här kan vi åter koppla 

lärarnas ord till dans i skolans aspekter, det är den kinestetiska -, den estetiska - och den 

sociala aspekten som berörs. Varför kan lärarnas reflektioner kopplas till just dessa tre 

aspekter och inte alla fem? Kanske beror detta på vad lärarna tror att dansen medför och att 

dessa tre aspekter är mer självklara än de andra två, den kulturella - och den emotionella 

aspekten. Vi tror också att de tre mest berörda aspekterna är präglade i skolans värld att 

lärarna lättare talar om dessa. 

 

Mattelärare D menar att dansen blir en del av ämnet matematik på hennes skola, hon menar 

även att dansen ger eleverna en ny inlärningsteknik för att de ska uppnå ett bättre resultat i 

matematik. Vi ser detta som att dansen blir ett hjälpmedel för att nå målen i kursplanerna för 

ämnet matematik och betraktas då inte som ett eget kunskapsområde. Idrottsläraren F har 

uppmärksammat dansens sätt att jobba med rörelsemönster som han menar bidrar till det 

matematiska tänkandet. Här bryter de från de traditionella inlärningstekniker som finns och 

försöker få eleverna att tänka i nya banor och lära sig på flera sätt (Steinberg, 1994).  

 

Mottagandet av dans i kombination med matematik varierade hos eleverna vilket både vi och 

matteläraren tror beror på inställningen hos lärarna. I början var lärarna skeptiska till 

mattedansen vilket kan ha påverkat eleverna. Det behövs en samlad positiv inställning hos 

lärarlaget i matematik för att detta ska få genomslag och för att dansläraren inte ska bli en 

slags ”gubben i lådan” som inte får chans att bli en del av skolans verksamhet. Vi menar att 

det som är nytt och det som man har lite kunskap om tar tid att etableras och kräver enad front 

hos alla inblandade (Intervju med lärare C och D).  

 

Matematiklärare D har ett nära samarbete med dansläraren på denna skola. De har 

tillsammans utarbetat mål och riktlinjer för mattedansen. Även om det har tagit tid så har det 

idag blivit en del av mattematikämnet, därmed vet både lärare och elever vad som gäller för 

detta ämne. I projektet med genus och dans som lärare A arbetar med, finns inga mål och 

riktlinjer utarbetade. Detta bidrar till att varken dansläraren, lärare A och eleverna vet vad 

som förväntas och vad målet är med genusdans. Risken med detta blir då att dans betraktas 

som oseriöst, likaså genusvetenskap. Att jobba med dans i övrigt lärande kräver samarbete 

och engagemang mellan alla parter för att det ska får legitimitet i skolan.
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6.2.3 Dans i styrdokumenten 

 

Vår tredje forskningsfråga om lärarna grundar sitt arbete med dans utifrån styrdokumenten 

eller något annat visar intervjuresultaten på att det är två av de sex lärarna som grundat 

arbetet med dans utifrån styrdokumenten. Det är lärare E och F som nämner Lpo94 varav en 

utav lärarna tydligt beskriver vart i Lpo94 det står att dans ska vara inslag i skolans 

verksamhet. Vi kan genom våra intervjuresultat dra en slutsats till att många lärare i denna 

studie inte vet varför de har dans och att de troligen inte vet att det står skrivet om dans i 

läroplanen. En av de faktorer som kan ha påverkat detta resultat kan vara att vi under 

intervjun ställde frågan vad grundar ni ert val av dans på? Därmed nämnde vi inte 

styrdokumenten, utan vår tanke var att de själva skulle nämna styrdokument som Lpo94 ändå, 

om de utgått ifrån detta. Enligt Holme och Solvang (1997) är det viktigt att inte ställa ledande 

frågor där undersökningspersonerna kan svara ja eller nej på. Vi antog att fler av lärarna 

skulle haft styrdokumenten som underlag till valet av arbetet med dans. Detta på grund av att 

det omnämns vid flera tillfällen i Lpo94, vilket vi haft som en utgångspunkt i vår studie.  

 

Dans som eget ämne i skolan med egen kursplan kan i nuläget i Sverige inte bli verklighet. 

Detta beroende på att tillräckligt med utbildade danslärare finns ännu inte för att täcka 

behovet i Sveriges alla skolor. Vi ser en positiv framtid där efterfrågan av dans i skolan 

kommer öka, då behöver lärarutbildningar och dansutbildningar samarbeta för att täcka 

behovet och nå ut till alla elever.   

 

6.2.4 Tidigare forskning  

 

För vår del som danslärare är det viktigt att sätta sig in i grundskolelärares tankar och 

reflektioner kring dans som kunskapsområde och pedagogiskt verktyg i skolan för att skapa 

förståelse för de svårigheter och möjligheter vi kan mötas av i skolans värld. Det är även 

intressant att studera tidigare forskning som gjorts inom detta område. Under vår studies 

process har det varit svårt att hitta tidigare forskning om just dans och lärande, däremot har vi 

hittat tre avhandlingar, Bunkefloprojektet, The wow factor och Att iscensätta lärande som alla 

belyser rörelsens och estetikens betydelse för inlärning. Det finns mer forskning inom detta 

område, kanske är det därför våra informanter berör just den kinestetiska - och den estetiska 

aspekten? Vår studie visar att lärarna kopplar den motoriska träningen och rörelsens betydelse 

till övrig inlärning, likaså visar Bunkefloprojektets resultat. Bunkefloprojektet har inte utgått 

ifrån dansen, utan fysisk aktivitet på olika sätt (Ericsson 2008). Räcker det då med mer fysisk 

aktivitet i skolan exempelvis fler idrottslektioner eller kan dansen bidra med något mer?  

 

Den avhandling som handlar om dans i skolan är Anna Lindqvists Dansens plats i skolan. 

Precis som enkätresultaten i Lindqvists studie visar våra intervjuresultat att de som jobbat 

med dansundervisning en längre tid kan uppfatta fler positiva effekter hos eleverna än de som 

haft dans under kortare perioder. En annan likhet mellan hennes studie och vår är att 

inlärningen kopplat till dansundervisningen undersöks. Vår andra forskningsfråga visar då 

resultatet att alla sex intervjuade lärare tar upp dansens betydelse för inlärning.  
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Tidigare pedagoger och filosofer som Vygotskij, Montessori, Dewey, Comenius, Rousseau, 

Pestalozzi och Buchanan belyser alla dansens, rörelsens och rytmens betydelse i utbildning. 

Idrottslärare F i vår studie betonar vikten av fri rörelse för barn precis som Comenius gjorde 

på 1600-talet.  Det är intressant att se likheter mellan pedagoger som verkat för mer än 100 år 

sedan med de lärare som vi intervjuat. De talar alla om vikten av dans i grundskolan på ett 

positivt sätt med utgångspunkt i den kinestetiska aspekten (Wigert, 1993, A. Lindqvist, 2007 

och Björklund Dahlgren, 1990). 

 

Vår studies resultat har i likhet med A. Lindqvist lyft fram lärares egna ord och reflektioner 

om vad de tycker att dansen tillför eleverna, följande presenteras några liknande svar vi fått: 

våga uttrycka sig både på danslektionerna samt i klassrum, lyssna, förstå och minnas 

instruktioner, ökad kroppsmedvetenhet, musik och rytmens betydelse, samarbetsträning, 

glädje och lust, fantasi och nya idéer. Alla dessa faktorer anser vi utifrån vår studies resultat är 

viktiga oavsett ämne i skolan. Men när tränas detta, när får eleverna chans att utveckla dessa 

egenskaper? I all sorts undervisning i skolan bör detta få mer fokus för att skapa en trygg, 

kreativ och lustfylld miljö. Vilket i sin tur bidrar till ökad motivation för kunskapsinlärning. 

Om skolans uppdrag är att skapa goda samhällsmedborgare (Lpo94) måste eleverna ges 

möjlighet att bland annat öva samarbete samt utveckla empati för andra människor. Detta är 

också ett syfte med dans i skolan, vilket många lärare idag inte vet.  

 

6.2.5 Framtid 

 

Det är viktigt med utbildade danslärare i skolan (Lindqvist, 2007 och Bamford, 2006) för att 

dansundervisningen ska bli givande och att statusen kring dans i skolan höjs. Som vår studie 

visar finns det en okunskap om dans hos lärare ute i skolorna. Det kan bidra till att det blir 

svårare för oss danslärare att motivera vår plats i skolan speciellt när de måste prioritera både 

tid och pengar. Ett starkt argument finns i regeringens kulturpolitiska mål för att alla barn och 

unga själva ska få skapa och uppleva kultur - detta för att utveckla egna tankar, idéer, fantasi 

och kreativitet (Kulturdepartementet, 2009). Med dansen kommer alla ovan nämnda faktorer 

in och skolan gör det då möjligt att alla barn för ta del av kulturlivet. För att nå ut med kultur 

till alla barn och unga är skolan en bra arena.    

 

Vi tycker det är intressant att se hur dansen har följt med i utbildningens historia. Dansen har 

inte fått mycket fokus men ändå funnits där av olika anledningar genom tider och 

århundraden, som Wigert (1993) skriver. Redan från antika Grekland tills idag så benämns 

dansens, rörelsens och rytmens betydelse som en viktig del i utbildningen av pedagoger, 

filosofer och dansare. Då frågar vi oss vad det egentligen är som stoppat utvecklingen av dans 

inom utbildning? I Sverige kan det vara som Wigert (1993) skriver att kyrkan stämplat dansen 

som synd men hade kyrkan en stor påverkan i hela det svenska samhället? Detta kan vara en 

intressant fråga till fortsatt forskning, hur dansens utveckling i utbildning har skett i 

förhållande till samhällets utveckling.  
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Avslutningsvis kan vi sammanfatta vår studie genom att vi fått djupare förståelse varför 

grundskolelärare anser att dansen är viktig i skolans värld. Lärarna har gett oss många 

positiva reflektioner men har begränsad kunskap samt svårigheter att formulera och motivera 

dansens plats i skolan. En bidragande faktor till detta kan vara att lärarna inte mött dans i 

lärarutbildningen. Vårt syfte med denna studie är att lyfta fram och synliggöra lärarnas 

reflektioner oavsett hur djupgående svaren är. Lärarna har berört tre av dans i skolans fem 

aspekter trots att de troligen inte känner till dem. Det är inte bara vi danslärare som ser 

positiva effekter av dans i skolan utan även de lärare som ingått i vår undersökning. Det är av 

intresse för oss att få andra lärares reflektioner kring dans både som eget kunskapsområde och 

integrerat med andra ämnen. Vi har även fått en förståelse att det tar tid att etablera dans som 

eget kunskapsområde i skolan. Vi hoppas på en framtid där alla barn och unga för möta 

dansen i skolan, dock inte bara som ett vagt inslag under idrottslektionerna utan som ett 

inspirerande och glädjefyllt kunskapsområde. 
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Bilaga 1 Intervjumall 

1. Vilka erfarenheter har ni av dans på er skola? 

-dans i andra ämnen ex. idrott? 

-skolbal pardans? 

-dans vid avslutningar? 

-dans i skolan under ledning av danspedagog? 

 

2. På vilket sätt har ni arbetat med dans på er skola? 

-hur länge har ni haft dans i skolan? 

-är någon lärare med under danslektionerna? 

-är dansen integrerat i något annat ämne? 

 

3. Kan ni nämna några viktiga och centrala aspekter i undervisningen med dans? 

-varför dans? 

 

4. Anser du att dansen kan bidra med något i det övriga lärandet, eller inte? 

-vad? 

 

5. Vad grundar ni ert val av arbetet med dans? 

-Lpo? 

-rektor? 

-projekt? 

-eget inititiv? 

-inspirerad av andra exempel/skolor 

 

6. Vilka funktioner anser du att dans kan ha för den enskilda individen samt för 

gruppen/klassen? 

 

 

 

 



   

Bilaga 2 Intervjufrågor och svar 

Nedan presenteras lärarna A-F och deras svar på respektive fråga i våra intervjuer. 

Beskrivning av lärare A-F: 

A: Svenskalärare på mellanstadiet - 2,5 år med dans i skolan. 

B: Mellanstadielärare - 19 år med dans i skolan. 

C: Förskolelärare - 19 år med dans i skolan. 

D: Mattelärare på högstadiet - 2 år med dans i skolan.  

E: Lågstadielärare - Dans i projektform. 

F: Idrottslärare på lågstadiet - Dans i projektform samt på idrottslektionerna. 

 

Fråga 1: Vilka erfarenheter har ni av dans på er skola? 

Svenskalärare A)  

På denna skola har de haft dans i 2,5 år. Just nu har årskurs 3-5 något som kallas 

för genusdans. Där varje klass åker till en kulturskola vid sju tillfällen/klass/ år. 

De har även inslag av dans på idrottslektionerna med främst pardans för årskurs 

6-9, samt annan dans under ledning av en dansintresserad resurslärare som 

tillför dans för årskurs 3-9.  

 

Mellanstadielärare B)  

Här berättar läraren att de haft dans på schemat sedan 1990, alltså i 19 år. Det 

har varit alla klasser från förskoleklass till årskurs 6. De har alla haft 

obligatorisk dansundervisning med 1 lektion per vecka under ledning av en 

danspedagog. Dans på idrottslektionerna förekommer någon enstaka gång, men 

det är beroende på idrottslärarens initiativ. Förutom dans på ordinarie lektionstid 

får dansen en stor plats på jul- och sommaravslutningar, som till exempel den 

årliga juldansen på ett museum i Stockholmsområdet.  

 

Förskolelärare C)  

Denna lärare arbetar på samma skola som lärare B och har därför liknande 

erfarenheter med dans i skolan under 19 år. Det har varit obligatorisk 

dansundervisning med ledning av en danspedagog för alla elever på skolan.  

 

Matteläraren D)  

Hon berättar att de är inne på sitt andra år med dans, och här kallas formen 

”mattedans.” Dansen integreras i matematiken och blir därmed en del av det 

ämnet. På idrottslektionerna finns en liten del med dans, det förekommer 

undervisning i pardans, som en förberedelse till skolbalen i årskurs 9. Ibland har 

det även kommit en danspedagog/danslärare utifrån för att hålla i en workshop 

med bl. a streetdance. Lärare D berättar även att årskurs 9 årligen har en cabaret 

där det kan innehålla både dans, musik, trolleri och spex, men vilket tränas på 

deras egen tid och inte på skoltid. 

 

Lågstadieläraren E) 

Berättar att de har haft dans vid skolavslutningar och även dansundervisning 

under ledning av en danslärare i projektform. 

 

 

 

 



Idrottsläraren F)  

På idrotten förekommer danslekar, barnens fria fantasi till rörelse/dans, styrd av 

musik. Det har tidigare år haft en pedagog i skolan som haft uppvisningar med 

eleverna. Barnen har dansat ringdans vid julgransplundring. På skolan har de 

även haft en danslärare i skolan som har undervisat barnen. 

 

Fråga 2: På vilket sätt har ni arbetat med dans på er skola? 

Svenskalärare A) 

Fokus med dans ligger just nu på genusdansen med ledning av danspedagog i 

samarbete med kulturskolan i deras kommun. Kulturskolan skickar årligen ut en 

katalog med kulturerbjudanden och detta år blev det just genusdans för denna 

skola. Klassläraren är alltid med och observerar på danslektionerna. De ska även 

sätta upp en musikal på skolan, där man på elevens val kan få välja om man vill 

medverka. Läraren säger att det främst kommer baseras på teater men även 

inslag av dans kommer att vara med. 

 

Mellanstadielärare B) 

Berättar att klassläraren alltid är med på danslektionerna, men på olika sätt.  De 

har jobbat med olika teman som till exempel mattedans och historiska danser, 

vilket hon menar att en viss integrering sker mellan dansen och andra ämnen. 

Nytt för detta läsår är att det endast är obligatorisk dansundervisning från 

förskoleklass till årskurs 3, och inte som tidigare obligatoriskt upp till årskurs 6. 

Däremot kan årskurs 4-6 välja dans som elevens val och ibland jobbar de i 

projektform med dans på olika sätt. Hon berättar även att dansen bemöts bra av 

eleverna, oftast av både flickor och pojkar. 

 

Förskolelärare C) 

Hon menar på att kompanjonlärarskap alltid finns och att det är viktigt. Även 

hon påstår att eleverna möter dansen bra, att de är positiva till 

dansundervisningen. Att dansen kan väva in andra ämnen och att de ofta arbetar 

med teman som mattematik, svenska, språket (läs- och skrivinlärning) och 

årstider. 

 

Mattelärare D) 

På denna skola är mattedansen i fokus på grund av ett skapande skola projekt.  

Det är främst årskurs 7 som har obligatorisk mattedans, men även årskurs 8 får 

detta år enstaka danslektioner i block för att följa upp från förra året då de gick i 

årskurs 7 och hade obligatorisk mattedans. Bemötandet av dansen är med 

blandade känslor ifrån eleverna, några är mer positiva till det än andra. Denna 

lärare berättar att de även pratat om att integrera fler ämnen med dansen som 

bild och svenska. 

 

Lågstadielärare E) 

Hon har inte mycket erfarenheter av hur de jobbat med dans på skolan då hon 

berättar att hon endast jobbat där 1,5år. Under vårterminen -09 hade de 

dansundervisning en gång per vecka med alla klasser från förskoleklass till 

årskurs 3 under ledning av en danslärare. Eleverna tränar även dans på idrotten 

säger hon och att de haft disco i klassrummet med 30 barn. Att de tycker om att 

dansa till musik men på disco blir det i friare form. Skolan har också haft en 

”läsfest” med dans på skolgården. Idrottsläraren har varit med på 



   

danslektionerna som hållits. På denna skola har dansen inte integrerats med 

något annat ämne, men läraren berättar att de har haft Michael Jackson som 

kulturpersonlighet och då har barnen själva tränat på fritids till hans musik och 

gjort flera uppträdanden inför sina kamrater. 

 

Idrottsläraren F) 

På idrotten har upplägget varit detsamma de senaste fem åren, det vill säga att 

dans har varit en återkommande aktivitet under idrottslektionerna. Den typ av 

dans är den fria dansen då barnen själva väljer sitt uttryckssätt. Ofta i form av en 

lek där dans ingår. Lärare F berättar att utveckling med dans har skett då 

danspedagoger kommit utifrån och gett honom nya idéer och tankar hur han 

själv kan jobba med dansen. Då danspedagoger varit där och undervisat är han 

oftast med på lektionerna men det kan även vara en annan pedagog på skolan 

som medverkar. Det är dock inte alltid någon lärare från skolan är med men han 

anser att detta inte är så nödvändigt eftersom han själv är ensam med barnen på 

sina idrottslektioner. 

 

Fråga 3: Kan ni nämna några viktiga och centrala aspekter i undervisningen med dans? 

Svenskalärare A) 

Eleverna får röra på sig och springa omkring. De får motorisk träning. Ofta är de 

i halv klass på danslektionerna vilket gör att de får mer plats, både att röra sig 

men också för att synas. Eleverna lär sig att våga mer och att våga röra vid 

varandra, alltså de får en ökad kroppskontakt. Samt att det är ett bra tillfälle för 

eleverna emellan att se varandra på ett annat sätt. En nackdel menar hon är att 

det är tidsbrist för kommunikation mellan klasslärare och danspedagogen. 

 

Mellanstadielärare B)  

Grovmotorik, koordination, att lära sig lyssna på instruktioner, att samarbeta och 

att koncentrera sig får de lära sig mycket genom dansen. Flickor och pojkar 

möts naturligt i dansen. 

 

Förskolelärare C) 

Hon menar att de finns många viktiga aspekter med dansen, bland annat att 

flickor och pojkar får dansa ihop. Rörelsen är viktig och i dansundervisningen 

får de röra sig. En annan viktig aspekt anser hon är den ålderintegrering som 

finns genom dansen på hennes skola. Att pojkar får öva det sinnliga och mjuka, 

och flickorna det hårda och fartfyllda. 

 

Mattelärare D) 

Hon menar att man måste möta eleverna med olika inlärningsstilar, att det 

tidigare inte har varit så mycket praktiskt undervisning och med 

dansundervisningen får vi använda fler sinnen och det blir ett alternativ till den 

traditionella undervisningen. 

 

Lågstadielärare E) 

Eleverna kan få en bättre medvetenhet om sig själv och med detta en större 

självkännedom och självkänsla kring sin egen roll i olika sammanhang. 

 

 

 



Idrottslärare F) 

Barnen vågar använda sin kropp och prova nya rörelser. Barnens fantasi och 

kreativitet kommer igång. Eleverna får träna koncentrationen och lär sig 

uppmärksamma instruktioner. Han säger att barnen blir glada av dansen och 

märker att barnen får känna sig lyckade och att alla kan. 

 

Fråga 4: Anser ni att dansen kan bidra med något i det övriga lärandet eller inte? 

Svenskalärare A) 

Att få röra sig till musik, att man kan samarbeta med andra ämnen menar hon är 

några positiva bidragande faktorer med dansen. Hon säger att hon är helt 

övertygad om att dansen kan bidrag till övrigt lärande. Hon berättar även att hon 

själv arbetat mycket med svenska och drama tillsammans och genom det sett 

många positiva effekter och resultat, därmed tror hon att dansen har en liknande 

positiv effekt till lärande. 

 

Mellanstadielärare B) 

Dans är ett bra komplement till övrig undervisning och skapar en helhet vilket 

hon menar stärker gruppen, det emotionella och sinnliga samt 

kroppsmedvetenhet. Eleverna får se varandra och se upp till varandra i de olika 

klasserna och åldrarna. Hon säger att många elever kan i dansen visa andra sidor 

av sig själv än vid skolbänken. I dansen blommar eleverna ut (Lärare B).  

 

Förskolelärare C) 

Denna lärare anser att rörelsen är viktig för inlärning. Hon säger att det är ett 

annat lugn och större koncentration i klassrummet efter danslektionerna. Att 

dansen kan integreras och kopplas till annat lärande tycker hon är bra, bara en 

sådan sak att eleverna lär sig namnen på de kompositörer vars musik används på 

danslektionerna. Att dansen skapar nyfikenhet hos eleverna tycker hon är 

viktigt. Hon säger dansen sår ett frö och skapar nyfikenhet och intresse hos 

barnen (Lärare C). 

 

Mattelärare D) 

Större självsäkerhet, eleverna vågar, de ökar kreativiteten och eleverna lär sig ta 

snabba beslut. När det gäller mattedansen berättar matteläraren att hon under 

danslektionerna hör en ny diskussion eleverna emellan. 

 

Lågstadielärare E) 

Tror att eleverna får en bättre självkänsla som avspeglar sig i andra situationer 

som i klassrummet. Att eleverna vågar stå för det egna, vilket är viktigt. 

 

Idrottsläraren F) 

Ökad koncentration, uppmärksam på instruktioner, ökad kroppsuppfattning 

vilket stärker självförtroendet och självkänslan. Eleverna lär sig se 

”rörelsemönster”, vilket han menar ger ett ökat matematiskt tänkande. 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fråga 5: Vad grundar ni ert val av arbetet med dans?  

Svenskaläraren A) 

Hon säger att det beror på en tillfällighet att de har dans i skolan och intresset 

främst kommer ifrån eleverna samt från några dansintresserade lärare. 

 

Mellanstadielärare B) 

Hon kommer inte riktigt ihåg hur det började för det var så längesedan, men tror 

att det kom på eget initiativ från danspedagogen. 

 

Förskolelärare C) 

Det var en pionjär och danspedagog som startade dans i skolan här. Hon nämner 

även att denna danspedagog hade sina barn på skolan. 

 

Mattelärare D) 

Det började med ett intresse från specialläraren som ansåg att eleverna behövde 

få prova fler inlärningsstilar och få använde fler sinnen för att lära. Tillsammans 

med matteläraren ansökte de om skapande skola pengar, vilket gick igenom och 

mattedansen startades. De har fått skapande skola pengar i två år och hoppas på 

fler år. Om de inte får mer pengar nästa år hoppas hon på att skolan ska kunna 

göra en insatts för mattedansen fortsättning.  

 

Lågstadielärare E) 

Naturligtvis grundar sig allt arbete i styrdokumenten. I läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, Lpo94, betonas dansens plats i skolan. Hon säger att 

det tydligt framkommer att dans ska ingå i skolans verksamhet, att ett av skolans 

uppdrag är: Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få 

pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. 

Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara 

inslag i skolans verksamhet, och så refererar hon till Lpo94.  

 

Idrottslärare F) 

Han är positiv till dans och är villig att ta in danspedagoger till skolan. 

Han vill jobba mer med dans i skolan men berättar att han själv saknar 

taktkänsla som känns som ett hinder. På sin lärarutbildning fick han inte konkret 

material, hur man arbetar med dans i skolan. Menar att viss utgångspunkt från 

Lpo94 ska finnas i deras val med dans. 

 

Fråga 6: Vilka funktioner anser du att dans kan ha för den enskilda individen samt för en 

grupp? 

Svenskalärare A) 

För individen menar hon att dansens funktioner kan vara att eleverna lär sig ett 

nytt språk, att kommunicera på ett annat sätt vilket kan bidrag till ett stärkt 

självförtroende och eleverna blir friare att tänka när de har flera sätt att uttrycka 

sig på. För gruppen säger hon att samarbetet får övas, eleverna får ta vara på 

varandras styrkor och svagheter. De lär sig samspela på ett effektivt sätt och 

visar på att alla i klassen fyller en funktion. 

 

 



Mellanstadielärare B) 

För individen tror hon att dansen kan stärka självkänslan och lära känna sin egen 

kropp. För gruppen är dansen empatiskapande. Gruppen får skapa tillsammans 

vilket ökar samarbetsförmågan. Denna lärare betonar även att dansen ger bara 

vinster och dansen kan lyfta eleverna och gruppen. Dans är lustfyllt och roligt 

och säger att det inte finns lika mycket bråk på skolgården längre, vilket hon tror 

kan bero på dansen. 

 

Förskolelärare C) 

Många barn får synas i dansen. Dansen ger gemenskap och glädje. Hon tror 

även att statusen höjs både för individen men också för gruppen med 

dansundervisning. Dansen är lika viktig som läsämnena (Lärare C). 

 

Mattelärare D) 

För individen är det självsäkerhet och att våga mer, till exempel som att stå inför 

klassen. Eleverna vågar göra mer saker själv, vilket hon tror är en vinst av 

dansmatten. För gruppen märker hon ett annat klimat, att gruppen blir trygg i 

sig. 

 

Lågstadielärare E) 

Avslappning, skapa fokus och ge trygghet både för individ och grupp. Att jobba 

tillsammans mot mål kan göra att man ”lyfter taket” tillsammans och på så sätt 

skapa en tillfredställande atmosfär. Elevernas roll stärks gentemot varandra och 

hon menar att det bildas en mer uttalad ”vi-känsla”. 

 

Idrottslärare F) 

Barnens motorik, kroppsuppfattning, motion och koncentrationsförmåga stärks. 

Dansen är ett uttryck av känslor, vilket eleverna får förmedla med kroppen. 

Han tror även att dansen har en social funktion och säger beröring stärker 

banden mellan människor samt att vissa träffar sin partner genom 

dansen.(Lärare F)



     

 

 


