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Abstract

Syftet med denna uppsats har varit att beskriva, analysera och få fördjupad förståelse för dans 
som företeelse i den svenska grundskolan. Jag har valt att koncentrera mig på 
dansundervisningens förankring i styrdokumenten, samt jämfört de två stora danstraditionerna 
i Sverige. Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer samt satt mig in i forskning och annan 
relevant litteratur som rör dansundervisning. Mitt huvudresultat är i korthet att förankringen i 
styrdokumenten är bristfällig och att dansens status är relativt låg i skolan. Även att de två 
lärosätena som utbildar lärare respektive pedagoger i dans kan med ett ökat samarbete ge sina 
elever djupare kunskap och bredare utbildning i dans som konstform. En slutsats är att det 
behövs mer forskning om dansundervisning för att bättre förstå dansens roll och betydelse för 
barn och ungdomar och för att dansen ska få ökad legitimitet i skolan. 

Nyckelord
Dans i skolan, Dansundervisning, Styrdokument och Danstraditioner.   

Abstract

The aim of my essay has been to describe, analyze and find a deeper understanding of dance 
as a phenomenon within the Swedish Comprehensive school. I’ve chosen to concentrate on 
how curriculum can support dance teaching as well as the comparison between the two great 
traditions of dance in Sweden. I’ve used qualitative interviews, studied scientific reports and 
other relevant literature concerning teaching of dance in schools. My conclusion is, in short, 
that there is insufficient support from the curriculum keeping the status of dance low within 
the school system. More collaboration between the two institutions would give the students a 
deeper knowledge along with a more well rounded education of the art form of dance. In 
order to get a better understanding of what dance provides young students, more research and 
experimentation could and should be done in this field. This would help to legitimise dance in 
schools.  
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Dance Education School, Dance Education, Curriculum, Dance Tradition.
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Kapitel 1. Inledning 

Dans förekommer i kommuner runt om i landet som ett naturligt (ibland obligatoriskt) inslag i 
skolans vardagsarbete. Dock finns ännu inte dans som ett eget ämne. Det gör att i en 
danslärares vardag i skolverksamheten, blir det viktigt att kunna motivera skolledare, lärare 
och elever till varför dans ska finnas i skolan. Dans som obligatoriskt moment i skolan är 
något relativt nytt och det är av den anledningen viktigt att jag som lärare är tydlig med vad 
dansundervisning syftar till. Annars finns en risk för att dans blir något som anses flummigt 
och inte går att koppla ihop med skolans styrdokument som innefattar skollagen, läroplaner 
och kursplaner. I detta arbete vill jag undersöka hur dans i skolan har vuxit fram i Sverige och 
hur vi idag kan koppla dansundervisningen till riktlinjer och styrdokument för det 
obligatoriska skolväsendet.

Jag har själv dansat sedan 6-årsåldern, i tonårsåldern fick jag möta den danstradition som 
danspedagogen Eva Dahlgren (2006) representerar och glädjen i att dansa blev allt större. Eva 
Dahlgren började dansa som barn och blev tidigt inspirerad av den ryska danspedagogen Vera 
Alexandrowas barndanstradition. Hon började mer och mer fokusera på barndansundervisning 
och har öppnat en rad dansskolor i olika delar av Sverige. Jag mötte henne och hennes dotter 
Cecilia Björklund Dahlgren i en gymnastiksal i Gamla Stan i Stockholm 1997 och fick ta del 
av deras danser. Hade jag inte mött dessa två engagerade danspedagoger hade jag med stor 
säkerhet inte valt dans som yrke. I kapitel 2 kommer jag att gå in på vad denna tradition står 
för. 

Jag kan själv tycka att min självkänsla stärkts av den dansundervisning jag har tagit del av. 
Efter att ha upptäckt mitt intresse för att undervisa i dans och vilken möjlighet danslärare har 
att påverka sina elevers utveckling, började jag år 2003 på den då nystartade 
danslärarutbildningen vid Musikhögskolan i Piteå, Luleå Tekniska Universitet. Under ett 
studieuppehåll 2006 arbetade jag med dans i skolan på heltid och blev ännu mer övertygad om 
att dansen kan vara en metod att uppnå vissa av de mål och riktlinjer som finns i skolans 
styrdokument. Min önskan är att alla barn ska få möta dansen i grundskolan. 

Begreppsdefinitioner

Under denna rubrik redogörs för några centrala begrepp som förekommer i denna uppsats.

Begreppet dans i skola innebär obligatorisk dansundervisning för alla under ledning av 
danslärare eller danspedagog i skolan. Begreppet har arbetats fram av programmet Dans i 
skolan som är ett nationellt utvecklingsprogram med dansundervisning i fokus. Deras mål är 
att främja fysisk aktivitet genom att alla barn får tillgång till dans som kunskapsområde och 
använda dansen som medel för att främja lärande. Syftet har varit att stärka dansens ställning i 
den obligatoriska skolan, bland annat genom nationella konferenser, tvärinstitutionella 
arbetsgrupper och kursverksamhet på högskolenivå. Programmet Dans i skola har genomförts 
i samverkan med bl a Statens kulturråd, Myndigheten för skolutveckling, konstnärliga 
högskolor och Lärarförbundet. 

Begreppen danspedagog och danslärare används för personer som arbetar med att undervisa i 
dans. Danspedagog avser alla de som arbetar med att undervisa i dans och har en 
pedagogexamen inom kunskapsområdet dans. Begreppet danslärare avser alla de som 
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undervisar i dans och har en lärareexamen med inriktning dans. Jag har valt att skilja på dessa 
begrepp i den här uppsatsen, då deras utbildningar har olika innehåll och de erhåller olika
behörighet att arbeta inom skolans verksamhet.

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att beskriva, analysera och nå fördjupad förståelse av dans som 
företeelse i den svenska grundskolan. 

Frågeställningar:

Hur tänker och arbetar företrädare för lärosäten, som utbildar danslärare respektive 
danspedagoger, med dans i skolan?

Vilken förankring har dansundervisningen i de riktlinjer och styrdokument som gäller för 
grundskolan? 

Vilken relevans har idag de två huvudsakliga traditioner som karaktäriserat den svenska 
dansundervisningen?
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Kapitel 2. Bakgrund

I kapitlet redogörs först för dansens förankring i styrdokumenten för den obligatoriska skolan. 
Därefter följer en beskrivning av den verksamhet som idag faller under begreppet dans i
skolan med referens till de kulturpolitiska målen. Vidare följer en genomgång av de två 
huvudsakliga traditionerna inom svensk dansundervisning samt en beskrivning av 
forskningsläget. Här refereras också till annan relevant litteratur (än vetenskaplig) då det finns 
relativt lite forskning om dansundervisning. Kapitlet avslutas genom att några centrala 
aspekter på dans och dansundervisning sammanfattas. 

Förankring i styrdokument 

Skollagen är den lag som är instiftad av Riksdagen och består av bestämmelser om hur skolan 
ska organiseras och vilka grundläggande värderingar som ska genomsyra verksamheten. 
(Utbildningsdepartementet, 1985) Det finns även riktlinjer för hur kommunerna styr 
skolverksamheten. Alla som går i svensk skola oberoende av geografiskt läge, kön eller 
sociala och ekonomiska förutsättningar har rätt till utbildning. Dessutom ska utbildningen 
vara likvärdig för alla. Verksamheten ska spegla de svenska grundläggande demokratiska 
värderingarna. Personal i skolan ska respektera och uppmuntra varje individs egenvärde. 
Framförallt när det kommer till jämställdhet mellan könen samt att aktivt arbeta mot 
mobbning och rasism. Detta visar att skolan har ett ansvar för att aktivt arbeta förebyggande 
mot kränkande behandling mot våra medmänniskor och stärka individen. 

Lpo94 fick 2003 en ny skrivning där det står: 

Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. 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. (Skolverket, 1998, s.7)

Citatet visar att skolan skall ha dans i sin verksamhet. Men vid en genomgång av mål och 
riktlinjer för grundskolan står det ingenting som säger att eleverna måste ha haft dans. 
(Skolverket, 1998) I läroplanen tas däremot upp moment som kan kopplas ihop med 
dansundervisning i skolans verksamhet. Bland annat förståelsen för sin egen och andras 
kulturer, kunskap om minoriteternas kultur, religion och historia ska uppnås. Eleverna 
utvecklar en förståelse för andra människors tankar och värderingar och genom att bli delaktig 
i sitt eget kulturarv stärks identiteten. Skolan ska utveckla elevernas respekt för människors 
egenvärde oavsett bakgrund och samspel med andra individer. Det står även att skolan ska 
främja och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Vidare står i 
en ny skrivning i läroplanen att skapande arbete och lek är viktiga komponenter i det aktiva 
lärandet. Skolan ska arbeta för att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet under skoldagen. 
(Skolverket, 2003) 

I Lpo94 betonas vidare vikten av att skapa och kommunicera med hjälp av olika 
uttrycksformer, där dans nämns som ett exempel. (Skolverket, 1998) Detta tas upp under mål 
att uppnå i grundskolan. Det står bland annat att skolan har ett ansvar för att elever som 
avslutar sina grundskoleår har utvecklats i sitt kreativa skapande och att intresset för att ta del 
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av samhällets kulturutbud har ökat. Skolan ska också se till att eleverna kan använda både 
sina kunskaper och erfarenheter i kreativa uttrycksformer så som dans. 

I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och
estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor skall
uppmärksammas. (Skolverket, 1998, s.6)

Som framgår av citatet, föreskriver läroplanen att skolarbetet ska uppmärksamma olika 
aspekter av lärandet. I Lpo94 finns även avsnitt som handlar om mål för grundsärskolan och 
träningsskolan. I dessa texter finns ett antal punkter som går att härleda till undervisning i 
dans. I grundsärskolan ska eleven utifrån sina egna förutsättningar uppnå målen. Skolan har 
ett ansvar för att utöka elevens kunskaper inom olika ämnesområden där individen utvecklas 
och hans/hennes fritid berikas. Dessutom att utveckla eleven i sitt kreativa skapande och 
främja lusten för att ta del av samhällets kulturutbud. För elever i träningsskolan har skolan ett 
ansvar att utveckla elevernas rums-, kropps- och tidsuppfattning. Även att behandla kvalitet, 
kvantitet och orsakssammanhang i sin vardag. Skolan ska främja elevernas användning av 
olika uttrycksformer, mottaglighet för sina egna samt andras känslor och intryck och det 
kreativa skapandet. (Skolverket, 1998, s.11-12) 

I kursplanerna för den obligatoriska skolan finns dans som moment i två ämnen, idrott och 
hälsa och musik. (Skolverket, 2000) I ämnet idrott och hälsa ska eleverna som slutar det femte 
skolåret kunna genomföra okomplicerade danser och rörelser till musik. Efter det nionde 
skolåret ska eleven kunna medverka i dans och genomföra rörelseuppgifter. Här framgår inte 
vilken typ av dans det innebär, dans som konstform, sällskapsform eller vilken dansgenre. Det 
förklaras inte heller närmare vilken svårighetsgrad okomplicerade danser innebär.  I 
kursplanen för musik ska eleven sträva efter att kunna knyta samman musik och andra 
uttrycksformer så som dans. Musiken ska integreras men i vilken uttrycksform framgår inte. 
Jag tolkar detta som att dans måste ingå i ämnet idrott men då som en fysisk aktivitet och inte 
som en uttrycksform. I ämnet musik kan dansen finnas med som uttrycksform, men att det är 
inget krav. 

Dans i skolan

Dans i skolan är idag inom dansvärlden ett vedertaget begrepp. (Björklund Dahlgren, 1990; 
Hjort & Gram Holmström, 1993)  En viktig utgångspunkt i framväxten av den verksamheten 
har varit och är programmet Dans i skola och deras nära samverkan mellan bland andra 
Statens kulturråd och Myndigheten för skolutveckling som skett under det senaste decenniet. 
Programmet Dans i skola tar utgångspunkt i danslärares eller danspedagogers erfarenheter. 
Dessa erfarenheter är av relevans då pedagogerna besitter stor ämneskunskap.

Wigert (1993) menar att dans har haft många olika syften i den västerländska kulturen. 
Uppfostran var vad dansen syftade till i t.ex. antikens Grekland. I andra sammanhang har 
dansen används bland annat till motorikträning, uttrycksmedel för sina egna känslor, 
förekomma läs- och skrivsvårigheter och att utveckla en social förmåga hos eleverna. I det 
gamla bondesamhället fanns en tradition att barn lär sig dansa genom att härma de vuxnas 
dans. Däremot i de högre samhällsklasserna under 1600- och 1700-talet var det inte ovanligt 
att det anställdes en dansmästare. 
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Skälen till att använda dans som verktyg i barns lärande kan vara många. Bland annat för att  
ge en grund för ett yrkesverksamt liv inom dans, gynna den personliga utvecklingen och som 
ett traditionsbevarande. Wigert (1993) skriver att dansen utvecklar motoriska färdigheter som 
koordination, balans, snabbhet samt stärker muskulaturen. Dessa motoriska färdigheter leder 
till en bra placering av kroppen, god reflektionsförmåga och en positiv självbild. I dansen 
finns möjligheterna att uttrycka sina tankar, känslor och idéer genom att använda dansens 
grammatik och språk. Ett väl utvecklat dansspråk kan på ett tydligt sätt uttrycka sitt 
känsloregister vilket ger barn en uttrycksform utöver den verbala där förståelsen för sitt eget 
samt andras uttryck ökar.   

I dans i skola- undervisningen är lektionerna obligatoriska och danspedagogen/dansläraren får 
möta alla elever i en klass. Därför får läraren/pedagogen träffa elever som aldrig tidigare mött 
dansen. (Björklund Dahlgren, 1990; Hjort & Gram Holmström, 1993) Detta innebär att i de 
grupper danspedagogen möter kommer det att finnas skilda erfarenheter av vad dans är. 
(Björklund Dahlgren, 1990) När vi pratar om dans i skolan menar vi ofta dans som konstform, 
att använda dansen som uttrycksform där kroppen är vårt redskap. (Skolverket, 1994) Men i 
vissa fall finns även dans i skolan där man arbetar med dans som sällskapsform, det vill säga 
dans som social umgängesform. Då innehåller dansundervisningen ofta par- och 
sällskapsdanser. 

Gunilla Lindqvist (2004) skriver att det inte är vanligt förekommande att använda kroppen 
som uttrycksform skolan. I idrott och hälsa använder eleverna sina kroppar, men inte som en 
uttrycksform utan i fysisk aktivitet. De estetiska ämnena ses ofta som en motpol till teoretiska 
ämnen, analogt med hur synen på vetenskap och konst ofta uppfattas. (Lindgren, 2006) 
Lindqvist (2004) hävdar vidare att skolan, i betydligt högre grad än vad som sker idag, borde 
ta elevernas behov av gestaltning och konstnärliga produktivitet i beaktande. Här, menar hon, 
skulle skolan behöva förändra sin syn på barns lärande. Elevers lärande bör innefatta 
meningsfullt och kreativt skapande genom att de ges möjlighet att i gestaltning uttrycka sina 
kunskaper. 

Den svenska dansundervisningen i skolväsendet drogs igång av de engagerade 
danspedagogerna själva. (Björklund Dahlgren, 1990; Bodland, 2004) I Solna och Skellefteå 
startade de första kommunala dansskolorna av Birgit Boman respektive Eva Dahlgren skriver 
Lindqvist (2004). Margareta Sörenson skriver att i slutet av 1970-talet infördes, i Skellefteå, 
för första gången dans som obligatoriskt moment i skolan. (Dahlgren, 2006) Som det ser ut 
idag utformar danspedagogen själv sina övningar och inslag i danslektionen. Det finns inget 
färdigt pedagogiskt styrdokument för detta, men det är i framtiden önskvärt att en studieplan 
för dansundervisning i skolan utformas. (Björklund Dahlgren, 1990)  

När det kommer till efterfrågan av dans måste människor uppleva dans innan de kan 
efterfråga den. (Björklund Dahlgren, 1990) Ett sätt kan vara att öka antalet personer som får 
se dansföreställningar. Därför har t.ex. Riksteatern gjort satsningar för att sprida dansen och 
även då geografiskt till andra städer än Sveriges storstäder. 

Birgit Boman (2004) skriver att i dagsläget utbildar sig människor till dansare inom alla 
samhällsklasser. Men i början av 1900-talet kom merparten av eleverna från lägre 
samhällsklasser. Idag utbildas pedagoger inom barndans på Danshögskolan i Stockholm där 
pedagogstudenterna får verktyg inom olika dansformer som är av betydelse för barn. 1994 
kom en reform av Danshögskolans utbildning. Sjöstedt Edelholm skriver att alla som gick 
Danshögskolans pedagoglinje, oavsett inriktning, skulle få en injektion av barndansmetodik. 
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(Grönlund & Wigert, 2004) Detta tack vare vetskapen om att många pedagoger arbetade med 
barndans, framförallt i ungdomsskolan, utan att de hade utbildning för de lägre åldrarna. 
Sjöstedt Edelholm & Wigert (2005) uppmärksammar att danslärarna endast undervisar i 
ämnet dans ute i skolorna och att konsekvenserna av den korta tid de får vid varje skola kan 
vara en anledning till att danslärare sällan samarbetar i arbetslag över ämnesgränserna.

På Musikhögskolorna i Piteå och Göteborg har det startats kurser i dans. Så har även skett på 
lärarutbildningarna i Karlstad och Kristianstad. (Bodland, 2004) Kurserna är antingen valbara 
5-poängskurser eller ett obligatoriskt moment inom lärarutbildningen. Genom ekonomiskt 
stöd startade Kulturrådet ett metodutvecklingsarbete i Piteå, Göteborg, Karlstad, Kristianstad 
och Luleå tillsammans med fem praktikgrundskolor. År 2003 startades Sveriges första 
lärarutbildning med inriktning dans på Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet. 
Utbildningen har fokus på dans för barn och unga, men ger samtidigt möjligheten att fördjupa 
sig på en specifik dansstil eller målgrupp. Vid tidpunkten för tryckningen av denna uppsats, 
ligger ansökningar på Högskoleverkets bord från Karlstads universitet och Danshögskolan i 
Stockholm om att få examensrätt för lärare med inriktning dans. 

För att ge en förståelse för de övergripande värderingar som ligger till grund för dansens intåg 
i den svenska grundskolan ges nedan en sammanfattning av de kulturpolitiska målen.

1. ”Värna om yttrandefriheten  och skapa reella förutsättningar för alla att använda den”
(Statens Kulturråd, 1996, s. 4)

Att uttrycka tankar, åsikter, känslor och meddela upplysningar är varje medborgares rättighet. 
En förutsättning för detta är att medborgarna har tillgång till ett språk, kunskap och 
information. I enlighet med FN:s barnkonvention ska språkliga och kulturella verktyg vara 
tillgängliga för barn och ungdomar. 

2. ”Verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser 
samt till eget skapande” (Statens Kulturråd, 1996, s. 5)

Det ska finnas en möjlighet för alla medborgare att ta del av kulturlivet, såväl uppleva det och 
till ett eget skapande. Hos den yngre medborgaren skapas kulturell jämlikhet och därför ska 
kulturlivet, kulturupplevelser samt det individuella skapandet stärkas i förskola och skola med 
hjälp av kulturpolitiken.
  
3. ”Främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka 

kommersialismens negativa verkningar” (Statens Kulturråd, 1996, s. 6)
Genom att motverka faktorer som hämmar skapandet och med bredd ger stöd till 
kulturutövare och kulturella uttryck uppmuntrar kulturpolitiken kulturell mångfald. Man bör 
motverka kommersialismens negativa inverkan och därmed motverka likriktning, förytligande 
och centralisering. I och med det kan man minska gapen mellan olika människor och grupper. 

4. ”Ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i 
samhället” (Statens Kulturråd, 1996, s.7)

Skapa möjligheter för ett samarbete mellan konst, vetenskap och teknik och därmed 
förutsättningar för utbyten mellan konstnärer, forskare och tekniker. 

5. ”Bevara och bruka kulturarvet” (Statens Kulturråd, 1996, s. 8)
I kulturarvet ingår inte bara den fysiska miljön utan även de konstnärliga uttrycksformerna 
och språket. Att få ta del av sin historia stimulerar människors identitet och skapar trygghet. 
Om barn och unga känner en historisk identitet bidrar detta till en mottaglighet för intryck 
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från olika delar av världen. Människor med bakgrund från andra länder ska ha möjlighet att 
införliva sitt kulturarv i deras liv i Sverige.  

6. ” Främja bildningssträvanden” (Statens Kulturråd, 1996, s. 9)
Kulturinsatser i skolväsendet är av stor betydelse för bildning och stimulerar samtidigt till 
delaktighet och till det individuella skapandet. 

7. ” Främja internationella kulturutbyten och möten mellan olika kulturer inom landet” 
(Statens Kulturråd, 1996, s. 10)

Kulturpolitiken har som uppgift att skapa förutsättningar till samverkan mellan människor 
med olika etnisk bakgrund. I denna mångfald av olika kulturer och uttrycksformer skapas 
möjligheter till nytt skapande och kvalitet. 

De två svenska danstraditionerna

I Sverige finns i stora drag två traditioner för dansundervisning i grundskolan. (Björklund 
Dahlgren, 1990; Lindqvist 2007; Bodland, 2004) Det finns både likheter och olikheter mellan 
dessa. Något förenklat kan förhållandet mellan traditionerna beskrivas som att de båda vill 
uppnå samma mål, men använder sig av olika medel för att nå dit.

Barns behov av lek, att utgå från barnets naturliga rörelser och att lektionen ska genomsyras av 
lust och glädje är gemensamt för de båda traditionerna. Genom leken kan barn ge uttryck för 
sina tankar, känslor och idéer och påverka barnets utveckling och lärande positivt. (Lindqvist, 
2002) Traditionerna avviker från varandra när det kommer till deras syn på barnets lärande, 
förhållningssättet till dansen och hur man använder bildspråk i undervisningen. Enligt 
Lindqvist (2007) skiljer sig de båda traditionerna åt vad gäller uppbyggnaden av lektionens 
innehåll, lärarens förhållningssätt till eleverna och dansen samt elevernas lärande. Även inom 
respektive tradition finns olikheter då danspedagogerna sätter en personlig prägel på lektionen. 
Danspedagogerna kan ha olika val av dansstilar dessutom påverkar pedagogens personlighet. 
Om man tittar på dans för barn ur ett internationellt perspektiv finns tre personer som bör 
nämnas, Isadora Duncan, Emile Jaques-Dalcroze och Rudolf Laban. (Ericson, 2000) 

Tradition 1

Denna tradition har sin upprinnelse i engelsk och amerikansk barndanstradition och har i 
Sverige utvecklats av Birgit Boman och Anne Wigert. (Björklund Dahlgren, 1990; Lindqvist 
2007; Bodland, 2004) Traditionen har inspirerats av Rudolf Laban och Margaret H´Doubler, 
som båda har utvecklat teorier för rörelse och dans. Dansundervisningen kännetecknas av ett 
utforskande av kroppens möjligheter till rörelse (kroppsuppfattning), rummets olika 
dimensioner (rumsuppfattning) samt arbetet med kraft och tid (dynamik och uttryck i rörelsen). 
Att utgå från teman som kropp, tid, kraft och rum ger moment där balans, snabbhet och rytm 
och koordination tränas upp. I dessa arbetar man med kreativitet, samarbete, gemenskap och 
fantasi. Typiska moment i lektionen är improvisation, arbete med kontraster där bildspråket 
förtydligar rörelsens uttryck och kvaliteter. (Björklund Dahlgren, 1990; Lindqvist 2007; 
Bodland, 2004) Lärarens uppgift är att stimulera till individuellt uttryck i dansen, utan att vara 
en modell för hur det bör se ut. (Sjöstedt Edelholm & Wigert, 2005) I England finns bland 
annat en modell för dansundervisning, the Midway Modell, som är utformad av den engelska 
dansforskaren Jacqueline Smith-Autard. (Grönlund & Wigert, 2004; Lindqvist, 2007) 
Modellen syftar till att ge eleverna konstnärlig, estetisk och kulturell förståelse. För att nå dit är 
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ingredienser i undervisningen att eleverna ska få utföra, skapa, se, analysera och värdera dans. 
(Lindqvist, 2007) England har en kursplan i dans som just utgår från detta.  

Det finns för och nackdelar med olika moment och förhållningssätt. Härmning som eleverna 
gör av pedagogen, varandra i gruppen, sig själv och givna bilder, leder till ett ”rätt och fel 
tänkande” som hämmar det egna uttrycket och skapandet. Om istället fokus riktas mot 
improvisation (både fri, med givna ramar/riktlinjer och styrd av läraren) och experimenterande 
stimuleras och utvecklas det egna skapandet. (Björklund Dahlgren, 1990: Lindqvist 2007: 
Bodland, 2004) Utforskning av improvisation och eget experimenterande ger bland annat 
utlopp för individuell kreativitet och tolkningar. Den kreativa processen kan uppfattas som 
stökig och som lärare måste du besitta kunskapen att iaktta och analysera rörelser. (Sjöstedt 
Edelholm & Wigert, 2005) Samtidigt kan härmning eller imitation vara ett medel att lära ut ett 
visst moment på ett tydligt sätt, något som är vanligt i teknikövningar. Detta kräver att läraren 
besitter stor kroppsmedvetenhet och är en tydlig förebild som rörelsemodell. 

Tradition 2

Under 1900-talets första decennier arbetade danspedagogen Vera Alexandrowa i Sverige med 
barndans. Hon var inspirerad av Isadora Duncan, som var en av den moderna dansens 
förgrundsgestalter. Traditionen har vidareutvecklats av Eva Dahlgren och sedermera genom 
Cecilia Björklund Dahlgren. (Björklund Dahlgren, 1990; Lindqvist 2007; Bodland, 2004; 
Ericson, 2000) Traditionen startades i Skellefteå kommun av Eva Dahlgren och dansen är idag 
ett obligatoriskt moment för kommunens samtliga grundskoleelever. (Lindqvist, 2007) I 
dansundervisningen läggs stor vikt vid elevernas upplevelse och uttryck, där bildspråket har en 
viktig roll i att känslomässigt engagera eleverna. 

I denna tradition uppmuntrar danspedagogen eleverna att använda sin fantasi med hjälp av ett 
rikt bildspråk där rösten används för att skapa stämningar och ge upphov till rörelseuttryck. 
Undervisningen har ett högt tempo och består av snabba övergångar mellan korta 
övningar/moment, för att hålla kvar deras nyfikenhet och glädje. Genom härmning och 
imitation stimulerar danspedagogen/dansläraren elevernas inlärning, där uppmuntran har stor 
betydelse. Danspedagogen/dansläraren blir en rörelsemodell och poängterar vikten av 
uppmuntran för att stimulera till personligt uttryck och egna idéer. (Björklund Dahlgren, 1990; 
Lindqvist 2007; Bodland, 2004) 

Forskningsläget i Sverige

Mycket av det som är skrivet om dansundervisning i den obligatoriska skolan är skrivet 
utifrån danspedagogers och danslärares egna erfarenheter. Det gör att mängden 
forskningsbaserad litteratur är begränsad. Det finns tre svenska doktorsavhandlingar 
(Digerfeldt,1990; Grönlund, 1994;  Ericson, 1996) samt en licentiatavhandling (Lindqvist, 
2007) där dansundervisningen är i fokus. 

Som tidigare nämnts finns i Sverige idag två lärosäten som utbildar danslärare respektive 
danspedagoger, Luleå tekniska universitet/Musikhögskolan i Piteå och Danshögskolan i 
Stockholm. Danshögskolan är den enda fristående högskolan i landet som utbildar 
danspedagoger och som formulerat en strategi för forskning- och utvecklingsarbete inom  
dansområdet. Därför redogörs här nedan för högskolans utvecklings- och forskningsstrategier.
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Danshögskolan är en konstnärlig högskola som utbildar danspedagoger, dansare, 
nycirkusaktörer, dansterapeuter och koreografer. (Danshögskolan, 2007) Under 2007 tog 
deras styrelse beslut om högskolans utbildnings- och forskningsstrategier. I detta beslut står 
bland annat skrivet att de vill arbeta för att inrätta en konstnärlig forskarutbildning samt skapa 
möjligheter till doktorandtjänster i danskonst. Danshögskolan vill även skapa fler 
samarbetsprojekt med andra högskolor och näringslivet inom utveckling och forskning. De 
hävdar att det idag finns ett behov av samverkan mellan konst, forskning och näringsliv. 
Studenter som går Danshögskolans danspedagogutbildning saknar idag lärarexamen. I 
dokumentet (Danshögskolan, 2007) nämns att dansundervisning i den obligatoriska 
skolverksamheten ställer krav på lärarexamen och att Danshögskolan därför ansöker om att få 
examensrätt till detta. Dansen har fysiska, psykiska och gruppdynamiska fördelar, men att 
dansen också företräder begreppet konst är inte lika bekant. Utvecklingsarbete mellan 
Danshögskolan, Myndigheten för skolutveckling, Lärarförbundet och Statens kulturråd 
kommer att vidareutvecklas och har som mål att stimulera och initiera dansundervisning inom 
skolväsendet i hela Sverige. (ibid)  

Anna Lindqvist har i sin licentiatavhandling undersökt dansens tradition och utveckling i 
Skellefteå kommun. Författaren har även undersökt lärandet i dansundervisningen i 
Skellefteås skolor. (Lindqvist, 2007) Runt om i Sverige finns idag ett 80-tal kommuner som 
har dans som ett obligatoriskt moment i skolan. I Skellefteå kommun har man en mer än 30 år 
lång tradition och erfarenhet av detta. Licentiatavhandlingen tar upp de två stora 
barndanstraditionerna och beskriver deras likheter och skillnader. Lindqvist belyser varför 
Skellefteå kommun är så framgångsrik när det gäller Dans i skolan. Skellefteåborna är stolta 
över att de har en lång tradition att satsa på dans kontinuerligt och det finns en anda kring att 
detta ska fortlöpa. Den erfarenheten har gjort att kommunen har lockat utbildade danslärare 
med stor ämneskunskap. Lindqvist poängterar också att danssamordnaren i kommunen 
spelade en viktig roll, med stor kunskap om dans, ett brinnande intresse, ett brett kontaktnät 
samt som länk mellan föräldraföreningen och musikskolan. Trots att det finns vissa faktorer 
som gör att dansen fått legitimitet i kommunen, frågar sig Lindqvist om det också kan bero på 
ett ”Dahlgrenskt signum”. (Lindqvist, 2007 s. 124)

För att stimulera det egna uttrycket krävs vissa saker i dansundervisningen. Det sociala
klimatet har stor betydelse, att eleverna känner sig trygga och att de upplever omgivningen 
tillåtande. Detta skapar dansläraren i sitt förhållningssätt till eleverna, sin egen dans och 
inlevelse tillsammans med eleverna där läraren blir en rörelsemodell. Även genom att 
använda övningar som eleverna är bekanta med.  I tradition 1 hävdas att härmning eller 
imitation leder till ett rätt och feltänkande, vilket går emot argumentet i tradition 2 om 
dansläraren som rörelsemodell. Författaren förklarar här hur imitation och reproduktion kan 
leda till något nytt i det egna uttrycket. (Lindqvist, 2007) Lindqvist skriver: 

Om man betraktar detta som imitation/reproduktion finns utrymme för tolkningar, 
förändringar och reflektion vilket jag anser är rimligt i relation till personliga uttryck i 
dans. Den starka betoningen på bildspråk, fantasi och stämning - vilket sker genom lek –
kan betraktas som stimuli för att förstärka upplevelse med syfte att utveckla uttrycket. 
(Lindqvist, 2007, s. 125-126)

Hur dansen påverkar barns utveckling utifrån psykologiska men också estetiska aspekter har 
beskrivits av Digerfeldt (1990). Hon fokuserar på motorik, kroppsmedvetenhet, 
rytmmedvetenhet och den kroppsliga gestaltningsförmågan. I stort var slutsatsen att 
kontinuerlig och välorganiserad danslek leder till utveckling hos barnets motoriska och 
kroppsliga medvetenhet samt barnets förmåga att utveckla olika kvalitéer i rörelser. Om 
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imitation skriver Digerfeldt (2007) att med ett bra undervisningsklimat kan imitation leda till 
en skapande integration mellan elev och lärare. Erna Grönlunds (1994) avhandling visar hur 
man med hjälp av dansterapi kan få barn med tidiga störningar att bearbeta känslor. Resultatet 
visar att genom terapi, med framför allt dans och rörelse, kan barn uttrycka känslor och 
konflikter. 

I avhandlingen ”Assessment of schoolchildren´s performance in dance” ville författaren se på 
bedömningar i dans, som ett estetiskt ämne, utifrån personligt-estetiska och sociala variabler. 
(Ericson, 1996) Hennes syfte var bland annat att se om observatörer kunde göra likartade 
bedömningar i dans och om elevernas prestationer och resultat förändrades efter läsåret. 
Metoder utgjordes av observationer och test i grovmotorik och självuppfattning. (Ericson, 
2000) Forskningen beskriver elevernas grovmotoriska samt sociala förmåga. Resultatet visar 
att elevernas förmågor ökade generellt från höst- till vårterminen i de motoriska och sociala 
variablerna och att observationerna i stor utsträckning  var likartade. 

När det gäller lärande finns inom t.ex. många hantverks- och konstområden en så kallad 
mästar-lärling tradition. (Kvale & Nielsen, 2000) Så också inom danspedagogiken. En 
definition på mästarlära är: 

Lärande genom deltagande i en praxisgemenskap med ömsesidiga förpliktelser för mästare 
och lärling inom en specifik social struktur över en längre tidsrymd. (Kvale & Nielsen, 
2000, s. 284) 

Genom att ta del av mästarens arbetsvardag inhämtar lärlingen de viktigaste färdigheterna, 
kunskaperna och värderingarna inom området, från ett observerande till aktivt deltagande för 
att bli en rättmätig aktör inom yrket. På så sätt får lärlingen både observera och imitera vad 
mästaren utför men även gesällernas och andra lärlingars arbete. Kritik finns mot mästarlära 
då den anses leda till reproduktion och imitation. Men att imitera och observera kan leda till 
nyvunnen kunskap om eleven får imitera och observera flera personer, exempelvis flera lärare 
men även andra elever. Det nytänkande kommer fram genom att eleven måste tolka, reflektera 
men även förändra det den tagit till sig för att koppla ihop de olika intrycken. (Kvale & 
Nielsen, 2000) Samma kritik som mot mästarlära känns igen i de resonemang och 
diskussioner som förs inom och mellan de två svenska danstraditionerna. 

Howard Gardners forskning om multipla intelligenser har betytt mycket för förståelsen av 
konstarternas, inklusive dansens särart. Gardner hävdar att olika typer av intelligenser kan 
vara mer eller mindre utvecklade hos olika individer. (Gardner, 1996) Han är skeptisk till de 
test som genomförs för att mäta intelligenskvoten hos en människa och frågar sig vilken 
kunskap som testas. Han hävdar att människan har olika intelligenser inom olika områden. 

Min uppfattning är att dansare och danspedagoger i sin verksamhet nyttjar hela spektrat i 
Gardners teoribygge även om vissa delar är mer framträdande. Nära till hands ligger vad 
Gardner benämner kroppslig-kinestetisk intelligens: det vill säga en person som utvecklat 
mycket bra kroppskontroll, bra balans och kan utföra komplicerade rörelsemönster. (Gardner, 
1996) Lärande sker via upplevelse genom kroppen, att känna på och hantera olika föremål och 
sin omvärld. 

Musikalisk intelligens ligger också danspedagogiken nära. Denna förmåga är ofta tidigt starkt 
framväxande i människors utveckling. (Gardner, 1996) Människor med väl utvecklad 
musikalisk intelligens har stor fallenhet att förstå olika former bestående av rytmiska 
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tonsekvenser, och att med hjälp av dessa sekvenser kunna uttrycka och kommunicera med 
andra människor.

Dansundervisning utifrån 5 olika aspekter

Med utgångspunkt från bland annat Howard Gardners forskning har Danshögskolan i 
samarbete med Statens kulturråd formulerat fem centrala aspekter på vad dansen ger eller kan 
ge eleverna i dansundervisningen. (Björklund Dahlgren, 1990) I detta avsnitt ges en kortfattad 
redogörelse för de fem aspekterna.

Den sociala aspekten
I dansen blir den enskilda individen medveten om sin kropp och får en starkare tilltro till sig 
själv. Det gör det lättare att uttrycka sig inför andra. Dansen blir också ett nytt 
kommunikationsmedel, som gagnar även dem som inte har den verbala förmågan att uttrycka 
sig. I dansundervisningen övas samarbetsförmåga, då eleverna får dansa tillsammans och 
gemenskapen i klassen stärks. Man arbetar med pojk- och flickrelationer genom att eleverna 
dansar flicka-pojke och samarbetar över könsgränserna.

Den estetiska aspekten
 Genom dansen blir man medveten om sina egen samt andras kroppsuttryck. Dansen ger 
utrymme och uppmuntrar individuellt skapande så som att i rörelser uttrycka sina egna tankar 
och känslor. Genom dansen visar man att endast kroppen behövs som uttrycksmedel. Dansen 
ger även eleverna kunskap om dansen som konstform inom olika dansstilar.

Den kinestetiska / Motoriska aspekten 
Barn tar in sin omvärld genom det kinestetiska sinnet. Det vill säga att de lär känna 
omgivningen genom sin kropp, genom att uppleva den. Här är leken en viktig del av barns 
lärande, där barnet upptäcker fler kroppsliga möjligheter och rörelsens relevans. 
Dansundervisningen är ett bra komplement till den traditionella stillasittande undervisningen i 
skolan. Elevernas motoriska förmåga utvecklas i dansen och eleverna får en bättre 
kroppsmedvetenhet. Vi lär oss med hela kroppen och inte bara med hjärnan. (Hannaford, 
1995) Då vi använder vårt intellekt integreras kroppen i denna process. Hannaford menar att 
kroppen är nödvändig vid all inlärning. 

Den emotionella aspekten
Dansen lägger vikt vid att eleverna får möjlighet att uttrycka sig på det emotionella planet 
genom att ge uttryck för t.ex. känslor och tankar i dansen. Om man blir stärkt i att uttrycka sig 
emotionellt med kroppen stärker detta självförtroendet och identiteten.

Den kulturella aspekten
Dansen kan även minska gapen mellan länders olika kulturer genom att eleverna får lära sig 
danser från olika delar av världen. Eleverna får då en förståelse för andra människors 
bakgrund. Eleverna får en inblick i hur man dansar i olika länder/kulturer samtidigt som de får 
utveckla sitt eget kulturarv. Detta kan väcka barnens nyfikenhet och att vilja ta del av andra 
kulturer, därmed blir eleverna aktiva kulturutövare. 

Ambitionen med kapitel två har varit att ge svensk dansundervisning en positionsbestämning. 
Dels genom att beskriva forskningsläget, som fortfarande befinner sig i sin linda, dels genom 
att med hjälp av skolans styrdokument och de kulturpolitiska målen, frilägga värderingar och 
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synsätt beträffande dansen som pedagogiskt verktyg i barns och ungdomars lärande. Valda 
nedslag i dansundervisningens historia har gjorts med fokus på framväxten av de två 
huvudsakliga danstraditioner som har karaktäriserat svensk danspedagogik. 
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Kapitel 3. Metod

Vetenskaplig metod inom den kvalitativa forskningstraditionen associeras ofta med tekniker 
som intervjuer, enkäter och observationer. Då mitt syfte är att beskriva, analysera och förstå 
dans som företeelse i den svenska grundskolan, har jag valt att använda mig av intervjuer. I en 
intervju får jag fram utförliga svar och kan ställa följdfrågor. Eftersom min ambition inte är 
att beskriva själva dansundervisningen, varken ur ett elev- eller lärarperspektiv, bestämde jag 
mig i ett tidigt skede för att inte använda mig av observationer eller enkäter. 

Intervjuer kan vara kvalitativa eller kvantitativa. (Kvale, 1997; Trost, 2005) Kvantitativa 
intervjuer används då man vill få fram en frekvens i intervjuresultatet. Kvalitativa intervjuer 
används för att förstå människors agerande, resonerande eller variationer i handlingsmönster. 
Valet av intervjuform måste grunda sig i undersökningens syfte och frågeställningar. (Kvale, 
1997; Trost, 2005) Ett val görs sedan mellan standardiserad eller strukturerad intervju. I en 
standardiserad intervju bör förhållandena vara så likartade som möjligt vid alla intervjuer. Låg 
grad av standardisering innebär att intervjun anpassas till den person som intervjuas och 
möjligheterna till variation är stora. Strukturerad intervju innebär att det finns givna 
svarsalternativ. Om intervjun är ostrukturerad är svarsmöjligheterna öppna och intervjun 
utvecklas allteftersom samtalet fortskrider (ibid.) Jag vill beteckna intervjuerna i föreliggande 
studie som halvstrukturerade. Det innebär att det fanns ett antal i förväg fastställda frågor men 
också en öppenhet för variation och improvisation i intervjusituationen.

Genomförande

Urval

Jag har valt att inte hålla mina informanter anonyma och de har båda godkänt detta via e-mail. 
Beslutet grundar sig i svårigheten av att hålla deras anonymitet då deras arbetsuppgifter 
uppges i uppsatsen. Informanternas yrkesuppgifter måste redovisas för att kunna motivera 
varför dessa två informanter valts ut. 

I Sverige finns två lärosäten som utbildar danspedagoger/danslärare. Danshögskolan i 
Stockholm, som utbildar danspedagoger med inriktning barndans. Ansvarig för denna 
utbildning är Elisabeth Sjöstedt Edelholm. Det andra lärosätet är Luleå tekniska universitet, 
Musikhögskolan i Piteå som utbildar lärare med inriktning dans. Ansvarig för denna 
utbildning är Cecilia Björklund Dahlgren. Dessa två företrädare för respektive lärosäte har sin 
bakgrund i de två olika danstraditioner som redogjorts för i kapitel 2. Båda är utbildade vid 
Danshögskolans pedagogutbildning, inriktning barndans och klassisk balett. Jag har valt att 
fokusera mina intervjuer på dessa två personer, då de båda har ett pedagogiskt huvudansvar 
för utbildning av pedagoger/lärare i dans för barn och unga. Min avsikt med intervjuerna är att 
ta reda på deras syn på dans i skolan, vad de vill ge sina danslärarstudenter kunskapsmässigt, 
skillnader i utbildningarna och traditionerna samt deras tankar kring dans som ett obligatoriskt 
moment i skolan. 
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Undersökningsupplägg

Intervjun med Elisabet ägde rum på hennes arbetsrum och intervjun med Cecilia i ett avskilt 
rum i hennes hem. Valet av respektive informants tid och plats för intervjun avgjordes av 
praktiska skäl, då deras båda scheman var fulla av åtaganden. Med Elisabeth skedde intervjun 
tisdagen den 29 april kl.09.00 och med Cecilia torsdagen den 1 maj kl.19.00. Frågorna 
skickades ut i förväg så de kunde förbereda sig på bästa sätt och för att svaren skulle bli så 
genomtänkta som möjligt. Intervjuerna dokumenterades med mp3-spelare. Jag valde att inte 
skriva ner svaren på plats för att kunna fokusera på bra följdfrågor och koncentrera mig på 
intervjuns utveckling. Därefter transskriberades materialet från de båda intervjuerna. Med 
hjälp av överstrykningspennor markerade jag det centrala innehållet i intervjuerna. Sedan 
sammanfattades materialet genom att föra samman svarsmönster och centrala begrepp i ett 
dokument där likheter och olikheter i informanternas intervjusvar särskilt beaktades. 
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Kapitel 4. Resultat

Resultatredovisningen har vävts samman kring 5 huvudteman. Informanternas bakgrund, de 
två traditionerna inom dansundervisning i Sverige, informanternas syn på dansens ställning i 
Sverige, styrdokument och deras syn på lärarutbildning. 

Informanternas bakgrund 

De båda informanterna utbildar danslärare respektive danspedagoger med inriktning på barn 
och unga. De har gått Danshögskolans pedagoglinje med inriktning klassisk balett och 
barndans. För informanterna har dans en central plats i deras liv, då de båda arbetar med dans. 
För Cecilia betyder dansen livet och hon har svårt att se ett liv utan den. Hon menar att dansen 
innefattar kropp, själ och intellekt. Elisabet har ingen övertro på vad dansen ger henne, men 
dansen har gett henne en yrkeskarriär som hon verkligen trivs med.

Cecilia har dansat hela sitt liv. Hennes mamma Eva Dahlgren är danspedagog och redan som 
2-åring var Cecilia med i sin mammas dansundervisning. I början dansade hon barndans, 
senare blev det barnbalett och som 11-åring kom hon in på Operans elevskola där hon gick ett 
år. Hon slutade därefter då hennes föräldrar bodde i Västerbotten och det var svårt för henne 
att vara borta från dem. 

Cecilia har dansat mycket klassisk balett men även modern dans, bland annat i London  och 
Cane. Hon har undervisat genom hela sitt yrkesliv men har även en anställning på Statens 
kulturråd som Riksdanskonsulent samt utbildar danslärarstudenter vid Musikhögskolan i 
Piteå. Hon har inspirerats av Eva Dahlgrens förhållningssätt till dans och barn. Likt Eva 
inspireras hon av naturen och årstidsväxlingar men även av att dansa med barn och möta deras 
genuina behov av lek och rörelse. Cecilia är en del av tradition 2 inom vilken hon vill 
utveckla barns fantasi till att uttrycka med hela sitt känsloregister det man inte kan uttrycka 
med det talade ordet. Cecilia använder sig av improvisation men tycker det är viktigt att även 
träna kroppsmedvetenheten och färdighetsträning. Hon vill, som hon säger, även nå själen och 
intellektet genom dansen. Som lärare i estetiska ämnen anser Cecilia att vi har som uppdrag 
att förmedla att det handlar om att ifrågasätta och att skapa nytt. Barnen, dansen och 
yttrandefriheten är tre viktiga ingredienser i hennes undervisning.  

Även i Elisabets liv har dansen funnits med hela tiden. Hon började dansa när hon var 4 år 
och dansade som hobbydansare hela sin uppväxt. Som tonåring blev hennes intresse för  dans 
starkare. Hon dansade klassisk balett på en privat skola i Stockholm. Senare kom hon att 
assistera sin lärare och så småningom började hon på Balettakademiens yrkesförberedande 
linje. Hon har studerat på New York University där hon läste Creative Dance for pre-school 
children. Elisabet har främst undervisat och utbildat danspedagoger men även varit med i 
några TV-produktioner med dans. Hon har inspirerats av engelska och amerikanska 
pedagoger där hon tror på den engelska teorin The Midway Model, där både process och 
produkt är viktiga. Hon har sin grund i tradition 1 men betonar att hon har utvecklat den till 
sitt eget sätt att undervisa. I kunskapsområdet dans anser hon att man först och främst ska få 
utföra och göra, men även skapa dans, se dans samt kunna värdera dans. Det är viktigt att 
förmedla alla bitarna. Hon vill ge eleverna en fysisk upplevelse av undervisningen och att det 
utvecklar en gestaltningsförmåga i kroppen.
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De två danstraditionerna

I frågan om de två dansundervisningstraditionerna i Sverige ser Cecilia en likhet mellan de 
båda traditionerna när det gäller intresset för barnet och deras utveckling, men även att det 
finns olikheter. Hon kan tycka att det är spännande att lyfta fram de olika traditionernas särart. 
Tradition 1 intellektualiserar dansen, där man vill att barnet ska förstå vad den som dansar 
gör. Läraren/pedagogen ska i denna tradition inte visa hur man gör, då man anser att man 
hämmar och påverkar barnets egna uttryck. Tradition 2 ser dansen som ett språk, väsen och 
läraren dansar tillsammans med barnen. Läraren använder sig av tvära kast mellan det 
rationella och irrationella i undervisningen och lyfter gärna fram något barn som förebild för 
att inspirera de andra barnen. Uttryck och känsla står i centrum där bildspråket har en viktig 
roll. När härmningen eller imitationen inte är dogmatisk kan det göras på ett tillåtande sätt 
som inte hämmar elevernas uttryck. Dansläraren ger barnen dansens alfabet för att de sedan 
ska kunna uttrycka sig med dansen, ungefär som att lära sig alfabetet och sedan kunna skriva 
en uppsats. I det pedagogiska arbetet bjuder dansläraren in till egna tolkningar. Det viktiga är 
vad läraren uttrycker och att skapa en tillåtande atmosfär där eleverna är fria att ge sin egen 
tolkning med sin egen personlighet. 

Elisabet tror att det kan vara dags att man lämnar tanken på att det finns 2 traditioner. Hon 
anser att det idag finns flera sätt att undervisa på och att det kommer nya utbildningar i dans 
och att det examineras unga danspedagoger. Elisabet tror att man ska föra vidare och utveckla 
fler arbetssätt än just de två. Hon är övertygad om att tradition 1 och 2  skiljer sig från 
varandra men att det även finns lite av båda principerna i de två traditionerna. Tradition 1 
handlar om utforskning, att man lägger stor vikt på skapande där läraren är en ledsagare. 
Läraren är verbaliserande och kan få fram barn och ungdomars egna uttryck. I tradition 2 är 
läraren en rörelsemodell som man härmar eller imiterar. Tradition 1 hävdar att  i utforskandet 
bör man inte visa lösningarna för att inte hämma det egna skapandet. Elisabet ser gärna att 
man arbetar med gruppövningar, improvisationer, eget skapande och inte fokuserar på 
stegkombinationer. 

Dansens ställning i Sverige

När det gäller dansens ställning i Sverige delar Cecilia upp detta i två olika delar, dans som 
konstform och dans som sällskapsform. Hon anser att när det gäller dans som konstform har 
dansen i Sverige haft en svag ställning. Det beror bland annat på stämpeln av exklusivitet. Det 
har varit en liten klick av människor som har sysslat med dans som konstform. Dessa utövare 
har ofta själva fått möta dansen som konstform i privata dansskolor och fört den traditionen 
vidare. Det har lett till att man haft svårt att se att man kan bedriva dansundervisning i andra 
former än vad man själv har upplevt. Det har inte funnits många som har intresserat sig för att 
göra dansen mer tillgänglig för en bredare publik. Regeringen och kulturpolitiken har arbetat 
med att sprida uttrycksformer som musik och teater, men dansen har först på senare tid 
uppmärksammats inom kulturpolitiken. 

En annan orsak är religionen, dansen som uttrycksform har ansetts som något syndigt. 
Dansens väsen och dess sinnlighet har uppfattats som något farligt. Dans som umgängesform 
har däremot varit något som har haft en bredare publik. Man har, speciellt i norra Sverige, åkt 
långt för att gå på dans t.ex. på Folkets hus. När det gäller dans som ett estetiskt ämne i skolan 
har det inte ansetts viktigt. Cecilia beskriver att det finns för många vuxna som själva inte har 
fått en upplevelse av dans och därför kan ha svårt att tycka att dansen är viktig. Vuxenvärlden 
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har stått i vägen och man har uppfattat dansen som något mindre väsentligt och som inte har 
med kunskap att göra. 

Elisabet menar att idag vänder sig fler och fler ungdomar och barn till dansens uttryck och 
intresset för dans har ökat. Det beror dels på massmedia där dansen har fått mer utrymme, den 
kommersiella sidan av det hela men även att dans har blivit mer tillgängligt. Elisabet tror att 
fler människor kan se dansen som ett medel för gestaltning eller också som en njutbar 
konstform att titta på. Hon ser att danskurser är väldigt dyra och att det därför är en exklusiv 
aktivitet. Men hon är medveten om att de flesta aktiviteter för barn har höga avgifter. De höga 
avgifterna gör att det inte blir den bredd man kan önska på dansutövare. Det blir mest flickor i 
en viss samhällsklass som sysslar med dans som uttrycksform. Att dansen inte har en självklar 
plats i skolväsendet har också sin förklaring i hur kyrkan såg på dansen och hur skolan 
överhuvudtaget har sett på de estetiska ämnena. Det finns dessutom lite forskning inom 
dansområdet vilket gör att dansens legitimitet att vara ett eget ämne minskar. Idag finns dans 
som ett eget program på gymnasiet. Det är ett argument för att det ska vara möjligt att prova 
på dans som ämne redan på grundskolan.  

Styrdokument

Vilka argument Cecilia fann för dansen i styrdokumenten var tillägget om fysisk aktivitet 
dagligen inom ramen för skoldagen. Hon tog även upp att Lpo94 tydligt tar ställning för de 
estetiska uttrycksformerna på flera håll i styrdokumenten där man poängterar vikten av både 
sinnliga, estetiska och intellektuella aspekter på lärandet. Hon kan inte se något i 
styrdokumenten som talar mot dans i skolan. 

För Elisabet var det ett tag sedan hon läste Lpo94. Men hon tror sig minnas att 
styrdokumenten tar upp varje individs rättighet att uttrycka sina åsikter och värderingar. I 
värdegrunden kan hon uttyda att elever har rätt till alla sina möjliga gestaltningsredskap, där 
dans ingår. Sedan nämns i Lpo94 på ett flertal ställen dans och rörelse, som exempel på 
uttrycksformer. Elisabet kan inte svara på om det är något i styrdokumenten som talar mot 
dansens plats i skolan. Som danslärare anser Elisabet att det är viktigt att vara väl insatt i 
läroplanen som tar upp vikten av att arbeta med problemlösning och allas rätt att uttrycka sig. 
I dag finns en samhällsdebatt kring att barn bör röra sig mer och att fysisk aktivitet är 
underrepresenterat i skolan. 

Informanternas syn på danslärarutbildning 

När vi kommer in på frågan om danslärarutbildningen talar Cecilia om att hon vill förmedla 
dansglädje till sina danslärarstudenter. Den röda tråden i utbildningen är glädjen i att skapa 
dans med barn och ungdomar. Att dansen är ett genuint ursprungligt språk som ger 
möjligheter att utvecklas som människa. Målet med dansen är självkännedom, lära känna sig 
själv och andra. Studenterna får med sig att man kan se dansen utifrån många aspekter. 

Elisabet vill få sina danspedagogstudenter att tro på sig själva. Att genom handledning, 
skriftliga reflektioner och dialog få varje student att se sina egna kunskaper och att de växer 
under utbildningens gång. Oavsett vilken dansstil som ligger studenterna nära så vill Elisabet 
försöka föra samman det arbetssätt som Danshögskolan står för med deras egna erfarenheter. 
Hon vill att de ska känna att de är säkra i undervisningssituationen. Elisabet lägger vikt vid att 
danslärare bör ha en djup kunskap i ett dansämne som de verkligen tror på, då de då har 
lättare att nå ut med sitt budskap till eleverna.
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Cecilia anser inte att Danshögskolans pedagogutbildning och utbildningen vid 
Musikhögskolan i Piteå är likvärdiga. Utbildningen på Danshögskolan är en bra utbildning 
och de ger väldigt bra dansträning, men de har en snäv syn på dansens möjligheter. 
Utbildningen i Piteå är skapad utifrån det behov som idag finns av danslärare. De måste 
kunna möta en hel klass som inte är motiverade till dansundervisningen och då krävs en 
lärarutbildning. Att teori och praktik går parallellt är nödvändigt. Hon ser att utökade 
samarbeten mellan utbildningarna är klart möjliga. Det ska kunna bli möjligt för studenter vid 
Danshögskolan att komma och göra sin verkamhetsförlagda utbildning i partnerskolor med 
handledare knutna till Musikhögskolan i Piteå. Den situationen är unik vid Piteå 
Musikhögskola. Även att utbyta metodiksyn både internationellt och i Sverige skulle vara av 
värde.  Cecilia är övertygad om att Danshögskolan och Musikhögskolan i Piteå har mycket att 
ge varandra. 

Elisabet uttrycker sin osäkerhet i hur utbildningen i Piteå är upplagd. Hon vet att studenterna 
läser det allmänna utbildningsområdet, har verksamhetsförlagd utbildning och 
verksamhetsförlagt lärande men känner att hon inte vet hur mycket tid som läggs på varje 
moment, hur mycket dans i skolan metodik som är utlagt, hur långa perioderna är för den 
verksamhetsförlagda utbildningen och det verksamhetsförlagda lärandet. Med utgångspunkt 
för hur situationen är på Danshögskolan idag anar hon, och betonar att det bara är aningar, att 
studenter på lärarutbildningen på Musikhögskolan i Piteå har mera på fötterna för att arbeta 
med dans i skolan. Detta utifrån den metodik som undervisas i Piteå. Hon poängterar även att 
om man är väldigt stark i sin dans kan man förmedla det i en skolsituation. Elisabet tror att det 
skulle vara intressant med flera samarbeten mellan utbildningarna. Hon tycker man ska vara 
öppen för samarbete även om utbildningarna väljer att nischa sig åt olika håll. 

Att Sveriges första lärarutbildning förlades till Piteå har enligt både Cecilia och Elisabet 
naturliga orsaker. Det finns många skolor i norra Sverige som har dans i skolan och 
ansvarstagandet har varit enormt. Elisabet påpekar att det initialt har varit Eva Dahlgrens och 
Cecilia Björklund Dahlgrens arbete som har spritt sig och många kommuner har frågat efter 
dans i skolan. Cecilia poängterar att det är en miljö som är stimulerande för studenterna att ta 
del av. Hon menar även att möjligheterna till praktik hos redan etablerade dans i skolan-lärare 
har varit avgörande. De båda informanterna tror att Musikhögskolan med dess 
musikpedagogiska forskning bidrog till att utbildningen starta just på Musikhögskolan i Piteå. 
Elisabet tror att Cecilias engagemang och drivkraft också spelat roll för valet av utbildningens 
ort. Hon tycker att det är bra att utbildningssäten sprids i landet. 

Cecila tror att Danshögskolan äntligen har förstått betydelsen av lärarkompetens. 
Danshögskolan har inkluderat de förändringar och krav som idag ställs på danslärare, men 
också vad Musikhögskolan i Piteå har gjort som varit trendsättande. Cecilia är även övertygad 
om att de har sett att studenterna från Piteå har ett helt annat synsätt på lärandet. De är 
motiverade för läraryrket och har ett klart och tydligt synsätt på sin danslärarroll. 

Elisabet menar att danspedagoger från Danshögskolan i Stockholm har fått jobb i skolan utan 
lärarexamen. Men i och med att danslärarutbildningen på Musikhögskolan i Piteå har det 
blivit aktuellt för oss att ansöka om lärarexamen. I en konkurrenssituation om lärarjobb är det 
viktigt för våra studenter att ha behörighet för att arbeta i skolan. Det var inte tidigare aktuellt 
eftersom det inte efterfrågades.
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När det kommer till vad de olika lärosätena gör för att stärka dansen som moment i skolan 
talar Cecilia om ett samarbete mellan Luleå Tekniska Universitet och Statens kulturråds 
program för dans i skolan. Luleå Tekniska Universitet har arrangerat mötesplatser, 
konferenser för att lyfta fram dansens plats i barns och ungas liv. De har sysslat med 
opinionsbildning. De har också varit med att starta upp nätverket för dansens plats i 
lärarutbildningar. Siktet är ett nationellt centrum för dans i skolan. Det som fortfarande krävs 
är metodutveckling och forskning. Det är ohållbart att bara tycka och känna att det behövs en 
teoribildning. Det skulle ge legitimitet till dansen som ämne, säger Cecilia.

Elisabet beskriver Danshögskolans medverkan i ett nätverk för att få in mer dans i 
lärarutbildningarna runt om i landet. De har ett samarbete med GIH och Stockholms 
Universitet där Danshögskolan tar emot lärarstudenter. De försöker även hitta andra vägar att 
mötas och utbyta erfarenheter och idéer. Elisabet, rektor Eva Lilja och prefekten Petra Frank 
reser runt och talar för sin vision att utveckla danspedagogiken för högstadiet. Lärosätet vill 
stimulera sina lärare och lärare ute på fältet att forska och bedriva utvecklingsprojekt. 

Att dans i skolan är ett etablerat begrepp är Elisabet och Cecilia överens om. Även att 
begreppet innefattar obligatorisk dansundervisning för alla i skolan. Cecilia beskriver att 
skolan är obligatorisk för alla och att begreppet därför kortades ned till dans i skolan. De är 
övertygade om att dans borde vara ett eget ämne i skolan. Elisabet menar att det är en 
demokratisk rättighet att få tillgång till alla sina uttryck och inte att det ska vara en klassfråga 
om man håller på med dans eller inte. Hon beskriver att med dans i skolan når man en mycket 
bredare målgrupp än vad man gör i ett studieförbund där eleverna har valt att gå och dansa. I 
ett studieförbund har eleverna ofta motivationen för dansundervisningen (dans i skolan) 
innebär att man som lärare möter alla elever och måste möta deras intresse på ett annat sätt.
Informanterna är även överens om varför dans i skolan är mer utbrett i de lägre åldrarna. De 
som startade dans i skolan hade intresset och metodiken i att undervisa barn. Rent 
organisatoriskt var det lättare att ta in dansen i de lägre stadierna. I de äldre åldrarna är det 
viktigt med timplanerna i de olika ämnena och synen på kunskap är ofta snävare. Om man får 
möta dansen som liten är det inget konstigt sedan att dansa som tonåring. Därför tycker 
Cecilia att det var rätt att starta verksamheten i de lägre åldrarna. I dag finns det lite 
metodikkunskap för de äldre åldrarna, men ett utvecklingsarbete har påbörjats. 
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Kapitel 5. Diskussion 

Kapitlet inleds med några reflektioner kring uppsatsens tillförlitlighet. Därefter diskuteras 
studiens huvudresultat. Jag refererar i denna uppsats också till litteratur som nödvändigtvis 
inte är vetenskapligt grundad. Detta då den vetenskapliga forskningen kring danspedagogik är 
bristfällig. Det gör att uppsatsen tar sin utgångspunkt i både vetenskaplig och annan, som jag 
uppfattar, relevant litteratur. 

Metod diskussion

I mina intervjuer valde jag att inte hålla informanterna anonyma. Detta då jag behövde 
motivera varför jag valt att intervjua just dessa två personer. Det var med andra ord omöjligt 
att garantera deras anonymitet. Jag är medveten om att detta har konsekvenser för mitt 
intervjuresultat. Det finns kanske en risk att informanterna inte vågar uttrycka sina åsikter i 
lika hög grad som om de vore anonyma. Det är även så att dansvärlden är relativt liten vilket 
gör att det bara finns dessa två personer med denna uppgiften. 

Jag har själv en relativt lång erfarenhet av dans och pedagogiskt arbete där jag är en del av 
tradition 2. Jag ser med den anledningen även en risk att jag är partisk i min beskrivning av de 
båda traditionerna. Jag har försökt redovisa min förförståelse och mina ställningstaganden för 
att möjliggöra för läsaren att bedöma studiens trovärdighet. Detta är något som jag särskilt vill 
uppmärksamma. 

Resultat diskussion

Elisabet Sjöstedt Edelholm tar i sin intervju upp att stor ämneskunskap är viktigt och att 
ämneskunskap kan räcka för att nå ut med budskapet i undervisningen. Självklart måste du 
som lärare ha kunskap i det ämne eller kunskapsområde du ska undervisa i. Jag anser att det 
inte räcker med ämneskunskap. Du måste kunna förmedla och guida eleverna till att ta till sig 
kunskapen. Jag hävdar därför att det är viktigt att ta lärarexamen, där du får med dig 
redskapen till att kunna förmedla och skapa förutsättningar till elevernas lärande.   

Dans i skolan är starkast etablerad för grundskolans lägre åldrar. Som tidigare nämnts beror 
det på pedagogernas metodikkunskaper och att det är lättare rent organisatoriskt att föra in ett 
moment på schemat som egentligen inte har legitimitet i skolan. Men i år, 2008, har 
regeringen satsat på kultur i skolan för grundskolans äldre åldrar och även satsat på dans i 
skolan. Det finns dock väldigt lite erfarenhet och utvecklad metodik, vilket gör att det blir 
intressant att se vilka danslärare/danspedagoger som kommer att ta sig an den åldersgruppen. 
Både Danshögskolan och lärarutbildningen som är förlagd till Musikhögskolan i Piteå satsar 
på utvecklingsarbete i metodik, men det känns som om båda lärosätena ligger efter i detta 
arbete.  

I skollagen står att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. (Utbildningsdepartementet, 
1985) Jag menar att om den tesen ska gälla, måste det finnas styrdokument för dansen, som 
säkrar kvalitén på undervisningen. Hur undervisningen i dans i skolan är utformad ska inte 
avgöras av var i landet du är bosatt. I styrdokumentet för dans bör det framgå vad ämnet ska 
innehålla och vad eleverna ska ha lärt sig efter avslutad kurs. Men för att dans ska kunna bli 
ett eget ämne i grundskolan anser jag att man måste peka på vad dans ger eleverna som inget 
annat ämne ger. Varför skulle man annars införa ett ämne till i skolan? Det finns olika 
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uttrycksformer i skolan som musik, bild och slöjd. Inget av dessa estetiska ämnen använder 
hela kroppen som uttrycksmedel, vilket görs i dans. (Skolverket, 2000) Om man ska få 
möjlighet att utveckla olika uttrycksformer i skolan, som det står i läroplanen, bör man få 
tillgång till kroppens egna uttrycksmöjligheter genom dansen. Förutom att du tränar kroppen, 
tar du även med själen och intellektet. Jag deltog för en tid sedan i ett möte mellan 
Kulturrådet, Luleå Tekniska Universitet, Danshögskolan, Karlstads Universitet, Umeå 
Universitet, Programmet Dans i skolan och aktiva danspedagoger där vi diskuterade hur man 
bör formulera vad dansen ger som inget annat ämne ger. Alla var överrens om att dansen 
stimulerar både kropp, själ och intellekt som inget annat ämne gör.

Mina båda informanter hade övergripande kunskaper om vad läroplaner innehåller. Som lärar-
respektive pedagogutbildare kan jag tycka att det är viktigt att du är djupare insatt i vad 
styrdokumenten verkligen säger. Det är viktigt att den kunskapen genomsyrar det metodiska 
arbetet. I skolans styrdokument står att gestaltning och olika uttrycksformer ska vara en del av 
skolan verksamhet. (Skolverket, 1998) Det står i Lpo94 att dans som uttrycksform skall vara 
ett inslag i skolan. Men det står inte i någon kursplan att dans som uttrycksform skall vara en 
del av undervisningen. Det innebär att det är lätt att dansen som uttrycksform missas i elevers 
skolgång. Jag tycker inte att styrdokumenten talar om dansen på ett tydligt sätt och jag anser 
att förankringen för dans som uttrycksform i styrdokumenten är bristfällig. Jag ser 
överensstämmelser och tydliga kopplingar mellan styrdokument, kulturpolitiska mål och olika 
aspekter på dans. Men jag ställer mig frågande till om aspekterna har en vetenskaplig grund. 

I den här uppsatsen har det kommit fram att estetiska ämnen som musik har kommit längre 
fram i den utvecklingen. Men jag ser vissa saker som tyder på att dans borde vara ett eget 
ämne i grundskolan. Estetiska program i dans på gymnasiet är väl etablerat. Men hur kan det 
finnas en gymnasieutbildning i ett ämne som inte har någon förankring i grundskolan? Dans 
är ett av de gymnasieprogram som inte finns som ämne i grundskolan. Vilka konsekvenser får 
det ? Det innebär att de barn som har föräldrar med ekonomiska möjligheter att stödja dans på 
fritiden ger sina barn större chans att komma in på dessa program. Dans som 
”hobbyverksamhet” börjar bli en aktivitet för familjer med bra ekonomiska förutsättningar då 
kursavgifterna är höga. Speciellt i storstäderna. Som jag tidigare nämnt utbildar Luleå 
Tekniska Universitet lärare med inriktning dans. Att det går att utbilda sig till lärare i ett ämne 
som inte finns som ämne i grundskolan ställer jag mig frågande till. Trots det finns efterfrågan 
och arbete för dessa lärare. Även detta är ett starkt argument för att dans borde finnas som 
obligatoriskt ämne i skolan.  

En viktig del inom dansen är att man som danspedagog har möjlighet att minska fördomar 
mot andra kulturer och främlingsfientlighet generellt. (Björklund Dahlgren, 1990) Genom att 
man i dansen får kunskap om, får ta del av sin egen samt andras kulturer, anser jag att man 
absolut blir säkrare i sig själv och därmed mer mottaglig för att möta andra kulturer. Dansen 
gör det möjligt att öka förståelsen för andra människors värderingar och seder då det inte 
längre är något främmande och okänt. Jag anser att främlingsfientlighet ofta grundar sig i en 
sorts rädsla för det okända och främmande. Det kan även bli ett sätt för människor från andra 
kulturer att hitta sin plats och få vara stolta över det de står för. För mig är det viktigt att vi 
talar om våra olikheter, oberoende om det har med hudfärg eller längd att göra, men att de
framhävs som något positivt. Jag tror att det kan vara en fara i att låtsas som om vi alla är lika 
på alla sätt. Eleverna märker självklart dessa olikheter. Om de ska få ett förtroende för 
pedagogen är det viktigt att man är ärlig och uppriktig mot dem. I läroplanen står det mycket 
tydligt att de lägger stor vikt vid att motverka rasism, fördomar och främlingsfientlighet och 
att öka den internationella solidariteten. (Skolverket, 1998) Det står att man bland annat ska 



22

bemöta detta med kunskap och aktiva insatser. Dansen erbjuder ett förträffligt sätt att göra 
detta på och jag anser att det vore klokt att ta vara på den möjlighet som dansen erbjuder. Jag 
har noterat, som jag redovisat tidigare i texten, att det som jag har tagit upp om vad dansen 
kan ge eleverna utifrån fem aspekter har en stark grund i vad läroplanen vill uppnå med 
undervisningen i skolan. (Björklund Dahlgren 1990) Så om ett ämne kan erbjuda allt detta så 
ser jag inte varför dansen inte ska vara en naturlig del av skolverksamheten.

Fortsatt forskning

Vet man verkligen att dans stärker självförtroendet eller är det något som danslärare har 
erfarenhet av. Denna erfarenhet är viktig och betydelsefull, men den skulle behöva ingå i 
empiriska undersökningar, där man kan försöka se vilka förutsättningar som krävs för att t.ex. 
stärka elevers självkänsla i dansen. 

Jag ser en risk i ett allt för utbrett tyckande, då det inte ger dansområdet den vetenskapliga 
tyngd dansen behöver. Dansens status behöver höjas i skolan, det kan göras genom att dansen
som kunskapsområde får mer forskning att stå på. Speciellt forskning i danspedagogik. Det 
finns relativt mycket skrivet om danspedagogik och undervisning, men lite med vetenskaplig 
grund. Det kan bero på att arbete med dans i skolan är relativt nytt och att det fortfarande är 
ett pionjärarbete, vilket gör att det är svårt att luta sin forskning mot något. Men det skulle ge 
status och vetenskaplig legitimitet till kunskapsområdet dans. Jag har en önskan om att i 
framtiden forska om vad dans verkligen ger eleverna. Detta uppbyggt på vetenskaplig fakta. 
Just för att kunna argumentera varför dans är viktigt utifrån en vetenskaplig undersökning. 

Avslutning

Informanterna har olika syn på bevarandet av de två olika danstraditionerna. Cecilia tycker att 
det kan vara av vikt att visa på traditionernas särart medan Elisabet tycker att det finns 
anledning att gå ifrån tanken på de två. Jag kan tycka att traditionerna har dominerat i Sverige 
så pass länge att det är av intresse att dessa lyfts fram. Som jag ser det har de idag börjar 
luckras upp. Många elever från tradition 2 har utbildat sig till barndanslärare på 
Danshögskolan och därmed även fått med sig kunskap om tradition 1. Jag är därför övertygad 
om att några av dessa lärare har tagit med sig båda traditionerna i sitt yrkesverksamma liv. Jag 
tycker att det är viktigt att de båda lärosätena ger metodik i båda traditionerna så att danslärar-
respektive danspedagogstudenter kan göra ett medvetet val mellan de båda, väva ihop eller 
utveckla sitt eget sätt att undervisa på. Därför menar jag att det är väsentligt att lärosätena 
vidareutvecklar sitt samarbete för att ge sina elever bästa möjliga utbildning.
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Bilaga

Frågor inför intervju till Ninnie Anderssons examensarbete VT-2008. Skickas i förväg till de 
båda informanterna.  

1. Berätta kortfattat om din dansbakgrund ?
2. Vad betyder dans för dig?
3. Hur ser du på dansens roll i samhället idag?
4. Vad innebär dans i skolan?
5. Var har du fått din inspiration från i dina tankar kring dans i skolan?
6. Vilka likheter tycker du finns mellan tradition 1 och 2 när det kommer till dans i skola?
7. Vilka skillnader?
8. Hur ser du på din danslärarroll -uppgifter -mål
9. Hur ser du på dans i skolan som ett obligatoriskt moment i skolverksamhet? 
10. Varför tror du att dans i skolan på lågstadiet är mer utbrett än högstadiet?
11. Varför är inte dansen självklart i skolans värld?
12. Ska dansen bli ett eget ämne?
13. Med utgångspunkt från styrdokumenten, varför har t.ex. estetiska ämnen som bild och 

musik en naturlig plats i skolan och inte dansen?
14. Vad talar för dansen i styrdokumenten?
15. Vad talar mot dansen i styrdokumenten?
16. Vad är det viktigaste du vill förmedla till dina danslärarstudenter om dans i skolan?
17. Tror du studenter med barndansinriktning på Danshögskolan i Stockholm och i 

Musikhögskolan i Piteå få med sig en likvärdig utbildning? 
18. Varför tror du Danshögskolan i Stockholm tog bort dans för unga och barn som ett 

obligatoriskt moment oavsett inriktning?
19. Varför tror du att Danslärarutbildningen startade vid Musikhögskolan i Piteå?
20. Varför tror du att Karlstad Universitet och Danshögskolan i Stockholm nu ansöker om att 

få examensrätt för lärarexamen?
21. Vad gör ditt lärosäte för att stärka dansens plats i den obligatoriska skolan?

Vid frågor kontakta mig på
ninnie84@hotmail.com
Tele: 070-2414829
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