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Förord 

Ett stort tack till min handledare Anna-Karin Gullberg som kommit med nya infallsvinklar till 

uppsatsen och som med positiv energi har trott på mig hela vägen i mål. Tack till min pojkvän 

och mina föräldrar som gett mig råd och stöttat mig. Ett vänligt ord till min chef på 

kulturskolan för visad förståelse att det krävs tid att skriva en uppsats. Slutligen tack till min 

handledare på min verksamhetsförlagda utbildning som visade mig stort stöd och förtroende 

till projektet - utan dig hade inte projektet blivit till verklighet. 



 

 

Sammanfattning 

Syftet har varit att beskriva och erhålla fördjupad förståelse av elevers upplevelser av Dans i 

skolan - undervisning. Genom etnografisk metod med deltagande observationer och 

videoinspelning, bildanalys och gruppintervjuer har jag samlat data. Undersökningen har skett 

vid ett projekt med daglig Dans i skolan - undervisning under en period på fem veckor. 

Urvalsgruppen hade tidigare inga erfarenheter av Dans i skolan. Resultatet har visat att 

eleverna upplever många fördelar med Dans i skolan. Eleverna upplever bland annat att Dans 

i skolan främjar deras samarbetsförmåga, koncentrationsförmåga, motivation och självkänsla. 

Det enda eleverna framhåller av negativ art är konkreta saker såsom på organisatorisk nivå 

med lokaler och schemaplanering. 

 

Nyckelord 
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1. INLEDNING 

 
Min blivande examen är grundskolelärare med inriktning dans. Klasslärare från årskurs ett till 

årskurs sex, där ämnet dans sträcker sig från förskoleåldern upp på gymnasiet. Jag är 

nyanställd för att starta upp Dans i skolan i en kommun i Norrbotten. Dans i skolan är ett 

vedertaget begrepp inom dansen och därför har jag valt att skriva ut begreppet i dess helhet 

konsekvent genom hela uppsatsen. Dans i skolan handlar om barns genuina behov av lek och 

rörelser, där fantasi och samarbete är i fokus. Det är dans som uttrycks- och konstform, 

snarare än dans i den traditionella umgänges- och sällskapsformen. Förhoppningarna är att 

dans ska utvecklas till ett obligatoriskt ämne på skolschemat och att alla elever ska få 

kontinuerlig Dans i skolan - undervisning.  

Det finns idag över åttio kommuner som har dans på schemat, oftast en lektion i veckan. Mina 

erfarenheter är att en danslärare och skolverksamhet sällan har daglig dansundervisning under 

en längre period med en och samma grupp. I och med att dans inte är ett kärnämne anses dans 

oftast som mindre viktigt. Detta tror jag är relaterat till kunskapssyn, tradition, religion och 

värderingar, men ursäktas ofta med ekonomi och tidsbrist. Med tidsbrist upplever jag att 

många klasslärare och rektorer ansett att dans tar tid från övriga ämnen. De rektorer och lärare 

som däremot tagit till sig dans som ett läromedel för att främja lärande upplever dansen som 

en resurs och ett hjälpmedel för att nå alla sina elever.  

Jag hade möjligheten att genomföra en aktivitetsserie med nästintill daglig Dans i skolan -

undervisning under min verksamhetsförlagda utbildning (vfu). Där undervisade jag Dans i 

skolan fyra dagar i veckan under en femveckors period till en och samma grupp, samtidigt 

som jag följde eleverna dagligen genom övriga ämnen. Detta gav mig ett ypperligt tillfälle att 

undersöka mina förhoppningar om att Dans i skolan främjar elevers motivation, 

koncentration, samarbetsförmåga och självkänsla. Jag intresserade mig för elevernas 

perspektiv och deras upplevelser av Dans i skolan. 

Det finns forskningsresultat från det tvärvetenskapliga projektet Dans på lågstadiet som visar 

att det är möjligt att utveckla verktyg som kan vara till hjälpmedel för att bedöma 

inlärningsresultat och processen för inlärning. Utvärderingen hos klasslärarna som upplevt 

Dans i skolan - undervisning en längre period visade att de såg en positiv förändring hos sina 

elever. Ökad motorik, motivation, samarbetsförmåga, koncentration och självkänsla var bara 

några av flera områden som klasslärarna upplevde hade stärkts hos eleverna genom 

försöksverksamheten med Dans i skolan (Ericson, 2000).  

Jag har försökt hålla mig objektiv genom min forskning, men det finns en risk att mina egna 

upplevelser av Dans i skolan har influerat och färgat uppsatsen med en viss subjektivitet.  



2 

 

.2. BAKGRUND 

Litteraturen i min forskning baseras delvis på vetenskaplig forskning och delvis på litteratur 

från verksamma personer inom områden jag belyser. Detta eftersom jag anser litteraturen är 

relevant för min studie.  

 

Första delen i bakgrunden skildrar historiken kring Dans i skolan i Sverige och resan till idag. 

Den delen beskriver främst pionjärarbete. Den andra delen redogör bland annat för vad Dans i 

skolan är, försöksverksamhet, forskning på Dans i skolan, lektionsupplägg samt praktiska 

förutsättningar. Den tredje delen redovisar olika faktorer som gynnar inlärning och detta med 

fokus på dans. Utveckling, samarbete, motorik, kognition, självförtroende, och koncentration 

är de bitar som berörs. Den fjärde delen knyter ihop Dans i skolan med olika politiska 

riktlinjer.  

 

2.1 Historik Dans i skolan  
 

Här har jag valt att först presentera Eva Dahlgren som är Dans i skolans pionjär. Sedan sker 

ett kort sidospår för att presentera Isadora Duncan, Émile Jacques- Dalcroze och Anna Behle 

eftersom de har viss betydelse för Dans i skolans utveckling. Därefter återgår texten till Eva 

Dahlgrens pionjärarbete och vidare till olika områden som berör Dans i skolan. 

2.1.1 Eva Dahlgren 

I Sverige har danskonst och danspedagogik länge vandrat hand i hand. 1930-40 talets fria 

danskonstnärer livnärde sig på att hålla danslektioner för både stora som små och hos många 

danskonstnärer övergick denna sysselsättning till huvudyrke. Bland dessa danskonstnärer 

återfinns bland annat Eva Svensson-Dahlgren som var grundare för Dans i skolan (Sjöstedt 

Edelholm & Wigert, 2005).  

 

Eva Dahlgren och dottern Cecilia Dahlgren Björklund har utvecklat en del av den svenska 

barndanstraditionen (Vail, 1997). Sörenson (2006) beskriver hur Dans i skolan började med 

Eva Dahlgren (1915-2008). Eva mötte dansen för första gången när hon på kvällstid började 

ta balettlektioner för Vera Alexandrowa och redan i tidig tonårsålder assisterade Eva Vera i 

dansskolan.  

 

Eva sökte sig vidare utomlands och blev den första utländska dansaren anställd vid 

balettkåren på Operan i Rom. När kriget kom fick Eva påtryckningar från Svenska 

ambassadören och hon skickades hem 1944. Väl i Sverige träffade Eva sin man Eric Dahlgren 

och där började ett nytt kapitel i hennes liv. Eva och Eric Dahlgren flyttade till Uppsala där 

hon öppnade en dansskola. Därefter flyttade de till Karlstad och sedan vidare till Kiruna, Eric 

var anställd som gruvläkare och på så vis hamnade de i Norrbotten. Det var här Evas liv som 

Dans i skolans grundare fick sin start. Dansen var i modernismens centrum och Eva hade 

börjat dansa i en miljö där konsten sprudlade. Sverige var inspirerad av Isadora Duncan stil 

och Jacques Dalcrozes metodik (Sörenson, 2006). 

 

2.1.2 Isadora Duncan 

Isadora Duncan (1878-1927) var en i sin tids mest revolutionära och aktade artister. Dock har 

hon bara blivit erkänd för en vag befrielse av dansen, och anklagad för att inte ha någon 

struktur eller ledning i sin undervisning. Inspirationen fann hon hos den grekiska konsten, den 
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hon upplevde stod för frihet, sanning och höga ideal (Boman, 1986).”Isadora har blivit 

upphöjd till den moderna fridansens jordemoder och det har byggt upp en kult kring hennes 

person” (Boman, 1986, s. 7). 

Hammergren (1999) beskriver att en vanlig bild av Duncan är att hennes konst lever vidare 

som inspirationskälla hos dansgenerationer trots hennes plötsliga död. Duncan kan ses som en 

tydlig företrädare för kroppskultur eftersom vi ser henne som nytänkande när det kommer till 

att uttrycka sig genom kroppen. Duncan gästspelade i Stockholm år 1906 med stor framgång 

dock huruvida det finns övertygande argument om nyskapande kvaliteter och originalitet hos 

Duncan är kritiker oense om.  

Boman (1986) berättar om hur Duncan gav riktlinjer till en ny metod att undervisa barn i 

dans, där barnens naturliga rörelser skulle vara utgångspunkten till all undervisning. Hon 

förkastade balett och ansåg att dansen skulle utgå från barnens naturliga rörelsemönster där 

barnen skulle hämta sina rörelsemotiv från naturen. Därför var Duncans elever ofta ut i 

naturen och fångade inspiration till rörelser och därefter improviserade eleverna vad de 

upplevt. Trots att Duncan var revolutionär dansade inte pojkar för henne, och hennes stil 

ansågs vara genuint kvinnlig. Pojkar var välkomna, dock fångade inte hennes stil deras 

intresse.”Duncan hävdade att endast den utbildning som innehåller dans är riktig och förde en 

ständig kamp för varje barns rätt att dansa, att uppleva konst” (Boman, 1993, s. 201). Vidare 

skildrar Boman (1986) hur Duncan förde en ständig kamp för att alla barns rättighet till att 

dansa. Hon var kritisk mot dåtidens skolor och reagerade på bristen på skolornas förståelse för 

barndomen, och önskade istället frihet och skapande för alla barn. Hon har kritiserat 

efterföljare av hennes undervisning för att inte ha förstått hennes idéer och därigenom lärt 

barnen sådant barn inte skulle göra inom dans: ”Framförallt på två väsentliga punkter; att dans 

skall utvecklas utifrån barns naturliga rörelser och att dans är av stor betydelse för barns 

skapande förmåga och personliga utveckling” (Boman, 1986, s. 46).   

Spåren av Duncan finns, även om det är sällan man ser Duncankonstens fria, öppna och 

uppåtsträvande rörelser, där gesterna alltid kom från kroppens mittpunkt, inspirerad av 

musiken utan att vara bunden till det musikaliska mönstret. Det är främst genom sina idéer än 

en bevarad dansstil som Duncan påverkat Sveriges danspedagogik (Boman, 1986). Duncan 

gav inte bara direktiv för en ny metod att lära ut dans till barn, hon bidrog till en seriösare syn 

på danskonsten och dess innebörd för barns totala utveckling (Boman, 1993). 

2.1.3 Émile Jacques - Dalcrozes rytmiska gymnastik - Plastik 

”Plastik har förklarats vara den del av Émile Jacques - Dalcrozes rytmiska gymnastik 

(senare förkortad till rytmik) där man strävade efter att gestalta musikaliska uttryck och 

överföra musikens konstnärliga innehåll till kroppsrörelser” (Boman, 1986, s. 28).  

Jacques- Dalcroze (1997) beskriver att rytmen som plastik konstart, består i att teckna rörelser 

i rummet genom att översätta långa tidsvärden till långsamma rörelser och korta till snabba. 

Att ordna positioner i olika ordningsflöjder och att uttrycka ljudaccentueringar
1
 genom att öka 

eller minska kroppstyngden med hjälp av muskulära impulser. En dansare måste kunna gå i 

takt, vilket är svårare än det låter. Analyseras Isadora Duncan, syns det att hon väldigt sällan 

                                                             
1 Med ljudaccentueringar menar jag betoningar av olika ljud. 
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går i takt till ett adagio
2
, tyngdlagar och den kroppsliga balansen bryr hon sig inte om. 

Digerfeldt (1990) beskriver att Dalcrozes tankar om rytm- rörelse- tal syns i den svenska 

barndansundervisningen men att hans formella övningar har fått kliva åt sidan för barnets 

naturliga rörelser och kroppsrytm. 

 

I tidningen Svensk Danskonst kunde det år 1932 läsas i annonssidorna att det pågick en 

mängd olika aktiviteter i dansskolorna. Plastik fanns i de flesta verksamheter, oberoende på 

om dansskolan fokuserade på balett eller fridans. Plastik representerade mjuka, uttrycksfulla 

och fantasibetonade övningar och var ett välbekant begrepp hos allmänheten. Jämfört med 

Duncan förnyade Émile Jacques – Dalcroze (1865-1950) förmodligen inte danskonsten, men 

metoden han skapade har i hög grad bidragit till att ge dansens utövare en fostran i 

musikalitet. Barndansen i Sverige fick genom Dalcrozemetoden en fastare struktur (Boman, 

1986). 

 

2.1.4 Dansskolornas väg öppnades 

Anna Behle (1876-1966) var en ung sångerska och pianist som hade tagit intryck från 

Duncan, och tog rytmiklärareexamen hos Jacques- Dalcroze (Boman, 1993). Behle öppnade 

vägen för alla dansskolor som öppnades kring 20- och 30- talet. Behle introducerade både den 

fria dansen och Dalcrozemetoden i Sverige och ansågs vara pionjär på området (Boman, 

1986).  

2.1.5 Dans i skolan - pedagogikens framväxt 

 

Sörenson (2006) beskriver hur Eva Dahlgren blev mästare på att öppna dansskolor. Hennes 

knep var att finna en ledig lokal och sedan sprida det till tidningarna, detta gjorde att 

bokningar för dansskolorna blev många. Eva och Eric flyttade efter några år till Boliden och 

1966 grundades Bolidens barnbalett, en privat dansskola i Evas källare, med ca tjugo barn i 

åldrarna 4 -18 år. Rendansen, Järven, Riporna och Vinterdansen var koreografier som 

dansades av barnen. Danser som kommit till liv av inspiration från Norrlands vackra natur, 

atmosfär och befolkning. Danserna visades upp på avslutningen av terminerna för barnens 

föräldrar och bekanta, men för att få dansa mer började Bolidens barnbalett visa upp sina 

danser på ålderdomshem, sjukhus, bibliotek, museer och skolor. Uppvisningarna gav 

publikvana och nyfikenhet på att träffa barn från andra länder som dansar. Ryktet om 

Norrlands dansgrupper spreds på sommarläger och resor. Sicilien, Paris och New York är 

några av alla ställen de reste till. Detta var grunden för framväxten av pedagogiken som idag 

finns i den obligatoriska skolverksamhetens dansundervisning av Dans i skolan. 
 

”Pedagogiskt utvecklades ett arbete där, den klassiska balettens rörelseträning är metod 
för dans med engagemang och starkt uttryck, som utgår från barnens eget behov av lek 

och rörelse” (Sörensson, 2006, s. 13).   

 

Eva Dahlgren utgick från barnens genuina behov av dans, lek och rörelse. Att locka fram 

barnens egna uttryck i dansen var viktigt (Dahlgren Björklund, 2006). Dansen som social 

gemenskap och konstform är i beroendeställning till kontakten mellan människor (Boman, 

1993). Vidare menar Ericson (2000) att grunden är att låta eleverna upptäcka att dans är sitt 

                                                             
2 Med adagio menar jag lugnare rörelsemönster. Ordet är en italiensk musikterm, som betyder utan brådska, i 

lugn och ro.  
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eget språk där det verbala språket inte behövs. ”Man är sitt eget uttryck, man är dans” 

(Ericson, 2000, s. 38).   

 

2.1.6 Skellefteå kommun först i Sverige med obligatorisk dansundervisning 

 

Bolidens barnbalett fick dansen att nå fram till skolorna. Hagar Normark, riksdagsman från 

Boliden och några ansikten från socialbyrån i Skellefteå besökte en lekskola i Boliden. De 

fick intresse för verksamheten och Hagar skrev en motion till riksdagen och önskade att alla 

barn skulle få dans på schemat. Det blev avslag i riksdagen men kommunen valde att införa 

dans i kommunens daghem ett tillfälle per vecka. År 1967 började Eva undervisa på 

kommunens daghem och försöksverksamheten pågick i sju år. Eva var inte ensam, 

tillsammans med yngsta och tredje barnet Cecilia genomfördes arbetet. Den kommunala 

dansskolan i Skellefteå startade som försöksverksamhet i grundskolorna 1974. 

Dansundervisning erbjöds till elever på fritiden och 1977 blev Skellefteå kommun först i 

landet att på grundskolorna introducera obligatorisk dansundervisning. Metodiken för 

obligatorisk dansundervisning utvecklades och samarbetet mellan klasslärare och danslärare 

var nödvändigt (Dahlgren, 2006).   

2.1.7 Dansens ställning i skolan 

Traditionellt har dansen inte haft en stark ställning i skolan (Institutet Dans i skolan, 2010). 

Wigert (1993) beskriver att dans länge haft en vrå i skymundan inom den allmänna skolan, 

oftast är dans en liten del inom ämnena musik och Idrott och hälsa. Dansen har sakta smugit 

sig in i grundskoleväsendet, oftast genom projektform där en utbildad danspedagog styrt 

lektionerna. Dahlgren Björklund (2006) beskriver att i jämförelse med musiken, litteraturen 

och teatern har det tagit lång tid att få en stark ställning för dansen ute i kommuner och 

regioner.  

Evas Dahlgrens pionjärarbete har varit betydelsefullt för att stärka dansen och bredda dansen 

ut i samhället. Pionjärarbetet i Skellefteå kommun har haft betydelse för dansens tillväxt i 

regionen. Andra faktorer har bland annat varit pedagogisk kompetens och politiska satsningar 

(Dahlgren Björklund, 2006;Lindqvist, 2010).  

2.1.8 Dans som obligatoriskt ämne 

 

”Inom ramen för den nationella satsningen för främjande av fysisk aktivitet hos barn 

och ungdomar har främjandet av god hälsa hos barn och ungdomar (NCFF) och 

Elevorganisationen i Sverige tagit initiativ till ett nationellt utvecklingsprogram Dans i 
skolan” (Dahlgren Björklund, 2006, s. 107).  

 

Evas yngsta barn Cecilia utbildade sig till danspedagog. Hon förde sin mammas arbete vidare 

både genom att dansa med barnen och genom att arbeta på Kulturrådet för att skapa Dans i 

skolan som obligatoriskt ämne. När Dahlgren Björklund kom till Kulturrådet 1986 fanns det 

endast åtta kommuner med dans på skolschemat under ledning av danspedagog. Det 

nationella utvecklingsprogrammet Dans i skolans syfte är att främja den dagliga fysiska 

aktiviteten. Detta genom att alla barn ska få tillgång till dans som kunskapsområde, samt 

främja lärande, delaktighet och hälsa genom dansen. 1992 startades försöksverksamheter med 

regionala danskonsulenter, fler dansfrämjare behövdes och riktlinjer för verksamhet 

formulerades (Dahlgren Björklund, 2006).  
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Som en del av regeringens initiativ Kultur i skolan, 1990, vill projektet Dans i skolan lära ut 

dans som obligatoriskt ämne på schemat, med start redan i förskolan (Vail, 1997). Flera 

dansprojekt genomfördes på förskolor runt om i landet tack vare bidrag från Kulturrådet under 

Kultur i skolan (Digerfeldt, 1990). Enligt Institutet Dans i skolan (2010) finns det idag över 

åttio kommuner med Dans i skolan som ämne i skolverksamheten. Ansvarstagandet för 

dansen är olika från skola till skola. Intresset ökar för Dans i skolan som obligatorisk 

undervisningsform. Det är danslärare eller danspedagog som leder lektionen i samarbete med 

klassläraren. Boman (1993) berättar hur den allmänna skolan har huvudansvar för guidning 

och undervisning för att eleverna ska möta dans i skolorna, men har ännu inte infört dans 

obligatoriskt på schemat. Lindqvist (2010) förtydligar att dansundervisning fortfarande idag 

sker i gymnastiksalar tillsammans med barnens lärare, men att det har skett vissa förändringar 

med Dans i skolan på organisatorisk nivå. Dahlgren Björklund (2006) berättar att 2003 

grundades Sveriges första danslärarutbildning via Luleå Tekniska Universitet på 

Musikhögskolan i Piteå. Detta för att utbilda danslärare med yrkeskompetens för att arbeta i 

den obligatoriska skolverksamheten.  

 

Sjöstedt Edelholm & Wigert (2005) betonar att den dans som ligger som obligatorisk 

dansundervisning bör ha betoning på danslust, glädje och gemenskap. Wigert (1993) belyser 

att det finns olika pedagogiska modeller hur Dans i skolan kan gå till, gemensamt för Dans i 

skolan är att alla barn dansar oberoende på färdighet och förutsättningar till skillnad från barn 

som i unga år börjar en yrkesinriktning. 

 

2.2 Vad är Dans i skolan? 

 
Här beskriver jag försöksverksamhet och forskning kring Dans i skolan. Avsnittet bearbetar 

också vad Dans i skolan är, hur man bäst tillämpar undervisningen samt förslag på 

lektionsupplägg.  Jag belyser även attityder till dans, praktiska förutsättningar och andra 

ämnen jag anser vara relevant för min undersökning. 

2.2.1 Aspekter 

Dans i skolan kan studeras ur många aspekter, såsom den sociala, kulturella, emotionella, 

motoriska och estetiska. Dans är kommunikation och ger barn och ungdomar möjlighet att 

gestalta och forma egna inre bilder och känslor. Detta kan ske både individuellt och i grupp. 

Dans låter barn och ungdomar använda sig av sin kreativitet samtidigt som de får ökad 

kroppskännedom och stärkt motorik. Dansen låter elever möta andra kulturer och kan 

samtidigt användas som verktyg för att nå annat lärande till exempel matematik (Institutet 

Dans i skolan, 2010).  

2.2.2 Exempel på försöksverksamhet 

Enköpings kommun införde en försöksverksamhet 1982 med dans som ämne på skolschemat. 

Projektet började i ett par rektorsområden men utvidgades till alla kommunens årskurs tvåor. 

En danspedagog tillsammans med pianist ledde dansundervisningen och klassläraren deltog 

oftast i undervisningen. I utvärdering av projektet pekade klasslärare i första hand på att 

dansundervisningen skapade motorikträning hos eleverna. De belyste också att elever fick 

träning i samarbete och sociala relationer samt träning i att våga ta i varandra. Även 
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kroppsuppfattningen, självkänslan och koncentrationen var några bitar som lärarna upplevde 

fick en positiv förstärkning av dansundervisningen (Ericson, 2000).  

 

2.2.3 Forskning på Dans i skolan 

Lindqvist (2010) har forskat om Dans i skolan. I en enkätstudie tog hon del av danslärares 

upplevelser kring Dans i skolan med fokus på genus, kropp och uttryck. I sin slutdiskussion 

beskriver hon att danslärarna som var med i studien betonat att dansundervisningen fokuserar 

på elevers samspel och samarbetsförmåga, vilket överrensstämde med det hon konstaterat via 

sina observationer. Dansen med yngre barn innehåller mycket lek, fantasi, glädje och lust. I 

dansen rör sig både tjejer och killar gemensamt och det förekommer sällan rörelsevägran. 

Kroppskontakt tycks inte utgöra någon större problematik och det förekommer mycket 

idérikedom och improvisation på undervisningen. Eleverna lär känna varandra genom dansen 

och lär sig att samarbeta. Enligt danslärarna i studien förknippas dans med en viss oro. Tjejer 

kan uppleva nervositet för att göra bort sig och killar och tjejer uttrycker gärna verbalt 

missnöje över att dansa, dock på lektionerna skiner dansglädjen igenom den ”hårda fasaden” 

och attityden förändras mot det positivare. Åldern på pojkar verkar ha viss betydelse för hur 

attityden mot dansen är, ju yngre desto mindre motstånd. Vidare beskriver Lindqvist (2010) 

att dansen har oskrivna regler men låter det vara osagt huruvida disciplinen från traditionell 

dansundervisning överförs till Dans i skolan. Avslutningsvis förklarar hon att även musiken 

tycks ha sin uppgift. Instrumentalmusik, och undvikande av radio och hittlistor är vanligt 

förekommande och musikalisk genrebredd eftersträvas. Genom att välja bort populärmusik 

underlättas nya tillträden till dansen, barnen blir inte styrda av färdiga danssteg från till 

exempel musikvideor, utan barnens eget skapande får hamna i fokus. 

 

2.2.4 Lek 

 

Leken är beskriven som ett viktigt inslag i den gemensamma praktiken för förskola och 

grundskola. Skolan ska ha ett ansvar för att barn får möjlighet till lek inom skolverksamheten. 

Leken ses som en inkörsport till lärandet hos barnen och den är betydelsefull för barnens 

lärandeprocess. Leken är en öppning för att kunna börja orientera sig i vardagen, genom leken 

kan barnen lära sig mycket (Davidsson, 1999). Leken har en viktig position eftersom den har 

stor betydelse för barns utveckling av kunskaper och färdigheter. I leken gestaltar, undersöker 

och prövar barn, med hjälp av fantasin, sina upplevelser av omgivningen och sig själv på sitt 

eget sätt. Leken i sig är en uttrycksform men kan inrymma andra uttrycksformer (Löfstedt, 

1999).  

2.2.5 Dans som konstform 

Dans är mycket mer än bara motorikträning. Upplevelse och uttryck betonas särskilt och 

känslomässigt engagemang är viktigt (Ericson, 2000). Dans är mycket mer än bara fysisk 

aktivitet. Inom ämnet Idrott och hälsa ingår dans som umgängesform, där möter eleverna den 

folkliga dansen och sällskapsdans. Dans som konstform låter elever stimuleras att uttrycka 

sina egna idéer, tankar och känslor (Institutet Dans i skolan, 2010). Dans är också 

kommunikation och måste uttrycka någonting med sina rörelser. Utan känslouttryck närmar 

sig dansen blott atletiska rörelser (Digerfeldt, 1990). Att engagera elever i skapande 

rörelseupplevelser, såsom dans, bidrar till att förändra rådande attityder. Detta gäller särskilt 

konstnärlig dans. Denna dans är ett språk, där barnen eller ungdomarna uttrycker sina tankar 

och upplevelser eller helt sonika visar upp koreograferad dans (Dans i skolan - En 
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metodikskrift från Danshögskolan, 1990;Vail, 1997). Digerfeldt (1990) beskriver att olika 

estetiska teorier påvisar att synen på konsten och dansen pendlat mellan intellektuell och 

emotionell uppfattning. Intellektuell uppfattning har sitt uttryck i den klassiska konstsynen 

och emotionell har sitt uttryck i uttrycksteorierna. Numera har dessa synsätt sammanstrålats i 

de moderna perceptions- och upplevelseteorierna, vilket framhäver både kognition och känsla 

som viktiga redskap i konstskapandet.   

 
”Känslor kan tolkas genom mimiskt uttryck, genom gester, genom rörelser i hela 
kroppen eller genom en sammansättning av alla dessa uttryckssätt. Känslorna kan gälla 

gruppen eller individen eller något föremål” (Wigert, 1982, s. 78). 

 

Konstpedagogiken har betonat dansen som ett redskap för självförverkligande och 

känsloutlevelse, samtidigt som den visat dansens möjligheter att förebygga svårigheter i läs- 

och skrivinlärning. Danslegenden Rudolf Laban utgår från barnen och deras eget skapande, 

han sammanställde teman utifrån principerna att rörelsekonsten skulle skapa medvetenhet 

(Wigert, 1993). Laban ansåg att den enda vägen för att dans i den allmänna skolan skulle 

fungera var det fria skapandet (Boman, 1993). 

 

2.2.6 Idag är dans en självständig konstart 

 

Frågan huruvida scendans är en självständig konstart eller om den är sammanlänkad i musik, 

bildkonst och teknik har varit aktuell sedan början av nittonhundratalet. Idag är det en 

självklarhet att dans är en självständig konstart. Oavsett om det handlar om modern dans eller 

klassisk balett har det enats om att dansen är en självständig konstart och kampen för 

konstnärsstatusen har skapat en spännande utveckling på konstnärsscenerna. Danskonstens 

uppgift har vidgats från att förr endast ha i uppgift att befria individen till att skapa nya 

människor och nya samhällen. Vid en kongress i München 1930 skedde en förskjutning kring 

dansen som egen konstart till dansen som hjälpmedel till andra konstformer i till exempel 

opera och talteater (Lundgren, 1999).  I München diskuterades möjligheter att förnya 

scenkonster till exempel opera och talteater med hjälp av dans. Dansens potential att påverka 

och förändra människor och samtid diskuterades, vilket skilde sig ifrån en kongress i Essen 

1928 där det intensivt diskuterades kring dans som egen konstart (andrahandskälla 

Müller/Stöckemann 1993, Lundgren, 1993). Det är skillnad på undervisning genom 

konstformer, och undervisning av konstformer. Att undervisa genom konstformerna innebär 

att använda en konstform som hjälpmedel för att främja lärande, och undervisning av 

konstform handlar om att undervisa om och i just det specifika ämnet. Båda är väldigt viktiga 

(Bamford, 2009). 

  

2.2.7 Undervisning i Dans i skolan 

Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005) förklarar att undervisning i dans ser olika ut beroende 

på vilken målgrupp som är inriktningen. Obligatorisk Dans i skolan - undervisning har stor 

betoning på danslust, dansglädje och gemenskap. Träning och uppvisning blir inte viktigt utan 

är mer ett behov utifrån.  Det finns olika mönster i undervisningen. Ett mönster är att härma 

och imitera, likna något till exempel läraren, djur och kamrater. Ett annat mönster är 

utforskning och improvisation, att skapa eget. Oftast bygger lektionen på en blandning av de 

olika undervisningsmönsterna. Ericson (2000) beskriver att Cecilia Björklund Dahlgren 

utvecklade chockpedagogik inom Dans i skolan. Tvära kast i dynamiken, korta moment med 

snabba övergångar. Ett högt tempo på undervisningen med mycket uppmuntring.  
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2.2.8 Lektionsupplägget på danslektioner 

En danslektion kan bestå av femton till trettio olika övningar som kombineras olika där 

övergångarna är varierade, snabba som lyriska, vilket skapar en dynamisk rytm på 

lektionerna.  Danslektionerna har ofta samma bas i grundplaneringen för att eleverna ska 

känna sig trygga i igenkännandet (Ericson, 2000). God kvalitet på konstnärlig undervisning 

uppmuntrar barn till att våga ta risker och tillåter dem samtidigt att begå misstag (Bamford, 

2009). Det är allmänt känt att avancerade dansare behöver mindre demonstration inför 

övningar, medan amatörer behöver någon att följa mer eller mindre hela tiden. Därför kan det 

antas att danslärare för amatörer och barn har högre fysisk belastning än de som ansvarar för 

mer avancerade dansare (Dahlström, 1999).  

 

Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005) ger exempel på lektionsupplägget på danslektioner 

genom att dela in moment i huvudrubriker. Ämnesinnehåll med underrubriker; teknikträning, 

koreografi och gestaltning. Metod med underrubriker; direkt förmedling, indirekt förmedling 

och eget arbete. Lektionsuppbyggnad med underrubriker; regelbundna lektioner, enstaka 

lektioner och långsiktig planering. Inom teknikövning övas eleverna i koordination, styrka, 

rörlighet, uthållighet och balans.  En god teknik skapar möjligheter till tydligare 

rörelseuttryck. Koreografi skapas genom utforskande arbetssätt där improvisation ingår. Det 

är funktionellt åt båda håll och improvisation kan även skapa koreografi. Gestaltning 

utvecklas genom möjligheten att känna rörelse och kinestetisk iakttagelseförmåga. Direkt 

förmedling handlar om att läraren delger kunskap genom kroppen eller rösten och eleverna 

imiterar läraren. Indirekt förmedling innebär att eleverna själva utforskar sin rörelsepotential 

och det egna uttrycket genom dansen. Under det egna arbetet får eleverna uppgifter att arbeta 

självständigt och visa upp i gruppen. All undervisning kräver planering, läraren sätter upp mål 

för undervisningen och planerar utefter dessa. Det blir olika mål och lektionsplaneringar 

beroende på om det är kontinuerlig dansundervisning eller workshops
3
.  

 

”Vad gäller danstraditioner och tradition med Dans i skolan - arbetet finns det 

gemensamma utgångspunkter för dansundervisningen som rör förhållningssätt, 

delaktighet och kontinuitet. Danstraditionen sammankopplas med ett estetiskt och 
personligt uttryck, lek, fantasi, inlevelse, imitation, stämning och gestaltning av 

årstidernas växlingar i dansundervisningen” (Lindqvist, 2010, s. 15).  

2.2.9 Bildspråk i dans 

 

I Dans i skolan används ofta bildspråk där dansläraren uppmanar eleverna att ”förvandlas” till 

exempelvis elefanter eller stenar. Även material såsom tyger och liknande kan användas i 

syfte att gestalta objekt. Detta bidrar till att utveckla fantasi, fånga elevers uppmärksamhet 

samt nå olika rörelsekvalitéer. Ericson (2000) beskriver att bildspråk används för att skapa 

stämning och atmosfär, bilderna är varierade och inte särskilt logiska. Bilderna vänder upp 

och ned på verkligheten eftersom de sällan stämmer överrens med vardagsvärlden. Detta för 

att stimulera elevers fantasi och visa olika förhållningssätt till omvärlden. Dansen har samma 

tvära kast som barnens egen lek och eleverna lär sig att forma och gestalta inre bilder. 

 

 

                                                             
3Med workshop menar jag en träningssession. Workshop kan vara en sammankomst med praktisk demonstration, 

det kan vara en enda lektion, eller flera lektioner sammanlänkande under intensivare period. 
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2.2.10 Praktiska förutsättningar 

Wigert (1982) beskriver miljön för dansundervisning av betydelse. Salen ska vara stor och 

rymlig med så lite föremål runt om kring som möjligt. Det bör inte vara betonggolv, utan ett 

sviktande golv, och en bra akustik är en god tillgång.  

Både vuxna och barn borde vänja sig vid att byta om till lektionen, många vuxna undviker 

ansträngande rörelser för att inte gå runt svettiga under dagen. Det är viktigt att kläderna hos 

både de vuxna och barnen inte är för åtsittande, då rörelserna måste kunna vara fria utan att 

begränsas av kläder som är för stumma. Det rekommenderas att fötterna är barfota, inga tunga 

eller halkiga fotbeklädnader bör användas. Golvytan ska kännas direkt mot fötterna så att 

barnen kan gripa med tårna och röra dem obehindrat, detta för balansen, styrkan och 

flexibiliteten som hjälper till att utveckla rörelsesinnet. Strumpor är absolut inte att 

rekommendera eftersom att barnen måste spänna många muskler för att inte halka. Med 

strumpor kan barnen inte tvärstanna, de undviker förflyttningsmönster, balansen rubbas och 

hela rytmkänslan förloras. Om barnen absolut inte kan vara barfota bör de använda sock-i-

plast, de är svettiga att använda men ger fötterna en rörelsefrihet (Wigert, 1982).  

2.2.11 Koreografi  

En koreograf eller dansare presenterar en dans för en grupp åskådare, en dans kombinerad av 

rörelser i tid och rum, med räckvidder i en utanförliggande erfarenhetsvärld. Tillsammans 

skapar dansare, åskådare, koreografiska former och kontext en danshändelse (Vail, 1997).  

Det koreografiska arbetssättet med yngre barn brukar börja med att barnen får improvisera 

över golvet utifrån bestämda ramar som barnen får utforska. Elever får hitta olika variationer 

och rörelsesekvenser och sätta ihop dessa, improvisation leder ofta till koreografi om 

rörelsemönstret får upprepas och övas. Högre upp i åldrarna fungerar det bra att eleverna får 

arbeta tillsammans i mindre grupper där de gemensamt får sätta ihop rörelser till en dans, 

därefter visar eleverna upp sin dans för varandra och har då även fått visa för publik (Sjöstedt 

Edelholm & Wigert, 2005).  Laban framställde sexton teman utifrån sina principer om 

rörelsekonsten, dessa var avsedda att ge barn medvetenhet och kunskap om kroppens rörelser 

i förhållande med kraft, rum och tid. Dessa teman bildade underlag för improvisation och 

komposition (Boman, 1993).  

 

Julian Algo skrev i sin artikel Randbemerkungen über Tanzarbeit betydelsen av fysisk- och 

mental träning samt improvisation. Dansare måste likt skådespelare lära sig att gestalta och 

föreställa. I samband med koreografi lägger Algo stor tyngd på fantasi och anser att fantasi 

berör både tjusningen och svårigheterna med att skapa dans (andrahandskälla från Das Prisma 

1930/3, Lundgren, 1993). Algo var inte en central gestalt men genom hans texter och danser 

upplevs han ha varit aktiv i det experimenterande området då han verkar ha prövat sig fram 

mellan olika stilar och tekniker. Algo har viss betydelse för svensk danshistoria då han var 

balettmästare på Stockholmsoperan från 1931-1952 samt koreograferade de flesta baletter på 

operan 1931-1938 (Lundgren, 1993).  

 

2.2.12 Attityd till dans och olikheter 

Wigert (1999) beskriver hur pojkar har ett behov av att uttrycka aggressivitet. Pojkar vill 

betona rumskänslan, fart och kraft medan flickorna satsar på stegutförandet, den estetiska 

känslan och kroppsupplevelsen. Wigert ser skillnad mellan pojkar och flickors sätt att dansa. 

Hon anser att genom en medvetenhet kring de olika behoven kan dansläraren lättare förstå 

uttryckta önskemål av eleverna på innehåll av danslektionen.  ”Det handlar om två olika men 
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likvärdiga sätt att attackera dans. Två sätt som kan berika varandra och kanske förenas hos 

den fulländande dansaren” (Wigert 1999, s. 21).   

Elever som har Dans i skolan som ett obligatoriskt ämne har själva inte valt att dansa, och 

därför kan danspedagogen möta omotiverade elever. Danspedagogen möter många olika 

elever från olika hemmiljöer med olika erfarenheter. Eleverna kan ha starka fördomar och 

bestämda föreställningar om dans. Det bottnar i osäkerhet och okunskap där eleverna oftast 

aldrig tidigare mött dansen i skolverksamheten (Dans i skolan - En metodikskrift från 

Danshögskolan, 1990). Wigert (1999) beskriver hur pojkar utstrålar glädje på dansgolvet men 

muntligt förnekas oftast dansen av pojkar. Ericson (2000) beskriver att vid utvärderingar har 

en tvekande och ibland direkt avvisande attityd kunnat förekomma bland pojkar när det 

kommer till att tala om dansundervisning medan flickor brukar vara övervägande positiv.  

2.3 Dans som hjälpmedel för inlärning 

Här har jag valt att introducera viktiga komponenter för inlärning som dansämnet kan bidra 

till. Det här avsnittet berör utveckling, samarbete, motorik, kognition, självförtroende och 

koncentration. Jag finner detta relevant för min studie av barns upplevelser av Dans i skolan 

och har därför valt att presentera de olika områdena.  

2.3.1 Utveckling 

Utveckling är någonting som sker hos alla individer i alla kulturer. Man brukar skilja på tre 

inlärningsteoretiska traditioner som på olika sätt knyts ihop med att tolka inlärning och 

utveckling i relation till varandra. Den första teorin inlärning detsamma som utveckling, 

innebär att ju mer man lär sig desto mer utvecklas man. Den andra teorin inlärning som 

bestämd av individens utveckling innebär att de pedagogiska ansträngningarna riktas mot att 

undersöka utvecklingsmässiga förutsättningar för inlärning och att skapa villkor för 

individens utveckling. Den tredje teorin fokuserar på att inlärningen kan främja utvecklingen. 

Med det menas att man accepterar att utvecklingen begränsar inlärningen men samtidigt kan 

utvecklingen påverkas av inlärningen. De första två perspektiven brukar sammanlänkas med 

pedagogiska modeller; förmedlingspedagogik där läraren överför kunskap aktivt och 

aktivitetspedagogik där eleverna bygger upp kunskaper på egen hand genom egna aktiviteter 

av olika slag (Carlgren, 1999). ”En viktig princip för den pedagogiska verksamheten är att 

utveckling och inlärning är en ständigt pågående process” (Löfstedt, 1999, s. 33). 

Löfstedt (1999) beskriver att i och med att utveckling och inlärning är en ständigt pågående 

process kan den inte begränsas till särskilda arrangerade inlärningstillfällen, utan hela 

situationer som barnen möter i den dagliga verksamheten måste ses i sin helhet. I ett 

sociokulturellt perspektiv av lärande ses deltagande, att bli del av en gemenskap, som en 

möjlighet till utveckling av kunskaper och färdigheter samt skapande av identitetskänslan. 

2.3.2 Samarbete 

Framsteg genom samarbete i motsats till samarbete genom tävlan menar Stensaasen & Sletta 

(1985) är vad som ska genomsyra hela skolans verksamhet. Vidare menar de att samarbete 

stimulerar elever till att utveckla gemenskap och att kunna identifiera sig med gruppen. 

Genom samarbete lär sig elever att ta hänsyn till varandra samtidigt som de får uppleva 

solidaritet och ansvarskänsla till sin medmänniska. Ett ömsesidigt stimulerande samspel med 

vänner gör att individen kan övervinna sig själv istället för att övervinna andra. Detta kan visa 

sig genom att eleverna låter andra välja först, eller att de kan hejda sin pratlust och iver för att 
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låta en kamrat komma till tals, samtidigt som de kan få tid göra en gemensam insats i en 

uppgift där eleven tar på sig en mindre rolig del i arbetet utan att klaga. Eleven kan övervinna 

sig själv genom att ändra sin attityd och sitt beteende i gruppen och det finns mycket som 

tyder på att vi har behov av att praktisera samarbete mellan parter i skolan, detta för att visa 

att samverkan bidrar till att göra livet meningsfullare och rikare. 

Dans kan definieras som ett alstrat dynamiskt kraftflöde av mänskliga känslor i symboliska 

former (Digerfeldt, 1990). Faktum är att dans är ett icke-verbalt språk och överskrider därmed 

gränser som till största del definieras av språk. Dansare, tränare och koreografer kan arbeta i 

länder som de inte behärskar språket samtidigt behöver publik inte kunna dansarnas språk för 

att uppskatta deras dans (Wulff, 1999).  Dans sker i sociala sammanhang och utförs oftast i 

grupp, där man kan hålla varandra i händerna och hitta en gemensam rytm. Tillsammans 

upplevs den glädje och lust som är viktig i socialiserande betydelse och pojkar och flickor 

deltar på samma sätt utan att tävla. Dans är ett sinnligt, glädjefullt och effektivt sätt att lära sig 

att förstå och umgås med sig själv samt sin omgivning. Dans kan användas som ett 

pedagogiskt verktyg och är en gruppverksamhet med utrymme för det egna uttrycket (Wigert, 

1993). 

 

2.3.3 Motorik 

Berg & Cramér (2003) beskriver hur rörelser hjälper inlärning. För att hjärnan ska hålla sig 

pigg och alert behövs ständigt inflöde av signaler. Det är det vestibulära systemet som tar 

emot olika signaler från våra sinnen, sinnen som hörsel, synen, känseln och muskelsinnet. Det 

retikulära aktiveringssystemet i hjärnstammen, RAS, tar emot signalerna och skickar dem 

vidare efter samordning till den tänkande delen av hjärnan. Dessa signaler aktiverar hjärnan 

och gör den redo för att både lära och tänka. Genom att röra på oss kan vi förbättra vår 

förmåga att lära oss, stora rörelser är mest effektiva eftersom de sätter igång vätskan i 

båggångarna. Ett outvecklat RAS gör att väckningssignaler inte når hjärnan, och för att 

kompensera detta kan man till exempel se elever med outvecklat RAS sitta och vagga på 

stolen. Barn med outvecklat muskelsinne har ofta dålig kroppshållning, är oroliga och vill röra 

sig oavbrutet. Dessa barn vill gärna bli kramade konstant eller bjuder upp till bråk och 

slagsmål, detta för få sensomotorisk stimulans. För att lära sig på bästa vis behöver vissa röra 

på sig för att förstå, kinestetiska inlärare behöver få känna informationen i kroppen (Berg & 

Cramér, 2003). ”Sometimes, the student who is not doing well in traditional academics might 

have an artistic talent that has not yet flowers” (Bamford, 2009, s. 149). 

Den dagliga rörelseträningen i undervisningen har i uppgift att förbättra elevers 

förutsättningar för inlärning och det är viktigt med avbrott för rörelser i den ordinarie 

undervisningen. Inlärning av kunskaper, begrepp och orsakssammanhang, genom rytmik, 

dans- och rörelseträning är ett bra avbrott då det medverkar till bättre koncentration och 

motivation hos eleverna. Fysiologiska förklaringar är att blodcirkulationen och energigivande 

processer stimuleras (Nordlund, Rolander & Larsson, 1989). ”Regelbunden och varierad fysik 

aktivitet bidrar till att barnet utvecklas gynnsamt motoriskt och mentalt” (Nordlund, Rolander 

& Larsson, 1989, s. 41). 

Wigert (1982) uppmanar oss vuxna att ge barnen deras rätt till en sund sensomotorisk 

utveckling samt att se vilken otrolig tillgång dansen är på det området. Sinnet för ljud och 

rytmik förfinas, kroppsspråket blir tydligare och uttryck för våra tankar och känslor skapas, 

detta samtidigt som kroppen blir stark med ett väl utvecklat rörelsesinne. Ericsson (2005) 

beskriver att motorikforskning förekommer inom olika discipliner som anatomi, fysiologi, 
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biomekanik och psykologi. Inom den pedagogiska forskningen ligger problemområdet för 

motoriken på ett övergripande plan. I syfte att skapa en påverkansituation används rörelse 

som medel ofta inom lek, dans, motorisk träning och inom ämnet Idrott och hälsa. Detta för 

att ge barn möjligheter att utvecklas i olika områden såsom motorik, kroppskunskap samt 

psykiskt och socialt. Vidare beskriver Wigert (1993) att inom dans lär barnen känna 

skillnaden på anspänning och avspänning. Att uppfatta betydelsen av andra människors 

rörelse är en förståelse som erhålls genom medveten övning av sitt muskelsinne. 
 

Förvärvandet av motoriska färdigheter är en aktiv process som kräver mental koncentration 

och uppmärksamhet. Enklare vardagsrörelser som inte är automatiserade kräver mycket 

uppmärksamhet från barn, vilket gör det svårt för barnen att lyssna eller se samtidigt som de 

rör sig. Med det som anledning kan barn med dålig grovmotorik antas ha sämre 

förutsättningar än andra att klara av inlärningssituationer som även rör intellektuella 

färdigheter. Genom motorisk träning underlättas automatisering av grundläggande motoriska 

färdigheter, motorikträning utgör en viktig komponent i perceptionsförmågan som i sin del 

ingår i kognitiv utveckling. En anpassad motorisk träning kan sägas ha betydelse för barns 

upplevelse av sig själva, deras självbild samt deras självförtroende. Den kognitiva inlärningen 

påverkas i sin tur av olika faktorer, motorisk träning är ett betydelsefullt komplement och 

hjälpmedel till den kognitiva inlärningen (Sandborg-Holmdahl & Stening, 1993). 

2.3.4 Kognition 

Sandborg-Holmdahl & Stening (1993) beskriver att kognition står för kunskap och hur 

människor använder kunskapen. Kognition är ett samlingsbegrepp för mentala funktioner 

såsom minne, problemlösning och beslutstagande. Ett barn utvecklar sin kognitiva förmåga 

när den bearbetar information från sin omvärld. En naturlig del av lek och rörelse är att barnet 

följer givna instruktioner där läraren tydligt ser om barnet har förstått genom att barnet svarar 

med rörelser, samtidigt berikas ordförrådet genom upprepning av nya ord. ”Träning av 

motoriska färdigheter kan således utnyttjas som ett hjälpmedel vid kognitiv inlärning” 

(Sandborg-Holmdahl & Stening, 1993, s. 12). 

Roger Sperry, hjärnforskare som vann nobelpris 1981, avslöjade genom sin upptäckt att båda 

hjärnhalvorna måste stimuleras om vi vill bli enhetliga människor. Den högra hjärnhalvan står 

för fantasi och skapande, och den vänstra för analys och logiskt tänkande. Oftast sker 

undervisningen främst med fördel för den vänstra hjärnhalvan och den högra glöms bort 

(Sandborg-Holmdahl & Stening, 1993, andrahandskälla från Ornstein 1988, 2). Även 

Esbjörnsdotter (1999) har funnit en korrelation mellan att inneha god balans mellan 

hjärnhalvorna, med gott självförtroende som följd. Då skolan innebär mycket läsande, 

skrivande, räknande och logiskt tänkande anser även hon att den vänstra halvan får mer aktiv 

träning i skolväsendet.  

Svantesson & Gregner (1992) anser att höger hjärnhalva är stum, men betydligt skickligare på 

att urskilja färg och form än den vänstra. Högra hjärnhalvan är även bättre på att iaktta 

dimensioner, mönster och helhet. Den vänstra hjärnhalvan är bättre på att skriva, tala och 

räkna samt se detaljer, dock inte helheten. Tidsuppfattning är även vänstra hjärnhalvans 

styrka. Esbjörnsdotter (1999) nämner slutligen att den högra hjärnhalvan står för motorik, 

kreativitet, nytänkande, musik med rytm och rim. Helhetslösningar, känslosamhet, spontanitet 

och mycket mer men får inte samma utrymme i skolverksamheten.”Vi föredrar att gå på ett 

ben, fast vi har två” (Esbjörnsdotter, 1999, s. 239). 
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Nordlund, Rolander & Larsson (1989) beskriver hur kombinering av gamla idéer och 

kunskaper på ett nytt sätt är en enklare variant på kreativitet, vilken en dator skulle kunna 

klara av. Den mänskliga hjärnan kan skapa nytt och oförutsebart, vilket är den högsta formen 

av kreativitet. De största och märkvärdigaste idéerna i mänsklig historia har inte skapats med 

endast logiskt tänkande utan genom interaktion mellan fantasi, intuition och kunskaper.  

Kärnan av personlig inåtriktad intelligens är förmågan att bedöma sitt eget känslomässiga liv, 

att omedelbart kunna skilja mellan sina olika känslor och kunna sätta namn på dem, 

symbolisera och kunna använda känslorna för att vägleda sitt eget beteende. Ett barn kan lära 

sig att förstå sina känslor och därefter bemästra dem. Personlig utåtriktad intelligens berör 

förhållandet till andra människor, där kärnan ligger i att kunna uppfatta och göra skillnad 

mellan olika människor till exempel när det gäller humör, temperament, motivation och 

känslor. Det är viktigt att ett barn kan tolka andra människors känslor och beteende för att de 

inte ska hamna i missgynnande situationer, vilket kan spegla sig vidare på att känna sig trygg i 

skolan och senare ute i samhället (Ericson, 2000).  

2.3.5 Självförtroende 

Grönlund (1993) berättar om dansterapi. Dans som terapiform växte fram i USA, när man 

märkte att konstnärliga uttrycksformer hade större användningsområde än som underhållning, 

genom konstnärliga uttrycksformer fick patienter ett nytt språk att kommunicera med. ”Den 

kreativa processen visade sig ha läkande verkan” (Grönlund, 1993, s. 319). 

Dansterapi är en icke-verbal form av psykoterapi, språket som används är huvudsakligen 

kroppsspråket och ord används för att förklara, förtydliga samt tolka. Den spontana dansen 

förmedlar den äkta känslan och är därför effektiv hjälp för terapin. Grunden för dansterapi är 

att kropp och själ ständigt samverkar där individens rörelseuttryck återger den intrapsykiska 

dynamiken. Den dansterapeutiska processen kan lösa motstånd både på inre och yttre nivåer 

och förändras rörelseuttrycket har även personligheten ändrats (Grönlund, 1991). Vidare 

beskriver Grönlund (1999) hur hon hjälpt barn genom dansterapi samt gjort en studie på detta, 

studien berörde sex tidigt störda
4
 barns individuella dansterapier. Genom dansterapi hade 

barnen blivit mer kontaktbara och mer emotionellt öppna. Barnen hade fått tillgång till sin 

kropp genom att de utökat sin rörelserepertoar och fått en mer positiv kroppsbild, vilket även 

ledde till att självkänslan stärktes. Dessa vändpunkter ledde till både inre och yttre 

förändringar och barnen lärde sig att uttrycka känslor.”I dans och rörelse kan patienten 

uppleva sig själv som en helhet där kropp och själ är integrerade och därmed uppnå en stärkt 

självkänsla” (Grönlund, 1993, s. 321). 

 

I dansundervisningen blir barn medvetna om sitt eget kroppsspråk och får hjälp att utveckla 

och förtydliga det. De lär sig att genom dansen uttrycka och skapa idéer och känslor samtidigt 

som de lär sig dansens eget språk och grammatik. Ett rikt och tydligt dansspråk kan göra 

starka känslor tydliga och ger barnen uttryck utöver det verbala. Kunskap barn erhåller via 

dans kan bidra till en öka förståelse för andra och till sina egna uttryck (Wigert, 1993). ”En 

insiktsfull undervisning ger barnen möjlighet att genom dansen förena känsla, intellekt och 

kropp” (Wigert, 1993, s. 194). 

                                                             
4 Grönlunds eget uttryck. Jag tolkar det som barn med någon slags utvecklingsstörning, eller till exempel grav 

autism.  
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Wigert (1993) beskriver att dansen har utvecklats inom olika bitar, till exempel inom 

konstpedagogiken är dansen ett redskap till självförverkligande och känsloutlevelse. Dansen 

har även utvecklats som ett hjälpmedel att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Det är ingen 

nyhet att rörelser har betydelse och att dansen har stora möjligheter inom utbildning och 

uppfostran. 

“Arts education stimulates children to give the best they can, they develop their talents 

in a secure environment and they are challenged in an appropriate way. That gives them 

self-confidence and courage to face new situations. Their communication skills are very 
good and they are curious for new „knowledge‟“(Bamford, 2009, s. 113). 

Enligt Sandborg-Holmdahl & Stening (1993) menar forskare att lek och rörelser som utgör 

betydelsefulla inslag i barns liv kan bidra till ett bättre självförtroende och samtidigt förbättra 

förutsättningarna för läs- och skrivinlärning. Att klara av en rörelse är för barnet en trygghet, 

medan ett misslyckande kan medföra osäkerhet där självförtroendet sviktar. Det kan vara 

bakomliggande faktorer eller en speciell riktad uppmärksamhet som höjer barnets 

självförtroende och inte grovmotoriken i sig. En bakomliggande faktor kan vara påverkan av 

ett bättre samarbete och social trygghet som leken och rörelsen skapat. Barnets egen 

uppfattning om sin kropp och dess möjligheter spelar roll för självkänslan. Om ett barn får en 

dålig bild av sig själv kan det orsaka emotionella störningar, inlärningssvårigheter samtidigt 

kan personlighetsutvecklingen hämmas. ”Dans utvecklar motorik, koordinationsförmåga, 

balans, snabbhet och stärker muskulaturen. Egenskaper som bidrar till en god hållning, snabba 

rörelsesvar och en positiv självbild” (Wigert, 1993, s. 192).  

Självbilden har många olika namn och begrepp. Den påverkas och utvecklas av erfarenheter 

från omgivningen och har inflytande från andra personers värderingar. Självbilden är en 

organiserad enhet som innehåller många tolkningar med värderingar om jagets förmågor och 

egenskaper i relation till andra. Att självvärdera har inflytande av relation till ideal-, social-, 

och real-jag. De olika områdena är viktiga beroende på upplevelser av kontroll och 

spridningseffekter i jämförelse med andra personer som är betydelsefulla i sin omgivning. Det 

finns alltid en strävan att behålla och höja självuppfattningen. Självuppfattningen och 

personliga tolkningar av situationer har betydelsefullt inflytande på individens beteende 

(Taube, 2007). ”Det är härligt att dra sig till minnes känslorna efter en stor insats som gått bra. 

Känslan att överträffat sig själv, att ha lyckats, att verkligen fått visa vad man går för” 

(Esbjörnsdotter, 1999, s. 239). 

2.3.6 Koncentration 

Att koncentrera sig innebär att öppna sig för omvärlden genom att använda sig av alla sina 

sinnen och registrera vad som sker runt omkring sig, samtidigt som vi vid varje ögonblick 

måste välja vissa aspekter för att veta om vad som händer. Ett barn med begränsad motorik 

har oftast svårigheter att bibehålla koncentration vilket i sin tur kan medföra problematik med 

det kognitiva såsom ett kort minne, att tänka abstrakt samt att dra slutsatser. För att 

koncentrera sig på en uppgift behöver man kunna rikta sin perception, tankar och känslor mot 

uppgiften. Det är viktigt att kunna utesluta ovidkommande stimuli och komma igång med 

uppgiften, hålla taget och slutligen avsluta uppgiften (Kadesjö, 1995). 

”Koncentrationsförmågan förutsätter en mental process där vi sorterar vilka intryck som får 

tränga in respektive stängs ute” (Kadesjö, 1995, s.6). 

Många barn har dålig koncentrationsförmåga, många intryck och stimuli kan påverka 

koncentrationen. Det vardagliga livet innefattar för många barn ett överflöd av ljud- och 
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synintryck, vilket medför oro och dåliga förutsättningar för att lyckas med olika uppgifter. En 

genuin rörelseträning ska präglas av lugn och ro utan tidspress eller tävlingsinriktade moment. 

Läraren ska kräva koncentration och uppmärksamhet eftersom det är viktigt att barnen får 

lugn och ro, samt tid att lösa de olika rörelseuppgifterna. När barnen får kontroll över sin 

uppmärksamhet förbättras koncentrationen (Sandborg-Holmdahl & Stening, 1993). Om vi ska 

lära oss någonting behövs koncentration och uthållighet, vilket gäller all slags inlärning. Vi 

föds med en nyfikenhet och uppmärksamhet på vad som sker i omgivningen. Med tiden lär vi 

oss att rikta uppmärksamheten med viljan att rensa bort överflödiga sinnesuttryck, detta för att 

bibehålla uppmärksamheten. För att utveckla koncentrationsförmågan krävs både tid och 

träning (Ericsson, 2005). ”Om barn ska klara av att sitta stilla måste de få röra på sig” 

(Sandborg-Holmdahl & Stening, 1993, s. 28). 

2.4 Politiska riktlinjer 

I denna avslutande del av bakgrunden förankrar jag dansen i styrdokument och politiska 

bestämmelser. Om dansen ska få ordentligt fäste inom skolverksamheten behövs politiska 

riktlinjer, speciellt om dansen ska kunna bli erkänd som sitt eget ämne med en tydlig 

legitimitet. I och med att Dans i skolan utgår från barns genuina behov av lek och rörelser har 

jag även förankrat lek och fysisk aktivitet i detta avsnitt. Jag presenterar även EU direktiv 

kring kultur och konstnärliga uttryck, eftersom dans utan tvekan hör till detta område. 

2.4.1 Lpo 94 

 

Enligt Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

(1994) ska eleverna uppleva olika uttryck för kunskaper. Detta genom att pröva och utveckla 

olika uttrycksformer samt uppleva känslor och stämningar. Rytmik, dans, musicerande och 

skapande i form ska vara naturliga inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och 

undervisning omfattar att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och 

erfarenheter. Eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig i skolan (Lpo 94). 

”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” (Lpo 94, s. 5). 

 

2.4.2 Myndigheten för skolutveckling 

 

Myndigheten för skolutveckling (2005) framförde en slutrapport till Regeringskansliets 

Utbildnings- och kulturdepartement där syftet var att stärka skolans ansvar att erbjuda 

regelbunden och daglig fysisk aktivitet till alla elever. Rapporten belyser dansens 

utomordentliga plats som alternativ till daglig fysisk aktivitet i skolan. Bara för att skolorna 

erbjuder fysisk aktivitet innebär det inte att alla barn och ungdomar är fysiskt aktiva. Det är en 

stor utmaning för skolorna att nå dem som ännu inte är fysiskt aktiva. Dessa elever är 

dessutom mindre fysiskt aktiva i undervisningen Idrott och hälsa. Det rör sig främst om unga 

flickor samt elever som ej har med sig vanan av fysisk aktivitet från hemmet. Vidare minskar 

intresset med stigande ålder, vilket härrör till obekvämhet och saknat intresse för aktiviteten. 

Detta medför att skolor får svårare att finna aktiviteter utöver ämnet Idrott och hälsa att 

aktivera dessa elever med. Skolor har framförallt raster och skolgården till förfogande för 

fysisk aktivitet. Leken, promenader, lektioner utomhus och dans visar sig framgångsrikt för 

att nå elever som ännu inte är aktiva inom undervisningen Idrott och hälsa eller annan 

idrottsrörelse. Effekterna av skolornas arbete med daglig fysisk aktivet har påvisat att eleverna 

är gladare och lugnare i klassrummet samt att koncentrationen förbättras. Elever, lärare, 
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rektorer och vårdnadshavare upplever att det sociala klimatet är bättre och att 

kunskapsutvecklingen hos eleverna påverkas positivt (Myndighet för skolutveckling, 2005). 

 

2.4.3 FN:s barnkonvention 

 

FN:s barnkonvention belyser att ett barn är barn ända upp till arton år. Barnet har rätt till 

gratis grundskoleutbildning och att utvecklas. Undervisningen bör förbereda barnet för livet, 

utveckla respekt för mänskliga rättigheter och fostra i en mentalitet av förståelse, fred, 

tolerans och vänskap. Barnet har rätt till att leka, vila och ha en fritid (Nätverket för 

Barnkonventionen, 2010).  

 

2.4.4 International Play Association 

 

Det lekpolitiska programmet beskriver att barn är grunden till världens framtid. Barn i 

samtliga kulturer har lekt genom alla tider och leken anses allmänt som kulturens vagga. I 

leken finns alla de uttrycksformer som i vuxenvärlden kallas konst till exempel dans, drama, 

bild, vilket beaktas av kulturinstitutioner. Att leka är inte bara ett tidsfördriv, det är ett sätt att 

lära sig att leva då leken berör livets aspekter. Leken är nödvändigt för alla barns hela 

utveckling, att leka är instinktivt, frivilligt, spontant, naturligt och utforskande. Att leka är 

kommunikation och uttryck och sammankopplar tanke med handling. Att leka hjälper alla 

barn att utvecklas fysiskt, psykiskt, emotionellt samt socialt (IPA- Sweden).  
 

2.4.5 EU direktiv 

Kultur är ett svårdefinierat begrepp. Konst kan omfatta olika slag konstverk samt produkter 

och tjänster inom kultur. Kultur har även en antropologisk betydelse, vilket är grunden för en 

symbolvärld av betydelser, trosuppfattningar, värderingar och traditioner. Detta uttrycks i 

språk, konst, religioner samt myter. Kultur spelar en grundläggande roll i mänsklig utveckling 

och i det komplicerade system som bildas av identiteter och seder hos både individer och 

samhällen (Europiska Gemenskapernas kommission, 2007). ”Kultur är inte någon lyx utan en 

nödvändighet” (Gao Xingjian, Europiska Gemenskapernas kommission, 2007). 

Enligt EU:s direktiv ska särskilda mål beaktas, bland annat vikten av att främja rörligheten 

bland yrkesverksamma inom kultur samt rörlighet för alla konstnärliga uttryck. Det är viktigt 

att kulturen ställs i centrum för att främja dialog och den gemene mannen är den som har 

störst glädje av den kulturella mångfald som utvecklas. Utvecklings- och biståndspolitik ska 

skydda och främja kulturell mångfald och bevara kulturarv och främjande av 

kulturverksamhet, vilket är mer än någonsin oumbärligt i en värld som blir alltmer globaliserad 

(EUR- Lex – Ingång till EU-rätten).  

”Kultur, det är alla drömmar och ansträngningar för att förverkliga mänskligheten. 

Kultur kräver denna paradoxala pakt som består i att göra mångfalden till enighetens 
princip, fördjupa skillnaderna, inte för att söndra utan för att ytterligare berika. Europa 

måste vara en kultur för att alls kunna existera” (Denis de Rougemont, Europiska 

Gemenskapernas kommission, 2007).  

 

http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm
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3. SYFTE 

Syftet är att beskriva och erhålla fördjupad förståelse av elevers upplevelser av Dans i skolan -

undervisning. 

 

3.1 Frågeställningar 

 Vad upplever elever är styrkor och svagheter med Dans i skolan - undervisning? 

 Upplever elever att Dans i skolan inverkar på ordinarie undervisning och i sådana fall 

hur? 

 Motsvarar elevers upplevelser av Dans i skolan danslärarens upplevelser av Dans i 

skolan, och i sådana fall hur? 

 

4. METOD 
 

Under den sista verksamhetsförlagda utbildningen för lärarutbildningen uppstår möjligheten 

att följa en och samma grupp elever under en femveckorsperiod. Detta skapade en möjlighet 

för mig att genomföra ett projekt med daglig Dans i skolan - undervisning. Johansson & 

Svedner (2006) beskriver att undervisningsförsök kan vara ett slags projekt som sedan 

utvärderar resultatet. Författarna ger exempel på hur examensarbeten kan spegla hur det gick 

att genomföra projektet samt se vilka barnens reaktioner blev. Mitt examensarbete skildrar ett 

projekt och genom detta är syftet att undersöka elevers upplevelser av Dans i skolan. 

 

4.1 Genomförande 

 

Jag genomförde ett projekt med daglig Dans i skolan - undervisning. Daglig i den mån att 

eleverna hade danslektioner under ledning av mig tillsammans med elevernas klasslärare fyra 

lektioner i veckan under fem sammanlänkade veckor. Dans låg som ett ämne på schemat. Jag 

höll och planerade danslektionerna, och klassläraren fanns med som kollega och assistent.  

Ericsson (2000) beskriver att klasslärarens närvaro har visat sig vara en gynnsam faktor för att 

hålla ihop klassen och ge dansen en legitimitet som ämne, såväl som av praktiska skäl till 

exempel omklädning före och efter lektionen. 

Jag utgick från ett mål i Lpo 94; eleven ska utveckla sin skapande kreativitet. Eleverna hade i 

uppgift att gemensamt skapa en koreografi som de skulle visa upp sista veckan på en större 

tillställning som kommunens kulturskola arrangerande.  

 

4.1.2 Undersökningsgrupp 

 

Undersökningsgruppen var en årskurs fyra. 22 elever varav 11 pojkar och 11 flickor. Endast 

en av eleverna hade tidigare prövat på Dans i skolan. Klassläraren hade varit på två 

vidareutbildningsdagar för klasslärare om Dans i skolan några månader innan jag anlände till 

hennes klass. 
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4.1.3 Projektupplägg 

Jag började med att läsa Johansson och Svedner (2006) Examensarbetet i lärarutbildningen. 

Därefter stämde jag träff med klassläraren och såg över schemaplaneringen. Vi planerade in 

dans på schemat fyra dagar i veckan och jag bokade danssalar. Danssalarna bokade jag via 

kommunens kulturskola och de användes istället för skolans sporthall, detta för att inte krocka 

med idrottslärarens schema. 

Därefter författade jag ett brev till elevernas vårdnadshavare för godkännande av eventuella 

intervjuer och videoinspelning av deras barn, samt en kort förklaring om vad Dans i skolan är 

(se. Bilaga 1). Klassläraren skickade med brevet till vårdnadshavare genom barnen, och 

barnen förde tillbaka brevet med underskrift till klassläraren. Därefter mottog jag breven och 

erhöll fakta om vilka elever som fick filmas för projektet samt vilka som även fick intervjuas. 

Alla eleverna var med på danslektionerna oavsett om de fick filmas eller inte, eftersom vi 

undvek att filma de eleverna som inte hade tillstånd. 

Eleverna och jag hade aldrig tidigare träffats och nu umgicks vi dagligen från deras första 

lektion tills deras skoldag var slut och med en danslektion per dag. Dans i skolan - lektionerna 

hade ett traditionellt upplägg men med avsatt tid för fokus på koreografiskapande. 

Klassläraren filmade dagligen eleverna på Dans i skolan - lektionerna. 

 

Andra veckan skapade eleverna en dansbild på bildlektionen. Eleverna tecknade ett valfritt 

motiv från danslektionerna och skrev vad det föreställde samt varför de valde det motivet.  

 

Sista veckan genomfördes gruppintervjuer som skedde under elevernas ordinarie lektioner, 

alltså inte under Dans i skolan - lektionerna. Avslutningsvis uppträdde eleverna på två 

föreställningar med sin gemensamt skapade koreografi i samarbete med kommunens 

kulturskola.  

 

4.1.4 Informationshämtande metoder  

 Etnografisk metod 

 Bildanalys 

 Kvalitativ intervju - fyra gruppintervjuer   

Johansson & Svedner (2006) anser att användning av flera metoder ger en detaljrik 

helhetsbild av studien. Syftet med undervisningsförsöket kan vara att utvärdera den 

alternativa undervisningsmetoden och då är det är av betydelse att samla så mycket material 

och resultat som möjligt. ”Eftermätningar kan ske i form av muntlig eller skriftlig utvärdering 

av såväl vad eleverna anser de lärt som om vilken inställning de har till ämnet och till den 

alternativa undervisningsmetoden” (Johansson & Svedner, 2006, s. 75).  

4.1.5 Etnografisk metod 

Enligt Johansson & Svedner (2006) har erfarenheter visat att observation kan vara den mest 

givande metoden. Undervisningsförsök i form av projekt påminner om aktionsforskning, 

vilket innebär att forskaren deltar i processen samtidigt som den utforskande deltar. Vanligast 

är att det utforskande materialet samlas in efter den etnografiska metoden. Etnografisk metod 

innefattar ofta deltagande observation, alltså att forskaren själv deltar i aktiviteten. 
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Dagboksanteckningar sker ofta i samband med den deltagande observationen eller efter 

upphörd aktivitet. Min studie har en kvalitativ observation med kontinuerlig videofilmning av 

eleverna. Eftersom att jag ledde danslektionerna kändes det naturligt att använda den 

etnografiska metoden med deltagande observation. Ericson (2000) beskriver att 

videoinspelning kan förbättra villkoren för professionell inlärning genom att det tillåter lärare 

att se eleverna ur ett nytt perspektiv genom kameralinsen. Läraren kan i efterhand se vad som 

hände under lektionen eller fokusera extra på särskilda situationer. Johansson & Svedner 

(2006) beskriver att vad gäller undervisning kan man föra dagboksanteckningar efter varje 

lektion om vad som fungerar bra och vad som fungerat mindre bra. Dagboksanteckningar 

skedde efter varje lektionstillfälle och videoinspelning skedde kontinuerligt.  

4.1.6 Bildanalys 

Bildskapande kan användas i olika former, bland annat genom lärarledd aktivitet där till 

exempel bilden används för att gestalta och bearbeta temainnehåll. Ett barns bild säger 

mycket samtidigt som den reflekteras till betraktaren (Löfstedt, 1999). Andra skäl till att 

använda teckningar är att barn har lättare att framställa ting i bild snarare än muntligt, samt att 

de oftast frivilligt åtar sig uppgiften och gärna förtäljer betraktaren om vad som menas med 

bilden. En nackdel kan dock vara svårigheten med att tolka bilden (Ahnsjö, Lagergård & 

Regnèr, 1971). 

 

I denna studie fick eleverna i uppgift att måla valfritt motiv från Dans i skolan - lektionerna. 

De beskriver både skriftligt och muntligt vad bilden föreställer samt motivering till sitt val av 

motiv. ”Barnsbildspråk är, liksom det verbala språket, i grunden socialt och kommunikativt” 

(Löfstedt, 1999, s. 44).  

 

Bohlin Brundin, Hasselberg & Kühlhorn (1986) beskriver att bildanalys innebär att försöka 

förstå vad en bild betyder. Det kan finnas flera anledningar till varför man gör en bildanalys, 

ofta analyserar man en bild för att undersöka vad den informerar om. Det finns olika sätt att 

analysera en bild, gemensamt för alla metoder är att man intresserar sig för spår eller 

fragment. Som en detektiv läggs pussel för att lösa en gåta. Att analysera bilder är att 

noggrant undersöka dem, plocka isär dem, och sedan sätta ihop dem igen med förnyad 

kunskap om bilden. Den semiotiska analysmetoden, som har används i denna studie, uppstod 

kring sekelskiftet. Den hade i uppgift att förstå det skrivna och talade språket och har 

utvecklats till att förstå andra former av kommunikation, till exempelvis bilder; 

  

1. Upplevelsen av bilden – Den första upplevelsen av bilden. 

2. Bildens grundbetydelse – Titta vad det föreställer, hur är bilden uppbyggd? 

3. Bildens bibetydelser – Det man själv och andra människor kommer att tänka på. 

4. Privata associationer – De egna privata tankarna som dyker upp. 

(Bohlin Brundin, Hasselberg & Kühlhorn, 1986). 
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4.1.7 Kvalitativ intervju  

Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att förstå ämnen från livsvärlden ur den 

intervjuades perspektiv. Forskningsintervjun är ett professionellt samtal som bygger på samtal 

från vardagen och en form av forskningsintervju är halvstrukturerad intervju. Det kan 

definieras som en intervju där syftet är att vinna beskrivningar från den intervjuades 

perspektiv. Jämfört med vardagliga samtal är forskningsintervjun präglad av en metodologisk 

medvetenhet som berör frågeformer, fokusering på samspelets dynamik som utvecklas mellan 

intervjuare och de intervjuade, detta med en kritisk uppmärksamhet på vad som sägs (Kvale, 

1997). Då mitt syfte är att undersöka barns upplevelse av Dans i skolan, ur barnens eget 

perspektiv, har jag valt att använda mig av halvstrukturerad intervju för att låta 

intervjupersonernas spontanitet styra och därmed hoppas på ärliga svar. ”Den kvalitativa 

forskningsintervjun söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel, utveckla innebörden av 

människors erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna” 

(Kvale, 1997, s. 9). 

 

Syftet med den kvalitativa intervjun är att få den svarande att ge så uttömmande svar som 

möjligt. Frågorna måste anpassas individuellt så att den svarande har möjlighet att säga allt 

hon har i tanken. De rekommenderar även användning av gamla undersökningsunderlag 

(Johnsson & Svedner, 2006).  Kvale (1997) beskriver vikten av formulering av kvalitativa 

forskningsfrågor som är lätta för mottagaren att förstå och som undviker akademisk jargong. 

Jag har tidigare skrivit ett arbete om barns attityder till dans, till det arbetet hade jag en 

intervjuguide som hjälp, denna intervjuguide använde jag för att få inspiration till nya 

frågeformuleringar (se. Bilaga 2). En ny intervjuguide skrevs som mall med intervjufrågor 

utarbetade utifrån syfte och frågeställningar med fem teman i fokus: upplevelse, samarbete, 

att skapa koreografi, förbättring och självkänsla (se. Bilaga 3). 

Kvale (1997) beskriver att det krävs stor skicklighet hos intervjuaren, som behöver ha 

epistemologi, ämneskunskap samt förmågan att kunna frambringa samtal hos 

intervjupersonerna. Jag läste Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) bok Att förstå barns 

tankar – Metodik för barnintervjuer. Genom tidigare arbeten hade jag övat i att intervjua barn 

utifrån ämnet Dans i skolan och kände mig trygg i situationen.  

För att få med alla svar i sin helhet med eventuella pauser spelas ljudet oftast in för att senare 

skriva ned intervjun ordagrant (Johnsson & Svedner, 2006). Kvale (1997) beskriver att med 

videoinspelning fångas även visuella aspekter. Vidare anser Johnsson & Svedner (2006) det är 

viktigt med naturliga andningspauser för att undvika att stressa någon av parterna. Författarna 

belyser tystnad som frågemetod.  Jag valde att videofilma intervjuerna för att få elevernas 

kroppsuttryck med gester och minspel, samt för ljudupptagning. Jag försökte att bevara 

pauserna som uppstod i dialogen. 

I det professionella samtalet sker ofta en maktasymmetri, vilket innebär att intervjuaren sitter i 

maktposition då det är denne som intervjuar som definierar situationen, introducerar 

samtalsämnena samt styr intervjuförloppet (Kvale, 1997). Jag gjorde mitt yttersta för att få 

barnen att diskutera ärligt utifrån sina personliga erfarenheter och släppa eventuell lojalitet 

mot mig. Jag uppmuntrade till ärliga svar och att de inte skulle bry sig om huruvida de var 

rädda att såra mig som var deras danslärare. Det finns inga rätt eller fel uppmanade jag dem 

vid flera tillfällen.  
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4.1.8 Genomförande av kvalitativ intervju 

Efter reflektion med handledare och klasslärare beslutade jag att gruppdiskussioner skulle bli 

en bra sammanfattning av hela gruppens upplevelse. Intervjuerna skedde under den ordinarie 

undervisningen, inte på Dans i skolan - lektioner. 

16 av 22 elever fick vara med på intervju med godkännande av vårdnadshavare. Det blev 

naturligt grupper fyra om fyra, dock blev den sista gruppen bara två. Trost (2005) anser att 

gruppintervjuer kan fungera bra, men kan vara en smula komplicerade då de tystlåtnas åsikter 

kanske inte kommer fram och de språkbegåvade lätt tar över. Grupperna indelades i tjejer och 

killar med min önskan att para ihop kompisgäng. Detta med tanke att skapa en tillåtande 

atmosfär där alla skulle våga uttrycka sig och även med en viss nyfikenhet på genus. 

Intervjuerna skedde i ett grupprum bredvid elevernas klassrum. Det var en igenkännande 

miljö där eleverna kände sig trygga. Dock i en skolmiljö finns alltid risk att det uppstår 

situationer som blir störande. 

 Intervju 1 var fyra flickor, detta skedde utan avbrott. 

 Intervju 2 var fyra pojkar och vi blev avbrutna några tillfällen både av en annan lärare 

som ville ha rummet och av en elev som knackade några gånger eftersom hon 

upplevde kaos i klassrummet och önskade att jag styrde upp det. Jag valde att avvisa 

både läraren och eleven och stannade kvar i grupprummet och fortsatte diskussionen 

som om ingenting hade avbrutit oss.  

 Intervju 3 var fyra flickor. Jag hade tagit fel filmkamera och kameraminnet tog slut, så 

jag sprang iväg två minuter och hämtade den rätta kameran, vi fortsatte på nästa fråga 

som om ingenting hade hänt och eleverna verkade inte påverkas av situationen.  

 Intervju 4 var endast två pojkar närvarande. Det skulle vara fyra stycken men en var 

sjuk och en ville inte vara med två minuter in på intervjun. Denna pojke har 

svårigheter i att sitta still och gjorde gester framför kameran. Detta är en elev som är i 

stora svårigheter och är på utredning för att få den hjälp han upplevs vara i behov av. 

Jag ville behålla en god atmosfär för alla tre, och eftersom att jag lärt känna pojken 

samtidigt som jag förstod att en intervjusektion inte passar alla, erbjöd jag honom 

möjligheten att avbryta intervjun då den var frivillig, vilket han då gjorde.  

 

4.1.9 Fenomenologiskt perspektiv 

Fenomenologi beskriver världen hur den upplevs av subjekten och förutsätter att den 

relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är. Fenomenologiskt perspektiv är 

viktigt för målet att klargöra förståelseformen hos den kvalitativa forskningsintervjun, som 

har fokus på att förstå den intervjuades upplevelse. Den fenomenologiska metoden handlar 

hellre om att beskriva intervjuarens livsvärld än att analysera och förklara (Kvale, 1997). 

Fenomenologisk metod är relevant för min undersökning eftersom metoden ger svar på frågor 

jag ställt i syftet med att undersöka barns upplevelser om Dans i skolan. Jag har använt mig av 

fenomenologiskt perspektiv för att beskriva och presentera elevers upplevelser från Dans i 

skolan - lektionerna.  

 

4.1.10 Bearbeta dataanalys 

Det är sällan analyser sker direkt ifrån videoinspelningen av en intervju utan att intervjun 

skrivs ut i text. En utskrift innebär att översätta från talspråket till skriftspråket. Genom att 

återge samtalet med en litterär stil underlättas mottagandet av information för läsaren (Kvale, 
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1997). Efter gruppintervjuerna transkriberade jag de olika intervjuerna i sin helhet. Därefter i 

syfte att strukturera upp intervjumaterialet sammanfördes elevernas tankar under olika teman 

genom meningskategorisering. Meningskategorisering innebär enligt Kvale (1997) att 

meningar som intervjupersonerna uttrycker formuleras mer koncist och att intervjun kodas i 

kategorier.  Därefter skapades underrubriker, och ursprungliga teman formulerades till nya 

teman med nya huvudrubriker. Detta eftersom att jag upplevde att mitt resultat ändrade fokus 

från de ursprungliga temana. Därefter skedde genomläsning av dagboksanteckningar och 

granskande av videofilmerna. När videofilmerna analyserades fokuserade jag på att se 

elevernas upplevelse utifrån de nya teman som uppkommit efter transkriberingen av 

gruppintervjuerna. Dansbilderna analyserades slutligen genom ovan nämnda metod. 

Efter studien sparas videomaterialet i undervisningssyfte mellan skolansväggar och är enbart 

till för medverkande elever, medverkande klasslärare samt mig som danslärare. Barnens 

teckningar kommer så småningom pryda danssalens väggar och transkriberingen raderas. 

5. RESULTAT 
 
Denna uppsats handlar om barns upplevelse av Dans i skolan. Jag har med hjälp av 

gruppintervjuer, deltagande observationer med videofilmning och bildanalys tagit del utav 

barns upplevelser av Dans i skolan. I resultatdelen är texten en sammanslagen tolkning av de 

deltagande observationerna, bildanalysen och gruppintervjuerna. Eftersom det är en 

etnografisk studie försöker jag bevara barnens egna verbala uttryck. Elevernas egna tankar i 

form av citat får stort utrymme då det ger en god inblick hur eleverna resonerar. Citaten 

styrker även min analys till resultatet. Dansbilderna eleverna tecknat bekräftar deras 

upplevelser av Dans i skolan, varav jag valt att även presentera några av dem. I min 

bildanalys fann jag inga negativa bilder av Dans i skolan, varav jag valt att presentera alla 

bilder i bilaga för att läsaren ska ha möjlighet göra sin egen bildanalys (se. Bilaga 4). Citaten 

presenteras med fiktiva namn samt namnen på teckningarna har censurerats för att behålla 

barnens anonymitet. Gruppintervjuerna skedde i en tillåtande diskussionsmiljö där eleverna 

hjälpte varandra att reflektera kring deras upplevelse av Dans i skolan utifrån teman. Jag har 

valt att presentera resultatet av elevernas upplevelser om Dans i skolan via huvudrubriker; 

samarbete, utveckling, upplevelse. Huvudrubrikerna följs av underrubriker. Avslutningsvis 

har jag valt att göra en kort sammanfattning med fokus på vad eleverna upplever är för- och 

nackdelar med Dans i skolan. Resultatet speglar sig främst i en positivt ton till Dans i skolan 

och trots försök att få fram negativa aspekter har endast svagheter inom det organisatoriska 

påvisats av eleverna.  

 

5.1 Samarbete  

I samarbete har jag tittat på gruppsammanhållningen, gruppkonstellationer samt attityden i 

gruppen. Min studie påvisar att elever upplever ökad samarbetsförmåga med kontinuerlig 

Dans i skolan - undervisning. Dans i skolan främjar elevers samarbetsförmåga eftersom de 

måste acceptera varandra och lär känna varandra på en ny nivå.  

 
Ja lärt sig samarbeta, det går inte göra en dans om man inte samarbetar (Sara). 

 

I början var det ju lite svårt och idag är det lätt (Anders).  
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På danslektionerna går det bra att samarbeta i olika gruppkonstellationer, mindre grupper, två 

och två samt i helklass. Eleverna upplever att det finns både för och nackdelar till alla de olika 

gruppkonstellationerna som de möter under Dans i skolan - lektionerna.  
 

Men det kan vara bra att variera, det är inget roligt att alltid jobba i helgrupp, det är 

roligt att variera och då blir det aldrig tråkigt. Sen tyckte jag det var roligt med grupp 

1, grupp2 och grupp 3. Ja där man fick ha alla rörelse som man kommit på själv. Det 

blev som jätte bra, det blev som en dans… (Anna). 

 

Eleverna upplever att de lär sig att hjälpa varandra och vågar be en kamrat om hjälp. De 

beskriver att de lär sig att förklara moment för sina kamrater och att vara tydlig i sina 

beskrivningar både verbalt och kroppsligt.  
 

Jag fick hjälp, jag frågade hur man skulle göra (Göran). 

 
Bättre på att visa och förklara (Anna). 

 

Deras attityder gentemot varandra förbättras eftersom de lär sig att acceptera varandra bättre 

samt att kompromissa för att främja ett gott klimat i gruppen. Genom Dans i skolan lär sig 

eleverna att acceptera tillvaron och varandras olikheter.  
  

Men om man tycker att typ galopphopp är tråkiga, men alla andra i gruppen vill göra 

dem så kanske man kan säga att jag kan göra det den här gången även om det är 
tråkigt, fördelar att man får röra sig, man känner sig glad och så om jag till exempel 

har bråkat med en blir jag kanske sams med den för att vi gör ett grupparbete 

tillsammans eller så… man lär sig acceptera varandra (Sara). 

 
Om man ska bygga en dans måste man ju tänka, då måste man ju prata, det var 

någonting, för vissa kan inte det, vissa vill inte jobba med killar, vissa vill bara jobba 
med tjejer, det var något nytt, det var en upplevelse för vissa (Göran).  

 

Eleverna tycker att det är roligt att göra samma saker tillsammans. På Dans i skolan - 

lektioner får killar och tjejer naturligt lära känna varandra vilket bidrar till att de vågar 

samarbeta. De får en naturlig kroppskontakt och lär sig att se varandra i ögonen. De upplever 

att det är någonting som är annorlunda från tidigare undervisning och att det i sig är en 

upplevelse. Detta upplever både tjejer och killar. 

 
Vi vågar hålla killar i handen (Linda). 

 

Man är inte lika rädd, förut var det ju nästan att man inte ville vara med tjejer alltså i 

grupp (Anders). 

 

 
Bild; Pojke åk 4: Alla ligger ned på golvet och håller varandra i 
händerna och kryper på golvet och håller samtidigt varandra i 

händerna. 
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5.1.1 Attityd i gruppen förbättras 

 

Eleverna upplever att det fanns svårigheter med att skapa en gemensam dans eftersom det var 

många som ville göra sin röst hörd och bidra med många förslag. Attityden gentemot varandra 

var i början negativ men eleverna lärde sig att tänka positivt, vilket medförde en gladare 

stämning i gruppen och fler förslag togs emot. De upplever att det var rörigt i början när de 

skulle börja koreografera men att det förbättrades ju mer de fick arbeta tillsammans eftersom 

de blev bättre på att samarbeta. Eleverna lärde sig att acceptera varandra och fick arbeta på att 

ha en positiv inställning där de hellre skulle säga ja till andras förslag än att ropa nej direkt. 
 

De blev lite gladare och det kom mer med förslag, efter vi pratat om ja och nej försökte 

man i alla fall, då fick man mer med. Innan fick man inte med sina rörelser (Kristina).  

 
Då måste man försöka, men det är ju en sak om man verkligen inte vill eller kan måste 

man ju säga nej, man ska försöka säga ja. Nu är man mer positiv, än negativ, i början 

då var man lite såhära, alltså inte jättenegativ men inte jättepositiv heller (Anna). 

 

Eleverna upplever att de har blivit positivare mot varandra än de var innan projektet Dans i 

skolan påbörjade. Negativa attityder mot varandra hade i regel sin bakgrund i bråk som 

uppstått tidigare under dagen och berörde egentligen inte själva dansen i sig.  
 

Alla sa nej så mycket, det kan ha varit om jag sa nej till X rörelse, kanske hon ville säga 

nej till min bara därför (Malin). 

 
Det kan varit om man bråkat och man ville vara taskig tillbaka (Linda). 

 

5.2 Utveckling 

 
Med utveckling menas elevernas utvecklingsresa med projektet daglig Dans i skolan - 

undervisning. Jag har tittat på självkänsla, fantasi och fysiska skillnader, samt Dans i skolans 

påverkan på det ordinarie klassrummet. Eleverna upplever att de utvecklas inom flera 

områden med hjälp av Dans i skolan - lektionerna. Området breddar sig i den personliga 

utvecklingen både mentalt och fysiskt. 

 

5.2.1 Självkänsla 

 

Elevernas självkänsla stärktes genom Dans i skolan - lektionerna. De upplever att de har blivit 

modigare av dansen. Eleverna har lärt sig att våga visa egna rörelser, de kommer med egna 

förslag och vågar stå för dem.  

 
Man har blivit lite modigare att visa (Frida). 

 

De kan presentera sig själva och sina åsikter inför hela gruppen, något de tidigare tyckte var 

pinsamt. Att våga hålla varandra i handen och se varandra i ögonen oberoende av kön har 

blivit naturligt vilket de var rädda för i början. Genom föreställningen har eleverna vågat 

dansa inför en stor publik. Det har medfört att eleverna vågar stå på scen samt lärt sig 

kontrollera sin nervositet. 

 
Jag känner att det är starkare mentalt, som att, man vågar göra lite mer (Kent).  
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Och så har man vågat, för jag har illafall tänkt så här, tänk om jag gör den saken, men 

då får jag inte visa den saken, jag har i alla fall blivit bättre på att bestämma mig. Jag 

har tänkt såhär, att det här kanske passar bättre in till det här... och så. Förut kanske 
man inte vågade göra sin egen rörelse, jag tänkte tänk om de tycker den är konstigt vad 

ska jag göra då typ… (Sara).  

 

Eleverna upplever att de har blivit starkare mentalt och att de har lärt sig att ta beslut samtidigt 

är de mindre beroende av andras åsikter. De har utvecklats bland annat genom att de har 

dansat tillsammans i grupp och utsatts i situationer där de bland annat visa olika 

rörelsemönster för varandra.  
 
Bild; Pojke åk 4: Det är just från början 

när vi gör våra rörelser. Jag valde detta 

för att jag tycker det är kul att kolla på 
andras rörelser. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

5.2.2 Klassrummets klimat påverkas positivt av Dans i skolan 

 

Elever upplever ett större lugn i det vanliga klassrummet och högre förmåga att koncentrera 

sig på det som ska fokuseras, det är en skillnad från innan Dans i skolan - lektionerna 

påbörjades. 

 

Man har blivit mycket tystare och så har man lärt sig att koncentrera sig på det man 

gör och inte det runt om kring (Anders).  

 

Eleverna beskriver att de kan lyssna bättre och de räcker upp handen i klassrummet. En av 

anledningen är att de lyssnar mycket på danslektionerna och att de har förväntningarna på sig 

att fokusera och att alltid försöka göra sitt bästa. På Dans i skolan - lektionerna övar eleverna 

att koncentrera sig. Det är kroppen som talar, och inte munnen. 

 
Jo jag har blivit lite tystare. Vi är ju tyst där, och jag gillar att dansa så och då vill jag 

vara tyst, det är något jag vill lära mig (Göran).  

 
Man lyssnar mer, kanske för att vi lyssnar på dig så mycket (Carl). 

 
Ja vi räcker upp handen när man vill prata och att man ska vara lite tystare (Kristina). 

 

Man har lärt sig, om en vill ha lugn och ro, kanske man är tyst för man har lärt sig att 

acceptera (Sara). 
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Några elever upplever att det finns matematik i dans eftersom att de räknar till musik, bland 

annat för att veta när vissa rörelser ska utföras.  

 
Matte är att räkna (Göran). 

 

Bild; Flicka åk 4: Johanna när vi räknar siffrorna i dansen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Fantasi 

 

Eleverna upplever att fantasi är viktigt på Dans i skolan - lektioner. De lär sig att improvisera 

och utveckla sin fantasi på lektionerna. Eleverna tycker att deras fantasi och kreativitet 

förbättras på Dans i skolan - lektioner. 
 
Jag har fått bättre fantasi, jag har ju tänkt på dans och rörelse, då har jag fått bättre 

fantasi, jag har inte haft så bra, det känns som den kommit tillbaka lite (Göran). 

 
Man har fått mycket bättre fantasi, fått bättre kreativitet (Anders). 

 

5.2.4 Fysisk skillnad 
 

Eleverna upplever att deras fysik förbättras genom Dans i skolan - lektioner. De upplever sig 

starkare, vigare, mjukare och fått finare motorik. De upplever också att de har lärt sig att hålla 

sig varma i kroppen, förbättrar sin uthållighet och orkar mer. 

Man orkar alltså mera, första gången var det lite jobbigare göra sånt som att som 

balansera på rumpan, nu är det mycket lättare (Per).  

 
Lite starkare känns det som, det är muskler, så mycket man rör på sig (Carl).  

 

Vi har ju lärt oss vår dans, lärt oss bli lite vigare och hålla oss varma i kroppen 
(Göran). 

 

 Man är inte lika stel idag som när man börja dansa, man får mjuka upp (Anders) . 

 
Man har kommit på bättre och finare rörelser, redan andra gången, alltså andra 

lektionen (Malin). 
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Eleverna upplever att man kan få mjällthug när man rör sig i högt tempo, och när 

danslektionerna ligger i anslutning med idrottslektionen blir de trötta av mycket fysisk 

aktivitet. Har eleven redan en skada upplever eleverna sig begränsad på danslektionen om de 

inte kan ta ut rörelserna fullt samtidigt anser eleverna att alla kan dansa.  

Man kanske får mjälthugg (Kent). 

 
Ont när armarna är såhär, för jag har ärr där och är känslig av det (Linda). 

Men det är ganska jobbigt nu med dans direkt på morgonen och sen idrotten sen direkt 
efteråt (Per). 

5.3 Upplevelse 

Med upplevelser menar jag hur eleverna upplever Dans i skolan, deras vunna erfarenheter 

från projektet. Jag har fokuserat på känslor, att skapa med kroppen, upplevda skillnader hos 

eleverna från innan de började med Dans i skolan - undervisning och efter projektet. 

Avslutningsvis har jag tittat på elevernas attityd till Dans i skolan samt deras önskemål för 

den ultimata Dans i skolan upplevelsen.  

 

5.3.1 Dans i skolan ger glädje 

 

Eleverna upplever glädje av dans, att det är skönt att röra sig mycket, och de upplever en 

frihet när de dansar. Danslektionerna skapar en kontrast mot den ordinarie undervisningen. 

Eleverna uppskattar att de får göra olika saker, och anser att de lär sig mycket. De tycker det 

är roligt att de har blivit bättre på att samarbeta. 

 
Man rör sig mycket och det är rolig på något konstigt sätt (Kent). 

 
Har dagen varit ganska jobbig och dans, så dansar man och då blir man som ändå glad 

när man kommer hem o det. Då känner man liksom att dagen kanske inte var så dålig i 

alla fall…(Sara). 

 
När man börjar dansa blir man sådär glad och då säger jag ja det här kommer bli en 

bra dag (Klara). 

 
Man känner sig som lite fri, eller vad man nu ska säga, det är ganska skönt sådär på 

slutet av dagen när vi går upp till kulturhuset, då får man som andas och sen får man 

ha roligt. Det blir som inte att sitta vid bänken hela dagarna (Anna). 

Man blir ganska hoppig i kroppen och vill inte stå stilla och så blir man jätteglad så 

man skrattar nästan hela tiden, man blir glad av dans (Karin). 

Man blir hoppig och skuttig, myror i brallan om man säger så (Malin). 

Eleverna längtar efter danslektionerna och ett tecken på att de uppskattar Dans i skolan - 

lektioner är att de skyndar sig till salen i ett raskt tempo. De upplever att dans endast en gång i 

veckan känns sällan, speciellt i jämförelse med den daglig Dans i skolan som de haft genom 

projektet. 
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Man sitter och väntar på att dansen ska börja på något sätt, kan det inte börja nu, man 

längtar ju så mycket (Anna). 

 
Jag vill hela tiden, jag tycker det är jätte kul (Göran). 

 

Ja det är ju, positiva saker, man vill ju komma dit, i början slöade man ju bara dit för 
att slippa, nu vill man komma dit så fort som möjligt. Ja jag tycker att det är jätte kul 

(Anders). 

 

Men bara en dag i veckan blir ju lite lite dans (Kent). 

Eleverna upplever att det är spännande och roligt att skapa en koreografi tillsammans. De är 

stolta över sig själva, både över att själva ha skapat koreografin och över att de skulle visa upp 

det på föreställning. 
 

Det känns som man gjort nå bra, man blir glad, man får en bra känsla i kroppen, bra 

samvete! (Anders). 

 
Jag är ganska stolt!(Linda). 

 Man blir så stolt över sig själv! (Malin). 

 

 Pojke åk 4: Det är när alla i gruppen håller 
på med början på dansen. När man sitter ner 

och hamrar med fingrarna. Jag valde det för 

att det var lätt att rita 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Visa känslor med dans 

Eleverna upplever att man kan uttrycka känslor med dans. Att de har jobbat på att uttrycka 

känslor under Dans i skolan - lektionerna genom att de uppmanas att gå in i olika 

känslostämningar. Glädje är en av de största känslor de upplever genom Dans i skolan. 

Och så visar man känslor med dans, på vissa ställen kanske man ska vara lite ledsen 

och vissa jätteglad och pigg, så man kan visa känslor lite på det sättet också (Anna). 

 
Ja om jag är ledsen kan det vara skönt att få känna sig glad just när jag gör den saken 

(Sara). 

 

Man blir lättare, nästan som att man svävar (Kent). 
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5.3.3 Energikick och ändå avslappnad 

 

Eleverna får energi av att dansa samtidigt som de upplever avslappning och blir lugna. Detta 

uttrycks med ord som energikick, energichock och piggt. Detta märktes även på eleverna när 

de dansade, genom att de växlade från snabbt tempo till lugnare dynamik.  

 
Det är som om man är jätte trött innan, och sen när man dansar blir man pigg igen 

(Anders).  

 
Skönt efter, det blev avslappnat (Per). 

 

Ja men ändå pigg på något sätt. På ett lugnt sätt blir man pigg (Anna). 
 

Jag tycker det har känts roligt, och när man har dansat på morgonen blir man liksom 

piggare. När man kommer dit är man trött, men när man kommer igång blir det 

roligare och man känner sig glad (Sara). 
 

5.3.4 Skillnader från första och sista veckan 

 

Eleverna upplever olika skillnader från att de började dansprojektet till sista veckan. De 

största skillnaderna var förbättrat samarbete och att de blivit bättre på att lyssna och våga. 

Ökad koncentrationsförmåga, positivare attityd i gruppen och de upplever de sig gladare. 

 
Förbättrats på samarbeta, lyssna och våga (Kent). 

 
Det är nog det där modigheten som är största skillnaden och man är mycket gladare av 

att dansa (Malin). 

 
Och att man försöker säga ja (Kristina). 

 

Man förstår mycket mer tycker jag, man får något nytt att tänka på, så om man dansar 

har man ju något nytt att tänka på, att fokusera (Göran). 
 

Koncentrera sig på bara det man gör (Anders). 

 

5.3.5 Skapa med kroppen 

 

Eleverna fick tillsammans skapa en egen koreografi och jobba mot en föreställning där de 

skulle visa upp sin gemensamma koreografi. Eleverna upplever att det är roligt att skapa en 

dans tillsammans och de gärna gör samma projekt igen. Det var svårt att skapa en gemensam 

dans eftersom det var många som ville göra sin röst hörd och ge förslag. I början var attityden 

i gruppen negativ såsom att eleverna ratade varandras förslag. De lärde sig att tänka positivare 

och det blev en gladare stämning där fler förslag togs emot. Eleverna vill gärna att läraren tar 

det slutgiltiga beslutet om det blir rörigt i gruppen av till exempel många förslag och åsikter. 

Det kunde vara rörigt när dansen skulle skapas men det blev bättre ju mer de fick arbeta 

tillsammans eftersom de lärde sig att samarbeta i helgrupp. Eleverna upplevde svårigheter att 

sätta ihop sin koreografi till musiken då de i början satte ihop rörelser utan åtanke på musik. I 

slutändan var de nöjda med sin koreografi.  

 
Lite bängligt men kul sen, det var svårt i början, man kom knappt på något i början, 

men det blev lättare för man hade bättrat sig och kommit ut med förslag (Kristina). 
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Roligt men svårt, svårt när det skulle passa in med musiken och så där, det var lite 

svårt (Anna). 
 

Man fick ju tänka mycket (Göran). 

 

Det kan vara svårt när man pratar hela klassen, när alla har typ olika förslag. Då hade 

det varit lättare om du sagt att vi tar det förslaget, då blir det som accepterat. Jag 

menar om någon i klassen bestämmer allt eller om vi ska typ rösta eller något sånt 
mellan olika förslag, är det lätt att det blir tjorv och folk blir sura. Men är det en lärare 

som bestämmer accepterar dem det mer (Anna). 

Eleverna upplever att det är spännande men ovanligt att skapa med kroppen. Eleverna ansåg 

att det var annorlunda att skapa med kroppen då de relaterade ordet skapa till exempel 

moment som att måla eller forma lera. Att skapa med kroppen upplevs roligt samtidigt som de 

inte tidigare tänkt på att de kan skapa med kroppen. De upplever inga större svårigheter med 

att skapa med kroppen.  

 
Lite annorlunda på något sätt, men rolig, skapa tänker jag att man målar, eller typ 

formar lera eller något sånt. Det känns som, Roligt med annorlunda att man kan skapa 

med kroppen också. För när jag tänker skapa tänker jag inte riktigt dans, men sen när 
man börjar förstå fattar man att man faktiskt kan göra på andra saker också! (Sara). 

 

Känns lite annorlunda, vilket man aldrig kunnat, nått som man aldrig har tänkt på 
(Philip). 

 

Något man inte gjort förut, alltså vi har ju aldrig gjort en dans, aldrig gjort en egen, så 

då var det ju spännande, och så var det kul, man gör som inte det så ofta, så det var lite 
ovanligt (Göran). 

 

I början var det lite konstigt, men senare blev det kul och bra, det var konstigt för då 
hade vi aldrig hållit på med dans (Anders). 

 
 

5.3.6 Attityd till Dans i skolan 
 

Eleverna har en positiv inställning till Dans i skolan. Innan eleverna prövat på Dans i skolan 

och vant sig vid att ha dans som ämne på skolschemat fanns viss skepticism hos några av 

pojkarna. Misstron övergick till glädje och engagemang. 
 

Kul, men det var inte så himla kul i början, nu nu är det kul, nu är det roligare för nu 
kan man allt sådära, alla steg (Anders).  

 

Och så ville man inte dansa, man trodde ju det var sån där balett eh ja sånär trodde 

man ju först men det var ju helt annorlunda (Göran). 

 

 

5.3.7 Dans i skolan som bäst 

 
Eleverna tycker det är bäst när läraren är engagerad fullt ut med både kropp själ. Detta gäller 

både dansläraren och klassläraren. Läraren är bäst när de har mycket fantasi, mycket inlevelse 
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och dansar med eleverna. De vill ha variation i övningarna samtidigt som de uttrycker att det 

är bra variation i en Dans i skolan - lektion. Flera elever uttrycker att det skulle vara kul med 

”jagauppvärmningar”
5
. Det är viktigt att eleverna känner förtroende för sin lärare för att de 

ska våga göra sitt bästa och eleverna upplever att moment kan vara pinsamma att utföra innan 

de lärt känna sin lärare. Två elever hade förslag på att dansen skulle vara i en annan sal vid 

något tillfälle. Salen de tänkte på har en mjuk matta för att öva till exempel kullerbyttor och 

hopp. Eleverna är nöjda med musikvalen på Dans i skolan - lektionerna men två av dem 

uttrycker att de skulle önska mer poppig musik, musik som eleverna själva lyssnar på till 

vardags. Annars upplever eleverna att musiken passar bra till deras koreografi. Musiken som 

används på Dans i skolan är spännande och varierande, vilket de upplever är roligt.  
 

Det var lite svårt också att dansa när man inte riktigt kände dig, nu har det blivit 

lättare när man känner dig lite grann. Vad jag tycker är bra att du leker, uppvärmer 
med oss. Springer runt och sådär, det tycker jag är bra. Att du inte bara står och säger 

vad vi ska göra. Jag tycker det är kul att du är med. Jag tycker det var ganska mycket 

variationer, men ibland blir det lite samma (Anna). 
 

Lite lekar i början, jaga, eller någonting, boll jaga, det finns ju bollar där (Carl). 

Det är ju redan bra så (Göran). 

5.4 Sammanfattning med fokus för- och nackdelar 

Mitt resultat bygger på deltagande observationer, bildanalys och gruppintervjuer. Gemensamt 

visar resultatet på att elevernas upplevelser av Dans i skolan är övervägande positiv. 

Eleverna upplever många fördelar med Dans i skolan - undervisning. Allt från glädje med en 

gladare stämning i gruppen, med en god attityd till både varandra och dansen, till ökad 

samarbetsförmåga mellan alla oavsett kön. De lär sig acceptera sina kamrater och omgivning 

och koncentrationsförmågan förbättras. Att skapa med kroppen är någonting nytt och 

spännande. De upplever att de blir modigare och får ökad självkänsla av Dans i skolan. 

Eleverna upplever att känslor kan visas med dans, och att fantasi förbättrats.  Även fysiska 

skillnader såsom styrka och vighet upplevs av eleverna, samtidigt känner de en avslappning 

och frihet av att få dansa.  

Eleverna upplever inga speciella nackdelar med Dans i skolan dock poängterar de vikten av 

att både klasslärare och danslärare är med och dansar. Detta för en ultimat undervisning.  

Även lokalen och musiken har betydelse samt schemaplanering, eleverna upplever viss 

trötthet när dansundervisningen och ämnet Idrott och hälsa är schemalagd på samma dag. 

                                                             
5  Med jagauppvärmningar menar jag övningar till exempel kullekar med dansinslag.  



33 

 

6. DISKUSSION 

Det har varit svårt att finna vetenskaplig litteratur med tidigare forskning på området Dans i 

skolan. Därför har jag inte kunnat referera till vetenskaplig forskning i den utsträckning som 

jag hade velat.  

6.1 Metoddiskussion 

Valet av mina tidigare nämnda metoder fungerade som en bra helhet. Jag fick en god inblick 

av elevernas upplevelse av Dans i skolan - undervisning samtidigt som projektet fick sig en 

viss utvärdering. Johansson & Svedner (2006) har goda erfarenheter av att förening av 

verksamhetsförlagd utbildning och lärarexamensarbete skapar en helhet. Uppsatsen bidrar till 

en djupanalys och förståelse av den egna undervisningen samtidigt ger valet av uppsatsämne 

goda förutsättningar för en god kvalitet på arbetet. 

6.1.1 För- och nackdelar med undersökningen 

Johansson & Svedner (2006) anser att examensarbeten i form av försök ger många 

betydelsefulla kunskaper. De påtalar att det ofta finns onödiga brister i hur försöken läggs upp 

och hur resultaten bearbetas. Det är viktigt att stanna upp och analysera både svårigheter och 

möjligheter som försöket erbjuder.  

Jag fick ett mycket positivt resultat, varav det är rimligt att ifrågasätta resultatet. Det finns 

många faktorer som kan ha påverkat. Jag lärde känna eleverna i klassrummet och fick en god 

relation till både elever och klasslärare. Att känna förtroende till sin lärare skapar goda 

förutsättningar till en god inlärning och atmosfär, dock kan det påverkat att eleverna under 

intervjuerna inte vågade uttrycka sanna känslor. Eleverna kanske inte vågade stå för åsikter 

som de trott skulle såra mig eller påverka vår relation. I syfte att motverka denna bias påtalade 

jag otaliga gånger att de skulle säga precis som de tycker och tänker, inte vara rädd för att 

säga någonting som kan verka sårande eller negativt för mig som gillar att dansa och som 

även är dansläraren. Jag påtalade att jag verkligen ville veta just deras tankar.  

Att genomföra gruppintervjuer har både sina för- och nackdelar. Trost (2005) påpekade att de 

kan vara komplicerade då de tystlåtnas åsikter kanske inte kommer fram och de 

språkbegåvade lätt tar över och till viss del skedde detta under mina gruppintervjuer. Jag som 

intervjuare försökte få alla elevers röst hörd och om någon pratade mer än de andra försökte 

jag fråga var och en i gruppen samma fråga. Jag upplever att en fördel med gruppintervjun var 

att det blev en diskussionsmiljö där eleverna fick hjälp av varandra att uttrycka sig både 

verbalt och kroppsligt. Under några intervjuer blev det vissa avbrott, vilket ofta sker i skolans 

värld. Jag upplever inte att det påverkade intervjuerna, ett tillfälle glömde eleven vad de ville 

säga eftersom denne blev avbruten, men eleven kom ihåg vad det var efter en stund och 

berättade det. Sista intervjun blev en övervägning huruvida jag skulle erbjuda eleven som 

avbröt intervjun att gå eftersom det var frivilligt. Jag valde att de andra två pojkarna skulle få 

möjlighet att få uttrycka sig utan att deras klasskamrat distraherade dem, detta eftersom jag nu 

kände alla tre pojkar och lärt känna dem i olika situationer. Pojken som gick hade jag 

observerat i dansklasserna, samt genom bildanalysen. Det var fler elever som inte närvarade 

på grund av att vårdnadshavare ej godkänt intervju, därför upplevde jag inte att det påverkade 

resultatet, tvärtom nu fick de andra två pojkarna verkligen tid att beskriva sina upplevelser. 

Vid gruppintervjun kunde eleverna diskutera hur andra tyckte och tänkte, jag påtalade då att 

de skulle säga sina tankar om sina egna upplevelser och undvika att beskriva andras åsikter. 
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Vid intervjun kunde eleverna påtala att andra, vissa, någon tyckte och tänkte si eller så, dock 

vid intervjuerna var det ingen som ville stå för de åsikterna och därför valde jag att inte 

presentera dessa i resultatet.   

Vissa har det ju gått jätte bra för, men för några som inte har velat, inte tyckt om det så 

mycket har det inte gått så bra för alls, de har inte velat göra (Anders). 

 

Det är flera, vissa pratar hela tiden (Göran). 

 

Bildanalysen gav eleverna möjlighet att uttrycka sig med bild som uttrycksform. Nackdelen 

var att alla elever inte hann med att måla sina teckningar innan jag samlade in dem för 

uppsatsen och att eleverna gärna influeras av varandra genom att måla samma motiv som 

klasskamraten bredvid målar. Fördelen är att eleverna fick en möjlighet att uttrycka sig genom 

bilden och texten.   

Att kvalitativt observera eleverna ger en upplevelse i sig. Det är ute på fältet som forskaren 

verkligen ser elevers sätt att uttrycka sig och får möjlighet att själv känna känslorna som finns 

i rummet. Genom videofilmerna kunde jag lättare sedan observera varje enskild elev och 

analysera upplevelserna. Att läsa igenom min loggbok och genomföra dagliga diskussioner 

med klassläraren var bra eftersom det är viktigt att reflektera tankar med någon annan än sig 

själv. Det blev mycket material att bearbeta, men eftersom jag själv var djupt engagerad i 

projektet föll det mesta sig väldigt naturligt för analyseringen.  

6.2 Resultatdiskussion  

Som tidigare framgått i mitt resultat visar sig barns upplevelser av Dans i skolan inom många 

områden. Begreppet upplevelser kan beröra många områden och mitt resultat visade att 

eleverna har många olika upplevelser av Dans i skolan - undervisningen, övervägande 

positiva. ”När det gäller resultatet, dvs vad eleverna tillgodogjort sig, kan man överväga om 

man skall samla in material om elevernas kunskapsutveckling, inställning till ämnet och till 

undervisningsmetoden” (Johansson & Svedner, 2006, s. 75). 

Resultatet blev en kombination av en studie av elevers upplevelser av Dans i skolan - 

undervisning samt en slags utvärdering av projektet. Ericson (2000) förklarar att utöver att 

möta eleverna och undervisa ska läraren också utvärdera undervisningen. 

Jag valde att inte presentera alla bilder i resultatdelen. Detta eftersom att många av teckningar 

liknade varandra, och det var svårt presentera bilderna under de olika temana eftersom de 

passade in under många rubriker. I och med att resultatet är en sammanställning av de olika 

datainsamlingarna, är bilderna presenterade i den sammanställda analysen i textformat.  Alla 

bilderna som samlats in finns att se i bilaga 4, varav läsare själva kan bläddra vid nyfikenhet 

på resterande bilder. 

Elevers attityd till dans bottnar i osäkerhet och okunskap där eleverna oftast aldrig tidigare 

mött dansen i skolverksamheten (Dans i skolan - En metodikskrift från Danshögskolan, 

1990). Mitt resultat visar också att osäkerhet och okunskap råder innan eleverna påbörjade 

dansprojektet, men att elevernas attityder till Dans i skolan förändrades allt eftersom de 

deltog. Lindqvist (2010) nämner att detta är något som tidigare påvisats utav danslärare. I mitt 

fall har såväl flickor som pojkar uttryckt sig positiva till dansundervisningen, vilket skiljer sig 

från fynden av Wigert (1999) och Eriksson (2000). Varför mitt resultat skiljer sig från deras 

är svårt att säga, kanske för att eleverna dagligen involverades i dansundervisningen och det 



35 

 

blev kontinuerligt direkt från första stund. Ofta har elever endast Dans i skolan en gång i 

veckan och det hinner kanske inte bli en naturlig del av skolans vardag. Det var endast en 

pojke som kunde uttrycka sig en aning negativt till dansundervisningen, den pojken upplevs 

av både klassen och klassläraren som väldigt orolig, det var samma pojke som valde att 

avbryta intervjun. Dock lyste dansglädjen ur hans kropp liksom hos hans kamrater. Vilket 

även Wigert (1999) och Eriksson (2000) beskriver om hur glädjen syns på lektionerna oavsett 

hur attityden verbalt uttrycks.   
 

Lindqvist (2010) har gjort en enkätstudie med danslärare om dansundervisning och Dans i 

skolan. Mycket överrensstämmer med mitt resultat med hur eleverna själva upplever Dans i 

skolan såsom att kroppskontakt inte tycks vara problematisk. Idérikedomen sprudlar på Dans i 

skola - lektionerna och eleverna lär känna varandra genom dansen samtidigt som de får öva på 

sin samarbetsförmåga. Danslärarna uttrycker bland annat att dansen kan förknippas med en 

oro att göra bort sig, främst hos flickor, vilket min studie påvisade även ur elevperspektiv, 

samt att eleverna upplevde sig modigare med träning.  

Eleverna vill gärna ha någon att följa, helst både danslärare och klasslärare i samarbete, för att 

lättare förstå hur de ska utföra vissa moment. Det knyter an även med Dahlströms (1999) som 

beskriver att amatörer behöver någon att följa mer eller mindre hela tiden.  

 

Berg & Cramér (2003) beskriver hur rörelser hjälper inlärning. Nordlund, Rolander & 

Larsson (1989) beskriver att inlärning av kunskaper, inlärning av begrepp och 

orsakssammanhang, till exempel genom rytmik, dans- och rörelseträning är ett bra avbrott då 

det medverkar till bättre koncentration och motivation hos eleverna. Det påvisade även mitt 

resultat. Eleverna upplevde en ökad koncentrationsförmåga. De ville lära sig och tyckte att 

dans var roligt, vilket gjorde att de blev motiverade att fokusera. Eleverna uttryckte som sagt 

att koncentrationsförmågan hade ökat och de hade lärt sig att fokusera på det som skulle 

utföras oavsett om det var på Dans i skolan - lektionen eller i klassrummet. Det berodde bland 

annat på att de var tysta och lyssnade mycket på danslektionerna. Sandborg-Holmdahl & 

Stening (1993) beskriver att läraren ska kräva koncentration och uppmärksamhet och när 

barnen får kontroll över sin uppmärksamhet förbättras koncentrationen.  

Wigert (1982) beskriver att miljön för dansundervisningen har betydelse, vilket även mitt 

resultat påvisade. Eleverna påpekade att akustiken i salen som dansades i gjorde att det ekade 

om de pratade, detta medföljde att eleverna var tvungna att jobba extra på att vara tysta för att 

kunna urskilja min röst i deras sorl. Detta kan ha varit en bidragande faktor till att eleverna 

utvecklade koncentrationsförmågan. Golvet var av trä, med vissa sprickor som eleverna kunde 

skada sig på vid otur, samt hårt att öva till exempel kullerbyttor eller hopp. Önskvärt är 

mjukare och sviktande golv för en ultimat upplevelse.  

En anpassad motorisk träning sägs ha betydelse för barns upplevelse om sig själv, deras 

självbild och självförtroendet som barnet utvecklar (Sandborg-Holmdahl & Stening, 1993). 

Vid gruppintervjuerna uttryckte inte eleverna någonting om sin motorik, men att de upplevde 

sig själva modigare med en ökad självkänsla. Vid mina deltagande observationer såg jag en 

utveckling hos eleverna även motoriskt, samtidigt påtalade eleverna att de upplevde sig själva 

piggare, fysiskt starkare och vigare i sina kroppar, vilket hör till motorikutvecklingen.  

Undervisning sker främst med fördel för den vänstra hjärnhalvan och den högra glöms bort 

(Sandborg-Holmdahl & Stening, 1993, andrahandskälla från Ornstein 1988, 2; Esbjörnsdotter, 

1999).  Det är av stor vikt att ha god balans mellan hjärnhalvorna. Dans i skolan - 
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undervisning förbättrade självkänslan, koncentrationen, kreativiteten. I sin helhet blev 

eleverna starkare både fysiskt och mentalt. Lpo 94 belyser att inom skolarbetet ska de 

praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Genom Dans i skolan - 

undervisning får eleverna uppleva olika uttryck för kunskaper. Olika känslor och stämningar 

används genom olika uttrycksformer, utöver dans möter eleverna även musik och drama. De 

lär sig att gestalta kunskaper, våga utforska och pröva nya saker. Dansen ger elever en 

möjlighet till eget skapande genom kroppen.  

Lindqvist (2010) beskriver att även musiken har en uppgift. Instrumentalmusik, och 

undvikande av radio och hittlistor är vanligt förekommande på Dans i skolan - lektioner och 

en musikalisk genrebredd eftersträvas. Eleverna diskuterade kring musikvalet på Dans i 

skolan - lektionerna och upplevde att musiken inte var sådan musik de privat lyssnar på, men 

de var ändå positiva till musiken då den skapade sinnesstämningar och passade bra till 

övningarna.  

 

Dans sker i sociala sammanhang, där man bland annat kan hålla varandra i händerna. Pojkar 

och flickor deltar på samma sätt utan tävlan. Dans kan användas som ett pedagogiskt verktyg 

och är en gruppverksamhet (Wigert, 1993). Min studie visar Dans i skolan är ett pedagogiskt 

verktyg samt en gruppverksamhet då eleverna upplever att Dans i skolan lär dem att 

samarbeta tillsammans i olika gruppkonstellationer. Samarbetsförmågan förbättrades så väl 

mellan könen som mellan flickor och flickor, och pojkar med pojkar. Att hålla varandras 

händer, lösa problematik i gruppen genom att samarbeta samt att acceptera varandra är bara 

några samarbetsbitar som mitt resultat påvisar förbättring inom.  

Digerfeldt (1990) beskriver glädje som en positiv känsla som uttrycks i stora variationer. 

Eleverna upplevde att de fick använda sig av många känslor under Dans i skolan - lektionerna 

och en känsla som särkilt påvisades var glädje. Wigert (1993) skildrar hur dansen är ett 

redskap till självförverkligande och känsloutlevelse. Detta syntes genom elevernas ögon och 

när eleverna uppträdde på scenen och visade sin gemensamt skapade koreografi, var det nog 

ingen i publiken som inte såg vilken glädje och självförverkligande som strålade hos eleverna. 

Eleverna var stolta över sig själv och hela gruppen. 

 

FN:s barnkonvention belyser att undervisning ska förbereda barnet för livet, utveckla respekt 

för mänskliga rättigheter och fostra i en mentalitet av förståelse, fred, tolerans och vänskap 

(Nätverket för Barnkonventionen, 2010). Mitt resultat visar att genom Dans i skolan - 

lektionerna upplever eleverna att de utvecklar respekt, förståelse och tolerans till varandra. De 

utvecklas mentalt och lär sig att acceptera varandra, vilket i sig skapar mindre bråk. Vidare 

står det i FN:s barnkonvention att barnet har rätt till att leka, vila och ha en fritid, vilket även 

Dans i skolan erbjuder. Dans i skolan är fylld med lek och rörelse, samtidigt får eleverna lära 

sig avslappning där de får vila. Eleverna beskriver själva att de upplever frihet och 

avslappning genom lektionerna. 

 

6.2.1 Resultatets tillförlitlighet 

Löfstedt (1999) beskriver att i och med att utveckling och inlärning är en ständigt pågående 

process måste man se situationen till sin helhet. Resultatet från studien måste ses i sin helhet 

där många faktorer kan ha påverkat detta resultat. Vidare kan resultatet från gruppintervjuerna 

upplevas otillförlitligt eftersom att eleverna eventuellt hade en lojalitet till mig som både 

klasslärare och danslärare, jag hade skapat en relation till eleverna. Å andra sidan kan detta 

varit just grunden till det goda resultatet, att eleverna verkligen var ärliga på grund av den 
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goda relationen och goda atmosfären som fanns mellan mig och eleverna. I och med att jag 

även använde mig av bildanalys och deltagande observationer upplever jag att resultatets 

tillförlitlighet stärkts. Jag har sett till helheten samt samlat varierat material till analys, där 

gruppintervjuer styrker mina observationer och bildanalyser, detta genom att eleverna 

verbaliserar deras upplevelser.  

Det finns svårigheter att studera projekt som forskaren brinner för. Det är svårt att förhålla sig 

helt objektiv när relation skapats till eleverna och forskaren brinner för ämnet som behandlas. 

Självklart finns det en risk att jag som forskare har blivit påverkad, och en viss subjektivitet är 

svår att undgå. Detta är mina upplevelser som analyseras i korrelation till elevernas, vilket 

säkerligen påverkar resultatet, men det är också en kunskap. En människa kan avgöra hur 

andra mår genom att vara med i processen och uppleva dess helhet oavsett tidigare 

erfarenheter och kunskaper. 

 

6.3 Förslag på vidare forskning 

 
Det behövs mer forskning inom Dans i skolan. Om dansen ska bli legitimerat som sitt eget 

ämne och få sin egen kursplan inom grundskolan behövs djupdykning i alla olika aspekter för 

att styrka om Dans i skolan är en tillgång för eleverna. Det verkar som att endast då blir 

dansen accepterad som eget ämne. Det behövs forskning som förankrar om Dans i skolan 

främjar ett gott lärande för hela skolverksamheten. Johansson & Svedner (2006) beskriver att 

man bör ta ställning till huruvida man ska undersöka elevernas kunskaper och inställningar 

både före och efter projektet. Jag valde att begränsa mig och inte undersöka elever upplevelse 

av dans innan projekt, men vid mer tid hade det varit ett sätt att utveckla undersökningen för 

att nå mer på djupet. Därför anser jag att vidare forskning skulle även beröra för- och 

efterundersökning, att undersöka eventuell skillnad hos elever före och efter kontinuerlig 

dansundervisning, både om hur eleverna upplever sig själva med Dans i skolan, samt hur 

klasslärarna och danslärarna upplever sina elever samt sin egen lärandemiljö. Detta även 

under flera år, och gärna jämföra med grupper som inte haft dansundervisning. 

EU direktiven påvisar att konstnärliga uttryck är av stor betydelse i vårt samhälle och vi ska 

bevara kulturarvet samt främja kulturverksamheter. I och med skrivningarna i läroplanerna 

om fysisk aktivitet utöver ämnet Idrott och hälsa, är Dans i skolan en bra möjlighet att införa 

obligatoriskt på schemat. Om det är så att Dans i skolan främjar lärandet på ordinarie 

undervisning vilket min studie påvisar, anser jag att dans är någonting alla skolor i hela 

Sverige borde satsa på. Idag är det många kommuner med dans på schemat. Varför inte införa 

obligatorisk Dans i skolan - undervisning för alla elever i hela Sverige? Det finns ett mål att 

dansen ska bli sitt eget ämne inom det obligatoriska skolväsendet, därför är det viktigt att 

vetenskapligt förankra dansen för att styrka dess status och ställning i samhället.  

 

”Kultur är inte någon lyx utan en nödvändighet” (Gao Xingjian, Europiska 

Gemenskapernas kommission, 2007). 
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Bilaga 1: Brev till vårdnadshavare 

Hej! 

Mitt namn är Johanna Dovner. Jag läser till grundskolelärare med inriktning dans och ska ha 

min slutpraktik hos X i åk 4 vecka X-X.  

Via min utbildning har jag uppgifter att göra bland annat en aktivitetsserie. Min aktivitetsserie 

handlar om daglig dans i skola - undervisning. 

Dans i skolan - undervisning handlar om dans som konstform hellre än umgängesform.  

Det är mycket fantasi, samarbete, motorik och glädje på mina dans i skolan - lektioner. Det är 

blandade dansstilar på en och samma lektion. Eleverna kommer själva få skapa mycket utifrån 

egen fantasi. Dansen är en resurs och verktyg att nå alla elever med hjälp av olika 

uttrycksformer - ett hjälpmedel för lärande.  

 

Eleverna är ombytta med mjuka kläder, och alltid barfota.  

 

I och med mina uppgifter via skolan skulle jag behöva vårdnadshavares tillåtelse och 

underskrift att få videofilma och intervjua era barn. Intervjuerna handlar om barns upplevelser 

av daglig dans i skola - undervisning. Det är endast jag, X(klassläraren) och eleverna som 

behöver ta del av videoinnehållet.  

 

Ni är välkomna att komma och titta på en lektion om ni är nyfikna på vad det handlar om!  

Med vänliga hälsningar 

Johanna Dovner 

 

Jag godkänner att mitt barn blir videofilmat                  JA                       NEJ 

Jag godkänner att mitt barn är med på intervju                  JA   NEJ

      

 

 

Mitt barns namn: 

 

 

Vårdnadshavares namn & underskrift: 
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Bilaga 2: Underlag - förslag till intervjufrågor Barns attityder till 

dans
6
 

 

Intervjuer med barn om dans 

 

 

 Vad är dans för dig? 

Vad händer när man dansar? Vad är viktigt när man dansar? 

 

 Brukar du själv dansa? 

Har du eller har du haft dans i förskolan eller skolan? 

Dansar du på fritiden, hemma eller någon annanstans? 

 

 Har du sett någon dansföreställning? 

Berätta hur det var? 

 

 Vill du fortsätta dansa? Sluta dansa? eller börja dansa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Utskick från Cecilia Björklund Dahlgren till elever på Danslärarutbildningen i Piteå, 2008. 
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Bilaga 3: Guide till gruppintervju 

Syftet är att beskriva och erhålla fördjupad förståelse av elevers upplevelser av Dans i skolan. 

Intervjun utgår från fem teman och under varje tema finns tips på frågor att ställa till 

elevgrupperna. Detta med tanke att försöka skapa en tillåtande reflekterande miljö och skapa 

diskussion hos eleverna. 

Upplevelse 

Hur har det känts att dansa så mycket som ni har gjort medan jag var här? Varför känns det 

så? 

Händer det någonting i kroppen när man dansar? Om ja, vad?   

Var det roligt med dans? Varför? 

Förbättring 

Om jag skulle göra det här projektet med daglig dansträning och skapa koreografi tillsammans 

i gruppen igen, men med en annan elevgrupp - vad skulle jag kunna göra annorlunda eller för 

att göra det bättre? 

Finns det något annat sätt att göra detta på? Ett bättre och smidigare sätt?  

Kunde klassläraren gjort någonting annorlunda?  

Hur fungerade musiken och salen?  

Ge mig gärna tips och idéer till mig hur jag ska göra det ännu bättre! 

Kunde ni gjort någonting annorlunda? 

Fördelar och nackdelar med dansen? 

Skapa koreografi 

Hur var det att försöka skapa en dans?  

Hur kändes det att skapa med kroppen?  

Var det svårt att sätta ihop egna rörelser? 

Samarbete 

Hur har det fungerat att jobba i gruppen tillsammans? 

Har det varit roligt att jobba tillsammans, eller hade det varit roligare att jobba var för sig? 

Självkänsla  

Behöver man vara modig när man dansar? 

 

Har ni blivit modigare när ni haft dans? På vilket sätt i så fall? 

Känner ni att ni har utvecklats/blivit bättre på någonting? Hur då i sådana fall?   
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Tänk tillbaka till första veckan och där ni är idag. Har det skett någon skillnad hos er? 

Tips till mig under intervjun: 

Be eleverna hjälpa mig.  

Försök få dem att släppa lojaliteten.  

”Om vi nu tänker på bara det här: …” 
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Bilaga 4: Barnens teckningar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojke åk 4: Jag gör grand jeté. Jag valde grand jeté för att det låter fint också föreställer det ett 

svanhopp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojke åk 4: Det är när vi säger våra namn och gör en rörelse. Jag valde det för det var det 

första jag tänkte på. 
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Pojke åk 4: Det är när alla i gruppen håller på med början på dansen. När man sitter ner och 

hamrar med fingrarna. Jag valde det för att det var lätt att rita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flicka åk 4: När vi ska hoppa grand jeté. Jag tycker att det är kul. 
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Flicka åk 4: Det är en flicka som gör en stjärna som vi brukar göra i en övning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojke åk 4: Det här är dansringen, god morgon ringen och sluta ringen. Jag ville det för det 

var lätt att rita den 
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Pojke åk 4: Det är Johanna som bedömer mig, X, X. Det är inne i salen där vi dansar. 

 

 

 

 

 

Pojke åk 4: Det är just från början när vi gör våra rörelser. Jag valde detta för att jag tycker det 

är kul att kolla på andras rörelser. 
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Flicka åk 4: Johanna när vi räknar siffrorna i dansen. 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojke åk 4: Det är kul att dansa ibland när vi är på X. 
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Pojke åk 4: Det här är när vi sitter i ringen och dansar. Jag har ritat salen och salen bredvid 

och jag har valt att rita såhär för det är jag bra på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flicka åk 4: Det här är några av alla dansare. Den längsta är Johanna, bredvid står… 
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Pojke åk 4: De presenterar sig. Visste inte vad jag skulle ta så jag valde detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flicka åk 4: Här hoppar jag ett grenhopp. Johanna står och tittar på. Jag tycker dans är kul. 



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojke åk 4: Alla ligger ned på golvet och håller varandra i händerna och kryper på golvet och 

håller samtidigt varandra i händerna. 

 


