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Sammanfattning 

Detta examensarbete är en intervjustudie om danslärare och klasslärares tankar och åsikter om 

vad dansen ska ha för plats i skolan. Uppsatsen behandlar även frågan hur ett samarbete 

mellan klasslärare och danslärare kan se ut. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med 

danslärare och klasslärare som har erfarenhet av dans i skola. Litteraturen förtydligar hur dans 

kan användas som konstform och/eller metod för att nå mål i andra ämnen. Den förtydligar 

även hur eleven genom att dramatisera, förvandla och överdriva och framhäva det typiska 

tolkar sina upplevelser. Litteraturen visar även på att vi lär av varandra och påverkas av 

varandra i sociokulturell miljö. Studiens resultat visar på att lärarnas samarbete formas av den 

gemensamma miljön. Resultatet visar även på att skolans läroplan (Skolverket, 2011) styr 

danslärarna och klasslärarna i deras uppfattning gällande om dansen ska vara ett eget 

kunskapsområde eller ett medel för att nå målen i andra ämnen. Det framgår även att de 

intervjuade danslärarna och klasslärarna ser många olika användningsområden för dans i 

skolan.  

 

Nyckelord: dans, danslärare, dans i skola, dans som kunskapsområde, estetiska 

uttrycksformer, instrumentell kunskap, konstform, samarbete. 

 



 

Abstract 

This thesis is a study of dance and class teachers' thoughts and opinions on the dance space in 

the school. The work also addresses the question of how collaboration between teacher and 

dance teacher might appear. The study is based on qualitative interviews with dance and class 

teachers who have experience of dance in school. The literature clarifies how dance can be 

used as an art form and / or method for achieving goals in other subjects. It also clarifies how 

the student by dramatizing, transform and exaggerate and highlight the typical interpret their 

experiences. The aesthetic and cultural forms are already in the child's play. The literature 

also shows that we learn from each other and affect each other in socio-cultural environment. 

Study results show that the common environment forms teacher’s collaboration. The results 

also show that the school curriculum (Skolverket, 2011) controls the dance teachers and 

classroom teachers in their perception regarding if the dance should be a separate area of 

knowledge or a method to achieve objectives in other subjects. It is also clear that the 

interviewed dance teachers and classroom teachers see many different uses for the dance in 

school. 

 

Keywords: aesthetic expression, art, collaboration, dance, dance teacher, dance in school, 

dance as an area of knowledge, instrumental knowledge.  

 



 

Förord 

Jag vill börja med att tacka de danslärare och klasslärare som har bidragit med värdefulla 

reflektioner och tankar vilket gjorde att denna studie gick att genomföra. 

 

Jag vill tacka mina föräldrar för de otaliga timmar ni varit barnvakt. Tack även för stöttning 

och motivation. Tack även till mina fantastiska mostrar som skickat många hejarop. 

 

Jag vill även tack min man för att du alltid tror på mig. Mitt underbara barn som inte har fått 

tillbringa mycket tid med sin mamma denna termin. Nu är det snart sommarlov och då ska vi 

blåsa såpbubblor, äta glass och vicka på tårna en hel sommar. 

 

Slutligen vill jag tacka min handledare Annette Mars. Utan dig vet jag inte hur jag skulle ha 

klarat av detta. Du gav mig ovärderlig vägledning och en enormt mycket motivation genom 

hela arbetets gång, kvällar och helger inkluderat. 
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1. Inledning 

Obligatorisk dansundervisning i grundskolan under ledning av danslärare har funnits i över 30 

år. Idag finns det ca 80 kommuner med dans i skola undervisning under ledning av danslärare 

(Dahlgren & Björklund Dahlgren, 2006). Inom dans i skola på låg- och mellanstadiet finns det 

en tradition av att under danslektionen arbeta med en kompanjonlärare, vilken oftast är 

klassläraren. Jag har i praktik under min danslärarutbildning samt genom de två och ett halvt 

år jag varit yrkesverksam danslärare reflekterat kring att samarbetet mellan danslärare och 

klasslärare har möjlighet att utvecklas ytterligare. Hur kan det se ut när klasslärare och 

danslärare samarbetar under danslektionen och eventuellt i planering av den? Vad har 

klasslärare och danslärare för inställning till vilka användningsområden dansen kan ha i 

skolan? För mig har det varit väldigt intressant och givande att genom intervjuerna, få ta del 

av klasslärarna och danslärarnas tankar och åsikter om dansens plats i skolan samt vad det kan 

finnas för några samarbetsområden för detta. Min förhoppning är att studien kan bidra till 

större förståelse för dansens plats i skolan och därmed möjliggöra ett större samarbete 

danslärare och klasslärare emellan.  

 

Klassläraren besitter ofta stor kunskap om sin grupp och även om sina enskilda elever. Jag 

anser det vara viktigt för mig i min danslärarroll att på ett medvetet sätt kunna lägga upp och 

genomföra en danslektion utifrån den grupp och de enskilda elever i gruppen som jag arbetar 

med. Detta kan endast ske genom att jag som danslärare har en god dialog och ett gott 

samarbete med klassläraren. Vid utebliven dialog och samarbete med klassläraren så minskar 

danslärarens möjligheter till att anpassa undervisningen efter gruppen och den enskilde 

individen. Klassläraren riskerar även att inte förstå danslärarens mål, medel och motiv för 

undervisningen. Det finns även risker för att meningsskiljaktigheter uppstår gällande hur 

undervisningen lämpar sig bäst för eleven.  

 

Dans är ett kunskapsområde som de flesta klasslärare inte behärskar vilket gör att de sällan 

eller aldrig använder detta i sin undervisning. Eleven går då miste om dansen som 

uttrycksform, som de enligt läroplanen ska ges möjlighet att använda och utveckla samt 

uppleva känslor och stämningar. Dans ska finnas som ett inslag i skolan (Skolverket, 2011). 

Danslärare innehar en särskild kompetens genom vår förmåga att använda dansen 

instrumentalt och/eller som konstform. Denna kompetens saknas nu i grundskolan vilket 
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betyder att danslärare behövs i skolan för att ge eleven möjlighet till att få uttrycka sig med 

sin kropp genom dans. I lärarrollen ingår att ha vetskap om alla faktorer som kan påverka 

skolans undervisning och dess innehåll, vad det finns för mål och medel för undervisningen 

och hur kan sambandet mellan dem se ut. För att främja samarbetet mellan danslärare och 

klasslärare anser jag att det behövs kunskap om den andre partnerns åsikter om vad dansen 

kan ha för användningsområden i grundskolan.  

1.1. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad dansen kan ha för plats i skolan samt hur 

klasslärare och danslärare kan samarbeta kring dans i grundskolans tidigare år. 

 

Dans som kunskapsområde beskriver de olika kvalitéer dansen har och den kunskap dansen 

innehar. Detta i jämförelse med dansen som mål och/eller metod för att nå målen i andra 

ämnen där dansen istället blir ett instrument för att nå kunskap i andra ämnen. Dansens 

användningsområden syftar till hur dansen kan användas inom skolans ramar. 

 

Frågeställningar 

Under arbetets gång har flera olika frågeställningar uppkommit.  

• Hur ser klasslärare respektive danslärare på vilka olika användningsområden 

dansen har i grundskolan? 

• På vilka sätt kan dansen användas som medel och/eller metod för att nå målen i 

de teoretiska ämnena i skolan? 

• Hur ser samarbetet ut mellan klasslärare och danslärare? 

 

Detta har generat i följande forskningsfrågor. 

• Vad har dansen för användningsområden i skolan?  

• Ska dansen finnas till för sin egen skull eller som ett medel för att nå målen i 

andra ämnen? 

• På vilket sätt samarbetar dansläraren och klassläraren	  

• Vilka samarbetsområden finns mellan dans- och klasslärare? 
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2. Bakgrund 

Jag har valt att belysa olika områden inom dansundervisning i grundskolan. Inledningsvis 

presenteras Vygotskijs lärandeperspektiv samt det sociokulturella perspektivet. Detta för att 

ge en djupare förståelse för vad som sker i samarbetet mellan danslärare och klasslärare, samt 

ge en bild av hur eleven samspelar och lär i en sociokulturell miljö. Historik bakom dans i 

skola redogörs samt presentation av dans som uttrycksmedel och dansen som mål/metod för 

att nå målen i andra ämnen. Vidare beskriver jag dansen som kunskapsområde. 

Styrdokumentens föreskrifter presenteras likaså. Tillsammans ska dessa delar möjliggöra en 

ökad förståelse för studiens syfte och resultat. 

2.1. Vygotskij och det sociokulturella perspektivet 

Bråten (1998) förklarar att kärnan i Vygotskijs tankar om pedagogik och pedagogikens 

betydelse finner vi i hans syn på förhållandet mellan metodiskt tillrättalagd inlärning och 

psykologisk utveckling. Skolundervisning medför en särskild form av diskussion utifrån 

Vygotskijs perspektiv kring utvecklingsmöjligheter för nya former av tänkande. Undervisning 

utgör själva sinnebilden av den sociokulturella aktivitet som är grunden för utveckling av 

högre psykologiska processer. Vygotskij ägnade betydande tid för undervisningens sociala 

organisation. Sociala sammanhang som skola och andra undervisningstyper är särskilt 

inriktade på att omfamna tänkandet. Den form av samarbete som finns mellan vuxna och barn 

anser Vygotskij vara själva kärnan i undervisningsprocessen (Bråten, 1998). Säljö (2000) 

förklarar att i ett sociokulturellt perspektiv finns det en betoning på att vår omvärld tolkas för 

oss i gemensamma mänskliga verksamheter. Tillsammans med andra gör vi våra erfarenheter 

och detta hjälper oss att utvecklas och förstå hur världen fungerar och skall förstås. Barnet lär 

sig uppmärksamma, beskriva och agera i verkligheten genom lek och annan form av samspel 

med personer i dennes miljö. Säljö förklarar detta på följande sätt. ”Något annorlunda uttryckt 

lär vi inom ramen för de tolkningar och tankemönster /.../ som omgivningen utnyttjar och 

tillhandahåller (Säljö, 2000, s. 66)”. 

 

Grunden för individens utveckling av medvetenhet om och kontroll över sin egen kunskap, 

kommer från det formaliserade samspelet mellan det spontana och det vetenskapliga 

begreppstänkande som sker inom skolundervisningens ramar. Vygotskij betonar dialog och 

intersubjektivitet i samspelet mellan det spontana och det vetenskapliga, vilket innebär att 
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eleven erkänns som aktivt agerande i den pedagogiska processen. Eleven tillför därmed ett 

personligt och unikt bidrag till samarbetsprocessen, vilket leder till att samarbetet mellan den 

vuxne och barnet sker i ömsesidig interaktion. Både den vuxne och barnet bidrar då till 

samarbete utifrån sina egna förutsättningar och på sina egna premisser. Detta till skillnad från 

ensidig aktivitet där kunskap riktas från den vuxne till barnet (Bråten, 1998). 

 

Enligt Säljö (2000) är kommunikation och språkanvändning det centrala i ett sociokulturellt 

perspektiv. Barnet länkas samman med omgivningen genom interaktion samt att 

kommunicera om vad som händer i lekar, den kan då förstå hur andra människor i olika 

sammanhang uppfattar och förklarar händelser. Ur ett sociokulturellt perspektiv är det därför 

självklart att världen i många avseenden fungerar olika i olika miljöer. Säljö (2000) förklarar 

att samspelsmönster kan skilja sig åt mellan samhällen och livsmiljöer, vara kulturella och 

existera endast genom kommunikation. Utveckling ur ett sociokulturellt perspektiv är att 

kunna socialisera i olika samhällen och livsmiljöers handlingar, föreställningar och 

samspelsmönster. Vygotskij (1995) gör gällande att en nödvändig förutsättning för tänkande 

är reproduktion, eftersom att detta hör ihop med minnet. När människan ska skapa något nytt 

är det däremot den kreativa aktiviteten som gör det möjligt. Genom att barnet härmar den 

vuxne så skapar den på så sätt egen kunskap. I leken finner barnet grunden för skapande. 

Barnet tolkar sina upplevelser och ger dem liv genom att dramatisera, förvandla och överdriva 

genom att framhäva det typiska. Lek och berättelse hör ihop när barnet berättar en historia. 

Genom detta finns redan de estetiska och kulturella formerna i barnets lek. Vygotskij kallar 

den kreativa förmågan för fantasi där tanke och känsla hör ihop med varandra. Genom 

fantasin tolkas erfarenheter och känslor, i och med det förenar medvetandet känsla med 

betydelse eller innebörd. Därmed finns det ingen motsättning mellan fantasi och verklighet. 

Vygotskij förklarar det komplexa fantasiprocessen som följande. ”Fantasiprocessen är en 

tolkningsprocess med komplex av förvandlingar, särskiljanden, omgrupperingar, förtätningar, 

krympningar och överdrifter ” (Vygotskij, 1995, s. 9). Vidare hävdar Vygotskij (1995) att 

fantasi och kreativitet inte tas på allvar i vetenskapliga kontexter i västvärlden. De estetiska 

ämnena och de teoretiska ämnena bedöms i pedagogiska sammanhang enligt olika kriterier. 

Detta då konst och rationalitet ofta ställs i motsats till varandra i de psykologiska teorierna. 

De teoretiska ämnena behandlar inlärningen generellt, ofta genom att reproducera kunskap. 

Detta till skillnad från de estetiska ämnena som är produktiva och praktiska och står för 

utförande, form och yta. 
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2.2. Dansen som kunskapsområde  

Lindqvist (2010) beskriver dansundervisning i skolan utifrån danslärares perspektiv. 

Danslärarna i Lindqvist studie framhåller att dansen som konstnärligt uttryck har ett 

egenvärde. De framhåller även vikten av en kulturell förståelse för dans.  Några danslärare 

betonar att dansen som konstform i skolan utvecklar konstnärlighet och konstnärligt tänkande. 

I dansen får eleven ett alternativt sätt att uttrycka sig genom att med kroppen få gestalta idéer, 

tankar och känslor. Lindqvist har i sin tidigare forskning observerat övningar och danser från 

tio danslektioner. Utifrån hennes tolkning av materialet kan hon styrka danslärarnas utsagor 

om att eleven genom dansen får uttrycka tankar, känslor och idéer med kroppen (Lindqvist, 

2010). I likhet med Lindqvist beskriver Ericson (2000) i sin bok att eleven genom dans får ge 

uttryck för olika känslor. När eleven genom dans får ge kroppsliga uttryck för olika känslor 

som exempelvis ilska, glädje och sorg beskrivs det som den personliga inåtriktade 

intelligensen. Eleven reflekterar då över känslor och lär sig uttrycka dem. När eleven sedan 

ska känna igen dessa känslor när andra barn uttrycker dem så krävs det att eleven använder 

den personliga utåtriktade intelligensen. I gruppimprovisationer får eleverna användning för 

både sin inåtriktade och utåtriktade personliga intelligens, genom att de i övningen måste 

kunna fokusera på både sina egna och klasskompisarnas avsikter och önskemål (Ericson, 

2000). 

 

Enligt danslärarna i Lindqvist (2010) studie handlar dans om kropp, uttryck och 

kommunikation. Genom att använda kroppen som instrument får barn och ungdomar en 

möjlighet att kommunicera utan ord. Flertalet av danslärarna i studien beskriver att dansen 

och kroppen har ett eget språk. I dansundervisningen får eleven möjlighet att stärka sina 

kroppsrörelser och kroppskännedom och därmed utveckla kroppen och dansen språk. Ericson 

(2000) redovisar olika aspekter av dans där utvecklande av kroppskännedom och 

kroppsrörelser beskrivs som kroppslig-kinestetisk intelligens. Det krävs att eleven behärskar 

vissa grundläggande färdigheter i dans för att kunna utveckla en uttrycksfull kroppslig 

vokabulär och semantik. Eleven utvecklar detta i dansundervisningen genom att härma och 

reproducera danslärarens rörelsemönster. Detta för att kunna ha en förhållningsram till rörelse 

för att sedan lära sig skapa egna uttryck med dansen (Ericson, 2000). Danslärarna i Lindqvist 

studie framhåller demokrati, rättvisa, jämställdhet och genuspedagogik som ytterligare 

dimensioner av dansundervisningen i skolan. Genom att i dansundervisningen aktivt verka för 

demokrati och motarbeta traditionella könsmönster innebär det att styrdokument och 

skollagen lyfts fram i skolans löpande verksamhet. Dans handlar även om att fysiskt få träna 
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sin kropp genom kondition, smidighet, koordination, motorik och styrka. Enligt danslärarna 

handlar dans även om lekfullhet, lust, dansglädje och mod. Eleverna visar mod när de vågar 

vara sig själva, ta plats, visa rörelser och danssekvenser för varandra (Lindqvist, 2010). 

Ericson (2000) menar att dans i skolan bidrar till att eleverna får använda fler av deras 

intelligenser som de vanligtvis ges utrymme till i deras skolvardag. Det har skett en 

förändring och utveckling av dans i grundskolan under de senaste 30 åren (Lindqvist, 2010). I 

Skellefteå kommun som har en lång och stark tradition av dans i skola har dansen en självklar 

plats i grundskolans tidigare år. Men även i andra kommuner har dans i skola fått en självklar 

plats. Dans som kunskapsområde bör finnas i skolan anser danslärare från hela landet, enligt 

Lindqvist (2000) studie. I Skellefteå kommun betonas dansundervisningen i grundskolan för 

dess egenvärde, men det framkommer även att dansläraren ser möjligheter med dans som 

medel för annat lärande, genom att integrera dansen med andra skolämnen. Lindqvist skriver 

att satsningar på dans av politiker, rektorer och lärare kan ses som ett ställningstagande för att 

dansen ska vara ett ämne i skolans verksamhet. Vidare skriver hon att dansen tycks vara på 

väg att utvecklas till eget kunskapsområde (Lindqvist, 2010). 

	  

2.3. Dans i skolan historik 

Dans i skolan som begrepp grundades av Eva Dahlgren. Hon var en dansare som flyttade med 

sin man upp till Boliden 1965 och startade frivillig dansverksamhet och senare även 

dansverksamhet på daghem. Hagar Normark som var riksdagsman uppmärksammade Eva 

Dahlgrens arbete och skrev tillsammans med socialbyrån en motion till riksdagen som 

handlade om att alla daghem i Skellefteå kommun skulle få danslektioner en gång i veckan. 

1967 började Eva Dahlgren undervisa på kommunens sex daghem. Försöksverksamheten 

pågick i sju år. Eva Dahlgren tillsammans med hennes dotter Cecilia Björklund Dahlgren, 

som vid den tiden studerade på Danshögskolan, föreslog för den kommunala musikskolan att 

dansen skulle introduceras i deras verksamhet. Den kommunala dansskolan i Skellefteå 

startade 1974 som försöksverksamhet i grundskolorna. Denna undervisning skedde på fritiden 

och genomfördes i skolorna utanför tätorten. År 1977 var Skellefteå den första kommunen att 

introducera obligatorisk dansundervisning i grundskolan. Nu dryga 30 år senare så har 

Skellefteå kommun fortfarande obligatorisk dansundervisning i grundskolan. Idag finns det ca 

80 kommuner med dans i skola undervisning under ledning av danslärare (Dahlgren, 

Björklund Dahlgren & Bohman, 2006).  
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2.4. Skolans styrdokument 

Dans är ännu inte ett eget ämne i grundskolan och återfinns därmed inte som ett eget ämne i 

läroplanen. Inom ämnena idrott och hälsa, musik, svenska, styrdokumentens övergripande 

mål och riktlinjer samt i skolans värdegrund och uppdrag finns dansen representerad. Nedan 

redovisas utdrag ur läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Detta 

för att visa på elevens rättighet att få ta del av och uttrycka sig genom dans. 

 

I styrdokumentens centrala innehåll för idrott och hälsa återfinns dans och rörelse till musik. 

 

I årskurs 1–3 
Rörelse 
Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras 
sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, 
såväl inomhus som utomhus 
Enkla lekar och danser och deras regler 
Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik (Skolverket 2011, s. 52). 
 
I årskurs 4–6 
Rörelse 
Sammansatta grundformer i kombination med gymnastik redskap och andra 
redskap. 
Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser 
till musik. 
Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik (Skolverket, 2011, s. 52). 
 

I styrdokumentens övergripande mål och riktlinjer finner vi att eleven ska få ta del av många 

olika uttrycksformer såsom dans. Eleven ska även få utveckla kännedom om samhällets 

kulturutbud. 

 
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 
kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, 
musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets 
kulturutbud (Skolverket, 2011 s. 14). 

 

Styrdokumenten för skolans värdegrund och uppdrag beskriver hur eleven genom 

uttrycksformer såsom dans, ska ges möjlighet att få uppleva känslor och stämningar. Det görs 

även gällande att dans ska vara ett inslag i skolans verksamhet. 
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Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och 
utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, 
rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i 
skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar 
möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och 
erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna 
sig (Skolverket, 2011, s. 10). 
  

I styrdokumentens syfte för svenska undervisningen beskrivs att eleven ska stimuleras att 

uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.  

 
Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska 
uttrycksformer (Skolverket 2011, s. 222). 
 

Musikens centrala innehåll för åk 4-6 beskriver hur olika uttryck såsom musik, bild, text och 

dans ska samspela.  

 

• Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på 
människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och 
rekreation och i olika rituella sammanhang. 
• Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om 
musicerande och om intryck samt upplevelser av musik. 
• Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan 
samspela (Skolverket, 2011, s.102).  

2.5. Dansen som mål/metod för att nå målen i andra ämnen  

Flertalet danslärare i Lindqvist (2010) studie ser tydliga beröringspunkter mellan dans och 

skolans övriga kunskapsområden. Lindqvist beskriver i sin studie danslärarnas åsikter om att 

dansen har ett värde i sig. Detta samtidigt som de menar på att det inte finns några 

motsättningar med att dans integreras med andra skolämnen. Tvärtom, tycks de se en 

öppenhet för detta. Dansen kan fungera som ett komplement till eller fungera som ett medel 

för andra ämnen. Danslärarna i Lindqvist studie menar att dans sprider positiva effekter till 

den övriga undervisningen (Lindqvist, 2010). Bamford (2006) beskriver de estetiska ämnenas 

betydelse för lärande. Hon förklarar att även om konst har ett värde i sig, så utesluter det inte 

att den kan användas som ett pedagogiskt verktyg. Vidare menar Bamford att konstrika 

utbildningar förbättrar elevernas akademiska prestationer. Till skillnad från Lindqvist och 

Bamford är Varkoy (1996) noga med att understryka att musik är en väg till kunskap och 

medel för bildning.  Han förklarar att begreppen medel för bildning och medel för kunskap 
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inte behöver ses i direkt samband med varandra. Varkoy beskriver att musik som väg till 

kunskap och medel för bildning kan förklaras genom uppfattningen om att människan lär 

genom att uppfatta och förstå. I detta synsätt ses barnet som en skapande individ där dess 

behov, möjligheter och intressen är utgångspunkt för estetisk fostran (Varkoy, 1996). Även 

Bamford (2006) menar att konst är ett medel för kunskap och bildning. Forskningen visar på 

att det finns betydande och återkommande bevis för att barns prestation både inom konst och 

mer allmänt inom utbildning har förbättras genom konstrika utbildningar. Varkoy (1996) är 

dock tydlig i sin åsikt gällande idén om musikens konkreta nyttofunktion för andra 

skolämnen. Han beskriver musikens potentiella nyttofunktion för inlärning inom andra 

ämnesområden som en handgriplig och direkt matnyttig funktion där musiken blir en 

trivselskapande faktor för ökad produktivitet och effektivitet. Varkoy anser att man i detta 

sammanhang inte tänker i långsiktiga perspektiv gällande individuell och eller social 

utveckling. Musiken hittar en enkel väg in till skolans miljöer genom att verka som ett 

inlärnings- och socialiseringseffektiviserande medel. Bamford (2006) gör gällande att de 

konstnärliga och estetiska mål som ställs för konstnärlig utbildning tenderar att vara fokus i 

sammanhang utanför skolans miljöer. Detta samtidigt som man inom skolan fokuserar mer på 

kulturella och sociala mål. Varkoy (1996) beskriver emellertid att tänkande som bygger på 

uteslutande av att musiken endast har en funktion, exempelvis musik som medel för att nå 

målen i andra ämnen möter han sällan på. Det är snarare så att vi kan hitta musikens olika 

funktioner och användningsområden inom en och samma filosofi.  
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3. Metod 

Som val av datainsamling kommer jag att använda mig av kvalitativa intervjuer. Jag har valt 

att begränsa mitt urval av informanter till danslärare som undervisar i grundskolans tidigare år 

samt klasslärare som har erfarenhet av dansundervisning i grundskolans tidigare år.  

3.1. Metodologi 

I detta avsnitt beskriver jag hermeneutik och kvalitativ metod. Dessa ligger till grund för de 

metoder jag använt för att samla in och analysera mitt empiriska material.  

3.1.1. Hermeneutik 

Inom hermeneutik tolkas texter med syfte att erhålla en giltig helhetsbild av en texts mening 

(Kvale, 1997). Tolkningen av en text förstås genom en hermeneutisk cirkel. Text förstås 

utifrån de enskilda delarnas mening tillsammans med textens helhetliga mening (Alvesson & 

Sköldberg, 1994). De enskilda delarnas mening kan förändra textens helhetsbild genom att 

stegvis förändra den ursprungliga meningen hos de enskilda delarna. Denna process inom 

hermeneutisk texttolkning är i princip oändlig, men den upphör när man kommit fram till en 

giltig enhetlig mening. Denna ska vara rimlig och fri från motsägelser (Kvale, 1997).  

3.1.2. Den kvalitativa intervjun        

I den kvalitativa forskningsintervjun beskrivs intervjupersonens livsvärld i avsikt att kunna 

tolka deras mening. Intervjupersonen får genom denna forskningsintervju en möjlighet att 

beskriva sin situation till andra ur sitt eget perspektiv och med egna ord. Intervjuaren får i sin 

tur ta del av erfarenheter och innebörder från intervjupersonens vardagsvärld. Den kunskap 

som kommer fram i intervjun är beroende av vilken kontext kunskapen ingår i och hur den 

används. En halvstrukturerad intervju används för att ges möjlighet att göra förändringar i 

frågornas form och ordningsföljd. Detta för att kunna följa upp de svar och berättelser som 

ges av intervjupersonen (Kvale, 1997). 

3.2. Analysprocess 

Mars (2012) använder flera olika steg i sin analysprocess för att komma närmare 

informanternas röster och kunna distansera sig från sin egen förförståelse. Hon använder 

upplevelsedagbok som ett steg i sin analysprocess för att hitta sina olika perspektiv som 

musiklärare, projektledare, musiker och forskare. Nästa steg kallar Mars att Vaska fram 
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kategorier där materialet analyseras genom transkribering och att titta och läsa igenom 

materialet flertalet gånger. Genom denna process uppenbaras flera olika kategorier. Vidare 

väljer Mars att koda kategorierna för att kunna behandla dem i nästa steg som är kvantifiering 

av de uppkomna koderna. Det sista och avslutande steget i analysprocessen blir att sätta 

samman materialet till en helhet igen (Mars, 2012). Det är viktigt att varje kvalitativ forskare 

kommer fram till sitt eget sätt att analysera sitt material. Detta eftersom att forskningsmaterial 

inom kvalitativ forskning skiljer kraftigt sig åt i olika studier (Patel & Davidson, 2003). 

3.3. Design av studien 

I detta avsnitt redovisar jag inledningsvis mitt val av intervjuform samt urval av informanter. 

Vidare redogör jag för den metod jag använt att analysera mitt empiriska material.  

3.3.1. Intervjuer 

I föreliggande studie har en kvalitativ halvstrukturerad intervju valts som metod. Detta för att 

informanterna skulle få möjlighet att ur sitt eget perspektiv beskriva sin situation, samt för att 

kunna följa upp deras svar genom följdfrågor och därmed kunna göra förändringar i frågornas 

form och ordningsföljd. Inför intervjuerna hade jag förberett fem intervjufrågor. 

Informanterna fick dessa frågor skickade till sig innan intervjutillfället, detta för att en av 

lärarna ville ha dem i förväg. Jag valde då att skicka intervjufrågorna till samtliga informanter 

för att de skulle ha samma möjlighet till förberedelse. Under intervjuerna ställde jag även 

följdfrågor. Intervjuerna spelades in med hjälp av röstmemo på mobiltelefonen. Längden på 

intervjuerna varierade mellan 15-45 minuter. 

 

I föreliggande studie intervjuas två danslärare och två klasslärare. Detta för att jag ville ta del 

av de olika lärarnas erfarenheter och tankar för att se om det kan finnas gemensamma 

beröringspunkter och/eller skillnader. Vidare valde jag att välja ut en danslärare och en 

klasslärare från en kommun i Västerbotten samt en danslärare och en klasslärare från en 

kommun i Norrbotten. Min tidigare erfarenhet är att de arbetar på olika sätt i de olika 

kommunerna och min tanke med detta var att både få olika exempel på hur man kan arbeta 

med dans i skolan samt ett eventuellt större urval i svaren i intervjun. Dansläraren och 

klassläraren från en kommun i Norrbotten arbetade tillsammans med varandra och hade 

liknande erfarenheter och tankar. Dansläraren och klassläraren i Västerbotten har aldrig 

träffats eller haft undervisning tillsammans. 
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Dansläraren Mona har nästan tretton års arbetserfarenhet inom dans. Hon är anställd på deltid 

av en musikskola och har varit det sedan 2001. Monas huvudsakliga arbetsuppgifter på 

musikskolan är dans i grundskolan i åldrarna sex till tio år. Hon har även erfarenhet av 

frivilliga dansgrupper samt att hon arbetat som lärare på lärarutbildningen i dans. Mona har en 

danspedagogexamen.  

 

Klassläraren Elsa har arbetat som klasslärare sedan 2005. Tidigare arbetade hon som 

fritidspedagog men fick möjlighet att läsa Särskild lärarutbildning som hon blev klar med 

2005. Elsa arbetar just nu som klasslärare i en årkurs två. Hon har olika erfarenheter av dans i 

skola genom hon mött två olika danslärare som har arbetat med några olika klasser hon haft 

genom årens lopp. I den kommun Elsa arbetar i har politikerna bestämt att alla barn någon 

gång under sin lågstadieperiod få möta dans i skolan.  

 

Dansläraren Carina har arbetat heltid på en kulturskola i 12 år. Innan hon började arbeta på 

kulturskolan arbetade hon som klasslärare i en årskurs två samt på särskolan i fem år. Utöver 

detta har hon även arbetat som danslärare med frivilliga grupper i 17 år med varierande 

timmar allt från halvtid till en till två klasser per vecka. Hon har även arbetat i särskolan där 

hon haft en halvtid projektanställning i ca tre år. Carina är utbildad grundskollärare och har 

även läst en ettårig dansutbildning i Umeå. Utöver detta har hon även läst till 

universitetspoäng i specialpedagogik, engelska, dansmetodik, handledarutbildning och 

konstarter i samverkan.  

 

Klassläraren Anna började arbeta som lärare för 42 år sedan. Hon har arbetat på den skola hon 

nu arbetar på i 36 år och innan det arbetade hon på en annan skola i sex år. Anna är utbildad 

lågstadielärare. Hon har lång erfarenhet av dans i skolan eftersom att den skola hon arbetar på 

har arbetat tillsammans med kulturskolan i många år. För nuvarande arbetar hon tillsammans 

med dansläraren Carina men hon har erfarenhet att arbeta tillsammans med en annan 

danslärare innan Carina började arbeta på hennes skola. 

 

Intervjupersonerna var uteslutande kvinnor. Jag baserade urvalet på deras profession samt 

deras erfarenhet av dans i grundskolan. Urvalet var utan tanke på könsfördelning. I 

beskrivningen av lärarna används fingerade namn.  
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3.3.2. Analysprocess 

För att förstå mitt empiriska material har det analyserats i flera olika omgångar. Jag har i 

analysarbetet haft som intention att växla mellan att se helhet och delar av mitt material. 

Nedan redogör jag hur jag gått tillväga med mitt analysarbete. 

3.3.3. Upplevelsedagbok 

I fas ett av analysen förde jag anteckningar då jag inledningsvis lyssnade igenom intervjuerna 

och därefter transkriberade dem. Dessa anteckningar kan liknas vid en upplevelsedagbok där 

jag har skrivit ner mina tankar, idéer samt nyckelord som jag ansåg var återkommande i 

intervjuerna. Anteckningarna gjorde jag i egenskap av danslärare och forskare.  

3.3.4. Kvantifiering 

I nästa fas använde jag mig av de nyckelord jag antecknat under fas ett. Dessa nyckelord 

gjorde jag sedan en kvantifiering på genom att kolla upp hur många gånger varje enskild 

lärare använde dem i sin intervju. Jag valde därefter ut de nyckelord som var mest 

förekommande i intervjuerna. Kvantifieringen gjorde jag för att kunna distansera mig från 

mitt eget material. Det var inte de nyckelord jag som danslärare tyckte var mest intressanta 

som användes vidare i analys av det empiriska materialet utan de nyckelord som faktiskt var 

mest frekventa i intervjuerna.  

3.3.5. Vaska fram kategorier 

I fas tre använde jag de nyckelord som jag ansåg höra ihop och satte samman dem i tre olika 

kategorier. Exempelvis bildade nyckelorden uttryck, värdegrund, estetik och gestalta en 

kategori.  

3.3.6. Koda kategorier 

Fas fyra av analysen bestod av att jag började med att göra tre olika dokument för de olika 

kategorierna. Varje kategori fick en egen färg. Jag markerade med färg och klippte sedan ut 

meningar och stycken ur de transkriberade intervjuerna där nyckelorden förkom och klistrade 

in dem under de olika kategorierna. I denna fas så höll jag därmed inte längre 

intervjupersonerna skiljt från varandra.  Utifrån de olika sammansatta texterna kunde jag 

tydligare hitta de olika kategoriernas gemensamma nämnare och därmed sätta en rubrik för 

varje.  

• Samarbete mellan danslärare och klasslärare   

• Dans som medel och/eller metod  

• Dansen som kunskapsområde 
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3.3.7. Helhet 

I den femte och sista fasen av analysen har jag gjort mitt material till en helhet igen genom att 

utifrån upplevelsedagbok, intervjutranskription, kvantifiering och kodning skapat en 

beskrivning om hur danslärare och klasslärare kan samarbete med dans i skola samt redovisat 

deras syn på hur dansen kan användas i grundskolan. 

3.4. Validitet och reliabilitet   

I en kvalitativ intervju bör den som intervjuar ständigt kontrollera den erhållna informationen 

genom att ställa följdfrågor och ifrågasätta meningen i det som sägs, då validiteten i en 

intervjustudie är beroende av tillförlitligheten i det som framkommer under intervjuerna 

(Kvale, 1997). Jag har genom de olika stegen i mitt analysarbete strävat efter att distansera 

mig själv från mitt eget material. Detta har jag gjort genom att lyssna, transkribera, samt fört 

upplevelsedagbok av mitt empiriska material. Vidare har jag även gjort en kvantifiering av de 

nyckelord jag funnit i mina intervjuer. Genom dessa steg i min analys av mitt empiriska 

material anser jag att validiteten i studien är god. I samband med intervjuer kan även 

intervjuarens reliabilitet diskuteras. När ledande frågor inte är en avsiktlig del av 

intervjutekniken, kan de oavsiktligt inverka på de svar intervjupersonen ger (Kvale, 1997). 

Genom den halvstrukturerade intervjuform jag valt att använda ges jag som intervjuare 

möjlighet till att ställa följdfrågor samt förändringar i frågornas form och ordningsföljd. Detta 

skulle kunna betyda att jag i min formulering av följdfrågor, oavsiktligt kan ha ställt ledande 

frågor (Kvale, 1997). Kvale (1997) påpekar att ”även om det är önskvärt att öka 

intervjuresultatens reliabilitet för att motverka godtycklig subjektivitet, kan en för stark 

tonvikt på reliabiliteten motverka kreativiteten och föränderligheten” (Kvale, 1997, s. 213).  
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4. Resultat 

I detta kapitel redovisar jag hur lärarna talar om samarbete mellan danslärare och klasslärare 

och hur detta formas av den miljö de befinner sig i, hur lärarna talar om dansen som medel 

eller som mål samt dansens användningsområde i skolan. Jag har valt att inte skriva ut 

grammatiska fel från intervjuerna utan har strävat efter att texten ska vara läsvänlig, detta för 

att lärarnas tankar och resonemang ska bli tydliga.  

4.1. Samarbete mellan danslärare och klasslärare 

Med samarbete mellan danslärare och klasslärare menar jag exempelvis samarbete under 

danslektion, gemensamma förhållningssätt, planering inför lektion samt reflektion efter 

genomförd danslektion. Gemensamt för intervjupersonerna, både klasslärare och danslärare är 

att de samarbetar kring dans i skolan. Samarbetena ser dock olika ut beroende på de olika 

lärarna, arbetssituation och arbetsmiljö.  

 

Dansläraren Carina beskriver hennes samarbete med klassläraren Anna som en växelverkan. 

Anna tar hand om det som de arbetat med under danslektionen och arbetar sedan vidare med 

det i klassrummet. Sedan bollar hon tillbaka detta till Carina och så fortsätter denna 

växelverkan mellan de två lärarna. 

 

C: Sen har vi alla de här andra sammanhangen, där vi jobbar mera, som jag sa 

att man sitter mera efteråt och diskuterar; vad var det vi såg, hur går vi vidare 

här och hur ska du som lärare, som när Anna, när vi jobbar med henne. Hur 

kan du ta hand om det och jobba vidare i klassrummet och hur kan det bollas 

tillbaka. Den här växelverkan. Och då är vi ju inne på att det verkligen ska sitta 

ihop såhär mycket (Carina flätar samman fingrarna). Så det finns olika nivåer 

för hur, i vilket sammanhang dansen kommer in. Förstår du? Så ser mitt jobb ut. 

Så det är inte bara att det går såhär tight (Carina flätar samman fingrarna) 

utan det finns också de här. Och det tror jag är bra. För det är också väldigt 

krävande, att ha alla de här kontakterna och samarbetena för det kräver mycket 

tid runt omkring. Det vi pratade om när vi satt i personalrummet. Men att börja 

i det lilla. Och sedan på den här skolan så tänker man ju hela tiden. Eller tänker 

men. De flesta tänker, som Anna nu. Och då går det bara av farten, det blir som 

ett flöde. Hon tar hand om, men då fick jag en idé och då kan jag göra det och 
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så berättar hon, nämen nu har vi gjort det. Men vad bra då kan vi. Och så där 

blir det. Men det hon har berättat om vad jag gissar då, det är väl om de här 

fördjupade samarbetena med stålberättelsen (intervju Carina, 2013). 

 

Klassläraren Anna berättar om ett projektarbete då hon samarbetat tillsammans med 

danslärare, musiklärare och elever. Hon förklarar att hon som klasslärare använde elevens 

initiativ för att arbete med ett större projektarbete. Genom att klassläraren brukar 

kommunicerar med dans- och musikläraren via mail, kunde lärarna tillsammans på ett smidigt 

sätt starta ett samarbete kring det aktuella projektarbetet.  

 

A: […]då så började vi jobba utifrån filmen för att göra en dansberättelse, där 

jag tillsammans med barnen och en fritidspedagog ritade stora bilder, där de 

här bilderna visade vad som hände på stålets väg, ändå tills det blev 

tvättmaskiner och så vidare. Vi hade ett barn som kom och sa så här, -vi har 

skrivit en egen låt. Och den var ungefär såhär, stål, stål, stål vi vill ha mera stål 

(Anna sjunger), och så vidare. Lars hjälpte barnen med den stållåten då som de 

hade gjort. Och Carina hjälpte till att göra rörelser till det, vad som hände när 

vi bryter i gruvan, hur man bryter i gruvan, hur tåget går, de dansade tåget. Vi 

kom till Luleå, ja man lastade i gruvan, det blev ju då att barnen blev 

grävmaskiner i gruvan då innan de blev tåg som kom till Luleå. Och hela 

processen som hände sen, vad som hände med stålet inne på järnverket här 

också så att det blev en väldigt fin stålberättelse, så vi var till och med och 

visade den på SSAB i matsalen där (intervju Anna, 2013). 

 

Dansläraren Mona förklarar att hennes samarbete med klasslärare är obefintligt. Hon 

beskriver vidare att hon har en kompanjonlärare under danslektionerna, men att de inte 

samarbetar på före och efter danslektionerna. De finns istället med som ett stöd och resurs. 

 

S: Just det. Och sen om du skulle tänka dig ett samarbete tillsammans med en 

klasslärare, hur skulle det kunna se ut? Hur ser det ut nu? 

M: Det är obefintligt 

S: Men du har ett samarbete under danslektionen, eller? 

M: Jo, jag har ju kompanjonlärare med mig men vi samarbetar ju inte på så vis 

att vi har något före och efter arbete. Utan den finns med där som stöd och 
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resurs. För att någon ska känna barnen bättre och ja, det ska bli tryggare för 

barnen. 

S: Men samarbetet under danslektionen. Hur ser det ut? 

M: Oftast så är det jag som leder hela lektionerna och klassläraren eller 

kompanjonläraren håller sig lite i bakgrunden. Och rycker kanske in när de 

tycker att eleverna blir för stökiga eller inte visat mig respekt. Så att istället för 

att jag ska behöva hävda mig eller visa att det är jag som bestämmer så kan den 

som redan har en högre position, komma in och säga, nu får ni lyssna på Mona 

(intervju Mona, 2013). 

 

Klassläraren Elsa fungerar som ett stöd och resurs under danslektionerna. Hon säger att hon 

inte pratat med dansläraren om hur deras samarbete under danslektionen ska se ut, men menar 

på att hon känner in vad hon ska ta för roll samt hur hon ska agera. Genom att ta ett steg 

tillbaka under danslektionen får Elsa en möjlighet att studera sina elever. 

 

S: Jag vet inte vad du har för roll på danslektionen. Om du är med eller om du 

iakttar. 

A: Jag är inte med på danslektionen. Jag är lite mer så där, ja är det någonting 

så hjälper jag ju till. Om man ska dela ut saker och sådär. Men sen är jag lite 

stöd till vissa elever om det behövs. Det är egentligen ingenting som vi har 

pratat direkt någonting om men det känner man väl in lite, hur det känns. 

S: Hur det fungerar? 

A: Ja. Men det är också ett sätt för mig att som sagt ta ett steg tillbaka och se 

eleverna. Se hur de är mot varandra, hur de förhåller sig, hur man jobbar ihop. 

Det är bra information (intervju Elsa, 2013). 

 

Vidare förklarar Elsa att trots att hon idag inte samplanerar med dansläraren så anser hon att 

dansen kompletterar den ordinarie undervisningen. 

 

E: Även om vi inte samplanerar nu men ändå är det många saker som hänger 

ihop ändå som det är i nuläget. Så att det känns ju som att många saker klickar i 

som det är också men skulle man välja ett ämnesområde att samplanera kring, 

och det kanske inte behöver vara en hel termin, men jag menar, om man säger 
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att man skulle kunna göra det avgränsat till ett visst antal veckor (intervju Elsa, 

2013) 

 

Elsa ger ett exempel på hur dansen kan komplettera den ordinarie undervisningen genom att 

gå igenom samma område som de går igenom i klassrummet. Detta trots att de inte har gjort 

någon samplanering. 

 

E: För att. Jag tänker även när vi jobbar med vintern, då kan det bli det här 

med snöflingor i dansen och det är snöbollar som man skickar runt så att där 

hänger det ju ihop även om vi inte har samplanerat. Man känner att det 

verkligen kompletterar så (intervju Elsa, 2013). 

 

4.1.1. Lärarnas samarbete formas av den gemensamma miljön 

Det blir tydligt att det är den gemensamma miljön som formar samarbetet och inte 

yrkesidentiteten. Erfarenheten av att samarbeta klasslärare och danslärare emellan är större 

hos de intervjuade lärarna i Norrbotten än i de intervjuade lärarna i Västerbotten. Lärarna som 

arbetar i en kommun i Västerbotten beskriver att de inte har tillräckligt tid och utrymme i sina 

tjänster för att kunna ha ett gott samarbete kring danslektionerna. Dansläraren Carina från en 

kommun i Norrbotten förklarar att tid är något som krävs för att ha det samarbete hon har 

tillsammans med klassläraren.  

 

S: Men då tänker jag, att det krävs ett ganska bra samarbete tillsammans med 

klassläraren också. 

C: Ja, och jag tycker inte att det krävs, alltså i det här fallet så krävs det inte så 

hemskt mycket. Alltså det krävs ju tid, för alltså varje gång när vi har haft våra 

lektioner så sitter vi ju efteråt. Vad såg vi och vad hände och det kan vara både 

på individnivå, gruppnivå och på innehåll, alltså hur går vi vidare med det här. 

Så det är flera nivåer som man hela tiden måste hålla reda på när man jobbar 

med grupper. Och då kan det gå till så att när vi är riktigt seriösa, det är ju den 

här blanketten som vi skriver, som vad man först tänker på när man kommer ut 

från lektionen i tystnad, var och en skriver och så delger var och en. Så att jag 

lyssnar på dig vad du har sagt, och jag lyssnar på Lars och de lyssnar på mig. 
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Och se så kommer vi fram till att vi reflekterar över vad som har hänt under den 

här lektionen. Och då får man syn på nya saker (intervju Carina, 2013). 

 

Klassläraren Anna som arbetar i en kommun i Norrbotten beskriver nedan hennes samarbete 

med dansläraren och musikläraren. Ett av de sätt som hon använder för att samarbeta med 

dansläraren och klassläraren är att skicka ut veckomeddelandet även till dem. Detta för att 

dansläraren Carina och musikläraren Lars ska kunna veta vad barnen arbetar med i 

klassrummet och därmed kunna följa upp det arbetet på danslektionerna.  

 

A: Och inte hade jag gjort själv. Här känner ju jag att det är så härligt med 

komplement, som då kan den biten, att man kan komplettera varandra som är 

helt fantastiskt. Att man då som att, kommunikationen är, för oss ha då blivit 

tack vare mina, vi har inte haft så mycket planeringstid tillsammans förutom 

korta stunder för att det är ju många att planera med, Lars och Carina. Men det 

har ju blivit, mycket tack vare mina brev som jag skickar hem till föräldrarna 

där jag skriver om arbetet vi har. Och då får jag ju respons från både 

föräldrarna och Lars och Carina då som; -Jaha, hon jobbar med det här, nu tar 

vi tag i det här nu frågar vi barnen lite mera och så går vi vidare (intervju 

Anna, 2013).  

 

Dansläraren Mona som arbetar i en kommun i Västerbotten förklarar att hon väldigt sällan 

samarbetar tillsammans med klasslärare i arbete med andra ämnen. Mona uttrycker att hon 

skulle vilja samarbete mer med klasslärare men att hon känner att tiden för gemensamma 

planeringar inte räcker till.  

 

S: Ja. Om du tänker utöver alla ämnen som du har sagt, svenska, 

naturvetenskap, vad var det mer? 

M: geografi 

S: Utöver andra ämnen, vad kan det mer finnas som du integrerar, jag tänker 

som andra skolarbeten. 

M: Du tänker liksom om de jobbar med något på de andra lektionerna som jag 

också 

S: Ja, precis 

M: Nej, det är väldigt sällan. 
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S: Ett samarbete då tillsammans med 

M: Nej, för jag vet inte vad de håller på med. Och jag vet inte när. Och jag kan 

inte hålla reda på alla. Jag skulle önska. Det skulle vara jätteroligt att jobba, 

alltså samarbeta mer med varje klasslärare eller varje klass. Men den tiden 

finns inte till att hålla reda på vad de gör. Och den tiden finns inte att göra 

enskild planering för varje klass (intervju Mona, 2013). 

 

Vidare uttrycker dansläraren Mona att tidsbristen även finns för hennes kompanjonlärare. Hon 

upplever heller inte någon vilja från klasslärare att samarbeta kring dansen.  

 

S: Men om man nu tänker. Varför finns det inte ett samarbete, varför har du inte 

ett samarbete med en klasslärare? 

M: Dels av tidsbrist, både hos mig och hos mina kompanjonlärare. Men sen så 

är det också så att jag känner att jag kan inte ha det med var och en av alla 

lärarna. För jag fixar inte att ha det, de är för många. Och då kan jag inte 

prioritera en och lägga focusen på. Nej, då vill jag vara rättvis för alla. Så då 

blir det inte. 

S: Men upplever du att det finns en vilja från klasslärare att ha ett större 

samarbete? 

M: Nej, det kan jag inte påstå. Det är ju mer att de ibland kan inse. Jamen, det 

här har vi jobbat med, vad bra att du repeterar det här eller. Så de kan liksom 

påpeka att det är bra att de får göra saker på dansen. Men det är mer där det 

har varit rena lyckoträffar (intervju Mona, 2013.) 

 

Klassläraren i Västerbotten uttrycker en vilja att samarbeta med dansläraren kring ämnet dans 

genom att integrera dansen med andra ämnen. Elsa uttrycker dock att lokaler är en svårighet 

då det gäller att arbeta med dans då de är trångbodda. 

 

E: För att. Jag tänker även när vi jobbar med vintern, då kan det bli det här 

med snöflingor i dansen och det är snöbollar som man skickar runt så att där 

hänger det ju ihop även om vi inte har samplanerat. Man känner att det 

verkligen kompletterar. Men jag tänker att med dansen är det ju också så att det 

är ju lite grann med utrymme. Alltså som klasslärare tänker jag vart ska man 

hålla till och som det är på den här skolan så är det ju, det finns ju inte 5 min 
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över i gympasalen. Det finns inga luckor, lokalmässigt så är vi trångbodda.  

Och det gör det ju att på något sätt så kräver det ju ändå ett utrymme (intervju 

Elsa, 2013). 

4.2. Dans som medel och/eller mål 

Det blir tydligt att skolans läroplan styr lärarna i deras uppfattning i frågan om dansen ska 

vara ett eget kunskapsområde eller som ett medel för att nå målen i andra ämnen. Tre av fyra 

lärare ansåg att dansen främst skulle vara ett medel för att nå målen i andra ämnen. 

Dansläraren Mona ansåg att dansen främst skulle vara ett eget kunskapsområde men säger att 

hon tror att hon måste tänka om. Dansen har ingen egen kursplan i lgr11 då dans som ämne 

inte finns i grundskolans tidigare år. Dansläraren Carina anser att dansen måste hitta 

sammanhang för lärande för att få utrymme i skolan. Hon anser att eftersom dansen inte är 

något eget ämne i skolan så går det därför inte att komma och lägga dansen som hon beskriver 

ovanpå den ordinarie undervisningen utan sammanhang.  

 

C: Precis, så är det. Det var en lärare som vi nu träffade och som sa att, jamen 

det finns ingen kursplan för bild i ettan. Man bara, i ettan! Alltså bild, det är ju 

ett språk, bild är ett språk. Hur ska du kunna erövra det talade och skrivna 

ordet om du inte få uttrycka det i bild. Det sitter ju ihop. Man tänker i bilder, 

man ser i bilder. Om du ska berätta något så måste ju du få använda bilden för 

att skriva till den eller ja. Så att jag blir lite mörkrädd (intervju Carina, 2013). 

 

Vidare är Carina noga med att betona att dansen som kunskapsområde tillgodogör eleven 

många kunskaper och att den i sig själv har ett stort värde. Hon fortsätter att förklara att det 

för henne är barnens sammanhang för lärande som avgör hur dansen ska användas. Den 

tidigare nämnda växelverkan mellan Carina och klasslärare innebär att det inte är endast är 

Carina som danslärare som ska ta hand om det som arbetas med i klassrummet utan även att 

klassläraren tar hand om det som arbetas med på dansen. Carina vill även ge eleven 

grundläggande kunskaper inom kunskapsområdet dans.  

 

C: Om vi går in på den frågan. På bekostnad av att inte dansen får ta sin plats. 

Du hade ju en fråga om det på något sätt. Visst hade du det? 

S: Tänker du dansen främst som medel för att nå målen i andra ämnen eller 

finnas som en konstform i skolan. 
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C: Ja, precis. Och oftast så finns det ju diskussioner att man liksom ska vara 

som en hjälpgumma.  

S: Visst. 

C: Men jag tycker inte att dansen, för dansen har sitt eget kunskapsområde. Den 

är så stark i sig och tillgodogör eleven så många kunskaper bara i sig. Så att 

jag känner inte att man behöver tänka så. Utan jag tänker så att det här som vi 

var inne på nyss. Det här med sammanhanget som avgör. Alltså barnens 

sammanhang. Och att om jag kan vara med i deras sammanhang med min 

kunskap och genom dansen då ge de upplevelser, kunskap som också kan sitta 

ihop med deras övriga arbete. Där de befinner sig i skolan så att jag ser det mer 

som en jämlik, om vi nu ska mäta värdet av det. För det finns värden. Det finns 

ju ett stort värde i dansen. Och ibland när jag jobbar så blir det ju mer att 

dansen som konstform får ta överhanden, för att jag vill att de ska få vissa. Jag 

tänker när jag jobbar med treorna varje vecka under hela terminen till dess att 

vi kommer till den punkten att vi kommer till cabaretarbetet då lektionerna 

splittras upp och så jobbar vi med grupper och tar med dem i skapandet för att 

de ska få vara med och berätta sin cabaret om man så säger eller det vi vill 

förmedla då. 

S: Just det 

C: Så att. Men där finns det ju naturligtvis saker som jag absolut vill ge dem. 

Grundläggande kunskap i dansområdet. Så att det är ju liksom inte att man bara 

låter det som händer i klassrummet påverka och att jag ska ta hand om det. Inte 

hela tiden är det så. Utan det finns ju en balans där också. Men jag tycker ändå 

att, och det köper de liksom om man tänker de timmarna (Intervju Carina, 

2013). 

 

Dansläraren Mona anser att dansen främst ska finnas som konstform i skolan. Vidare 

beskriver Mona att hon kanske bör vara taktisk och argumentera för att dansen främst bör 

finnas som metod för att nå målen i andra ämnen. Detta för att öka förståelse och intresse för 

dansen hos övriga lärare i skolan. Mona upplever att lärarna anser att dansen inte bör ta tid 

från de teoretiska ämnena då dansen ofta förläggs på tiden för idrotten. 
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S: Om vi går vidare. Ska dans i skolan främst vara ett medel för att nå målen i 

andra ämnen eller finnas till som konstform i skolan? Nu är det ju vad du 

tycker. 

M: Jag tycker att det ska finnas som konstform och så får man det andra på 

köpet. Men jag har förstått att jag kanske bör vara lite taktiskt och börja 

argumentera för att de är främst för de andra och så får man dans som 

konstform på köpet. Jag är lite tveksam. 

S: Varför känner du att du behöver göra det då? 

M: För att öka förståelsen och öka intresset för dansen hos de övriga lärarna i 

skolan. Och att det inte ska vara det där motståndet som man kan mötas av 

ibland, att man kommer och ska ta tiden från svenskan. Utan istället att jag ska 

ge dem praktisk svenska och det gör jag genom dansen. 

S: Men upplever du att det är ofta du stöter på det motståndet? 

M: Nej, inte ofta. Men jag märker ju att de lägger det på idrotten för att det inte 

ska ta tid från svenskan, engelskan, matten. Men jag tror att skulle jag 

presentera det att vi ska ha praktisk svenska, engelska, matte så kanske vi skulle 

få fler som skulle ta tiden därifrån.  

S: Från de andra ämnena? 

M: Ja (intervju Mona, 2013). 

 

Klassläraren Elsa anser att klasslärare kan använda dansen som metod för att nå målen i andra 

ämnen. Hon framhåller även att dansläraren har en kunskap om dansen och på vilka sätt man 

kan arbeta med den. Elsa uttrycker även att det bör finnas ett intresse från klassläraren och att 

de har möjlighet att arbeta med det.  

 

E: Ja, nog kan man säkert som klasslärare också ta in dansen som en metod för 

att nå ett mål. Men då tänker jag att då blir det den här begränsningen, vart ska 

vi hålla till? Men skulle man liksom ha det fokus så skulle man, jag tänker att 

det skulle kunna vara lite utifrån intresse från klasslärare och att det kan. Men 

skulle jag ha ett samarbete med en danslärare så skulle ju förutsättningarna 

vara så mycket större. Då skulle det öppna upp dörrar till att jag skulle ha en 

lokal, vi kan samplanera, hon har en kunskap som inte jag har gällande dans 

och hur kan man tänka och sådär (intervju Elsa, 2013). 
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4.3. Dansen som kunskapsområde 

Dansläraren Carina vill gärna sätta dansen i ett större sammanhang genom att beskriva hur 

estetik hjälper individen att komma i kontakt med sitt känsloregister. Hon beskriver att 

estetiken kommer åt hela människan genom att man får omvandla sin kunskap och 

erfarenheter på olika sätt i olika uttryck samt gestalta tankar och känslor. Carina understryker 

att eleven får med sig många olika delar genom dansens som kunskapsområde.  

 

C: Och jag tänker att dansen är ett eget kunskapsområde där man har ett rum 

för att verkligen, eller estetiken har ett rum för att individen ska komma i 

kontakt med sitt eget känsloregister. Och vi behöver ha kontakt inåt mot oss 

själva för att liksom hålla reda på vart vi är i förhållande till övriga världen. 

Och mina erfarenheter behöver jag också få omvandla på olika sätt i olika 

uttryck, min kunskap och mina erfarenheter. För att jag ska bli en hel människa. 

För att estetiken kommer åt hela människan. Och estetiken ger också tankar och 

känslor, en gestalt och en form som är som ett verktyg så att jag kan bearbeta, 

mina erfarenheter och min kunskap. Så att det är liksom det som är essensen i 

det estetiska förhållningssättet, om jag så säger. Sen vet du ju att dansen har 

den motoriska aspekten, alltså det finns ju olika, den musikaliska. Så vi får ju 

med oss delar 

S: Inom dansen bara 

C: Ja, inom dansen som kunskapsområde bara. Så det är en del. Men det här ju 

det stora paraplyet som täcker allt ur ett större perspektiv det jag nu pratar om. 

Sen har man ju dansens byggstenar, dansen som kunskapsområde, bilden 

specifik och alla de här uttrycken (intervju Carina, 2013). 

 

Klassläraren Elsa uttrycker att det är en förmån att få ha dans. Hon säger även att dansen 

känns som ett komplement till den ordinarie undervisningen.  

 

S: I värdegrunden kan du hitta mycket saker som du kan förhålla dig till lgr 11 

som du då sa. Men även idrotten sa du även, visst, i början. Finns det något mer 

som du kan tänka sådär som du kan koppla till lgr11 eller till läroplanen.  

E: Ja, det är väl också musik, kan jag tänka att det också innefattas av. Det 

passar in. 
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S: Precis, och uttrycksformer har du också tagit upp som en del, som du tänker 

det är bra, det inrymmer också i läroplanen, uttrycksformer. 

E: Ja, absolut. Man känner ju att det är viktigt. Det ger verkligen eleven 

någonting. Det känns ju inte som att, hur ska jag säga, att. Det känns verkligen 

som ett komplement, eller hur jag ska uttrycka det. Men i alla fall jag tycker att 

det är en viktig del och en förmån att få ha det. Och det tror jag de flesta tycker. 

S: Det får jag uppfattningen när jag åker runt att de flesta tycker att det är så 

viktigt. Men varför är det så viktigt?  

 

Vidare beskriver Elsa att det känns berikande att det finns flera olika metoder för att kunna 

möta upp elever från många olika håll i skolans värld. Utifrån ett värdegrundsarbete så hjälper 

dansen eleverna att förhålla sig till varandra i grupp, det finns även många viktiga aspekter i 

det arbetet. 

 

E: Men jag tror att det är, dels är de det här att rörelsen, att de får till ett 

rörelsetillfälle. Det tycker jag är viktigt. Det är mycket uttryck och känslor. 

Musiken och rörelserna, man förstärker sin kroppsuppfattning. Att det är 

sådana bitar som känns värdefulla verkligen. Sedan så tänker jag också att alla 

lär olika, alla är olika. Att det är viktigt att vi kan möta upp eleverna från 

många olika håll i skolans värld. Så att det inte bara blir papper och penna och 

sitta på en stol vid en bänk. Det känns berikande att det är flera olika metoder, 

eller hur man ska uttrycka det. Så det tycker jag också är viktigt. Jag tänker 

även utifrån värdegrundsarbetet, återigen, att hålla ihop en klass, att ha en 

grupp som ska förhålla sig till varandra. Det är ytterligare ett sätt att mötas, att 

röra vid varandra, pojke flicka ibland, att, ja, det finns många aspekter i det 

som är viktiga (intervju Elsa, 2013). 

4.4. Dansens användningsområden i skolan 

Det kan finnas olika syfte med dans i skolan. Dansen kan vara ett eget kunskapsområde eller 

en metod för att nå målen i andra ämnen. Dansen kan därmed ha olika användningsområden 

inom skolan. Inom dans som kunskapsområde så används dansen ofta för att utveckla 

kroppskännedom samt uttrycka och gestalta känslor och kunskap. När dansens främsta syfte 

är att vara en metod för att nå målen i andra ämnen så används dansen på olika sätt som ett 
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medel för att nå kunskap. Användningsområden för dansen kan då vara i exempelvis 

matematik, historia eller svenskundervisning.  

 

I den ena skolan arbetar dansläraren och musikläraren bland annat tillsammans med en läs- 

och skrivutvecklare med ett uppdrag de fått av Barn och utbildningsnämnden. De åker 

tillsammans runt och ger klasslärare kompetensutveckling i hur man kan arbeta med läs- och 

skrivutveckling, diskuterar kunskapen i musiken och dansen och på vilka sätt de kan bindas 

ihop med läs- och skrivutvecklingen. Arbetar eleverna med stål eller magneter i klassrummet 

då arbetar de med det på dansen också. De gav många olika exempel på hur de arbetar. 

Klassläraren gav även hon många exempel på hur de arbetar på dansen och vad den har för 

plats på deras skola och i hennes undervisning.  

 

Dansläraren Carina förklarar att dansen kan användas genom att ur ett estetiskt perspektiv 

belysa texter i ämnet svenska. Dansen används därmed som ett verktyg för att gestalta 

erfarenhet och kunskap. 

 

C: Ja. Och så kommer ju musiken och så kommer dansen in och så gör vi allt 

det här tillsammans och där belyser vi ju barnens texter, ur ett estetiskt 

perspektiv som det också står i svenskan att barnen ska få möjlighet till. Och 

sedan att estetiken ska möjliggöra att visa och gestalta på olika sätt. För 

estetiska läroprocesser är ju att visa från det inre till det yttre. Gestaltad 

erfarenhet, från det inre till det yttre. Och då är ju dansen ett ypperligt verktyg 

att få visa det. Eller musiken eller bilden eller vad det då är, på ett annat sätt 

(intervju Carina, 2013). 

 

Carina belyser vikten av att alltid levandegöra värdegrunden i alla sammanhang. Genom 

dansen får eleverna ett verktyg till att lära sig samarbeta och hur de ska känna respekt. Carina 

menar på att dansen på ett väldigt tydligt sätt levandegör värdegrunden genom att man arbetar 

i grupp där alla måste visa hänsyn och respekt och att alla behöver ta sitt ansvar för att 

danslektionen ska kunna genomföras. 

 

C: Den första delen i lgr11. För de är ju mer än någonsin att verkligen jobba 

med värdegrunden när vi jobbar med dansen tycker jag. Så att det känns ju helt 
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rätt. Och man måste alltid levandegöra värdegrunden i alla sammanhang. Det 

är liksom inte bara någonting man pratar om, man måste göra det. […] 

C: För att ge barnen verktyg att kunna samarbeta och känna respekt. Man 

måste ju som levandegöra, prata om det, göra (!) värdegrunden. Man måste 

göra den och vara i den. Och här är det så praktiskt för att man är i en grupp 

också. Och det här med hänsyn och respekt och alla behöver ta sitt ansvar för 

att vi ska kunna genomföra. Det blir så väldigt tydligt (Intervju Carina, 2013). 

 

Klassläraren Anna beskriver att hennes erfarenhet av dans som ett underbart sätt att få 

uttrycka sig på. Hon beskriver hur de har använt dansen som medel för att förstå klockan.  

 

A: Och erfarenheten av det är ju underbart att få uttrycka sig. Som nu när jag 

har min årskurs etta och vi har jobbat med tiden och rymden. Alltså att kunna få 

in att man kan med kroppen kan göra det som man teoretiskt utövar i 

klassrummet. Vi som då har jobbat med klockan och tittat på kvartar och fem 

minuter och vi räknar även det i steg i dansen då. Vi har även gjort kvartar med 

kroppen. Och det var en av eleverna som kom på det. Man kan ju sitta sa han 

och så satte han sig ner och så satte han ut ben och armarna och så skulle det 

bli en kvart. Hur skulle det bli en kvart då. Jo, då kommer nästa och sätter sig 

med ryggen mot så fyra stycken satte sig först ner och höll ihop armarna, men vi 

valde sen att ändra det till att de stod. Så då stod de rygg i rygg mot varandra 

och satte ut armarna och så fick vi fyra stycken kvartar med armar som stod ut 

så (visar med kroppen) (intervju Anna, 2013) 

 

Anna beskriver att dansen är ett komplement till alla ämnen. Då eleven genom dansen får 

uttrycka sig med kroppen.   

 

A: Som ett komplement till alla ämnen. För att kunna uttrycka sig på många 

olika sätt. En del barn, det ser man ju bara när de här ettorna som har just nu 

är så inspirerade och alla vill verkligen och alla är med. En del barn behöver få 

uttrycka sig mera med kroppen kanske (intervju Anna, 2013). 

 

Dansläraren Mona förklarar att hon under danslektionerna låter eleverna forma kroppen till 

bokstäver för att eleven ska få förståelse för hur denne kan forma kroppen och använda den 
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för att kunna uttrycka sig. Mona är noga med att poängtera att det är dansen som konstform 

som är det främsta syftet med undervisningen och att kunskapen om bokstäver får eleven på 

köpet. 

 

M: nej, det är dansen och sedan så får man liksom bokstäverna på köpet. Om 

när jag gör bokstäver till exempel så vill jag ju få dem att få förståelse för hur 

de kan forma kroppen, hur de kan använda kroppen, hur de kan använda 

kroppen för de ska ge olika uttryck eller ja, olika former. Och då använder jag 

mig av bokstäver för att de är ju i den åldern då de ändå ska träna på bokstäver 

och vet hur de ser ut (intervju Mona, 2013). 

 

Det finns många olika användningsområden för dansen i skolan anser Mona. Som danslärare 

få arbeta med de ämnen och områden eleven arbetar med i klassrummet och att eleven får 

prova de teoretiska kunskaperna genom dansen. Mona ger förslag på att arbeta med olika 

värdegrundsfrågor samt teoretiska ämnen som matematik.  

 

M: Jamen, det finns ju jättemycket. Samarbeta med det de gör. När de håller på 

med plus i matten, att man jobbar med plus på dansen, alltså att de teoretiska 

kunskaperna får de prova i praktiken genom dansen. Men även det här, att de 

behöver jobba på genustänk, de ska jobba med demokrati och allas lika värden. 

S: Mer värdegrundsfrågor? 

M: Ja. Som jag tror att de i skolan kanske tycker är lite svårt att göra (intervju 

Mona, 2013). 

 

Klassläraren Elsa ger förslag på vad hon tänker att dansen skulle kunna ha för 

användningsområden i skolan. Hon ger förslag på teoretiska ämnen som svenska och NO. 

Dansen skulle då fungera som en metod av många för att nå måluppfyllelse (i de teoretiska 

ämnena/i olika ämnen). Elsa uttrycker en svårighet för att arbeta med känslor i sitt klassrum. 

Hon upplever att dansen är ett bra sätt att få uttrycka sina känslor på. 

 

E: Ja, precis. Då tänker jag att man inför en terminsstart eller någonting kunde 

tänka sig utifrån ett block som man vill jobba med. Om man vill jobba utifrån 

svenska eller om man vill jobba utifrån årstiderna, NO, eller vad det nu kan 

vara. Och så tänker man, hur ska vi kunna inkludera dansen i det här. Hur ska 
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vi tänka. Hur ska vi möta upp de här olika ämnena. Och få in det som en metod 

av många för att nå måluppfyllelse. Det som tilltalar med dansen är ju också att 

eleverna få röra sig och får kroppskännedom. Att man får musiken, att man får 

förmedling av musiken, att man verkligen kan hitta känslor och uttryck. Och det 

känner man ju som i sitt klassrum att man har svårt att jobba så nära känslor 

även om, det försöker man ju även jobba med. Men jag tycker att det är ett bra 

uttryckssätt. Alltså det blir tydligt för barnen tycker jag (intervju Elsa, 2013). 

 

Elsa beskriver vikten av att möta upp elever från många olika håll i skolans värld. Alla elever 

är olika och lär olika, därmed uttrycker Elsa att det känns berikande att eleverna får använda 

sig av flera olika metoder för att uttrycka sin kunskap. 

 

Att det är sådana bitar som känns värdefulla verkligen. Sedan så tänker jag 

också att alla lär olika, alla är olika. Att det är viktigt att vi kan möta upp 

eleverna från många olika håll i skolans värld. Så att det inte bara blir papper 

och penna och sitta på en stol vid en bänk. Det känns berikande att det är flera 

olika metoder, eller hur man ska uttrycka det. Så det tycker jag också är viktigt. 

[…] 

S: Är det inom någon specifikt ämne du tänker som man kan använda det som 

uttrycksform? 

E: Nja, eller. Eh.  Värdegrundsfrågor. Ja, det känns kanske närmast så. Hur ska 

jag tänka. Jamen att jobba med känslor tycker jag är mycket kring det här med 

dansen. Att man kan se på eleverna att de liksom. Alla är ju olika och alla 

behöver uttrycka sig på olika sätt. Och en del är duktiga på att sitta och skriva 

medan andra mår bra av att röra sig mer att det är ytterligare ett sätt att möta 

upp alla olika barn. Och att det här med ökad rörlighet att man får liksom ge 

uttryck (intervju, Elsa 2013). 

4.5. Sammanfattning 

Lärarna i föreliggande studie redogör sina egna reflektioner och erfarenheter av hur samarbete 

mellan danslärare och klasslärare kan förefalla. Resultatet visar på att lärarnas samarbete 

formas av den gemensamma miljön och inte av yrkesidentitet. Dans som medel och/eller mål 

beskrivs utifrån lärarnas tankar, åsikter och erfarenheter av detta. Vidare beskrivs även dansen 
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som kunskapsområde. Slutligen beskrivs exempel på vad dansen har och kan ha för 

användningsområden i skolan. 
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5. Diskussion 

I detta avsnitt diskuterar jag mitt val av metod utifrån en teoretisk förhållningsram. Vidare 

låter jag lärarnas röster och den teoretiska bakgrunden mötas genom att dessa diskuteras i 

förhållande till varandra. Avslutningsvis ges förslag på framtida forskning. 

5.1. Metoddiskussion 

Som datainsamling av mitt empiriska material har jag använt en kvalitativ forskningsintervju. 

Denna metod för datainsamling anser jag fungerat väl i förhållande till de forskningsfrågor 

jag velat besvara i min studie. I den kvalitativa forskningsintervjun får jag som intervjuare ta 

del av informanternas erfarenheter och innebörder utifrån dennes perspektiv. Informantens 

livsvärld beskrivs i avsikt att kunna tolka dess mening (Kvale, 1997). För att i intervjun kunna 

ställa följdfrågor samt kunna göra förändringar i frågornas form och ordningsföljd, valde jag 

att arbeta med en halvstrukturerad intervjuform. Det var av stor betydelse för mig att kunna ha 

denna flexibilitet i intervjun, för att kunna få så varierade och utvecklade svar som möjligt. 

Som insamling av mitt empiriska material fungerade den valda intervjuformen väl, då jag i 

intervjuerna fick väl utvecklade svar som besvarade de uppställda forskningsfrågorna. Genom 

att de miljöer som intervjuerna ägde rum i var lugna och för intervjupersonen välbekanta, 

gjorde det att de kändes trygga i intervjusituationen. Intervjuerna påbörjades även med 

inledande frågor för att intervjupersonen skulle få en möjlighet att komma igång innan jag 

började med intervjufrågorna. Kvale (1997) förklarar att den kontext som kunskapen skapas i 

och hur den används är avgörande för den kunskap som kommer fram i intervjun.  

 

Två av informanterna var för mig tidigare bekanta, samtidigt som jag inte tidigare träffat de 

andra två. Detta gjorde att jag inte hade samma insikt i informanternas arbete samt deras 

tankar och åsikter. Risken finns att informanten utelämnade information i intervjun eftersom 

att denne visste om min förförståelse för deras arbete, tankar och åsikter. I och med detta var 

förutsättningarna för intervjuerna skilda åt, men genom ett grundligt analysarbete har jag 

strävat efter att lärarnas röster ska framkomma oavsett vilken förförståelse jag själv haft. . I 

mitt urval av informanter kunde jag istället valt informanter med så likvärdiga premisser som 

möjligt. Detta för att det empiriska materialet skulle kunnat tolkas så objektivt som möjligt. 

Det finns relativt få danslärare som undervisar i grundskolans tidigare år i Norrbotten och 

Västerbotten vilket gör att jag redan känner till de flesta danslärare. Urvalet av danslärare 

gjordes främst utifrån mina erfarenheter av att de arbetar på olika sätt i de olika kommunerna i 



  

   32 

Norrbotten och Västerbotten. Förhoppningen var att både få olika exempel på hur de arbetar 

med dans i skola samt ett större och mer varierat urval i svaren i intervjuerna.  

Som tidigare nämnts anser jag att mitt val av metod för datainsamling var väl anpassad efter 

mitt syfte och forskningsfrågorna i studien. Jag tror dock att fältstudier skulle kunna 

komplettera de kvalitativa intervjuerna. Detta genom att jag som intervjuperson skulle få se 

och uppleva hur informanterna arbetar med dans i skolan samt se hur samarbetet praktiskt går 

till i informanternas arbetsmiljöer. Eftersom att tiden för denna uppsats är begränsad så valde 

jag att endast använda mig av en metod.  

 

I början av analysprocessen av mitt empiriska material hade jag som intention att följa Mars 

(2012) analysmetod, som hon hade utarbetat denna. I takt med att jag kom längre in i min 

analysprocess så började jag anpassa analysmetoden till min egen. Patel & Davidsson (2003) 

menar att det är viktigt att den kvalitativa forskaren kommer fram till ett sätt att analysera sitt 

empiriska material, eftersom att forskningsmaterial inom kvalitativ forskning skiljer sig 

väldigt år i olika studier. För mig uppkom behov av anpassning av Mars (2012) metod utifrån 

mitt material samt de behov jag som kvalitativ forskare hade. Behovet av kvantifieringen av 

de nyckelord jag funnit, uppkom då jag tidigt i mitt analysarbete kände mig tvungen att 

distansera mig från mitt eget material. Svårigheten med att inte följa en färdig mall till punkt 

och pricka är att jag som kvalitativ forskare måste lägga ner mycket tid och arbete på att 

bearbeta en analysmetod till min egen. Det var till en början svårt att förstå på vilket sätt jag 

skulle gå tillväga när jag analyserade mitt material, arbetet underlättades då jag valde att följa 

Mars (2012) modell.  

 

Jag har använt mig av flera olika steg i min analysprocess där jag haft som intention att växla 

mellan att se helhet och delar av mitt material. Kvale (1997) beskriver hur texter ur ett 

hermeneutiskt synsätt tolkas med syfte att erhålla en giltig helhetsbild av en texts mening. 

Tolkningen av de enskilda delarnas mening tillsammans med textens helhetliga mening bidrar 

till denna helhetsbild (Alvesson & Sköldberg, 1994). I steg ett av min analysprocess lyssnade 

jag i egenskap av danslärare och forskare på intervjuerna och skrev samtidigt ner mina tankar, 

idéer samt nyckelord som jag ansåg var återkommande i intervjuerna. Dessa anteckningar kan 

enligt Mars (2012) liknas vid en upplevelsedagbok. Efter detta transkriberade jag samtliga 

intervjuer. Detta gjorde att jag ytterligare en gång fick möjlighet att reflektera och anteckna 

ned sådant som jag ansåg vara intressant, relevant och återkommande i intervjuerna. Inför de 

fortsatta stegen i analysen var jag därmed väl bekant med mitt empiriska material. Detta 
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gjorde att jag hade en helhetsbild av materialet när jag började analysera och tolka de enskilda 

delarna. I nästa fas av analysprocessen gjorde jag en kvantifiering av de nyckelord jag 

antecknat under fas ett. Genom att kontrollera hur många gånger varje enskild informant 

nämnde de olika nyckelorden i det transkriberade materialet kunde jag välja ut de som var 

mest förekommande i intervjuerna. Detta gjorde jag för att kunna distansera mig själv från 

mitt eget material. Kvantifieringen utgick dock från de nyckelord jag som danslärare och 

forskare valt ut. Detta gjorde att materialet inte distanserades fullständigt från mig i egenskap 

danslärare. I steg tre av analysprocessen så vaskade jag fram kategorier utifrån de nyckelord 

jag valt att arbeta med. De nyckelord jag ansåg höra ihop satte jag samman i tre olika 

kategorier. Det fjärde steget i analysprocessen var att koda kategorierna. Genom detta fick jag 

fram sammansatta texter där jag tydligare kunde hitta gemensamma nämnare för kategorierna 

och därmed kunde sätta rubriker för dem. Dessa använde jag mig senare av som rubriker i 

min redovisning av resultatet.   Slutligen i den femte och avslutande fasen i min analys gjorde 

jag mitt material till en helhet igen genom att sammanfoga upplevelsedagbok, 

intervjutranskription, kvantifiering och kodning. Denna helhet skapade en beskrivning av 

danslärare och klasslärares åsikter, erfarenheter kring dansens plats i skolan samt hur man kan 

samarbete kring detta. Kvale (1997)  beskriver hur de enskilda delarnas mening kan förändra 

textens helhetsbild, detta genom att stegvis förändra den ursprungliga meningen hos de 

enskilda delarna. Denna process med att pendla mellan att tolka delar och se helheten inom en 

hermeneutisk texttolkning, beskriver Kvale som i princip oändlig.  

5.2. Resultatdiskussion 

Dansen som medel för att nå målen i andra ämnen menar jag är när dansen främst används 

som instrumentell kunskap. Det kan exempelvis vara att använda dansen som metod för att 

förstå matematiska begrepp. Syftet med dansundervisningen blir då att nå mål i ämnet 

matematik. Eleven får genom dansen ett uttrycksmedel att gestalta och skapa ny kunskap. Jag 

anser det därför vara viktigt att synliggöra dansens användningsområden i skolan så att 

elevens möjligheter till dans som uttrycksmedel i skolundervisningen ökar. Samtidigt anser 

jag det vara viktigt att betona att dansen som kunskapsområde också är viktigt för eleven. Det 

blev tydligt att de intervjuade danslärarna och klasslärarna styrdes av skolans läroplan i deras 

uppfattning gällande om dansen ska vara ett eget kunskapsområde eller ett medel för att nå 

målen i andra ämnen. Dansläraren Mona ansåg att dansen främst skulle vara ett eget 

kunskapsområde men säger att hon tror att hon måste tänka om. Detta till skillnad från 

Dansläraren Carina som anser att dansen måste hitta sammanhang för lärande för att få 
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utrymme i skolan. Bamford (2006) förklarar de estetiska ämnenas betydelse för lärande. 

Konst har värde i sig men Bamford utesluter inte att den kan användas som ett pedagogiskt 

verktyg. Detta till skillnad från Varkoy (2006) som i sina åsikter är tydlig gällande musikens 

konkreta nyttofunktion i andra skolämnen. Han beskriver att musik som medel för att nå 

kunskap i andra ämnen endast som en direkt matnyttig funktion där musiken blir en 

trivselspridande faktor för ökad produktivitet och effektivitet.  

 
Det blir tydligt i bearbetningen av det empiriska materialet att det är den gemensamma miljön 

som formar samarbetet och inte yrkesidentiteten. Säljö (2000) menar att i ett sociokulturellt 

perspektiv påverkar olika miljöer hur människor agerar och genom interaktion med varandra 

skapas den gemensamma miljön. Handlingar och föreställningar är i ett sådant perspektiv 

kulturella och skapar mönster för samspel genom och i kommunikation inom den 

gemensamma gruppen. Erfarenheten av att samarbeta klasslärare och danslärare emellan är 

större hos de intervjuade lärarna i Norrbotten än de intervjuade lärarna i Västerbotten. Lärarna 

som arbetar i en kommun i Västerbotten beskriver att de inte har tillräckligt tid och utrymme i 

sina tjänster för att kunna ha ett gott samarbete kring danslektionerna. Dansläraren Carina från 

en kommun i Norrbotten förklarar att tid är något som krävs för att ha det samarbete hon har 

tillsammans med klassläraren. Jag anser det vara viktigt att danslärare och klasslärare ges tid 

och utrymme för att kunna samarbeta. Utan detta försvåras möjligheten till ett gott samarbete. 

Säljö (2000) förklarar att ur ett sociokulturellt perspektiv fungerar världen i många avseenden 

olika i olika miljöer. Lärarna i de olika kommunerna arbetar på olika sätt med dansen i skolan. 

I en kommun i Norrbotten utgår lärarna ofta från elevernas tankar och idéer. De låter eleven 

vara medskapande under danslektionen. Det innebär att dansläraren inte behöver planera sina 

danslektioner i minsta detalj, utan sätter istället ramar för lektionen där eleven ges utrymme 

att skapa lektionsinnehållet. I kommunen i Västerbotten finns det en lång tradition av dans i 

skolan. Dansläraren har i förväg planerat danslektionen och det ges inte mycket utrymme för 

att eleven får vara med och skapa innehållet av lektionen. Det sätt som danslärarna i 

Västerbotten arbetar på med dans i skolan skulle kunna vara en bidragande orsak till att de 

upplever att de inte har tillräckligt med tid för att samarbeta kring dans i skolan, eftersom att 

detta kräver mer planeringstid. Lärarna i en kommun i Norrbotten beskriver dock 40 minuters 

reflektionstid utsatt för att reflektera och funderera hur de ska gå vidare i deras arbete. Sådan 

tid har lärarna inte i kommunen i Västerbotten. Reflektion anser jag vara ett bra sätt för att 

danslärare och klasslärare ska få möjlighet att förstå varandras syften och mål med 

undervisningen samt för att möjliggöra en gemensam planering.  
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Det blir tydligt i resultatet att de intervjuade danslärarna och klasslärarna ser många 

användningsområden för dans i skolan. Dansläraren Carina förklarar att dans kan användas 

som ett verktyg för att gestalta erfarenhet och kunskap. Dans kan även användas att belysa 

texter i ämnet svenska ur ett estetiskt perspektiv. Klassläraren Anna beskriver hennes 

erfarenhet av hur dans kan vara ett medel för att förstå klockan. Hon beskriver dans får 

uttrycka sig med kroppen och att det därmed blir ett komplement till alla ämnen i skolan. Jag 

anser att dansen kan ha många olika användningsområden i skolan. Genom att eleven enligt 

läroplanen (Skolverket, 2011) ska ges möjlighet att få uttrycka sin kunskap genom olika 

estetiska uttrycksformer anser jag det vara en självklarhet att dansen bör finnas som ett 

komplement och medel i skolans övriga undervisning. Lindqvist (2010) kan genom 

observationer i sin tidigare forskning styrka att eleven får genom dansen uttrycka tankar, 

känslor och idéer med kroppen. Ericson (2000) beskriver att dans i skolan bidrar till att 

elevernas får större möjlighet att använda fler av de intelligenser som de vanligtvis inte ges 

utrymme till i deras skolvardag. 

5.3. Framtiden 

Denna studie har påverkat mig som danslärare på många sätt. Jag har blivit utmanad i mitt sätt 

att tänka och agera kring dans i grundskolans tidigare år. Den nya kunskap denna studie 

genererat för mig, tror jag kommer att påverka mig som danslärare i mitt sätt att undervisa 

eleven samt mitt sätt att samarbeta med klassläraren. Genom detta arbete har jag blivit 

intresserad att fortsätta undersöka hur lärare tillsammans skapar gemensamma normer, som 

gör att dansen antingen får status som mål och/eller medel för att nå kunskap i andra ämnen.  
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Bilaga  
 

Intervjufrågor till danslärare och klasslärare. 

 

1. Vad är dina erfarenheter av hur dans integreras med andra ämnen? 

 

2. Vad kan dansen har för användningsområden på låg och mellanstadiet? 

 

3. Ska dans i skolan främst vara ett medel för att nå målen i andra ämnen eller finnas till 

som en konstform i skolan? 

 

4. Hur kan ett samarbete tillsammans med en klasslärare/danslärare se ut? 

 

5. Hur förhåller ni dans i skola undervisningen till lgr11?  

 

 

 

 

 


