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Abstract 

I grundskolans läroplaner Lpo 94 och Lgr 11 ska elever i svensk 

grundskola få använda dans som uttrycksmedel. Dansen har idag en 

undanskymd roll i skolan och är inte ett eget ämne. Uppsatsens syfte 

är att undersöka hur lärare i grundskolan som fått uppdraget att 

undervisa i dans ser på konstformen dans, dansens roll i skolan och 

vilken kompetens om dans de undervisande lärarna har.  

 

I den teoretiska delen i uppsatsen använder jag mig av tidigare 

forskningsmaterial inom estetiska ämnen och området dans. Studien 

har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer och observationer 

samt rapporten Kartläggning av dansen i sydost som har 

sammanställts av Dans i Sydost. I denna studie har jag begränsat mig 

till fyra skolor i Blekinge län.  

Resultatet visar att det finns bristande kunskap om ämnet dans i 

skolorna. Det görs få ansträngningar i kommunerna för att nå ut med 

dans i skolan. När inte kunskap om ämnet dans finns är det ofta de 

instrumentella målen som blir huvudsyfte för den som undervisar 

vilket betyder att man inte utgår från uttryckets egenvärde. Oftast får 

inte eleverna någon estetisk upplevelse av dansen. Resultatet visar 

också att när den som undervisar dans har ämneskunskapen kan 

eleven få en estetisk upplevelse även i de fall lektionens syfte utgick 

från instrumentella värden. 

 

Ämnesord 

Blekinge, dans, elever, estetik, grundskola, instrumentell, intrinsikalt, 
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Förord 

Att skriva denna uppsats har varit väldigt givande och utvecklande. Jag vill tacka 

alla intervjupersoner som tog sig tiden att träffa mig och samtala om dans i skolan. 

Stort tack till min handledare Bo Nilsson som med mycket goda råd och 

synpunkter stöttat och gett mig bra vägledning genom hela arbetets gång. Jag vill 

även tacka familj och kollegor för att ni har funnits som bollplank och 

korrekturläst uppsatsen.  



7 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Människan har en naturlig drivkraft att uttrycka sig och det börjar med att man 

använder kroppsspråket. Barn förstärker gärna sina ord med rörelser så att vuxna 

ska förstå. Att alla elever får tillgång till mer än det verbala språket är för mig en 

självklarhet. Likaså att vi som lärare vill ge eleverna verktyg till att kunna 

uttrycka sig på mer än ett sätt och kanske på ett sätt som det talade eller skrivna 

ordet inte kan uttrycka.  

Jag är nyfiken på vilken roll dansen har i fyra grundskolor i årskurs 7-9 i 

Blekinge, länet där jag arbetar med dans på gymnasiet. Hur ser 

ämneskompetensen ut inom dansområdet? Är det idrottsläraren som undervisar i 

dans eller anlitar skolorna någon danspedagog? Hur arbetar den person som har 

fått ansvaret för dansen i skolan med dansen och eleverna?  

Idag är det vanligast förekommande att estetiska ämnen inte har ett egenvärde i 

skolan utan oftast ett instrumentellt värde. Estetiska ämnen brukar vara populära 

att använda som utsmyckning för något annat ämne. Dans är mycket mer än en 

fysisk företeelse. Det är mer än bara steg och kombinationer.   

 

“Dance is the hidden language of the soul" 

(Martha Graham) 
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1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur lärare i grundskolan som fått uppdraget att 

undervisa i dans ser på konstformen dans, dansens roll i skolan och vilken 

kompetens om dans de undervisande lärarna har.  

1.3 Frågeställningar 

Vilken roll har ämnet dans i fyra grundskolor i Blekinge? 

Vilka förutsättningar ger grundskolorna i Blekinge elever att utöva dans som 

konstform?  
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2 Litteraturgenomgång 

I kommande kapitel presenteras forskning som relaterar till dans och estetiska 

ämnen i skolan. Litteraturen tar upp hur svensk grundskola använder sig av 

estetiska ämnen och delar ur grundskolans läroplaner.  

2.1 Vidgat språkbegrepp 

Marner (2006) menar att skolan företrädesvis använder ett vertikalt hierarkiskt 

medieringsbegrepp. Detta innebär att språk som kommunikativt medium 

fokuseras och att bild och hantering av verktyg och föremål placeras lågt i 

ämnenas hierarki vilket resulterar i att dessa verksamheter nonchaleras eller 

betraktas som andningshål. Mediering ur ett horisontellt perspektiv menar Marner 

(2005) innebär att ställa den relevanta frågan om vad en mediering i ett 

horisontellt perspektiv innebär: vad kan man göra, tänka, uppleva med/i den 

aktuella medieringen? Kroppen, föremålet, bilden, musiken, språket, den 

matematiska formeln samt externa medier som datorn är eller medger olika typer 

av medieringar för att skapa olika typer av betydelser. I de olika 

betydelsesystemen kan olika typer av kunskap medieras. Det ena mediet upphäver 

inte det andra, såsom det vertikala/hierarkiska medieringsbegreppet uppfattar det.  

Ett vidgat språkbegrepp innebär enligt Liberg (2007) att meningsskapande 

kommunikation kan ske på olika sätt. Exempelvis genom samtal, litteratur, film, 

bild, musik, drama, dans och rörelse. Inom forskning talar man om att 

meningsskapandet alltid är medierat, vilket betyder att det alltid sker via olika 

språkliga uttrycksformer eller kanaler. I olika situationer förhåller vi oss på olika 

sätt och använder olika sinnen och olika redskap för att kommunicera. Vi talar, 

lyssnar, läser, skriver, ser, luktar, smakar, gör och gestaltar. När man talar om 

meningsskapande på detta vida sätt och i begreppet språk inbegriper såväl verbala 

som icke verbala språk. Exempelvis i talspråk, skriftspråk, bildspråk, musikens 

språk, dansens och rörelsens språk använder vi ett vidgat språkbegrepp (a.a.).  
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2.2 Estetiska ämnen i skolan 

Lindgren (2006) fann i sin undersökning olika användningsområden för estetiska 

ämnen i skolan: kompensation, balans, lustfylld, fostran, förstärkning. 

Kompensation, för de elever som har svårt i andra ämnen, ofta gäller det barn som 

har problem. Balans, då det estetiska ämnet integreras med ett teoretiskt ämne. 

Lustfylld, här är det underförstått att de teoretiska ämnena är tråkiga och de 

estetiska ämnena är roliga. Här har de estetiska ämnena funktionen att få en bra 

helhetsbild av skolans undervisning. Fostran, här har den estiska verksamheten 

fått rollen att ge elever som har dålig självkänsla möjlighet att växa och stärka sitt 

självförtroende. I estetisk verksamhet stärker man den fria människan. 

Förstärkning, här har estetisk verksamhet fått rollen att få barn med 

inlärningssvårigheter eller motoriska problem att prestera normala skolresultat 

(a.a.). I skolan ligger idag fokus på de instrumentella målen och inte på 

egenvärdet hos estetiska ämnen.  

Haanstra (1999) beskriver hur en klyfta mellan den professionella konsten och 

undervisning av konst växte fram i Nederländerna under 1970- och 1980-talet. En 

betoning av de instrumentella målen resulterade i en underskattning av de 

intrisikala värdena. Att utgå från intrisikala värden innebär att utgå från 

egenvärdet i ämnet. Haanstra menar att konstnärlig utbildning kan ge fyra 

huvudeffekter som står i motsats till de instrumentella värdena. Konstnärliga 

färdigheter som musikalisk gestaltning, bildkonst, hantering av olika material och 

tekniker och uttrycksfull kreativ kvalitet av konst. Kunskap och förståelse som 

fakta om konsthistoria, musikhistoria och konstens språk som används i 

konstkritik. Attityder och värderingar som intresse för konst och deltagande i 

kulturell verksamhet och estetisk uppfattning som den informerade uppfattningen 

om konstföremål.  

Lärande i konsten kan endast indirekt bidra till sensoriska, intellektuella och 

känslomässig utveckling av individer. Han tar även upp fyra kategorier av 

instrumental inlärning och dess effekter. Den första är kognition som handlar om 

mentala förmågor. Den andra är utveckla perceptuell motorik: kinestetiska, taktil, 
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visuell och auditiv. Den tredje är personlighet: attityder socialanpassning vilket 

innebär självbild, självkänsla, socialt beteende och välbefinnande. Den fjärde är 

skolprestationer: här är målet förbättring i läsning eller matematik (a.a.).  

Stark estetik menar Saar (2005)  är när man använder det estetiska ämnet och när 

det inte finns ett givet svar utan det utvecklas vidare och utmynnar i ny kunskap 

eller nya frågeställningar. Skapande aktivitet förändrar det konstnärliga materialet 

och konstnären (eleven). I svag estetik fungerar skapandet mera som stödjande 

eller illustrerande. Kunskapen förändras inte i aktiviteten utan upplevs på ett nytt 

sätt. Den svaga estetiken kan också användas för att lätta upp ett ämne som annars 

kan verka tråkigt (a.a.). Att använda sig av stark estetik kan vara skrämmande för 

många lärare eftersom de inte vet i vilken riktning undervisningen kommer att gå. 

Estetiska ämnen har inte hög status i skolan eftersom den estetiska kunskapen inte 

anses lika viktig som de teoretiska ämnena. Det är svårt för eleverna att förstå 

varför kunskapen är viktig eftersom de har svårt att koppla kunskapen till det 

verkliga samhället. Estetiskt orienterade skolprojekt har genomförts i svensk skola 

från 1980-talet och framåt. Externa kulturarbetare förväntas i dessa projekt gå in i 

skolans verksamhet.  

Det har funnits en önskan att få in fler konstnärer och konstinstitutioner i skolan. 

Thavenius (2005) menar att tanken är att de estetiska ämnena representerar den 

”kultur” som ofta saknas i kunskapsskolan. När konstnärer har börjat arbeta i 

skolan har det uppstått en konflikt mellan konstvärldens tro på konstens 

egenvärde och skolvärldens inriktning på nytta. Konstnärerna har inte varit lika 

entusiastiska som lärarna för en verksamhet som bara ska lätta upp skolvardagen 

och underlätta för eleverna att lära in de egentliga skolkunskaperna. Konflikten 

har slätats över genom slagord som ”kultur för lust och lärande” (a.a.). Saar 

(2005) menar att kulturprojekt låter sig lätt förenas i skolans oansenliga estetik. 

Man distribuerar kultur till skolorna, men utan att ta ansvar för vad eleverna lär 

sig eller vad det får för verkningar för skolans strukturer. En konsekvens av 

sådana kulturprojekt är att det skapas en tydlig gräns mellan det vardagliga 

skolarbetet och de extraordinära aktiviteterna i projektet. På så sätt konstrueras en 
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skillnad mellan olika kunskapspraktiker. Skapande görs till något som sker 

utanför de vanliga lektionerna och de skapande aktiviteterna ses inte som något 

som ger kunskaper och kompetenser. I varje fall inte sådana som är tillämpbara 

utanför de estetiska ämnena (a.a.).  

2.2.1 Estetiska ämnen och andra ämnen i skolan 

Många forskare menar att det inte finns något samband mellan estetiska 

verksamheter och prestationer i andra ämnen. På kort sikt kan man se positiva 

effekter av musik. Enligt Saar (2005) visar den så kallade ”Mozarteffekten” att 

enbart lyssnandet av musik inte gör barn ”smartare”. Lyssnandet ger en viss effekt 

men då bara en kortvarig på cirka 10-15 minuter. Effekten har inte med Mozart att 

göra utan handlar snarare om en positiv upplevelse. Detta gör att individen 

presterar bättre i en kort stund därefter. Att utöva musik visar däremot en liten 

effekt på ökad prestation. I en studie som Schellenberg (2005) genomfört visade 

det sig att barn som fick musiklektioner hade ökat sina prestationer mer än de 

grupper som inte fick musiklektioner. Anledningen till den ökade prestationen 

antas vara: 

 musik förbättrar abstrakt tänkande 

 att skaffa sig kunskaper i musik kan liknas med att skaffa sig ett annat språk 

 i musiken tränas flera färdigheter (a.a.) 

2.3 Estetiska ämnen i skolans läroplaner  

I den nya läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 11 (Lgr 11) 

kommer de estetiska uttrycken få en större roll än vad de har i den nuvarande 

läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

94 (Lpo 94). Nedan tar jag upp hur de estetiska ämnena behandlas i respektive 

läroplaner. 

2.3.1 Skolans uppdrag i Läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 94 

I Lpo 94 beskrivs skolans ansvar för att ge eleverna en varierad och balanserad 

sammansättning av innehåll och arbetsmetoder.  
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I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska 

aspekterna uppmärksammas (Skolverket 2006 s.6). 

 

Här delar man upp de intellektuella, sinnliga och estetiska aspekterna. Detta visar 

att de inte tycker att de sinneliga och estetiska aspekterna är intellektuella.  

 

I Lpo 94 anges att skolan har ansvar för att varje elev efter genomgången 

grundskola ska ha utvecklat sin förmåga till kreativitet, ökat sitt intresse för 

samhällets kulturutbud samt ha kunskap om vårt kulturarv. De ska även ha 

kunskap och kunna använda sig av många olika uttrycksformer, som till exempel 

musik, dans och drama (a.a.). 

 

Skolan har ett ansvar att eleverna ska få möta estetik i skolan samt ges möjlighet 

att utveckla kunskap i olika estetiska uttryck. Samtidigt är varken dans eller drama 

ett eget ämne i skolan. Det står även att intresset för samhällets kulturutbud ska ha 

ökat men eleverna ska inte ha ökad kunskap om kulturutbudet. Detta indikerar att 

kulturutbud inte anses viktigt och att det kan ge kunskap.  

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – 

såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar 

med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika 

kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till 

en helhet (Skolverket 2006 s.6). 

 

Det är skolans ansvar att se till att alla elever får möjlighet att uttrycka sin 

kunskap på olika sätt. I stycket ovan står det tydligt att det ska ges utrymme för 

olika kunskapsformer. Här kan man tolka att de menar vigdat språkbegrepp. 

2.3.2 Skolans uppdrag i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet 11 

Hösten 2011 träder nya läroplaner och kursmål i kraft för alla som undervisar i 

grundskolan. Eftersom läroplanen är väldigt öppen för tolkningar finns det flera 

öppningar att använda sig av estetiska ämnen. Skolverket (2011)  tar i avsnittet om 

övergripande mål och riktlinjer i grundskolan upp att skolan ansvarar för att varje 

elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer på ett 

kreativt sätt. Att eleverna ska kunna använda sig av olika uttrycksformer, som 

bild, musik, drama och dans. Eleven ska ha utvecklat sin kunskap om samhällets 
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kulturutbud. Eleven ska tillräcklig kunskap för att kunna välja fortsatt utbildning 

och yrkesinriktning. Eleven ska kunna använda sig av kunskaper från estetiska 

kunskapsområdena för vidare studier och i det vardagliga livet (a.a).  

I Lgr 11 kan man utläsa att estetiska uttrycksmedel och kunskaper finns med i 

mål- och riktlinjer. Tittar man vidare på de olika kursmålen och syften i de 

teoretiska ämnena så finns de estetiska ämnena med som redskap för att eleven 

ska tillämpa sig kunskapen. Nedan är två exempel. 

Ur kursplan i matematik i grundskolan:  

Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med 

matematiska mönster, former och samband (Skolverket 2011 s.62). 

Ur kursplan i biologi i grundskolan: 

Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och 

estetiska valsituationer som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet 

(Skolverket 2011 s.111). 

De estetiska ämnena är viktiga i grundskolan för att eleverna ska tillämpa sig de 

teoretiska ämnena men det anses inte lika viktigt att lära sig uttrycket i sig. Drama 

och dans finns inte som ett eget ämne men de finns som moment i läroplanen. I 

den nya läroplanen använder man sig av de estetiska uttrycken för att nå andra 

mål. 

Det framkommer enligt SOU 2006:45 (2006) att inte alla barn i Sverige har 

samma möjligheter att möjlighet att konsumera kultur. Deltagande i kulturlivet 

påverkas av kön, ekonomisk, etnisk bakgrund, geografisk hemvist eller eventuellt 

funktionshinder (a.a.).  

Enligt Björnstad (2010) finns det forskning på att de barn som kommer från 

familjer som antingen själva utövar kultur eller har högre inkomst låter sina barn 

utöva eller uppleva kultur i större grad än barn från familjer där inkomsten eller 

utövandet av kultur är låg. Därför är det särskilt viktigt att det finns kultur i skolan 

och att den är av god kvalité (a.a.). 
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2.4 Dans i skolan 

I danssammanhang förs en diskussion om dansen är i sig nog eller om det måste 

vara meningskapande, det vill säga dramatisk och representerande konstart. 

Dansen är inte entydigt begriplig, bland annat för att rörelserna inte kan översättas 

till en enkel innebörd och deras betydelse kan knappast fångas i språket menar 

Lindqvist (2004). Att dansen kan vara sig själv nog är säkert giltigt för en 

professionell dansare men inte för amatörer och särskit inte för barn som inte är 

vana vid att uttrycka sig i dans (a.a.). Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005) anser 

att det är den estetiska upplevelsen som omvandlar en rörelse till dans. De hävdar 

att den estetiska upplevelsen är nödvändig inom skolan om dans ska uppfattas 

som en konstform. I undervisningen måste den sinneliga medvetenheten betonas, 

särskilt den kinestetiska. Eleverna måste få utveckla den inre känslan av rörelsen 

och inte bara imitera dansläraren. Det är ett inre förhållningsätt till rummet, tiden, 

tyngdkraften och flytet. Även formen är viktig för det estetiska tänkandet i dansen 

(a.a.). 

2.4.1 Dans i läroplanen 

Dansen har sin självklara plats inom frivillig verksamhet. Dans som estetiskt 

ämne är inte obligatoriskt i skolan.  Det kroppsliga har en undanskymd roll i 

skolan menar Lindqvist (2004). Det är endast i idrottsämnet som eleven får 

utnyttja sin kroppsliga förmåga och då som nytta och prestation. Sällan 

förekommer en gestaltande verksamhet, där kroppen har en viktig roll (a.a.).  

I den nuvarande läroplanen Lpo 94 och den nya Lgr 11 som träder i kraft hösten 

2011 är dans inte ett eget ämne utan ingår i andra ämnen. De nuvarande 

kursmålen och de kommande i ämnet Idrott och hälsa skiljer sig en del. I de 

nuvarande kursmålen är den estetiska aspekten tydligare utskriven. I den nya 

läroplanen är det inget krav på att eleven ska få med sig en estetisk upplevelse av 

dans, utan där ligger fokus på att eleven rör sig i takt till musik. I Lgr 11 blir det 

enklare för skolan att bortse från den estetiska och gestaltande upplevelsen. I de 

nya kursmålen är dansen förenklad och kraven på att det ska finnas en estetisk 
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aspekt på dansen är borta. Dock är dans och rörelse betygsgrundande i de nya 

kursmålen. I kursmål för idrott och hälsa:  

utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att 

ge uttryck för fantasi, känslor (Skolverket 2000).  

 

Ytterligare en bedömningsgrund är:  

elevens förmåga att utföra rörelser med kontroll och precision liksom att med 

hänsyn till rytm och estetik ge uttryck för känslor och stämningar (Skolverket 

2000). 

 

Här är det ur en estetisk synvinkel. Enligt Lindqvist (2007) indikerar dansens 

svaga ställning i svenska styrdokument ett ställningstagande samtidigt som de 

öppnar för variationer avseende innehåll, influenser och tillvägagångssätt (a.a.). 

Dans inom ämnet idrott och hälsa brukar vanligtvis inte premieras för sina 

estetiska kvaliteter utan snarare utifrån sin fysiska karaktär menar Lindqvist 

(2010). Samtidigt finns det tydliga beröringspunkter. Ämnet Idrott och hälsa är 

väldigt populärt men har som dansen låg status som kunskapsämne. Ämnet Idrott 

och hälsas utgångspunkt ligger i rörelser och betoning på det lustfyllda som 

utmärkande drag i jämförelse med övriga skolämnen. I likhet med ämnet idrott 

och hälsa handlar dans om kroppen och rörelsen. I likhet med idrottslärare 

framhåller danslärare vikten av att barnen känner glädje och lust. Skillnaden 

mellan dans och Idrott och hälsa är att det inte finns några tävlingsmoment i 

dansen (a.a.).  

Det finns dansutbildning i grundskolan i Sverige och det är endast tre skolor i 

Sverige får bedriva denna utbildning. På skolverkets hemsida står följande om nya 

bestämmelser för den förberedande dansarutbildningen:  

Den förberedande dansarutbildningen består av årskurserna 4-9 i grundskolan. 

Syftet med den förberedande dansarutbildningen är att erbjuda eleverna utbildning 

och träning till sådan teknisk färdighet och konstnärlig uttrycksförmåga i dans så 

att de ges förutsättningar att antas till och genomföra yrkesdansarutbildningen 

(Skolverket 2011). 

Den förberedande dansarutbildningen kommer att ges vid Kungliga Svenska 

Balettskolan i Stockholm, Svenska Balettskolan i Göteborg och Svenska 

Balettskolan i Piteå kommande läsåret 2011/12. Detta innebär att det då finns 
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möjlighet för barn och ungdomar som bor i dessa kommuner att söka sig till dessa 

skolor om de vill få dans på schemat. 

2.4.2 Varför dans i skolan? 

I metodikskriften Dans i skolan (1990)  anser man att eleverna i skolan tränar den 

logiska - matematiska förmågan och den verbala förmågan mycket mer än andra 

förmågor.  För att kunna erövra det talade och skrivna språket kan det vara viktigt 

för många barn och ungdomar att utveckla sitt ursprungsspråk kroppsspråket (a.a). 

I dansen handlar det mycket om att uttrycka känslor. I skolan handlar kunskaper 

sällan om meningsskapande och reflektion utan ofta om fakta och reproduktion av 

fakta. Skolan måste förändra sin inställning till barns och ungdomars lärande. Det 

är viktigt att skolan tar hänsyn till förmågan att gestalta och vara produktiv i 

stället för reproduktiv menar Lindqvist (2004).  

Om individens kinestetiska förmåga tränas mångsidigt, även med dans och andra 

typer av rytm och formspråk utvecklas erfarenheter om den egna kroppen menar 

Liberg (2007).  Ju mer man lär om kroppens förmåga att uttrycka sig genom dans, 

desto bättre förutsättningar får man att medvetet använda kroppen på det sätt man 

själv bestämmer. Individen utvecklar erfarenheter och minnen av dans och rörelse. 

Människan fördjupar genom regelbundna övningar medvetenheten om sig själv i 

dans, musik och i de verbala språken. För att individen ska kunna uttrycka sig i 

rörelser och dans måste det skapas förutsättningar för individen att lagra intryck 

och erfarenheter i rörelsespråket och dans (a.a.). 

2.4.3 Förutsättningar för dans i skolan 

Danslärarens professionalism som bottnar i hennes ämneskunskaper är viktig. I 

Dans i skolan (1990),en metodskrift från danshögskolan poängterar man att det är 

särskilt viktigt att den som undervisar dans i skolan har utbildning och kunskap i 

ämnet dans.  

Danspedagogen måste utgå från elevernas naturliga rörelser. Deras personliga och 

kroppsliga förutsättningar är mycket utvecklingsbara om man inte fastnar vid ett 

ideal som det är lätt hänt om man enbart jobbar utefter en dansstil. För att lyckas i 
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sin dansundervisning krävs det ett särskilt kunnande för att locka fram och 

utveckla det som redan finns hos varje elev (a.a.). Ericson (2008) fann i sin 

forskning att professionalismen i ämnet dans innebär att läraren kan lägga upp 

undervisningen och bemöta och samverka med enskilda elever, elevgrupper, andra 

lärarkategorier och övrig personal. Även det som händer runt omkring är viktiga 

faktorer. Danssalens lämplighet är en viktig faktor. Ett klassrum är för litet och en 

gymnastiksal är för stor. Det är svårt att hålla koncentrationen uppe då salen blir 

för stor. Klasslärarens närvaro är viktig, både för att hålla ihop klassen och 

legitimera dansen som ett ämne i skolan. Musiken är viktig för danslektionerna. 

Rörelser och musik understöder och förstärker varandra. Undervisningens villkor 

påverkar elevernas inlärning och utveckling (a.a.).  

Marner (2006) menar att ämneskompetensen idag inte anses lika viktig i de 

estetiska ämnena. Idag kan man gå igenom en förskollärar- och tidigare 

lärarutbildning utan att alls ha varit i kontakt med de estetiska ämnena. Estetisk 

verksamhet i skolan utan ämnesspecifik kompetens och kunskap skapar risk för en 

erosion av kompetens. Om man talar om estetiska läroprocesser i stället för och på 

bekostnad av ämnesspecifika så kallade estetiska ämnen föreligger också en risk 

för avprofessionalisering och amatörisering (a.a.).  

2.4.4 Dans i Blekinge 

I Kartläggning av dansen i Sydost som Johansson (2010) genomfört fann hon att 

kulturplanerna i Blekinge eftersträvar att barn och unga ska få ett rikt kulturliv. I 

Blekinge län saknas kontinuerlig dansundervisning i grundskolorna. Endast två av 

fem kommuner erbjuder dans med utbildad danspedagog. Endast en av länets fem 

kulturskolor har dansundervisning. Två kommuner av fem anordnar 

dansföreställningar för barn och ungdomar. De senare åren har det varit relativt få 

dansföreställningar i Blekinge. Det har funnits en del Skapande skola-projekt som 

har involverat dans i Blekinge. Det är en kommun i Blekinge som helt saknar 

dansrelaterade projekt.  
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2.5 Lärande 

Vygotskij utvecklade en dialektisk teori om relationer mellan utveckling och 

undervisning. Lindqvist (1999) beskriver Vygotskijs teori om den närmaste 

utvecklingszonen eller förhållandet mellan den faktiska utvecklingsnivån och den 

potentiella som den teori som blev den mest fruktbara.  När man ska bestämma 

barnets utvecklingsnivå ser man ofta denna som statisk utan någon potential. 

Istället ska man se barnets möjligheter till utveckling som den intressanta frågan 

för hur undervisning ska bedrivas . Det är inte elevens svaghet som ska vara 

utgångspunkten utan deras potential när eleven får hjälp att presentera inom 

ramen av sin förmåga. En bra undervisning föregriper utvecklingen, ger 

förutsättningar för en förändring och skapar den närmaste utvecklingszonen. Detta 

med hjälp av en mer erfaren person som blir mediator (a.a.). Stensmo (2007) 

förklarar att i den närmaste utvecklingszonen integreras elevens medvetande med 

omvärlden, motiverad av nyfikenhet eller intresse. Zonens början utgörs av den 

verksamhet som eleven redan behärskar och slutar i den verksamhet som eleven 

kan lära sig att behärska. Först med hjälp utifrån (instruktion) och sedan genom 

egen, inre verksamhet (tänkandet). Den mentala verksamheten inom zonen är en 

tvåstegsprocess: först kommunikation med omvärlden, social aktivitet. Sedan en 

inre kommunikation, tankeverksamhet. När den nya verksamheten ”satt sig” 

(automatiserats) har en mikrogenes ägt rum. Den nya verksamheten utgör då 

början på en ny närmaste utvecklingszon (a.a.).   

Om vi ska få eleverna till ett autentiskt lärande måste vi låta eleverna få reflektera 

menar Wiklund (2011). Läraren ska tänka i tre steg: perception, reflektion och 

produktion. Hon menar eleven först tar in ny kunskap, perception. Därefter måste 

eleven få tid till att reflektera över den nya kunskapen, reflektion. Slutligen ska 

eleven kunna använda sig av kunskapen, produktion. Eftersom vi alla är olika och 

lär oss på olika sätt anser hon att estetiska ämnen är väldigt viktiga då eleven ska 

kunna reflektera (a.a.).  

Gardner (2009) menar att det vanliga intelligensbegreppet minskar människans 

kapacitet och detta leder till att flera för samhället användbara och värdefulla 
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kvalitéer inte finns med i skolans planer för undervisning och bedömning. I stället 

för ett enda intelligensbegrepp presenterar Gardner ett tvärkulturellt biologiskt 

grundat perspektiv på multipla intelligenser. Dessa intelligenser finns hos varje 

människa men genom arv och miljö har vi fått olika begåvningar och 

förutsättningar inom de olika intelligensområdena (a.a.). Hägglund och Fredin 

(2008) beskriver Gardners olika intelligensbegrepp enligt följande: Intelligenserna 

finns hos varje människa men genom arv och miljö har vi fått olika begåvningar 

och olika förutsättningar inom de olika intelligensområdena: 

 Den verbala - språkliga intelligensen (tal och skrift) 

 Den logiska – matematiska intelligensen 

 Den musikaliska intelligensen 

 Den spatiala intelligensen (bild och skulptur) 

 Den kroppsligt kinestetiska (rörelser och dans) 

 Den mellan mänskliga intelligensen (psykologi och samvaro) 

 Den personliga intelligensen (självkännedom) 

 Naturintelligensen (förståelse för naturen) (a.a.). 

Säljö (2000) menar att hur vi tänker, kommunicerar och uppfattar verkligheten 

formas av våra sociala och kulturella erfarenheter. Han menar att lärande inte 

enbart kan förklaras med hänvisning till instinkter eller genetiskt programmerade 

reflexer och beteende. Liknande biologiska förutsättningar hos människor i olika 

kulturer med skilda världsbilder har resulterat i en mångfald av olika kulturer och 

kunskapsbaser. Människan anpassar sig inte passivt till de förutsättningar som 

finns utan utvecklas och lär till stor del i den värld hon skapat. Människans 

medvetande utvecklas i ett kulturellt och socialt sammanhang. Det är genom 

kommunikation som sociokulturella resurser skapas och förs vidare. Det abstrakta 

går hand i hand och lever inte separata liv som det kan uppfattas och göra i 

formell utbildning.  I ett sociokulturellt perspektiv på hur mänskligt lärande och 

utveckling är kommunikativa processer helt avgörande. Det är genom 

kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter (a.a.). 

Gardner (2009) menar att det kreativa tänkandet gör att människan går över den 

existerande kunskapen för att ställa nya frågor, att erbjuda nya lösningar, att forma 
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arbete som tänjer ut existerande genrer eller skapar nya genrer. Kreativitet bygger 

på en eller flera discipliner och kräver stor kunskap som kan bedöma dess kvalitet 

(a.a.).  

3 Metod 

Undersökningens data består av kvalitativa intervjuer med tre lärare, video-

observationer av lektioner samt rapporten Kartläggning av dansen i sydost av 

Johansson (2010). 

3.1 Intervju 

Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att intervjuaren ställer enkla och 

raka frågor. På denna slags frågor får man komplexa och innehållsrika svar. Med 

kvalitativa intervjuer kan man få större förståelse av upplevelsen och erfarenheten 

som informanten har. Jag har valt att ha en låg grad av standardisering Trost 

(2005). Låg standardisering innebär att jag som intervjuare tar frågorna i den 

ordning de passar och den intervjuade styr ordningsföljden av frågorna. 

Följdfrågorna formuleras beroende på tidigare svar (a.a.). Dimenäs (2008) säger 

att i en kvalitativ intervju är det viktigt att inte ställa ledande frågor utan så öppna 

som möjligt. Det är uppfattningar och förställningar som är resultatet. Därför är 

det viktigt att försöka bortse från sin egen förkunskap. För att få det bästa 

resultatet är det bäst om informanten svarar och berättar utifrån sin egen 

erfarenhet. Genom analys kan jag få fram dessa personers olika uppfattningar om 

mina frågeställningar (a.a.). 

3.2 Genomförande 

Eftersom jag genomförde kvalitativa intervjuer hade jag inga frågeformulär med 

formulerade frågor. Enligt Trost (2005)  bör intervjuaren vara väl påläst inom 

ämnesorådet och sitt syfte klart för sig. Intervjuaren bör ha en kort lista över 

frågeområden som tar upp stora ämnesområden (a.a.). Jag använde mig utav en 

intervjuguide för att säkerställa att frågor ställdes på ett så sakligt sätt som möjligt. 
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Jag valde att banda mina intervjuer för att jag skulle kunna använda materialet 

som minnesanteckningar. Det finns fördelar att banda intervjuerna. Trost (2005) 

menar att man koncentrerar sig mer på intervjun i stället för att anteckna. 

Nackdelarna med denna intervjumetod är att det tar tid att lyssna av och renskriva 

och gester går förlorade. Han menar att bandinspelningar och utskrifter aldrig kan 

ersätta det intryck man får vid själva intervjun. Därför är intervjuarens minne 

väldigt viktigt (a.a.).  

Jag lät mina informanter bestämma vart de ville bli intervjuade då jag ville att de 

skulle känna sig så bekväma som möjligt. Det är viktigt att det är lugnt och stilla 

på den plats där intervjun förekommer menar Trost (2005). Oavsett vilken miljö 

intervjun sker i är det viktigt att man i anslutning till analys av data resonerar 

kring vilken inverkan lokalen kan ha haft på trovärdigheten hos data (a.a.). 

3.2.1 Analys 

I anslutning till varje intervju skrevs all data ner. Analysarbetet av materialet 

började när alla intervjuer och observationer var färdiga. Trost (2005) menar att 

man inte bör göra sitt analysarbete i direkt anslutning till intervjun utan man bör 

ha lite distans för att kunna analysera den på ett rimligt sätt (a.a.).  

Intervjumaterialet lästes igenom flertalet gånger innan analysarbetet började med 

anledning att förståelsen för vad informanterna sagt skulle bli större. Detta gjorde 

även att processen av analysen kom igång innan bearbetning av materialet 

startade. Trost (2005) menar att en stor del av bearbetningen av det material man 

samlat in oftast sker när man inte tänker på det utan när man gör något helt annat. 

Det är då det kan komma upp nya idéer (a.a.).  

Videoobservationerna av lektionerna analyserades genom att gemföra vad som 

sagts under intervjuerna och vad som skedde på lektionerna.  

Alla tre intervjuer strukturerades om så att de följde den intervjuguide som 

använts under intervjuerna. Detta för att det senare skulle bli lättare att analysera 

materialet. Materialet analyserades genom att jämföra de olika intervjuerna mot 
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varandra. Detta för att se vilka likheter och olikheter det fanns i svaren. Resultatet 

tematiserades utifrån studiens frågeställningar och teoretiska bakgrund. 

3.3 Observation 

Jag har även observerat en danslektion på varje skola som jag besökt. Jag har då 

använt mig av videoinspelning. Syftet med videoinspelningen var att jag skulle 

kunna se på materialet i efterhand och observera det som hände på 

danslektionerna.  

3.4 Urval 

Fyra skolor i tre Blekingska kommuner besöktes för att få en helhetsbild av länet. 

Jag kontaktade rektorerna i grundskolorna för årskurs 7-9 så att de i sin tur kunde 

informera de lärare som har ansvar för dansen på respektive skola. Jag valde 

sedan ut fyra olika skolor att gå vidare med. Skolorna hade olika ingångsvinklar 

till dansen vilket jag ansåg var intressant för mitt resultat. 

Informant 1: Utbildad i nutida dans. Har en bakgrund som danskonstnär. Arbetar 

som danspedagog i grundskolor. 

Informant 2: Utbildad idrottslärare och ett ämne till. Undervisar dans på 

idrottslektionerna och på profiltid som skolan erbjuder. Har haft dans som intresse 

som barn och aktiv i gymverksamhet där det utövas aerobic, box med mera. 

Informant 3: Utbildad idrottslärare och ett ämne till. Undervisar dans på 

idrottslektionerna. Har inte varit i kontakt med dans innan hon började sin 

lärarutbildning. 

3.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) lämnar vägledning om hur man ska gå till väga då man 

ska genomföra en undersökning i forskningssyfte. Det finns fyra krav för att 

skydda individen att ta hänsyn till när man gör undersökningar. 

Informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Alla som medverkat i min undersökning har blivit tillfrågade om de vill medverka 
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i en intervju samt bli observerade under ett lektionstillfälle då de undervisade i 

dans. Informanterna har fått information om vad mitt syfte är med undersökningen 

är. Jag har informerat att jag inte kommer att använda namn på lärare eller skola 

när jag redovisar mitt resultat. Allt kommer vara anonymt. Informanterna har gett 

sitt godkännande att spelas in på band samt att jag får videofilma 

undervisningstillfället jag observerade. Under observationen var det inte fokus på 

enskilda elever utan filmkameran stod stilla under hela lektionen. I mitt resultat 

kan därför inga enskilda elever identifieras. Lärarna har gett sitt samtycke till 

videoinspelning av lektionen och eleverna har fått information om varför det är 

videoinspelning. 

4 Resultat 

I min undersökning fann jag två skilda ingångar till dansen. Dans som estetiskt 

uttryck och dans för att nå andra värden. Efter att ha besökt fyra olika skolor och 

intervjuat tre olika undervisande lärare kan jag se att dansen har olika innebörd på 

olika skolor. Detta beror till stor del på skolans personal och den kompetens den 

undervisande läraren har inom dans. Undersökningens resultat redovisas i sex 

olika teman: Dansens plats i skolan, dans som estetiskt uttryck, dans som ett 

moment eller aktivitet, dans som skoluppgift, dans som pedagogiskt hjälpmedel 

och förutsättningar för dans i skolan. 

4.1 Dansens plats i skolan  

I de skolor i Blekinge jag undersökte framkom det att de flesta hänvisar till Idrott 

och hälsa som har tydligt uppsatta mål för dansen. Det är inte vanligt att dans 

utövas i något annat sammanhang om skolan inte har en kulturprofil. Eftersom 

dans inte är ett eget ämne i skolan behöver den undervisande läraren inte ha någon 

särskild utbildning i ämnet. Hur skolorna väljer att erbjuda sina elever dans 

varierar. Vanligast är att idrottsläraren undervisar dansen på skolan, trots att de 

inte har någon utbildning i dans. Endast två av fem kommuner i Blekinge erbjuder 

sina elever kontinuerlig dans med en danspedagog utöver idrottslektionerna. 
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Två av de skolor jag besökte hade en kulturprofil där eleverna erbjöds att välja 

dans. På den ena skolan höll Informant 2 i dansundervisningen och på den andra 

höll Informant 1 i undervisningen. Här såg jag stor skillnad på informanternas 

kvalité i undervisningen då de hade olika ämneskunskaper.  

Alla informanter hade en positiv inställning till ämnet dans och såg gärna att det 

fanns mer dans i skolan. De tyckte att dans kunde tillföra eleverna kunskap i 

skolan. Informant 2 och 3 ansåg att de saknade tillräcklig kompetens inom ämnet 

dans men var öppna för kompetensutveckling. De var inte medvetna om att det 

fanns kompetensutveckling inom ämnet dans. 

Om de har några planer eller så på att fortbilda sin personal det kan jag inte svara 

på. Men det hoppas jag för jag hade jättegärna velat få ut mer av mitt yrke och 

kunna utveckla det. För många av de önskemål som mina elever har kan jag inte 

uppfylla för jag har inte de kompetenserna, så jag hade jättegärna velat utveckla 

det. (Informant 3) 

Det är upp till de olika skolorna att fortbilda sin personal och upp till lärarna ge 

önskemål om fortbildning. Det måste också finnas intresse och kunskap hos 

lärarlaget och ledning för att det ska ske fortbildning inom ämnet dans.  

I den nya läroplanen Lgr 11 finns öppningar för skolan att ta in mer dans men det är inte 

alla skolor som gör det. Detta beror på okunskap om dans, tidsbrist och rädsla enligt mina 

informanter. Dans verkar vara ett uttrycksmedel som informanterna tror att eleverna inte 

har provat någon gång Och att det är ett helt nytt ämne för eleverna. 

Kanske rädsla, man känner sig inte så bekväm med just dans, kan det vara. Att det 

är mer vanligt att man lyssnar på musik, än att just dansa. Kan tänka mig att det är 

det. (Informant 2) 

Här antyder Informant 2 att det kanske är vanligare att man lyssnar på musik än 

att dansa och i med detta så känns det inte bekvämt att använda sig utav dans i 

skolan. Även Informant 3 tror att det beror på att man inte känner sig trygg och att 

ämneskompetensen inte är tillräcklig. 

Jag tror att det handlar om att man inte känner sig trygg själv. Att man inte har 

kunskaperna och kompetensen att kunna göra det. Det tror jag framför allt att det 

handlar om. Sen kanske man inte tänker så långt att man kan be om hjälp och tiden 

finns inte alltid där heller för att kunna hjälpa varandra och stötta upp varandra som 

vi skulle önska. (Informant 3) 
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Tid kan också vara en orsak till att man inte har mer dans på skolan. Informant 3 

önskar att det fanns mer tid till att arbeta tillsammans med sina kollegor för att 

göra det möjligt att stötta upp varandra i nya projekt. 

4.2 Dans som estetiskt uttryck  

När Informant 1 undervisar dans på elevernas profiltid är fokus till största delen 

lagd på hur det ska kännas i kroppen: 

Danslektionen börjar med en uppvärmning då alla elever står i en ring och börjar 

värma upp kroppen. Uppvärmningen består inte av rörelser som är bestämda utan 

Informant 1 pratar hela tiden om hur det ska kännas i kroppen. Övningarna bjuder 

in till rörelser utefter elevernas egen förmåga. Därefter är eleverna ivriga att få gå 

igenom en koreografi som de skapat för att komma igång. Informant 1 är hela tiden 

med i dansen, hon hoppar in för en elev som är sjuk. Hon är hela tiden aktiv i 

koreografin. Eleverna är aktiva och det syns på både kroppsspråk och ansiktena att 

de har roligt. Därefter ska de skapa en ny koreografi. Informant 1 spelar upp 

musiken för eleverna. Informant 1 har en ide´ om var de ska komma in och när 

men stegen var inte bestämda. Eleverna och Informant 1 provade olika möjligheter 

tillsammans (kan uppfattas som kaos eftersom alla provade sin egen sak). Efter 

cirka tio minuter stannar Informant 1 musiken och placerar eleverna i grupper och 

ber alla visa vad de hittat på. Det märks att Informant 1 har uppmärksammat olika 

steg som eleverna skapat för hon plockar ihop de olika stegen från alla elever och 

sätter samman stegen till en början av en koreografi. Eleverna kan dansa stegen 

eftersom stegen kommer ifrån dem själva och inte bara utifrån läraren. I detta fall 

ser man att eleverna känner sig trygga i det de gör och de utgår utifrån sin egen 

kapacitet. (Observation 1) 

Syftet med dans i skolan skiljer sig då de olika informanterna har olika 

bakgrunder och skilda kunskaper i ämnet dans. Alla informanter syftar dock till att 

eleverna ska känna rörelseglädje, få ökad kroppskontroll och kroppskännedom. 

Även gestaltning och improvisation är något de tar upp i intervjuerna. Informant 1 

är den som tydligast ser dans som ett estetiskt uttryck och som utgår från dansens 

egenvärde då hon träffar sina elever. Hon lyckades få eleverna att dansa och 

gestalta med hela kroppen. Hon vill ge eleverna ytterligare ett verktyg för att de 

ska kunna skapa sig en egen bild av verkligheten och få möjlighet att förstå vad 

kroppen har för förutsättningar. 

Att öppna ögonen för vad dans kan vara och för vad din kropp kan vara och 

åstadkomma. Det är viktigt för att … Alla olika perspektiv är viktiga för att man 

ska kunna skapa sig egna bilder av sin verklighet och för att man ska kunna förstå 

andra människor. För att man ska få ett rikare liv… (Informant 1) 
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Informant 1 utgår från dansens egenvärde och hon har ämneskunskaper i dans 

vilket gör att hon har rätt verktyg att nå eleverna. Eleverna utstrålade glädje och 

självförtroende och det var en skapande process som alla var delaktiga i genom 

hela lektionen. Informant 1 utgick från eleverna och lät alla arbeta utefter sina 

egna förutsättningar. Hon ansåg också att rörelsen i sig var viktig men att syftet 

inte var att det skulle bli ett resultat av det. 

… att det finns ett värde i rörelser som kanske inte leder till någonting eller 

konkreta mål utan det handlar om din upplevelse av den rörelsen och det finns ett 

värde i den upplevelsen. Dansa för dansandets skull eller röra sig för dansens skull. 

(Informant 1) 

 

Här pratar Informant 1 om hur viktigt det är att uppleva rörelsen för att uppfatta det 

estetiska uttrycket i dansen. 

4.3 Dans som ett moment eller aktivitet 

Informant 1 hade olika erfarenheter från olika skolor. På en av skolorna hon 

arbetar på finns alla förutsättningar för ämnet dans. Där har alla som arbetar med 

de estetiska ämnena relevanta ämneskunskaper. Ämnet dans får ta plats på denna 

skola. Informant 1 har under ett helt läsår arbetat med alla i årskurs 4 och 5 på 

deras idrottslektioner. Där har hon haft möjlighet att förbereda lektionen 

tillsammans med idrottsläraren under en inplanerad timme i veckan vilket gav ett 

mycket bra resultat. Hon anser att det är viktigt att eleverna får möjlighet att lära 

sig använda det estetiska uttrycket innan de börjar skapa fasta koreografier. 

Där är det utvecklat. Där finns det förutsättningar för mig och eleverna för att de 

ska kunna ha dans på schemat. Första terminen var det mer som en introduktion för 

eleverna vad dans kan vara. Därefter började vi med ett projekt där de i de här 

grupperna ska göra en egen dans. Här var syftet samarbetet och att de skulle lära ut 

något från sin egen kultur till sina vänner eftersom de är från olika länder, det har 

vi jobbat mycket med nu och haft uppvisning, det var jätteroligt. (Informant 1) 

Informant 1 har haft möjligheten att undervisa eleverna i dans en hel termin innan 

eleverna fick uppgiften att skapa en koreografi. Detta hade inte varit möjligt om 

inte övrig personal hade varit engagerade och litat på att dansen tillför eleverna 

kunskap. En viktig faktor på hur väl dans fungerar på skolan är vilken inställning 

övrig personal har till dans. 
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Skillnaden mellan Informant 1 och övriga informanter är att hon kan ge eleverna 

möjlighet att lära sig att uttrycka sig i dans eftersom de får ha dans en hel termin 

innan de börjar skapa koreografier. Dansens egenvärde blir här lika viktigt som 

syftet med att ha dans. I detta fall var det samarbete och kulturutbyte som var 

målet med dansundervisningen.  

Informant 2 och 3 menar att dansens syfte är att ge eleverna trygghet, 

självförtroende och att eleverna ska hitta glädje. De vill ge eleverna möjlighet att 

ändra inställning till dans. De menar att rörelseglädje, kroppskontroll, kroppsspråk 

och gestaltning ingår i dans. Det är viktigt för Informant 2 att eleverna ska ha 

roligt och känna att de växer i sin uppgift. Hon anser att det är viktigt att de vågar 

prova något nytt och med detta får ökat självförtroende. 

Det är att de ska hitta glädje, att de ska känna att de klarar av det. Speciellt de 

elever som aldrig har gjort det, jag kan faktiskt göra detta. Att de få lite 

självförtroende i detta . Att prova något nytt helt enkelt att väcka ett intresse 

kanske.  Att det inte är så farligt som man kanske i början tror. Det är kanske för att 

de stiger ut ur sin trygghetszon. Det kan vara jättejobbigt för dem att göra det och 

att våga.( Informant 2) 

 

När informant 2 har dans med eleverna på deras profiltid får de i uppgift att på 

egen hand komma på danssteg. Det pratas mera än det dansas: 

Varken Informant 2 eller elever är ombytta när lektionen börjar. Lektionen hölls i 

en vanlig skolsal där bord och stolar var i vägen för eleverna. De går igenom vad 

de gjorde förra lektionen och diskuterar vad de ska gestalta i nästa scen. De 

kommer med olika förslag men de dansar inte utan pratar med varandra. De får i 

uppgift av Informant 2 att komma på lite steg till nästa scen. Här utgår de från 

musiken hur musiken förändras. (Observation 2) 

Informant 2 och 3 har inte ämneskunskaper i dans som konstform utan ser 

antingen dansen som ett moment i idrott och hälsa eller som en aktivitet som 

skapar gemenskap och självkänsla. Eftersom de inte har tillräckliga kunskaper om 

dans så har de inte heller rätt verktyg att leda eleverna i en skapande danslektion. I 

det ena fallet då man ser dans som en aktivitet blir resultatet av danslektionen 

väldigt passiv och eleverna rör sig väldigt lite. De diskuterar också mer vad de 

kan göra för steg än att skapa med kroppen. De använder det språk de behärskar, 

det verbala. Ändå var gestaltning och improvisation något som Informant 2 talade 

om när hon pratade om dans i skolan i intervjun.  
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Här är det mycket, det behöver ju inte vara dans som dans utan dans som en del av 

gestaltning . Ibland planerat precis hur man ska göra, men ibland så improviserar 

man och så. Men här det mera, dans här är mer att de får, det är inte så att jag 

skapar en koreografi i förväg och ska dem rätta sig efter de utan här är det 

verkligen så att de får skapa själva. (Informant 2) 

Intentionen för Informant 2 är att eleverna ska skapa sin egen koreografi. 

Förutsättningarna för att de elever som aldrig dansat tidigare ska komma på steg är 

minimala eftersom de inte har fått möjligheten att röra på sig under en hel lektion. Det var 

ingen uppvärmning eller övningar för att fantasin skulle komma igång. Lite som att sätta 

en gitarr i ett knä på en som aldrig spelat gitarr och förvänta sig att denna ska kunna spela 

en liten låt. 

4.4 Dans som skoluppgift  

När dans sågs som ett moment i Idrott och hälsa fanns inget utrymme för eleverna 

att känna rörelserna eller omvandla rörelsen till dans. Det fanns inte möjlighet att 

känna trygghet i sin egen rörelse eftersom det var en färdig stegkombination som 

eleverna skulle lära sig och utföra. Läraren och eleverna betraktade dans som ett 

moment i kursen idrott och hälsa som skulle uppfyllas för att de skulle kunna gå 

vidare till nästa moment. Under lektionen uppmanades eleverna följande:  

Ju mer allvar ni brukar när vi gör detta desto snabbare kan vi gå vidare till nästa 

moment. (Informant 3) 

Eleverna hade en idrottslektion och det var den sista danslektionen de skulle ha i 

kursen. De hade jobbat med line-dance i några veckor. Alla elever hade inte lärt sig 

stegen. Läraren var tydlig med att det var viktigt att alla lärde sig stegen för annars 

kunde de inte gå vidare till nästa moment i idrotten. Dansen gick ut på att gå en 

bestämd stegkombination i olika riktningar och man skulle klappa på ett visst slag i 

musiken. Läraren ville ha struktur under lektionen så att hon kunde se resultatet. 

Eleverna blev indelade i två grupper, de som behövde öva lite mer och de som 

kände att de kunde stegen. Elevernas motivation var att de skulle bli klara så de 

kunde boxas nästa vecka. Både lärare och elever ville få ett synligt resultat, att alla 

gick i takt till musiken och att formationen såg bra ut. Det estetiska uttrycket eller 

gestaltningen var inte ett mål. (Observation 3) 

Lärarens intention var att eleverna skulle hitta en rörelseglädje och att utveckla sitt 

rörelsemönster. Eleverna hittade ett rörelsemönster. De lärde sig ett 

rörelsemönster som var förutbestämt och som läraren hade visat eleverna i 

tidigare lektioner. Kreativiteten, gestaltandet och möjligheten att utveckla ett eget 

rörelsemönster fanns det inget utrymme för. Målet var att efterlikna en färdig 

koreografi. Dansen blir i detta fall bara ett moment i kursen idrott och hälsa och 

resulterade inte i någon estetisk gestaltning. 
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4.5 Dans som pedagogiskt hjälpmedel 

Fler skolor vill få in dansen i skolan och nu finns det möjlighet att söka pengar 

från Skapande skola för att få in mer dans i skolan utan att det kostar skolan 

något. Detta hade en av de besökta skolorna gjort. De hade ansökt om pengar för 

att eleverna i årskurs 7 skulle få ha dansmatte. I dansmatte är det meningen att 

eleverna ska lära sig matte i rörelser. Det ska vara kompletterande till den vanliga 

matematikundervisningen. Informant 1 som har erfarenhet av ämnet dans 

undervisade dansmatte på denna skola. Här fungerade dans inte lika bra som det 

gjort tidigare då jag observerat Informant 1 i undervisningssituationer. Eleverna 

ansåg inte att det var dans och Informant 1 hade själv svårt att se hur detta hjälper 

eleverna i matte. Hon hade varit tydlig när hon tog sig an jobbet att detta inte var 

inom hennes område och att hon inte hade någon kunskap om dansmatte. Skolan 

ville ändå att hon skulle ta jobbet. Eftersom Informant 1 inte hade rätt verktyg i 

dansmatte kunde hon inte förmedla den pedagogiska tanken till eleverna och 

resultatet blev diffust. Eleverna fick inte rätt förutsättningar för dans på denna 

skola. De hade aldrig dansat tidigare och skulle nu förstå matte med kroppen. I 

detta exempel ville skolan få in dans i undervisningen men litade inte på att 

dansens egenvärde tillförde eleverna tillräckligt.  

4.6 Förutsättningar för dans i skolan 

Dansen i skolan ses som ett estetiskt uttryck/aktivitet men inte som ett ämne där 

eleverna behöver få träning i själva uttrycket. Deras inställning är att alla kan 

dansa och gestalta. För att eleverna ska kunna använda sig av dans som ett 

estetiskt uttryck måste skolan ge eleverna rätt förutsättningar. Informant 1 

upplever att lärarna på skolorna oftast inte har tillräcklig kunskap om dans och är 

därför inte heller intresserade av vad eleverna faktiskt lärde sig av att ha dans. Det 

finns ingen återkoppling till de lektioner då eleverna har haft dans.  

Eftersom kunskapen om dansen är bristande skapas det inte heller rätt 

förutsättningar för dans i skolan. Informant 2 och 3 upplevde att det inte fanns 

salar, musikanläggningar eller tid för att kunna bedriva en bra dansundervisning.  
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Vi har varit nere på gymmet i stan nu denna vecka för att det är mer plats och just 

för vi ska kunna använda oss av speglarna. Men annars så har vi varit i en vanlig 

lektionssal.  Men drömmen är ju att kunna ha en spegelsal, för någonstans så ökar 

det motivationen hos eleven att det känns på riktigt. Man behöver inte lägga fem 

minuter i början och fem minuter på slutet för att ställa i ordning utan allt finns när 

man kommer. (Informant 2) 

 

Idrottslärarna talar om yttre omständigheter som gör att dansundervisningen inte 

blir optimal. Informant 1 tar upp attityder hos lärare och elever.  

5 Diskussion 

I mitt resultat fann jag att skolorna i Blekinge mestadels använder sig av 

instrumentella värden i dansundervisningen. Detta kan till viss del förklaras med 

dålig kunskap om dans som konstform. För att kunna utgå från de intrinsikala 

ämnesspecifika värdena i ämnet dans måste den undervisande läraren ha 

ämneskompetens, vilket endast en av mina informanter hade. Resultatet av 

undervisningen där man utgår från de intrinsikala värdena utmynnar i att eleverna 

använder sig av stark estetik. Dansen som pedagogiskt hjälpmedel i Blekinge 

utmynnade i svag estetik då skolans personal inte hade förståelse om vilka 

kunskaper man måste ha för att undervisa i dansmatte.  

5.1 Dansens plats i skolan 

I Blekinge är kunskapen om dans liten och i mitt resultat visade det sig att det var 

de instrumentella målen som var syftet med dansen i skolan. Jag fann att dansens 

syfte oftast var att stärka elevens självförtroende, att eleverna skulle ha roligt och 

som pedagogiskt hjälpmedel. Konsekvensen i Blekinge som jag kan se det är att 

färre skolor erbjuder dans i skolan med utbildad danspedagog. Det tas inte in 

många professionella dansföreställningar till Blekinge och i de flesta kommuner 

representeras inte dansen i Kulturskolan. Detta i sin tur gör att färre väljer att 

dansa på sin fritid vilket leder till att få väljer att fortsätta med dans på gymnasiet 

där de har möjlighet att fördjupa sina kunskaper i dans som konstform.  

De estetiska ämnena har inte någon hög status i skolorna. Detta kan bero på flera 

anledningar. Dansen roll i skolan försvåras ytterligare eftersom det inte är ett 

ämne i grundskolan utan endast ett moment i Idrott och hälsa. Oftast utgår 
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grundskolan från instrumentella värden, det vill säga att de använder det estetiska 

ämnet för att nå ett annat mål. Lindgren (2006) fann i sin undersökning att de 

estiska ämnenas syfte i skolan var kompensation, balans, lustfylld, fostran och 

förstärkning. Saar (2005) menar att skapande aktiviteter i skolan inte ses som 

något som ger kunskaper utanför de estetiska områdena (a.a).  När skolan inte 

utgår från estetiska ämnens intrinsikala värden kan detta leda till att eleverna inte 

förstår varför kunskapen är viktig eftersom de har svårt att koppla kunskapen till 

det verkliga samhället. Haanstra (1999) menar att en betoning av de 

instrumentella målen av estetiska ämnen resulterar i underskattning av de 

intrinsikala värdena (a.a.).  

5.2 Ämneskunskapens betydelse 

Ämneskompetensen i ämnet dans är inte hög i Blekinges skolor. Endast en av 

informanterna hade utbildning i ämnet dans. I resultatet såg jag att konsekvensen 

av bristen på kunskap i det estetiska uttrycket dans resulterade i att eleverna inte 

skapade dans. I min studie fann jag att när läraren var kunnig i ämnet dans kunde 

hon vara aktiv i lektionen och utgå från rörelser och skapande. I och med detta 

kunde hon också nå alla elever. När dansen var ett moment i Idrott och hälsa 

fastnade informant 3 i en dansstil och utgick inte från den estetiska upplevelsen. 

Hon hade inte tillräcklig kunskap om dans som konstform och därför blir det svårt 

att omvandla rörelsen till dans. Sjöstedt Edelholm & Wigert (2005) menar att det 

viktigaste när man undervisar dans i skolan är att få rörelsen till en estetisk 

upplevelse (a.a).   

För att eleverna ska få möjlighet att uppleva dans när de dansar i skolan krävs det 

att den som undervisar i dans har rätt ämneskunskaper. Om lärarens huvudsyfte är 

att eleven ska ha roligt eller få bättre självkänsla är det svårt för både eleven och 

läraren att uppnå de målen. För att undervisningen ska ge eleven någon estetisk 

upplevelse krävs det att läraren ger eleven rätt verktyg. Det krävs att läraren i 

högre grad utgår från dansens egenvärde. 

I Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen finns det en erfaren person 

som undervisar i ämnet och en bra undervisning förekommer utvecklingen. Detta 
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ger förutsättningar för en förändring och skapar den närmaste utvecklingszonen. 

Wigert (2005) menar att eleverna måste få utveckla den inre känslan av rörelsen 

och inte bara imitera dansläraren. Barnet måste reflektera över den nya 

kunskapen. I Dans i skolan (1990) poängterar man att det är särskilt viktigt att den 

som undervisar dans i skolan har utbildning och kunskap i ämnet dans.  När 

läraren arbetar med elever som har olika inställningar och förutsättningar till dans 

måste läraren kunna frigöra sig från en viss dansteknik och koreografi (a.a.).  

5.3 Förutsättningar för estetiska uttryck - Lgr 11 och Lpo 94 

I den nya läroplanen Lgr 11 finns många öppningar för estetiska ämnen. De 

estetiska ämnena kommer att ta större plats i Lgr 11 då man vill att eleverna ska få 

en fördjupad kunskap i de teoretiska ämnena. I Lpo 94 är det inte lika stort fokus 

på de estetiska ämnena och de skiljer på intellektuell kunskap, sinnelig och 

estetisk kunskap vilket antyder att estetisk kunskap inte är intellektuell kunskap. 

Skolan använder sig av vertikalt hierarkiskt medieringsbegrepp som Marner 

(2006) menar innebär att språk som kommunikativt medium fokuseras och att det 

estetiska uttrycket och hantering av verktyg och föremål placeras lågt i ämnenas 

hierarki (a.a.). För att eleverna ska förstå vikten av de estetiska ämnena måste de 

få ta plats i skolan som eget ämne och inte som det är nu då dans är ett moment i 

en kurs utan mål eller syfte. För att kunna använda sig av dans som uttrycksmedel 

krävs det kontinuerlig träning av dans. Om skolan ska använda sig av de estetiska 

uttrycken och uppnå resultat som resulterar i stark estetik krävs det att eleverna får 

rätt förutsättningar och att läraren har fördjupade kunskaper om ämnet.  

Informant 1 undervisade i dansmatte vilket innebär att eleverna ska tillämpa sig 

matematisk kunskap genom att dansa. Men eftersom eleverna inte hade fått någon 

förutsättning att kunna uttrycka sig med sin kropp tidigare blev uppgiften alltför 

komplex för eleverna. Stensmo (2007) beskriver Vygotskijs teori om närmaste 

utvecklingszon som att de måsta ha utvecklat den närmaste utvecklingszonen för 

att kunna utveckla något mer (a.a.). Liberg (2007)  menar att ju mer man lär om 

kroppens förmåga att uttrycka sig genom dans, desto bättre förutsättningar får 

man att medvetet använda kroppen på det sätt man själv bestämmer. För att eleven 



34 

ska kunna uttrycka sig i rörelser och dans måste det skapas förutsättningar för att 

lagra intryck och erfarenheter i rörelsespråket (a.a.).  

5.4 Egna reflektioner 

Att dans bör ha en plats i skolan är självklar och intentionen i Blekinge är att barn 

och ungdomar ska få uppleva dans. Men jag tycker att agerandet för att ungdomar 

ska få uppleva dans som konstform är liten. Eftersom endast två kommuner i 

Blekinge erbjuder sina elever dansundervisning med utbildad pedagog ges det inte 

förutsättningar för att eleverna ska kunna uppleva dans. 

Det resultat jag har fått fram i min undersökning är att kunskapen om dans som 

konstform är ytterst liten i Blekinge län. Trots detta känner jag att det finns en 

positiv attityd till dansen hos de informanter jag träffat. Jag anser att dansens 

status som kunskapsområde försämras då det inte är ett eget ämne i skolan. Det 

finns inga mål eller undervisningsmoment beskrivna vilket gör att varje lärare 

måste sätta egna mål med undervisningen. Det blir svårt att bedöma kvalitén på 

dansen i skolorna. Hur mycket dans det blir för varje elev blir helt upp till den 

undervisande idrottsläraren eller den pedagogiska ledaren på skolan (rektorn). I 

Blekinge är oftast syftet med dans att eleverna ska få bättre självkänsla, ökat 

självförtroende samt vara glädjeskapande. Det jag såg i min undersökning var att 

ju mer kunskap läraren har i ämnet dans desto mer självförtroende och glädje 

skapade dansen. När undervisningen fastnade i en fast stil och resultatet var det 

som var viktigast försvann skapandet från elevens sida och det blev reproduktion 

av det läraren visade.  

Jag anser att alla estetiska ämnen i skolan måste få ta större plats om vi vill få 

reflekterande och analyserande elever. Den svenska skolan måste ta tillvara på det 

kreativa barnet och se vilka resurser de estetiska ämnena är och se de estetiska 

ämnena som kunskapsområden. Det är i de estetiska ämnena som eleverna får 

möjligheter att tänka utanför ramarna och möjlighet att reflektera över den nya 

kunskapen. Att vi människor har olika sätt att uttrycka oss på är också en viktig 

del att ta in resonemanget. Vad är kunskap? Är det något vi kan mäta? Jag tycker 
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att skolan borde öppna upp sig för vad kunskap är och ta tillvara på all kunskap 

som finns, även se kunskapen bakom resultatet. 

Är det relevant att ha dans i skolan om det inte ses som en konstform utan som en 

sällskapsform eller motionsform? Kan det försämra villkoren för dans i skolan 

som konstform? Jag anser att man ska vara försiktig med att försöka plocka in 

dansen i skolan om det inte finns tydliga mål för vad eleverna ska uppnå med just 

dansen i skolan. Det finns skolor som har förberedande dansarutbildning i 

grundskolan. Det är Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm, Svenska 

Balettskolan i Göteborg och Svenska Balettskolan i Piteå som kommer att erbjuda 

denna utbildning. Jag ställer mig frågan om det ska finnas en grundutbildning i 

dans på vissa grundskolor när inte ämnet dans är ett eget ämne i läroplanen? Ska 

dansen endast vara till för de som bor i storstäder och har kulturintresserande 

föräldrar? Jag anser att alla barn har rätt till dans som konstform. Jag tror inte att 

det kommer finnas många små kommuner som kommer ansöka om att få ha en 

förberedande dansarutbildning i grundskolan eftersom utbildade danslärare oftast 

inte bosätter sig i de mindre orterna.  

Jag tycker att man ska använda sig av estetiska ämnen i skolan då det hjälper 

eleverna att förstå kunskapen när den blir autentisk. Eleven får också en bättre 

helhetsbild av skolan och samhället i stort. Jag ser ute i skolorna attityder att 

estetiska ämnen inte är ett kunskapsområde som är viktigt. Förståelsen för dess 

egenvärde är begränsad. Om skolledning och personal inte förstår vikten att 

eleverna måste få uttrycka sig i de estetiska ämnena utifrån ett intrinsikalt värde 

kan det leda till att konst, kultur, demokrati och livslångt lärande till slut 

försvinner. Om eleverna inte får möjlighet att lära sig att använda rätt verktyg kan 

de aldrig kommunicera i ett vidgat språkbegrepp.  

5.5 Reflektion av vald metod  

Resultaten i min studie kan ha påverkats av tre olika faktorer. Jag besökte fyra 

skolor och intervjuade tre olika lärare. För att få en rättvisare bild av vilken 

kunskap om dansen som konstform de undervisande lärarna hade borde fler 

informanter intervjuats. Alla informanter är kvinnor, vilket kan ha påverkat 



36 

resultatet då dansintresset oftast är större hos kvinnor. Endast en observation 

gjordes hos varje informant vilket kan ha påverkat mitt resultat och jag följde inte 

informanterna under en längre tid utan såg endast ett undervisningstillfälle. 

6 Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur lärarna som fått uppdraget att undervisa i 

dans ser på konstformen dans, dansens roll i skolan och vilken kompetens om 

ämnet dans de undervisande lärarna har. 

För att kunna svara på frågor inriktade mot dansområdet har jag använt mig av 

forskningsmaterial mot andra estetiska ämnen. Detta för att det finns begränsat 

med forskningsrapporter med utgångspunkt från bara dans . Dock är mitt syfte att 

lyfta fram dansen specifikt då denna uttrycksform har en undanskymd roll i 

dagens grundskola. I grundskolans läroplaner Lpo 94 och Lgr 11 kan man utläsa 

att elever i svensk grundskola ska få använda dans som uttrycksmedel. Dansens 

roll i skolan är idag svag. Detta beror på olika anledningar som att dans inte är ett 

eget ämne i skolan och att kunskapen om dans som konstform är bristfällig. I den 

teoretiska genomgången framkommer det att estetiska ämnen har en undanskymd 

roll i skolan och att ämneskompetensen i de estetiska ämnena inte anses viktiga. 

Idag används estetiska ämnen mestadels utifrån instrumentella värden. Skolan ser 

oftast på estetiska ämnen som ett enda ämne ”estetisk verksamhet”, vilket 

resulterar i att de enskilda ämnena tappar sin identitet. I den nya läroplanen Lgr 11 

är de estetiska ämnena viktiga och tar större plats än i Lpo 94, men inte som eget 

ämne utan som ett verktyg till att nå ny kunskap. Ska eleverna nå ny kunskap av 

att använda sig av dans eller estetiska ämnen måste eleverna få förutsättningar att 

kunna hantera de estetiska ämnena innan de ska lära ny kunskap genom ämnet. 

Om inte denna möjlighet ges till eleverna kan det resultera i reproduktion av fakta 

fast i en annan form. Förutsättningar för dans i skolan som ett uttrycksmedel är 

små i Blekinge län eftersom fördjupad ämneskunskap i dans inte finns på 

skolorna.  
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Denna studie har genomförts med kvalitativa intervjuer på tre olika informanter 

från fyra olika skolor i Blekinge län. Informanterna hade olika bakgrund till både 

dans och läraryrket. För att jag skulle få en bättre bild av det informanterna talade 

om i intervjuerna genomfördes även observationer av danslektionerna.  

I denna studie framkommer det att det är viktigt att den som undervisar dans har 

ämneskunskap om man vill nå resultat som är meningskapande, gestaltande och 

glädjefulla. Ämnet dans kan riskera att mista sitt värde som konstform i skolorna 

om lärarna endast utgår från de instrumentella målen vilket blir resultatet om inte 

den undervisande läraren har fördjupad kunskap i dans.  
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