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Abstract 
In 1977 Skellefteå municipality started their work with dance as art in the primary school. By this 

time, education in the art of dance was an unusual activity in Swedish schools. Commissioned by 

the Ministry of Education, Swedish Arts Council begun a development work 20 years ago.  In april 

2005 The Swedish National Agency for School Improvement, Swedish Arts Council, NCFF (a 

national centra for work with health, Örebro University) and the Pupil´s organization signed an 

agreement. The purpose is to support and develop dance education practice in schools.  

   The aim of this study is to increase knowledge about the tradition and development in dance 

delimited to dance education in the compulsory school in Skellefteå municipality. Another aim is 

to describe and analyze how dance contributes to learning in the school setting.  

   Data was collected through interviews mainly with dance teachers and administrators, and 

through a variety of documentary information, questionnaires and observations. Concerning obser-

vations of dance education, ten different classes in primary school were selected. 

   The results of the study indicate that dance in school started as a pioneer work, initiated by the 

dance teacher Eva Dahlgren, thereafter together with her daughter, Cecilia Björklund Dahlgren. 

Several significant factors were however crucial for the continued work and the establishment of 

dance in school in Skellefteå municipality. Cooperation between different participants and an 

evident definition of dance as an intrinsic value, was important for the further development of 

dance education. Regarding the tradition of dance implemented by Dahlgren, attention was paid 

to joy and expression. The prime ideas about dance are still represented in the working plan for 

dance in school in Skellefteå municipality. In conclusion, there have been few organizational 

changes during the years. 

    Regarding learning in dance and dance teachers´ approach, a sociocultural perspective indicates 

the emphasis on interaction between the teacher and pupils. It also brings into focus the 

communication with body and movements. From a behavioristic perspective, reinforcement /feed-

back is common in teaching dance. In summary the dance teacher is in many different aspects an 

important model for the pupils. By using metaphorical language, and a playful and imaginative 

educational situation, pupils´ ideas, thoughts and feelings are stimulated. 
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dens barnbalett dansades våren in varje pingst vilket var ett tydligt tecken på 
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böcker i en sommarstuga”. Jag sprättade upp boken andaktsfullt, skriven av 
Vera Alexandrova år 1944. Tack även till Karin Långdahl för hjälp med 
datering av tidningsartiklar och tack Ulf Stödberg, Umeå universitet, peda-
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tider och valda prioriteringar. Här bör min mamma och pappa nämnas, 
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1 .  I N T R O D U K T I O N ,  S Y F T E  O C H  F R Å G E S T Ä L L N I N G A R   

1. INTRODUKTION, SYFTE OCH 
FRÅGESTÄLLNINGAR 

Vad är dans? Den som kan svara på det är inte 

trovärdig. Låt mig försöka i alla fall: 

Dans är att tänka med kroppen. 

Är det nödvändigt att tänka med kroppen? 

Kanske inte för att överleva, men för att leva. 

Det finns så många tankar som bara kroppen kan 

tänka /…/. 

Mats Ek, dansare och koreograf 

  
Citatet ovan är ett utdrag från dansaren och koreografen Mats Eks budskap 
inför den internationella dansdagen den 29 april år 2003. Eks uttalande om att 
tänka med kroppen påminner mig om utvärderingar som studenter har skrivit 
efter avslutade kurser i dans/rörelse på Lärarutbildningen i Umeå. I formule-
ringar som handlar om lärandet i dans uttrycker studenter ”att min kropp är 
levande”, ”har utvecklats personligt”, ”tänker annorlunda”, ”mitt kroppsliga 
magiska språk har fått sig ett uppsving”, ”jag har fått ytterligare ett sätt att 
kommunicera” eller ”lärt mig att se med öppna ögon”. I likhet med Mats Ek 
hävdar Hanna (2001, s. 40) att dans är en form av tänkande ”an ability to 
solve problems through control of ones bodily motions”. G. Lindqvist (2004, 
s. 30) som har intervjuat sexåringar menar att barn har svårt att beskriva dans. 
Dans handlar om att uppträda för någon, att hitta på steg eller snurra runt. 
Erfarenheter, upplevelser, åsikter och formuleringar om dans skiftar. I dagslä-
get pågår ett intensivt arbete för att stärka dansens plats i skolan.  

Dans i skolan 
Historiskt, nationellt startade utvecklingsarbetet med dans i skolan för 20 år 
sedan då Kulturrådet på uppdrag av Utbildningsdepartementet påbörjade en 
satsning. Fram till år 1993 gavs statliga bidrag till 25 kommuner i Sverige. I 
dagsläget har ett 80-tal kommuner dans i skolan verksamhet (Björklund Dahl-
gren, 2006). Med initiativ från regeringen gjordes den 27 februari år 2003, en 
ändringsföreskrift i 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, för-
skoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94. Under rubriken ”Skolans uppdrag” 
tillkom följande: 
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D A N S E N S  P L A T S  I  S K O L A N  
 

 
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall 

sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 

skoldagen /…/  I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, 

sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso och livsstils-

frågor skall uppmärksammas. 

(Utbildningsdepartementet, Lpo 94, s. 5-6)  

 
Två år senare (25 april, 2005) undertecknades en överenskommelse mellan 
Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd, NCFF (Nationellt cent-
rum för främjande av fysisk aktivitet hos barn och ungdom) samt Elevorgani-
sationen i Sverige. I den aktuella överenskommelsen framgår att parterna aktivt 
skall verka för ett gemensamt utvecklingsprogram för dans i skolan där den 
primära målsättningen är att befrämja fysisk aktivitet. Alla barn och ungdomar 
skall få möta dans som kunskapsområde och den lärande aspekten lyfts fram. 
För att målsättningen skall kunna realiseras framhåller initiativtagarna nödvän-
digheten av kartläggning och inventering av skolor, högskolor och kommuner 
med tidigare erfarenhet av dans. Vidare insatser gäller opinionsbildning och 
kunskapsutveckling där det senare innefattas av kompetensutveckling för lära-
re, att öka möjligheterna för studier i dans på universitet och högskolor samt 
att stimulera forskning och utveckling av metoder. I detta finns även en öns-
kan om utveckling av läromedel (Överenskommelse Dans i skolan, 2005). 
   Jag menar att överenskommelsen kan betraktas som en framgång för en 
tidigare marginaliserad konstart. I tider där matematik och svenska har högsta 
prioritet, följer jag dansens utveckling och mottagande bland olika aktörer med 
intresse. Utvecklingsprogrammet skapade initialt diskussioner bland företräda-
re inom dansområdet. I ett yttrande till Kulturrådet framhöll E. L. D (forum 
för ny koreografisk scenkonst) viss kritik mot förslaget. 
 

Motivationen att utveckla danskonst inom grundskolan kan inte primärt vara 

främjande av fysisk aktivitet. Danskonsten ska utvecklas och motiveras som 

konstnärligt uttryck. Barn och ungdomar ska ges möjligheter att utveckla sin 

fysiska förmåga i den kreativa processen i ett danskonstnärligt skapande /…/      

(E.L.D. Yttrande till Kulturrådet) 

 

Om och hur danskonsten kommer att motiveras i grundskolan återstår att se. 
Ytterligare diskussioner som väntar, handlar om vem eller vilka som ska under-
visa i dans – idrottslärare, danspedagoger/danslärare1, klasslärare?  
   Noteras bör att utvecklingsprogrammet kontinuerligt har uppmärksammats i 
media, vilket blir tydligt om man surfar på nätet efter artiklar om dans i sko-

_________________________________________________  
1 I licentiatuppsatsen har jag valt att inte göra en distinktion mellan danslärare och 
danspedagog. Båda termerna förekommer och avser utbildade lärare/pedagoger i dans. 

2 



1 .  I N T R O D U K T I O N ,  S Y F T E  O C H  F R Å G E S T Ä L L N I N G A R   

lan. I en av de första artiklarna publicerad i Svenska Dagbladet (Wallin, 2005), 
underströk utvecklingsledare Cecilia Björklund Dahlgren att pionjärverksam-
heten med dans i skolan företrädesvis finns i Norrland.  
   Under det senaste året har dokumentation av dans i skolan initierats. Kart-
läggning av verksamheten i Sverige samt nätverksbyggande på nationell nivå 
pågår. I november 2006 medverkade jag på ett seminarium om dans i Lärarut-
bildningar. Representanter från olika universitet och högskolor träffades för att 
presentera hur man arbetar med dans. Det har även anordnats regionala och 
nationella danskonferenser i olika delar av landet. 
   Den 8-9 februari 2006 hölls den första konferensen om utomhuspedagogik 
och dans i skolan. Konferensen var förlagd till Piteå som numera har en Dans-
lärarutbildning vid Musikhögskolan. Valet av ort betraktar jag dock främst 
som en symbol för dansens fäste och långa tradition av barndans i norra Väs-
terbotten och Norrbotten. Avsikten med konferensen var att främja kunskaps-
utveckling, erfarenhetsutbyte och inspirera deltagarna som representerade stora 
delar av Sverige. Invigningstalet hölls av Johnny Nilsson, statssekreterare vid 
Utbildnings- och Kulturdepartementet vilket jag fann intresseväckande i rela-
tion till hur dansen i skolan skulle motiveras. Nilsson betonade inledningsvis 
skolministerns och regeringens fulla stöd för satsningen på dans i skolan. Nils-
son menade vidare att dansen kombinerade två viktiga perspektiv, ”det kultu-
rellt skapande, de estetiska uttrycken som alla barn och ungdomar har rätt till i 
den svenska skolan men också den fysiska aktiviteten, rörelsen och hälsan”. 
Nilsson uttryckte att dans handlar om att ”komma underfund med sin kropp, 
att koordinera tanke och rörelse, att arbeta med kroppen intellektuellt och få 
känslan för rytmiska strukturer”. I invigningstalet vidhölls att dansen är ett 
språk med vilket man kommunicerar. Även den sociala aspekten lyftes fram då 
dansen beskrevs bidra till gemenskap och delaktighet, likväl som dans innefat-
tas av ”uttryck för en känsla” och ”stämning”. Nilsson betraktade dansen i 
skolan som en mötesplats över språkbarriärerna och menade att utövandet 
utvecklar kreativitet och är viktigt för den personliga utvecklingen. Vidare 
uttalade Nilsson att dansen tydligt manifesterar kopplingen som finns mellan 
kropp, själ och intellekt. I talet framkom att dansen skulle vara en del i skolans 
huvuduppdrag.  
   Med Eva Dahlgren som initiativtagare blev Skellefteå den andra kommunen 
i Sverige som fick kommunal dansskola år 1971, en försöksverksamhet som 
permanentades år 1977 (Danshögskolan/Statens kulturråd, 1990) Inlednings-
vis nämndes att ett 80-tal kommuner har dans i skolan där Skellefteå är tämli-
gen unikt med 30 års erfarenhet. I Skellefteå finns danstradition och historia, 
där tradition enligt Selander (2006, s. 37) betyder ”/…/ att något har överläm-
nats åt oss, något som har getts stor auktoritet”. Linné (1999) som beskriver 
tradition i anslutning till ramfaktorteori och historisk förändring menar att 
tradition avser: 
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/…/ handlings- och föreställningsmönster som är så etablerade att de uppfattas 

som i det närmaste självklara och bortom varje ifrågasättande. Traditioner är 

utöver normer. De innefattar även tillvägagångssätt: kulturellt och etablerade 

former för handling i en given situation eller kontext /…/ och är länkad till 

bestämda sociala miljöer och grupper. 

(Linné, 1999, s. 62) 

Syfte och frågeställningar 
Med anledning av det uttryckliga behovet gällande inventering och kartlägg-
ning av dans i skolan verksamhet var avsikten att genomföra en studie av dans i 
skolan i Skellefteå kommun. Här finns en stark historisk tradition som här-
stammar från Eva Dahlgren och hennes arbete samt mångårig erfarenhet av 
dansundervisning i skolmiljö.   
   Syftet med min licentiatuppsats är således att öka kunskapen om dansens 
tradition och utveckling, avgränsat till den kommunala dansverksamheten i 
Skellefteå.  
   Ett annat syfte är att beskriva och analysera hur lärandet inom kunskapsom-
rådet dans går till i skolan.  
 
Syftena specificeras med hjälp av följande frågor: 
 
Vilka huvudsakliga faktorer har möjliggjort dansens tillväxt i Skellefteå kom-
muns skolor? 
Hur har danstraditionen och traditionen avseende dans i skolan arbetet i Skel-
lefteå förvaltats och (eventuellt) förändrats? 
Vilket lärande sker i dansundervisningen i skolan? 
Hur går danslärare tillväga för att hjälpa elever att lära? 
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1 .  I N T R O D U K T I O N ,  S Y F T E  O C H  F R Å G E S T Ä L L N I N G A R   

Disposition 
För att studien ska kunna bidra till ökad kunskap om dansens tradition och 
utveckling och om lärande inom dansområdet görs först en genomgång av 
forskning och litteratur inom aktuellt område. Detta sker i kapitel 2. Kapitlet 
är indelat i tre olika avsnitt som behandlar Dansens plats, Traditioner i dansun-
dervisning och Perspektiv på lärande och danslärares tillvägagångssätt. Kapitlet 
avslutas med en kort sammanfattning. Därefter redovisas val av metoder i 
anslutning till undersökningen (kapitel 3). I efterföljande kapitel 4 och 5 påvi-
sas studiens resultat. Kapitel 4 består av tre avsnitt; Dansens tillväxt, Danstradi-
tion och tradition avseende dans i skolan arbetet samt Danslärarens roll och dan-
sens lärande. Varje avsnitt avslutas med en kort sammanfattning. I kapitel 5 
behandlas gruppobservationerna vilket jag benämner Den faktiska dansunder-
visningen. Vidare redovisas danslärarnas reflektioner i anslutning till genom-
förda lektioner. Kapitlet avslutas med en övergripande sammanfattning. I disk-
ussionsdelen, kapitel 6, diskuterar jag mina resultat i relation till den kunskap 
samt de teorier som redan finns med avsikt att besvara mina forskningsfrågor. 
Även detta kapitel är indelat i tre avsnitt. Det första behandlar Tillväxt, konti-
nuitet och tradition, det andra Lärande och danslärares tillvägagångssätt. Kapitlet 
avrundas med Sammanfattande reflektioner.  
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2 .  B A K G R U N D   

2. BAKGRUND 

A refreshing swim in the sea is a wonderful and health-giving thing, but no 

human being could live constantly in the water. It is a very similar case with the 

occasional swim in the flow of movement which we call dance. 

(Laban, 1975, s. 97) 

 

Vad gäller forskning och litteratur inom området har jag valt att inleda kapitlet 
med Dansens plats. Min avsikt är att ge en översiktlig beskrivning av dans som 
forskningsområde och en bakgrund till dess position och legitimitet i skolan. 
Kapitlet börjar följaktligen med dans och forskning, vidare sker en jämförelse 
mellan dans och språk samt hur skolledare och lärare skildrar estetisk verksam-
het. Därefter behandlas dans som konstform i skolan mot bakgrund av dess 
givna plats inom den frivilliga verksamheten. Avsnittet innehåller även en 
redogörelse för dansens stöd i svenska och engelska styrdokument. I följande 
avsnitt Traditioner i dansundervisning beskrivs Englands modell för dans i 
skolan. I anslutning till detta påvisas traditioner/principer som ligger till grund 
för barndansundervisningen i Sverige. Kapitlet avslutas med Perspektiv på 
lärande och danslärares tillvägagångssätt.      

Dansens plats 
Avseende forskning om dans påtalar Ringby (2006, s. 8) problemet med att de 
få forskare som finns, verkar inom olika discipliner: ”/…/ antagligen också just 
för att förståelsen av kroppen, kroppsligheten och dess kommunikativa och 
mänskliga karaktär egentligen är ett lika stort kunskapsfält som det som språ-
ket skapat”. Jag har vid några tillfällen fått frågan om det går att skriva om 
dans inom pedagogikämnet. Pedagogik som disciplin omfattar ett varierat 
spektrum av områden vilket kan härledas till bakomliggande faktorer som 
organisation, traditioner, resurser o s v (Vislie, 1997). Detta anser jag får sin 
förklaring i Dahllöfs (2000, s. 110) resonemang om pedagogikämnet som en 
aspektvetenskap vilken ”specialiserar sig på olika sidor av samhällslivet” och 
därmed innefattar ett mikro/makroperspektiv.  
 

På vilken analysnivå man än går in, handlar pedagogik så gott som alltid om en 

målinriktad verksamhet i uppfostran, undervisning och utbildning av individer i 

varierande åldrar och med skilda förutsättningar och andra egenskaper. Det 

väsentliga är därvid de pedagogiska processer som utspelas i form av under-

visning eller inlärning samt socialisering i andra former /…/.  
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Då min forskning handlar om dans i skolan med tyngdpunkten på lärande och 
undervisning, anser jag att det sammanfaller väl med pedagogikens studieob-
jekt.  

Om dans och forskning 
 

Few social or cultural theorists of the body have been drawn to adress dance 

systematically as a discursive or situated aesthetic practice, to generate insights 

into, for example, the politics of sexual and/or racial and/or class differences as 

they are traced through representations of the body and inscribed in bodily 

practices. /…/ This has not been the case with other artistic and cultural fields 

such as art, literature, film or the mass media, whose products and discourses 

surrounding the body have been used as source materials for the analysis of 

difference and representation /…/. 

(Thomas, 2003, s. 1) 

 
Ett ökat intresse för forskning om dans inom samhällsvetenskap och humanio-
ra skedde i början av 1990-talen. Thomas (2003) menar att forskning om dans 
bidrar till att ytterligare utmana den traditionella dualismen mellan krop-
pen/själen samtidigt som den synliggör dagens (kropps)kulturella värderingar. 
Vidare anser Thomas, att dans som forskningsområde kan medverka till att 
förklara ”histories of bodies” samt den fysiska kroppens begränsningar och 
möjligheter. I dagsläget influeras forskningen av feministiska och poststruktu-
ralistiska perspektiv på kroppen. 
   I Sverige publicerades den första avhandlingen inom området ”dans som 
konstart” år 1988, sedan dess har det skrivits ytterligare 16 avhandlingar. Av 
dessa berör tre dansundervisning för barn. Digerfeldt (1990) har utvärderat 
estetiska och utvecklingspsykologiska effekter av undervisning i danslek för 
förskolebarn där resultatet visade att strukturerad, återkommande dansunder-
visning medförde positiva effekter i fråga om barns kroppsmedvetenhet samt 
fysiska rörelsekvalitet. Relevant i fråga om danspedagogik är även Ericsons 
(1996) tvärvetenskapliga forskningsprojekt vilket jag ämnar återkomma till.  
Ericson behandlar dans som ett estetiskt ämne i skolan och gör en analys av 
dansundervisningen och dess villkor i relation till barns lärande och utveckling. 
I sammanhanget bör även Grönlund (1994) nämnas och hennes avhandling i 
dansterapi som berör dansundervisning och barn med avvikelser. Vid Dans-
högskolan i Stockholm bedrivs också forskning och konstnärligt utvecklingsar-
bete (KU-nämnden). I samarbete med Teatervetenskapliga institutionen vid 
Stockholms universitet samt Carlssons Bokförlag har flertalet skrifter för dans-
forskning publicerats där den senaste utgåvan ”Att känna rörelse – en danspe-
dagogisk metod” (Sjöstedt Edelholm & Wigert, 2005) beskriver Danshögsko-
lans pedagogiska metod för verksamhet med barn i åldern 4-12 år. 
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Hur dans kan definieras 
I dagsläget florerar flertalet språkliga kombinationer i anslutning till barn, dans 
och skola: dans som kunskapsområde, dans som uttrycksform, dans som krea-
tivt uttrycksmedel, dans som konstform, dans som konstnärlig uttrycksform, 
skapande dans, dans som estetisk läroprocess och dans som språk. Detta är 
synligt i min studie då jag har valt att avstå från en medveten distinktion av 
begreppen, trots att dessa (till viss del) innebär olika saker och tolkas på varie-
rande sätt. Ringby (2006) menar att det sistnämnda ”dans som språk” kan 
utgöra ett försök till förklaring av vad dans är och vad som sker när vi dansar. 
Att tala om dans som språk bör även förstås i en samhällelig, kulturell kontext 
sammankopplat med status. Hanna (2001) har delvis en annan utgångspunkt i 
jämförelsen mellan dansens språk och det verbala. Hanna påvisar likheter och 
hävdar att dans/verbalt språk inspirerar och influerar varandra. Särskiljandet 
mellan kropp/själ är inaktuellt ”One cannot dance mindlessly; indeed, dance 
requires many of the same faculties of the brain as verbal language” (Hanna, 
2001, s. 40). Likheterna i detta fall handlar om begreppsmässig förståelse, 
minne och kreativitet. I en direkt jämförelse mellan dans och verbalt språk, 
påvisar Hanna vad som skiljer och är gemensamt. Dans är mest poesi – det 
verbala mer prosa. Dans inrymmer såväl tid som en rumslig aspekt medan det 
verbala språket existerar i tiden. Vad gäller kommunikationen i dansen sker 
den via rörelser (inom synhåll, närhet, beröring, ljud) och i språket genom ord 
(ljud, inom synhåll). Hanna anser att dans och verbalt språk är fullt jämförbara 
vad gäller kontext, betydelse, tvetydighet/dubbelbottnat budskap, känsla, sym-
boler och grammatik. Dansens grammatik omfattar grundläggande regler för 
hur en dansrörelse kan följas av en annan. För att åter anknyta till dansen och 
dess språkliga kombinationer utgår samtliga förklaringar från dans som en 
estetisk verksamhet. 

Att tala om estetisk verksamhet 
Beträffande dans och andra konstnärliga områden, har Lindgren (2006) under-
sökt hur skolledare och lärare i skolan skildrar estetisk verksamhet överlag. 
Estetisk verksamhet motiveras och legitimeras exempelvis i relation till barn i 
behov av särskilt stöd. De barn som har olika svårigheter kompenseras genom 
att delta i estetiska aktiviteter. I detta fall är ändamålet specialpedagogiskt och i 
viss mån terapeutiskt. Lärare och skolledare uttrycker vidare att estetisk verk-
samhet bidrar till balans och helhet för samtliga barn i skolan. Detta kan här-
ledas till dikotomin mellan teoretiska och praktiska ämnen där variationen 
tillmötesgår barnens behov. Estetisk verksamhet legitimeras även som en lust-
fylld aktivitet, återigen behovsorienterat. ”Konstruktionen av estetisk verksam-
het som lustfylld aktivitet innehåller de centrala begreppen att ha roligt, glädje, 
samt att våga, vilka här organiserar diskursen” (Lindgren, 2006, s. 107). Fost-
ran är ytterligare ett begrepp som framkommer i anslutning till legitimitet av 
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estetiska ämnen i skolan. Lindgren påvisar att musik- och bildlärare talar om 
musik/bildundervisning i termer av anpassning till samhället utifrån en person-
lig (självförtroende) och social (samverkans) aspekt. Ytterligare begrepp handlar 
om estetisk verksamhet som förstärkning, d v s som ett medel för att (på ett 
lustfyllt sätt) möjliggöra och stärka kunskaper i övrigt lärande. I dansundervis-
ningen skulle det förenklat kunna innebära att formandet av bokstäver med 
kroppen och ramsor/rörelser ger positiva effekter på läs- och skrivinlärningen. 
Inom denna diskurs förordas tematiskt, integrerat arbete.  
   Lindgren beskriver vidare hur lärare som arbetar med estetiska ämnen skapar 
och definierar sin egen identitet och legitimitet. I avhandlingen framkommer 
att en del lärare talar om sig själva som vuxna istället för lärare. I detta fall 
behöver man inte ha kvalificerade kunskaper i ett estetiskt ämne, exempelvis 
dans eller musik. Det viktiga är att man är trygg i sin lärarroll och har roligt 
tillsammans med barnen. Ett ytterligare begrepp som framkommer i Lindgrens 
studie är läraren som omtänksam terapeut. Dessa lärare uttrycker en känne-
dom om och insikt i elevers problemfyllda situation och menar sig besitta en 
särskild förmåga att tillmötesgå specifika elevers behov i en estetisk verksamhet. 
Lärare inom estetisk verksamhet positionerar sig vidare som icke-teoretiker där 
ett helhetsperspektiv på eleven betonas. ”Praktiskt arbetande människor till-
skrivs en större förankring i ”verkligheten”/…/ Skolans verklighet ses som 
overklig, såtillvida inte skolan inriktas på mer praktiskt arbete” (Lindgren, 
2006, s. 129). Identiteten som ämnesexpert definierar Lindgren som både 
”stridbar” och ”smidig” (s. 129). En ämnesexpert ser sig själv som oerhört 
kompetent i sitt ämne och upplever en tydlig samhörighet med andra som har 
motsvarande utbildning/kunskap. Ämnesexperten känner sig missgynnad i 
förhållande till övriga lärare på skolan som saknar insikt i ämnet. Lindgren 
beskriver avslutningsvis den estetiska läraren vilken definierar sig i enlighet som 
konstnär (icke-traditionell) med tydlig uttalad särskiljning. Här finns en 
grundläggande tanke om varje människas frihet, relaterat till ämnet och skol-
miljön.  
 

De kategoriseringar och kontrasteringar som görs ses här som en retorisk teknik 

i kampen om den egna verksamheten och den egna positionen på skolan. 

Samtidigt innebär denna retorik ett sätt för lärarna och skolledarna att anpassa 

sig till en diskurs, vilken kan ses som gångbar i skolan och samhället och som 

därmed skapar mening. 

(Lindgren, 2006, s. 141) 

 
Lindgrens citat ger också en möjlig förklaring till de språkliga kombinationer 
som existerar i anslutning till dans. Det retoriska uttrycket ”dans som kun-
skapsområde” (bara några år gammalt) faller väl in i anpassningen till skolans 
verksamhet. Kunskapsområde indikerar ett vidare synsätt på dans i relation till 
dans som ett ”estetiskt ämne”. Det kan även anknytas till Ringbys (2006) 
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förklaring om status. Mot bakgrund av att dans inte är ett ämne i den obligato-
riska skolan, följer en översiktlig redogörelse med avsikt att lyfta fram rådande 
resonemang om dansundervisning. 

Frivillig och obligatorisk dansundervisning 
Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005) särskiljer dansundervisning inom frivil-
lig verksamhet, dans i skolan och dans inom yrkesutbildning. Vad gäller dans i 
skolan framhålls vikten av den sociala aspekten samt lusten och glädjen. Den 
frivilliga verksamheten innefattas enligt Sjöstedt Edelholm och Wigert, mer av 
träning och instudering av steg vilket ofta utmynnar i danser och dansföreställ-
ningar. I dansträningen som syftar till yrkesutbildning betonas träningen, 
uttrycket och förmågan att gestalta. Sjöstedt Edelholm (2004) skriver om 
”disciplinproblem” i jämförelsen mellan dansundervisning i skolan och frivillig 
verksamhet. I den heterogena skolan möter dansläraren elever med varierande 
intressen och bakgrund. Sjöstedt Edelholm uttrycker tydligt att dagens skola är 
problemfylld vilket ställer andra krav på danspedagogen för att engagera samt-
liga elever. Mot bakgrund av detta förväntas undervisningens inriktning vila på 
elevens tolkningar och utförande istället för teknikträningen. I Sjöstedt Edel-
holms text anar man att detta är en tämligen ny situation för danslärare som 
enligt tradition mestadels har undervisat motiverade flickor inom frivillig och 
ofta privat verksamhet. Det blir ett problem med omotiverade elever, elever 
som ifrågasätter eller elever som känner sig främmande inför att ta plats och 
uttrycka sig med sin kropp. Jag uppfattar att ordet disciplinproblem i detta fall, 
står i motsatsförhållande till den ”ordinära” dansundervisningen som utgör 
normen. 
   Gibbons (2004) påpekar att dansläraren bör skapa en god atmosfär, se varje 
individ i gruppen och snabbt lära sig elevernas namn. ”Furthermore, using 
students´names in class as often as possible reduces behavior problems and 
tends to produce more attentive, focused, respectful students” (Gibbons, 2004, 
s. 42). Detta ”knep” betraktas förmodligen som självklarheter för verksamma 
lärare inom skolan och förskolan. Många danslärare träffar emellertid en 
mängd olika grupper under en veckas tid vilket kan försvåra memoreringen av 
namn. Gibbons uppmaning kan tolkas som ett uttryck för att dansläraren 
inom den frivilliga verksamheten inte tidigare har behövt lära sig elevernas 
namn i syfte att hålla ordning på gruppen.     
   Liknande formuleringar påträffas i andra skrifter som handlar om dansun-
dervisning, främst i anslutning till skolan.  I metodikskriften från Danshögsko-
lan/Statens kulturråd (1990) finns råd ämnade för danslärare inom den obliga-
toriska undervisningen. Flertalet av dessa råd kan härledas till att skapa en 
positiv atmosfär i gruppen (uppmuntran, engagemang, dansglädje, övertygelse, 
trygghet, tydlighet, gemenskap) vidare ”Lär dig snabbt vad alla heter. Då kän-
ner eleverna att du ser dem, inte bara som grupp utan som individer” (Dans-
högskolan/Statens kulturråd, 1990, s. 48). Green Gilbert (2005) påtalar bety-
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delsen av att vinna föräldrarnas förtroende inte bara inom den privata verk-
samheten utan även i den obligatoriska undervisningen i skolan. Om barnen 
känner engagemang, upplever trygghet och lust under danslektionerna, finns 
möjligheten att föräldrarna stödjer dansens plats i skolan. 
  

If we could make sure that students in public schools loved dance so much that 

they told their parents they could not do without it, we would have a powerful 

lobby behind us. This will not happen without good teaching. 

(Green Gilbert, 2005, s. 33) 

 
Green Gilbert lyfter vidare fram en historisk aspekt att beakta. Inom dansun-
dervisningen har auktoritära danslärare varit vanligt förekommande, d v s 
danslärare som i undervisningen kritiserade och skrämde eleverna och saknade 
förmågan att skapa ett tryggt klimat. Det är med andra ord i enlighet med 
Green Gilbert, väsentligt att motverka den bilden av dansundervisning om 
dansen ska få utrymme i skolans verksamhet. Jag finner att dessa korta hänvis-
ningar till litteraturen indikerar att dansen som konstform har varit ett ”smalt” 
och exklusivt område vilket kan vara en möjlig förklaring till de formuleringar 
som skrivs fram.  

Om dans i kursplaner 
I inledningen nämndes att ca 80 kommuner i Sverige har dans i skolan. Vidare 
framkom att dans som estetiskt uttryck, i framtiden kan få ett större utrymme i 
den obligatoriska undervisningen. Kämsby (2005) redogör för en nationell 
konferens i Hagfors där dans som obligatoriskt ämne diskuterats. Vid detta 
tillfälle enades deltagarna (företrädare inom dansområdet samt skolan) om att 
det senast år 2009 bör finnas en kursplan i dans för grundskolan. I dagens 
gällande styrdokument, 1998 års läroplan för förskolan, Lpfö 98 samt 1994 års 
läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 
Lpo 94 framhålls ett mångfacetterat kunskapsbegrepp. Följande fraser citeras 
ofta i olika sammanhang: 
 

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. 

(Utbildningsdepartementet, Lpo 94, s. 6) 

 

Gustavsson (2000) diskuterar kunskapsformer med utgångspunkt från antiken 
och Aristoteles benämningar; episteme, techne och fronesis. Den första formen 
motsvarar vetenskaplig kunskap, den andra den praktiska och den tredje av-
speglar en politisk och etisk dimension. Kunskapsbegreppet rymmer en kom-
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plexitet och dess skilda former har olika karaktär relaterat till aktivitet/process. 
Techne som kunskapsform, benämner Gustavsson i enlighet med praktisk-
produktiv kunskap. Under senare tid har nya begrepp och förklaringar till-
kommit som ”tyst kunskap” (se även Molander, 1996), ”reflekterande praktik” 
och ”situerad kunskap”. Gustavsson redogör vidare för begreppen ”veta att” 
och ”veta hur” där det sistnämnda omfattar färdigheter, handlingar och förstå-
else. Arnold (2005, s. 57) skriver: ”What surely is at the heart of an education 
”in” dance is to ”know how” to dance with understanding, objectivity, and 
sensitivity”. Med anknytning till läroplanens citat om de fyra kunskapsformer-
na, poängterar Strandberg (2006, s. 141) att dessa ”är olika aktiviteter som 
arbetar på samtliga nivåer och ofta samtidigt. De sammanstrålar och påverkar 
varandra”. 
   I styrdokumenten nämns ordet dans i samband med andra uttrycksformer 
som exempelvis musik och bild. Eleverna/barnen ska ges möjlighet att uppleva, 
uttrycka, kommunicera och skapa med utgångspunkt i de estetiska ämnena. I 
kursplanen för idrott och hälsa skall eleverna i slutet av femte skolåret ”behärs-
ka olika motoriska grundformer och utföra rörelser med balans och kropps-
kontroll samt kunna utföra enkla danser och rörelseuppgifter till musik” (Skol-
verket, 2005/06, s. 1). Ordval i form av ”motoriska grundformer” och ”rörel-
seuppgifter” öppnar för skilda tolkningar. I strävansmålen står däremot att 
eleverna ska stimuleras till att uttrycka känslor och fantasi samt fördjupa rörel-
seförmågan. I detta fall framhålls den subjektiva upplevelsen och uttrycket.  
   Trots att dans som konstform nämns och kan inbegripas i kunskapens olika 
former, saknas ett grundligt stöd för dans i grundskolans styrdokument och 
kursplaner. Enligt Cecilia Björklund Dahlgren (refererad i Kämsby, 2005) är 
danslärarnas kunskap väsentlig i skolans verksamhet då det handlar om att lyfta 
fram dans som språk och uttryck.  
   I England finns, till skillnad från Sverige detaljerade kursplaner i dans (De-
partment for education and skills. Dance activities. Odaterat). Sjöstedt Edel-
holm (2004) beskriver uttryckligen att dessa har varit stimulerande att ta del av 
vilket jag återkommer till vid redogörelsen för danstraditioner/principer i Sve-
rige.  
   För barn i åldern 5-7 samt 7-11 år (key stages 1 and 2) innefattas dansunder-
visningen av att utforska grundläggande rörelser och med utgångspunkt från 
ett tematiskt arbetssätt skapa kortare danser. Här påtalas vikten av att barnen 
via dansen och rörelsen ska utforska, uttrycka samt kommunicera känslor och 
tankar där fantasin och föreställningsförmågan avses stimuleras. Barnen bör 
vidare utveckla en medvetenhet om olika danser och dess kulturella/historiska 
ursprung samt erhålla självsäkerhet i rörelse vad gäller tempon, nivåer och 
riktningar såväl individuellt som i grupp. I aktuell kursplan förordas stimuli i 
form av bilder, ord, poesi, ljud etc. För att barnen ska utveckla sina färdigheter 
i rörelse framhålls vikten av att iaktta och härma andra, både lärare och kamra-
ter. I Englands kursplan poängteras betydelsen av reflektion och samtal där 
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barnen ges möjlighet att delge sina tankar, anknyta till vad de har gjort och 
fundera över hur rörelserna kan utvecklas vidare. Barnen bör även ta del av 
varandras rörelser/kompositioner samt professionell dans i verkligheten eller på 
video. Lärarens roll är att leda, hjälpa och stödja barnen exempelvis vad gäller 
att beskriva olika rörelser och rörelsekvaliteter, vilka kroppsdelar som används 
eller att samtala om själva upplevelsen av dansen. 

Traditioner i dansundervisning 
I följande avsnitt Traditioner i dansundervisning beskrivs Englands modell för 
dans i skolan då den uttryckligen har influerat Danshögskolans utvecklings-
arbete. Vidare påvisas de traditioner/principer som ligger till grund för barn-
dansundervisningen i Sverige. Här har jag valt att förhålla mig till verksam-
ma traditioner i dag och inte blickat tillbaks historiskt. En mer ingående 
beskrivning av förgrundsgestalter inom dansen, exempelvis Isadora Duncan 
hade givetvis gett en ytterligare förståelse till dagens ”levande” traditioner. 
Min avgränsning motiveras dock med utgångspunkt från licentiatuppsatsens 
första syfte.  

Englands modell för dans i skolan 
Englands kursplaner för dans har sin utgångspunkt i dansforskaren Jacqueline 
Smith-Autards modell, The midway model – även kallad The art of dance 
model (Smith-Autard, 2002). Smith-Autard lyfter fram ytterligare två modeller 
för dansundervisning som kan sägas vara föregångare till The midway model 
nämligen The educational model och The professional model. The educatio-
nal model förklaras som ”öppen”, barncentrerad och har sin utgångspunkt i 
dansteoretikern Rudolf Laban2. Kännetecknande för denna modell är tyngd-
punkten på processen, den subjektiva upplevelsen och det individuella skapan-
det, utveckling av kreativitet och fantasi samt problemlösning där dansläraren 
ofta fungerar som handledare/vägvisare. Smith-Autard betraktar denna modell 
som ”romantisk” så till vida att dansen blir ett medel för att lära känna sig 
själv, utveckla uttryck och kreativitet samt sociala förmågor i grupparbete. 
”This makes the process of creating and performing dance totally subjective 
and as Best (1985) states, impossible to asses and educate” (Smith-Autard, 
2002, s. 6). I The professional model betonas istället produkten med inrikt-
ning på teknikträning. Eleverna ska bli vältränade och drivna dansare med det 
sceniska framförandet som mål vilket i sin tur kräver daglig träning. Lärarens 
roll i denna modell är expertens/mästarens med eleven som dess lärling. Smith-
Autard hävdar att dansundervisning i skolan måste vara betydligt mer omfat-

_________________________________________________  
2 Rudolf von Laban (1879-1958), tongivande dansteoretiker och lärare. För vidare läsning 
se (Laban, 1975; Preston-Dunlop, 1998; Davies, 2006).  
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tande än tidigare nämnda modeller. I enlighet med Smith-Autard konkretise-
ras modellerna på följande vis: 
 ____________________________________________________________          
EDUCATIONAL  MIDWAY                                            PROFESSIONAL  

Process  Process + Product                                Product  

 

Creativity Creativity Knowledge Knowledge 

Imagination Imagination + of public artistic of theatre dance 

Individuality Individuality conventions repertoire 

 

Feelings Feelings + Skill Skill acquired 

Subjectivity Subjectivity + Objectivity Objectivity 

 

Principles  Principles + Techniques Techniques 

 

Open methods  Open + Closed Closed methods  

THREE STRANDS 

Creating Composition  

Performance   Performing 

Appreciation 

 OF DANCES 

leading to 

ARTISTIC EDUCATION  

AESTHETIC EDUCATION 
CULTURAL EDUCATION 

 

Tabell 1. Tre modeller för dansundervisning. Smith-Autard (2002, s. 27) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Syftet med The midway model är att utveckla både konstnärlig, estetisk och 
kulturell förståelse vilket jag menar är synligt i kursplanen. Smith-Autard för-
klarar vidare att hon ser uppskattning som ett resultat av att skapa, framföra, 
analysera och värdera dans där både känslor, erfarenheter, förståelse och för-
djupning är väsentligt. Arnold (2005) lyfter fram motsvarande synpunkter på 
dansundervisningens innehåll. Arnold menar bl a att en central del i dansun-
dervisningen är att möjliggöra förtrogenhet och förmåga till medvetna estetiska 
bedömningar. Davies (2003) diskuterar The midway model i fråga om dans i 
förskolan och skolan i England. Davies menar att denna modell som utarbetats 
efter mångårig forskning, främst har fått sin genomslagskraft i skolan även om 
den är högst relevant för barn i förskoleåldern. Med utgångspunkt från ”Three 
strands” skriver Davies: 
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Performing can be taken to mean ”to do”, ”to show”, ”to dance”, creating as 

”making”, ”trying out” or ”composing”, while appreciation is the outcome of 

”watching”, ”viewing”, ”talking about” and ”drawing about”dance. 

(Davies, 2003, s. 157) 

 
The midway model är bevisligen skolanpassad men jag anser att The profes-
sional model blir förenklad när begrepp som känslor, fantasi och kreativitet 
saknas. Marner (2005) beskriver att kreativitet företrädesvis förknippas med 
konstvärlden och dess utövare. I The professional model är målet att utbilda 
professionella dansare med det sceniska framförandet som mål där mottagar-
perspektivet bör beaktas. Är det möjligt att gestalta och uttrycka i avsaknad av 
kreativitet, inlevelse och uttryck? Innebär en mästar-lärling tradition enbart 
reproduktion? Marner diskuterar kreativitet med utgångspunkt från ett socio-
kulturellt perspektiv vilket jag finner relevant i relation till modellerna i tabell 1 
och lärande.  
   Enligt Marner uppstår kreativitet även i möten mellan människor i kreativa 
miljöer. Kreativitet är med andra ord inte förbehållet konstnärliga genier – 
vardagen kan betraktas som kreativ. Här finns utrymme för människan att 
kliva utanför givna ramar, fatta egna beslut, ta risker och angripa problem med 
oprövade strategier. I strävan efter att förverkliga drömmar eller idéer är kreati-
viteten en nödvändig ingrediens och hör samman med demokratibegreppet. 
Marner hävdar vidare att kreativitet är intersubjektivt där relationer/samspel 
bidrar till förändring och har betydelse för utvecklande av färdigheter och 
kunskaper. Faktorer som hindrar kreativitet kan exempelvis vara en strävan 
efter likvärdighet, detaljstyrning, negativa ledare eller ett klimat som motverkar 
progression. Detta skulle med andra ord kunna gälla The professional model. 
Vidare: ”Kreativiteten gynnas inte av ensidig frihet, som föreställningen om 
fritt skapande hävdar, utan snarare av begränsningar och problem som måste 
lösas” (Marner, 2005, s. 35). Marner visar även att tradition inte behöver stå i 
motsatsförhållande till kreativitet ”/…/ Det är också viktigt att påpeka att 
beprövad erfarenhet, genrer och språk också är resurser för kreativitet, inte 
endast hinder” (s. 36-37).    
   Arnold (2005) diskuterar komposition relaterat till processerna kreativitet 
och improvisation – båda integrerade i dansundervisningens praktik. Om 
kreativitet skriver han ”Creativity, the other term related to composition in 
dance, emphasizes that dance as an art form involves the search for something 
new /…/” (Arnold, 2005, s. 56). Vidare resonemang överensstämmer med 
Vygotskij (1995) som talar om reproduktiv och kreativ verksamhet. Det senare 
handlar om att förändra och skapa nytt i form av en kreativ omarbetning av 
tidigare intryck och erfarenheter. Kunskaper och erfarenheter kan med andra 
ord betraktas både som resurser och förutsättningar för kreativitet. Genom att 
hänvisa till Wallas kreativitetsmodell, visar Marner (2005) på vikten av förbe-
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redelse, bearbetning/vila, idéfördjupning, tolkning, utveckling och avslutande 
presentation i den kreativa processen.  
   Smith-Autards midway model är omfattande på så vis att den även innefattar 
analys, värdering och fördjupning. För att återgå till The professional model 
och avsaknaden av kreativitet visar Marner att ett mästar-lärling förhållande 
även kan inrymma kreativitet. För att lärlingen ska kunna nå målet fordras hårt 
arbete, kreativitet och förmåga att hitta egna lösningar. ”Kreativitet och lärande 
kan vara samma sak. Skapande och kunskapande hänger ihop” (Marner, 2005, 
s. 46). 

Danstraditioner i Sverige – två principer 
Med anknytning till tidigare nämnda modeller educational/midway och pro-
fessional, finner jag ett liknande teoretiskt motsatsförhållande vad gäller de två 
(dans)traditioner som urskiljs och berör dansundervisning för barn i Sverige, i 
litteraturen definierade som princip 1 och princip 2 (Danshögskolan/Statens 
kulturråd, 1990 ; Ericson, 1996; Vail, 1998; G. Lindqvist, 2004). Hur dessa 
principer eventuellt har utvecklats över tid framkommer inte av nämnda käl-
lor. Jag avser därför att ge en översiktlig sammanfattning av principerna enligt 
tidigare framställning för att sedan lyfta fram hur lärare verksamma vid Dans-
högskolan resonerar i fråga om dansundervisning i dagens skola.  
   Enligt Danshögskolan/Statens kulturråd (1990) beskrivs princip 1 ligga till 
grund för utbildningen av danspedagoger i barndans vid Danshögskolan i 
Stockholm. Sammanfattningsvis har denna princip utvecklats av danspedago-
gerna Birgit Boman och Anne Wigert med teoretisk utgångspunkt i bland 
annat Jean Piaget och Rudolf Laban. Denna princip har influerats av engelsk 
och amerikansk barndans och undervisningen indelas i olika moment som 
kroppsmedvetenhet, rumsmedvetenhet samt rörelsens dynamik och uttryck. I 
princip 1 ingår arbete med kontraster och improvisationer där rörelsekvalitet 
och problemlösning betonas. Barnen ska aktivt utforska ”kroppens möjlighe-
ter, rummets dimensioner samt kraften och tiden” (Danshögskolan/Statens 
kulturråd, 1990, s. 44) och bli intellektuellt medvetna om vad de gör med 
kroppen. Det tematiska arbetssättet är vanligt och danslärarens roll är att inspi-
rera barnen att finna egna uttryck i sin dans. Princip 2 härleds till Eva Dahl-
gren och sedermera Cecilia Björklund Dahlgren – pionjärerna för dans i skolan 
i Skellefteå kommun. I resultatdelen kommer följaktligen en ytterligare be-
skrivning av danstraditionen. Jag avser ändå att lyfta fram det litteraturen 
beskriver för att kunna göra en jämförelse i denna del.  
   Princip 2 härstammar från den ryska danspedagogen Vera Alexandrova, 
verksam i Sverige under 20-, 30- och 40-talen. Alexandrova var klassiskt skolad 
inom baletten och bland annat influerad av psykoanalysen. Ericson (1996) 
påvisar att denna princip existerar i form av en levande danstradition där kun-
skapen har förts vidare från lärare till elev. Eva Dahlgren och hennes dotter 
Cecilia Björklund Dahlgren anses föra danstraditionen vidare. I danstraditio-

  17 



D A N S E N S  P L A T S  I  S K O L A N  
 

nen framhålls förhållningssättet gentemot barnen. Barn lär vidare via härmning 
och imitation där dansläraren har en viktig roll som rörelsemodell. Uttryck, 
upplevelse, fantasi och förmågan till inlevelse betonas och man poängterar 
vikten av individens känslomässiga engagemang. Övningarna och bildspråket 
följer årstidernas växlingar där årstidsdanser anpassade för 120-150 elever 
koreograferades av Eva Dahlgren med utgångspunkt från skolans verksamhet. 
Cecilia Björklund Dahlgren beskrivs sedermera ha utvecklat principen i över-
ensstämmelse med dansundervisningen i skolan. I enlighet med hennes så 
kallade ”chockpedagogik” bör man utgå från barns naturliga behov av rörelse 
och lek. Lusten och glädjen i dansen är central och lektionen innefattas av högt 
tempo och korta moment. Barnens energi tillvaratas på ett positivt sätt och 
övergångarna mellan olika moment sker hastigt för att bibehålla barnens ny-
fikenhet. Enligt denna tradition fyller upprepningen en viktig funktion i bar-
nens lärande. Med avsikt att skapa stämning använder dansläraren ett ”poetiskt 
och måleriskt bildspråk” (Danshögskolan/Statens kulturråd, 1990, s. 46). I 
enlighet med danstraditionen omfattar dansundervisningen såväl improvisa-
tionsmoment som olika danstekniker. I likhet med Alexandrovas ambitioner 
anses det väsentligt att synliggöra dansen i samhället (Ericson, 1996). 
   I litteraturen (Danshögskolan/Statens kulturråd, 1990; Vail, 1998; G. Lind-
qvist, 2004) tydliggörs olika uppfattningar beträffande eventuella skillnader 
mellan principerna. Genomgången indikerar dock olikheter i fråga om under-
visningens innehåll, lektionens uppläggning, lärarens förhållningssätt och 
elevernas lärande. I såväl Sjöstedt Edelholm (2004) samt Sjöstedt Edelholm 
och Wigert (2005) framkommer att den första principen sedermera har influe-
rats och utvecklats enligt den engelska modellen The midway model (se Smith-
Autard). Sjöstedt Edelholm (2004) påvisar vikten av att dans i skolan ska inne-
fattas av mer än själva utövandet.  
 

Förmåga att dokumentera och diskutera dans måste utvecklas. Undervisningen 

bör breddas genom t ex videomaterial, tidningsartiklar, böcker och föreställning-

ar. /…/ Ett faktum är att dansträning tar mycket tid. Men det är ett synsätt som 

utgår från den yrkesinriktade dansarutbildningen. Jag menar att betoningen 

skall ligga på den egna upplevelsen i kroppen men att vissa moment i en dans-

lektion skall utvecklas och inte finnas kvar enbart av tradition. 

(Sjöstedt Edelholm, 2004, s. 101) 

 
Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005) framhåller värdet av den kreativa proces-
sen där kunskap i dans även inkluderas av att se, skapa, utföra och uppskatta 
dans i enlighet med Smith-Autard. De särskiljer mellan vad de benämner som 
att göra likt och att skapa eget och det är i följande resonemang som jag anser 
att dikotomin framkommer mellan de olika principerna då imitation och 
härmning utgör en central del i princip 2.  
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När Sjöstedt Edelholm och Wigert beskriver att göra likt innefattas det av att 
härma eller imitera dansläraren, en kamrat eller exempelvis ett djur. De påstår 
vidare att härma läraren är det minst fruktbara då det utmynnar i ett rätt- och 
fel tänkande. Lärandet omfattas av reproduktion och målet är produktinriktat. 
Att skapa eget handlar följaktligen om ett motsatt förhållningssätt där under-
visningen utgår från ett utforskande arbetssätt och improvisation. I detta fall är 
process och skapande centralt. Forskning har emellertid visat att distinktionen 
mellan olika modeller för lärande inte är självklar. Mästarlärande som exempel 
inbegrips även av reflektion under görandets gång och handlar följaktligen inte 
enbart om imitation (Nielsen & Kvale, 2000; Jernström, 2000). Myndigheten 
för skolutveckling (2003) skriver om meningsskapandets socialisation och 
särskiljer imitation som innefattas av insikt och reflektion, samt imitation i 
form av kopiering. När barn exempelvis skriver av en text (kopierar) kan det 
betraktas som dressyr där innehållsmässig förståelse saknas. När imiterandet 
istället inbegrips av reflekterande uppstår ett meningsskapande. Kopiering kan 
även ge en förståelse för själva skrivandet i den mening att det handlar om 
kommunikation. Reproduktion behöver inte heller betraktas som något sta-
tiskt utan ”/…/ ger ett visst utrymme för tolkningar, förändringar och omfor-
muleringar. Man utgår från en mall eller ett mönster som man håller sig inom” 
(Myndigheten för skolutveckling, 2003, s. 19). Trots att detta handlar om 
skrivande finner jag parallellen till dansundervisning och lärarens roll intres-
sant.  
   Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005, s. 22) uttrycker följande om bildsprå-
ket3: 
 

Bilden får inte skymma upplevelsen. Att föreställa ett lejon så realistiskt som 

möjligt suddar ut den estetiska upplevelsen – lejonkänslan. Det är viktigt att 

hämta bilden ur rörelsen och inte tvärtom.  

 

I relation till bildspråk associerar jag till Vygotskij (1995) som menar att fanta-
sin har sitt ursprung i verkligheten och grundas på erfarenhet. Då barn enligt 
Vygotskij har ringare fantasi än vuxna blir det väsentligt att stimulera barnen 
på olika plan i syfte att vidga deras erfarenheter och möjliggöra skapande. 
Vygotskij talar även om lånad erfarenhet där tidigare upplevelser och kunska-
per kan ligga till grund för nya föreställningar. Detta ger en rimlig förklaring 
till bildspråkets betydelse i dansens lärande. 

_________________________________________________  
3 Jfr med Frye-Mason och Miko (2002) som skriver om ”Critter dance” där barn 
observerar och imiterar riktiga djur på en djurpark. Dansen genomförs på djurparken, i 
naturen till musik från djurens hemland. 
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Perspektiv på lärande och danslärares tillvägagångssätt 
I detta avslutande avsnitt av kapitlet redovisas den sociokulturella teorin och 
behaviourismen där det sistnämnda utgår från förstärkningens betydelse i 
lärandet. Jag menar att båda dessa perspektiv är tillämpbara i relation till läran-
de och dansundervisning. Följande sidor tar upp forskning och utveckling 
inom dansområdet med inriktning mot lärandet i dansundervisningen och 
danslärares tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

Två kontrasterande teorier 
I ett teoretiskt perspektiv på lärande har jag valt två kontrasterande perspektiv; 
den sociokulturella teorin och behaviourismen (med utgångspunkt från Skin-
ner). Teorierna har fått genomslag i Sverige vid olika tidpunkter. Strandberg 
(2006) påvisar ett tydligt sociokulturellt perspektiv i dagens rådande styrdo-
kument. 
   Säljö (2005) tydliggör den sociokulturella teorin genom att först beskriva 
rationalism och empirism – de bakomliggande perspektiv som har influerat 
och fortfarande inverkar på uppfattningar om utveckling och lärande. Enligt 
Sohlberg och Sohlberg (2002) omfattas rationalismen av en orubblig tro på 
människans förnuft och tanke där sinnesintrycken är av underordnad betydel-
se. Motsatt förhållande råder inom empirismen som menar att erfarenheter 
och sinnen är utgångspunkten i bildandet av kunskap. Säljö (2005) härleder 
utvecklingspsykologer som utgår från stadieteorier till rationalismen, och bete-
endepsykologer till empirismen. I det senare fallet är grunden det observerbara 
beteendet. Sohlberg och Sohlberg (2002, s. 188) beskriver vidare: 
 

Det handlar om de mekanismer varigenom människor, genom att utsättas för 

slumpmässig eller planerad påverkan, anpassar sig till den rådande situationen – 

hur inlärningsmekanismerna ser ut i termer av relationer mellan stimulus och 

respons och hur inlärning kan förändras.  

 

I en kunskapsteoretisk utgångspunkt hör behaviourismen till fenomenalismen 
”där ingenting existerar som inte kan verifieras (bestyrkas) med sinnesintryck” 
(Sohlberg & Sohlberg, 2002, s. 51). Med andra ord kan inte forskare, enligt 
behaviouristerna uttala sig om människans medvetande.  
   Oavsett rationalism eller empirism, menar Säljö (2005) att båda dessa per-
spektiv utelämnar den kulturella, historiska och kommunikativa aspekten av 
människan. I ett sociokulturellt perspektiv betraktas verkligheten som en stän-
digt föränderlig process, där kunskaper vidmakthålls och återskapas från gene-
ration till generation. En människa existerar i ett sammanhang där samspelet 
med andra utgör en väsentlig del i lärandet. När Säljö (2005, s. 13) skriver om 
det kollektiva minnet och hur det bibehålls exempelvis i form av texter, drar 
jag paralleller till ”kroppens minne” och danstraditioners bevarande. Då det 
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kollektiva minnet existerar på olika nivåer i samhället ser jag kopplingen till 
dans i skolan och dess utveckling i Skellefteå. Detta är en anledning till att ett 
sociokulturellt perspektiv är av intresse för min studie.  
   Mitt val av behaviourismen är till synes inte lika självklart. Som tidigare 
framkommit utgår danstraditionerna/principerna inom barndans i Sverige från 
Piagets teorier (princip 1) och psykoanalysen (princip 2). Även om behaviou-
rismen troligtvis förkastas av lärare i allmänhet undrar jag hur det ser ut i 
dansundervisningens praktik.  

Lärandet som en integrerad del i sociala praktiker 
Ett sociokulturellt synsätt på lärande kan förstås med hjälp av följande fråge-
ställningar: Hur tillägnar sig människor samhälleliga erfarenheter? Hur lär hon 
sig använda dem i olika sammanhang? Och hur lever insikterna och kunska-
perna vidare? (Säljö, 2005, s. 20)  
   I den kulturhistoriska traditionen eller den sociokulturella, sker lärande före 
utveckling. Det finns inte heller ett automatiskt samband mellan undervisning 
och lärande. Säljö (2000; 2005) lyfter fram andra miljöer av betydelse där den 
primära socialisationen (familjen) tydligt formar individen och lägger grunden 
för lärandet. I västvärlden kan man inte heller bortse från medias roll som 
informationsbärare. Den sekundära socialisationen, förskolan och skolan är 
ytterligare en miljö där barn och ungdomar ges möjlighet att utvecklas och 
lära. Men lärandet sker inte enbart inom skolans väggar, ”/…/ lärande är en 
aspekt av alla mänskliga handlingar och måste förstås som en integrerad del av 
sociala praktiker” (Säljö, 2005, s. 16). Av intresse för forskaren är Säljös be-
skrivning av lärandets process i termer av ”osynlig” och ”tyst”. Det är kommu-
nikativa eller fysiska praktiker som är möjliga att undersöka, och en människas 
agerande bör alltid betraktas utifrån aktuell kontext (Säljö 2000; 2005). 
   Till skillnad från behaviourismen framhåller det sociokulturella perspektivet 
bruket av redskap i form av resurser tillgängliga för människan. Dessa redskap 
(fortskaffningsmedel, datorer, mobiltelefoner) underlättar och bistår männi-
skan. Förutom fysiska (artefakter) finns även språkliga redskap vilket definieras 
som kommunikativa, intellektuella, mentala och diskursiva. Säljö anser dock 
att man istället borde benämna detta som ”kulturella redskap” med såväl ”fy-
siska som intellektuella sidor” (Säljö, 2005, s. 28).  De kulturella redskapen 
utvecklas parallellt och är väsentliga för människan. Man kan betrakta dessa 
som ett lager av mänskliga erfarenheter och kunskaper med vilka vi samspelar, 
omvandlar och bemästrar vår tillvaro (Säljö, 2000). Säljö (2005, s. 24) uttryck-
er att ”/…/ redskapen medierar omvärlden för oss i olika aktiviteter”.  
   Säljö hänvisar till Vygotskij och hans tankar kring redskap och mediering 
vilket sedermera utvecklades av Leontiev. Båda dessa representerade den kul-
turhistoriska skolan med materialistisk/marxistisk grund. Leontievs analys av 
medierande redskap framställs av Säljö (2005, s. 28) enligt följande (figur 1).  
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Figur 1. Analys av medierande redskap. 

 

 
 
 
I samhällets olika verksamheter bearbetar människan/subjektet, objektet vilket 
sker med medierande redskap. Säljö förtydligar detta med ytterligare två figurer 
som jag har valt att presentera på följande sida. Här synliggörs den historiska 
aspekten, med andra ord hur de medierande redskapen förändras över tid 
vilket ger oss möjlighet att få en uppfattning om lärandets premisser i relation 
till samhälleliga förutsättningar.  
   I figur 2 (följande sida), skiljer det flera tusen år vilket tydliggörs vid genom-
läsning av fysiska och intellektuella redskap. Enligt Säljö, interagerar männi-
skan med de medierande redskapen som påverkar hennes tänkande och hand-
lande. I ett jämförande perspektiv påvisar figurerna skillnader i fråga om vill-
kor, resurser och kunskaper. Detta kan även appliceras på andra definierade 
verksamheter, exempelvis skola och dansundervisning. Särskiljandet mellan 
fysiska och intellektuella redskap bör dock enligt Säljö betraktas som analytisk.  
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Medierande redskap Medierande redskap
  
Fysiska redskap Fysiska redskap 
Käppar, hackor, primitiv 
plog 

Spadar, skyfflar, krattor, generatorer, mjölk- 
maskiner, traktor, skördetröska, gödsel- 

 spridare, bevattningsanläggningar, ladugårdar, silar, 
blanketter, handböcker, datorer, Internetresurser, 
övervakningssystem och larm mm. 

Intellektuella redskap 
Kunskaper om hur man 
odlar en begränsad upp-
sättning grödor, hur man 
bevattnar 

 
Intellektuella redskap 

Kunskaper om grödor, avkastning, olika odlingsalter-
nativ och metoder för att odla, ekonomi, bokföring, 
bidragssystem, marknad och så vidare förvärvade 
genom litteratur, handböcker, medier, bondeorganisa-
tioner, kursverksamheter och personlig erfarenhet  

Subjekt Objekt Subjekt Objekt
(bonden)  (jorden)  (bonden)  (jorden) 

Figur 2. Medierande redskap, historiskt perspektiv (Säljö, 2005, s. 29-30).  

 
Vi gör erfarenheter och utvecklar kunskaper i skapandet av kulturella red-
skap. Vårt tänkande har också sin grund i den omgivande kulturen och dess 
kulturella redskap, integrerat i de sociala praktikerna. Tänkandet kan inte 
studeras separat. I fråga om människans utveckling av kunskaper, beskriver 
Säljö (2005) den sociala interaktionen och de kommunikativa processerna 
som basen för lärandet. Säljö framhåller den meningsskapande människan. 

 

/…/ Lärande har ingen orsak, det är en konsekvens av hur människor förhåller 

sig i situationer och vilket stöd de får att göra olika erfarenheter. Mening eller 

innebörd skapar vi genom att använda kulturella redskap som låter oss 

perspektivera omvärlden i enlighet med olika förutsättningar. 

(Säljö, 2005, s. 226) 

 

Sinha (1999) skriver om att lära sig bli lärande. Vad innebär det? Vad tar vi för 
givet i vår föreställning om lärande? Sinha anser att vi bör utmana våra idéer i 
relation till de traditionella perspektiv som existerar. Om man betraktar mäs-
tarlärandet skiljer det sig i hög grad från lärandet i skolan. Detta ska givetvis 
beaktas i anslutning till estetiska ämnen och dans. Sinha beskriver hur det 
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handlar om demonstration av tekniken vilket snarare sker kroppsligt med 
gester än verbalt.  
   Säljö (2000; 2005) framhåller språkets centrala roll där samtalet utgör den 
viktigaste läromiljön. Hur förklarar Säljö detta i relation till mästarlärandet och 
estetiskt lärande? Marner och Örtegren (2003)4 har tidigare kritiserat Säljö för 
det synsätt på bild som framställs i boken ”Lärande i praktiken” (Säljö, 2000). 
För att exemplifiera med ett uttalande av Säljö, uppstår onekligen olika tolk-
ningsmöjligheter. ”Också vid kroppsligt och estetiskt lärande, spelar språkliga 
kategorier en avgörande roll /…/” (Säljö, 2005, s. 227). Här menar jag att 
ordet avgörande är problematiskt. Nielsen och Kvale (2000) framhåller att 
språkets betydelse i mästarlärandet är omtvistad. Engeström (1999, s. 256) 
påtalar ett ensidigt fokus i forskning som rör undervisning. 
 

However, the privileging of language and talk often means that other means and 

modalities of mediation – physical artefacts, body movements and gestures, 

visual images and pictures – are excluded from the analysis. 

 
I detta sammanhang vill jag lyfta fram Heikkiläs (2006) avhandling som speci-
fikt omfattar barn, kommunikation (i form av blickar, tal, gester) och lärande.  

Förstärkningens betydelse i lärandet 
Hur sker då lärandet enligt behaviourismen? Skinner (1984) påtalar miljöns 
betydelse vid lärande även om såväl biologiska olikheter som receptivitet spelar 
in. ”It is always the environment which builds the behaviour with which 
problems are solved, even when the problems are to be found in the private 
world inside the skin” (Skinner, 1984, s. 195). I litteraturen (Smith & Wood-
ward, 1996; Skinner, 1984; Skinner, 2006/1968) framkommer att lärandet 
sker genom operant betingning (process) som innebär en beteendeförändring. 
Skinner förklarade människors beteende i förhållande till konsekvenser, vilket 
benämndes som positiva eller negativa förstärkare. ”When a bit of behaviour is 
followed by a certain kind of consequence, it is more likely to occur again/…/” 
(Skinner, 1984, s. 27). Straff (negativ förstärkare) reducerar risken för att ett 
olämpligt handlande uppstår eller upprepas. Belöningar (positiva förstärkare) 
ökar möjligheterna till önskvärda beteenden. Om en belöning (godis, pengar, 
sitta vid datorn) uteblir för ett barn p g a ”bus”, fungerar det som ett straff. 
När bestraffningen upphör kan liknande effekter som vid belöning inträffa – 
ett beteende som avser att undvika bestraffning. I anslutning till tidsaspekt och 
varaktighet i beteende är det verkningsfullt att förstärka kontinuerligt eller 
periodiskt.  

_________________________________________________  
4 Läs vidare i ”En kulturskola för alla – estetiska ämnen och läroprocesser i ett 
mediespecifikt och medieneutralt perspektiv”, kapitel 2, s. 15-35, som behandlar tre 
forskningsperspektiv på skolans verksamhet.  
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När Skinner (2006/1968, s. 13-14) förklarar undervisningens innebörd gör 
han det i termer av instruktion, konstruktion, ”ett arrangerande av förstärk-
ningsbetingelser” eller ”påskyndande av inlärning”. Skinner hade flertalet 
synpunkter på klassundervisning. Exempelvis menade han att den förstärkning 
som tillämpades var en form av aversiv kontroll vilket medförde att eleverna 
huvudsakligen försökte undvika olust och besvär (dåliga betyg, lärares och 
kamraters ogillande). Vidare ansåg Skinner att läraren använde för få förstärk-
ningsbetingelser alltför sällan. Skinner förordade undervisningsmaskiner där 
följande exempel omfattar hur rytmkänsla kan läras ut av en apparat.  
 

Eleven knackar en rytm samtidigt med apparaten. Till att börja med krävs inte 

absolut samtidighet /…/ men kraven skärps långsamt. Förfaringssättet upprepas 

med olika tempon och rytmer. I ett annat arrangemang upprepar eleven rytmer 

som hörs från maskinen, men inte samtidigt, och åter skärps kraven på exakt 

återgivning successivt/…/. 

(Skinner, 2006/1968, s. 63) 

 
Med anknytning till motivation resonerar Skinner vidare om vad som förstär-
ker eleven i lärandet. Skinner menar att avlägsna mål som behandlar utbild-
ningens nytta, värde eller status inte fungerar som effektiva förstärkare. I fråga 
om avancerat lärande talade Skinner om ”shaping” där olika delar analyse-
ras/tränas och förstärks innan de förenas till en helhet. Denna process jämför-
des med skulptörens formning av en lerklump (Smith, 1996).  

Feedback i dansundervisning 
 

The behaviors classified as good or bad and right or wrong are not due to 

goodness or badness, or a good or bad character, or a knowledge of right and 

wrong; they are due to contingencies involving a great variety of reinforcers, 

including the generalized verbal reinforcers ”Good!” ”Bad!” ”Right!” and 

”Wrong!”.  

(Skinner, 1984, s. 113) 

 

I anslutning till danslärares tillvägagångssätt och lärandet i dans, visar Gibbons 
(2004) på återkopplingens betydelse för att enskilda elever och gruppen som 
helhet ska få en ökad medvetenhet. Om eleverna lär sig lärarens skilda strategi-
er finns möjligheter till egen analys och korrigering av rörelser. Gibbons fram-
håller tre olika syften med feedback: att motivera, förstärka samt korrigera 
eventuella felaktigheter. Detta indikerar en tydlig anknytning till Skinner. 
Gibbons menar vidare att det underlättar betydligt om eleven lär sig ett rörel-
semoment eller en rörelse korrekt innan den blir automatiserad. Det tar tid att 
”lära om” vilket enligt Gibbons kräver exakt feedback. Positiv feedback i form 
av att läraren uppmärksammar eleverna när de utför korrekta rörelser förstär-
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ker, motiverar och möjliggör individuella insikter. Gibbons fortsätter att be-
skriva olika varianter av feedback som ges i en dansundervisningssituation 
vilket jag menar, skiljer sig från flertalet andra undervisningssituationer. 
   Verbala återkopplingar handlar inte enbart om orden i sig utan även röstens 
tonfall, dynamik och sång/rytmik vilket exemplifieras med frasen ”DUM de 
de, DUM de de, dum DAAAH d´dum” (Gibbons, 2004, s. 40). Feedback ges 
även visuellt då dansläraren utför rörelser med hela kroppen eller visar med 
mindre uttryck som hand/armrörelser eller ansiktsuttryck. Bilder, fotografier 
och andra symboler används i undervisningen i likhet med videoinspelningar. 
Förutom verbal och visuell feedback är kinestetisk återkoppling vanlig i dans-
undervisningen vilket innebär att dansläraren korrigerar eleven via fysisk berör-
ing genom att vrida ut ett ben, beröra ryggen, bröstkorgen eller axlarna för 
korrekt hållning. Läraren kan även tillåta sig själv att bli korrigerad av eleverna 
eller låta eleverna känna hur hans/hennes muskler arbetar för att ge ökad för-
ståelse av rörelsen. Kinestetisk feedback bör även förekomma mellan eleverna. 
Gibbons påpekar dock vikten av att eleverna är införstådda och känner sig 
bekväma med denna variant av feedback.  
   Gibbons visar att det finns fyra utmärkande drag i fråga om feedback (s. 40-
41) vilket handlar om värdering/uppskattning ”That was a lovely dance study”. 
Enligt Gibbons fungerar denna form av återkoppling på en emotionell nivå 
och kan stärka eller skada elevernas självförtroende beroende på hur den ut-
trycks. Korrigering/identifiering exemplifierat med ”Your leap should take off 
from the right foot, not the left” leder till (effektivt) lärande men kan inverka 
negativt på elevernas egen förmåga till självkorrigering. Här finns även en risk 
att eleverna sällan eller aldrig känner sig tillräckligt ”duktiga”. Den neutra-
la/beskrivande återkopplingen ”You completed the turn” ger möjligheter till 
reflektion där lärarens bekräftelse skapar utrymme för elevens förmåga att dra 
egna slutsatser. En tvetydig feedback ”That will do” är otydlig och sänder 
dubbla budskap. Uttryckt på rätt sätt, exempelvis med humor menar dock 
Gibbons att den tvetydiga återkopplingen kan fungera motiverande. Nämnda 
kategorier kan även ges visuellt eller kinestetiskt där varierande och medveten 
återkoppling förespråkas.  

Dans och multipla intelligenser  
I anslutning till feedback framkommer att dans omfattar en kroppslig, kineste-
tisk förmåga. Elsner (1999) påvisar att Gardners teori om multipla intelligenser 
har influerat forskning relaterat till konstarter vilket bl a Ericsons (1996) studie 
om dans i skolan tydligt exemplifierar. Mot bakgrund av detta har jag valt att 
redogöra för dans och multipla intelligenser.  
   Såväl Ericson (1996) som Keinänen, Hetland och Winner (2000) refererar i 
sina undersökningar till Gardners teori om multipla intelligenser. Gardner 
definierar intelligens som ”en biopsykologisk potential för att bearbeta infor-
mation som kan aktiveras i en kulturell miljö i avsikt att lösa problem eller 
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skapa produkter som är värdefulla inom en kultur” (Gardner, 2001, s. 40). 
Gardner betraktar intelligenser som ”potentialer” hos människan där det om-
givande samhället har betydelse för individens utveckling av förmågor. Av 
Gardners ursprungliga sju intelligenser härleds den musikaliska, kroppsliga och 
visuella intelligensen ofta till konstnärliga områden. Ericson (1996) redogör för 
den tydliga kopplingen mellan den kroppsligt-kinestetiska intelligensen och 
dans. Ericson beskriver imitationens och reproduktionens betydelse i lärandet 
där dansläraren fungerar som en rörelsemodell. I studien framkommer att 
Ericson har studerat den danstradition som bygger på princip 25. Ericson påvi-
sar vidare att den spatiala intelligensen har stor betydelse i dansundervisningen. 
Den rumsliga aspekten är väsentlig och inbegrips av rummets avgränsning, att 
röra sig i olika riktningar och rumsliga nivåer. Den spatiala förmågan tränas i 
arbetet med former, relationer och avstånd i förhållande till varandra. Ericson 
beskriver följande om upplevelsen av eget utrymme: 
 

Dance movements occur in space, the required size of which differs substantially 

between different dance exercises. The exterior limit for the individual space is 

represented by the contour of the moving body. This personal space, varying in 

size due to actual dance exercise, is available for every pupil even though the 

dance hall can be crowded with children. 

(Ericson, 1996, s. 45-46) 

 
Stevens-Smith (2004) poängterar vikten av att barnen får tid att utforska det 
personliga och allmänna utrymmet. De bör först få lära sig att agera inom det 
personliga utrymmet utan att störas av omgivande gruppmedlemmar. När 
barnen klarar av detta sker övergången till rörelse i det allmänna utrymmet 
vilket är betydligt svårare, särskilt för yngre barn. 
   I Ericsons tvärvetenskapliga forskningsprojekt involverades skolklasser i år 1 
och 2. Ericsons syfte med avhandlingen var bland annat att beskriva danslek-
tioners innehåll och struktur samt barnens uppförande/respons på detta. Vida-
re var hennes avsikt att undersöka vilka aspekter av barns kompetenser som 
påverkades av dansträningen. Studien innefattade ett könsperspektiv där skill-
nader mellan pojkar och flickor noterades. I den aktuella studien undersöktes 
främst den personliga-estetiska aspekten, enligt Ericson till viss del jämförbar 
med den intrapersonella intelligensen. Vidare utarbetades även flertalet variab-
ler för bedömning av musikaliska, sociala och motoriska förmågor. 
   Resultatet visade bland annat att barnen utvecklades i enlighet med de flesta 
variabler vilket var tydligast inom gestik, gestaltning och uthållighet (personlig-
estetisk aspekt). I fråga om eventuella könsskillnader framkom att flickorna 

_________________________________________________  
5 I Ericson 2000, s. 42, påvisas att lektionerna hade liknande uppläggning. Danslärarna 
började med samling, därefter uppvärmning, övningar med grundläggande rörelser/steg i 
rummet, improvisationer, koreograferad dans och avslutning i form av hälsning. 
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hade högre värden än pojkarna vad gäller motoriska och musikaliska aspekter. 
Ericson menar dock att dansundervisningen uppskattades av såväl flickor som 
pojkar även om pojkarna verbalt förnekade dess betydelse. Klasser med gynn-
samma villkor (tillgång till utbildad danslärare, närvarande klasslärare och 
lämplig lokal för aktiviteten) fick bättre resultat i den personliga-estetiska samt 
sociala aspekten än klasser med ogynnsamma villkor. I studien framkommer 
vikten av utbildade professionella danslärare med specifik ämneskompetens. 
Enligt Ericson synliggörs kompetensen i utförandet av rörelser, uppläggning av 
lektionsinnehåll, tillvägagångssätt för att utveckla färdigheter och kontakt med 
elever samt klasslärare.  
    Till skillnad från Ericson som behandlar dans som ett estetiskt ämne (egen-
värde), undersökte Keinänen, Hetland och Winner (2000) om dans kan vara 
ett medel för att utveckla andra akademiska förmågor (instrumentellt): ”Dan-
ce, thus, engages students in many ways, and it is conceivable that because of 
its multifaceted nature, dance, when well taught, can lead to cognitive outco-
mes /…/” (s. 1). De beskriver att dansens positiva inverkan på övrigt lärande 
ofta förespråkas av olika företrädare inom dansområdet (jfr med Lindgren, 
2006; Hanna, 2001, s. 44). Med anledning av detta har de studerat dansens 
effekter bland annat i förhållande till läsning. I undersökningen framkommer 
svårigheten med att dra generella slutsatser om dansens inverkan på andra 
kognitiva förmågor. Keinänen, Hetland och Winner anser att argumenten för 
detta är relativt vaga och efterlyser mer specifik forskning inom området. Jag 
har själv erfarenhet av olika dansprojekt med syftet att stärka och stimulera 
barns språkliga (verbala) utveckling. Utgångspunkten i min C-uppsats (A. 
Lindqvist, 2004) var att undersöka hur förskolebarns fantiserande uppstod och 
uttrycktes i en aktivitet med saga/berättelse och återberättande via dans/rörelse. 
Studien visade att barnen kommunicerade och skapade ett innehåll via 
dans/rörelse där den ordlösa rörelsen och uttrycket i sig var betydelsefullt.  

Vägledning i dans 
Ericson lyfter fram danslärarens professionella förhållningssätt. För att få en 
djupare förståelse av vad det kan innebära, har jag valt att exemplifiera med 
utgångspunkt från en amerikansk studie. Chen och Cones (2003) forskning 
omfattar hur barns kritiska tänkande i rörelseaktiviteter stimuleras genom 
lärarens utformning av uppgifter (presentation/instruktion) inom området 
creative dance6. 

_________________________________________________  
6 I detta fall är begreppet creative dance jämförbart med det vi i Sverige kallar för danslek 
och barndans. I studien definieras creative dance som ett sätt att använda kroppen och 
grundläggande rörelser med avsikt att kommunicera idéer, tankar samt uttrycka känslor. I 
undervisningen ges därför eleverna möjlighet att överföra idéer till rörelser/rörelsesekvenser 
genom ett personligt gestaltande. 
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Enligt Chen och Cone är ett kritiskt förhållningssätt nödvändigt för att utveck-
la skapande och uttrycksfullhet vilket innebär att barnen är koncentrerade på 
uppgiftens utformning, utvecklar rörelsemöjligheter och förfinar danssekven-
ser. I detta har dansläraren en betydelsefull roll. Vid analysen av insamlad data 
konstruerade Chen och Cone 12 olika teman för att identifiera uppgifternas 
utformning, på vilket sätt uppgiften presenterades samt hur instruktionerna 
förmedlades. Följande teman aktualiserades, (s. 3-4):  
 
• Öppen-avslutande uppgift med frågor 
• Begränsad uppgift med rörelseillustrationer 
• Öppen-avslutande uppgift med verbala förslag 
• Öppen-avslutande uppgift med verbala förslag och rörelseillustrationer 
• Öppen-avslutande uppgift med frågor, rörelseillustrationer och verbala för-   
 slag 
• Begränsad uppgift med verbal antydan/ledtråd för att frambringa kvalitet i  
 rörelsen 
• Öppen-avslutande uppgift med verbal antydan/ledtråd för att frambringa  
 kvalitet i rörelsen 
• Begränsad uppgift med bildspråk för att stimulera uttryck i rörelsen 
• Öppen-avslutande uppgift med bildspråk för att stimulera uttryck i rörelsen 
• Vägledning via instruktioner i form av frågor, feedback, verbala antydningar  
 för att stimulera olika respons 
• Vägledning via instruktioner för att stimulera uttryck i rörelsen 
• Uppgift innehållandes sekvenser för att stimulera personlig/originell respons  
 och experimenterande rörelser 
 
För att förtydliga ovanstående teman exemplifieras en öppen-avslutande upp-
gift med verbala förslag och rörelseillustrationer: ”I would like you to make 
your arm into a different straight shape. Think of all different ways you can do 
that [demonstration]” (Chen & Cone, 2003, s. 4).       
   Vidare undersökte Chen och Cone i vilken omfattning barnen responderade 
på uppgifterna relaterat till olika nivåer av kritiskt tänkande uttryckt i rörelse-
aktiviteter. Detta beskrivs i 13 olika kriterier som exempelvis begränsad, avvi-
kande eller originell respons, avvikande respons med kvalitet eller avvikande 
och originell respons med kvalitet. Exempelvis härleds kriteriet originell 
respons med uttryck till följande: 
 

One child lies on his back and sways his body from side to side. One child sits 

on the floor and moves his legs and bottom forward and backward. One child 

bends down on her knees and stretches her arms in front and moves her arms 

close to her body and then moves her arms far from her body.  

               (Chen & Cone, 2003, s. 4) 
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Chen och Cones studie visar att barnen endast utvecklade originella rörel-
ser/rörelsemönster när dansläraren lotsade dem stegvis, via sekvenser genom 
uppgiften. Här tycktes danslärarens vägledning i utforskandet av rörelser kom-
binerat med vidare uppmuntran, leda till originalitet i barnens eget skapande 
av danssekvenser. Barnen påvisade enligt Chen och Cone ett rörelsemässigt 
unikt gensvar när dansläraren presenterade en öppen- avslutande uppgift och 
demonstrerade variationer i att uttrycka dansidéer med verbala förslag, ledtrå-
dar och frågor. I följande exempel utforskar barnen temat hushållsmaskiner 
och en ”smoother” där dansläraren instruerar och visar med rörelser:  
 

You can make your smoothing start high and get low. Maybe you are 

smoothing on the ground. It doesn´t have to be just your hands. What other 

body parts can you get involved? What else can you do? What else? Think of 

something you haven´t used before. Instead of just doing this movement which 

we all know (demonstrates using both hands to do pressing in circular motion 

in horizontal ways). Think of another way. Show us the pressing movement. 

(Chen & Cone, 2003, s. 5-6) 

 

Chen och Cone menar vidare att öppna-avslutande uppgifter utan verbala 
ledtrådar, resulterade i betydligt mer begränsade rörelsemönster. Detta uppstod 
även när uppgiften i sig var begränsande, exempelvis i form av att barnen en-
dast fick fokusera på ett eller två specifika rörelsemoment. Enligt studien tycks 
danslärarens rörelser i kombination med verbalt språk och frågor/ledtrådar 
utgöra en grund för barnens kreativitet och personliga uttryck. Dansläraren 
spelar enligt Chen och Cone, en betydande roll för att barnen på olika sätt ska 
prova rörelser/rörelsemönster, relevanta i förhållande till idéer och känslor. De 
hävdar att danslärare bör använda en mängd skilda strategier för att stimulera 
och hjälpa barnen att utveckla idéer i skapandet av rörelser. En ytterligare 
aspekt som lyfts fram i studien, handlar om lärarens förmåga att lotsa barnen 
vidare vid rätt tidpunkt. Chen och Cone påvisar att utförandet blir ytterst 
begränsat då barnen saknar tidigare erfarenheter och kunskaper om variationer 
i rörelse. Förståelse för rörelsens byggstenar är av största vikt i skapandet av nya 
rörelsesekvenser i dans (jfr med Ericson, 1996; Hanna, 2001; Smith- Autard, 
2002; Sjöstedt Edelholm & Wigert, 2005). 
   För att barnen ska utveckla uttryck och kvalitet i rörelsen bör dansläraren 
även ge respons på rörelseaktiviteterna. Studien indikerar att förfining av ut-
tryck och kvalité var extra påtagligt i övningar där barnen gestaltade olika 
former, utförde rörelsekontraster och uttryckte rörelsen tydligt (sträcka ut, 
krypa ihop, nyttja tempo och kraft). Detta medförde mer estetiskt tilltalande 
rörelser. Enligt Chen och Cone är uttrycket grundat på idéer, tankar och käns-
lor det som skiljer dans från ”enbart” rörelse. Här poängteras dock vikten av 
rörelsekvalité ”Movement quality acts as the bridge that connects movement 
elements and dance expression” (Chen & Cone, 2003, s. 10). 
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Chen och Cone menar att undervisning i kreativ dans inte enbart handlar om 
danslärarens vägledning och uppmuntran till utforskning och skapande. Än 
viktigare är att hjälpa barnen att förtydliga, utveckla och förfina dansrörelserna 
i syfte att göra de mer uttrycksfulla och estetiska. De hävdar att kvalité och 
uttryck ska vara en integrerad del i lärandet som avser personlig tolkning, 
respons och originalitet. När dansläraren exempelvis presenterade en öppen-
avslutande uppgift för att stimulera uttryck i rörelsen gav hon ledtrådar i form 
av liknelser och bilder (öppen-avslutande uppgift med bildspråk för att stimu-
lera uttryck i rörelsen). Detta för att stimulera elevernas uttryck i fråga om 
rörelsekontraster, eller att gestalta och utforma rörelsen maximalt samtidigt 
som de fokuserade på specifika rörelsemoment.  
   Enligt Chen och Cone har danslärarens instruktioner olika syften beroende 
på om eleverna ska arbeta med kvalitet eller variationer i rörelse. Chen och 
Cone anser att (båda) dessa kan inkluderas i lärarens presentation av uppgif-
ten. I studien framgår bildspråkets stora betydelse i kombination med lära-
rens vägledning, för utveckling av kvalitet och personligt uttryck. Ett fantasi-
fullt bildspråk medför att eleverna kan gå vidare i utförandet, med andra ord 
undvika att fastna vid imiterande och härmning. Chen och Cone förordar 
öppna-avslutande uppgifter med möjligheter att kombinera flertalet grund-
läggande rörelser på skilda sätt. I detta bör läraren inledningsvis inrama 
uppgiften för att sedan stegvis vägleda eleverna i att använda olika kroppsde-
lar och grundläggande rörelser i syfte att uttrycka idén. Avslutningsvis bör 
eleverna själva få bestämma vilka kroppsdelar och rörelser som de vill använda.  

Sammanfattning 
Dans är ett komplext och (relativt) outforskat område som inrymmer olika 
traditioner och modeller för dansundervisning. Genomgången av litteraturen 
visar att dans definieras och legitimeras på skilda sätt. Dansen har sin självklara 
plats inom privat och frivillig verksamhet – dans som estetiskt ämne är inte 
obligatoriskt i skolan. Med anledning av detta betonas olika aspekter av dans-
undervisningen. Dansens svaga ställning i svenska styrdokument indikerar ett 
ställningstagande samtidigt som det öppnar för variationer avseende innehåll, 
influenser och tillvägagångssätt. I litteraturen framhålls vikten av den profes-
sionella danslärarens specifika kunskap. Litteraturgenomgången påvisar även 
att skolans kultur och tradition ställer nya krav med anknytning till danslära-
rens profession och lärandet i dans.  
   Mot bakgrund av detta måste dansen förklaras, motiveras, göras tydlig och 
anpassas vilket bör förstås i förhållande till att dansen omfattar en tyst, situerad 
och praktisk kunskap. Studiens två kontrasterande perspektiv ger olika ingång-
ar relaterat till förklaringar av dansundervisningens praktik – båda med syfte 
att bilda kunskap om lärandet i dans. Sammantaget utgör genomgången av 
forskning och litteratur en väsentlig utgångspunkt i denna studie. I följande 

  31 



D A N S E N S  P L A T S  I  S K O L A N  
 

kapitel avser jag att tydliggöra processen och motivera mina val med anknyt-
ning till den empiriska undersökningen.  
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3. DEN EMPIRISKA 
UNDERSÖKNINGEN 

Enligt min erfarenhet växer inte de flesta av de ämnen som väljs ut för 

undersökningar och forskningsfrågeställningar fram ur ett vakuum eller tycke 

och smak, utan är intimt sammanvävda med forskarens djupaste engagemang i 

yrkesliv och samhälle. 

(Ely, 1993, s. 37) 

 

I litteraturgenomgången framgår att det sociokulturella perspektivet baseras på 
att vårt tänkande har sitt ursprung i den omgivande kulturen och dess kulturel-
la redskap, såväl historiskt som socialt. Med utgångspunkt från detta ser jag 
fördelar med mina tidigare erfarenheter och kunskaper inom dansområdet, 
framförallt den Dahlgrenska traditionen (undervisningsprincip 2). Min för-
förståelse, upplevda erfarenhet och kunskap bildar en grund för tolkning, 
analys och slutsatser. Detta kan naturligtvis även betraktas som en nackdel då 
förförståelsen i sig kan utgöra ett hinder vad gäller förmågan att se och tolka 
mönster ”med nya ögon”. För att åter citera Ely (1993, s. 23) ”Vi är alltför 
förtrogna när vi inte kan göra det välbekanta obekant”. I denna process menar 
jag att reflektion i enlighet med Alvesson och Sköldbergs (1994) beskrivning är 
väsentligt. 
 

Reflektion handlar om att fundera kring förutsättningarna för sin aktivitet, att 

undersöka hur personlig och intellektuell involvering påverkar interaktionen 

med vad som beforskas. När man reflekterar söker man tänka kring premisser 

för sitt eget tänkande, observerande och språkanvändande. Reflektion är följ-

aktligen svårt. 

(Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 321) 

 
Upprinnelsen till min undersökning började hösten år 2004 då jag läste och 
sorterade tidningsartiklar från åren 1971-2004, mestadels från ortstidningarna 
Norra Västerbotten och Västerbottens folkblad (tidigare Folkbladet). Samtliga 
artiklar handlade om Bolidens barnbalett, Eva Dahlgren eller dans i skolan i 
Skellefteå. I detta skede väcktes ett intresse för forskning där jag såg flertalet 
möjliga undersökningsområden. I likhet med Backmans (1998, s. 48) beskriv-
ning av ett kvalitativt förhållningssätt fortskred datainsamlingen, vilket seder-
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mera pågick parallellt med utformning av adekvata teorier och begrepp. Med 
anledning av det nya nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan, 
beslutades efterhand att inrikta undersökningen på Skellefteås mångåriga tradi-
tion av dans i skolan verksamhet.  
   Med utgångspunkt från mina forskningsfrågor baserades undersökningen på 
skriftliga dokument, tidningsartiklar, film- och radioinspelningar, enkäter, 
intervjuer och observationer. Under denna period har jag även deltagit i två 
danskonferenser i Piteå (2006, 8-9 februari) samt Skellefteå (2006, 10 novem-
ber). Enligt Ely (1993) kan olika metoder bidra till förhöjd pålitlighet (triangu-
lering). Ely diskuterar även användandet och innebörden av begreppen validi-
tet och reliabilitet (där triangulering utgör en av flera förutsättningar för tro-
värdighet). Einarsson och Hammar Chiriac (2002) menar att begreppen är 
väsentliga och förklarar innebörden bildligt med hjälp av en piltavla.  
 

Om man ser forskningsområdet som en piltavla kan validiteten likställas med 

om forskaren överhuvudtaget träffar piltavlan /…/ Reliabilitet däremot handlar 

om hur samlade träffarna är, exempelvis om två pilkastare (oberoende av 

varandra) träffar på likartat sätt. 

(Einarsson & Hammar Chiriac, 2002, s. 44)  

 
Frågor som omfattar datainsamlingsmetodens ändamålsenlighet, analysernas 
giltighet samt om det som undersökts har sin utgångspunkt i forskningsfrågor-
na, relateras till validitet. Reliabilitet innefattar exempelvis om analysen av data 
är konsekvent samt om resultatet härrör från datainsamlingen. 

Datainsamlingsmetoder, urval och genomförande 
Inledningsvis följer en resumé där jag beskriver forskningsfrågorna relaterat till 
val av metoder. Vidare redovisas en mer detaljerad beskrivning av metoder, 
urval och genomförande.  
   För att undersöka forskningsfrågan som inbegriper vilka huvudsakliga fakto-
rer som möjliggjort dansens tillväxt i Skellefteå kommuns skolor, har jag analy-
serat artiklar från dagstidningar samt studerat litteratur, manus (Eva Dahlgren) 
och dokument. Jag har även genomfört intervjuer och tagit del av en doku-
mentärfilm. Vad gäller den andra forskningsfrågan som behandlar hur dans-
traditionen och traditionen avseende dans i skolan arbetet i Skellefteå förvaltats 
och (eventuellt) förändrats, valde jag att studera litteratur, manus (Eva Dahl-
gren) och dokument. Vidare sökte jag svar på frågan genom intervjuer, enkä-
ter, radioprogram och i viss mån observationer. I avsikt att besvara frågan som 
omfattar vilket lärande som sker i dansundervisningen i skolan, genomfördes 
intervjuer och observationer. Med utgångspunkt från forskningsfråga tre, 
analyserades även radioprogram och enkäter. För att undersöka hur danslärare 
går tillväga för att hjälpa elever att lära, valdes i huvudsak observationer som 
datainsamlingsmetod men även intervjuer.  
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Som tidigare nämnts har datainsamlingen pågått kontinuerligt, parallellt med 
utformning av teorier och begrepp. Forskningsfrågorna har varit ledande i 
bearbetningen och en stor hjälp i sovrandet av data. De två första forsknings-
frågorna har i princip bearbetats parallellt vilket även gäller de två sista. Den 
sista frågan om danslärares tillvägagångssätt särskiljde sig från de övriga då den 
behandlade den faktiska dansundervisningen med observationer som utgångs-
punkt.  

Tidningsartiklar 
Vad gäller tidningsartiklar, studerade jag inledningsvis 47 st (personlig ägo) där 
jag sedan valde ut 11 st med avsikt att ta reda på hur media beskrev Bolidens 
barnbalett. Urvalet grundades på årtal. Aktuella artiklar - i huvudsak från 
ortstidningarna Norra Västerbotten och Västerbottens folkblad – är med an-
ledning av detta från slutet av 60-talet fram till år 1977 då dans i skolan etable-
rades. Flertalet av artiklarna saknade fullständig datering. Som tidigare medlem 
i Bolidens barnbalett har jag i de fall där årtal saknats, gjort bedömningar med 
utgångspunkt från de barn som finns med på bilderna. I vissa fall framskrivs 
åldern på ett eller flera barn vilket har medfört säker datering vad gäller årtal. 
Jag har även kunnat datera med utgångspunkt från artikelns innehåll. 
   Ytterligare två tidningsartiklar valdes ut (1997; 2004) med avsikt att ta reda 
på hur Eva Dahlgren beskrevs av journalister efter avslutad verksamhet i Skel-
lefteå (personlig ägo). Artikeln som beskriver en fullmäktigedebatt (Boström, 
1985) är Eva Dahlgrens. Denna fotades med digitalkamera (textfunktion) när 
jag hälsade på Dahlgren i hennes bostad i Stockholm. Artikeln överfördes 
sedan till datorn. I studien som helhet ingår totalt 14 st tidningsartiklar. 

Dokument, enkäter och litteratur 
Jag har även analyserat material om dans i skolan verksamheten (sammanlagt 
ca 45 s.). Materialet innefattades bland annat av Skellefteå Dans & Balettföre-
nings historik sammanställd av Elisabeth Bohman, ansökan om medel för att 
utvidga och vidareutveckla dans i skolan i Skellefteå kommun, nedtecknade 
önskemål för dansundervisning, musikskolans arbetsplan o s v. Jag tog även del 
av socialdemokraternas kulturpolitiska program, 2003-2006 (lokalt, Skellefteå 
kommun) med avsikt att finna skrivelser gällande dansen.  
   Vidare har jag sammanställt enkäter, besvarade av 15 st klasslärare våren 
2005 där såväl lärare som skolor gavs fingerade namn. Allt material om dans i 
skolan verksamheten samt enkäterna har tillhandahållits av informanten be-
nämnd danssamordnaren. Frågorna i enkätundersökningen är följaktligen 
konstruerade och administrerade av Utvecklingscentrum, Dans i skolan, Skel-
lefteå (bilaga 1). Einarsson och Hammar Chiriac (2002) lyfter fram olika 
aspekter i fråga om enkäter. Exempelvis bör den information som eftersträvas 
vara enkel. Vidare förväntas utformningen av frågor syfta till kompletta och 
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uppriktiga svar. Enkäten i denna studie har öppna svarsalternativ där egna 
formuleringar getts utrymme. Fråga 5 (om kroppsmedvetenhet samt att dans 
främjar annan inlärning) kan tolkas som styrande.  
   I min undersökning läste jag litteratur som beskrev Eva Dahlgren, Bolidens 
barnbalett och dans i skolan. I resultatet finns även en hänvisning till ett per-
sonligt brev skrivet av Eva Dahlgren (1995). Vidare har jag studerat Eva Dahl-
grens ”Balettresan” (1987) samt hennes manus till delar av den bok som gavs 
ut i november 2006 (Dahlgren & Skellefteå museum). I boken ”Barn Dans 
Skola. Från Bolidens barnbalett till dans i skolan för alla” står min då pågående 
licentiatuppsats med i käll- och litteraturhänvisningen. Huruvida min resultat-
del/mitt källmaterial eventuellt har använts i boken är oklart.  

Dokumentärfilm och radioprogram 
Jag har vidare analyserat en dokumentärfilm (Skellefteå Smalfilmsklubb, 40 
min, privat ägo) om Eva Dahlgren och Bolidens barnbalett där vissa delar var 
av betydelse för mina två första frågeställningar samt den sista som avser dans-
lärares tillvägagångssätt. Vidare har jag lyssnat på fyra olika radioprogram från 
1983, 1984, 2005 och 2006 (lokalradio och riksradio). Radioprogrammens 
längd var i genomsnitt ca 20 minuter med undantag från programmet år 2006 
som varade i ca 5 minuter. De äldre radioprogrammen tillhandahölls via Eva 
Dahlgren (november, 2004) som hade dessa inspelade på kassetter. Samtliga 
radioprogram spelades in på mp3 spelare, överfördes till datorn och transkribe-
rades. 

Intervjuer 
Kvale (1997) beskriver intervjun som ett samspel mellan två parter med delat 
intresse. Till skillnad från det vardagliga samtalet innefattar intervjun både 
syfte och struktur. För att anknyta till den sociokulturella teorin kan forskaren 
endast undersöka ”/…/ vad människor säger, skriver eller gör, det vill säga 
kommunikativa och/eller fysiska praktiker” (Säljö, 2000, s. 115). Intervjun 
lämpar sig med andra ord väl som datainsamlingsmetod. I litteraturgenom-
gången framgår också att tänkandet inte kan studeras separat. Det är integrerat 
i de sociala praktikerna.  
   Jag har intervjuat Cecilia Björklund Dahlgren, Eva Dahlgren samt danssam-
ordnaren vid två tillfällen. Första tillfället bör dock snarare betraktas som sam-
tal än intervju. Vad gäller Eva Dahlgren besökte jag henne i Stockholm hösten 
2004. Besöket varade i 4-5 timmar där samtal, inspelningar från radioprogram, 
filmer etc spelades in på minidisc. Vid detta tillfälle kom även Cecilia Björk-
lund Dahlgren på besök och deltog i samtalen. Jag hade innan träffen förberett 
frågeområden som berörde Eva Dahlgrens upplevelser och erfarenheter av Vera 
Alexandrovas undervisning, tradition och bakgrund. Vi samtalade även om 

36 



3 .  D E N  E M P I R I S K A  U N D E R S Ö K N I N G E N  

Dahlgrens yrkesliv som professionell dansare, danslärare och mångåriga verk-
samhet i Boliden och övriga Skellefteåregionen. All data transkriberades. 
   Första besöket med danssamordnaren ägde rum i Skellefteå, juni 2005 på 
musikskolan. Vårt möte varade i ca 2 timmar. Vid detta tillfälle fanns inga 
förberedda intervjufrågor då syftet var att ta del av skrivet material om dans i 
skolan verksamheten. Under genomgången av materialet ställde jag spontana 
frågor. Detta tillfälle spelades in på mp3 spelare och transkriberades. 
   Andra tillfället, november 2005, fick Dahlgren, Björklund Dahlgren och 
danssamordnaren intervjufrågor hemskickade innan intervjun (bilaga 2, 3 & 
4). Min avsikt var att få utförliga svar och bedömde att frågorna krävde efter-
tanke. I detta förfaringssätt finns en vetskap om att frågeställningarna kan ha 
diskuterats mellan informanterna. 
   Vid detta tillfälle genomfördes telefonintervjuer. Jag nyttjade telefonens 
högtalarfunktion och spelade in rösterna med mp3 spelare för att sedan överfö-
ra ljudfilerna till datorn och transkribera materialet. Dahlgrens och danssam-
ordnarens intervju varade i 35 minuter. Intervjun med Björklund Dahlgren 
pågick i 1,30 timmar. Ljudupptagningen var god.  
   Jag föredrar dock att sitta öga mot öga med de personer som intervjuas. I 
detta fall får intervjusituationen en mer avslappnad karaktär ofta med utförli-
gare svar. Jag är av den uppfattningen att så kallad ”icke-verbal” kommunika-
tion (blickar, utformning av talet, kroppsställningar, miljön o s v ) har betydel-
se.  
   Jag genomförde även en intervju med förälder (kvinna) till tidigare dansande 
barn i Bolidens barnbalett. Denna intervju som varade i ca 20 minuter omfat-
tade Eva Dahlgren som person, motiveringen till att föräldern valde att placera 
sina barn i den privata dansskolan, samtal om Eva Dahlgrens koreografier och 
Bolidens barnbalett. Intervjun nedtecknades med penna och papper. 
   I anslutning till observationer av dansundervisning intervjuades tre danslära-
re som benämns danslärare Y, danslärare B och danslärare T. Vi pratade dels 
med varandra mellan de olika lektionerna, även längre intervjuer genomfördes. 
Den längsta intervjun med danslärare Y varade i 35 minuter vilket föll sig 
naturligt då vi hade gemensam lunchrast. Platsen för intervjun blev skolans 
personalrum. Trots att flera personer satte sig i nära anslutning till oss, upplev-
de jag inte att det påverkade innehållet i vårt samtal. Danslärare Bs intervju 
(avskilt rum) blev kortare, ca 15 minuter. Danslärare T intervjuades i gymnas-
tiksalen (innan och efter en lektion), medan vi promenerade, på en pizzeria 
samt i ett lärarrum. Den sammanlagda tiden blev 40 minuter. Intervjuerna 
med danslärare Y och T spelades in på mp3 spelaren och transkriberades. 
Danslärare Bs intervju nedtecknades med penna och papper då minnet var 
fullt i mp3 spelaren. Frågorna utgick från frågeområden (bilaga 5). Vidare 
intervjuades musikskolans rektor i foajén på Folkets hus, Umeå. Samtalet 
varade i ca 25 minuter, spelades in på mp3 spelare och transkriberades (bilaga 
6). 
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Observationer 
Jag har observerat tio skolklasser på tre olika skolor X, A och S i Skellefteå 
kommun, med i genomsnitt 20 st barn i varje klass i åldrarna 6-9/10 år. Sam-
manlagt har ca 200 barn varit involverade i studien. På skola X som ligger 
utanför Skellefteå, observerade jag fem olika klasser, en förskoleklass, två klas-
ser i år 1 samt två klasser med barn i år 3. Treorna i detta fall hade haft dans-
undervisning tidigare när de gick i år 1. På skola A som är belägen i Skellefteå 
(mångkulturell), observerade jag tre klasser där alla barn gick i år 1. På skola S, 
belägen i Skellefteå var intentionen att observera tre skolklasser. Nu visade det 
sig att barnen i år 3 vid detta tillfälle blev bjudna på pizza av musikskolans 
rektor som tack för deltagande under konferensen (Dans i skolan, Skellefteå 
2006, 10 november). Jag följde därför med klassen, deras lärare och danslära-
ren till pizzerian. Trots utebliven observation fick jag ytterligare samtalstid med 
dansläraren. På skola S observerades följaktligen två skolklasser, år 2 och år 1. 
Samtliga lektioner varade i 40 minuter. Anledningen till att det blev just dessa 
tre skolor föll sig slumpmässigt efter muntlig överenskommelse med danslärar-
na. Meningen var att observationerna på de båda skolorna X och A skulle göras 
under samma vecka (innan sportlovet, 2006). Besöket på skola A fick dock 
flyttas fram två veckor då barnen skulle titta på en dansföreställning. Observa-
tionen på skola S genomfördes i slutet av höstterminen 2006. 
   Einarsson och Hammar Chiriac (2002) beskriver olika modeller för grupp-
observationer. Observationer kan exempelvis ha hög eller låg grad av struktur. I 
mitt fall valde jag hög grad av struktur där jag på förhand hade konstruerat ett 
observationsschema med utgångspunkt från forskningsfrågor och teorier. En-
ligt Einarsson och Hammar Chiriac utgår forskaren i detta fall från att liknan-
de situationer och händelser uppstår i samtliga grupper som observeras. Vidare 
lyfter de fram olika fördelar med observation, exempelvis att gruppen uttrycker 
sig genom sitt faktiska handlingsmönster. I relation till mina kategorier i ob-
servationsschemat (bilaga 7) framgår tydligt att detta skulle vara orimligt att 
samtala om i en intervjusituation. Dansundervisning, enligt min uppfattning, 
faller väl in i följande citat: ”Man kan även studera svårfångade fenomen som 
icke-verbalt beteende” (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002, s. 23). 
   Av de kategorier som valdes ut vill jag framförallt klargöra skillnaden mellan 
kategorierna härmning, utforskande, originellt och uttrycksfullt. Härmning 
definierar jag i enlighet med Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005) d v s att 
härma/imitera dansläraren, en kamrat eller exempelvis ett djur. Utforskande 
menar jag handlar om att pröva sig fram och undersöka (olika) rörelsemönster. 
Originellt definierar jag som personligt och särpräglat i förhållande till övriga 
barn i gruppen. I detta fall kan man även tänka sig ett ord som nyskapande 
som jag dock finner problematiskt. Nyskapande i relation till vad? Uttrycksfull 
respons tolkar jag i enlighet med Chen och Cone (2003), d v s tolkning-
ar/upplevelser grundat på idéer, känslor eller tankar. Detta menar jag är synligt 
i rörelser och uttryck.  
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Einarsson och Hammar Chiriac (2002) hänvisar till Patel i fråga om principer 
att eftersträva i en observationssituation. Till detta hör väl definierade kategori-
er, ett praktiskt schema att fylla i, tillämpliga kategorier i relation till syftet 
samt att ”Kategorierna ska vara varandra uteslutande. Ett beteende ska endast 
höra hemma i en kategori” (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002, s. 19). Gi-
vetvis uppstår frågan om det är möjligt att särskilja originell respons från ut-
trycksfull. I detta bör man vara medveten om att observatören/forskaren utgör 
en presumtiv felkälla. 
   Tanken var också att jag skulle prova observationsschemat i en dansunder-
visningssituation, vilket rekommenderades av min handledare. Försöksobserva-
tionerna utgick emellertid på grund av tidsbrist. Första lektionen på skola X 
blev därmed första tillfället med observationsschemat. Jag kände mig dock väl 
förberedd och min mångåriga erfarenhet av dansundervisning i frivillig och 
obligatorisk verksamhet upplevdes som en gynnsam utgångspunkt. Exempelvis 
vet jag hur danslärare vanligtvis lägger upp sina lektioner (jfr Ericson, 2000). 
Jag observerar även kontinuerligt lärarstuderande som läser kurser i dans och 
rörelse. Dessa kurser brukar innefatta redovisningar där studerande genomför 
moment i dans och rörelse med övriga studenter. I enlighet med Einarsson och 
Hammar Chiriac upplevde jag att observationsschemat fungerade mycket väl. 
   Jag spelade även in röster och musik med min mp3 spelare som komplette-
ring till observationsschemat. Detta valdes av flera anledningar. Framförallt 
fick jag alla instruktioner inspelade och kunde därmed fokusera på danslära-
rens röst, dynamik och tonfall i efterhand. Den inspelade musiken hjälpte mig 
även att minnas övningarna. På skola X saknades inspelning på övningen 
Kroppsdelar, 4 hörn samt Improvisation/rymden. Vi detta tillfälle hade jag 
förmodligen tryckt in pausknappen när jag flyttade mp3 spelaren. Detta upp-
täcktes efter avslutad lektion vilket gjorde att jag snabbt ögnade igenom obser-
vationsschemat för eventuell komplettering.  
   På skola A slutade mp3 spelaren att fungera ca 5 minuter in på den sista 
lektionen. Detta uppdagades omedelbart. Istället för att börja laborera med 
mp3 spelaren fortsatte jag att följa lektionen med utgångspunkt från observa-
tionsschemat. Vid detta tillfälle var minnet fullt i mp3 spelaren, något som jag 
givetvis borde ha tänkt på innan. Då lektionerna på skola A var i det närmaste 
identiska, är min uppfattning att observationsschemat gav tillräckligt underlag 
för insamling av data.  
   Ljudkvalitén på skola S blev något sämre än de övriga då danslärare T prata-
de ganska lågmält. Sammanfattningsvis är tekniken väsentlig att beakta inför 
framtida forskningsstudier.  
   Jag anser att ljudupptagning och observationsschema har varit ett bra alterna-
tiv till videoinspelning. Nackdelen är det faktum att ett observationsschema 
inte går att spola tillbaks. Jag har fått förlita mig på det redan observerade. Den 
danslärare som läste igenom och gav respons på resultatdelen skrev följande 
”/…/ och tycker att du har fått fram lektionerna på ett mycket bra sätt”. 
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Då min avsikt var att ta reda på vilket lärande som sker i dansundervisningen 
samt danslärares tillvägagångssätt, finner jag det väsentligt att redogöra för 
danslärarnas utbildning och erfarenhet av dansundervisning i skolan.    
   Danslärare Y är utbildad vid Danshögskolan i Stockholm och arbetade våren 
2006, 75 %, enbart med dans i skolan vilket omfattade 17 st olika skolklasser 
varje vecka. Danslärare Y började undervisa i skolan år 1998. Danslärare B har 
en rysk fyraårig danslärar- och koreograf utbildning och arbetade 50 % med 
dans i skolan (13 st skolklasser varje vecka). Utöver dans i skolan undervisade 
hon i Piteå på Svenska Balettskolan samt Danslärarutbildningen vid Musik-
högskolan. Danslärare B arbetade även inom den frivilliga verksamheten för 
Skellefteå Dans & Balettförening. Danslärare B började arbeta med dans i 
skolan år 2000. Danslärare T är utbildad vid Danshögskolan i Stockholm och 
började med dansundervisning i skolan år 1993, direkt efter avslutad utbild-
ning. Danslärare T har sedan dess arbetat i Skellefteå med avbrott från dans-
träning i New York, danslärartjänst på gymnasiet i Stockholm, och turné i 
skolorna med sin dansgrupp. Även danslärare T har arbetat på Danslärarut-
bildningen vid Musikhögskolan i Piteå. Hösten 2006 arbetade danslärare T 75 
% med dans i skolan och 25 % med Dansväxthuset (ny satsning inom den 
frivilliga dansverksamheten i Skellefteå).  

Databearbetning  
Forskningsfrågorna har varit ledande vid bearbetning av data. Detta medför att 
jag har fått sovra i materialet. Vad gäller Eva Dahlgren och Bolidens barnbalett 
finns en stor mängd datamaterial att tillgå, dock inte relevant för syftet med 
min forskning. 
   Det inspelade materialet och observationerna transkriberades i direkt anslut-
ning till genomförda observationstillfällen. Heikkilä (2006) som har bedrivit 
forskning om barns kommunikationsformer, beskriver hur hon lämnade sitt 
inspelade videomaterial i drygt ett halvår innan analys påbörjades. I mitt fall 
kändes det nödvändigt att starta detta omedelbart medan jag kom ihåg vad jag 
hade sett. Första steget innebar ett sammanförande av observationsprotokoll 
och ljudupptagning för vidare transkribering. När detta var klart följde en 
jämförelse mellan skola A och X för att finna en möjlig struktur i redovisning-
en av datamaterialet. Skola S tillkom ett halvår senare vilket medförde vissa 
förändringar i den ursprungliga strukturen.  

Forskningsetiska principer 
Det finns flera skäl att diskutera forskningsetik i relation till min studie. I min 
avsikt att synliggöra och bilda kunskap om dansen i Skellefteå valde jag att 
benämna orten vid dess namn. Skellefteå är unikt med 30 års erfarenhet av 
obligatorisk dansundervisning i skolan. Sammanlagt intervjuades åtta personer 
där jag bedömer att alla utom föräldern är identifierbara. 
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Mitt medvetna urval av informanter utgick från syftet att undersöka och öka 
kunskapen om dansens tradition och utveckling. I detta var två personer givna 
– Eva Dahlgren och Cecilia Björklund Dahlgren –  vilka startade dans i skolan 
verksamheten i Skellefteå. Med anledning av undersökningens uppläggning 
och innehåll fann jag det omöjligt att inte identifiera dessa två. Deras pionjär-
arbete kändes dessutom angeläget att lyfta fram. Informanten som benämns 
danssamordnaren var ytterligare en viktig länk i syftet att söka svar på mina 
forskningsfrågor.  
   I fråga om dansundervisningen fanns vid undersökningens början två verk-
samma danslärare att tillgå. När en ytterligare danslärare återkom hösten 2006 
valde jag att inkludera henne i undersökningen. Att välja en verksamhet i 
Skellefteå där samtliga informanter känner varandra kan innebära eventuella 
implikationer avseende studiens resultat. När alla utom en informant är identi-
fierbara finns möjligheten att det inverkar på de svar som förmedlas under 
intervjusituationerna. Hur ärlig kan eller vill man vara om det eventuellt får 
konsekvenser för vidare samarbete? I detta finns ett ansvar hos forskaren att 
strikt förhålla sig till studiens syften.  
   Under licentiatuppsatsens slutförande erhöll jag även en doktorandtjänst i 
Pedagogiskt arbete vilket innebär forskning i ytterligare två år. Hypotetiskt 
finns en risk att detta inverkar på forskarens kritiska förhållningssätt om avsik-
ten är att genomföra fortsatta undersökningar på samma ort. 
   Jag har i enlighet med Forskningsetiska principer inom humanistisk- sam-
hällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet) tagit del av informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet och noga över-
vägt de beslut som fattats under undersökningens gång. Beslutet att namnge 
två personer togs i samråd med min handledare och berörda parter. Samtliga 
informanter har också blivit informerade om undersökningens syfte, att de är 
identifierbara (ej föräldern) samt deras rättigheter att avbryta sin medverkan. 
Av de åtta intervjuade personerna har alla utom föräldern och musikskolans 
rektor lämnat in namnunderskrifter med anledning av studiens uppläggning 
(bilaga 8 & 9). Rektorn ansåg inte att hon behövde skriva under något papper 
vilket motiverades med att hon ”står för sina åsikter”. Namnunderskrifterna 
förvaras inlåsta. Informanterna har slutligen blivit erbjudna att läsa manuskrip-
tet och komma med synpunkter vid eventuella missförstånd eller felaktigheter. 
Resultatdelen skickades ut i juni år 2006 med bifogat svarskuvert. Efter munt-
lig påminnelse till samtliga fick jag tillbaks ett exemplar. En av danslärarna 
kom med förslag på tre mindre ändringar som rörde hennes egna personliga 
formuleringar. I nästa utskick till informanter från hösten 2006, valde jag att 
istället lämna min mailadress och telefonnummer för vidare kommentarer. Här 
fick jag synpunkter från en informant via mail gällande direkta citat. Detta 
godtogs i likhet med den första informanten och inverkade inte innehållsmäs-
sigt på undersökningen. Samma informant mailade även kommentarer som 
rörde en felformulering. Här hade jag med utgångspunkt från informanternas 
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uttalanden valt en formulering som inte blev riktigt korrekt. Jag ändrade detta, 
mailade informanten och fick ett ”ok” som svar. Vidare har informanter på-
mints om att ge respons via mail eller muntliga överenskommelser. Då detta 
har uteblivit tolkar jag att resultaten som presenteras är godtagbara. Med an-
ledning av studiens karaktär har jag varit noga med att citera ordagrant. Enligt 
min uppfattning handlar kontakten med informanterna om forskarens pålit-
lighet. Ely skriver följande: 
 

Hela företaget måste grundas i etiska principer om hur fakta samlas in och 

analyseras, hur ens egna antaganden och slutsatser kontrolleras, hur deltagarna 

engageras, och hur resultaten förmedlas. 

(Ely, 1993, s. 105) 

 

I fråga om observationer av dansundervisning med skolklasser har samtliga 
föräldrar informerats (bilaga 10). I samråd med handledare ansåg vi att under-
sökningen inte var av etiskt känslig karaktär varvid jag valde att inte samla in 
föräldrars underskrifter. Vid samtliga observationstillfällen har klasslärarna 
varit underrättade om mitt besök. Jag har även presenterat mig för varje klass 
och berättat varför jag har suttit med på deras danslektioner.  
   I de fall där jag använder egennamn på barn är dessa fingerade. Detta gäller 
observationer av dansundervisning med undantag från filmsekvensen ”Instude-
ring av Järven och riporna” där Eva Dahlgren undervisar.  
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4. TILLVÄXT, TRADITION OCH 
LÄRANDET I DANS 

Kroppen är vår hemvist. Kroppen är vår utgångspunkt. Tiden finns bara när vi 

definierar den och i förhållande till rumsbegreppet så befinner vi oss alla 

någonstans. Så rör vi oss bland våra minnen och erfarenheter, tar sats och skapar 

oss nya.  

(Lilja, 2000, s. 14) 

 

I följande resultatpresentation avser jag att behandla vilka huvudsakliga fakto-
rer som har möjliggjort dansens tillväxt i Skellefteå kommuns skolor, hur dans-
traditionen och traditionen avseende dans i skolan arbetet i Skellefteå har 
förvaltats och (eventuellt) förändrats samt vilket lärande som sker i dansunder-
visningen i skolan. Kapitlet är indelat i tre olika avsnitt Dansens tillväxt, Dans-
tradition och tradition avseende dans i skolan arbetet samt Danslärarens roll och 
dansens lärande vilka korresponderar mot nämnda forskningsfrågor. Efter varje 
avsnitt följer en sammanfattning. Kapitlet avslutas med en övergripande analys 
av verksamheten (dansundervisning i skolan).  

Dansens tillväxt 

Eldsjälen 
Med anledning av det stora inflytandet som Eva Dahlgren har haft över dan-
sens utveckling och tradition inom privat och kommunal verksamhet i Skellef-
teå kommun, finner jag det väsentligt att ge en historisk bakgrund. Min avsikt 
är att göra en beskrivning där personen Eva Dahlgren framträder men också 
lyfta fram olika faktorer som medverkade till att dansen kunde spridas.  
   När jag har studerat artiklar från dagstidningar (t ex Åberg, 1997 och Lång-
dahl, 2004), läst förordet till Eva Dahlgrens bok ”Balettresan” (Häger i Dahl-
gren, 1987) pratat med föräldrar till tidigare dansande barn, lyssnat på radio-
program och föredrag beskrivs Dahlgren med orden eldsjäl, pionjär, grundare 
eller banbrytare. I ett kort inslag på lokalradions nyheter uttalade Ulf Lund-
ström, verksam vid Skellefteå museum följande:  
 

Det är ju nånting som är unikt för Skellefteå med den här typen av verksamhet 

och allting bygger ju egentligen på Evas engagemang som har byggt upp det här 
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från grunden… den här obändiga eldsjälen som får ta allt slit och jobb men som 

till slut möter anklang då i samhället /…/. 

(Lokala nyheter, P4 Västerbotten, 2006) 

 
Enligt synonymordboken (synonymer.se) är eldsjäl detsamma som exempelvis 
entusiast och drivande kraft. Vid analys av intervjun från november år 2004 då 
Eva Dahlgren var 89 år gammal, finner jag mycket som styrker denna bild 
såväl i tidigare inspelade radioprogram som hennes uttalanden under den 
eftermiddagen. När vi talade om begreppet eldsjäl valde hon att beskriva sig 
själv som ”uthållig”. Dahlgren menade vidare att hennes drivkraft under alla år 
har varit glädjen och lusten i dansen samt samarbetet med barnen.  
   I Skellefteå Dans & Balettförenings historik samt andra protokoll och texter 
som jag har studerat, framhålls Eva Dahlgren vara den person som introduce-
rade dans som konstform i Skellefteåregionen (Bohman, 2004; 2006). Detta 
var i mitten av 60-talet då Eva Dahlgren med familj bosatte sig i brukssamhäl-
let Boliden. Eva Dahlgren hade vid den tidpunkten bland annat en bakgrund 
som elev för den legendariska ryskan Vera Alexandrova i Stockholm, och som 
statligt anställd klassisk dansös vid operan i Rom. I Boliden – beskrev Eva 
Dahlgren – startade hon omedelbart en privat dansskola där dansstudion var 
belägen i familjens bostad, den gula läkarvillan. Vid intervjuerna framkom att 
Dahlgren ville att hennes dansskola skulle vara en tillflyktsort för barnen där de 
”kunde vara sig själva och upptäcka hur de var”. Dahlgren menade att man 
precis som i musiken skulle kunna ”vila i dansen” eller föreställa någon annan. 
Hon berättade vidare att det mest betydelsefulla var att ”man var en i gruppen” 
till skillnad från att ”man var en grupp som träffades samman” även om det var 
roligt. En förälder till dansande barn i Boliden uttryckte: 
 

Jag minns inte hur jag fick reda på dansen. Det sprids ganska fort. Anledningen 

till att mina barn började dansa… man tyckte det var fantastiskt att det fanns. 

Det var status också, fint att dansa och barnen skulle få bra hållning. Sedan 

tyckte Eva så mycket om mina barn /…/. Vi var otroligt fascinerade av henne… 

och hon var väldigt annorlunda och hade idéer.  

(Intervju, förälder) 

 
I ett tidigt skede bildades också barngruppen Bolidens barnbalett som till en 
början bestod av barn bosatta i Boliden och Skellefteå.  Eva Dahlgren förklarar 
bakgrunden till uppkomsten i boken ”Dans i skolan” (Danshögskolan/Statens 
kulturråd, 1990, s. 19) där hon tillskriver en text av Bengt Häger som betydel-
sefull. Häger uppmanade alla medlemmar i Danspedagogförbundet att sprida 
dansen på den plats där man bodde.  I dokumentärfilmen ”Bolidens barnba-
lett” (Skellefteå Smalfilmsklubb, 1980-1981) berättar Eva Dahlgren hur barn-
baletten började formas när hon ”tog en grupp barn” till sjukhus och ålder-
domshem för att dansa. I filmen lyfter Dahlgren fram vikten av att sprida 
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glädje genom dansen vilket hon även påtalade i mina intervjuer men även i 
exempelvis Norra Västerbotten (Långdahl, 2004). I intervjuerna beskrev Eva 
Dahlgren Bolidenbalettens betydelse i fråga om att synliggöra dansen ”vi var ju 
ihärdiga, vi dansade ju oerhört mycket överallt”. 

Media 
Såväl Eva Dahlgren som Cecilia Björklund Dahlgren pratade vid intervjuerna 
om hur ortstidningarna ofta uppmärksammade Bolidens barnbalett. Björklund 
Dahlgren uttryckte att Eva Dahlgren i ett tidigt skede hade en väldigt bra 
kontakt med främst Norra Västerbotten som gjorde reportage när Bolidens 
barnbalett dansade i olika sammanhang. Hon menade vidare att detta var 
betydelsefullt då beslutsfattare, politiker och tjänstemän i den kommunala 
byråkratin sällan kommer ut och ser vad som händer inom barnkulturen - de 
läser däremot sin dagstidning. Av de 11 st artiklar som jag har studerat från 
slutet av 60-talet och fram till år 1977 (varav några av artiklarna från Norra 
Västerbotten och Folkbladet saknar fullständig datering) skrevs bland annat 
om besök på lasarettet i Skellefteå (”Småbarnsbalett”, 1968), trivselkväll i 
Lövånger (Tussan, 1971), Folkan i Jörn (Bure, 1976) och uppvisning på ung-
domsgård för pensionärer och lekskolebarn (”Bolidens balettskola”, 1975). 
Tidningarna rapporterade även om Bolidens barnbaletts medverkan på Bar-
nens dag i Skellefteå (Lundström, 1971). ”Världsstjärnan” Josephine Baker 
bjöds in via tidningen Folkbladet (Lundström, 1971) till lekskolan i Boliden 
där Bolidens balettbarn dansade. Vidare skrevs om TV-inspelningar med Boli-
dens barnbalett inför programmet Musikresan i TV 2 (Schönstedt, 1974) samt 
barnprogrammet Halv fem (”Skelleftebarn dansar”, 1972/1973). Resor gjordes 
även till Finland och Norge med initiativ från Kulturnämnden där Jakobstad 
var vänort till Skellefteå. I en artikel från Jakobstads tidning (Jacob med ögat 
och örat, 1971) uppmärksammades barnbaletten som hade föreställning under 
”Skellefteveckan”. Vid detta tillfälle var Bolidens barnbalett en del i Skellefteås 
övriga presentation av sin stad (Dahlgren, 1987). År 1974 reste Bolidens barn-
balett till Spanien i två veckor för att besöka en dansskola på Ibiza vilket Norra 
Västerbotten rapporterade om (”Bolidens barnbalett dansade”, 1974). År 1977 
(Lord) fick dansskolan stort utrymme i tidningen då det skrevs om en vårav-
slutning samt Skellefteås kommande kommunala dansskola.  
   Vid en närmare analys finns i samtliga artiklar utom ”Barnbalett och turism” 
(Jacob med ögat och örat, 1971) en eller flera bilder på de medverkande bar-
nen i anslutning till texten. I en artikel, ”Småbarnsbalett” (1968), syns även 
Eva Dahlgren. Hälften av bilderna representeras både av flickor och pojkar. 
Innehållsmässigt återkommer teman som innefattar de medverkande barnen, 
föreställningen och publikens reaktioner, kostymval samt beskrivningar av Eva 
Dahlgren. Barnen skildras som näpna, duktiga, charmfulla, professionella och 
är uppskattade. De definieras även som kattviga småttingar, småtöser och 
smågossar. Vad gäller publikens reaktioner och föreställningen används ord 
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som bejublad, knep många livliga och spontana applåder, publiksuccé, popu-
lärt inslag och förtjust publik. Journalisterna skriver även om kostymerna och 
menar att barnen är vackert klädda, att kostymerna har skira färger och är 
fantasirika. Ytterligare ord som förekommer är färgsprakande kreationer. Eva 
Dahlgren slutligen strävar efter det enkla och naturliga och benämns som 
ledarrinna, danspedagog, koreograf och allaktivist. Hon kan också ”konsten att 
hålla samman 40 livliga småttingar utan att det ser ut som om hon anstränger 
sig” (”Småbarnsbalett”, 1968). 
   Danssamordnaren framhöll vid intervjuerna, vikten av att Eva Dahlgren 
redan var etablerad inom den frivilliga dansen och på så vis ”gjorde sig ett 
namn” med Bolidens barnbalett. Danssamordnaren uttryckte en glädje över att 
Eva Dahlgren sedan så småningom började arbeta i skolan med dans. 

Försöksverksamhet 
Enligt Cecilia Björklund Dahlgren var Skellefteå kommun först i landet med 
dans på skolschemat i den obligatoriska undervisningen. Det hela startade med 
att Eva Dahlgren i mitten av 60-talet bedrev dansundervisning på flertalet 
daghem vilket samordnades av socialförvaltningen. Eva Dahlgren berättade i 
intervjuerna om ett möte med den socialdemokratiska riksdagskvinnan från 
Boliden vid namn Hagar Normark. Normark hade deltagit under ett danstill-
fälle på lekskolan i Boliden vilket resulterade i att Normark skrev en motion 
om att alla barn borde få ha dans i skolan också. I en publicerad kort intervju 
med Normark, (Dahlgren & Skellefteå museum, 2006) framkommer att mo-
tionen skrevs år 1970 och upplevdes kontroversiell i Västerbotten.  
   I intervjuerna beskriver Dahlgren att hon vid denna tidpunkt hade tröttnat 
på den vanliga modellen av dansskola ”när det kom små flickor med fina roset-
ter och mamman hade drömt om att hon själv skulle dansa”. I skolan, menade 
Dahlgren fanns barnen redan i samlad grupp, i en välkänd miljö med lika 
många flickor som pojkar. Dansen i sig skulle också underlätta kontakten och 
avdramatisera mötet mellan flickor och pojkar. Sedan tyckte Dahlgren att det 
var bättre om en person kom dit istället för att ”det skulle åkas i 25 bilar”.  
   I boken Dans i skolan (Danshögskolan/Statens kulturråd, 1990, s. 19) berät-
tar Eva Dahlgren att hon önskade initiera en kommunal dansskola efter att ha 
läst om den kommunala dansskolan i Solna under ledning av Birgit Boman 
med start år 1967. Detta återkom Björklund Dahlgren till under intervjuerna 
och beskrev att den första kommunala dansskolan i Solna var under eftermid-
dagstid och att barnen som kunde välja instrumentspel också erbjöds dans. På 
samma vis uppvaktade Eva Dahlgren musikskolan i Skellefteå vilket medförde 
att flera orter utanför tätorten Skellefteå som exempelvis Bureå, Byske, Skellef-
tehamn och Boliden fick dansundervisning eftermiddagstid under ledning av 
danslärare. Detta pågick som försöksverksamhet under några års tid. Vid inter-
vjuerna beskriver Eva Dahlgren denna period som oerhört svår och kampfylld. 
”Det var ju att gräva i oplöjd mark”. Det fanns ingen modell för dans i skolan 
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och Dahlgren uttryckte att hon som danslärare fick ändra på sig. ”Jag kunde ju 
inte ställa alla de här pojkarna vid stången och göra pliéer”. Mottagandet bland 
lärarna var också varierande. I ett personligt brev från Eva Dahlgren (1995) 
skriver hon några rader om lärarna i skolan. Dahlgren framhåller att hon ofta 
mött förstående och roade lärare som det varit lätt att samarbeta med. Men i 
början var lärarna i Skellefteå och byarna ibland rädda, och tyckte att ”man 
kom in som någon specialitet”. Dahlgren beskriver:   
 

Jag blev förvånad över oredan i skolan. All disciplin och de vuxnas auktoritet var 

borta. Man måste skrika för att göra sig hörd. Det var en ständig kamp för att 

genomföra något som liknade en lekfull danslektion. 

(Dahlgren, 2006, s. 28) 

 

Björklund Dahlgren berättade vidare i intervjuerna, att hon tillsammans med 
Eva Dahlgren blev ännu mer drivande år 1977 då obligatorisk dansundervis-
ning för helklass genomfördes7. Levi Bergström, tidigare ordförande i kultur-
nämnden, beskriver debatten i kommunfullmäktige inför beslutet om dans i 
skolan. ”I den framkom bland annat att inte någon av de missbrukare som var 
intagna på Hasselakollektivet var danskunniga” (Dahlgren & Skellefteå muse-
um, 2006, s. 116). 
   Björklund Dahlgren och Dahlgren hade vid denna tidpunkt en halvtidstjänst 
var och åkte runt på skilda håll till de olika skolorna. Båda saknade körkort.  
 

/.../ så vi var runt i väldigt många skolor och sen var Eva i andra skolor, och 

ingen av oss har ju körkort och hade inte heller då. Så att först åkte vi från 

Boliden till Skellefteå och sen så var det lite roligt, våra bussar… vi kunde sitta i 

varsin buss och vinka till varann så åkte vi ut som dansfrämjare, dans-

missionärer. 

(Intervju, Björklund Dahlgren) 

 
Arbetet handlade enligt Björklund Dahlgren om att påverka på skolledarnivå 
för att få dansundervisningen obligatorisk vilket beskrevs som ”väldigt, väldigt 
knepigt”. 
 

Det var ju såna här saker, du tänker dig att skulle man verkligen få dansa på en 

timme som var svenska eller matte eller så. Det var ju inte helt säkert att det 

skulle vara möjligt utan man skulle få gå till dåvarande skolöverstyrelsen och 

_________________________________________________  
7 Enligt ”Dans i skolan i Skellefteå kommun, 1990-1997” har dansundervisningen sedan 
år 1977 omfattat i snitt 400-500 elever per år. Under vårterminen 2000 dansade 960 
elever en lektion/vecka fördelade på 14 skolenheter samt 55 skolklasser. Enligt uppgift från 
musikskolans rektor (28 september, 2006), dansar drygt 600 barn hösten år 2006 på 16 
skolenheter med 50 skolklasser involverade. 
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skriva och be om det här. Så det var lite knepigheter rent formalia, men vi 

kunde påverka skolledarna. 

(Intervju, Björklund Dahlgren) 

 
Björklund Dahlgren poängterade även att initiativet till dans i skolan i Skellef-
teå kommun klart och tydligt kom från danslärarna, inte som ett politiskt 
beslut. Vid intervjuerna med danssamordnaren betraktade han denna första 
period som en demokratisk handling ”jag menar man var ju ute i byskolorna. 
Det startade ju inte i centrala stan endast”. Danssamordnaren lyfte även fram 
betydelsen av Eva Dahlgren och hennes dotter Cecilias insatser för etableringen 
av dans i skolan i Skellefteå kommun. Det var de som förde arbetet vidare 
under den första perioden där Cecilia Björklund Dahlgren arbetade både 
kommunalt och rikstäckande. Björklund Dahlgren berättade i intervjuerna att 
hon år 1978 som nyutbildad danslärare vid Danshögskolan arbetade halva 
veckan i Skellefteå och andra halvan i Enköping. Efter två års pendlande fanns 
inte möjlighet att vara kvar i Skellefteå då hon byggde upp dans i skolan verk-
samhet i Enköping vilket omfattade 21 grundskolor. Danssamordnaren poäng-
terade även att en viktig, grundläggande faktor för etableringen av dans i sko-
lan handlade om hög pedagogisk kvalitet. Dahlgrens (Eva och sedermera Ceci-
lia) var professionella och till yrket utbildade danspedagoger vilket gav ett bra 
underlag för det fortsatta arbetet. Dahlgren blev också vid denna period tvung-
en att få formell behörighet för att undervisa i skolorna. ”Det räckte inte med 
mina recensioner om föreställningar från Operan i Rom och Neapel eller TV-
uppträdanden i Paris” (Dahlgren, 2006, s. 29). Dahlgren gick därför en kurs 
vid Koreografiska institutet vid Kungliga Musikaliska Akademien i Stockholm. 

Skellefteå Dans & Balettförening  
Intresserade och engagerade föräldrar till dansande barn var också en bi-
dragande faktor i fråga om dansens spridning. Bohman (2006) beskriver bak-
grunden till bildandet av Skellefteå Dans & Balettförening, en ideell föräldra-
förening. Denna förening fick betydelse för den fortsatta utvecklingen av dans 
i skolan men även i fråga om bevarandet av den Dahlgrenska traditionen. När 
Eva Dahlgrens dansverksamhet växte involverades föräldrarna ytterligare. Det 
krävdes en viss organisation i samband med dansföreställningar exempelvis i 
form av transporter, husrum eller att sy kostymer för de olika danserna. Mot 
bakgrund av detta bildades Skellefteå Dans & Balettförening i februari år 
1982.  
 

Föreningens målsättning var att stödja dans- och balettskolans verksamhet. De 

skulle även verka för ett positivt samarbete mellan olika myndigheter, 

organisationer och enskilda i syfte att vidga dansintresset i kommunen och 

åstadkomma en meningsfylld fritid för barn och ungdom. 

(Bohman, 2004) 
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Under de tre första åren handlade föreningens arbete till stor del om att bedri-
va påtryckning för en fortsatt satsning på dans i skolan verksamhet. Enligt 
Bohman hade dansföreningen en aktiv roll vad gäller utökning av antalet tim-
mar i skolans dansverksamhet. Namnlistor lämnades in och dialog fördes med 
musikskolans rektor och skolstyrelsens ordförande.  

Kommunal satsning 
En artikel från Norra Västerbotten (Boström, 1985) ger exempel på att den 
kommunala satsningen fortsättningsvis inte var självklar för alla politiska parti-
er. I artikeln framkommer att en fullmäktigedebatt angående ökad satsning på 
dans i förskola och grundskola var hätsk och långvarig. Motionen från en 
socialdemokratisk kvinnlig politiker om ökad dansundervisning i förskola och 
grundskola hade enligt journalisten diskuterats både i skolstyrelsen och kom-
munstyrelsen. Nu skulle beslutet tas om ett anslag på 15 000 kronor där kds 
var emot förslaget medan övriga partier önskade bifalla. Enligt journalisten 
uttryckte en manlig kds politiker följande: 
 

Här talas bara om hur bra det är med dans. Många skulle dock kunna vittna om 

att dans lett till fördärv. Snart det enda som står att läsa i tidningarna är 

dansannonser. Och vad gör hem- och skola – jo de anordnar dans. Jag yrkar 

avslag på motionen och tycker det är fel bara för att vi är emot att vi ska kallas 

konservativa. 

(Boström, 1985, s. 13) 

 
Av de partier som var positiva till motionen framhölls den sociala aspekten och 
att kunskap i dans ger ökat självförtroende. Skolstyrelsens ordförande (social-
demokrat) vilade sina uttalanden på forskning om att dansen är utvecklande 
för individen, och beslut om vidare utredning fattades.  
   Enligt uppgift från danssamordnaren har socialdemokraterna varit politiskt 
styrande under alla år med dans i skolan. I socialdemokraternas kulturpolitiska 
program (2003-2006) står bland annat att ”Skellefteå kommun skall agera så 
att konstnärliga upplevelser blir tillgängliga för alla människor i hela kommu-
nen. Kommunen skall agera så att konstnärligt skapande av olika slag kan 
främjas /…/”. Vad gäller dans i skolan poängteras att Skellefteå kommun har 
en framträdande roll i Sverige där visionen är att ”/…/ ytterligare stärka dan-
sens roll genom att arbeta för ett nationellt centrum för dans i skolan etableras 
i Skellefteå”.  
   Vid intervjuerna med danssamordnaren menade han att Skellefteå var unikt 
avseende satsningen på dans i skolan då kommunen ständigt varit dansen 
trogen.  
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Under alla mina år har det skurits ner två timmar och det är ju inte så mycket. 

Sedan hade man ju önskat att det skulle utökas mer naturligtvis… men det har 

ju varit en svacka inom kulturskoleverksamheten överlag i Sverige och speciellt 

då musikskolan här har drabbats hårt en period, men dansen inte alls… skulle 

man haft nån osthyvelsprincip och hyvlat jämt av då hade man kanske bara haft 

2/3 av dansen. 

(Intervju, danssamordnare) 

 

Musikskolans rektor som vid intervjutillfället hade varit anställd i drygt fyra år, 
beskrev i november 2006 att både dansen och musiken i kompanjonlärarskap 
var hotat för 2-3 år sedan då musikskolan hade en skuld på ”ett par miljoner”. 
Uppdraget var enligt rektorn tydligt ”Du måste se till att få en ekonomi i ba-
lans!”. Politikerna diskuterade om att skolorna skulle börja betala för kompan-
jonlärarskapet i musik och dans.  
 

Då argumenterade jag mot detta för att då skulle vi inte uppfylla målen att  alla 

ska få det här… och man gick med på det. Det var i det skedet som man införde 

avgifter för den frivilliga musiken och sen gjorde jag rationaliseringar och 

minskade på personal helt enkelt, återinsatte inte pensionsavgångar och så 

vidare… så att nu är vi i balans. 

(Intervju, rektor) 

 

För musikskolans rektor är det självklart att fullfölja den långa tradition som 
finns i Skellefteå kommun med dans i skolan.  
   Både Eva Dahlgren samt Cecilia Björklund Dahlgren framhöll i intervjuer-
na, att kvaliteten och kontinuiteten med dans i skolan i Skellefteå kommun är 
unik. Björklund Dahlgren uttryckte: 
 

Det var saker som sammanföll. Jag tror att tillräckligt långt från den kungliga 

huvudstaden så vågar man… för det kan jag verkligen se med facit i hand 

eftersom jag också var verksam under samma tid i en kommun väldigt nära 

Stockholm, Enköping. Visst var det motstånd i Skellefteå med det var ett helt 

annat motstånd i Enköping. 

(Intervju, Björklund Dahlgren) 

 
Björklund Dahlgren menade att utbudet i Stockholmsområdet är oerhört stort 
men att man tillräckligt långt från Stockholm måste profilera sig med kultur. 
Vidare framhöll Björklund Dahlgren att Skellefteå kommun borde ha en eloge 
för att man redan på 70-talet insåg betydelsen av dansundervisning i skolorna 
och att man dessutom ville satsa brett.  
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Samarbete 
Vid intervjuerna med danssamordnaren för dans i skolan i Skellefteå kommun 
framkom att han även sedan år 1985 är ordförande i Skellefteå Dans & Balett-
förening. En förmiddag i veckan arbetar han på musikskolan med uppgift att 
rekrytera danslärare samt fördela timmarna för dans i skolan. Vidare berättade 
han att samarbetet mellan dansföreningen och musikskolan kändes oundvikligt 
när Eva Dahlgren år 1987 flyttade till Stockholm. Våren 2006 delade tre dans-
lärare två danslärartjänster där varje danslärare arbetade ca 65 % med dans i 
skolan. Övrig tid gavs de möjlighet att arbeta så mycket de ville åt Skellefteå 
Dans & Balettförening. 
   I Skellefteå Dans & Balettförenings historik (Bohman, 2004) framkommer 
svårigheterna med rekrytering av danslärare. Danspedagogsituationen diskute-
rades ideligen under mitten av 80-talet med musikskolan, kulturförvaltningen 
och kommunens företrädare (skolförvaltningen). Tidigare lösning med deltid i 
båda verksamheterna, musikskolan och Skellefteå Dans & Balettförening, 
medförde även möjligheter till samarbete vad gäller uppvisningar.  
   Musikskolans rektor gav en annan bild av rekryteringen. Idag har musiksko-
lan i Skellefteå samarbete med Danslärarutbildningen (140-180 p) i Piteå  
gällande studenternas verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Hon menade att 
det är betydligt lättare att få tag i vikarier sedan utbildningen startade år 2003 
och beräknar att ha tillgång till fullt behöriga danslärare inom en period på två 
år. 
   Om man betraktar dans i skolan som en del i en större helhet tycks samarbe-
te mellan olika aktörer även ha varit en faktor beträffande dans i skolans ut-
veckling i slutet av 80-talet. I en ansökan om medel till Utbildningsdeparte-
mentet, Kultur i skolan (Skolkontoret, Skellefteå kommun, 1989) avseende 
utökning av den obligatoriska dansundervisningen och tillskott av medel för 
pågående dansprojekt, framställs Skellefteå vara en stad som satsar på dans. 
Denna satsning beskrivs i termer av sommarkurser i dans och ”/…/ årligen 
återkommande framträdanden av dansare på lokal nivå och regelbundna besök 
av både svenska och internationella artister, grupper och gästlärare” (s. 1). 
Bakom denna satsning föreligger ett delat ansvar mellan aktörerna Skellefteå 
Dans & Balettförening, skolan och kulturnämnden. Västerbottensteatern och 
Skellefteås musikliv ingår enligt ansökan även i samarbetet med dansen. Vad 
gäller tillgång till lokaler, erbjuds vidare goda träningsmöjligheter och scener 
för framträdanden. Här skildras ett kommunalpolitiskt medvetande om ”att 
Skellefteå – en utpräglad industriort – behöver kulturell komplettering” (s. 1). 
Vid intervjuerna berättade danssamordnaren att samarbetet med inköpare av 
kultur (i detta fall dans som scenisk konstform) har fördjupats under åren.  
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Sammanfattning 
I fråga om huvudsakliga faktorer som möjliggjort dansens tillväxt i Skellefteå 
kommuns skolor, framträder pionjären Eva Dahlgren. Med en gedigen bak-
grund inom dansen, introducerade Dahlgren dans som konstform i Boliden 
och övriga Skellefteåregionen. Dahlgren startade en privat dansskola och dans-
gruppen Bolidens barnbalett, där avsikten var att sprida glädje genom dansen. 
Föreställningar, TV-inspelningar och resor uppmärksammades av ortstidning-
arna och Eva Dahlgren blev ett etablerat namn.  
   Från mitten av 60-talet bedrev Eva Dahlgren dansundervisning på daghem 
med socialförvaltningen som samordnare. Riksdagskvinnan Hagar Normark 
skrev även en motion om att barnen i skolan borde få möta dansen. Efter 
kännedom om den kommunala dansskolan i Solna uppvaktade Eva Dahlgren 
musikskolan i Skellefteå. Det resulterade i en försöksverksamhet med dansun-
dervisning eftermiddagstid, vilket pågick under några års tid. I intervjuerna be-
skrev Eva Dahlgren perioden som kampfylld. Tillsammans med dottern Ceci-
lia Björklund Dahlgren bedrevs ytterligare påtryckningar på skolledarnivå med 
avsikt att få obligatorisk dansundervisning för helklass. Detta genomfördes år 
1977.  
   Enligt danssamordnaren var det betydelsefullt att Eva Dahlgren och Cecilia 
Björklund Dahlgren hade utbildning i dans där den höga pedagogiska kvalitén 
utgjorde en fortsatt bra grund. År 1982 bildades Skellefteå Dans & Balettföre-
ning med målsättningen att bland annat vidga dansintresset i kommunen. 
Dansföreningen fick enligt uppgift en aktiv roll i fråga om utökning av antalet 
timmar i skolans dansverksamhet.  
   Socialdemokraterna har varit styrande under alla år sedan dans i skolan in-
fördes i Skellefteå. Besparingstider i kommunen har inte inverkat nämnvärt på 
dansen i skolan. En ytterligare faktor som kan förklara kontinuiteten och kvali-
tén, var enligt Björklund Dahlgren Skellefteås långa avstånd till större städer. 
Mindre orter måste profilera sig med kultur.  
   Danssamordnaren tillika ordföranden i Skellefteå Dans & Balettförening har 
även medfört ett naturligt samarbete mellan dansföreningen och musikskolan. 
Danssamordnarens uppgift har varit att rekrytera danslärare och fördela tim-
mar till skolorna. För nuvarande rektor på musikskolan tycks satsningen på 
dans i skolan vara självklar. Slutligen påvisades att samarbetet mellan olika 
aktörer breddades och fördjupades.  
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Danstradition och tradition avseende dans i skolan arbe-
tet  

 

Än kan fingrarna, korsade bakom ryggen, verka som ruggiga fågelvingar. Än kan 

de agera guldregns – och glycinieklasar. Än stormfåglar med muskel- krafter 

spända enda ut i de yttersta vingspetsarna. Än bleka korallgrenar. Än alger, 

böljande på havsbotten. 

(Alexandrova, 1944, s. 76) 

Danstradition 
För att undersöka hur danstraditionen har förvaltats och eventuellt förändrats i 
Skellefteå, måste begreppet danstradition definieras. Danssamordnaren mena-
de i intervjuerna att danstradition är ett förhållningssätt till dansen som förs 
och lever vidare. Vad gäller det specifika för Dahlgrens och Alexandrovas tradi-
tion, hävdade danssamordnaren att det handlade om dansen som konstform 
samt vikten av barnens estetiska och personliga dansupplevelser där det egna 
uttrycket är centralt. Vidare talade han om Dahlgrens förmåga att skapa en viss 
stämning och situation under lektionerna som ansågs omväxlande och väldigt 
lyriskt. Lektionen innefattades även av korta moment där barnen ofta härmade 
dansläraren. Enligt danssamordnaren har traditionen med att följa årstidernas 
växlingar levt vidare. 
 

De danslektioner som jag har varit och tittat på både privat och med 

studiegrupper så återkommer ju de här temana ständigt, och det tycker jag är 

roligt för de är ju eviga… och nånstans tror jag också att de på ett kulturellt sätt 

förstärker nån djupare känsla för bygden /…/. Det är ju underbart när de jobbar 

med vintern och när de jobbar med hösten, när de har varit ute och plockat löv, 

och den traditionen förs verkligen vidare av danslärarna här tycker jag. 

(Intervju, danssamordnare) 

 
Danslärare T berättade om traditionen med årstider i dansundervisningen. 
Hon menade att man blir påverkad av naturens växlingar. Det känns naturligt 
att arbeta med det.   
 

Helt plötsligt så förändras alla färger i naturen och löven ändrar färg och börjar 

flyga omkring i vinden. Det är så lätt att ta till det… att ta med sig lite höstlöv i 

en korg och titta på hur de singlar ner, färgerna och… Det är verkligen 

inspirerande tycker jag själv.  

(Intervju, danslärare T) 
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Danssamordnaren ansåg även att det finns en tradition avseende musikval 
vilket exemplifierades med uttrycket ”icke-småstjärnorna”. Han menade att 
Eva Dahlgren stod för ett slags ”kulturellt paket” ständigt influerad av andra 
kulturer på ett äkta och erfarenhetsbaserat sätt – Dahlgren var mångkulturell i 
ett tidigt skede. Enligt danssamordnaren kändes det angeläget att förvalta alla 
dessa bitar men poängterade dansens egenvärde (i enlighet med Eva Dahlgren), 
d v s att det i likhet med ämnet svenska eller matematik finns någon slags 
norm och grund. Detta innefattas av en bra basverksamhet där dansen har sitt 
egenvärde som konstform, uttrycksmedel och språk vilket både han och dans-
lärarna har fått kämpa för. Under åren med dans i skolan har de periodvis 
arbetat med kortare projekt som bild och dans. Under den regionala konferen-
sen ”Dans i skolan för alla” (Skellefteå, 10 november, 2006) presenterades 
detta projekt av den tidigare danssamordnaren. Inledningsvis betonades att 
Skellefteå var duktiga på kontinuitet, inte att bedriva ”hejsan-svejsan-projekt”. 
Nämnda projekt ”Måla och dansa i stunden” genomfördes i samarbete mellan 
danssamordnaren och en tidigare verksam danspedagog (90-tal). På en liten ort 
utanför Skellefteå fick barnen möta bild och dans vid tre tillfällen i ordinarie 
gymnastiksal. Med utgångspunkt från tre olika teman (kroppen, flamenco, 
gopak) dansade och målade barnen under samma lektion. Bilderna visades 
sedan på en utställning på Nordanåteatern. Just flamenco (spansk dans) är 
även ett arv från Dahlgren och Bolidens barnbalett.  
   Vid intervjuerna poängterade dock danssamordnaren att huvudsyftet inte har 
varit att ingå i projekt eller att arbeta tematiskt. Danssamordnaren uttryckte 
vikten av en ständig diskussion om vad dans i skolan är i syfte att fortsätta 
bibehålla riktningen. 
 

Sen måste ju allt förändras, samhället förändras ju också… tiderna förändras… 

men att den här basen ändå får finnas kvar… och som man ser går hem ute i 

klasserna och som klasslärarna också ställer upp på. 

(Intervju, danssamordnare) 

 

Traditionsmässigt har man i Skellefteå fortsatt att skapa danser och haft föräld-
rauppvisningar. Sedan några år tillbaks är festivalen ”Dans i novembermörk-
ret” etablerad, där barnen som dansar i skolan deltar i den stora avslutningsfö-
reställningen. Danssamordnaren menade även att det finns en tradition vad 
gäller den professionella pedagogiska ledningen. Flera av de utbildade danspe-
dagoger som sedan tog vid efter Dahlgrens var tidigare elever till Eva Dahl-
gren8. 
 

_________________________________________________  
8 Enligt Bohman (2004) framkommer att flertalet namn av de verksamma danslärarna i 
föreningen (och skolan) hade sin bakgrund i Bolidens barnbalett. År 1989 arbetade 7 st 
danslärare i föreningen, av dessa var 5 st tidigare elever till Eva Dahlgren.  
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Många utav dem har ju ändå dansat för Eva som elever och sedan gått 

Danshögskolan och återvänt till och från… de har ju då hennes tänk, och det 

tänk som funnits med dans i skolan verksamheten har de ju haft med sig 

tillbaka, och det tror jag har betytt väldigt mycket. 

(Intervju, danssamordnare) 

 
Vidare lyfte danssamordnaren fram det unika med att flera generationer har 
fått ta del av dans i skolan satsningen med anknytning till pappors och pojkars 
(eventuellt) förändrade syn på dans. Pappornas erfarenheter av dans i skolan 
har hjälpt till. 
   Björklund Dahlgren menade vid intervjuerna, att danstradition handlar om 
delaktighet i någonting som har med kontinuitet att göra. I detta finns ett visst 
igenkännande men också ett stort utrymme för nyskapande. Vad gäller den 
tradition som härstammar från Eva Dahlgren och Vera Alexandrova hävdade 
Björklund Dahlgren att det handlar om ett förhållningssätt gentemot barnen, 
en nyfikenhet på barnet och barnets eget värde. Vidare ansåg Björklund Dahl-
gren att leken är central i denna tradition vilket innefattas av tvära kast mellan 
det irrationella och det rationella. Hon talade även om bildspråket och att 
skapa stämning. ”Hur kan man överhuvudtaget skapa en atmosfär där man 
kan vara skapande i dans. Det finns i traditionen väldigt mycket”. Björklund 
Dahlgren framhöll också att man gärna vill ut med dansen i samhället och 
sprida/kommunicera dansglädjen där det i första hand inte handlar om tekni-
ken utan istället att utveckla uttrycket. Alexandrova skriver följande i anslut-
ning till sitt arbete med kvinnliga fabriksarbetare: 
 

Det tekniska utförandet intresserar mig mindre i detta sammanhang. Det viktiga 

är känslan av inre, friare uppriktighet, som man når genom rörelsen. Det är åter 

några millimeter framåt på vägen i att bli bekant med sin egen kropp. Man skall 

ju trivas med sin egen kropp, inte förakta den. 

(Alexandrova, 1944, s. 76) 

 
Enligt Björklund Dahlgren har den klassiska baletten legat som grund för 
rörelseträningen men inte varit ett mål ”/…/ men det är då en rörelseträning 
men hela tiden med gestaltandet, med uttrycket… hur varje person färgar sitt 
dansande med sin personlighet”. Vidare menade Björklund Dahlgren att be-
kräftandet är en del i traditionen samt mycket uppmuntran.  
 

När barnen vågar uttrycka sig med sin kropp, och i rörelse i dans måste man 

bekräfta väldigt mycket för man är väldigt naken också i det här… man berättar 

ju väldigt mycket om sig själv i dansen. Då måste man skapa den där atmosfären 

av trygghet och uppskattning. 

(Intervju, Björklund Dahlgren) 
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I intervjuerna berättade Björklund Dahlgren att man inom danstraditionen ser 
dansen ur många olika aspekter där det naturligtvis handlar om att stärka 
kroppsmedvetenheten men även det estetiska, att både uppfatta och uppleva 
omvärlden genom alla sinnen. Björklund Dahlgren pratade om att i gestaltan-
det se kroppen och själen som en helhet där fantasi och intellekt utvecklas. I 
detta anser hon att Eva Dahlgren har varit enastående vad gäller att stimulera 
barnens fantasi vilket Björklund Dahlgren förklarar med att hon har leken 
”väldigt mycket i sig själv”. Detta kan jämföras med hur Alexandrova skriver i 
anslutning till sitt arbete med kvinnliga fabriksarbeterskor på Tobaksmonopo-
let i Stockholm. ”I leksakslådan myllrar det av människor, som blivit mina 
lekkamrater. Det är förunderligt och underbart hur mycket av barnasinnet som 
finns kvar inom oss vuxna människor” (Alexandrova, 1944, s. 13). Vidare 
upplevde Björklund Dahlgren att hon i likhet med både Eva Dahlgren och 
Vera Alexandrova har förmågan att själv gå in i inlevelsen och förklarade dess 
innebörd:  
 

/…/ att bli ormen eller bli solen eller bli den här ripan som retar järven. Vad 

man än gör så är det inte flickan eller pojken som gör det här, utan jag blir den 

här, jag fördjupar min inlevelse. Och samtidigt som jag tränar kroppen, 

kroppsmedvetenheten så tränar jag inlevelsen och fantasin utvecklas.  

(Intervju, Björklund Dahlgren) 

 
I danstraditionen finns även ett igenkännande som Björklund Dahlgren menar 
skapar trygghet för barnen. När Eva Dahlgren pratade om tradition och vad 
hon lägger in i ordets betydelse sade hon: 
 

Det är personligt, som jag själv har upplevt det, att man har fått nånting som 

man skall lämna vidare… och allt det som jag fick av Vera, det lever fortfarande 

i mig. Det var ju på 30-talet som jag träffade henne, du förstår jag har ju ett 

enormt perspektiv. Det var på den tiden… så fanns inte det här sättet att se på 

barn som vi gör nu. Hon gjorde det redan då. 

(Intervju, Dahlgren) 

 

Hon menade vidare att Vera Alexandrova var den första personen som respek-
terade henne som människa fast hon var liten. Detta kan jämföras med Dahl-
grens tidigare uttalande om Alexandrova: 
 

Hon var en sån underbar lärare (Evas röstläge ändras). Hon, hon var väldigt före 

sin tid. Hon såg att varenda barn var en egen person och det var väldigt nyttigt 

för oss och vi älskade henne. Hon var fenomenal på att hitta på saker. 

(Skellefteå Smalfilmsklubb, 1980-1981) 
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Alexandrovas respekt för barnet upplevde Dahlgren väldigt starkt vilket hon 
också själv har velat föra vidare i sitt arbete. Dahlgren beskrev att alla barn är 
någonting, att alla är olika men ”att man har rätt att vara den man är”. Alex-
androva (1944, s. 45) skriver: ”När jag gör en rörelse – är det inte viktigt hur 
den ter sig för andra. Det viktigaste är, vad jag själv upplever”. Vid intervjuerna 
framkom även att Alexandrova hade en enorm fantasi och gjorde väldigt roliga 
danser, ryska folkdanser. Dahlgren framhöll även sina egna koreografier som 
tradition och ansåg att man kunde göra precis som i skolan, följa årstiderna.  
   Sammanfattningsvis kan man säga att upplevelsen, fantasin och bildspråket 
är centralt i den Dahlgrenska danstraditionen vilket kan jämföras med Alex-
androvas skriftliga uttalande: 
 

Man måste påverka fantasien först, och via den nå kroppen. Kroppen är som ett 

barn, som man kan övertala att gå med på vad som helst. Kroppen är – eller bör 

åtminstone vara – själens lydiga slav. Kroppen lyder suggestioner och fantasi-

bilder.  

(Alexandrova, 1944, s. 32-33) 

 

Vid intervjuerna med de verksamma danslärarna Y, B och T framkom en 
tydlig medvetenhet om den Dahlgrenska traditionen. Eva Dahlgren och Ceci-
lia Björklund Dahlgren är väl kända. Danslärare Y uttryckte följande när vi 
pratade om lektionsinnehåll: 
 

Vi har… parallella pliéer… ducka för en snöboll som kommer vinandes runt en 

snöborg, och det kan jag väl tycka är mer Cecilia och Eva, att jag har en historia 

runt. Det ena var de som står innanför snöborgen och kastar snöbollar som vi 

måste ducka för, och sedan måste vi hoppa upp för att kolla vem det var som var 

där inne och så… så att då blir det både teknik och styrka. 

(Intervju, danslärare Y) 

 
I övrigt menade danslärare Y att hon inte kan sägas föra vidare deras tradition. 
I detta fall associerade hon till Dahlgrens danser som hon varken kommer ihåg 
eller lär ut. Danslärare Y har däremot gjort en variant av Eva Dahlgrens koreo-
grafi ”Polkan” fast till annan musik. Det är den traditionen som hon bär med 
sig. Danslärare B beskrev att hon numera för vidare den Dahlgrenska traditio-
nen men att hon tidigare arbetade på ett annat sätt. Nu försöker hon förmedla 
danstraditionen och vet hur Eva Dahlgren tänkte. Konkret kan det innebära 
att danslärare B tar tillvara på det som händer i naturen och därmed får barnen 
att uppskatta detta i gestaltandet av höstlöv, snöflingor o s v. Vid intervjutillfäl-
let studerade danslärare B en 5 p kurs i Piteå med Cecilia Björklund Dahlgren 
som lärare. I anslutning till detta har hon förstått hur viktigt gestaltandet är för 
barnen. I kursen fick danslärare B lära sig Björklund Dahlgrens danser och 
menade att hon nu hade möjligheten att föra den kunskapen vidare. Eva 
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Dahlgren har även överlämnat ryska böcker till danslärare B innehållandes 
karaktärsdans och dansövningar för barn. 
   Danslärare T som är uppvuxen med Eva Dahlgren och Bolidens barnbalett 
menade att hon bär med sig den starka betoningen på bildspråk. Hon har även 
ett ganska högt tempo på lektionen fast hon beskriver sig själv som en lugn 
pedagog. Danslärare T har fått inspelad musik till Dahlgrens koreografier som 
hon använder sig av ibland. Pingsthelgen år 2004 satte danslärare T upp Eva 
Dahlgrens ”Vårdansen” som under många års tid var en tradition i Skellefteå. 
Danslärare T berättade att hon även använder Dahlgrens danser i skolan efter-
som hon anser att ”de fungerar bra” och nämner ”Vindarna” samt ”Polkan”. 
Delar av Dahlgrens danser fungerar även som inspiration, det enkla som sam-
tidigt är fint och effektfullt. Vidare nämnde danslärare T karaktärsdans och 
flamenco. ”Just det här med karaktärsdans… man har ju fått med sig en slags 
stil tror jag, som präglar lite hur jag undervisar även om jag bakar in andra 
grejer också”.  När danslärare T arbetar med Flamenco så brukar de ”flyga till 
Spanien och plocka apelsiner och…”. Danslärare T tror även att reverance9 
som avslutning är typiskt ”Dahlgrenskt” vilket också känns viktigt att ha med. 
”För det gjorde ju alltid Eva på sina lektioner och även i skolorna tror jag”.  

Koreografier 
Eva Dahlgrens koreografier utgör även en väsentlig del i traditionen. Som 
tidigare har nämnts började Eva Dahlgren och Bolidens barnbalett i ett tidigt 
skede att framföra föreställningar och uppvisningar för publik. Dahlgren 
(2005) beskriver att det första uppträdandet med initiativ från föräldrar fram-
fördes i Boliden på Rädda Barnens julsoaré. Vid intervjun med en förälder 
framkom de återkommande koreografiernas betydelse. Föräldern räknade upp 
sex danser som hon fann särskilt tilltalande och beskrev dessa som vackra, 
konstnärliga och underbara. Hon ansåg också att det var viktigt att det ”kom 
känslor med i bilden” och menade att Dahlgren valde ut barn med utstrålning 
där tekniken hos de yngsta barnen kom i andra hand. Vid flertalet tillfällen 
återkom föräldern till Dahlgrens konstnärliga förmåga och noggrannhet. Detta 
gällde från kostymval till beslutsamhet i hur allting skulle vara. Vid intervjuer-
na med Eva Dahlgren menade hon också att hennes vilja ”var så svår att gå 
över”. Dahlgren pratade även om hur man skulle plocka fram barnens ”egna 
saker” vid instudering av danser. För henne var det tydligt vilka barn som 
passade för olika roller i danserna. Både Eva och Cecilia Björklund Dahlgren 
framhöll vikten av att barnen kände sig sedda och via uppmuntran fick möj-
lighet att ge sin egen personliga tolkning av koreografin. Centralt i detta var att 
Eva Dahlgren som koreograf på ett övertygande sätt trodde på barnens förmå-
ga. 

_________________________________________________  
9 Barnen bockar och niger ”vördnadsfullt” efter avslutad lektion. 
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Danssamordnaren menade även att danserna i sig har ett innehåll ”de är lik-
som inte bara till för showens skull” utan uttrycker exempelvis en historia eller 
händelse. De har ofta en början och ett slut vilket han trodde uppskattades hos 
barnen. I dokumentärfilmen (Skellefteå Smalfilmsklubb, 1980-1981) utspelar 
sig följande dialog: 
 

Pojke: Hur kommer du på alla danserna? 

Eva: Ja, det är ni som kommer på egentligen… för att jag… lyssnar på musik 

ibland hemma ibland när jag håller på i köket kanske… Så tar jag reda på den 

där musiken och bandar den eller har med mig den på annat sätt till skolan. Då 

när ni, innan ni har börjat å dansa och jobba, då gör ni en del massa rörelser för 

å skoja med varann, och då ibland hittar jag väldigt trevliga saker, så utvecklar vi 

det där, och det blir danser. 

 

Dahlgren (2005) hade även andra tillvägagångssätt när hon koreograferade 
olika danser där Indiska dansen får utgöra ett exempel. Denna dans skapades i 
anslutning till Barnens dags firande i Skellefteå då det övergripande temat var 
”Indiska dagar”. Dahlgren skriver att hon till en början saknade verklighetsba-
serad kunskap och istället utgick från sin fantasi. Vykort, bilder, teckningar i 
familjebibeln och minnen från dansföreställningar i Alexandrovas dansskola 
blev utgångspunkten. Dahlgren hade bland annat som 13-åring tillsammans 
med en kamrat framfört dansen ”Ormtjusaren” som sedermera utvecklades till 
solodans vid Dahlgrens dansdebut år 1934. Musiken till den indiska dansen 
inför Barnens dags firandet, fick Dahlgren av en indisk familj vars barn dansa-
de i den privata dansskolan. Dahlgren lärde sig även hur man draperar en sari. 
Vidare hade barn med indiskt ursprung betydelse för dansens utformning. 
 

I den kommunala musikskolan, som började växa fram, hade jag träffat flera 

indiska adoptivbarn. De blev naturligtvis utvalda deltagare och gav dansen mera 

färg. Först bar en flicka in ett kar med rökelse, som doftade starkt. Därpå kom 

en flöjtspelande pojke gående fram till en stor korg. När han böjde sig fram över 

korgen, rörde sig ormliknande armar ålande sig ur korgen. De hoppade framför 

ormtjusaren nästan anfallande och motade honom bakåt. Två dansande flickor i 

vackra saris var nu mitt på scenen och utförde ovanliga rörelser med armarna, 

huvudet och ögonvitorna. 

(Dahlgren, 2005, s. 4) 

 
Dahlgren berättar vidare hur dansen förändrades och utvecklades efter resor till 
Indien och en kyrklig ceremoni i Taranto (Italien) där män bar ett helgon i 
silver ”med steg som nästan var stillastående”(Dahlgren, 2005, s. 4). Om den 
indiska dansen skriver Dahlgren ”Det var ett försök att blanda intryck från 
andra kulturer tillsammans med barn som kommit långt bortifrån” (s. 5). 
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Danserna beskrevs även i två olika radioprogram från 1983 och 1984. En av 
medlemmarna i Bolidens barnbalett (flicka, 15 år) talade om danserna som 
trevliga, typiskt svenska och vackra att se på. Eva Dahlgren lyfte fram vikten av 
att ha en egen stil. ”Vi vill ha vårt eget ansikte, vi vill vara från orten där vi 
bor… från Skellefteå eller Burträsk eller Byske eller Boliden” (Luciatåget, 
1984). Ett annat radioprogram (Söderqvist, 1983) anknöt också till detta i ett 
samtal mellan en radioreporter och renforskare. Dansen som de samtalade om 
kallas ”Rendansen”. Reportern berättade inledningsvis att dansen var från 
barnens hemmiljö och handlade om unga renars kamp om en renflicka, där 
musiken var en omarbetad jojk från Östra Sibirien. Renforskaren Gustav Åh-
man uttalade följande: 
 

Jag tycker det var helt fantastiskt. Hoppen och deras sätt att föra armarna…som 

väldigt fint, och huvudena väldigt fint illustrerar renens rörelse. Vi ska väl säga 

speciellt kalvarnas rörelser, för de dansade ju som kalvar.  

Christer Söderqvist: Ser man på de här danserna tycker du, att de lever i ett land 

där det finns renar? 

Gustav Åhman: Ja, det syns ju… framförallt måste de ju vara det att den som 

tränat de hära dansarna har väldigt fint instuderat renen. Jag har sett i Sovjet 

såna som har uppfört rendanser och den hära Bolidengruppen, de står inte dom 

efter inte. 

(Söderqvist, 1983) 

 
Eva Dahlgrens koreografier lever vidare än idag. Björklund Dahlgren berättade 
i intervjuerna att Eva redan vid flytten till Boliden år 1965 ville skapa danser 
utifrån miljön; folksjälen och landskapet i Västerbotten och Norrbotten. ”Det 
satte ju sin prägel på de danser som Eva har skapat med järven och riporna, 
renarna, årstidsdanserna och allt det här”. Björklund Dahlgren berättade även 
om dansen ”Änglarna” som skapades år 1965 till musik av Bach och Corelli. 
Vid denna tidpunkt var Eva inspirerad av platsen Boliden och den frireligiösa 
bygden. På grund av religiöst motstånd tog det 15 år innan den så småningom 
kunde visas i en kyrka, då på en familjegudstjänst i Skellefteå. Dahlgren skriver 
”Kyrkobesökarna sa inget särskilt, när de kom ut efteråt utom två äldre kvin-
nor: När barn gör det kan det väl inte vara synd” (Dahlgren, 2005, s. 10). 
Dahlgrens koreografi ”Änglarna” hade 20-års jubileum i november 2005 i 
Storkyrkan, Stockholm. Björklund Dahlgren uttryckte ”att den uppsökande 
verksamheten fortsätter”. Månaden efter dansade 170 barn från Storkyrkosko-
lan och Hjulstaskolan i Stockholm, in julen på Nordiska museet. Nämnda 
juldans härstammar från Eva Dahlgren och Bolidens barnbalett. 
 

Jag tycker det är kul att barn och ungdomar kan ta sig rätten att ta plats med sin 

dans, att det är viktigt att barnen blir aktiva kulturutövare. Precis den tradition 

för jag ju liksom vidare då som när vi åkte till ålderdomshemmen eller 

60 



4 .  T I L L V Ä X T ,  T R A D I T I O N  O C H  L Ä R A N D E T  I  D A N S  

daghemmen eller sjukhusen och dansade i Skelleftebygden…så gör jag ungefär 

det med hela skolklasser men runt i Stockholmstrakten. 

(Intervju, Björklund Dahlgren) 

 
När jag besökte danslärare T i november 2006 var alla skolklasser i full färd 
med att öva danser. Danserna skulle visas för föräldrar och barn under en 
lunchföreställning sista veckan före jul. På en annan skola skulle de ha mor-
gonföreställning. Danslärare T berättade att hon brukar vilja göra en festlig 
avslutning inför jul men även föreställningar under våren. Detta såg hon som 
en investering då föräldrarna får ta del av ”det som har hänt på dansen”. Hon 
menade att det var strategiskt att visa för föräldrarna som oftast blir väldigt 
imponerade. Dansuppvisningar är vidare ett sätt att minska eventuella fördo-
mar om dans.  

Tradition avseende dans i skolan arbetet 
Som tidigare nämnts permanentades dans i skolan verksamheten år 1977 efter 
avslutad försöksverksamhet. Den kommunala dansundervisningen bedrevs 
redan från början i skolornas gymnastiksalar i en för barnen välbekant miljö. 
Vid intervjuerna med danssamordnaren framkom att detta fortfarande gäller så 
till vida att det inte pågår kommunal verksamhet i befintliga danssalar. 
 

De bedriver ju allt ute i skolorna, så har det varit hela tiden. Kanske 

Alhemsskolan eller nån har gått hit någon gång och fått undervisning här… 

Men den har ju byggt då på gympasalarna helt enligt den Dahlgrenska - som jag 

ser det då -  traditionen, att man kommer till dem.  

(Intervju, danssamordnare) 

 
Med anledning av Skellefteås yta och långa avstånd mellan orterna infördes 
även ett periodsystem för att underlätta danslärarnas arbetssituation. På så vis 
kunde dansundervisningen förläggas till en skola under en 10 veckors period, 
för att sedan fortsätta på en annan skola (Danshögskolan/Statens kulturråd, 
1990, s. 12-13). Enligt danssamordnaren fungerade inte detta system tillfreds-
ställande varken för danslärare, klasslärare eller elever. Under åren har de ”labo-
rerat” en del med terminsindelningssystemet och kom slutligen fram till att 
barnen skulle få dansa ett helt läsår. Detta medförde enligt danssamordnaren 
att ”färre barn får dansa men med högre kvalitet”. Nu finns möjligheten att 
följa skolans tradition och läsårsrytm till skillnad från tidigare lösningar. Under 
mitt besök på skola X framkom dock olika lösningar för barnen i förskoleklass 
t o m år 3. På denna skola hade tvåorna dans under höstterminen, sedan blev 
det förskolans tur (förskoleklass). Dessa var i sin tur indelade i två grupper där 
varje grupp fick dansa i åtta veckor.  
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Vad gäller övriga förutsättningar för dansundervisningen av mer praktisk ka-
raktär, framträder en viss skillnad mellan den första tiden och i dag. Eva Dahl-
gren berättar: 
 

Det var ju omöjligt, du förstår att på somliga ställen fick man ju jaga 

vaktmästaren för att överhuvudtaget komma in i den här lokalen man skulle 

vara i… och bandspelaren som man skulle kånka på, från det ena stället till det 

andra… så skulle man flytta möbler /…/ till exempel att man skulle flytta först 

alla möblerna längs efter väggarna så man skulle ha nån plats att vara på och sen 

tillbaka igen innan man skulle åka med bussen. 

(Intervju, Dahlgren) 

  
Idag finns nedtecknade önskemål som anger förutsättningar för en väl funge-
rande dansundervisning (Utvecklingscentrum, Dans i skolan, Skellefteå). Lo-
kalen måste vara ändamålsenlig så till vida att den är anpassad efter gruppstor-
lek, har ett fungerande ventilationssystem, normal rumstemperatur samt ett 
rent golv som inte är halt. Vidare krävs en väl fungerande musikanläggning då 
danslärarna i Skellefteå inte har musiker knutna till undervisningen. För en 
fungerande undervisning önskas även ombytta och barfota elever. Danslärare 
T berättade att det inte alltid fungerar beroende på om det finns omklädnings-
rum i anslutning till lokalen, hur schemat ser ut o s v. Om barnen inte har 
möjlighet till ombyte rekommenderas de att ha på sig mjuka kläder den dagen 
men ambitionen är att alla ska vara ombytta. 
   Vid mina observationer på skola A och X, bedrevs dansundervisningen på två 
fritidsgårdar. Dansundervisningen på skola S var i gymnastiksalen. Jag notera-
de att danslärare B började sin arbetsdag med att plocka undan innebandymål 
och ställa fram en tung bergssprängare. Nu fick hon visserligen hjälp av annan 
personal. Denna lokal var också kylig och i minsta laget. När jag frågade dans-
lärare B om själva lokalen ansåg hon att den fungerade bra men att det blev 
trångt när föräldrar kom på besök. Efter min förmiddag kom jag att tänka på 
en fras som Eva Dahlgren yttrade under mitt första besök hos henne: ”Det är 
väldigt hälsosamt det här med att gå på en danslektion… och många gymnas-
tiksalar blir så vackra bara man har varit där en stund”.  
   Slutligen bör klasslärarna aktivt delta som observatörer eller dansande. Deras 
roll är också att gripa in om något oväntat inträffar.  

Kompanjonlärarskap och fortbildning för klasslärare 
I Skellefteås modell ingår en form av kompanjonlärarskap där elevernas klasslä-
rare mestadels är delaktiga under danslektionerna antingen som observatörer 
eller deltagare. Enligt danssamordnaren har detta varit gällande under alla år 
med dansundervisning i skolan. Under de 10 lektioner som jag observerade var 
två förskollärare i samma förskoleklass aktivt deltagande under hela lektionen 
(skola X). Resterande observerade sina klasser vilket även innefattades av att 
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trösta barn, hjälpa dansläraren att få tyst på klassen eller ta hand om barn som 
kom sent till lektionen. Vid skola A fick klasslärarna tillsammans med danslä-
rare B, hålla upp ett stort rött skynke under en övning. De aktivt deltagande 
förskollärarna gick framförallt in och bistod barn som exempelvis inte kunde 
hoppa hoppsasteg. Jag noterade att en pojke inte alls ville bli hjälpt att ”hoppa 
rätt”. Danslärare Y uttryckte följande: 
 

I vissa klasser är ju klassläraren med och kan ju hjälpa till på det sättet. 

Förskollärarna är väldigt duktiga på det. Som när jag hade den där start och 

stoppövningen… att kunna hjälpa Sune som hade problem med hoppsa och 

inte vill, och det är väldigt värdefullt. Jag önskar att jag kunde hinna vara där 

men jag kan ju inte vara på båda platserna samtidigt. 

(Intervju, danslärare Y) 

 
Danslärare T berättade även att vissa klasslärare byter om och deltar i under-
visningen vilket hon uppskattade. Vidare nämndes att klasslärarna fungerar 
som assistenter eller får gå in i en roll (exempelvis häxa) och förvandla barnen. 
Danslärare T menade att klasslärarna ser fördelar med att få iaktta barnen i en 
annan situation ”för det kan man inte göra när man leder själv”. Klasslärarna 
upplevdes inte passiva trots att de valde den iakttagande rollen. Danslärare T 
har också mött klasslärare som ”tar med sig en bunt räknehäften och sitter och 
rättar” men det är ytterst sällsynt. Om det mot förmodan inträffar säger dans-
läraren till då det ger fel signaler till barnen. Rektorn för musikskolan skulle 
vilja se mer aktiva klasslärare, vilket hon enligt uppgift hade gemensamt med 
danslärarna. Rektorn menade att det fortfarande finns lite ”polistänkande i 
klassläraren” och berättade att hon hade formulerat ett brev med önskemålet 
”gärna omklädd”. Detta motiverades med att klassläraren är en förebild för 
eleverna. 
   Vid intervjuerna med danssamordnaren lyfte han fram kompanjonlärar-
skapets fördelar men också den positiva personliga kontakten som hade skapats 
med vissa lärare i skolan. I detta kunde han se betydelsen av sin egen roll som 
danssamordnare under en längre period. 
   I Skellefteås modell betraktas kompanjonlärarskapet som fortbildning för 
klasslärarna som i sin tur ges möjlighet att fortsätta med dansundervisningen 
efter avslutad period med danslärare (Danshögskolan/Statens kulturråd, 1990, 
s. 12-13). Mot bakgrund av det intakta kompanjonlärarskapet valde jag att ta 
del av icke sammanställda enkäter besvarade av 15 st klasslärare våren 2005. 
Utvärderingen var också unik då det i övrigt saknades undersökningar om hur 
dansen i skolan upplevdes av klasslärare i Skellefteå kommun. I nämnda enkät 
fanns två frågeställningar som berörde kompanjonlärarskapet i form av klasslä-
rarnas delaktighet och idéer om hur man skulle gå vidare när dansläraren hade 
lämnat klassen. Utvärderingarna visade att majoriteten av klasslärarna kände 
sig delaktiga i danslektionerna och samtliga lärare som vanligtvis observerade 
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danslektionerna lyfte fram det värdefulla i att få iaktta eleverna med en annan 
ledare. 10 st lärare svarade även på frågan om hur man skulle kunna gå vidare 
med dansundervisningen efter avslutad period. Fyra lärare ansåg att man kun-
de göra uppföljningar på idrottslektionerna eller erbjuda dans som fritidssyssel-
sättning. Tre lärare uttryckte önskemål om fortbildning i form av inspiration 
varje höst med tips och idéer samt sammanställda häften innehållandes öv-
ningar. Två lärare skrev att de tänkte fortsätta med dansen. En lärare ansåg att 
det var bra att satsa på en extern lärare. Överlag var dessa utvärderingar mycket 
positiva. Såväl danssamordnaren som musikskolans rektor, berättade att dan-
sen är eftertraktad i skolorna.  
 

/…/ när jag missar det här med att nu har det gått tre år, nu är det vår skola eller 

min skolas tur så får jag arga telefonsamtal. Det är alltså väldigt efterfrågat. Det 

är är det inte vår tur snart, nu har det gått fyra år och då hinner ju inte vi med. 

Om det är någon som tidigare har missats – ja då måste vi ta med fyrorna /…/ 

Det är starka krav på mig utifrån skolorna också… så det gäller att hålla rätt på 

organisationen. 

(Intervju, rektor) 

 
Detta kan jämföras med Dahlgrens beskrivning av den första tiden med dans i 
skolan arbetet. 
 

/…/ det var ju nåt helt nytt att de lärare som var välvilligt inställda var en 

tillgång, men det kunde finnas lärare som då när schemat var lagt, att de i alla 

fall lät barnen välja… att de andra som inte ville gå på dansen kunde få ha roliga 

timmen. 

(Intervju, Dahlgren) 

  
Vad gäller fortbildning för lärare berättade danssamordnaren att Cecilia Björk-
lund Dahlgren vid ett tillfälle i samband med skolstart, bjöd in Gertrud Eric-
son som bedrivit forskning om dans i skolan. Danssamordnaren gav också 
exempel på fortbildning för fritidspedagoger och klasslärare via medel från 
Framtidens kultur. Eva Dahlgren hade även arbetat med fortbildning för lärare 
vid ett tillfälle. Danssamordnaren beskrev vidare att samtliga nuvarande dans-
lärare som undervisar i skolan har gått en högskolekurs (10 p) i handledarut-
bildning i Piteå. Danssamordnaren ansåg med anledning av detta att danslä-
rarna nu är mogna att hålla i egna fortbildningar för lärare inom skolan. 
 

Då skulle vi tillsammans lägga upp dagar och bjuda på fortbildning så att de kan 

några danser och dansa med deras elever ute i skolorna utan att dansläraren är 

med… att man har någon slags fortsättning… och det skulle ju vända sig till de 

här som har haft dans i skolan ett antal omgångar eller i varje fall haft en gång. 

(Intervju, danssamordnare) 
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Enligt danssamordnaren pratas det varje vår om just fortbildning för klasslärare 
i dans. Nu är dock dansen i skolan så väl etablerad och inarbetad att det inte 
har känts nödvändigt. Det tidigare synsättet att den utbildade danspedagogen 
håller i dansundervisningen, har emellertid (till viss del) ändrats. Danssamord-
naren uttalade ”det är inte mer än rätt att man kan ha fortbildning för klasslä-
rare”. Cecilia Björklund Dahlgren uttryckte samma tankar under vår träff i 
Stockholm i november, 2004. Med anledning av den nya satsningen på dans i 
Sveriges alla skolor, menade hon att utbildning är viktigt för ”vanliga lärare”.  

Framtidsvisioner och förändringar 
I ”Dans i skolan i Skellefteå kommun, 1990-1997” står följande: 
 

Önsketänkande  visioner: 

Den frivilliga dansen ska också föras in i den kommunala musikskolan. Eleverna 

ska efter genomgången obligatorisk dansundervisning få välja en allmänorien-

terande undervisning för att senare välja specialisering. Denna frivilliga del ska 

fortsätta under hela skoltiden /…/. 

 

Liknande tankar lyftes fram i mina samtal med danssamordnaren och de båda 
verksamma danslärarna Y och B. Vad gäller framtida visioner för dans i skolan 
önskade danssamordnaren en utökning av basverksamheten. I detta samman-
hang framfördes även förhoppningar om att någon skola i Skellefteå skulle 
profilera sig med dans. 
 

Vi har ju ingen skola som har profilerat sig med dans än i Skellefteå och det är 

väl en önskan som jag har… att nån skulle säga nämen det här är så bra så att nu 

köper vi, vi vill ha dans, vi ordnar själva dans i skolan varje år men det har ju 

varit så svårt att hitta behörigt bra folk så att jag har ju aldrig kunnat gå ut med 

det riktigt /…/ men det är väl en dröm som jag tycker är viktig, både på låg, 

mellan och hög förstås…  

(Intervju, danssamordnare) 

 
Förändringar uppstod i januari 2006. Projektpengarna för danssamordnarens 
tjänst tog slut och beslut fattades om att inte tillskjuta ytterligare medel. Vid 
mina träffar med de båda verksamma danslärarna, pratade vi om detta. Varken 
danslärare Y eller B hade hunnit upptäcka konsekvenserna av beslutet, men 
kände ovisshet inför framtiden. Danslärare B beskrev detta som ”tråkigt” och 
danslärare Y var övertygad om att det kunde få konsekvenser då danssamord-
naren var väldigt insatt i verksamheten. Danslärare Y trodde att den nya situa-
tionen eventuellt skulle innebära en större arbetsbörda, exempelvis avseende 
kontakten med skolorna. 
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I samtalen framkom vidare att båda danslärarna hade som önskemål att få 
arbeta med skolklasserna längre perioder. Danslärare B tyckte att det var synd 
att lämna skolklasserna efter ett år. Danslärare Y ville ha en skola att återkom-
ma till varje år. Hon pratade om nackdelen med att ständigt möta nya lärare, 
nya barn och nya miljöer men poängterade samtidigt fördelen med Skellefteås 
modell, att alla barn får prova på dans. Detta var också något som kom upp 
under ett av våra samtal efter en avslutad lektion. Danslärare Y pratade om en 
pojke som hade deltagit. ”Han är fantastisk på allt /…/ Tänk, han skulle aldrig 
få dansa annars. Här får de ju chansen. Han skulle säkert inte välja dansen och 
dansa på fritiden, men här får han uttrycket”. 
   Båda danslärarna ville att barnen skulle få möjlighet att välja dans på fritiden 
via musikskolan. Det finns enligt danslärare B flertalet barn som vill dansa 
men aldrig får chansen. Danslärare Y föreslog obligatorisk dans för ettor och 
tvåor. Efter det kunde barnen erbjudas dans i likhet med att spela ett musikin-
strument. Danslärare Y hade också nämnt detta för musikskolans rektor och 
hoppades på framtiden.  
 

Jag orkar inte vara eldsjälen som försöker utveckla samtidigt som vi alltid måste 

ha… Just nu känns det som om vi måste ha lite grann taggarna utåt och försöka 

visa att ”här är vi” och sådär… på musikskolan också, så lite småsaker flinkar 

man ju in med. Men det är inte så att man orkar driva nånting stort. 

(Intervju, danslärare Y) 

 
Danslärare B önskade även att få en musiker i anslutning till dansundervis-
ningen. Hon hade haft pianist under en termin och menade att en pianist kan 
följa barnen och deras rörelser, ändra karaktär på musiken och förstärka ut-
trycket. ”Jag vill ha levande musik! Det blir en otrolig skillnad på barnen. Det 
lyser om dem”. 
   Vid ett återbesök i Skellefteå (konferens 2006, 10 november) samt intervju 
med rektorn på musikskolan och danslärare T, tydliggjordes vilka förändringar 
som hade skett. Som tidigare framkommit delade tre danslärare på två danslä-
rartjänster. Musikskolan hade fem arbetslag. Danslärare T beskrev situationen 
enligt följande: 
 

Förut var det fem arbetslag, nu är det bara fyra. Vi var ju och hoppa runt i alla 

arbetslag och alla områden och hade undervisning. Det kändes inte så motiverat 

att vi skulle sitta i musiklärarnas arbetslag… slöseri med tid sådär…men nu har 

hon gjort så att det är ett arbetslag för varje väderstreck. Det är geografiska 

områden och då har hon placerat ut danslärarna i ett område var. 

(Intervju, danslärare T) 

 

Rektorn uttryckte följande: ”Danspedagogerna skulle alltså tillfredsställa sko-
lorna inom de fem arbetslagen och kom aldrig tillbaks annat än om de hade 
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tur till samma skola, en bekant miljö, bekant personal”. På grund av nedskär-
ningar följde en omorganisation till fyra arbetslag runt samma skolor, vidare: 
 

/…/ så tyckte jag att det måste väl vara mest praktiskt och arbetsmiljövänligt för 

danspedagogerna att jag anställer en till. Vi har svårt att uppfylla målet att varje 

klass får – under en treårsperiod – möta dans i skolan. Nu har jag anställt en 

fjärde pedagog så vi har 2,5 tjänst. 

(Intervju, rektor) 

 

Rektorn motiverade detta med att danslärarna får en bättre arbetsmiljösitua-
tion. Inom en treårsperiod återvänder de till samma skola, de ingår i samma 
arbetslag som musiklärarna ”och kan mycket lättare komma till tals”. Vidare 
menade rektorn att detta skulle främja ömsesidig förståelse för varandras verk-
samheter och öka möjligheten till samarbete vilket även danslärare T uttalade. 
Rektorns mål är att få in danslärarna ”i samma tänkande som musikskolan i 
övrigt” och har förändrat deras tjänstefördelning som hon upplevde ”udda” 
och ”lite tung”. Hon har föreslagit att de ska närma sig kompanjonlärarskapet i 
musik med 50- 60 % undervisning på en heltid för att undvika en ”vi- och- 
dem” uppdelning. Resterande tid ska ägnas åt koreografi, möten och förbere-
delser. Mindre undervisningstid motiverades även av arbetsmiljöskäl: 
 

För som sagt… när man studerar lektionerna så förstår man ju att det sliter 

ganska mycket på kroppen, det sliter på hörseln då de ofta är i bullriga lokaler 

och så vidare…så att ska vi spara de där så att de kan arbeta åtminstone till 50- 

55, så måste man va rädd om dem. Så ser jag på det. 

(Intervju, rektor) 

 
Danslärare T är från och med hösten 2006, huvudlärare i dans. Hennes upp-
gift är att sammankalla övriga danslärare till möten, ha kontinuerlig kontakt 
med rektor och se över fortbildningsalternativ.  
   Relaterat till tidigare önskemål berättade rektorn under danskonferensen i 
Skellefteå (10 november, 2006) samt vid intervjutillfället att några skolor 
kommer att erbjudas fortsatt dans utan extra kostnad (elevens eget val). ”Sedan 
när vi har implementerat det i några år så kommer jag att erbjuda det till en 
prislapp också”. Här fanns dock vissa farhågor att det kanske blir 90- 100 % 
flickor som väljer dans på elevens val. Enligt rektorn gäller det att hitta en 
strategi för att motverka detta. I april år 2007 planeras även ett 30 års jubileum 
av dans i skolan kallat ”Det var en gång” vilket både rektor och danslärare T 
pratade om. Danslärare B och en skola i Skellefteå har huvudansvaret för detta 
där 200 barn är delaktiga och aktiva i ett sagotema. Danslärare T berättade 
vidare att sammanlagt 350 barn beräknas medverka i föreställningen, inklude-
rat klasser från andra skolor. Danslärarna har vidare inlett ett samarbete med 
musiklärarna.  
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/…/ sen ska vi ha musiklärare som gör stämningsljud när vi tar oss genom olika 

sagovärldar i föreställningen… klockspel och en harpa har vi också beställt. Det 

känns jätteroligt, för det är också så att dansen har fått ställa upp på musiken. 

Det har känts så att de har tyckt att jamen kan vi inte ha lite dans på den här 

konserten. Nu känns det mer som att det är vi som gör en stor grej och beställer 

av dem.  

(Intervju, danslärare T) 

 

I anslutning till intervjun med danslärare T och dansuppvisningar framkom ett 
nytt dilemma som gällde kostymer. I det tidigare nära samarbetet med balett-
föreningen hade danslärarna tillgång till föreningens gedigna kostymförråd 
inför uppvisningar. Musikskolan saknar av den anledningen ett eget förråd. 
Vid intervjutillfället var framtiden gällande detta oklar.  
   Under danskonferensen i Skellefteå inbjöds Cecilia Björklund Dahlgren och 
Eva Dahlgren som hedersgäster. Vad gäller traditionen med dans i skolan 
uttryckte musikskolans rektor en stolthet över att arvet och förvaltandet av 
traditionen fortgår ”och jag tycker ju genom utökningen att jag har gett mitt 
lilla bidrag till att förvalta fortsättningen”. 

Sammanfattning  
Danssamordnaren, Björklund Dahlgren och Dahlgren uttryckte liknande 
tankar om vad danstradition är. Det definierades som ett förhållningssätt till 
dansen som förs och lever vidare. Tradition handlar om delaktighet samman-
kopplat med kontinuitet. Eva Dahlgren beskrev att hennes erfarenheter och 
kunskaper från Alexandrova fortfarande lever i henne. Enligt den sociokultu-
rella teorin bevaras och återskapas kunskaper. Det kollektiva minnet existerar 
och fortgår. Vad gäller den Dahlgrenska traditionen – i litteraturen benämnd 
som princip 2 – bibehålls och uttrycks traditionen i dansen tillsammans med 
barnen. I resultatet och litteraturen (Ericson, 1996) framgår att traditionen 
innefattas av dans som konstform (och språk), där det estetiska och personliga 
uttrycket är centralt. Danssamordnaren menade att Dahlgren hade en förmåga 
att skapa en viss lyrisk stämning. Vidare förknippades traditionen med härm-
ning samt att följa årstidernas växlingar. Det sistnämnda var enligt danssam-
ordnaren fortfarande gällande idag vilket exemplifierades av de tre verksamma 
danslärarna. Danssamordnaren ansåg även att arbetet med årstiderna i dans-
undervisningen kulturellt förstärker känslan för bygden.  
   Vidare handlar traditionen om musikval, att skapa danser och ha uppvis-
ningar. Björklund Dahlgren lyfte fram igenkännandet men samtidigt utrym-
met för nyskapandet. Såväl Björklund Dahlgren som Dahlgren pratade vidare 
om förhållningssätt gentemot barnen och barnets eget värde. Björklund Dahl-
gren talade om bildspråket och lekens betydelse (stämning) och vikten av att 
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sprida dansglädje. Centralt i traditionen är också fantasin och förmåga till 
inlevelse, förenligt och sammankopplat med Alexandrova, Dahlgren och 
Björklund Dahlgren. Detta innefattas av att man går in i rollen helt och fullt 
vilket kan jämföras med Sjöstedt Edelholm och Wigerts (2005) synpunkter 
om bildspråket (s. 19).  
   Eva Dahlgrens koreografier framhölls som tradition och lever vidare. De 
beskrevs som konstnärliga med ett innehåll – präglade av miljön, folksjälen och 
det norrländska landskapet. I exemplet med den Indiska dansen framkom 
ursprunget till Alexandrova. Här utgick Dahlgren från tidigare erfarenheter/ 
kunskaper men även ”lånade erfarenheter” (jfr Vygotskij, 1995) i form av 
bilder, minnen och vykort. I enlighet med den sociokulturella teorin, var olika 
lärande miljöer och möten betydelsefulla i skapandet. Den Indiska dansens 
utformning gav exempel på en kreativ verksamhet, d v s en kreativ omarbet-
ning av tidigare erfarenheter och intryck (Vygotskij). Denna process kan även 
förklaras och förstås i enlighet med Wallas kreativitetsmodell (s. 16-17) där 
dansen efterhand fortsatte att utvecklas. 
   Tradition handlar även om kontinuitet med dans i skolan arbetet. I detta 
avseende har danslärarna alltid bedrivit dansundervisning på skolorna, mesta-
dels i gymnastiksalar. Dansundervisningen i Skellefteå kommun har varit 
förlagd i perioder på varje skola där antalet veckor och terminer har förändrats 
genom åren. I dagsläget är avsikten att varje skolklass med dans på schemat, får 
ha dans en gång i veckan under ett helt läsår. I fråga om förutsättningar för 
dansundervisningen framkom skillnader mellan starten och idag. Numera 
finns nedtecknade önskemål för en väl fungerande dansundervisning i skolan.  
   Kompanjonlärarskapet är en annan tradition som lever vidare i Skellefteå 
kommuns skolor. Varje klasslärare deltar som observatör eller medverkande i 
dansundervisningen. Detta betraktas som fortbildning och ger en möjlighet för 
lärarna att fortsätta dansundervisningen efter avslutad period. I en enkätunder-
sökning framgår att klasslärarna var nöjda med kompanjonlärarskapet och 
kände delaktighet. Dansen är även eftertraktad i skolorna. Detta kan jämföras 
med Eva Dahlgrens upplevelser med dans i skolan, där det ibland saknades 
stöd från klasslärarna.  
   Fortbildningar för lärare har genomförts och samtliga verksamma danslärare 
har studerat en 10 p kurs vid Musikhögskolan i Piteå. Vad gäller framtidsvi-
sioner ville danssamordnaren se en utökning av basverksamheten samt att 
någon skola skulle profilera sig med dans. Både danslärare Y och danslärare B 
önskade att barnen skulle få möjlighet att välja dans på fritiden i musikskolans 
regi. Under hösten 2006 har förändringar skett på grund av omorganisation, 
bland annat kommer dans att erbjudas på elevens eget val vilket är förenligt 
med tidigare visioner och önskemål. Traditionen med dans i skolan kan sägas 
ha varit tämligen intakt fram till att finansieringen av danssamordnaren upp-
hörde och musikskolan omorganiserades.   
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Danslärarens roll och dansens lärande 

Dansläraren som kulturbärare och fostrare 
Vid intervjuerna berättade Eva Dahlgren hur hon upplevde att kliva in i en 
gymnastiksal med en ibland osäker lärare och 24 elever som ”väsnades”. Hon 
beskrev att det kändes som inför ett stort, stort uppträdande där det första 
ögonblicket var viktigast. Dahlgren förklarade att hon då tog på sig ledarens 
roll – lekledarens - och gjorde precis likadant som när barn leker. Hon menade 
också att hon direkt såg på barnens ansikten om det inte var bra och kunde då 
ändra övningens utformning direkt. ”Vi gör såhär istället då”. Vad gäller dans-
lärarens roll handlar den enligt Dahlgren och Björklund Dahlgren även om att 
respektera och se varje barns värde, vilket har framkommit tidigare i resultatde-
len (danstradition). Dahlgren framhöll även glädjen och upplevelsen samt 
pratade om lärarens plikt i den bemärkelsen att man ska ta väl hand om elever 
med svårigheter men också de barn som har stora möjligheter. Enligt Dahlgren 
saknade Alexandrova det intresset. 
 

Hon visade inte några möjligheter hur jag skulle utvecklas, för det hade hon 

inget intresse av. Jag tror att det allra viktigaste det är att dansläraren, om de har 

barn som de ser, kanske specialbegåvat… att man då ska hjälpa de på traven och 

berätta. Eftersom inte syokonsulenterna gör det, så måste man ta det uppdraget 

och säga: Du kan göra si eller så och pröva. För att det värsta som händer en, det 

är ju att man är bättre än läraren /…/. 

(Intervju, Dahlgren) 

 
I intervjuerna med Eva Dahlgren pratade hon om Vera Alexandrova, hennes 
utbildning och möten med kulturpersonligheter. Alexandrova berättade ofta 
om Moskva, Leningrad och Mariinskyteatern. Dahlgren upplevde henne som 
väldigt kunnig i fråga om vad som tilldrog sig ute i Europa. När det kom stora 
stjärnor till Stockholm exempelvis den ryska ballerinan Anna Pavlova så um-
gicks Pavlova med Alexandrova. Alexandrova hade även ett samarbete med 
balettchefen på operan (30-talet) som ofta kom till Alexandrovas dansskola. 
Hon träffade även många kulturpersonligheter och musiker, framförallt i hen-
nes hem. ”Det fanns en anda av behovet av kultur”. Alexandrova var influerad 
av Isadora Duncan och förkovrade sig i Tyskland och Paris. I undervisningen 
fick eleverna, enligt Dahlgren, ta del av Alexandrovas kultur och de folkdanser 
som hade lärts vidare från generation till generation. Alexandrova var ivrig 
psykoanalytiker vilket även medförde att Eva Dahlgren i sin ungdom läste 
böcker i psykoanalys. 
   Eva Dahlgren själv hade en karriär som klassisk dansös på operan i Rom där 
möten med andra konstnärer och musiker var naturligt. Dahlgren berättade 
vidare att hon som verksam danslärare i Skellefteå kommun, ofta besöktes av 
kollegor från Stockholm som kunde stärka dansskolan. Dahlgren tog även med 
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två spanska dansare/danslärare (man och kvinna) till ett daghem i Skellefteå på 
70-talet vilket var en sensation, både för barnen och de spanska gästlärarna. 
Björklund Dahlgren uttryckte vid intervjuerna att flertalet av Eva Dahlgrens 
numera vuxna elever, upplevde att hon hade öppnat dörrar till en annan värld, 
att dansen också handlade om ett bildningsarbete och det kulturhistoriska.  
   När jag frågade Cecilia Björklund Dahlgren hur hon såg på danslärarens roll, 
blev det första spontana svaret ”kulturbärarens roll, säger jag”. Björklund 
Dahlgren menade att dansen fortfarande är ett relativt oprövat redskap i 
många skolor och för att skolor ska våga prova på dansen behövs kunskap om 
dans. Hon såg vidare att danslärarens roll i framtiden till viss del kommer att 
förändras där det både handlar om att dansa med barnen och ungdomarna 
men även att kunna bedriva kompetensutveckling för kollegor och andra lära-
re. Björklund Dahlgren poängterade att det är väldigt viktigt att danslärare inte 
bara ser sig som gästlärare utan verkligen blir en del i helheten. De måste även 
vidga sin syn på dansen och inte bara se smalt. Dans är det ”oerhört rika språ-
ket” och en viktig del i samhällsutvecklingen. Björklund Dahlgren kopplade 
dansen och lärarens roll till skolans värdegrundsarbete där konsten handlar om 
att ifrågasätta det etablerade, störa ordningen och hitta nytt precis som i leken. 
I de konstnärliga processerna finns inneboende krafter där det är viktigt att 
lyfta fram det annorlunda i konstskapandet. ”I nyskapandet så vill man ju inte 
likna någon annan. Då vill man ju göra något eget”. Björklund Dahlgren 
framhöll vidare att identiteten stärks om vi ger barnen redskap att skapa. 
 

Vi gör det tillsammans men vi gör olika, och om man får träna sig i 

annorlundaskap, man får träna det med sin kropp och sin själ, sin fantasi, sitt 

intellekt… man får träna det, då vågar man kanske också yttra en egen åsikt, en 

egen mening. Det är det jag menar är att praktisera yttrandefriheten. Och det 

tycker jag är viktigare än nånsin, för nu ska alla ha samma jackor och alla ska se 

likadana ut, lyssna på samma musik och allt det här. 

(Intervju, Björklund Dahlgren) 

 
Vuxenvärlden har enligt Björklund Dahlgren, ett ansvar att exempelvis presen-
tera annan sorts musik än det barnen vanligtvis lyssnar på. Såväl Eva Dahlgren 
som Cecilia Björklund Dahlgren talade även om dansen som en motvikt till 
våldet. Här menade Björklund Dahlgren, att hon såg dansläraren som en kul-
turbärare med rötter till Ludvig den XIV och balettmästaren som skulle lära ut 
artighet. När hon själv undervisar i dans handlar det bland annat om att varje 
barn får presentera sig, man ser varandra i ögonen samt bockar och niger efter 
lektionen vilket Björklund Dahlgren härleder till värdegrundsarbete. I radio-
programmet Skolakuten, UR (2005) pratade även två blivande danslärare om 
dans och värdegrund. De studerar vid Musikhögskolan i Piteå och hävdade att 
barnen genom dansen lär sig att visa respekt, hur det fungerar med turordning 
och att kunna ta i varandra utan knuffar. De menade också att dansundervis-

  71 



D A N S E N S  P L A T S  I  S K O L A N  
 

ning kan avdramatisera kontakten mellan flickor och pojkar vilket även musik-
skolans rektor lyfte fram.  
   ”Dans kan vara så mycket” uttryckte danslärare Y som i sin utövning vill 
förmedla detta till barnen vilket innefattas av dansens bredd, att dansen är ett 
språk som inte bara handlar om att göra färdiga danser. Danslärare Y önskar 
vidare arbeta för att få bort dansens negativa stämpel. Vidare pratade hon om 
vikten av att ge barnen utrymme för eget skapande utifrån givna ramar. Dans-
lärare Y ansåg att processen är viktigast. 
   Danslärare B skulle vilja arbeta mer med klasslärarna ”samarbete med lärarna 
är underbart, självklart vill man ha mer samarbete med lärarna”, och gav ex-
empel på en skola där hon just nu ingår i ett arbete med en musikal där fyra 
klasser är involverade. Hon har också nyligen arbetat med ett OS-tema då det 
var aktuellt på en skola. Danslärare Y samarbetar inte med någon men lyfte 
fram skola X som en jättetrevlig skola. Hon beskrev att hon hade fått bäst 
kontakt med lärarna där. ”Jag är som en i gänget i personalrummet /…/ Jag 
tycker att det är jättetrevlig stämning här. Ibland så kan man ju va anonym i 
personalrummet också, men här känner man inte alls att man är … borta”. 
   Danslärare T beskrev dansen som väldigt intim och menade att ett bra för-
hållningssätt (jfr Dahlgren och Björklund Dahlgren) är oerhört viktigt och 
avgörande för undervisningens utfall. Barnen ska känna att de blir respektera-
de, är sedda och blir bemötta på ett bra sätt i en tillåtande miljö. Barnen bör 
inte vara rädda för att ”göra bort sig för varandra”. Danslärare T ansåg att det 
är extra viktigt i dansen för att man blottar sig själv och gav följande exempel: 
 

Som i ettan som jag ska ha nu, där är det några pojkar som är så osäkra. De har 

inte riktigt blivit trygga än…kan inte slappna av och ryckas med. De tittar på 

varandra hur ska den reagera och vad ska jag göra nu… Jag jobbar jättemycket 

med dem, på just det där att de inte behöver bry sig om varandra…och så 

försöker jag trollbinda dem extra mycket med saker som de kan lockas av.  

(Intervju, danslärare T) 

 

Musikskolans rektor beskrev att dansläraren har många olika roller där en 
viktig roll med de yngsta barnen är att hjälpa dem få kontroll över sin motorik 
och agera i grupp. Hon menade vidare att det är ett utövande av ”ett visst mått 
av kultur, man lär sig att gestalta, tolka in, leva ut nån typ av känsla under 
kontrollerade former, så ett visst mått av estetiskt uttryck är det också men det 
kanske inte är det jag främst tänker på”. Rektorn påtalade att hon blir väldigt 
glad av att se dansföreställningar med barn och att ”det andas glädje, liv och 
lust”. Hon anser att det är ett stort steg framåt om man genom musiken och 
dansen kan behålla lusten som barnen ofta ”tappar under resans gång”. 
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Tankar om lärandet i dans 
I samtalen om lärandet i dans framkom flertalet likheter mellan de olika dans-
lärarna. I det som berör tankar om själva lärandet förekommer en del parallel-
ler till redovisningen av den Dahlgrenska traditionen. 
   När pionjären Eva Dahlgren beskrev sina tankar om lärande, pratade hon 
om att barnen inte skulle vara rädda utan öppna för upplevelsen. Dahlgren 
framhöll vikten av glädje och såg levnadsglada människor som en tillgång. I 
dansen – i detta fall baserad på rytmik och balett – kombinerat med musiken 
(ofta klassisk) finns något vänligt, positivt och livsbejakande.  
 

Danserna är ju väldigt egendomliga… att de är så livskraftiga, att de är så lätta 

att lära. De är så enkla att det finns inga svårigheter i dem. En som aldrig har 

dansat förut kan börja med detsamma. Danserna kan ju inte vara konstruerade 

på annat sätt om det ska föras in i skolan. 

(Intervju, Dahlgren) 

 

Även Cecilia Björklund Dahlgren ansåg att den klassiska baletten ger bra rörel-
seträning vilket hon smyger in i arbetet med barnen. Hon arbetar vidare med 
olika rörelsekvaliteter och hopp för att utmana barnen. 
 

Och utmaningen… då får jag med mig hela klassen även de som man kan säga 

har svagare motorik. /…/ Just det där att det är så lustfyllt det gör att jag också 

tränar det som jag är svag i utan att egentligen tänka så mycket på det.  

(Intervju, Björklund Dahlgren) 

 

Björklund Dahlgren berättade vidare om sin ”chockpedagogik” som hon själv 
har utvecklat och menar att den fortfarande är gällande för hennes del. ”Det 
har att göra med att jag själv i grunden har ett ganska högt tempo”. Hon tyck-
er även att chockpedagogiken har visat sig fungera väl i mötet med skolklasser. 
Björklund Dahlgrens upplägg av undervisningen innefattas av en ram där 
barnen känner igen början och slutet på lektionen. Här lyfte hon fram presen-
tationen som betydelsefull, att man ser varandra. ”Det är vi som ska dansa 
tillsammans”. Högt tempo på lektionerna inbegrips av smidiga övergångar 
mellan olika delar så barnen ”absorberas av dansen”. Även danslärare T berät-
tade att hon har högt tempo på lektionerna med planerade övergångar, vidare: 
”Men numera så kan jag hitta på övergångar i stunden /…/ jag släpper dem 
nästan aldrig utom när de ska jobba mera fritt med grupparbeten och sånt”.  
   Björklund Dahlgren pratade vidare om vikten av kraftfulla rörelser med 
tanke på att få med sig pojkarna även om hon underströk att det är betydligt 
lättare idag. Även danslärare B pratade om pojkarna i skolan (i en jämförelse 
med den frivilliga undervisningen) och menade att det blir skillnad i grupper 
där det finns pojkar med, ”energin blir starkare”. Hon menade vidare att blan-
dade grupper ger fler möjligheter koreografiskt. Danslärare T uttryckte att man 

  73 



D A N S E N S  P L A T S  I  S K O L A N  
 

använder en helt annan metodik i skolan eftersom eleverna inte har valt att 
dansa. ”Jag ser det som en utmaning att presentera det på ett sätt som passar 
alla och att killarna tycker det är kul också”. Trots dansens etablering i Skellef-
teå förekommer enligt danslärare T ”skeptiska, gruvsamma och jätterädda” 
pojkar. Danslärare T poängterade dock att detta brukar försvinna efter en eller 
de första gångerna.  
   I samtalen om dansundervisningen menade danslärarna att barnen tränar sin 
kroppsmedvetenhet, motorik, det estetiska/uttrycket, eget skapande, fanta-
si/inlevelse och det sociala samspelet. I radioprogrammet Skolakuten, UR 
(2005) uttryckte danslärare B följande: 
 

De lär ju sig samspel och de lär sig att umgås i gruppen och fungerar i gruppen 

eftersom de är ju beroende av varandra helt enkelt. Ibland gör vi övningar då de 

ska göra samma saker, ibland måste de uttrycka sitt fast ändå fungera i en grupp, 

så det är en viktig social aspekt tycker jag med dansen.  

 

Danslärare B pratade även om kunskap angående olika kulturer, musikstilar 
och dansstilar. Björklund Dahlgren nämnde ordet empati och danslärare Y, B 
och T förknippade dansundervisning med att våga. ”De får prova på och lär 
sig att våga mycket mer” (danslärare B). Danslärare T berättade ”att man ge-
staltar med kroppen olika känslor… och de blir modigare också”. Danslärare T 
poängterade att hon ser skillnader på barnen när hon får ha dem under ett helt 
läsår. En termin är för kort tid då det inte hinner ”sjunka in”. Danslärare T 
berättade om spegelövningen där ett barn sitter i mitten av ringen och leder de 
övriga med sina armrörelser (övningen beskrivs i redovisningen av observatio-
nerna). Ibland vägrar alla att sitta i mitten. Här brukar då dansläraren bestäm-
ma att samtliga ska prova även om det bara blir en kort stund ”så till slut har 
jag fått alla att sitta där i mitten ändå och det känns faktiskt ganska stort”. 
Danslärare T tror och hoppas att en sådan övning bidrar till stärkt självkänsla. 
I anslutning till det pratade hon även om de tillfällen när barnen får visa upp 
dans för publik, ”det är en utmaning att uppträda inför publik”. När vi talade 
om dansuppvisningar menade danslärare Y att det är viktigt med ”både och”. 
Som tidigare beskrivits, framhölls processen och danslärare Y menar att det 
finns alternativ till föreställningar. Exempelvis kan man arbeta med åskådar-
grupper under lektionstid, att halva klassen får titta på de andras improvisatio-
ner. ”För det är en övning att vara publik och det är en övning att stå inför 
varandra och det är också nånting vi övar på – att  våga”. 
   Samtliga verksamma danslärare i Skellefteå pratade om bildspråket. Danslä-
rare B berättade i likhet med danslärare T att hon poängterar uttrycket, käns-
lan och använder sig av bildspråk i undervisningen. Danslärare T är inte sär-
skilt intresserad av Labanmetodik, att arbeta med rummet, tiden och nivåer. 
Danslärare T beskrev att Labanmetodiken som hon fick på Danshögskolan 
gjorde henne uttråkad:  
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/…/ för det kändes så tomt. Det blev bara rörelse och inte nåt mer med det. Jag 

saknade det sinnliga, att man får lägga till nånting djupare… så det… känslor 

tycker jag är ett jätteroligt tema, att jobba med uttrycket, att de får gestalta 

kanske olika sagofigurer… som jag sa stolt kung eller arg häxa. De övar sig på 

det sättet också att uttrycka sig. Det tycker jag är mycket roligare själv. 

(Intervju, danslärare T) 

 
För att anknyta till uttryck framkom att danslärare Ys avsikt är att barnen ska 
lära sig variation i uttryck utan att vara teatraliska. Detta exemplifierades enligt 
följande. I det nyss avslutade temaarbetet om Afrika ville danslärare Y att bar-
nen skulle uttrycka känslorna från Afrikas djur istället för att imitera bilden av 
ett rytande lejon. För att motverka rytande, tuggande lejon framhöll danslärare 
Y, att det intressanta är rörelsekvalitet i relation till lejon.  
 

Ja, de är smidiga, de är långsamma, de är explosiva, de är snabba och hur kan 

det bli utan att det blir… De kan fortfarande egentligen få vara ett lejon, men 

det ska inte vara det rytande och tuggande, morrande. 

(Intervju, danslärare Y) 

 
Vidare ansåg danslärare Y, att Eva Dahlgren även fokuserade på rörelsekvalite-
ten trots att man gick in i en roll. Danslärare Y menade att hon själv var en 
blandning av den Dahlgrenska traditionen och det hon lärde sig under sin 
utbildning på Danshögskolan. Hon beskrev att hon hade ”berättandet” men 
inte på samma sätt ”mer alltså där inte man är saker”. Vidare förklarade danslä-
rare Y att hon blandar mer idag än när hon var nyutexaminerad. Danslärare T 
(tidigare elev till Dahlgren) berättade att Eva Dahlgrens metodik har inspirerat 
henne, man formar emellertid sitt eget sätt att undervisa. Hon sammanfattade 
sin undervisning som en blandning av Dahlgren, utbildningen på Danshög-
skolan, egen praktik och egna erfarenheter.  
   I fråga om danslärares tillvägagångssätt i dansundervisningen berättade dans-
lärare Y att hon lär ut dans genom att visa konkreta steg och förstärka med 
rösten. När barnen ska skapa eget, visar hon ibland (rörelse) för att få fram en 
känsla alternativt uttrycker sig verbalt eller utgår från en bild. På grund av att 
hon har fått fysiska begränsningar, är danslärare Y mer verbal idag än tidigare 
vilket hon beklagar. Ibland visar hon med eleverna istället. Danslärarens rör-
lighet i rummet beror också på ljudanläggningen, om det finns fjärrkontroll 
eller inte. Danslärare B uttryckte sig i liknande termer avseende tillvägagångs-
sätt i lärandet. Hon lär ut verbalt och med rörelser. När jag frågade danslärare 
T hur hon gör när hon ska lära barn dans blev svaret ”Åh, det känns inte som 
om jag vill lära dem så…utan att de ska upptäcka själva… men på ett lekfullt 
sätt absolut!”. Hon exemplifierade med en övning där barnen får springa i 
rummet och sedan stanna helt stilla vilket sedan utvecklas till att de stannar 
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och föreställer en stolt kung. ”Det är inte så att jag säger att nu ska vi träna oss 
på att stå med en snygg hållning, utan man får baka in det på ett sätt med att 
leka jättemycket”. Björklund Dahlgren menade att förhållningssättet är ”a och 
o” där uppmuntran är centralt samt utrymmet för barnens eget skapande. 
Improvisationsmoment kan också komma väldigt spontant med utgångspunkt 
från barnen. Björklund Dahlgren underströk vikten av öppenhet och flexibili-
tet i undervisningen vilket också medför variation i olika grupper.  
 

Du måste utgå från barnet och utveckla barnet, barnets identitet genom lärandet 

i dans och inte sätta det här är målet, det här är dansen nu ska vi dit, utan jag 

måste använda hela min rikedom hur stor den nu är. 

(Intervju, Björklund Dahlgren) 

 
I radioprogrammet Skolakuten, UR (2005) ansåg danslärare B i likhet med 
Björklund Dahlgren, att det är viktigt med danslärarens flexibilitet, att lyfta 
fram barnens initiativ och ta till vara deras förslag. ”De kommer ofta med 
förslag på vad vi kan göra och vad de vill uttrycka och vad de vill prata om just 
i dag med hjälp av dansspråket, så det är jättehärligt” (danslärare B). Under 
intervjun med danslärare Y menade även hon att man måste vara flexibel i 
dansläraryrket. 
   Danslärarna i Skellefteå reflekterade vidare över skillnader vad gäller obliga-
torisk och frivillig verksamhet. Förutom att det enligt danslärare T är en annan 
metodik i skolan (vilket tidigare har framkommit), talade danslärare Y om 
kinestetisk feedback. Detta förekommer i större utsträckning inom den frivilli-
ga verksamheten. Det fungerar inte att ägna uppmärksamhet åt en elev i en 
klassituation då övriga 25 snabbt förlorar koncentrationen. Danslärare B berät-
tade även att hon i den frivilliga verksamheten arbetar mer med kvalitet i rörel-
sen då den har ett annat syfte än dansen i skolan. Man ställer andra krav på 
elever inom den frivilliga verksamheten.  

Musikskolans arbetsplan  
I relation till danslärarnas svar är musikskolans arbetsplan och klasslärares 
synpunkter på dansundervisningen av intresse. Under den regionala konferen-
sen i Skellefteå (2006, 10 november) presenterades arbetsplanen av danslärare 
Y. I Skellefteå kommun ska barnen få möta dans som konstnärlig uttrycksform 
och ges möjligheter till kunskaper och färdigheter i dans. Konstnärlig uttrycks-
form definieras med att uttrycka känslor, tankar och idéer i dans och träna 
inlevelsen, uttrycket, fantasiförmågan och kreativiteten. Vidare ska eleverna få 
uppleva dans som scenisk konstform d v s möta professionell dans och delta i 
föreställningar. Här visades ett exempel där barnen hade skapat sina egna dan-
ser utifrån vissa ramar, spelat in danserna med videokamera och sedan tittat på 
inspelningen. I arbetsplanen uttrycks även att barnen via dansen utvecklar sin 
emotionella och estetiska mottaglighet; ”I dansundervisningen får barnen 
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uppleva den sinnliga kunskap som finns i dans (de får uppleva verkligheten 
genom sina sinnen)”. Barnen skall vidare lära sig om dans ur ett kulturhisto-
riskt perspektiv vilket benämns som ett bildningsarbete. I arbetsplanen står att 
detta förverkligas ”/…/ genom att eleverna får möta varierande dans- och 
musikstilar och olika kulturers dans. Detta kan ske både teoretiskt och prak-
tiskt”. Eleverna ska enligt arbetsplanen tränas motoriskt och få ökad kropps-
kännedom. Dansundervisningen handlar också om musikaliska kunskaper 
(fras- och taktindelningar) och att ta del av olika slags musik. Vidare lyfts den 
sociala aspekten fram; att öva sin förmåga till socialt samspel vilket omfattas av 
samarbete, visa hänsyn och fungera i grupp. I arbetsplanen står även: ”under-
visningen ökar deras förmåga till lyhördhet och tålamod”. Avslutningsvis in-
kluderar målen den personliga utvecklingen vilket definieras i enlighet med att 
”öva sin koncentrationsförmåga, öka sin kroppsmedvetenhet och stärka sin 
självkännedom” (Skellefteå musikskola. Arbetsplan för dansundervisning i sko-
lan, s. 3). 

Klasslärares reflektioner 
Hur beskriver då klasslärare lärandet i dans? I de enkäter som besvarades av 15 
st klasslärare fanns två frågeställningar som berörde lärandet i dansundervis-
ningen. På frågan om de kunde se någon skillnad i klassen som resultat av 
dansundervisningen svarade nio st nej. Detta motiverades exempelvis med att 
barnen endast hade haft dansundervisningen under höstterminen eller att 
gruppen sedan tidigare varit väl fungerande. En lärare svarade att hon alltid 
brukar arbeta med rörelse, motorik och gestaltning då hon anser att det är 
viktigt. Av de sex st lärare som menade att de såg skillnad i klassen, framhölls 
att barnen hade utvecklats motoriskt, att det sociala samspelet mellan vissa 
barn hade blivit bättre och att barnen tycktes ”ogenerade” inför varandra. En 
lärare skrev: ”Barnen har lättare att uttrycka sig med hjälp av kroppen”. På 
frågan ”Det påstås att dans tränar kroppsmedvetenheten, samt främjar annan 
inlärning, kan du se något av detta hos barnen”, svarade 12 st att de kunde se 
en ökad kroppsmedvetenhet eller annat lärande till följd av dansundervisning-
en. En lärare beskrev att barnen blivit duktiga på galopp och hoppsasteg samt 
mindre tunga i sina steg. En annan lärare lyfte fram att barnen får scenvana 
vilket i sin tur inverkar positivt på andra skolämnen då barnen ska prata inför 
klassen. Ytterligare en lärare skrev att barn med läs- och skrivsvårigheter ibland 
hade svårt att utföra sina rörelser. En annan lärare uttryckte:  
 

/…/ inlevelseförmågan och minnet tränas också. I dansen integreras de flesta 

skolämnen från idrott till matematik, svenska, no/so. Många av mina elever har 

gått starkt framåt i sv/ma i år – och dessutom har delar av gruppen blivit 

”lugnare”. Kanske har det med dansen att göra?! 

(Mimmi, Bruna skolan) 
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En lärare avstod från att besvara frågan och övriga två kunde inte avgöra om 
barnen hade fått ökad kroppsmedvetenhet eller att annan inlärning främjats. 
”Vi har även annan motorikträning. Svårt att veta vad som beror på dansen 
och vad som beror på övrig träning. Det är förstås bättre ju fler tillfällen till 
träning som ges” (Maja, Rosa skolan). 
   När lärarna med egna ord fick uttrycka viktiga saker som de ansåg att dansen 
hade tillfört eleverna, framkom följande:  
 
• Vana att agera, våga uttrycka och visa rörelser inför gruppen (8 st) 
• Lyssna, förstå och minnas instruktioner (6 st) 
• Motorik och rörelseträning (4 st) 
• Kroppsmedvetenhet (4 st) 
• Musik och rytm (4 st) 
• Att acceptera slumpmässiga val/vänta på sin tur (4 st) 
• Samarbetsträning/socialt samspel (3 st) 
• Glädje och lust (3 st) 
• Kondition (2 st) 
• Stimulans av fantasi och nya idéer (2 st) 
• Bra för stämningen i gruppen (1 st) 

Sammanfattning 
I fråga om danslärarens roll, beskrev Eva Dahlgren att hon tog på sig lekleda-
rens roll, lyhörd och flexibel i kontakten med barnen. Som tidigare framkom-
mit tycker både Dahlgren och Björklund Dahlgren att det är viktigt att respek-
tera barnets värde. Dahlgren är också av den uppfattningen att dansläraren har 
en plikt att hjälpa särskilt begåvade elever vidare i sin utveckling. I resultatet 
framstår likheter mellan Vera Alexandrova, Eva Dahlgren och Cecilia Björk-
lund Dahlgren vad gäller deras tydliga identitet som kulturbärare. I detta fall 
handlar danslärarens roll om att öppna nya dörrar samt föra bildningsarbetet 
och traditionen vidare. Här beskrevs ett medvetet kulturellt och historiskt 
perspektiv där Björklund Dahlgren kunde härleda sina rötter till Ludvig den 
XIV. Att ta del av tidigare traditioner, lära ut artighet, presentera annat än 
populärmusik och genom dansen utgöra en motvikt till våldet, var några ex-
empel som lyftes fram. När Björklund Dahlgren pratade om danslärarens roll i 
framtiden ser hon denne som en kompetensutvecklare och som en del i helhe-
ten. Danslärare B uttryckte också önskemål om ett ökat samarbete med lärar-
na. Danslärare Y vill förmedla dansens bredd med betoning på processen och 
dansen som ett språk men även arbeta för att få bort dansens negativa stämpel. 
I likhet med Björklund Dahlgren, menade danslärare T att förhållningssättet är 
avgörande i dansundervisningen. Musikskolans rektor poängterade att danslä-
raren har många olika roller där hon främst lyfte fram den motoriska och 
sociala aspekten av dansundervisning. Björklund Dahlgren kopplade även 
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danslärarens roll till skolans värdegrundsarbete, de konstnärliga processerna 
och yttrandefriheten.  
   I dansens lärande är det viktigt att barnen är öppna för upplevelsen enligt 
Dahlgren. Vidare uttryckte Dahlgren att det finns något vänligt, positivt och 
livsbejakande i baletten. Björklund Dahlgren anser att den klassiska baletten 
ger en god rörelseträning. Vidare talade Björklund Dahlgren om sin ”chockpe-
dagogik” i enlighet med Ericsons (1996) beskrivning. Även danslärare T lyfte 
fram det höga tempot. Här framkom dock att Björklund Dahlgrens chockpe-
dagogik med dess höga tempo, också utgick från henne själv som person, inte 
enbart barnen. Förutom högt tempo på lektionerna innefattas Björklund 
Dahlgrens dansundervisning i skolan av en ram, smidiga övergångar, utma-
ningar och kraftfulla rörelser. Lärarens förhållningssätt poängterades inklusive 
uppmuntran och utrymme för skapandet. För att återanknyta till ordet flexibi-
litet sammankopplades det med lärande och dansundervisning av såväl (Dahl-
gren) Björklund Dahlgren som danslärare B och Y. Överlag gav alla likartade 
svar i samtalet om dansens lärande. I dansen får barnen en ökad kroppskänne-
dom och medvetenhet. De får träna sig i skapandet och uttrycket. Danslärare 
B poängterade även den sociala aspekten i dansundervisningen samt att barnen 
får kunskaper om olika kulturer, musik- och dansstilar. Det sistnämnda stäm-
mer väl överens med danslärarens roll som kulturbärare. Både danslärare Y och 
B beskrev att de lärde ut dans verbalt och med rörelser. Danslärare Y uttryckte 
att hon förstärker med rösten. Danslärare T påpekade betydelsen av lek, känsla 
och uttryck. I samtalet om dansundervisning framkom skillnader mellan den 
obligatoriska och frivilliga dansundervisningen. Vad gäller tankar om den 
obligatoriska undervisningen finns tydlig överensstämmelse med musikskolans 
arbetsplan för dans.  
   Enkätundersökningen som besvarades av 15 st klasslärare skildrade dansens 
lärande med samma termer som danslärarna. Dansundervisningen stimulerar 
den motoriska utvecklingen, kroppsmedvetenheten och det sociala samspelet. 
När klasslärarna med egna ord fick beskriva vad de ansåg att dansen tillför 
eleverna framkom ord som vana att agera och uttrycka sig inför gruppen. Sex 
klasslärare lyfte fram vikten av att lyssna till och följa instruktioner. Några 
ansåg att dansundervisningen tillför lärande i musik och rytm. Endast två 
klasslärare menade att dansundervisning stimulerar fantasin och nya idéer. 

Analys av verksamheten dansundervisning i skolan 
Enligt den sociokulturella teorin är bruket av kulturella redskap (fysiska och 
intellektuella) centralt. I litteraturgenomgången framgår att redskapen medie-
rar omvärlden för oss. Våra föreställningar d v s tankar, begrepp, idéer har sitt 
ursprung i den omgivande kulturen och dess kulturella redskap. Kunskaper 
bevaras och återskapas. Det kollektiva minnet lever vidare på olika nivåer i 
samhället. Med avsikt att förklara hur danstraditionen och traditionen avseen-
de dans i skolan i Skellefteå kommun har förvaltats och förändrats, avser jag att 
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analysera verksamheten (dansundervisning i skolan) med utgångspunkt från 
medierande redskap. Vilka eventuella skillnader i fråga om villkor, resurser och 
kunskaper är synliga?  
   I följande figur (3) avser figuren till vänster den första tiden med dans i sko-
lan. Figuren till höger åsyftar dans i skolan idag vilket även innefattar perioden 
med anställd danssamordnare.  
 

Medierande redskap Medierande redskap
  
Fysiska redskap Fysiska redskap 
Bussar, kassettbandspelare, ej anpassade 
lokaler, dagstidningar 

Bussar, körkort, stereo, anpassade lokaler, 
dator/internet, videokamera, dagstidningar 

  
Intellektuella redskap Intellektuella redskap 
Dans som konstnärlig uttrycksform, 
bildningsarbete, tradition, dansläraren 
som kulturbärare, kunskaper om 
dansundervisning för flickor i privat 
verksamhet, rytmik och balett, upplevel-
se/glädje, musikskolans rektor, Danspe-
dagogförbundet,  Koreografiska institu-
tet (Stockholm), Bolidens barnbalett, 
homogen skola, uppsökande verksamhet 
/pionjärarbete, försöksverksamhet, 
politiska beslut, utbildade danspedago-
ger, varierande mottagande, 2 st danslä-
rare 50% 

Dans som konstnärlig uttrycksform, tradition, 
kunskaper om dans i skolan, utbildade danspe-
dagoger, arbetsplan, heterogena grupper, olika 
danstekniker, material, fortbildningar, kontinu-
itet, etablerad verksamhet, schema, arbetslag, 
danssamordnare/musikskolans rektor, Skellef-
teå Dans & Balettförening, samarbete, kom-
munal vision, kommunalpolitiskt medvetande,  
forskning, lärgemenskaper, politiska beslut, 
kompanjonlärarskap, Dans i skolan konferen-
ser, terminsindelningssystem, 4 st danslärare 
2,5 tjänst, Danshögskolan (Stockholm), 
Danslärarutbildning (Piteå), utvecklingspro-
gram Dans i skolan 

Subjekt
(danslärare) 

Objekt (Dans Subjekt Objekt (Dans i 
skolan) (danslärare)  i skolan) 

 
 
 
Figur 3. Sammanfattning och analys av verksamheten dansundervisning i skolan. 

 
Figur 3 inrymmer givetvis fler faktorer än de som synliggörs (exempelvis läro-
planer/kunskapssyn, nuvarande danslärares eventuella medlemskap i Lärarför-
bundet, mobiltelefoner). Figurerna kan ändå enligt min uppfattning, åskådlig-
göra det som har förvaltats (likheter) och det som har förändrats (skillnader) 
under perioden mellan den första tiden och nuläget. Vad gäller fysiska redskap 
framgår bland annat att lokalerna idag är anpassade för dansundervisning 
vilket rimligtvis underlättar danslärarnas situation. Hjälpmedel i form av dato-
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rer och internet ger en annan möjlighet till information och kommunikation. I 
fråga om intellektuella redskap framstår andra premisser för lärandet. Dans i 
skolan i Skellefteå kommun har sedan början innefattats av dans som konst-
närlig uttrycksform och utbildade professionella danspedagoger/danslärare. 
Det som förefaller självklart i Skellefteås modell är dock inte givet. Om kom-
panjonlärarskapet innebär fortbildning för klasslärare, hade en rimlig föränd-
ring kunnat vara att dessa, så småningom (i besparingstider) skulle ha ersatt 
danslärarna. En kontinuitet med danssatsning i skolorna behöver inte heller 
innebära att dans som konstnärlig uttrycksform är central i förhållande till 
dans som umgängesform. Traditionen med dansen som konstnärlig uttrycks-
form och utbildade danslärare visar sig vara intakt. På vilket sätt kan det förkla-
ras? 
   I Skellefteå finns även en stark tradition avseende dansundervisning och 
verksamheten i sig. Är det ett uttryck för det kollektiva minnet som fortfarande 
lever vidare i form av idéer om hur dansundervisning/dans som konstnärlig 
uttrycksform ska bedrivas? En sådan föreställning kan innebära en idé om 
dansläraren som den självklara auktoriteten – professionell i sin yrkesroll. Dan-
sen som konstnärlig uttrycksform bör med andra ord tolkas som ett kunskaps-
baserat estetiskt ämne vilket kräver utbildade danslärare. 
   I analysen synliggörs även förändringar. De danslärare som är verksamma 
idag har fått en annan utbildning och är en del av den etablerade verksamhe-
ten. De behöver inte bedriva ett pionjärarbete. Danslärarna erbjuds vidare en 
annan form av trygghet i fråga om arbetsvillkor och förhållanden i jämförelse 
med starten. Framförallt skulle jag vilja lyfta fram stödet från musikskolans 
rektor, den politiska insikten, kompanjonlärarskapet och danssamordnarens 
tidigare funktion. I vissa fall är danslärarna även en del i den övriga skolans 
arbete. De får möjlighet till fortbildning och ingår i musikskolans arbetslag. 
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5. DEN FAKTISKA 
DANSUNDERVISNINGEN 

Vill vi möta barnet i dans, måste vi utgå från barnens egna erfarenheter. Vi 

måste lyssna. Den egna kroppens rörelser blir redskap för tanke och en ofta 

outtalad önskan. Barnen prövar, förkastar, vinner och inlemmar resultatet i en 

koreografisk form. Ett första (?) möte med dansen som konstform. 

(Lilja, 2000, s. 38) 

 

I detta kapitel redovisas resultatet av samtliga gruppobservationer av dansun-
dervisningen i skolan. Detta avser att svara mot vilket lärande som sker i dans-
undervisningen i skolan och hur danslärare går tillväga för att hjälpa elever att 
lära. Inledningsvis följer ett kort avsnitt där jag motiverar resultatpresentatio-
nens struktur i relation till danslektionernas uppläggning och innehåll. Med 
avsnittet Dansspråket påbörjas redovisningen av den faktiska dansundervis-
ningen. Därefter presenteras Danslärarnas reflektioner i förhållande till genom-
förda lektioner. Kapitlet avslutas med en övergripande sammanfattning. 

Övergripande struktur 
Vad gäller danslärarnas uppläggning av lektioner och övningars innehåll finns 
likheter och skillnader mellan olika åldersgrupper samt skola X, A och S. Då 
lektioners olika planering rimligtvis medför skillnader vid betraktelse av lektio-
nen som helhet, ämnar jag att redogöra för dess strukturer innan vidare data 
presenteras. Där det finns likheter mellan skola X, A och S, kommer jag i vissa 
fall att förevisa dessa i anslutning till varandra. Detta avser presentation (X, A 
och S), uppvärmning (X, A och S: 2s), teknikövning (X och S: 2s), tematiskt 
arbete (skola X, skola S: 1s), spegelövning (X och S: 2s) och avslutning (X, A 
och S). I övrigt kommer jag att presentera skola X för sig (tema och förskole-
klass), därefter skola A och slutligen skola S (instudering av danser). I anslut-
ning till skola S och instudering av danser, redovisas två sekvenser där Eva 
Dahlgren repeterar dansen ”Järven och riporna” (Skellefteå Smalfilmsklubb, 
1980-1981). 
   Den övergripande strukturen grundar sig framförallt på att danslärare Y 
arbetar tematiskt där övningarna vävs in i temat Ryssland. Även om exempelvis 
grand jeté (ett stort hopp från ett ben till landning på det andra benet) före-
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kommer i flera klasser på skolorna X och A, sker det i olika sammanhang. 
Delar av ett tematiskt upplägg observerades även på skola S (klass 1s) i form av 
uppvärmning och teknikövning. Dessa redovisas efter skola X, tema Ryssland.  
   På skola X observerades fem olika grupper, på skola A tre grupper och slutli-
gen observerades två grupper på skola S. 
 
Skola X, klass 1x/1y      Skola X, klass 3x/3y                  
Danslärare Y   Danslärare Y                                 
1. Presentation 1. Presentation  
2. Uppvärmning 2. Uppvärmning 
3. Teknikövning 3. Teknikövning  
Tema Ryssland: Tema Ryssland:  
4. Diagonal (steg, ind.) 4. Diagonal (steg, ind.) 
5. Karaktärsdans 5. Karaktärsdans  
6. Improvisation/Torget 6. Improvisation/Torget  
7. Former i grupp/Vasiljek. 7. Former i grupp/Vasiljek. 
8. Avslutning 8. Diagonal (grand jeté, ind.) 
 9. Avslutning  

                    
I klass 1x utgick improvisation/torget då ett barn kom med förslag på en annan 
övning. Denna övning var likvärdig med skola A (uppvärmning, moment 2) 
varvid den kortfattat kommer att redovisas i anslutning till denna. 
 
Skola X, förskoleklass Skola A, klass 1a/1b/1c 
Danslärare Y Danslärare B 
1. Presentation 1. Presentation 
2. Uppvärmning 2. Uppvärmning 
3. Teknikövning 3. Indiandans 
4. Galoppövning 4. Diagonal (grand jeté, ind.) 
5. Spegelövning 5. Djungel/danskarta 
6. Kroppsdelar, 4 hörn 6. Springa under skynke 
7. Improvisation/Rymden 7. Avslutning 
8. Avslutning 
 
Skola S, klass 1s Skola S, klass 2s 
Danslärare T Danslärare T 
1. Presentation 1. Presentation 
Tema Mystik: 2. Uppvärmning 
2. Uppvärmning 3. Teknikövning 
3. Teknikövning 4. Dansinstudering 
4. Dansinstudering 5. Spegelövning 
5. Avslutning 6. Avslutning 
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Av nämnda presenterade strukturer kan man se att danslärare Y på skola X, 
arbetar tematiskt även om inte förskoleklassen innefattas av temat Ryssland. 
Presentation, uppvärmning och teknikövning ingår inte i temat. Angående 
förskoleklassen menade danslärare Y att man kanske skulle kunna säga att 
kroppen är temat ”det beror ju hur man ser på det”. Danslärare B brukar inte 
arbeta tematiskt. Danslärare T berättade att hon arbetade med temat ”mystik” 
vilket var synligt i uppvärmningen och teknikövningen för år 1s. Hon menade 
att det kändes logiskt att ha ett ”mystiskt tema” runt Allhelgona och Hallowe-
en.   
   Lektionernas struktur överensstämmer överlag med den dansundervisning 
som Ericson (1996) studerat (samling, uppvärmning, övningar med grund-
läggande rörelser/steg i rummet, improvisationer, koreograferad dans och 
avslutning i form av hälsning). 
 

Dansspråket  

Presentationsövning, skola X, A och S 
Samtliga åtta danslektioner på skola X och A började med namnpresentation i 
ring. På skola A stod barnen också i ett led innan de fick komma in i rummet. 
Inför första lektionen frågade danslärare B om barnen kommer ihåg danssprå-
ket. I radioprogrammet Skolakuten, UR (2005) ställer danslärare B samma 
fråga till en annan klass.  
 

Danslärare B: Minns ni vad dansspråket innebär?  

Pojke: Vara tyst.  

Danslärare B: Vara tyst, och vad ska man prata med?  

Barn: Kroppen, kroppsspråket… 

Danslärare B: Kroppen precis, man talar med kroppen och så kallar vi det för 

dansspråk. 

 

Liknande formuleringar uttrycktes av danslärare Y under mitt besök på skola X 
(klass 1x) ”Nu är det dags för oss att inte prata med munnarna, utan prata med 
vad då?”, varvid några barn svarade ”kropparna”. 
   På skola X förekom tre olika varianter av presentationsövning. Gemensamt 
för alla var att barnen presenterade sig individuellt och att läraren alltid repete-
rade barnets namn. Danslärare Y gav även visuell feedback till varje elev som 
presenterade sig. I förskoleklassen fick barnen ställa sig upp en och en, därefter 
säga sitt namn. De skulle sedan sätta sig ner på golvet som fallande domino-
brickor. Detta repeterades två gånger. Klass 1x fick också ställa sig upp en och 
en, ”Hej jag heter Kalle” varvid resten av gruppen svarade ”Hej Kalle”. De 
ombads sedan berätta vad de skulle göra på sportlovet. Detta föll sig naturligt 
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efter danslärare Ys inledningsfras ”Hej allihop, snart är det sportlov” vilket 
resulterade i att barnen spontant ville berätta vad de skulle göra. I samtalet efter 
lektionen menade danslärare Y att detta var oplanerat men att det var bättre att 
de fick prata i ordnad form istället för att ”alla pratar i mun på varandra” vilket 
skulle ta en massa tid från lektionen.  
   Dessa båda presentationsövningar instruerades verbalt, i förskoleklassen 
också med rörelser (fallande dominobrickor). Responsen skedde via härmning 
med verbal kommunikation mellan lärare/elev och elev/lärare. I år 1x, även 
elev/elev. Förutom visuell feedback fick förskoleklassen även återkoppling i 
form av uppskattning när de föll som dominobrickor ”Bra, snyggt, bra gjort!”. 
I år 1x noterade jag neutral/beskrivande feedback till hela gruppen när de efter 
instruktionen hade ställt sig i ringen ”Nu blev det ett o”.  
   År 1y samt, 3x och 3y presenterade sig individuellt genom att göra ett hopp, 
en staty och därefter säga sitt namn. Instruktionen från danslärare Y var verbal 
och med rörelser ”Såhär högt kan jag hoppa. Det här blir min staty idag (vi-
sar)”. Jag noterade respons i form av härmning (lärare eller annan elev) men 
också utforskning då en del barn hittade på något alldeles eget. Läraren kom-
municerade med eleverna och eleverna med läraren. Vad gäller feedback fick år 
1y verbal korrigering när det blev för mycket ”surr”. Här gavs även verbal 
värdering/uppskattning till en flicka ”Åsa, vilket hopp!” vilket hördes tydligt på 
danslärare Ys röst. 3ys verbala feedback (korrigering/identifiering) följde när de 
hade spridit ut sig på golvet inför nästa övning (uppvärmning). ”Jag tror inte 
att en del kom ihåg att hoppa det högsta de kunde idag”. Barnen fick sedan 
hoppa tillsammans en gång till varvid danslärare Y uttryckte ”Men titta så högt 
ni kunde hoppa. Ni var så koncentrerade på statyn så ni glömde bort hoppet”.  
   På skola A fick samtliga tre klasser i år 1 göra samma presentationsövning. 
Denna instruerades och genomfördes verbalt och med rörelser. Danslärare B 
fungerade som rörelsemodell och barnen härmade läraren verbalt och rörelse-
mässigt. Några barn tittade på varandra under tiden, men majoriteten hade 
fokus på danslärare B. Hela klassen utförde rörelserna samtidigt. ”Kalle och 
Palle, box, box, box”, ”Lisa och Lisabet sida, sida, klapp” o s v. Danslärare B 
talade rytmiskt till rörelserna och paren tilldelades olika rörelseramsor. Kom-
munikationen skedde mellan läraren och de två elever som presenterades. 
Ibland berättade eleverna sitt namn innan rörelseramsan. Alla barn fick i likhet 
med skola X, visuell feedback från dansläraren. Övrig feedback som noterades 
var i klass 1a (verbal korrigering till en pojke) samt verbal värdering och upp- 
skattning till hela gruppen i klass 1c ”Jättebra!”. 
   På skola S samlades barnen i likhet med skola X och A i en ring på golvet. 
Barnen satt med korslagda ben, raka ryggar och händerna på knäna. Introduk-
tionen var kortfattad: 
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Danslärare T: Hej allihopa… 

Barn (alla): Hej! 

Danslärare T: …och välkomna till dansen! 

Barn: Tack! 

(Skola S: 1s; 2s) 

 
Därefter följde ett snabbt namnupprop där danslärare T prickade av barnens 
namn från en namnlista (ögonkontakt/visuell feedback till var och en). 
Kommunikationen skedde främst mellan lärare/elev med upprop och ett 
snabbt svar ”mm” eller ”ja”. När det var klart följde en kort presentation av 
mig samt kommentarer liknande ”Jättebra, det var ingen som var borta idag, 
va bra” (1s). I direkt anslutning till uppropet följde nästa övning – upp-
värmning. 
   Hur kan man då förstå den inledande presentationsövningen? I mitt avslu-
tande samtal med danslärare Y berättade hon om en pojke som hon upplevde 
väldigt duktig. Under lektionen glömde danslärare Y bort hans namn och blev 
tvungen att fråga i syfte att uppmuntra honom. ”Det är därför det är så viktigt 
att kunna namn… så man kan säga /…/”.                
   Betydelsen av att dansläraren skall lära sig barnens namn framhålls av Gib-
bons (2004) och Danshögskolan/Statens kulturråd (1990). Genom att kunna 
barnens namn skapas en god atmosfär, man förebygger disciplinproblem och 
ser varje individ. Enligt danslärare Y är det också viktigt i fråga om att ge upp-
muntran till enskilda elever.  
   Presentationen (jfr med Ericsons samling) utgör en tydlig start på lektionen. 
Danslärare B pratade med barnen innan de kom in i lokalen där hon påminde 
om dansspråket vilket signalerade att barnen skulle vara tysta. Talet om dans-
språket förekom hos båda danslärarna Y och B med samma avsikt. Danssprå-
ket innebär att endast kroppen talar. Av barnens svar kan jag utläsa att detta 
har aktualiserats tidigare. Barnen svarade att dansspråket innebär att man ska 
vara tyst och prata med kroppen. I detta fall kan barnens svar tolkas som ett 
inlärt beteende i enlighet med behaviourismen, där upprepningen om dans-
språket och danslärarnas frågor ger givna svar från barnen. I en dansundervis-
ningssituation är det positivt att tala med kroppen men negativt att uttrycka 
sig (för mycket) verbalt.  
   På skola X fick alla barn presentera sig individuellt. På skola A uttalade dans-
läraren namnet på två barn i taget med tillhörande rörelser. Danslärare Y upp-
repade barnens namn och danslärare B repeterade barnens namn i en rörelse-
ramsa. På skola X framkom tre olika varianter på presentationsövning medan 
det var samma för alla barn på skola A. Samtliga instruktioner var verbala, i 
vissa fall med rörelser. I alla klasser utom tre på skola X, genomfördes presenta-
tionsövningen via härmning. Tyngdpunkten vilade på den verbala kommuni-
kationen då det gällde att presentera sitt namn. På skola A härmade barnen 
danslärarens rörelser medan presentationen pågick. I tre klasser på skola X fick 
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barnen själva bestämma hur de ville forma sin staty där vissa exempel på ut-
forskning noterades. Instruktionen ”Såhär högt kan jag hoppa. Det här blir 
min staty idag” gav utrymme för individuellt gestaltande. Hade fler barn utfört 
originella statyer om danslärare Y i enlighet med Chen och Cone (2003) gett 
ytterligare variationer och verbala förslag/frågor?  
   Gemensamt för skola X och skola A var att danslärarna förmedlade tydlig 
visuell feedback till samtliga barn. I övrigt noterades lite feedback. Danslärare 
Ys uttalande om att prata i ordnad form visade att presentationen bör tilldelas 
begränsat utrymme av lektionen. Danslärare T på skola S hade valt ett tradi-
tionellt ”icke-rörelsebaserat” upprop som till skillnad från skola X och A, tog 
betydligt kortare tid i anspråk. Hälsningen och välkomnandet initierade dans-
lektionen. Barnen tackade artigt. 

Uppvärmning, skola X, A och S: 2s 
Efter presentationsövningen följde uppvärmning i samtliga tio klasser som 
observerades. Danslärare Y hade samma uppvärmning till alla grupper utom 
förskoleklassen. På skola A genomfördes samma uppvärmning i alla tre klasser. 
På skola S observerades två olika uppvärmningar varvid den ena presenteras 
här. 
   Den gemensamma uppvärmningen för ettorna och treorna på skola X kan 
kort sammanfattas med att barnen fick springa huller om buller till musik. När 
danslärare Y slog två slag på tamburinen stannade barnen för att värma upp 
olika kroppsdelar som dansläraren instruerade: ”värm upp ansiktet”, ”halsen 
försiktigt”. När läraren skakade på tamburinen började barnen springa igen för 
att åter stanna vid nästa tamburinslag med efterföljande instruktion ”nu är det 
axlarnas tur”. Instruktionen var i detta fall både verbal, med rörelser och liknel-
se. ”Sprid ut er som ett prickigt tyg, långt ifrån varann och långt ifrån väggar-
na”. Jag noterade att röstens tonfall och tempo förändrades då dansläraren 
pratade snabbare, med mer energi. Här gjordes även en återkoppling till förra 
veckan. 
 

/…/ samma sak som vi gjorde förra veckan, se upp för varandra, inga krockar, 

spring dit ingen annan springer, hitta egna vägar. Stanna när jag slår två slag på 

min tamburin, och vad ska ni göra då? Ansiktet, vad ska ni göra med ansiktet? 

Ja, nånting med ansiktet så att ansiktet blir uppvärmt så ni blir mjuka.  

(Skola X; 1y) 

 
I samtliga klasser var glädjen och energin påtaglig hos barnen. Detta märktes i 
deras rörelser och ansiktsuttryck. Det fanns också skillnader mellan grupperna. 
I klass 1x noterade jag respons framförallt via härmning av läraren men även 
utforskande. I denna grupp stod barnen vända mot läraren hela tiden när de 
skulle röra på olika kroppsdelar. Här skedde den rörelsemässiga kommunika-
tionen mellan lärare/elev men också elev/lärare. Ett fåtal av barnen hittade 
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originella sätt att röra på sin kropp (hela kroppen) men det fanns olikheter och 
individuella skillnader i utförandet. I klass 1y lät barnen mycket när de sprang 
runt i rummet. Responsen var utforskande och originell. I protokollet notera-
des ”barnen släpper loss”. Vad gäller kommunikation var det också flera barn 
som stod mittemot varandra när de rörde på olika kroppsdelar. De dansade, 
pratade, hade ögonkontakt och skrattade. Andra barn stod nära danslärare Y 
med fokus mot henne. Några stod en bit ifrån men vända mot dansläraren. 
Några av barnen gavs även tvetydig feedback innan uppvärmningen startade 
”Vi har fem stycken som har glömt att ställa sig på två fötter”. Danslärare Y 
gav även feedback till hela gruppen i form av korrigering/identifiering ”inte 
halsen än, bara ansiktsmusklerna, munnen och kinderna, ögonen”. 
   I klass 3x och 3y gavs snabba instruktioner till uppvärmningsövningen ”Som 
förra veckan tar vi och värmer upp kroppen genom att springa. När jag slår på 
tamburinen så värmer ni upp den kroppsdel jag säger. Varsågoda och spring”. I 
båda fallen uppmanade danslärare Y barnen att springa fortare. Även här var 
responsen utforskande och originell trots att danslärare Y fanns med som rörel-
semodell. I klass 3x upplevde jag full koncentration och engagemang, i klass 3y 
mer skratt exempelvis när de skulle värma upp ”rumpan”. Kommunikationen 
skedde mellan lärare/elev, elev/lärare och elev/elev via rörelser och uttryck. 
Även här stod en del barn vända mot läraren, andra mittemot varandra. Vad 
gäller feedback gavs det till hel grupp i form av korrigering/identifiering i klass 
3x ”Nu har ni tappat tempot igen”. I klass 3y blev en flicka korrigerad där 
dansläraren uppmanade henne att ”springa som vanligt”. Slutligen fick hela 
gruppen feedback (uppskattning) när danslärare Y ropade ”bra” efter övning-
ens slut. 
   Den uppvärmningsövning som utskilde sig från de övrigas var förskoleklas-
sens. Instruktionen var liknande de övriga gruppernas, att sprida ut sig som ett 
prickigt tyg och sedan stå alldeles stilla. I detta fall skulle barnen hoppa hopp-
sasteg runt i rummet, egna vägar och sedan stanna och se ut som en piprensare. 
Danslärare Y instruerade verbalt och med rörelser samtidigt: 
 

Hoppsasteg! Det såg ut såhär (visar) och det ska ni få göra när ni hör musiken. 

När jag stänger av musiken, då ska ni få stanna som den här… (Barn: En 

piprensare!)… som kan se ut på olika sätt. Första gången stannar ni rakt som en 

piprensare, så får vi se hur ni ska stanna de andra gångerna. (Musik sätts på). 

Varsågoda! 

(Skola X; förskoleklass) 

 
Barnens respons uttrycktes genom härmning i den mening att de försökte 
efterlikna piprensarens form. En del barn härmade även varandra. En vriden 
piprensare gav mer originella tolkningar hos barnen. Danslärare Y uppmärk-
sammade barnen på piprensarens form ”Hur ser den ut nu då?”. Barnen upp-
manades även att titta på varandra efter de hade hittat sin form (för att finna 

  89 



D A N S E N S  P L A T S  I  S K O L A N  
 

olika lösningar). I övningen kommunicerade lärare/elev, elev/lärare (en pojke 
visade sin form för en av förskollärarna) samt elev/elev. Feedback gavs indivi-
duellt i form av uppskattning när danslärare Y hoppade runt och sa ”Bra, 
Olle”, ”Bra Lisa”. Feedback förmedlades även till hel grupp (värdring/upp-
skattning) ”Ja, titta vilka kantiga former ni fick i kroppen nu! Bra! Varsågoda”. 
Detta förstärktes med röstens tonläge. Vid ett tillfälle ropade danslärare Y 
”Upp med fötterna” (hoppsasteg, neutralt/beskrivande). 
   I mina övriga noteringar framkom att hoppsasteg var svårt för vissa av bar-
nen. Som tidigare nämnts hjälpte förskoleklassens båda förskollärare till i den-
na övning genom att hålla varsitt barn i handen och hoppa hoppsasteg lång-
samt.  
   På skola A fick barnen i likhet med förskolklassen på skola X hoppa hoppsas-
teg. I denna övning fanns det flera olika moment att hålla reda på, där danslä-
rare B instruerade verbalt med rörelser i omgångar. Barnen delades först in i 
ettor och tvåor där ettorna skulle ställa sig upp, tvåorna sitta kvar på golvet. 
Ettorna fick sedan sprida ut sig i rummet ”långt ifrån varandra och långt ifrån 
väggarna”. Danslärare B visade sedan hur de skulle stå, med benen isär och 
armarna rakt ut till sidan. Tvåorna skulle sedan ställa sig upp och hoppa hopp-
sasteg när musiken började.  
 

Danslärare B: Ni står kvar, så hoppsar vi runt, och hoppsar vi runt, och hoppsar 

vi runt tills vi väljer en person som står stilla med armarna såhär och så klappar 

vi den personen på axeln såhär (visar på ett barn), och det betyder att den som 

blir klappad på axeln börjar hoppsa och jag ställer mig på hennes plats, så 

hoppsar du och sen ska du välja en person. 

(Skola A; 1a) 

 
När övningen började var det tydligt att responsen utfördes genom härmning 
av danslärarens rörelser. Barnen efterliknade danslärarens hoppsasteg där bar-
nen försökte lyfta knäna högt med samma armrörelser som danslärare B. 
Kommunikationen skedde via lärare/elev men också elev/elev med ögonkon-
takt innan de valde vem de skulle klappa på axeln. Inför nästa moment stängde 
danslärare B av musiken.  
 

Danslärare B: Okej, var det svårt? De som var ettor står kvar och de som var 

tvåor kommer tillbaka till ringen och sätter sig. Bra! De som är tvåor ni ska börja 

röra på er, hoppsa när ni hör musik, men istället för klappar… då ska ni ner på 

golvet och så ska ni krypa under (visar igen på ett barn) och sedan ställa sig. 

Visst har ni tränat jättemycket på hoppsasteg? (Vidare påminner danslärare B att 

barnen ska dansa med armarna). Är ni redo?  

Barn: Jaa! 

Danslärare B: Kom ihåg dansspråket… 

(Skola A; 1a) 
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I denna klass (1a) var det mycket ”surr” mellan barnen. I sista momentet skulle 
barnen ta varandra i armkrok och hoppa runt, två varv. Även här visade dans-
lärare B med ett barn.  
   Sammanfattningsvis var detta en övning där barnen härmade dansläraren. 
Feedback till barnen gavs framförallt visuellt då danslärare B stod vid sidan om 
och log samt tittade på barnen när de genomförde övningen. Feedback gavs 
även i form av värdering/uppskattning till alla grupper: ”Bra, fint/ Men jätte-
bra så duktiga ni var/ Det är braaa! Fiint!/ Okej, jättebra!”. I klass 1b korrige-
rades en pojke ”Är du etta eller tvåa? Tvåa ja, men då måste du stå still”. I klass 
1c neutral/beskrivande till hela gruppen ”Ta upp benen, dansa med armarna, 
gör det så bra ni bara kan”. När jag observerade barnen i de olika klasserna 
uttryckte de glädje (syntes i engagemang, ansiktet och skratt). Flickor och 
pojkar dansade med varandra trots att detta inte hade aktualiserats, exempelvis 
när de skulle hoppsa runt i armkrok. Däremot var det några barn som sprang 
runt istället för att hoppa hoppsasteg.  
   I klass 1x på skola X gjordes samma övning (moment 2: hoppsasteg, krypa 
under) efter förslag från en pojke. I detta fall följde övningen efter tekniköv-
ningen. Variation på denna övning skedde då barnen uppmanades att stå på 
alla fyra med böjd rygg efter momentet med benen isär. I denna klass använde 
danslärare Y musik med högre tempo i jämförelse med skola A. Barnen lyfte 
inte sina knän lika högt som på skola A. I övrigt var danslärare Y med i öv-
ningen hela tiden. I likhet med skola A instruerades barnen verbalt med rörel-
ser. Responsen skedde via härmning (hoppsasteg). I detta fall fick barnen välja 
om de ville ha händerna i sidan eller inte. Kommunikationen ägde rum mellan 
lärare/elev, elev/lärare (verbal i form av frågor) samt elev/elev genom rörelser 
vid byte av hoppsasteg/stå stilla. Även här uttryckte barnen glädje under öv-
ningen. En pojke fick tillsägelse (korrigering/identifiering) av sin klasslärare då 
hon uppmanade honom att stå i ringen. Även danslärare Y påminde barnen 
om att de skulle hoppa hoppsasteg. 
   På skola S, år 2s instruerades barnen verbalt, med rörelser och bildspråk. 
Detta skedde direkt efter namnuppropet.  
 

Minns ni för några veckor sedan då var vi i Paris och det var morgon och man 

kanske sprang och vinkade efter en taxi eller buss som man ville med, och 

stressade och köpte baguette…och varje gång jag pausade så förstenades alla, 

som om man trycker på en pausknapp. 

Pojke: Och sedan skulle man hämta barnen… 

(Danslärare T) 

 
Barnen fick sedan ställa sig upp i ringen och innan övningens början, andas 
in/ut och dra axlarna upp/ner. Efter det fick de sprida ut sig ”långt ifrån väg-
gen, långt ifrån varann” och göra en staty föreställandes Eiffeltornet. ”Kommer 
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ni ihåg hur det såg ut? Som de där bilderna jag hade. Precis sådär! Spetsigt 
längst upp! Titta vilka fina Eiffeltorn vi har!”. Vidare önskade danslärare T att 
”munnarna skulle vara stängda”. När musiken (dragspel, visslingar, franskt 
prat) började, rörde sig barnen snabbt i rummet, huller om buller. De stannade 
alldeles stilla när musiken stängdes av (paus). Därefter uppmanades barnen att 
förvandlas till konstnärer med färgpalett (olika färger), pensel och staffli. Bar-
nen skulle måla av någonting i Paris. När barnen målade med sin pensel var en 
del vända mot läraren, andra inte. Vid nästa paus informerades barnen om att 
de skulle föreställa marscherande franska soldater, efter det svartklädda mimare 
med vita handskar ”som håller på med osynliga grejer”. Vidare skulle barnen 
röra sig som robotar och slutligen ”bli de här stressade människorna, som ska 
hem från jobbet, hämta barnen på dagis och handla”.  
   Denna uppvärmningsövning stimulerade utforskande och uttrycksfulla 
rörelser. Jag upplevde inte att barnen försökte härma dansläraren, trots att 
hon fanns med som rörelsemodell. Barnen fann egna sätt att röra på sig när 
de exempelvis föreställde målande konstnärer eller rörde sig som robotar. 
Kommunikationen skedde mellan lärare/elev, elev/lärare och elev/elev främst 
genom rörelser. När barnen låtsades vara stressade vuxna och marscherande 
soldater, vinkade/hälsade de på varandra. Den feedback som förekom var i 
form av uppskattning. 
   Sammanfattningsvis tränades den spatiala förmågan i samtliga uppvärm-
ningsövningar (Ericson, 1996). Barnen rörde sig runt i rummet, i olika rikt-
ningar och avstånd i förhållande till varandra samt på olika nivåer. Enligt Ste-
vens-Smith (2004) är rörelse i det allmänna utrymmet svårt, särskilt för yngre 
barn. Hur gick då danslärarna tillväga i detta fall? Alla tre danslärare instruera-
de lika när de ville att barnen skulle sprida ut sig i rummet ”långt ifrån var-
andra och långt ifrån väggarna”. Danslärare Y gav liknelsen och bilden av ett 
prickigt tyg. Med instruktionen tydliggjordes att barnen skulle nyttja hela 
rummet med avstånd till varandra. I alla uppvärmningsövningar förekom även 
”stopp”; att barnen skulle stå på stället (stilla), röra olika kroppsdelar eller 
stanna i en form. På skola A (skola X/1x) delades barnen in i två grupper där 
halva gruppen var stilla medan andra halvan hoppade hoppsasteg i rummet. I 
detta fall blev det färre barn som rörde sig samtidigt. 
   Dessa ”stopp” kan tolkas på flera sätt. Behöver barnen vila? Måste de stanna 
av för att rekognoscera var de befinner sig i rummet och i förhållande till var-
andra? Utgör ”stoppet” en lustfylld (kreativ) utmaning, är det ett sätt att bibe-
hålla koncentrationen i gruppen eller handlar det enbart om att underlätta 
instruktioner? Ytterligare en fråga att återkomma till är; Vad skiljer en upp-
värmning i dans (för barn i tidigare åldrar) från en uppvärmning i idrott?  
   Danslektionernas uppvärmning var – med utgångspunkt från barnens reak-
tioner – lustfylld. Detta oavsett om det fanns utrymme för utforskande (skola 
X och S) eller härmning (skola A). Medan danslärare Y och T riktade sig till 
individen fanns ett inslag av pararbete på skola A. Alla danslärare instruerade 
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verbalt kombinerat med rörelser. På skola X responderade eleverna via härm-
ning men framförallt utforskande och i vissa fall originellt. Om man bortser 
från instruktionen till de äldsta barnen (”Som förra veckan tar vi och värmer 
upp kroppen genom att springa. När jag slår på tamburinen så värmer ni upp 
den kroppsdel som jag säger. Varsågoda och spring”), förekom verbala för-
slag/frågor och vägledning. Enligt Chen och Cone (2003) är detta en förut-
sättning för att originell respons ska uppstå. Förskoleklassen uppmanades även 
att titta på varandras former för att upptäcka variationer. På skola X observera-
des olikheter mellan grupperna vilket kan förklaras med åldersskillnad och/eller 
tidigare erfarenhet av dansundervisning i skolan (år 3). På skola A noterades 
respons genom härmning. Danslärare B hade valt musik som gick i relativt 
långsamt tempo i relation till barnens rörelsetempo, vilket medförde att härm-
ningen framstod som extra tydlig. På skola S stimulerades utforskande och 
uttrycksfulla rörelser där bildspråket var centralt. Övningarnas olika utform-
ning på skola X, A och S visade sig även i fråga om kommunikation. På skola 
X och S förekom kommunikation mellan lärare/elev, elev/lärare och elev/elev 
såväl verbalt som rörelsemässigt även om det fanns olikheter mellan grupperna. 
På skola A noterades kommunikation mellan lärare/elev och elev/elev. Till 
skillnad från Säljö (2005) menar jag att den ordlösa rörelsen i uppvärmnings-
övningarna var central, inte det verbala språket.  
   Verbal och visuell feedback förmedlades till alla grupper vilket kan härledas 
till Gibbons (2004) som poängterar vikten av återkoppling för ökad med-
vetenhet i lärandet. Förskoleklassen på skola X fick mest individuell feedback i 
form av uppskattning. Danslärare B gav väldigt tydlig visuell feedback till 
barnen.  

Teknikövning, skola X och S: 2s 
Teknikövning gällde för samtliga klasser på skola X. I detta fall fick treorna 
göra en annan övning än förskoleklassen och ettorna. Jag börjar med att redo-
visa teknikövningen för de yngsta barnen. 
   I denna övning som följde direkt efter uppvärmningen skulle barnen sitta i 
en ring med raka ben. Efter det gick de 16 steg bakåt med rumpan och tränade 
magen genom att ro fram/bak. Sedan skulle barnen gå framåt på rumpan 16 
steg samt ro fram/bak. De fick inte ta händerna till hjälp när de gick på rum-
pan. 
   Alla tre grupper instruerades verbalt med rörelser där barnen härmade och 
provade tillsammans med danslärare Y. Övningen instruerades också med 
rytmiskt tonfall i samtliga grupper ”1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-har-man-
gått-för-stora-steg-så-får-man-gå-på-stället” (klass 1x). I instruktionen använ-
des även bildspråk med röstintonation:  
 

/…/ och sen ska vi snabbt sätta fötterna i golvet och ha knäna mot taket och ta i 

åror, för nu ska vi ro! Fötterna, de ska vara fastklistrade. Har ni klistrat fast de 
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ordentligt? Sitter de fast? Vi ror långt fram och så långt bak vi kan utan att 

fötterna släpper från golvet. Å långt fram-å långt bak-å långt fram- å långt bak 

/…/ 

(Skola X; förskoleklass) 

 
I klass 1x bad en elev att danslärare Y skulle ge honom lim, varvid Y låtsades ge 
lim till alla barn. Vad gäller kommunikation skedde den verbalt mellan lära-
re/elev men också elev/lärare (tidigare exempel med klister). I fråga om feed-
back noterades detta i form av värdering/uppskattning ”snygg ring vi fick” 
men även korrigering/identifiering till hel grupp: 
 

Man jag såg några som inte gick varannan gång och då kommer ni att få en 

annan muskel, som jag inte hade tänkt att vi skulle öva idag. Är det nån som 

kan lista ut vilken muskel som jag hade tänkt att vi skulle bli starka i? Vilken 

tror du?  

Barn: Rumpan! 

Danslärare Y: Ja, delvis rumpan.  

Barn: Armarna! 

Danslärare Y: Magen. Och gör man såhär (visar ”fel”), då måste man faktiskt ta 

tag i mage och ryggmusklerna. Och när man gör det här (visar) då är det magen 

som får jobba.  

(Skola X; 1y) 

 
Korrigering eller snarare tillsägelse gavs även till enstaka barn i samma klass. I 
förskoleklassen fick barnen en neutral/beskrivande feedback efter övningen var 
avslutad ”oj, här blev det ingen ring”. Sammanfattningsvis upplevde jag kon-
centrerade barn som tittade på läraren och härmade. Många barn var också 
med i räknandet när de gick på rumpan. Musiken var rytmisk och anpassad till 
övningen. Efter denna övning fick barnen sträcka ut magmusklerna (utan 
musik) där de bland annat skulle se ut som en sfinx men även låtsas att de hade 
ett gummiband i magen som skulle dras ut.  
   Treornas teknikövning beskrevs snabbt av danslärare Y enligt följande (bar-
nen satt i ringen med raka ben).  
 

Händerna på knäna, raka ryggar. Så var det rund som ett C, rak som ett I, rund 

som ett C, rak som ett I, rund som ett C rak som ett F, vi drar fram så långt vi 

kan, med raka knän. Titta på magen så ni inte sitter och tittar framåt, då 

kommer ni att få ont i nacken. Ligg ner snabbt, rumpan till taket, snabbt 

tillbaks och snurra ett varv och börja om från början.  

 

I detta fall var det verbal instruktion med rörelser där bokstäverna gav en bild 
för hur ryggen skulle se ut. Med bokstaven F sträcks armarna fram. Barnen 
fick genomföra övningen själva till musik medan danslärare Y gick runt ringen 
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och talade rytmiskt till övningen. Detta var en övning med respons via härm-
ning. Kommunikationen skedde mellan lärare och elev. Här fick enskilda barn 
feedback av danslärare Y exempelvis värdering/uppskattning ”Bra, vilken rak 
rygg Abbe” eller korrigering/identifiering ”Gör inte för fort Micke”. Tydligt 
var att barnen kunde utföra denna övning själva. Återigen upplevde jag kon-
centrerade barn. Sekvensen där de skulle ligga ner snabbt, upp på alla fyra 
(rumpan mot taket) och snurra, genomfördes flytande i rätt tempo till musi-
ken. 
   På skola S klass 2s började teknikövningen med att sträcka och flexa föt-
terna. Barnen satt i en ring med raka ben och raka ryggar. Efter övningen 
med fötterna fick barnen rulla över så fötterna hamnade bakom huvudet. 
Vidare skulle de ha rak och rund rygg, stretcha åt sidan med benen i kors 
”och-nu-till-sidan-1-2-3-4”. Denna sekvens avslutades med händerna och 
fötterna i golvet samt ”rumpan upp”. När musiken sedan började om igen 
skulle barnen fantisera att de stod vid en vintersjö och doppade sina fötter 
(tår och hälar) i det kalla vattnet. Barnen fick också låtsas att det var kallt och 
gjorde ljud till detta. De doppade sina fötter till ramsan ”tå-häl-tå-ihop”. 
Efter detta följde långsamma pliéer i första position där danslärare T upp-
manade barnen att vara raka i ryggen. Barnen fick även gå upp på relevé 
(halvtå) och hålla balansen med armarna i första position. Avslutningsvis 
följde svingar efter danslärarens uttryck ”längdskidor” där barnen återigen 
gjorde ljud (svischande). Övningen slutade med statyer där varje barn skulle 
stå alldeles stilla i 3 sekunder ”en sekund-två sekunder-tre sekunder, nu tar 
jag kort på det här. Jättebra! Nu är ni uppvärmda visst! Nu har ni både varit i 
Paris, åkt längdskidor och doppat tårna i en iskall sjö”. Övningen utfördes 
till taktfast pianomusik. Danslärare T instruerade under övningens gång, 
verbalt, med rörelser och rytmiskt talande till musiken. Övningen övergick 
så småningom till instruktion genom bildspråk. Barnen härmade dansläraren 
och kommunikationen skedde verbalt mellan lärare och elev. Efter avslutad 
övning fick barnen feedback i form av värdering/uppskattning. 
   Vad gäller teknikövningarna på skola X och S: 2s instruerades de i likhet 
med tidigare övningar, verbalt och med rörelser. I danslärarnas instruktioner 
användes även bildspråk/liknelser (ro, klistra fast fötterna, rund som ett ”C” 
och rak som ett ”I”) vilket också var tydligt med danslärare T. Det fanns stora 
likheter mellan treornas teknikövning (skola X) och första sekvensen i upp-
värmningsövningen på skola S: 2s (rak/rund rygg samt händerna/fötterna i 
golvet och rumpan upp). Andra sekvensen i uppvärmningen på skola S: 2s 
omfattades av bildspråk och baletteknik med tydlig koppling till den Dahl-
grenska traditionen.  
   Gibbons (2004) lyfter fram danslärarens röst i en undervisningssituation. 
Observationstillfällena visade danslärarnas olika tonfall, dynamik, sång/rytmik 
för att tydliggöra och underlätta övningar.  
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Barnen härmade danslärarnas rörelser och verbal kommunikation föregicks 
mellan lärare/elev (skola X och S) och elev/elev (yngre barnen, skola X). Dans-
lärare Y och S genomförde teknikövningen tillsammans med barnen med 
undantag för de äldre barnen på skola X. De klarade av att göra övningen 
själva vilket tyder på upprepning från tidigare lektioner. I klass 1y samtalade 
danslärare Y med barnen om vilka muskler som tränades i övningen. I övrigt 
deltog de yngre barnen i räknandet av steg (skola X) samt ramsa och ljud (skola 
S). Några av de äldre barnen på skola X, fick i enlighet med Gibbons (2004) 
exakt feedback ”Bra, vilken rak rygg Abbe”/”Gör inte för fort Micke”. Detta 
kan med andra ord förstärka (Abbe) samt korrigera (Micke) rörelserna vilket 
underlättar vidare lärande. På skola S gavs gemensam feedback.  

Tema Ryssland: Diagonal (steg, individuellt), skola X 
Fyra klasser på skola X innefattades av temat Ryssland: Klass 1x, 1y, 3x och 3y. 
Barnen hade arbetat med temat under tidigare lektioner. Y introducerade 
därmed temat med liknande fråga i alla grupper ”Förra veckan, är det nån som 
kommer ihåg vilket land vi besökte då? Ryssland ja” (klass 1y). Barnen fick 
sedan gå till hörnet för att utföra steg på diagonalen, individuellt. Första dia-
gonalen skulle barnen springa, sparka sig i rumpan med knutna nävar i sidan, 
snurra långsamt med raka armar mot taket och sedan fortsätta springa med 
knutna nävar i sidan. Andra diagonalen skulle barnen springa igen (precis som 
föregående) men istället för att snurra, klappa på sina ben och sedan fortsätta 
att springa. Alla klasser utom 1x stannade och snurrade/klappade på benen i 
mitten av diagonalen, tills nästa barn kom. 1x fick istället göra detta i slutet av 
diagonalen. Vissa övriga variationer noterades även i grupperna. Danslärare Y 
instruerade samtliga klasser verbalt och med rörelser. I detta fanns också bildli-
ga liknelser med ”stolta ryggar”. Detta tydliggjordes ytterligare med förklaring-
en ”De har två ögon här och så hade de ett extra öga här (bringan)”.  
   För år 3x och 3y poängterades armarna, att armbågarna skulle peka åt sidan 
d v s inte bakåt eller för mycket framåt. Vidare ville danslärare Y se ”knäna 
ihop” under springsteget. I klass 3x uppmuntrades barnen att sträcka på tårna 
där danslärare Y visade på skillnaden mellan sträckta/inte sträckta tår i spring-
steget. Denna grupp fick även prova att utföra springsteget samtidigt som de 
snurrade. Klapparna på benet instruerades enbart via rörelse till musik av dans-
lärare Y, efter den första avslutade diagonalen. Responsen i grupperna gavs i 
form av härmning, dock fanns variationer med ett visst utforskande när barnen 
skulle klappa på sina ben. Treorna utförde övningen med uttryck och koncent-
ration. Här noterades ”snurrar långsamt, fina armar, inlevelse, koncentration”. 
Överlag fanns kvalitet i fråga om hållning, tempo och utförande i deras rörel-
semönster i jämförelse med de yngre barnen. Den ryska instrumentala musiken 
tycktes medryckande då barnen som väntade på sin tur i klass 3x och 3y klap-
pade händerna i takt till musiken. De yngre barnen såg glada ut när de snurra-
de.  
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 Vad gäller kommunikation föregicks det mestadels mellan lärare/elev 
(verbalt/rörelser) men också elev/elev (visuellt/rörelser). I klass 1y samt klass 3y 
var det några barn som tittade på varandra när de klappade på sina ben i form 
av leenden och ögonkontakt. Vanligast var dock att barnen stod med fronten 
mot motsatt hörn.  
   Feedback gavs verbalt och visuellt, framförallt individuellt genom värde-
ring/uppskattning där ordet bra kombinerat med kortare fraser var vanligast: 
”Bra med armarna!/Bra springsteg/Nämen titta vilken sträckning!” (1x) ”Bra, 
armarna upp i taket där Frille!/Snygga springsteg och sträckta tår!/Bra spr-
ingsteg i slutet där!” (1y) ”Varsågod Sussi! Bra, ser ni att hon sträcker på tårna 
också!” (3x) ”Ja, titta vilka spikraka armar du kunde ha!/Snyggt med tår-
na!/Vilken snygg rygg du hade innan du började!/Bra, fina långa spring Kalle!” 
(3y). Även korrigering/identifiering förekom: ”Spring, spring, spring…ja, då 
blir det rätt!/ Spring…långsammare i snurren!” (1y), ”Bra, kan du ha starka-
re armar Ove? Ja, titta vad starka de är nu!” (3x). Neutral/beskrivande feed-
back gavs som i följande exempel: ”Händerna i sidan och sparka rumpan, 
snurra!” (1y) 
   När lektionen övergick till temat Ryssland försiggick det i form av en fråga 
till samtliga grupper. Övningen instruerades verbalt och med rörelser. Till 
skillnad från tidigare övningar, utfördes denna individuellt, diagonalt i rum-
met. För att återanknyta till Ericson (1996) och den rumsliga aspekten i dans-
undervisningen gav detta prov på rörelser i en ny riktning i rummet.  
   Bildliga liknelser noterades vid instruktionen och responsen skedde till störs-
ta delen genom härmning av danslärarens steg (exempelvis tempoförändringar 
och olika sätt att hålla armarna på). De äldre barnen fick utföra samma steg 
som de yngre men med en ökad svårighetsgrad (armbågarna åt sidan, knäna 
ihop vid springsteget).  Jag observerade en annan kvalitet och tydlighet i de 
äldre barnens rörelser där övningen utfördes uttrycksfullt. Kommunikationen 
skedde framförallt mellan lärare/elev. I enlighet med Gibbons (2004) gavs 
återigen exakt feedback där barnen individuellt uppmärksammades av danslä-
rare Y. 

Tema Ryssland: Karaktärsdans, skola X 
Karaktärsdansen som genomfördes i klass 1x, 1y, 3x och 3y började med att 
barnen skulle springa runt i en ring (samma steg som på diagonalen, knutna 
nävar i sidan och ”spark i rumpan”). Först sprang de åt ena hållet, sedan det 
andra. Efter det gjorde alla barn ett hälsteg med fronten mot mitten. I nästa 
sekvens skulle flickorna snurra i mitten av ringen med armarna som ett ”V”. 
Sedan var det pojkarnas tur att klappa på benen i mitten (jfr tidigare diagonal). 
Alla barn gjorde ett gemensamt avslut med en fot fram och armarna som ett 
”V”. Klass 3x och 3y fick göra ett mer avancerat hälsteg än ettorna. Även andra 
skillnader noterades vilket jag återkommer till.  
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År 1x och 1y instruerades verbalt och med rörelser. När danslärare Y skulle 
förklara hälsteget tillsammans med barnen gjordes det rytmiskt/sjungande i 
samtliga klasser: ”Lyft stoppa ner hälen lyft tillbaka- lyft stoppa ner hälen lyft 
tillbaka- lyft stoppa ner hälen stolta ryggar- händerna i sidan hela tiden” (1y). 
Danslärare Y ställde även frågor till barnen under genomgången av dansen. 
”Sedan tjejerna, vad skulle de göra?/Vad skulle killarna göra?”. Här svarade 
barnen genom att visa rörelserna. I förklaringen till år 1x och 1y gavs liknelser 
till bokstäver. I klass 1x utspelades följande dialog: 
 

Danslärare Y: Å klappa, ja. Å klappa tillbaka, hur såg slutet ut? Nån som minns? 

En fot fram, händerna som ett ”V”. 

Barn: Du menar ett ”Y”? 

Danslärare Y: Om man tar med ryggen, bara armarna som ett ”V”. 

 

I år 3x och 3y instruerades barnen främst verbalt under betydligt kortare tid. 
Det moment som danslärare Y gick igenom (verbalt/rörelser), var hälsteget 
”Det skulle kännas som om man var kissnödig /…/ tå-häl-ihop-tå-häl-ihop” 
(3x). I genomgången med de äldre barnen poängterades spikraka armar och 
ögonkontakt. I klass 3y uppmanades barnen att fästa blicken på håret som var 
framför istället för att titta ner i golvet. Både pojkarna och flickorna skulle 
uttrycka stolthet i dansen. Kommentarer som ”stolta ryggar” förekom även 
med de yngre barnen.  
   I samtliga klasser använde danslärare Y en tamburin för att förtydliga när 
barnen exempelvis skulle byta håll i ringen. Genom att skaka på tamburinen 
eller slå två snabba slag samtidigt med kort verbal instruktion som ”byt håll”, 
kunde treorna utföra dansen själva. Danslärare Y dansade tillsammans med de 
yngre barnen. Hon ”tog ut” sina rörelser och visade tydligt.  
   Barnens respons i karaktärsdansen skedde i form av härmning av danslära-
rens steg. Detta var en dans som hade koreograferats av danslärare Y. Kommu-
nikationen var både verbal och via rörelser/uttryck mellan lärare/elev och 
elev/lärare. Här var det uppenbart att barnen svarade på frågor genom att visa 
rörelserna istället för att prata. I samtliga klasser uttryckte klasslärarna sin upp-
skattning efter dansens genomförande med utrop som ”härligt/snyggt-jättebra” 
kombinerat med applåder.  Klassläraren i klass 3x uppmanade barnen att göra 
likadant som förra gången, varvid danslärare Y uttryckte ”Då var ni ju suverä-
na”. Feedback från danslärare Y gavs mestadels via uppskattning till hel grupp 
som ”fint” (1x), ”bra, snyggt i takt till musiken”, ”bra vilka stolta killar” (3x). 
Korrigering/identifiering gavs verbalt till pojkarna i klass 1y ”En sak killar som 
jag såg som hände… var ni så ivriga att ni började hoppa. Försök att stå kvar 
på golvet så att man klappar utan att hoppa” samt ”Titta inte på golvet utan 
håret framför… Vilken skillnad det blev när ni tittade på håret” (3y). En tve-
tydig feedback noterades till klass 1x när barnen skulle göra sin ring innan 
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dansens början ”Men snabbt vet jag inte om det gick och så tyst vet jag inte 
om ni var”.  
   Vad gäller uttryck och kvalitet såg jag skillnader mellan de yngre och äldre 
barnen. Medan de yngre mestadels uttryckte glädje i dansen upplevde jag en 
annan koncentration och kontroll i utförandet hos de äldre eleverna. Här 
kunde jag som åskådare se att barnen tydliggjorde rörelserna på ett annat 
sätt. De uttryckte stolthet med raka ryggar och raka armar. De lyfte blicken 
och följde det snabba tempot i takt till musiken.  
   I en sammanfattande kommentar instruerades dansen verbalt och med rörel-
ser (främst verbalt för de äldsta). Danslärare Y använde sin röst rytmiskt, sjung-
ande samt tydliggjorde ändringar av moment med tamburin. När danslärare Y 
ställde frågor till barnen under genomgången, svarade de med rörelser. Detta 
tolkar jag återigen som att rörelsen är central, inte det verbala språket (jfr Säl-
jö). I en dansundervisningssituation är det naturligare att visa stegen än att 
prata om dem. Den koreograferade dansen innehöll tidigare inlärda stegse-
kvenser som barnen nyss hade repeterat på diagonalen. I dansen fick barnen 
utföra gemensamma och könsindelade steg. ”Hälsteget” var mer avancerat för 
barnen i år 3 i jämförelse med de yngre. Jag observerade även skillnader i ut-
tryck och kvalitet i grupperna. Responsen skedde genom härmning och kom-
munikationen försiggicks mellan lärare/elev och elev/lärare. Till skillnad från 
tidigare övning med steg på diagonalen, gavs feedback främst till hela gruppen. 
Efter avslutad dans fick barnen också tydlig, positiv respons från klasslärarna. I 
jämförelse med Smith-Autard (2002) utgör karaktärsdansen en produkt där 
barnen har lärt sig danslärarens dans. Klasslärarna fungerar i detta fall som 
publik. De gav applåder och verbal uppskattning för framförandet.  

Tema Ryssland: Improvisation/Torget, skola X 
Denna improvisation genomfördes med klass 1y, 3x och 3y. Övningen intro-
ducerades med att danslärare Y berättade om Rysslands huvudstad Moskva, 
det ”jättestora” Röda torget, regeringsbyggnaden Kreml och ”den vackra” 
Vasiljekatedralen. Efter det fick alla barn titta på bilder som skickades runt i 
ringen. Bilderna visade Röda torget. I klass 1y och 3y tyckte barnen att Vasil-
jekatedralen såg ut som Disneyland. I klass 3x ville barnen veta var dansläraren 
hade hittat bilderna varvid samtalet till viss del handlade om Google och inter-
net. I denna klass hade barnens klasslärare varit i Ryssland och kunde säga 
Röda torget på ryska. Vidare instruktion till övningen skedde verbalt, med 
rörelser och bildspråk. 
 

Vi ska bege oss till Moskva och till det Röda torget. Det är ett stort torg, 

betydligt större än Möjligheternas torg här i stan. Ni får ta och ställa upp er för 

det är morgon och ni är trötta. Vi ska börja med att gå långsamt huller om 

buller på Röda torget, långt ifrån varandra. Varsågoda – nu går ni dit ingen 

annan går (musiken börjar lugnt) men nu inser vi att vi är lite sena så att vi går 

  99 



D A N S E N S  P L A T S  I  S K O L A N  
 

fort (tempoväxling i musiken). Bra! Nu får ni gå långt ner/högt upp/mitt 

emellan/baklänges. Ni går ovanligt och ni går som vanligt.  

(Skola X; 3x) 

 

I denna första sekvens av övningen noterades både härmning (dansläraren 
fanns med som rörelsemodell, barn härmade varandra), uttrycksfullt och origi-
nellt utförande. Det sistnämnda visade sig framförallt när barnen skulle gå 
ovanligt. Vissa barn rörde sig även uttrycksfullt när de skulle gå långt ner, mitt 
emellan och högt upp. I klass 1y upplevde jag barnen som utforskande i början 
(när de var ”trötta”). De följde den långsamma musiken med viss inlevelse.  
När de sedan skulle gå snabbt var det många som gick runt med spända krop-
par. 
   Nästa sekvens i övningen genomfördes enbart med år 3x och 3y. I detta fall 
skulle barnen stanna och hälsa på varandra, traditionellt med höger hand. Efter 
det fick barnen hitta på egna hälsningsrörelser. Uppgiften resulterade i ut-
trycksfull och originell respons. 
 

Danslärare Y: Hur kan man hälsa på varann om man inte ska ta höger hand i 

höger?  

Barn 1: Vänster i höger! 

Barn 2: Man kan niga! 

Danslärare Y: Kan man göra på nåt annat sätt? 

Barn 3: Man kan buga. 

Danslärare Y: Bocka, buga… I vissa länder hälsar man på varann såhär (visar), i 

andra länder pussar man på varandras kinder (skratt). Men ni ska hitta på eran 

egen hälsningsrörelse. Det är viktigt att ni är glada när ni träffas, så ni kanske gör 

såhär… (visar) eller så får ni göra såhär (visar). Försök hitta på olika hälsnings-

rörelser varje gång! 

(Skola X; 3y) 

 
I övningen som helhet kommunicerade lärare/elev, elev/lärare och elev/elev 
både verbalt och med rörelser. Danslärare Y gav verbal feedback till hel grupp 
och enskilda barn. 
   I klass 1y förekom feedback genom korrigering/identifiering då barnen 
ville springa istället för att gå snabbt ”Gå, det där är inte gå”. Korrigering 
gavs även vid övergången till efterföljande övning då barnen skulle gå ”mitt 
emellan” bakom danslärare Y. Även neutral/beskrivande feedback uttrycktes 
”Gå högt upp som vanligt, utan att hålla varandra i händerna”. Klass 3x och 
3y fick uppskattning med ordet ”bra”. I klass 3x utbrast danslärare Y: ”Jag 
visste inte att det fanns så många härliga hälsningsrörelser”. I båda treorna 
poängterade danslärare Y att det skulle vara olika hälsningsrörelser. ”Jag vill 
att ni hittar på olika varje gång så att det inte blir samma” (neu-
tral/beskrivande under tiden som övningen pågick). 
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För att sammanfatta övningen Improvisation/Torget har den vissa likheter 
med uppvärmning skola S: 2s (Paris, se s. 91-92). Improvisationen började 
med danslärare Ys berättande. Barnen fick sedan titta på olika bilder som visa-
de Röda torget. Vidare associationer och samtal kring bilderna kan förklaras 
sociokulturellt, där barnens tidigare erfarenheter och kunskaper avspeglades. 
Barnen associerade till Disneyland och pratade om internet. Följande instruk-
tioner skedde verbalt med rörelser och bildspråk. Barnen härmade dansläraren 
och varandra men utförde även övningen utforskande och originellt. I dialogen 
som handlar om olika hälsningsrörelser (år 3) får barnen vidare vägledning av 
danslärare Y. Här ställs frågor och barnen ges exempel på variationer i uttryck 
både rörelsemässigt och verbalt (Chen & Cone, 2003). Under sekvensen med 
hälsningsrörelser fortsätter danslärare Y poängtera att det ska vara olika rörelser 
varje gång. I denna övning kommunicerade lärare/elev, elev/lärare och elev/elev 
både verbalt och med rörelser/uttryck. Feedback gavs till enskilda barn och hel 
grupp.  

Tema Ryssland: Former i grupp/Vasiljekatedralen, skola X 
Övningen introducerades med en närbild på Vasiljekatedralen där danslärare Y 
berättade om de olika former som fanns på bilden. Uppgiften till barnen var 
att välja en form och visa den formen med kroppen.  
 

Det finns raka former, det finns runda, det finns bågformade, det finns en staty, 

det finns spetsigt… välj en. Jag kanske skulle välja att göra den här kupolen, så 

då skulle jag forma mina armar såhär (visar). Nån annan skulle kanske hellre 

vilja göra den där statyn och ställa sig så (visar). 

(Skola X; 1y) 

 

Vidare visade och berättade danslärare Y hur varje barn individuellt skulle 
springa i en stor cirkel i rummet, stanna i mitten och göra sin form. När nästa 
barn kom skulle det ställa sig bredvid, utan att vidröra varandra. Några barn i 
taget fick titta på bilden där dansläraren pratade om formerna, gav förslag och 
frågade barnen om de hade bestämt sig. ”Stigge sa en väldigt bra sak, han sa att 
om alla står bredvid varandra då blir det som den här, och det var det som var 
tanken. Det ska bli en Vasiljekatedral av alla era former” (3y). 
   I alla klasser utom 1y pratade danslärare Y om Tjaikovskij, kompositören till 
musiken som spelades. Danslärare Y sa ”Varsågod och spring” till varje barn 
när det var deras tur. Klass 1x skiljde sig från de övriga grupperna. Trots att 
instruktionen i samtliga grupper skedde verbalt med frågor/vägledning, rörelser 
och bildspråk upptäckte jag mycket härmning i responsen. Barnen härmade 
varandra. I de andra klasserna såg jag mer av det utforskande (barnen provade 
formen medan de bestämde sig), uttrycksfulla och originella. I klass 3x och 3y 
var det tydligt hur barnen anpassade sig efter varandras former genom att välja 
olika nivåer. I klass 3x hade alla barn fokus åt samma håll. Kommunikationen i 
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klass 1y, 3y och 3x skedde mellan lärare/elev, elev/lärare, elev/elev såväl verbalt 
som genom rörelser och uttryck. I klass 1x var det sämre kommunikation 
mellan eleverna. Vad gäller feedback fick klass 1x verbal vägledning undertiden 
som övningen pågick:  
 

Ni får stanna framför eller bakom eller stanna på ett led. Vänd ansiktet åt vilket 

håll ni vill. Man kan göra låg eller hög. (Varsågod och spring). Ja, titta nu börja 

det komma någon som valde att göra annat än spetsen också. Ja, nu börjar det 

hända saker! 

 
I ovan nämnda citat ger danslärare Y till en början verbal neutral/beskrivande 
feedback som övergår till tvetydig. Här kan man dock tolka de två sista me-
ningarna som uppskattning. När alla barn hade gjort sina former fick samtliga 
grupper feedback i form av uppskattning/värdering:  
 

Vilka läckra former det blev! Bra! (1x) 

Bra, vilka läckra former ni valde! Tjusigt! (1y) 

Vilka härliga former! Nu har jag ju i och för sig aldrig varit i Moskva så… men 

vilka fantastiska former, så underbart att se! (3x) 

Alltså vilken häftig ny Vasiljekatedral, vad imponerad jag är! Vi skulle ha haft en 

kamera så vi kunde ta kort på den men vi får ta kort i vårt huvud och försöka 

minnas det istället (3y) 

 
Engagemanget var påtagligt både hos barn och danslärare. Uppskattning från 
danslärarens sida skedde också visuellt där den slutgiltiga formen betraktades. 
   Under intervjun med danslärare Y framgick att hon i nuläget ofta utgår 
från bilder vilket hon inte hade gjort tidigare. ”Men istället för att bara an-
vända kroppen kan jag ofta ta en bild, i vissa fall, bara det inte blir bara 
bilder /…/ Man ser att bilden har betydelse. De får nånting konkret att titta 
på”. I samtalet efter lektionen med 3x sade danslärare Y: ”Det är nästan så att 
jag blir tårögd när jag ser det där… att bara från en bild… att de kan förstå 
mina enkla instruktioner, kan hitta det ändå och sätta det i sin egen kropp”. 
   Enligt Gibbons (2004) förekommer bilder/fotografier i dansundervisningen 
vilket övningen ”Former i grupp/Vasiljekatedralen” tydliggör. Danslärare Y 
började med att visa och berätta om de olika formerna som framkom på bil-
den. Förutom att formerna fanns på bilden visade danslärare Y exempel på hur 
man med kroppen kan forma kupolen och statyn. Barnen fick därefter be-
stämma sig för en form innan övningen genomfördes till musik. Detta gav en 
gemensam erfarenhetsgrund att utgå ifrån (Vygotskij, 1995) vilket kan förklara 
utförandet och resultatet. Instruktionen skedde både verbalt med frå-
gor/vägledning, bildspråk och rörelser.  
   I en grupp (1x) härmade barnen varandra, i de övriga observerades utfors-
kande, uttrycksfullhet och originellt utförande. Kanske kan detta förklaras med 
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att grupp 1x var otryggare med varandra/dansläraren vilket även avspeglades i 
kommunikationen? Enligt Danshögskolan/Statens kulturråd (1990) är trygg-
het och gemenskap eftersträvansvärt i en dansundervisningssituation.  
   I övriga klasser kommunicerade barnen med varandra i form av rörelser och 
uttryck. Danslärare Ys feedback var dock liknande i alla grupper där den slut-
giltiga formen, Vasiljekatedralen fick mycket uppskattning såväl verbalt som 
visuellt.  

Tema Ryssland: Diagonal (individuellt, grand jeté), skola X 
Denna sista övning inom temat Ryssland, genomfördes av klass 3x och 3y. 
Hoppet skulle utföras över floden Volga till musik av Tjaikovskij. Instruktio-
nen löd:  
 

Danslärare Y: Nån som kommer ihåg vad det stora hoppet hette? 

Barn: Baletthopp! 

Danslärare Y: Ja, det var ett stort baletthopp som hette grand jeté och det såg ut 

såhär (visar över diagonalen). Man springer… ett ben fram, ett ben bak.  

(Skola X; 3y) 

 
I klass 3x poängterades även att benen skulle vara spikraka. Barnen härmade 
sedan danslärarens hopp där jag noterade att vissa barn (flickor och pojkar) 
genomförde detta uttrycksfullt med inlevelse. Danslärare Y kommunicerade 
med eleverna och gav feedback visuellt (tittade på varje barn) samt verbalt 
genom värdering/uppskattning: ”Bra!/Oj, vilket lyft!/Snyggt!/Vilket härligt 
häng!/Bra raka ben!/Å snyggt främre ben!/Oj, nu flyger han!/Ja, vilka raka 
ben!/Ja, lika duktiga som förra veckan är ni ju!/Vilket rakt främre ben du 
hade!/Vilken fin höjd du hade!” 
   För att sammanfatta denna övning, benämndes hoppet vid sitt rätta namn 
under instruktionen. Barnen visste att det var ett ”baletthopp” vilket tyder på 
att de har pratat om och gjort detta tidigare. Genom liknelsen att ”hoppa över 
Volga” fick barnen också veta att benen skulle vara ”spikraka”. Danslärare Y 
agerade rörelsemodell och visade hoppet innan det var barnens tur. I danslära-
rens feedback i form av uppskattning kommenterades det som kännetecknar 
hoppet – med andra ord – det barnen ska sträva efter. Hoppet bör utföras med 
”lyft” eller ”häng” och raka ben.  

Tema Mystik, skola S: 1s 
Uppvärmningarna på skola S skiljde sig från skola X och A då det innefattades 
av bildspråk och fantiserande. Som tidigare nämnts skedde övergången från 
namnuppropet direkt till uppvärmningsövningen (verbalt).  
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Danslärare T: Vi låtsas att ovanför er är det ett sånt här högt lager med jord 

(visar med händerna), så ni syns inte! Ni är nere i underjorden. 

Pojke: Vi är döda människor, zoombies! 

Danslärare T: När musiken börjar så växer det upp kanske fingrar eller bara 

händer /…/ Ni kan tänka ut egna saker själva men säg inte till någon vad ni 

tänker att det är, utan det blir en hemlis.  

(Skola S; 1s) 

 
Danslärare T fortsatte att instruera med viskande, dramatiserande röst och 
armrörelser. Barnen skulle sedan växa upp, smyga omkring och hålla sig på 
avstånd från varandra ”långt ifrån varann och långt ifrån väggarna”. De om-
bads även att titta på varandra med ”sina läskiga ögon”. Efter önskemål från 
barnen släcktes lyset i rummet. Barnen fick ligga alldeles stilla på golvet, 
trummusik sattes på och danslärare T instruerade och utförde rörelser samti-
digt. Barnen följde instruktionerna och rörde på fingrarna, armarna, huvudet, 
ställde sig upp och smög i rummet. 
 

Danslärare T: De kanske är i en skog och smyger nu…långt från väggen, långt 

ifrån varandra… men man kan titta på varann med sina läskiga ögon. Långt 

ifrån varann, det är farligt att vara nära… Så börjar de här mystiska varelserna 

springa utan att krocka med varann … sen börjar de här mystiska varelserna 

göra hoppsasteg…sen gör de mystiska sidgalopp. Sedan byter de, åt andra hållet! 

Byt håll Max! Så smyger de sig tillbaks till ringen… utan att krocka med varann. 

Smyg tillbaks.  

(Skola S; 1s) 

 

I denna övning instruerades barnen verbalt, med rörelser och bildspråk. Dans-
läraren var delaktig hela tiden. Responsen var utforskande och uttrycksfull då 
viss inlevelse noterades. Kommunikationen skedde mellan lärare/elev, 
elev/lärare och elev/elev via rörelser och uttryck. Ögonkontakten var central 
med ”de läskiga ögonen”. Den feedback som noterades var i form av korriger-
ing (Max) samt neutral (långt ifrån varandra) vilket upprepades några gånger. 
När barnen hade samlats i ring övergick uppvärmningen direkt till tekniköv-
ning. Då musiken var densamma och dansläraren fortsatte instruera verbalt, 
med rörelser och bildspråk tycktes övergången knappt märkbar. Med uppma-
ningen att härma dansläraren ”kan ni göra som jag gör” fick barnen sitta på 
golvet (korslagda ben) och sträcka en arm i taget mot taket, fälla rak rygg fram-
åt mot knäna (raka ben) ”jättelång rygg och ner mot golvet och händerna på 
knäna”. Därefter upprepades armrörelserna, barnen uppmanades ha rak re-
spektive rund rygg, titta på varandra med ”läskiga ögon” och böja överkroppen 
från sida till sida. 
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Nu reser sig alla upp igen… de här mystiska varelserna och så smyger de på 

stället såhär (visar). Nej, de står i ringen och trampar på stället. Vet ni vad de gör 

sen? Då börjar de spela trummor (barnen: jaa!) och dansa hip hop i ringen, 

sedan går de tre steg in och gör en klapp i mitten 1-2-3-klapp (framåt), 1-2-3-

klapp (bakåt) /…/ Braaa! Nu ska ni göra fyra coola statyer… mystiska varelser 

som ser coola ut. 

(Skola S; 1s) 

 

Barnen blev sedan instruerade att förvandlas till is när de gjorde statyn fjärde 
gången. Dansläraren föreställde en sol, rörde sig runt ringen och smälte ner 
statyerna. Alla barn skulle förvandlas till en enda vattenpöl och på så vis för-
svinna ner i jorden igen. Efter övningen började barnen prata varvid de upp-
manades att stänga munnen. ”Nu försvann de där mystiska varelserna, varså-
goda och sitt”. Övningen avslutades med att barnen fick berätta var de hade 
varit någonstans. Några barn svarade Mallorca, Spanien och Tunisien. Danslä-
raren förtydligade vad hon menade ”Det är bara en som räcker upp handen 
och det är Felix. Då får han berätta. Var har du varit i underjorden”. Barnen 
svarade att de hade varit en mystisk gubbe i lådan, starwarsmonster, Hulken, 
skelett, drake. De flesta svarade zoombie. Tillrättavisningar förekom (verbal 
korrigering). ”Nu får ni va tysta när en i taget berättar/Nu måste ni va tys-
ta/Vet ni det är oförskämt att prata när Gerd ska berätta”. Avslutningsvis före-
slog danslärare T att barnen skulle rita en mystisk teckning och ge till henne. 
   Teknikövningen genomfördes till största delen via härmning av danslära-
rens rörelser. Uttrycksfull respons noterades när barnen fick dansa hip hop 
och forma egna statyer. Kommunikationen skedde mestadels via lärare/elev 
verbalt och med rörelser/uttryck (exempelvis när dansläraren var en sol som 
smälte is-statyerna). Den feedback som förekom var visuell (ögonkontakt 
med barnen) och verbal (korrigeringar).  
   I detta fall har bildspråket ett tydligt syfte – att stimulera barnens inlevelse 
och uttryck. Korrigeringar blir en del i berättandet ”långt ifrån varandra, det är 
farligt att vara nära”. Detta är dock rörelsemässigt jämförbart med tidigare 
redovisade uppvärmnings- och teknikövningar. Den stora skillnaden är att 
övningarna knyts ihop till en helhet. Det börjar och avslutar i ”jorden” med 
efterföljande samtal och önskemål om teckningar. Hip hop inslaget är vidare 
unikt vilket inte observerades under övriga danslektioner.  

Galoppövning, skola X: förskoleklass 
Som tidigare har redovisats började denna lektion med presentation (falla som 
dominobrickor), uppvärmning (hoppsasteg, stanna i olika former/piprensare) 
samt teknikövning (gå på rumpan, ro med fastklistrade fötter). Av dessa tre 
övningar utgick presentationen och teknikövningen från härmning av rörelse-
modell. I uppvärmningen fanns större utrymme för utforskande och originali-
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tet. Efter uppvärmningen följde en galoppövning som instruerades verbalt med 
rörelser. I detta fall fick en pojke visa med danslärarens hjälp.  
   Danslärare Y började med att dela in barnen i två grupper där halva gruppen 
skulle stå i ringen med benen brett isär. Andra halvan skulle sedan galoppera 
runt ringen, åla under ett av barnen/förskollärarna och byta plats/aktivitet med 
den som stod upp. Barnen fick själva välja när de ansåg sig ha galopperat fär-
digt. Responsen i detta fall skedde via härmning (hopp med ett ben fram) då 
barnen efterliknade danslärarens galoppsteg. Läraren kommunicerade verbalt 
med barnen och barnen med läraren. När barnen alternerade uppgift kommu-
nicerade de med varandra via rörelse. De som väntade på sin tur låtsades spela 
på olika instrument som gitarr och flöjt, i takt till musiken. Detta initierades av 
barnen själva, här hade de ögonkontakt med varandra. Barnen var uppenbart 
uppsluppna och glada när de hoppade, vilket framförallt syntes i deras ansikts-
uttryck. Feedback gavs neutralt/beskrivande, exempelvis ”magen i golvet” 
vilket syftade på ålandet vid byte av plats/aktivitet. 

Spegelövning, skola X: förskoleklass och skola S: 2s 
Spegelövningen innebär att barnen sitter i en ring med ett barn i mitten. Bar-
net i mitten rör sedan sina armar långsamt till musiken, precis som det vill. De 
övriga härmar barnets armar. På skola S skulle barnet i mitten efter avslutade 
rörelser, ställa sig upp, snurra på stället och peka på ett barn som därefter fick 
sätta sig i mitten och fortsätta. 
   I förskoleklassen instruerades övningen verbalt, med rörelser och bildspråk. 
Danslärare Y ville först veta vilka som inte hade suttit i mitten tidigare. Däref-
ter förklarades övningen samtidigt som dansläraren rörde sina armar långsamt. 
Danslärare Y påtalade att barnen skulle sitta som ”skräddare” i ett spegelrum. 
Under min observation var det fem barn som inte hade suttit i mitten av ring-
en (tre pojkar, två flickor). Av dessa fem var det tre stycken som valde att leda 
de övriga med sina armar (två flickor och en pojke). Responsen i denna övning 
skedde via härmning (alla barn/vuxna härmar barnet i mitten). När jag stude-
rade det barn som satt i mitten ansåg jag att det var både utforskande, origi-
nellt och uttrycksfullt. Här skulle jag också vilja tillägga unikt. Barnen satte sig 
också vända åt olika håll, d v s inte enbart mot dansläraren. Kommunikationen 
skedde mellan elev/lärare, elev/elev med rörelser och uttryck. De första två 
barnen (pojke/flicka) utförde stora, långsamma rörelser med sina armar. Här 
noterades att pojken var väldigt uttrycksfull och levde sig in i musiken. Den 
andra flickan gjorde till en början små rörelser som sedan utvecklades till större 
rörelser. Danslärare Y gav också verbal feedback till två av de tre barn som satt i 
mitten: ”Avancerad rörelse” (värdering/uppskattning) samt ”Ännu lite lång-
sammare, sakta, sakta” (korrigering/identifiering). Framförallt ansåg jag att 
danslärare Ys feedback uttrycktes visuellt då hon med full koncentration följde 
varje enskilt barns rörelser. 
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På skola S i år 2s, var detta sista övningen. De hade repeterat en dans i 17 
minuter innan spegelövningen och danslärare T förklarade ”Nu ska vi avsluta 
med en lugn och fin spegelövning” varvid hon visade hur de skulle sitta med 
raka ryggar och korslagda ben (verbalt och rörelser). Efter denna introduktion 
övergick danslärare T till att prata om dansen, att barnen skulle försöka kom-
ma ihåg detektiverna som är ute och letar efter ledtrådar. En pojke som hade 
ont i benet och därför tittat på, uttryckte sin oro över att han inte skulle kom-
ma ihåg någonting. Fler frågor kring dansen och uppvisningen som skulle ske 
under skoltid dök upp. Danslärare T bestämde att Kalle skulle sitta i mitten. 
Både dansläraren och klassläraren blev irriterade när en pojke hade blivit lovad 
att släcka lamporna och två andra pojkar sprang dit före och släckte. Procedu-
ren med mörkläggningen fick göras om igen. Därefter undrade danslärare T 
om vem som helst skulle kunna tänka sig att sitta i mitten av ringen. Flera barn 
ropade ”ja”, några pojkar ville inte. När musiken började, härmade barnen 
Kalle som hade inslag av klappar i sina rörelser. Efter en ganska kort stund ville 
Kalle byta, dansläraren tackade, gav honom beröm ”jättebra” och påminde om 
att han skulle snurra och peka på ett annat barn. Nu fick Rut sitta i mitten, 
även hon satt en kort stund. När Rut hade snurrat pekade hon på en flicka 
som tvekade men danslärare T uppmuntrade henne att sätta sig i mitten vilket 
hon också gjorde (några sekunder). Nästa flicka ombads att sitta längre stund, 
flickan efter uppmanades att göra svårare rörelser ”och göra olika med händer-
na/ gör långsamt så vi hinner med”. Ytterligare en flicka hann sitta i mitten 
innan spegelövningen övergick till avslutning. Trots att barnen satt korta stun-
der i mitten noterades utforskande, originell och uttrycksfull respons. Barnet 
som satt i mitten fick visuell feedback av dansläraren. Verbal feedback i form 
av värdering/uppskattning ”jättebra”, ”bra”, korrigering/identifiering ”lång-
samt så vi hinner med”, ”göra svårare grejer och olika med händerna” samt 
”kan du sitta en längre stund så vi hinner se” (neutral/beskrivande) noterades. 
Flera barn verkade tycka om att snurra i mitten. Någon snurrade längre än 
själva momentet med armrörelserna.     

Kroppsdelar, 4 hörn, skola X: förskoleklass 
Denna övning utgick från fyra olika bilder av kroppsdelar. Barnen delades in i 
fyra grupper som placerades i respektive hörn av rummet med tillhörande bild 
(armar i ”armhörnet” o s v). Till musik fick sedan barnen själva bestämma hur 
de ville röra/dansa med kroppsdelen som visades på bilden. Samtliga barn 
provade alla hörn (rotation medsols).  
   Danslärare Y instruerade verbalt med återkoppling till förra veckan ”Vilka 
kroppsdelar arbetade vi med förra veckan?” På denna fråga svarade en av för-
skollärarna. 
   Responsen i denna övning skedde via härmning och utforskande. I vissa fall 
härmade barnen varandra, inte dansläraren. Jag noterade ett tillfälle (”maghör-
net”) där alla barn gjorde olika rörelser. I en grupp med deltagande förskollära-
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re dansade förskolläraren på ett sätt (stod upp och skakade på rumpan) medan 
barnen utförde sina rörelser sittandes på golvet. När barnen fick röra alla 
kroppsdelarna samtidigt i rummet, uttrycktes originellt utförande. För att 
anknyta till kommunikationen skedde den via lärare/elev, elev/lärare och 
elev/elev verbalt och med rörelser/uttryck. En pojke lämnade sitt hörn, dansa-
de iväg en bit för att sedan återvända till sin grupp (benhörnet). Danslärare Y 
besökte varje hörn och gav feedback i form av uppskattning.  

Improvisation/rymden, skola X: förskoleklass 
Hela förskoleklassen fick lägga sig på golvet, därefter släckte danslärare Y lam-
porna. Danslärare Y berättade sedan att de skulle resa ut till rymden och bar-
nen fick kliva in i varsin rymdraket (individuellt). Därefter följde en nedräk-
ning från 10-1 och raketen startade (barnen sprang runt i rummet). Bar-
nen/raketerna landade sedan på månen där astronauterna rörde sig långsamt. 
Sedan åkte de vidare i sin rymdraket och landade på solen (varmt, snabba 
rörelser).  
   Instruktionen skedde verbalt med frågor/vägledning, rörelser (danslärare Y 
visade exempelvis hur man dansar långsamt) och bildspråk. Responsen ut-
trycktes genom härmning men också utforskande. När barnen var i sin 
rymdraket såg alla lika ut. För barnen var det också svårare att röra sig lång-
samt än fort. Danslärare Y kommunicerade med barnen, och barnen kom-
municerade med varandra verbalt och med rörelser/uttryck. Såväl barn som 
lärare/barn, barn/lärare hade ögonkontakt med varandra. Feedback skedde i 
form av uppskattning/värdering där en korrigering noterades ”Kan Olle och 
Pelle dansa själva”. Jag betraktade denna övning som väldigt lekfull och 
uppskattad. Direkt när lamporna släcktes och danslärare Y började berätta, 
skapades stämning och koncentration i rummet.  
   För att sammanfatta förskoleklassens övningar var Galoppövningen i det 
närmaste identisk med Uppvärmning skola A (moment 2) samt övningen efter 
teknikövningen i klass 1x. Skillnaden var att förskolebarnen hoppade galopp-
steg istället för hoppsasteg där galoppsteget är ett enklare steg att utföra. I 
förskoleklassen uppstod även spontanitet och kommunikation mellan de barn 
som stod stilla då de låtsades spela på instrument. Galoppövningen utgick från 
härmning. Resterande övningar (förutom avslutningen) hade mer av improvi-
satoriska moment. Spegelövningen gav utrymme för utforskande, originalitet 
och uttrycksfullhet. På skola S infann sig dock inte samma koncentration som 
på skola X vilket kan förklaras med skiftande fokus och tidpunkt på lektionen. 
Spegelövningen förknippar jag främst med undervisningsprincip 2 då den 
brukar lyftas fram i olika sammanhang. Övningen exemplifierar enligt min 
uppfattning, principens betoning på upplevelse, förmåga till inlevelse och 
individens känslomässiga engagemang (Ericson, 1996).  
   Danslärare Y använde återigen bilder till övningen med kroppsdelar. Då 
respektive bild låg i varsitt hörn blev det tydligt vilka kroppsdelar som barnen 
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skulle röra/dansa. Även om det förekom utforskande var det flertalet barn som 
härmade varandra, inte dansläraren eller förskolläraren. Enligt Sjöstedt Edel-
holm och Wigert (2005) är det minst fruktbart att härma läraren då det ut-
mynnar i ett rätt- och fel tänkande. Hur kan man förstå barns härmande av 
varandra eller pojken som lämnade sin grupp för att dansa iväg och sedan 
återvända? Skapar pojken eget medan de andra gör likt? Improvisation/rymden 
särskiljde sig också från de övriga övningarna. Här fick barnen lägga sig ner på 
golvet och blunda, lampor släcktes och dansläraren berättade om resan till 
rymden. Danslärare Y skapade stämning i rummet. Även här kan man se 
kopplingar till undervisningsprincip 2 med upplevelsen, inlevelsen, det lekfulla 
och bildspråket. Danslärare Y fanns med som rörelsemodell vilket utmynnade i 
härmning men även utforskande.  
   I alla övningar kommunicerade barnen med varandra genom rörelser och 
uttryck, i vissa fall även verbalt. Feedback skedde i form av neutralt beskrivan-
de (hel grupp), visuellt (spegelövningen) och uppskattning. En korrigering 
noterades till två pojkar.  

Indiandans, skola A 
Enligt tidigare redovisning av resultat, följde indiandansen efter presentation 
(namn- och rörelseramsa) samt uppvärmning (hoppsasteg/tre olika moment). I 
båda dessa övningar härmade barnen danslärare B. 
   Indiandansen introducerades med att barnen samlades i en ring där danslära-
re B lade ett rött, stort skynke i mitten. Dansen började med att barnen skulle 
sitta i ringen med benen i kors, framåtlutande överkropp och armarna sträckta 
åt sidan. Därefter förde barnen sina armar upp och ner som fågelvingar (rak 
överkropp), de klappade vidare i golvet, på benen och ovanför huvudet. Efter 
det hoppade barnen sidgalopp i ringen samt hoppsasteg åt andra hållet. Av-
slutningsvis korsade barnen sina ben och satte sig långsamt ner på golvet igen. 
   Med skynket och första placeringen i ringen förstod barnen vad de skulle 
göra. I klass 1c var det påtagligt när barnen utropade ”jaaa!”. Att formera en 
ring gick till på olika sätt i grupperna. I klass 1a som var en livlig grupp, tog 
det längst tid där barnen drog i varandras händer. I klass 1b fick barnen före-
ställa en ballong som skulle blåsas upp, utan att dra i varandras händer. I 1c 
gick det smidigast då barnen snabbt följde instruktionen: ”Tillbaka i ringen, 
släpp händerna, sitt ner, benen i kors, sträck ut armarna”. 
   Samtliga tre klasser (1a, 1b, 1c) kunde denna dans sedan tidigare. Instruk-
tionen förmedlades verbalt och med bildspråk. I klass 1a frågade danslärare B 
”Kommer ni ihåg hur indianer ser ut? Vad de har för kläder och vad de brukar 
ha på huvudet och så… och ansiktsmålningar. Är ni redo? Har ni förvandlats 
till indianer nu?” Danslärare B berättade även att barnen/indianerna måste 
försöka få elden (det röda skynket) att bli större med sin dans. I klass 1c ut-
tryckte danslärare B att de nästa vecka skulle prova med några barn under 
skynket för att symbolisera den växande elden. Responsen var i form av härm-

  109 



D A N S E N S  P L A T S  I  S K O L A N  
 

ning där dansen hade koreograferade steg. Danslärare B fanns med som rörel-
semodell främst i år 1a. De andra grupperna klarade av att genomföra dansen 
själva. Danslärare B gick då vid sidan om ringen och hjälpte till med räkningen 
(galoppsteg/hoppsasteg) eller vissa rörelser. Enligt min uppfattning utförde 
flertalet barn i klass 1b och 1c dansen uttrycksfullt med inlevelse och koncent-
ration. I samtliga grupper noterades att barnen verkligen försökte sätta sig 
långsamt i slutet av dansen. Kommunikationen skedde verbalt samt rörelse-
mässigt mellan lärare och elev men även elev/elev. Vissa barn hade ögonkon-
takt med varandra och hjälpte till med räkningen av steg i dansen. Feedback 
(värdering/ uppskattning) gavs verbalt till alla tre grupper (helklass) i form av 
ord som jättebra, jättefint och jätteduktiga. Danslärare B tittade och följde 
med barnen undertiden som de genomförde dansen (visuell feedback). 
   I likhet med skola X och den ryska karaktärsdansen, utfördes indiandansen i 
en cirkel. Dansen var relativt kort med koreograferade steg som alla barn kun-
de utföra. Danslärare B uttryckte sig enligt undervisningsprincip 2 med syftet 
att barnen skulle gå in i en roll. ”Har ni förvandlats till indianer nu?” Dansen 
var en upprepning sedan tidigare vilket medförde att barnen till stora delar 
kunde utföra den på egen hand. Med det röda skynket i mitten stimulerades 
barnens fantasi. Skynket var elden som skulle växa när barnen dansade (bild-
språk). Ytterligare ett spänningsmoment uppstod i klass 1c då barnen fick veta 
att några av dem skulle få symbolisera elden vid nästa tillfälle.  
   Vilken betydelse har bildspråket och uppmuntran att gå in i en roll, för 
barnens inlevelse, uttryck och utförande av rörelser? Skulle barnen sätta sig lika 
långsamt om de inte låtsades/lekte att de ”var” indianer? 
   Vad gäller kommunikationen skedde den främst mellan lärare/elev men 
också mellan eleverna. Positiv feedback gavs till hel grupp verbalt och visuellt.  

Diagonal (individuellt, grand jeté), skola A 
I likhet med skola X (år 3x och 3y) fick barnen i samtliga grupper på skola A 
öva på grand jeté över diagonalen. I detta fall hoppade de över det röda skyn-
ket (”den jättestora elden”) som placerades på mitten av diagonalen. Danslära-
re Bs instruktion skedde verbalt, med rörelser och bildspråk (hoppa över el-
den). Första diagonalen skulle barnen härma lärarens grand jeté. Andra diago-
nalen fick de hitta på ett eget hopp över skynket. 
 

Danslärare B: Vi börjar med att sträcka på ryggen och kom ihåg att armarna inte 

får göra några rörelser när vi springer… jag väntar tills ni är tysta… rörelsen 

börjar här, ni sträcker på ryggen, springer fram till tyget, och sen sträcker man 

benen och armarna och hoppar upp jättehögt (visar undertiden). 

Barn 1: Allt man kan! 

Danslärare B: Allt man kan. 

Barn 2: Får man gå över? 

Danslärare B: Nej, man ska hoppa över, en jättestor eld här. 
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Barn 2: Får man hoppa över då såhär (visar)… får man hoppa jämfota över? 

Danslärare B: Nej, just nu vill jag att ni hoppar likadant, sen får ni hoppa hur ni 

vill. 

(Skola A; 1a) 

 
Övningen som helhet gav därför respons i form av härmning (diagonal 1) 
och utforskande (diagonal 2). Återigen upplevde jag skillnader mellan klass 
1a och de övriga två grupperna vad gäller respons. I klass 1a hade jag inte 
kryssat i ”uttrycksfullt”. I de andra grupperna såg jag både uttryck och inle-
velse hos barnen. I klass 1a spelades en livligare låt (rytmisk med text) till 
skillnad från klass 1b och 1c (Vivaldi, ”uppoppad” klassisk version). Kan det 
ha inverkat på responsen? Andra diagonalen utforskade barnen egna hopp 
och avslutningar exempelvis hoppa och slänga sig på golvet, snurra över 
skynket, hoppa över som en groda, hjula över och rulla o s v. Här noterades 
att vissa barn utförde originella lösningar. I klass 1c såg jag att främst flick-
orna fortsatte att hoppa grand jeté (danslärarens hopp). I denna grupp inspi-
rerade den första pojken flera andra i gruppen att göra likadant vilket danslä-
rare B uppmärksammade ”Matte, du inspirerade jättemånga att falla ner på 
golvet”. Verbal kommunikation noterades i alla grupper mellan lärare/elev 
och elev/lärare. Barnen ställde frågor till dansläraren inför andra hoppet ”Får 
man snurra runt och hoppa?” (1a). Kommunikation genom rörelser/uttryck 
förekom då barnen inspirerade varandra i hoppen. Här fanns ett intresse att 
följa vad olika barn hittade på. I den första diagonalen gavs verbal feedback 
(värdering/uppskattning) till alla barn som hoppade över skynket. Här ut-
tryckte danslärare B ord som ”fint”, ”snyggt” kopplat till barnets namn. 
Respons till hel grupp gavs även ”Så fina hopp, ni var jätteduktiga!” (1b). 
Neutral/beskrivande feedback förekom till enskilda barn t ex ”Sträck på 
ryggen!” (1c). I klass 1a gavs korrigering/identifiering till en pojke som hju-
lade över första diagonalen ”Ante, det var inte det vi skulle göra nu…”. 
Framförallt noterade jag danslärare Bs visuella feedback till varje barn (ögon-
kontakt och leende).  
   Sammanfattningsvis finns tydliga likheter med skola X och år 3x/3ys grand 
jeté. På skola X hoppade barnen grand jeté över floden Volga, på skola A över 
elden. Instruktionen visar klart hur danslärare B vill att hoppet ska se ut med 
raka ryggar, sträckta ben och armar samt höjd i själva hoppet. Detta kan jäm-
föras med skola X och danslärare Y. Efter att barnen hade tittat på danslärare B 
och lyssnat till instruktionen, visar dialogen att barnen uppfattade kraften i 
hoppet d v s att ta i ”allt man kan”. Till skillnad från skola X fick barnen också 
hitta på egna hopp över elden. Här noterades att fler flickor härmade danslära-
rens hopp i jämförelse med pojkarna. Detta finner jag intressant i relation till 
Ericsons (1996) studie där flickorna fick bättre resultat än pojkarna i fråga om 
motoriska och musikaliska aspekter. I övrigt uppstod variationer i hopp men 
även härmning vilket jag tolkade som att barnen kommunicerade och inspire-
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rade varandra. Feedback gavs individuellt och till hel grupp såväl verbalt som 
visuellt. 

Djungel/danskarta, skola A 
Danslärare B berättade att de skulle göra en hinderbana eller danskarta, förlagd 
till djungeln. Övningen genomfördes individuellt i alla grupper men även i par 
(klass 1b och 1c). Inledningsvis skulle barnen ta sig över till andra sidan av 
rummet (hörn 2) genom att hoppa sidgalopp. De hade lite plats och det fanns 
ormar på båda sidorna. Barnen var av den anledningen tvungna att dra in både 
rumpan och magen för att inte bli bitna av ormarna. Efter det skulle de kry-
pa/åla (efter kortsidan) eller ta sig fram på ryggen. Även här fanns det farliga 
djur som krokodiler och hajar. Barnen överraskades sedan av ett hungrigt lejon 
(danslärare B), placerat i hörn 3. Då barnen blev rädda för lejonet var det dags 
att springa till mitten av rummet där de kunde slappna av en liten stund. De 
skulle då sträcka armarna mot taket, titta mot solen, snurra på stället och lägga 
sig ned för att sola. Medan de låg och solade upptäckte de jättestora fåglar som 
kom flygandes mot dem. Genom att flyga i slow motion, lurades fåglarna och 
barnen kunde därmed ta sig till hörn 4. 
   Denna övning instruerades verbalt, med rörelser och bildspråk. Barnen i 
samtliga grupper genomförde hela danskartan tillsammans med danslärare B 
vid första instruktionen. Danslärare B var mycket uttrycksfull och utförde 
rörelserna med inlevelse. I detta fall användes rösten dynamiskt, ”/…/ för ni 
upptäcker jättestora fåglar som flyger rakt mot er. Då stiger ni upp! Vet ni vad 
man gör för att lura fåglarna? (viskar)… man låtsas vara fågel men i slow mo-
tion…” (1a). Även barnen var stundtals med i dialogen: 
 

Danslärare B: Ormarna vill bita er! 

Barn 1: Men jag ser inga ormar! 

Danslärare B: Men visst har du fantasi! 

Barn 2: Jag vågar inte! 

Danslärare B: Men visst kan du prova!  

(Skola A; 1c) 

 
Efter detta repeterades övningen ytterligare en gång (verbalt) med frågor till 
barnen ”Vad upptäcker man på slutet?/Hur gör man då?”. Denna övning gav 
respons i form av härmning (exempelvis danslärarens galoppsteg), utforskan-
de och uttrycksfullt. När barnen i klass 1b och 1c sedan fick dansa i par 
genomfördes övningen med tydlig inlevelse. Danslärare B poängterade att de 
inte behövde göra likadant i paren men att de skulle tänka på varandra och 
hjälpa till, exempelvis inte lämna kompisen ”i knipa” hos lejonet. I klass 1a 
noterades många olika rörelser med kvalité. I par löste barnen momenten på 
olika sätt. Några flickor höll andan under vattnet (krypa/åla) och låtsades 
simma. Detta var en övning där lärare/elev, elev/lärare, elev/elev kommuni-
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cerade med varandra både verbalt och rörelsemässigt. När danslärare B ställ-
de frågor till barnen (repetition av instruktion) svarade barnen genom att 
visa rörelserna. Ett annat exempel var en flicka (1b) som inte kom ihåg vad 
hon skulle göra i mitten av rummet. Hon tittade frågande på sina klasskam-
rater som redan hade gjort övningen en gång. Några barn svarade genom att 
visa rörelserna och flickan kunde fortsätta. Inlevelsen var även påtaglig bland 
de barn som redan hade gjort övningen. De tittade på de andra och följde 
övningen med spänning. Detta hördes och syntes på deras kroppsspråk. 
Ibland hände det att danslärare B/lejonet tog fast ett barn. Jag ansåg även att 
kommunikationen mellan paren fungerade mycket bra. Danslärare B gav 
också feedback till grupperna och enskilda barn i form av värde-
ring/uppskattning: ”Bra/fint/vilken inlevelse!/jättebra!”. Klass 1b fick feed-
back i form av korrigering/identifiering när barnen skrek medan de sprang, 
”Kan ni visa det med kroppen istället!”. 
   I denna övning användes hela rummet där barnen rörde sig i olika riktningar 
och nivåer. Barnen tränade sin spatiala förmåga medan de utförde olika steg 
och rörelser. I detta fall fick alla tillsammans göra danskartan under tiden som 
danslärare B instruerade. Efter det följde ytterligare en verbal repetition. Ännu 
en gång observerades hur barnen svarade på danslärarens frågor med rörelser 
istället för ord. Exemplet med flickan som inte mindes vad hon skulle göra och 
fick hjälp genom rörelser från de andra barnen, motsäger återigen Säljös (2005) 
resonemang om språkets centrala roll i läromiljön.  
   Danslärare B hade ett tydligt bildspråk och stor inlevelse vilket även märktes 
på röstens tonfall. Kan detta ha bidragit till barnens utforskande, uttrycksfull-
het och kommunikation mellan varandra? Parövningen tycktes även stimulera 
barnen till olika lösningar. Feedback gavs slutligen till enskilda barn och grup-
pen som helhet. 

Springa under skynke, skola A 
I denna övning stod danslärare B och klassläraren mitt emot varandra och höll 
upp det stora, röda skynket. Genom slumpmässigt val av dansläraren (blunda-
de och pekade) fick ett barn börja. Barnet skulle springa under skynket till 
andra sidan av rummet, vända och springa under skynket igen, hämta ett barn 
(alla stod och väntade med ”goddaghanden” fram), springa under skynket 
tillsammans (handfattning). Efter det stannade det första barnet på andra 
sidan, andra barnet sprang under skynket igen, tog ett nytt barn i handen o s v. 
När alla barn hade gjort en gång upprepades proceduren. 
   Instruktionen började när danslärare B tog fram skynket. Barnen uttryckte 
stor glädje och danslärare B gav en kort verbal instruktion. Responsen skedde i 
form av härmning – barnen sprang. Jag noterade några pojkar i klass 1b som 
dansade under skynket vid slutet av övningen samt några flickor i klass 1c som 
klappade under benet när de sprang under skynket. Kommunikationen i detta 
fall var främst mellan eleverna när de skulle välja kamrat. Detta utfördes myck-
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et snabbt och var inte könsbundet. Feedback i form av korrigering/identifier-
ing inträffade i klass 1a ”Och var försiktiga, inget slams, annars bryter vi bara 
av”. I övrigt utropades ”bra” vid något tillfälle. Detta var en övning som tillta-
lade barnen. Jag såg glada ansiktsuttryck medan de sprang under skynket. Jag 
tolkade att de barn som ställde sig längre bak helst ville bli valda sist (de fick 
börja vid andra omgången). 
   Denna övning var lustfylld med fokus på att springa och välja en kamrat. I 
detta fall uttrycktes glad förväntan direkt barnen såg det röda skynket. På 
grund av övningens utformning noterades varken utforskande, uttrycksfull 
eller originell respons. Nu fanns det visserligen några barn som hann klappa 
under benet eller dansade under skynket. Tempot var dock högt och allt gick 
mycket snabbt, vilket påminde om en stafettävling.  

Instudering av danser, skola S 
År 2s repeterade sin dans i 17 min, år 1s i 13 min. I båda klasserna började 
danslärare T att repetera danserna utan musik, verbalt och med rörelser.  
 

Danslärare T: Kommer ni ihåg att det var fötterna ihop, armarna ner?  I 

inledningen så gjorde vi lyft, lyft, lyft, lyft (barnen knäpper med fingrarna rör 

armarna upp/ner) Om man inte kan knäppa så låtsasknäpper man för det hörs 

ju ändå som om alla knäpper …  

Flicka: Det bränner i fingrarna… 

Danslärare T: Sen börjar man smyga med höger fot.  

Pojke: Musiken då?  

Danslärare T: Men ska vi inte gå igenom först?  

P: Ja, just det. 

Flicka (till sin rad): Alltså alla vi ska gå i samma takt. 

Danslärare T: Alla ska gå samtidigt /…/ Vi smyger mot dem. Prova nu. 1-2-3-4, 

sen ställer man ut höger fot så man står bredbent och höger hand spanar till 

höger, vänster, höger och vänster, en gång till. Sedan kallar jag de här två köerna 

för grupp ett… och grupp ett ni vrider hitåt (visar). Grupp 2 ni vrider hitåt 

(visar).  

(Skola S; 2s) 

 

Dansen i år 1s hade till skillnad från år 2s, vissa likheter med karaktärsdansen 
på skola X. Här fick flickorna och pojkarna inledningsvis utföra olika steg. 
Flickorna började med springsteg mot mitten/tillbaks för att sedan stanna i 
andra position med händerna i sidan, sedan ”vicka på hälarna och vrida över-
kroppen och titta lite malligt över axlarna”. Danslärare T kallade springstegen 
mot mitten och tillbaks för ”blomman” vilket direkt kan härledas till en se-
kvens i Eva Dahlgrens koreografi Vårdansen (tussilago). Pojkarna dansade när 
flickorna var klara. De ombads ha stolta ryggar och gå tre steg in mot mitten 
med efterföljande klappar och en stamp. ”Alla-killar-börjar-nu- å -1-2-3-klapp, 
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1-2-3-klapp”. När flickorna sedan gjorde ”blomman” igen påminde danslärare 
T, om att pojkarna skulle ”stå som en soldat, rak i ryggen”. Sedan var det 
återigen pojkarnas tur. När detta var klart skulle alla barn sjunka ner mot 
golvet ”Titta här, titta på mig, man sjunker inte ner och lägger sig utan man 
sjunker bara ner hit (visar) och växer upp. Sedan kommer haltsteget i ringen” 
(danslärare T). Efter detta karaktärssteg, där magen uppmanades vara vänd 
mot mitten, följde en repris på flickornas och pojkarnas steg mot mit-
ten/tillbaks. Barnen fick slutligen göra en gemensam staty. Här frågade danslä-
rare T, om de hade byggt en färdig staty vid förra lektionstillfället vilket de 
hade. Barnen kom ihåg precis hur de skulle stå även om det var väldigt ”sur-
rigt” i gruppen. Vissa ändringar skedde då danslärare T fick ”en rolig idé”. 
Barnen skulle sedan gå in till pojkarnas omklädningsrum för att öva början på 
dansen. I detta skede blev barnen ännu ”surrigare”, dels för att de skulle gå till 
pojkarnas omklädningsrum (skratt) och sedan på grund av barnet som fick stå 
först (flicka). ”Hon står alltid först… Nu är det nån annans tur” (pojke). Dan-
sen övades slutligen till musik inkluderat inledningen (att gå på ett led från 
omklädningsrummet med händerna ihop och ringlande armrörelser). Detta 
repetitionstillfälle var något ”struligt” även om barnen hela tiden övade aktivt. 
Danslärare T hade redan innan lektionens början berättat att detta var en 
orolig klass. Dansen anpassades därför till barnen i gruppen.   
   År 2s övade en dans med ”spiontema”. Här fick barnen inledningsvis stå i 
fyra rader, varannan pojke/flicka. Alla smög sedan framåt samtidigt som de 
knäppte med fingrarna. Denna dans var mer avancerad än ettornas framförallt 
vad gäller riktningar i rummet (smyga/speja) och antal sekvenser. 
 

Danslärare T: Det var mot klockan, mot dörren, mot klockan mot dörren å så 

klockan så förstenar ni. (Till andra gruppen): För er blir det mot höger och 

vänster, höger och vänster och höger stopp. Sedan ska alla smygspringa tillbaks 

till sina ursprungliga platser och gå ner på huk… kommer ni ihåg, händerna och 

fötterna ner i golvet. Grupp ett ställde sig först (pojke: men kan vi inte ha 

musik…) två åsså ett… och grupp två, sen är det ju såhär (visar tecken med 

händerna) som betyder alla… 

(Skola S; 2s) 

 
När barnen hade repeterat första halvan av dansen (smygsteg, spana åt sidorna 
i olika riktningar, springa och stanna på huk) fick de prova till musik. Efter det 
följde sidgalopp där de två raderna (ursprungligen fyra) skulle byta plats med 
varandra. Barnen och dansläraren räknade högt tillsammans med efterföljande 
klappar samtidigt som raderna bytte plats.  
 

1-2-3-4-5-ihop-klapp-klapp. Såg ni att jag ställde ihop efter fem? Vi provar 

tillbaks å… 1-2-3-4-5-ihop-klapp-klapp. Ja, så kör vi! Innan det här börjar så 
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låter det ”hu” (barnen härmar ljudet). Då vill jag att alla ska göra en spionstaty 

åt nåt håll (visar/provar). 

(Skola S; 2s) 

 
Efter denna sekvens meddelade dansläraren att de skulle prova andra delen av 
dansen (från staty och sidgalopp) till musik med hennes hjälp.  
 

Vi provar det här till musik sen bara säger jag till er vad som händer på slutet 

medan vi… för vi kommer först att va ute som detektiver som letar efter 

ledtrådar med förstoringsglas. Sen kommer vi till ett stort fält där det är högt 

gräs, man vill inte förstöra ledtrådarna så då går man såhär (visar) med jättehöga 

kliv och så ser man ett flygplan som flyger… det kommer efter det här. 

(Skola S; 2s) 

 
Barnen fick sedan öva slutet (gå sju steg bakåt, vända ryggen mot publiken och 
hoppa runt). Även denna korta sekvens övades till musik, sedan skulle barnen 
samlas i ring. En pojke ville att de skulle göra hela dansen. 
   Båda dessa instuderingar av danser instruerades verbalt med rörelser och 
bildspråk där det sistnämnda var tydligast i spiondansen. Responsen skedde 
genom härmning av redan fastställda steg och rörelser. Barnen utförde dock 
danserna uttrycksfullt även om det varierade mellan olika barn. Exempelvis 
noterade jag att några pojkar i klass 1s knappt rörde på sina händer (ringlande) 
i karaktärsdansens inledning. De fokuserade på händerna som rördes mini-
malt. I spiondansen uppfattade jag inlevelse när barnen smög. Det är möjligt 
att det upplevdes som ett spänningsmoment vilket förstärktes av musiken 
(James Galway, Rosa pantern). Såväl lärare/elev, elev/lärare och elev/elev 
kommunicerade verbalt och med rörelser/uttryck. I båda grupperna uttryckte 
barnen synpunkter på hur de skulle stå och vad de hade gjort förra gången. I 
klass 2s, med bestämda platser i raderna (fyra rader, sedan två) tydliggjordes att 
repetitionen blev komplicerad då några barn vid detta tillfälle var sjuka. Dans-
lärare T fick förklara noggrant ”Lisa här och Kalle där… Här är Peter, han ska 
hoppa mellan Kalle och Åsa… och Julia här, ni hade ju rätt… och sen Lena 
mellan Olle och Ida /…/”. Positiv feedback gavs verbalt och visuellt: ”Jättebra/ 
Bra, jättefint! Snyggt!” (2s) ”Titta vad tjusigt!/Jättefint” (1s). Även korriger-
ing/identifiering förekom: ”Inte så stora steg så man hamnar i hålet där, backa 
lite, backa lite/ Tänk på att inte ta för stora steg/ Ha lite mer mellanrum mel-
lan varandra” (2s), ”Titta här, titta på mig, man sjunker inte ner och lägger sig 
utan man sjunker bara ner hit” (1s). Liknande korrigering i form av tillsägelser 
förekom i båda grupperna ”Vet ni vad, jag tycker såhär. Var och en får hålla 
reda på sin egen uppgift /…/ Jag vill inte att ni ska hålla på och berätta för 
varandra ”(2s), ”Nää, nu får ni sluta prata hela tiden/ Jag vill inte att ni ska 
säga så. Då får ni bara tänka tyst för er själv/ Det är jättepratigt igen” (1s).  
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I båda klasserna var klasslärarna aktiva i att hålla ordning på grupperna även 
om det var betydligt synligare i klass 1s. I klass 2s frågade klassläraren en flicka 
och en pojke om de hade hört vad de skulle göra (i anslutning till danslärarens 
instruktion). I klass 1s fick barnen en gemensam uppsträckning av dansläraren 
och klassläraren när de var i omklädningsrummet. I denna klass stod också 
klassläraren utanför ringen, tittade, korrigerade och hyssjade.  

Instudering av Järven och riporna, Eva Dahlgren 
Sekvens 1 Barnen sitter i ring med korslagda ben/på knäna med raka ryggar. 
Flickorna har vita eller ljusblå dansdräkter, är barbenta eller bär trikåer och 
balettskor. Pojkarna har svarta trikåer och vita T-shirts, en pojke har shorts, en 
annan grå träningsbyxor. Barnen är i olika åldrar från ca 6-12 år. Eva sitter i 
mitten av ringen. 
 

Eva: Vet ni att man dansade förr i världen väldigt mycket hur djuren rör sig. 

Det tar man ofta med när man dansar. Då tänkte jag att vi skulle försöka göra 

två djur- ett rovdjur och en fågel.  

Flicka: Jag vill va fågel! 

Eva: Jaha (glatt). Det blir bra, då får du va fågel. Och sen… då hade jag tänkt 

att vi ska… vi ska se vad vi kan ta för djur… Maria- kommer du ihåg det där 

djuret som du gjorde en gång… när du var lite mindre? (Tystnad). Ja, det gör 

du! Visa oss det! Vad var det för djur då? Djuret hette Maria… å… (intensiv 

ögonkontakt mellan Eva och Maria). Eva klappar takten, Maria springer snabbt 

på alla fyra runt i salen. Övriga barn sitter och tittar (de har flyttat sig från 

cirkeln).  

Eva: Det låter också om det här djuret- så! 

 
Sekvens 2 

Eva: Men så kan man göra också- man kan smyga. (Eva ställer upp barnen en 

och en från hörnet). Då prövar vi allihopa att smyga! Esbjörn kom hit och 

Patrik här (de ställer sig bakom Ulrika som står först). Stå här då. Så står ni två 

och två. Nu förstår du, ganska långsamt nu. Barnen smyger i halvcirkel utan 

musik (som järven) till Evas röst ”Långsamt- å- långsamt- å- långsamt- å- 

långsamt /…/”  

Eva: Då får man tänka sig att när järven har varit ute och gått ett tag, då stannar 

han och vilar sig. Då ställer han sig såhär kanske - titta! (Eva visar, andra 

position utåtvridet, böjda knän med händerna på knäna). Såhär står han då och 

vilar sig ett tag. Kom hit Patrik och Esbjörn och stå här va, och Maria går dit 

bort. Allihopa ställer vi oss såhär (visar). Nu står han bara och vilar sig järven 

och så tittar han rakt fram- och så tittar han till sidan- och så tittar han rakt 

fram- och så tittar han till sidan- och så tittar han rakt fram igen, och så sätter 

han sig pladask på golvet. Å runt, å runt. Sen måste vi ha de andra djuren då. 

Då ska vi ha riporna (några flickor). Ja nu har vi de där djuren nästan…nu ska 
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de vara i en skog. Nu måste vi ha en bra skog här. Upp och stå nu skogen 

(övriga barn som inte är järv eller ripor ställer sig i en grupp). Å sen kommer 

grenarna upp (står mitt emot skogen/barnen, visar). Det är långa, långa, långa 

grenar (armarna mot taket) och så små kvistarna. Här är kvistarna (visar med 

fingrarna). Barnen/skogen susar. Eva klappar i takt till järvarna (pojkar). Barn- 

här-där-här och fram kommer vi- här- och där- och sen så ställer de sig och 

kikar. De kikar fram- så kikar de till sidan- å där- så kikar de fram- där- å till 

sidan och där. Nu tycker jag att vi prövar allt det här till musik ett tag, förstår ni? 

Nu gör vi om alltihop från början.  

(Skellefteå Smalfilmsklubb, 1980-1981) 

 
Dansen görs från början till musik. Dansen handlar om järven som vill lära sig 
att flyga som riporna. Riporna i sin tur retas med järven och försvinner in i 
skogen igen. Dansen är könsbunden. Filmsekvensen visar barn med tydligt 
uttryck i ansikte, rörelser, tempo (dansvana barn).  
   I likhet med skola S instruerades dansen verbalt (rytmiskt) med rörelser 
och bildspråk. Barnen responderade genom härmning av redan fastställda 
steg och rörelser. I sekvens 1, ges tydlig visuell feedback då dansläraren följer 
Maria med intensiv blick. Här pratar också ett barn, den yngsta flickan. I 
sekvens 2 är barnen tysta vilket kan jämföras med skola S där barnen hade 
flertalet synpunkter. Detta kan förklaras med att inspelningen är 25 år gam-
mal. Dahlgren har en tydlig ledarroll/auktoritet där barnen svarar på den 
verbala/rörelsemässiga kommunikationen enbart med rörelser.  
   Sammanfattningsvis var detta tydliga exempel på hur instudering av koreo-
graferade danser kan gå till vilket är intressant i jämförelse med skola X (karak-
tärsdans) och skola A (indiandans) där barnen övade färdiga danser. Danslärare 
T gick igenom sekvenser där formationer, riktningar i rummet och samstäm-
mighet var väsentligt. Även Dahlgren genomförde dansen genom att prata och 
repetera rörelserna utan musik. Här framkom att instudering av danser stund-
tals är ett mödosamt arbete (en del i taget/upprepning) som kräver koncentra-
tion, tid och uthållighet hos såväl danslärare som barn. Instudering av danser 
kan förklaras i behaviouristiska termer där avancerad inlärning handlar om 
formning. De olika delarna i dansen måste läras in, förstärkas, innan det blir en 
färdig dans (helhet).  

Avslutning, skola X, A och S 
Alla grupper hade en tydlig, kort avslutning med undantag för skola S, klass 1s 
som var lite längre. På skola X avslutade alla klasser utom klass 1y med en 
rörelseramsa ”Handen på hjärtat, till solen, till jorden och till varandra”. Lik-
nande ramsa utfördes på skola S, klass 2s ”Tack till solen, till jorden och tack 
till varandra”. I klass 2s var avslutningen en fortsättning på spegelövningen där 
barnen först härmade danslärare Ts armrörelser och sedan dansade in mot 
mitten av ringen/tillbaks, samtidigt som de lyfte sina armar. Efter det följde 
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ramsan. På skola X utfördes rörelser till ramsan med höger hand. Barnen stod i 
första position med fötterna som ett ”V”. Instruktionen var verbal med rörelser 
och bildspråk.  
 

Danslärare Y: Men nu ser ringen ut som bokstaven C, kan vi flytta efter lite 

grann.  

Barn 1: O! 

Danslärare Y: O ja, och V med fötterna. Vilken arm är det vi ska ha fram? 

Höger arm.  

Barn 2: Är det här rätt?  

Danslärare Y: Och höger handen, vad ska vi lägga den på?  

Alla: Hjärtat till solen, till jorden och till varandra. Vi ses! Tack för idag! 

(Skola X; 1x) 

 

Alla klasser utförde detta i en ring, utom 3y som avslutade på en rad. Klass 1y 
fick avsluta när de stod i sina former (Vasiljekatedralen). De skulle vinka med 
den kroppsdel som var ledig ”Det kan va huvudet, eller foten eller knäet eller 
armbågen” (danslärare Y). Efteråt tackade dansläraren för idag och barnen sa 
”hej då”. 
   På skola A instruerades barnen med att de skulle ställa sig på ”dansplatserna”. 
Flickorna fick niga och pojkarna bocka. I de två sista grupperna provade bar-
nen varandras rörelser exempelvis var flickorna med på pojkarnas bugningar i 
klass 1c, varvid en pojke blev sur.  
 

Flickorna – händerna i midjan, pojkar… Flickorna först, Kajsa och Lisa, gå ifrån 

väggen. Så och 1-2-3-4-5-6-7-8. Och så tar vi pojkarna, upp med hakan, sträck 

på dig nu å 1-2-3-4-5-6-7-8. Tack för idag. Vi ses nästa vecka! 

(Skola A; 1a) 

 
I samtliga klasser på skola X (undantag 1y) skola A och skola S, fanns danslä-
rarna med som rörelsemodell med efterföljande respons enligt härmning. 
Kommunikationen skedde mellan lärare/elev och elev/lärare och elev/elev 
(ögonkontakt). Det var främst dansläraren som pratade. Avslutningsrörelser-
na var riktade mot varandra och dansläraren. På skola S, klass 1s följde en 
längre avslutning med spanskt tema. Flickorna och pojkarna stod på varsin 
rad, mittemot varandra. Pojkarna skulle stå med fötterna ihop, hålla händer-
na i västen och ha ”stolta ryggar”. Flickorna ombads stå i första position med 
stolta ryggar, en röd ros i håret (bildligt) och hålla i klänningen. När musi-
ken (Carmen) började skulle barnen låtsas att ”solen skiner och ni är i Spani-
en och det är varmt och skönt. Alla är jättestolta i ryggen”. I denna klass bad 
dansläraren barnen att vara extra tysta och lyssna på musiken. Pojkarna bör-
jade med att bocka med steg till sidan (två gånger). Flickorna fick niga. Till-
sammans rörde de sedan fingrarna/handlederna i cirkelrörelser där skillnader 
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mellan flickornas och pojkarnas rörelser poängterades. Flickorna uppmana-
des att spreta mer med sina fingrar medan pojkarnas skulle vara ”ihoplim-
made”. Händernas rörelser utfördes samtidigt som danslärare T sa: ”å ingen-
ting här å ingenting där…” (rytmiskt till musiken). Barnen fick sedan stam-
pa tre gånger, korsa ena benet framför det andra och snurra på stället (två 
gånger). Återigen följde finger/handledsrörelser till ramsan ”ingenting här å 
ingenting där…” med efterföljande upprepning av stampar och vändning. 
Övningen avslutades med att alla ropade olé! Den spanska avslutningsöv-
ningen innehöll mycket bildspråk och flertalet barn utförde rörelserna ut-
trycksfullt. Feedback i form av värdering/uppskattning gavs verbalt med ord 
som ”jättebra” och ”jättefint”. 
   För att återanknyta till Ericson (2000) kan man ana att avslutning i form av 
hälsning är vanligt inom dansundervisning för barn. Klass 1y på skola X fick 
avsluta i sina former, i övrigt skedde detta på rader eller i en ring genom att 
utföra en rörelseramsa eller bocka/niga. Trots att det var könsbundna rörelser 
på skola A fick barnen möjlighet att prova varandras avslutningshälsningar. På 
skola S: 1s utfördes könsbundna rörelser. På skola X och skola S: 2s gjorde alla 
barn oavsett kön samma rörelser.  

Danslärarnas reflektioner 
Efter avslutade lektioner fick jag möjlighet att prata med danslärarna. Alla tre 
ansåg att det hade blivit som ”de hade tänkt”. Danslärare Y gjorde en föränd-
ring i klass 1x.  
 

Nu blev det ju idag en annan övning för att den där killen ville göra det. Vi 

skulle inte ha gjort hoppsa i ringen så att då försvann en improvisationsövning 

istället. Men man måste ju ta upp det barnen vill också, så att det blev ju ändå 

en bra lek… På så sätt fångar man upp dem också, det de vill göra… så att det 

är ju både att ge och ta där. 

(Intervju, danslärare Y) 

 

Såväl danslärare Y som danslärare B poängterade dock att samma upplägg kan 
bli olika beroende på grupp. ”I vissa grupper hinner man med planeringen, i 
andra inte” (danslärare B).  Båda danslärarna brukar även ha övningar som 
barnen känner igen sedan tidigare och byta ut andra övningar. Danslärare B 
exemplifierade med Indiandansen, en övning som byggs på efterhand. Danslä-
rare Y som arbetar tematiskt skulle övergå till ”Afrikatemat” efter sportlovet 
(mitt besök) men hade inte tänkt byta alla övningar på en gång. Tekniköv-
ningen till afrikanska trummor skulle få vara kvar.  
   Danslärare Y antecknade hur planeringen hade fungerat efter varje lektion.  
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Förra veckan så skrev jag, alla var med bra. En kille som inte var med på 

karaktärsdansen, han höll inte hela vägen. Då var karaktärsdansen det sista. Idag 

såg du också att han var med på diagonalerna men sen så… han gick i ringen. 

Då får man välja om man orkar ta det eller om man låter det vara. 

(Intervju, danslärare Y) 

 
Danslärare Y berättade vidare att samtliga hennes planeringar finns på datorn 
och i en pärm. ”Jag sparar allt mitt material så kan jag gå tillbaka och få inspi-
ration”. Danslärare T skiljde sig till viss del från danslärare Y och B. Danslärare 
T menade att hon ”absolut inte” och ”verkligen inte” alltid följer sin planering: 
 

Jag har jobbat så länge att jag börjar vara så trygg i det här jobbet och har så 

mycket i bagaget att jag kan plocka fram saker som jag tycker passar och sådär… 

så att jag brukar inte alls vara så strikt på att följa planeringen. 

(Intervju, danslärare T) 

 

Danslärare T förklarade vidare att hon tänker ”grovt” några veckor framöver 
och exemplifierade med ett ”Spanientema”. Här experimenterar hon gärna 
inledningsvis med några klasser för att hitta det som är ”jättebra”. I grunden 
ingår alltid uppvärmning och oftast teknik i ring vilket hon förklarade enligt 
följande: 
 

Men sen ibland så plockar jag bort det här teknik i ring när jag känner att jag vill 

experimentera mycket med deras improvisationer och ta mycket tid till sånt. 

Det är en trygghet ändå att ha en sån där övning… för om de är väldigt stökiga 

… det blir väldigt ordningssamt, tyst och sådär. Det är så himla tydligt och man 

ser ju att de hänger med, man stramar upp klassen på nå vis/…/ 

(Intervju, danslärare T) 

Sammanfattning 
Inledningsvis framgår att strukturen på samtliga observerade danslektioner är 
likartad. Ericsons studie (1996) indikerar att dansundervisning i skolan överlag 
har liknande upplägg. Vad gäller danslärares instruktioner visade observatio-
nerna tydligt att instruktioner sker verbalt med rörelser. Även bildspråk före-
kom i dansundervisningen. Alla tre danslärare använde rösten på olika sätt 
vilket märktes i tonfall, sång/rytmik och dynamik. Detta överensstämmer med 
Gibbons (2004) beskrivning. I fråga om elevers respons var härmning av dans-
lärarens rörelser vanligast (t ex teknikövning, grand jeté, danserna). Beroende 
på övningars utformning och danslärares instruktioner förekom även respons i 
form av utforskande, originellt eller uttrycksfullt utförande. Instruktioner med 
frågor/vägledning i enlighet med Chen och Cones (2003) beskrivning, obser-
verades bland annat i anslutning till danslärare Ys tematiska arbete. Danslärare 
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Y använde bilder i undervisningen, danslärare B ett stort rött skynke. Rekvisi-
tans funktion kan tolkas som ett tydliggörande av övning eller stimuli.                       
   Observationerna visade även att lärare och elever – i en dansundervisningssi-
tuation – kommunicerar på olika sätt. Kommunikationen sker i vissa fall en-
bart genom rörelser och uttryck. En verbal fråga från dansläraren kan även 
resultera i ett svar som uttrycks via rörelser.  
   Enligt Gibbons (2004) är återkoppling/feedback betydelsefullt med avsikt 
att få ökad medvetenhet i lärandet inom dans. Observationerna tydliggjorde 
att feedback används frekvent, verbalt eller visuellt. Feedback gavs till hel 
grupp och/eller enskilda barn där värdering och uppskattning var vanligast. 
Allmänt förekommande var även feedback i form av korrigering/identifiering 
eller neutral/beskrivande. Tvetydig feedback var minst vanligt. Ingen kines-
tetisk feedback (korrigering i form av fysisk beröring) noterades. Danslärar-
nas planering och intentioner med undervisningen uppgavs ha genomförts 
enligt planerna. 
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6. DISKUSSION 

To define dance education, we need to explore dance in its many roles. Without 

the passing of knowledge of the dance forms from one person to another and 

from one generation to the next, dance could not have survived as a discipline 

and as an art form. 

(Kassing & Jay, 2003, s. 4)  

   

I följande avslutande kapitel avser jag att föra en diskussion med utgångspunkt 
från studiens två syften, att öka kunskapen om dansens tradition och utveck-
ling i Skellefteå kommun samt beskriva och analysera hur lärandet inom dans 
går till i skolan. Avslutningsvis ämnar jag reflektera över studien som helhet. 

Tillväxt, kontinuitet och tradition 
Inledningsvis diskuteras frågeställningen vilken omfattar huvudsakliga faktorer 
som har möjliggjort dansens tillväxt i Skellefteå kommuns skolor. Därefter 
följer hur danstraditionen och traditionen avseende dans i skolan arbetet i 
Skellefteå har förvaltats och eventuellt förändrats. 

Skellefteå satsar 
I studien framkommer olika faktorer som har legat till grund för dansens till-
växt i Skellefteå kommun. Trots ringa forskning om dans i skolan, dansens 
svaga ställning i styrdokument/grundskola, besparingar och svårigheter att 
rekrytera utbildade danslärare har Skellefteå valt att satsa på kontinuitet. Studi-
en indikerar att dansens plats i skolan är självklar. Satsningen påtalas vara unik 
där ordet i sig kan tolkas som ett positivt särskiljande från övriga kommuner. 
Det finns en kommun i norra Sverige som under drygt 30 års tid (med inräk-
nad försöksperiod) har ansett att dans är viktigt för alla barn i skolan. Jag skön-
jer en tydlig medvetenhet och stolthet över detta unika, vilket har aktualiserats 
i takt med det nya utvecklingsprogrammet. Kan man tala om en specifik Skel-
lefteåanda som bland annat uttrycks i engagemanget för dansen (kulturen) och 
skolan? I denna kulturens anda har olika tongivande personer verkat och sam-
arbetat med ett gemensamt mål avseende dansens plats. I Skellefteå är dans 
liktydigt med utbildade danslärare, ämnesspecifik kompetens och en satsning 
på dans som konstnärlig uttrycksform. Skellefteå har efterfrågat den estetiska 
dimensionen, starkt präglade av Eva Dahlgrens och Cecilia Björklund Dahl-
grens pionjärarbete. Det initiala arbetet och aktörernas gemensamma defini-
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tion av dans och vad dans i skolan innebär, är relevant i förståelsen av tillväxten 
och kontinuiteten i Skellefteå kommun.  
   Av de personer som verkade för dansens plats i skolan fyllde danssamordna-
ren – länken mellan föräldraföreningen och musikskolan – en viktig funktion 
under flera års tid. I studien framkommer att danssamordnaren hade goda 
kontakter, var involverad/engagerad med gedigna kunskaper i dans. Vad gäller 
danssamordnaren/danslärarnas identitet ser jag en självklar förankring i det 
Lindgren (2006) benämner som ämnesexpert. För att aktualisera den sociokul-
turella analysen av verksamheten dansundervisning i skolan (figur 3), menar 
jag att danslärarnas tydliga uttalade identitet och satsningen på dansens egen-
värde förklarar varför danslärarna aldrig har blivit ersatta av klasslärare. I detta 
kan man även tolka en positionering gentemot skolans idrottsundervisning. 
Dansens tillväxt har varit beroende av ämnesexperter d v s danslärare. Vad 
gäller strävan att locka utbildade danslärare till orten, indikerar studien att 
Skellefteås kunskap, ”anda”, erfarenhet av dans i skolan och den tydliga inrikt-
ningen har varit betydelsefull. Det tycks inte heller ha funnits någon anledning 
att ändra på traditionen med dans som konstform/uttryck/språk. Studien visar 
att personal i skolan har varit nöjda – dansen är efterfrågad. Mot bakgrund av 
Lindgrens forskning där lärare bedriver estetisk verksamhet i egenskap av vux-
na (inte lärare) utan kvalificerade kunskaper – utgör Skellefteå ett exempel som 
visar på vikten av utbildade lärare i estetiska ämnen, i detta fall kopplat till 
dans, tillväxt och kontinuitet. Jag drar slutsatsen att dansen har blivit uppskat-
tad, värderad, respekterad och efterfrågad på grund av dess specifika estetiska 
kunskapsinnehåll.  
   I anslutning till Skellefteåandan väcks vidare frågan om Skellefteå överlag är 
en kommun som satsar på utveckling/nytänkande avseende skolans verksam-
het? Eller bottnar denna självklarhet med obligatorisk dans i ett Dahlgrenskt 
signum? Med all respekt för att dansen i sig själv har legitimitet, är detta ovan-
ligt. Frågeställningen som berör dansens tillväxt inrymmer flertalet faktorer där 
en liten del har fångats i denna studie.  

Tradition med estetisk dimension 
I fråga om hur danstraditionen och traditionen avseende dans i skolan arbetet 
har förvaltats och (eventuellt) förändrats vill jag börja med att motivera varför 
kunskap om Skellefteås tradition är av betydelse. Tidsaspekten är givetvis vä-
sentlig i relation till dansundervisningens innehåll där ytterligare studier skulle 
kunna belysa traditionen och utvecklingen mer omfattande. Dansens tradition 
är vidare intressant i jämförelse med andra estetiska ämnen i skolan vad gäller 
innehåll och lärandeprocess. Skellefteå utgör även ett exempel på att dans som 
konstnärlig uttrycksform har legitimitet i skolan. Här framhålls den estetiska 
dimensionen, aktuellt i diskussionen avseende det nya utvecklingsprogrammets 
betoning på hälsoaspekt och dans som kunskapsområde. Jag får anledning att 
återkomma till detta. 
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Studien visar att förståelsen av danstraditionen omfattar en medvetenhet och 
idéer om vad som krävs för att god dansundervisning ska kunna bedrivas. 
Här uttrycks ett avståndstagande från ”hejsan-svejsan-projekt” där Skellefteå 
istället uppges satsa på kvalitet. Hur kvalitet definieras framgår inte i studien 
men det inkluderar bland annat utbildade danslärare i dans som konstnärlig 
uttrycksform, kunskap om den Dahlgrenska traditionen och fortbildning. 
Denna danstradition är stark och förankrad i bygden. Det finns en tydlig 
vetskap om den. I detta fall är danstraditionen förenlig med såväl Linnés 
(1999) som Selanders (2006) uttalanden. Danslärarna som arbetar i skolan 
tycks vidare ha skapat sitt eget individuella förhållningssätt och tolkning av 
traditionen. Exempelvis nämns inte balettens teknik som självklar utgångs-
punkt i dansen tillsammans med eleverna. 
   I Skellefteå existerar ett ”Dahlgrenskt tänk” med levande praktiska kunskaper 
och erfarenheter. Vilka är då de uttalade specifika idéerna i enlighet med den 
Dahlgrenska traditionen? Mina vidare resonemang utgår från följande modell: 
 
Dans som lustfylld aktivitet 

 

Förhållningssätt                         Bildspråk                                   

Rörelsemodell                            Fantasi                          Uttryck                            

Upprepning                                Stämning 

                             
Figur 4. Modell av den Dahlgrenska traditionen.    

 

Med hänvisning till företrädarna för den Dahlgrenska traditionen utgör den 
behovsorienterade diskursen utgångspunkt (Lindgren, 2006). Jag menar att 
idéerna om individens personliga uttryck (och glädje) är centrala där studien 
visar att ordet våga tycks väsentligt i sammanhanget. Betoningen på det egna 
uttrycket (som kräver mod) ger då en tänkbar förklaring till tyngdpunkten på 
danslärarens förhållningssätt gentemot barnen. Det sistnämnda poängterades 
av Dahlgren, Björklund Dahlgren och danslärare T vilka alla utgör en länk till 
Vera Alexandrova. I sin förklaring av danstraditionen menade Björklund 
Dahlgren att det främst handlar om att utveckla uttrycket, inte tekniken vilket 
kan jämföras med Alexandrovas citat (s. 55). Grundförutsättningarna kan då 
sägas vara ett tillåtande, tryggt klimat som dansläraren skapar genom sitt för-
hållningssätt, sin dans/inlevelse tillsammans med barnen (rörelsemodell) och 
med övningar som barnen känner igen (upprepning). Detta motsäger i sådana 
fall att imiterandet av danslärarens rörelser automatiskt resulterar i ett rätt- och 
fel tänkande (Sjöstedt Edelholm & Wigert, 2005) då det inte företrädesvis 
handlar om teknik. Om man betraktar detta som imitation/reproduktion (jfr 
Nielsen & Kvale, 2000; Jernström, 2000; Myndigheten för skolutveckling, 
2003) finns utrymme för tolkningar, förändringar och reflektion vilket jag 
anser är rimligt i relation till personligt uttryck i dans. Den starka betoningen 
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på bildspråk, fantasi och stämning – vilket sker genom leken – kan betraktas 
som stimuli för att förstärka upplevelsen med syfte att utveckla uttrycket. An-
knytningen till årstiderna (bildspråk/erfarenhet) bildar en gemensam grund 
som ger näring och förutsättningar åt skapandet och fantasin (jfr Vygotskij, 
1995). Hur kan man då förstå idéerna om att det krävs mod för att uttrycka 
sig i dans? Men hänvisning till kreativitet (Marner, 2005) innebär dansen och 
uttrycket/gestaltandet att man kliver utanför givna ramar. Björklund Dahlgren 
uttryckte att man blir någonting annat när inlevelsen fördjupas.  
   I enlighet med danstraditionen i Skellefteå betraktas dansen som ett språk. 
Detta kan förstås i överensstämmelse med Ringbys (2006) termer, att det 
förklarar dansens innebörd och skeende. Med dansspråket synliggörs barnens 
idéer, tankar och känslor. Dansen är kommunikativ.   
   För att anknyta till arbetsplanen i dans tolkar jag ett starkt förvaltande av 
danstraditionen vilket även innefattar att se professionell dans och själv vara 
utövande i föreställningar för publik. Studien pekar på att nuvarande arbets-
plan och idéer om dansundervisning i skolan behandlar dansens egenvärde 
och omfattar diskursen om fostran (jfr med Lindgren, 2006). Dansen i Skel-
lefteå – som den förespråkas idag – kan åskådliggöras på följande sätt: 
 
Skellefteåmodellen 
Dans som konstform,  

språk och uttryck 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
        

 

EGENVÄRDE 
Kunskaper, färdighe-
ter, scenisk konst-
form, kultur- 
historiskt 
 
FOSTRAN 
Socialt samspel, 
personlig utveckling, 
motorik, kropps-
kännedom 
 
EGENVÄRDE 
Tankar, känslor, 
idéer, fantasi, 
kreativitet, inlevelse, 
uttryck 
 
Praktik + Teori 
Process + Produkt 

 
 
 
Tabell 2. Modell för dans som estetisk verksamhet i skolan, Skellefteå 

 
Nämnda modell (tabell 2) kan inte direkt överföras till någon av Smith-
Autards modeller. Här finns inslag från samtliga tre, främst educational och 
midway model. Ord som motorik och kroppskännedom saknas i Smith-
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Autards modeller för dansundervisning men förekommer i Skellefteås modell. 
Tydligt är att dansen i Skellefteå inte först och främst motiveras som medel för 
att utveckla andra förmågor (jfr med Lindgren, 2006; Keinänen, Hetland & 
Winner, 2000). Det enda som motsäger detta är en frågeställning i enkätun-
dersökningen framställd av Utvecklingscentrum Dans i skolan, tidigare presen-
terad i resultatdelen. 

Skellefteås dans i skolan 
Det har skett relativt små förändringar med dans i skolan arbetet under gällan-
de 30 år. Den tydligaste förändringen avser förbättringar av danslärarnas ar-
betsvillkor. Musikskolans rektor är medveten och angelägen om att danslärar-
nas förhållanden modifieras ytterligare.  
   I Skellefteå har man provat och slutligen kommit fram till att varje skolklass 
ska ha dans under ett helt läsår. Studien påtalar att tidsaspekten i dans är viktig 
där två terminer anses vara den bästa lösningen. Detta måste givetvis förstås 
med utgångspunkt från att dansen inte har en självklar plats i skolan – sett över 
ett barns skoltid är två terminer ytterst lite. Dansen i Skellefteå kan vidare 
betraktas som ”en isolerad ö” även om danslärarnas ambitioner är de motsatta. 
   I Skellefteå ställs rimliga krav på de skolor som erbjuds dansundervisning 
under ett läsår. Dansverksamheten bedrivs i anpassade lokaler för rörelse, ofta 
gymnastiksalar. Den invanda miljön utgör en förutsättning och kan härledas 
till den ursprungliga ”missionstanken”. Huruvida perioden med dansundervis-
ning inverkar på idrottsundervisningen låter jag vara osagt. Vidare indikerar 
studien att klasslärarna har en viktig roll vad gäller deltagande och synpunkter 
på dansundervisningen. Initiativet att genomföra en utvärdering av klasslärar-
nas åsikter visar på deras betydelse och kan anknytas till kvalitetsbegreppet.  
   Skellefteås engagemang för dansen i skolan och den särskilda tradition som 
präglat verksamheten gör (återigen) staden unik. Eldsjälen Eva Dahlgren hade 
förmågan att sprida sin hängivenhet till dansen. Missionsarbetet har utan 
överdrift varit lyckosamt för dansens utveckling med hänvisning till tradition. I 
relation till avsaknad av tydliga skrivningar i styrdokument uppstår vidare 
frågan hur det har inverkat på dansens utveckling och tradition med hänvis-
ning till ett kritiskt förhållningssätt.  
   Skellefteås modell och dess tradition går inte att kopiera helt till fullo, där-
emot visar den ett sätt att implementera dans i skolan. Talet om dans som ett 
kunskapsområde öppnar för nya samarbetsformer och intressenter där diskus-
sioner om dansens innehåll relaterat till skolans kontext är nödvändiga för 
dansens fortsatta utveckling. I den diskussionen bör Skellefteå utgöra ett läran-
de exempel. Vilka fördelar och nackdelar finns med Skellefteås modell? Hur 
kan den kunskapen införlivas och bidra till ett vidare utvecklingsarbete avseen-
de dansen i skolan?  
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Lärande och danslärares tillvägagångssätt 
Vad gäller lärandet i dansundervisningen och danslärares tillvägagångssätt har 
jag för avsikt att diskutera resultatet med utgångspunkt från två olika perspek-
tiv, det sociokulturella och behaviourismen. Jag har valt att inte göra en åtskill-
nad mellan frågeställningarna om lärandet och danslärares tillvägagångssätt. 

Dans som verksamhet 
I enlighet med det sociokulturella perspektivet sker en invit till samspel, initie-
rat av dansläraren redan vid första presentationsövningen. Inledningsvis etable-
ras kontakt mellan dansläraren och varje enskilt barn. Talet om dansspråket, 
att inte prata med munnarna utan kroppen, att hälsa välkommen till dansen 
eller utföra rörelser och ramsor i samband med namnpresentationen – tydlig-
gör vilken verksamhet barnen skall delta i. Detta handlar om dans där danslä-
raren fungerar som vägledare och samarbetspartner med kunskap om de speci-
fika färdigheter/erfarenheter barnen ska erhålla. Dansundervisningen är i detta 
fall kontext- och situationsbunden. För att anknyta till Säljös (2005) resone-
mang visar observationerna att dansläraren stödjer barnen i lärandet som aktivt 
deltagande (rörelsemodell, feedback ofta i form av uppmuntran, initierande av 
övningar o s v). Med hänvisning till det sociokulturella perspektivet och män-
niskans kommunikativa förmåga samt strävan efter meningsfullhet, åskådliggör 
observationerna att kommunikationen mellan lärare/elev, elev/lärare, elev/elev 
försiggick såväl verbalt som med rörelser/uttryck. Det sistnämnda var vanligast. 
I relation till resonemanget om språkets roll är dansen och rörelsen central där 
det verbala språket utgör ett viktigt komplement vid instruktioner och förtyd-
ligande av övningar/rörelser. Språket i form av bildspråk – ofta rytmiskt, 
sjungande tal – är en del av helheten med avsikt att skapa stämning eller för-
klara görandet. För att rörelserna ska ”bli dans” fordras i enlighet med Chen 
och Cone (2003) idéer, tankar och känslor. Detta kan det bildliga språket 
förmedla – idéerna och erfarenheterna grundas gemensamt (jfr Vygotskij, 
1995). Med hänvisning till utveckling av kulturella redskap kan det i enlighet 
med Hanna (2001) omfattas av en subjektiv kunskap/känsla om dansens bety-
delse, hur budskap kommuniceras och vad dansens specifika grammatik (olika 
kroppsrörelser/rörelseschema) omfattar. Observationerna visar att barnen i 
egenskap av aktivt deltagande subjekt, förmår överföra tankar, idéer och käns-
lor till rörelser. I sociokulturella termer är själva lärandeprocessen osynlig – 
dock ytterst intressant att reflektera vidare kring. Här finns en komplexitet. 
Vad är det egentligen som sker?  
   Färdigheterna i dans tillägnades genom observation/härmning (av danslärare, 
andra barn, bilder eller piprensare), tolkning, reflektion, aktivt deltagande och 
rörelsemässigt samspel genom socialt interagerande. I detta fall sker reflektio-
nen i det aktiva görandet där danslärarens specifika feedback är väsentlig. I 
danslärarens vägledning och frågor måste barnet ta ställning till hur uppgiften 
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ska gestaltas med kroppen. Hur kan man efterlikna en piprensares form? (skola 
X) Hur går man tillväga för att hoppa hoppsasteg och samtidigt dansa med 
armarna (skola A) eller sjunka ner mot golvet utan att lägga sig ner? (skola S) 
Vad gäller härmning (t ex uppvärmningsövningar skola X/S) visade observa-
tionerna att barnen valde grad av ledning i de övningar vilka gav utrymme för 
det. Här synliggjordes barnens olika behov, en del behövde härmningen som 
stöd, andra valde att utföra uppgiften individuellt och personligt (att skapa 
eget). Under lektionerna noterades även respons i form av utforskande, origi-
nella eller uttrycksfulla rörelser, främst i anslutning till improvisationer. Hur 
kan barnens engagemang förklaras? 

Att skapa mening 
Med anknytning till ett sociokulturellt perspektiv relaterar jag till ordet me-
ningsskapande. Barnet som subjekt deltar aktivt och utformar (i improvisato-
riska moment) sina rörelser utifrån egna förutsättningar, tolkningar och öns-
kemål. Resultatet visar att barnen löser olika uppgifter på skilda sätt. Observa-
tionerna och dess beskrivningar inrymmer vidare ord som koncentration, 
engagemang och glädje i förhållande till de deltagande barnen. Detta var på-
tagligt under observationerna. Benämningarna ska dock betraktas som forska-
rens förklaring av skeendet och görandet, inte barnens individuella upplevelser. 
Ord som glädje, lust, trygghet och engagemang återfinns även i litteraturens 
beskrivning av dansundervisning i skolan. Istället för att benämna dansunder-
visningen i dessa termer menar jag att meningsskapande/meningsfullhet i 
högre grad omfattar skeendet i praktiken. Exempelvis visar instuderingen av 
danser på uthållighet hos barnen vilket kan förklaras med att barnen tillskriver 
situationen (lärandet/instuderingen/härmningen) meningsfull. Jag finner detta 
intressant i relation till att den observerade dansundervisningen var traditions-
bunden avseende struktur och innehåll. Det förekom ett enda inslag som faller 
under benämningen ”populärkultur”. I klass 1s (tema mystik) fick de ”mystis-
ka varelserna” (barnen) låtsas spela på trummor och dansa hip hop i ringen. 
Kontexten i övrigt (musik/tema) var inte bunden till hip hopkulturen. I detta 
fall fanns en annan anknytning till barnens kulturella erfarenheter med ut-
gångspunkt i Halloween; mystiska varelser i form av strawarsmonster, skelett 
eller zoombies.  
   Andra centrala teman berörde dans i ett kulturhistoriskt perspektiv där temat 
Ryssland utgör ett tydligt exempel. De övningar med anknytning till Ryssland 
som genomfördes, exempelvis att hoppa grand jeté över floden Volga till musik 
av Tjaikovskij, hör knappast till vanligheterna i eller utanför skolan vilket 
skulle kunna tala emot ett meningsfullt lärande. Observationerna av temat 
visar dock på beskrivningar i termer av glädje, kontroll, koncentration, härm-
ning, uttrycksfullt/originellt utförande, engagemang och inlevelse i relation till 
barnens respons. Detta indikerar återigen meningsfullhet och meningsskapan-
de. Vad i dansens lärande tilltalar? Resultatet grundat på observationerna pekar 
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på en kombination av mentala och fysiska utmaningar, lekfullhet, upprepning, 
nya övningar och tydligt stöd, målmedvetenhet samt kunskap hos de utövande 
danslärarna. Jag menar att leken visade sig vara central.  
   Vid genomläsning av observationerna tydliggörs inslag i dansundervisningen 
där stereotypa bilder av etniska folkgrupper och/eller manligt/kvinnligt för-
medlas. Hur kan man förstå detta utifrån barnens synvinkel? I leken ikläder sig 
barnen olika roller. De är ryssar som promenerar på Röda torget, föreställer 
Vasiljekatedralen, leker indianer som sitter runt en eld eller gestaltar målande 
konstnärer i Paris. De befinner sig i djungeln med risk för att bli uppätna av 
farliga djur, är flickor och pojkar i ett soligt Spanien, astronauter, spioner och 
läskiga varelser med sin hemvist i underjorden. Givetvis är reflektion och med-
vetenhet om vilka bilder som förmedlas och vad barnen erbjuds för olika alter-
nativ väsentlig. I dansundervisningen bestämmer den vuxne ramarna till skill-
nad från barnens frivilliga lekar. Även om stereotypa bilder i dansundervis-
ningen inte var ett dominant inslag är diskussionen aktuell i förhållande till 
tradition och styrdokument.  
   Med utgångspunkt från ett sociokulturellt perspektiv visar bland annat dan-
serna på skola X, A och S en form av gemensamt kollektivt tänkande där bar-
nen kommer ihåg och fortsättningsvis memorerar danserna tillsammans. In-
tressant i sammanhanget är en pojkes (S; 2s) oro över att inte hinna lära sig 
dansen (han var vid detta tillfälle tvungen att titta på). Detta indikerar ett 
uttryck för att dans memoreras genom ett kroppsligt deltagande, i detta fall 
tillsammans med gruppen. Relaterat till dagens individanpassade undervisning 
utgör dansen i skolan en kontrast. I dansens kollektiva lärande sker en konti-
nuerlig aktivitet (utan tävlingsmoment) där kommunikationen huvudsakligen 
sker via rörelser och uttryck/gestaltning.  
   Enligt den sociokulturella teorin bär barnen med sig erfarenheter av dans, ett 
lärande som sker utanför skolan. De kanske lär sig dans genom att titta på TV, 
härma ett syskon/föräldrar/kompisar eller utöva dans inom den frivilliga verk-
samheten. Hur kan man då förstå Chen och Cones (2003) uttalande, att dans 
musikaliskt och rörelsemässigt utgör en ny bekantskap för flertalet barn? Det 
handlar förstås om en definitions- och värderingsfråga i relation till olika for-
mer av dansutövande. 

Förstärkning och dans 
En vändning i resonemanget om lärandet och danslärares tillvägagångssätt sker 
med anknytning till behaviourismen där miljöns betydelse poängteras. I dans-
undervisningen har följaktligen dansläraren en betydelsefull roll i fostrandet av 
önskvärda beteenden. De förstärkningar som används handlar om feedback i 
syfte att motivera, förstärka eller korrigera (Gibbons, 2004). Studien visar att 
såväl dansläraren, klasslärare, kamrater, tilltänkt publik (vid instudering av 
danser), musik och bilder även fungerar som stimulus. 
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I motsats till det sociokulturella perspektivet där presentationsövningen initie-
rar samspel handlar den inledande övningen (med behaviourismen som tolk-
ningsram) om att konstruera förutsättningar för dansundervisningen, påkalla 
uppmärksamhet och lära sig barnens namn. Det sistnämnda bidrar till att 
möjliggöra exakt förstärkning/feedback vilket kan jämföras med danslärare Ys 
uttalande. Det är väsentligt att veta vad barnen heter i relation till individuell 
uppmuntran. Undervisningens tydliga struktur, specifika innehåll och danslä-
raren som rörelsemodell medverkar till inlärning. Olika hopp, springsteg och 
gångsteg, kroppens hållning, arm- och fotpositioner, rumsmedvetenhet, kom-
binationer/variationer av rörelser och steg, musikalisk medvetenhet, uttryck o s 
v utgör grunden för inlärning av ytterligare komplicerade steg.  
   Observationerna påvisar att barnen raskt lotsades in i övningarna där instruk-
tionerna ofta gavs successivt d v s även undertiden som övningen genomfördes. 
Med anknytning till behaviourismen delades momenten in i ett antal ”små 
steg” kombinerat med förstärkning/feedback. Det sistnämnda var vidare fre-
kvent förekommande till gruppen som helhet och enskilda individer. För-
stärkning/feedback gavs kontinuerligt, under det att övningen genomfördes 
och efter avslutad övning. Detta talar för att det sker en  formning av eleverna 
där den yttre motivationen är nödvändig. I enlighet med Gibbons (2004) visar 
observationerna att eleverna lär sig att gestalta/forma rörelserna korrekt på en 
gång. Det handlar om hur rörelserna ska utföras och uttryckas där reproduk-
tion förutsätter och underlättar fortsatt inlärning.  
   I enlighet med litteraturgenomgången är den vedertagna uppfattningen att 
tyngdpunkten på värdering/uppskattning skapar en positiv atmosfär. Enligt 
behaviourismen skulle det även kunna förstås i relation till att dansen i sig 
(ännu) inte är tillräckligt stimulerande. I jämförelse med att tillägna sig andra 
färdigheter exempelvis att lära sig läsa och skriva eller spela saxofon, behövs 
olika förstärkningsmekanismer.   
   Förstärkning bör även förstås i relation till dansläraren som idealisk, kom-
plett rörelsemodell vilket motiverar danslärarens deltagande. Studien visar att 
gruppens imitation/härmning och kopiering/reproduktion av danslärarens 
rörelser (tydligt utförande; smidigt, säkert, följsamt) ofta medförde en likhet i 
uppträdande bland barnen. När gruppen agerar likvärdigt kan det i sig bidra 
till förstärkt beteende. Rimligt är vidare att tolka dansundervisningen som 
lekfull vilket torde stimulera och förstärka barnen med tanke på deras ålder. 
Man kan vidare spekulera i jämförelsen mellan dans i skolan och dans inom 
frivillig verksamhet. I min undersökning förekom ingen kinestetisk feedback. 
Det tillsammans med danslärarnas uttalanden indikerar att kravnivån överlag 
skiljer sig från den frivilliga dansundervisningen. I skolans gymnastiksa-
lar/rörelserum saknas vidare speglar till skillnad från en traditionell danssal. 
Vad har speglarna för betydelse i fråga om positiv/negativ förstärkning? I en-
lighet med behaviourismen tolkar jag dansundervisningen överlag som effektiv 
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”inlärning” där danslärarnas sätt att undervisa syftar till motiverade elever. 
Barnen responderade på de stimuli som erbjöds.  
   Oavsett val av teori framkommer danslärarens tydliga roll i dansens lärande. 
Det går inte att bortse från danslärarens stora betydelse som rörelsemodell. 
Genom att aktivt utföra rörelserna i kombination med verbala förklaringar, 
sker ett medvetandegörande. Detta kan förstås i enlighet med att det ger bar-
nen en möjlighet att känna och uppleva rörelsen. Det är emellertid troligt att 
fler exempel på utforskande, problembaserat lärande förevisats om jag hade 
följt danslärarna under en längre period. Detta hade gett en mer nyanserad 
bild av dansundervisningen. Å andra sidan pekar studien på en likhet i fråga 
om uppläggning och danslärares tillvägagångssätt. Detta vågar jag påstå existe-
rar oavsett modeller av dansundervisning.  
   Det skulle vidare ha varit intressant att delta i danslärarnas möten och dis-
kussioner i grupp avseende dansundervisningens innehåll. Vilka frågor och 
problem diskuteras? Sker ett utbyte av erfarenheter mellan de olika danslärar-
na? Väsentligt i forskning om dans som berör barnen i skolan är att undersöka 
deras uppfattningar, d v s att närma sig barnens perspektiv. Detta kommer att 
utgöra en grund i mitt fortsatta forskningsarbete vilket även omfattar ett ge-
nusperspektiv. 

Sammanfattande reflektioner 
Avslutningsvis ämnar jag att reflektera och diskutera studien som helhet där jag 
avser att behandla dess styrkor och svagheter.  

”Vad är dans? Den som kan svara på det är inte trovärdig” 
Rubriken återanknyter till Mats Eks dikt vilken inledde hela licentiatuppsat-
sen. Meningen speglar en svårighet att beskriva dans. Dans är komplext där det 
talade och skrivna ordet inte helt och fullt kan omfatta dess kärna. I anslutning 
till dans som techne eller tyst kunskap vill jag börja med att aktualisera en ute-
lämnad dimension. I intervjuerna med danslärarna vilket innefattade dansens 
lärande, framkom aspekter av dansundervisning som inte har kunnat undersö-
kas med utgångspunkt från valda teoriers tolkningsutrymme och undersök-
ningens uppläggning (gruppobservationer). Dessa aspekter skulle kunna sam-
manfattas i enlighet med en personlig, individuell och upplevande dimension. 
När danslärarna pratade om dans användes termer i form av känslor, estetisk 
mottaglighet, inlevelse, självkänsla, sinnlig kunskap och kroppsuppfattning. 
Liknande formuleringar finns i arbetsplanen för dans i skolan. Studien i sin 
helhet visar på en samstämmighet i beskrivningar av dans som konstnärlig 
uttrycksform. Det är med andra ord väsentligt att fundera vidare kring ontolo-
giska, epistemologiska och metodologiska val i relation till dans som studieob-
jekt.  
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I mina avslutande reflektioner vill jag åter diskutera gruppobservationerna med 
utgångspunkt från ordet ”trovärdighet”. Av valda kategorier var följande kursi-
verade fält centrala i observatörsrollen, vilket tydliggör mp3 inspelningen som 
ett värdefullt komplement.  
    
Instruktion lärare: Verbal, frågor/vägledning, rörelser, bildspråk 
Respons elever: Härmning, utforskande, originellt, uttrycksfullt 
Kommunikation: Lärare/elev, elev/lärare, elev/elev –  
verbal, rörelser/uttryck 
Feedback lärare: Värdering/uppskattning, korrigering/identifiering, neutral 
/beskrivande, tvetydig – verbal, visuell, kinestetisk 
 
För att exemplifiera med ”feedback från läraren”, skedde detta mestadels 
verbalt vilket medförde att jag kunde härleda och tydliggöra den verbala åter-
kopplingen i efterhand. Ett annat fenomen som inte hade kunnat fångas utan 
ljudinspelning var danslärarnas användning av rösten (dynamik, tonfall, ryt-
misk, sjungande). 
   Vidare vill jag diskutera kategoriernas avgränsning i förhållande till varandra. 
Om man betraktar ”respons elever” kan skillnaderna mellan härmning, utfors-
kande, originellt och uttrycksfullt ifrågasättas trots definitioner (s. 38). Även 
om jag inte upplevde avgränsningen som ett problem, kvarstår det faktum att 
gränslinjen mellan det utforskande, originella och uttrycksfulla kan betraktas 
som subjektivt och godtyckligt.  Ett annat problem – relaterat till det sociokul-
turella perspektivet – är att ”uttrycksfullt” utgår från elevers tankar, idéer och 
tolkningar. ”Görandet” är synligt men lärandeprocessen osynlig vilket medför 
att detta kan ifrågasättas. Vidare bör man föra ett resonemang om färre katego-
rier hade varit att föredra, t ex härmning och att skapa eget där det sistnämnda i 
sådana fall skulle omfatta uttrycksfullt, utforskande och originellt. Enligt min 
uppfattning utesluter dock inte härmning ett uttrycksfullt utförande. I en klass 
kan också samma övning resultera i olika lösningar där nyanser – enligt min 
uppfattning – är väsentliga. 
   Mitt val av datainsamlingsmetod resulterade i ett ”fylligt” material. Beskriv-
ningarna av danslektionernas innehåll ger en tydlig inblick i dansundervisning-
ens praktik. Jag menar att detta är en styrka med min studie. I jämförelse med 
videoinspelningar visar dock gruppobservationer med hög grad av struktur, på 
forskarens föreställningar om dansundervisning i skolan som helhet. Genom 
att kategorisera utesluts andra möjligheter att förstå och förklara lärandet i dans 
och danslärares tillvägagångssätt. Jag bedömer de observerade danslektionerna 
som traditionella vad gäller struktur. Med utgångspunkt från observations-
schemats utformning förutsattes emellertid inte den indelningen vilket jag 
betraktar som en fördel.  
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Forskning och legitimitet 
Det finns flera anledningar att diskutera Yates (2004, s. 6) frågeställning 
”What is good education research”. Yates menar att frågan i sig är problema-
tisk där svaren skiftar beroende på vem som ställer frågan och vem/vilka som 
svarar. I detta finns såväl politiska dimensioner som värderingar. Vad gäller 
forskning om utbildning framhåller Yates att åsikterna dels handlar om forsk-
ningen i sig d v s undersökningens genomförande (kvalitet) men även dess 
bidrag till skolans praktik och lärandets progression. Jag instämmer dock i 
följande uttalande: 
 

The idea that good education research must be directed to ”improvement of 

learning”, just like other attempts to insist that it must be directed to 

”effectiveness” or ”employability” or ”developing every child´s potential”, is an 

attempt to define and restrict what can count as education research, whereas the 

field of education itself comprises a broad arena of practices, institutions and 

problems. 

(Yates, 2004, s. 19) 

 
Yates tydliggör områdets komplexitet och föränderlighet över tid i fråga om de 
fenomen/områden som studeras, forskningsanslag och politisk strävan. Vad 
gäller min undersökning relaterat till kvalitetsaspekten, användes olika datain-
samlingsmetoder där avsikten var att bidra till förhöjd pålitlighet. Hur väl har 
jag lyckats med ambitionen att besvara mina syften? Min studie ger en samlad 
bild av dans i skolan i Skellefteå kommun. Samtliga frågor hade emellertid 
kunnat undersökas ytterligare. I valet av informanter har min aviskt varit att 
utgå från personer med nära anknytning till dansverksamheten i skolan. Vidare 
fanns i huvudsak två ”experter” avseende den danstradition som har studerats.  
   I min studie framkommer dansens aktualitet. Även om Yates menar att 
samhälleliga och kulturella företeelser influerar forskarens ställningstaganden 
och definierar (medvetet eller omedvetet) vad som anses vara god forskning – 
är det rimligtvis svårt att förutsäga eventuella implikationer av forskningens 
resultat. För egen del sammanfaller mitt intresseområde med samhälleliga 
diskussioner och uttryckliga behov av forskning om dans i skolan. I viss mån 
anknyter min undersökning till en bredare diskussion angående olika kun-
skapsformers utrymme i skolan.  
 

/…/ we must effectively communicate the results of our research to fellow 

citizens. If we do this, we may successfully transform social science from what 

is fast becoming a sterile academic activity, which is undertaken mostly for its 

own sake and in increasing isolation from a society on which it has little effect 

and from which it gets little appreciation.   

(Flyvbjerg, 2001, s. 166) 
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Studiens fördel är att den bland annat kan bilda ett diskussionsunderlag i det 
pågående arbetet med dansens utveckling. Här vill jag återanknyta till danslä-
rarens roll och dansundervisningens innehåll relaterat till skolans kontext. 
Vidare diskussioner behöver omfatta de äldre barnen relaterat till dansunder-
visningens utformning och progression. Vad gäller fortsatt forskning är model-
lärandet intressant med hänvisning till reflektion och barns lärandeprocesser. I 
mitt fortsatta avhandlingsarbete kommer som tidigare nämnts, barns uppfatt-
ningar om eller upplevelser av dans att vara centrala. Jag finner onekligen Mats 
Eks budskap utmanande ”Dans är att tänka med kroppen /…/ Det finns så 
många tankar som bara kroppen kan tänka”.  
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Bilaga 1  

Enkät, Dans i Skolan i Skellefteå Kommun 

Utvecklingscentrum Dans i Skolan, Skellefteå 
1. Har din skola haft dans förut? 
 
2. Motsvarar dansundervisningen dina förväntningar? 
 
3. Känner du dig delaktig i danslektionen? Skulle du vilja delta på ett annat 
sätt? 
 
4. Kan du som känner barnen se någon skillnad i klassen, något du inte tänkt 
på förut? 
 
5. Det påstås att dans tränar kroppsmedvetenheten, samt främjar annan inlär-
ning, kan du se något av detta hos barnen? 
 
6. Om du skulle uttrycka med egna ord några viktiga saker som du tror dansen 
har tillfört eleverna på din skola vad skulle det vara? 
 
7. Om du tänker tillbaka på dansterminen hur skulle du beskriva den med tre 
ord? 
 
8. Har du någon idé hur man ska gå vidare med dansen när dansläraren läm-
nar klassen efter ett år? 
 
9. Plats för synpunkter! 
 

  



 

 

Bilaga 2 

Frågeställningar/telefonintervju Dahlgren 

Dans i skolan 
1. Hur gick du tillväga för att genomdriva din vision med dans i skolan?    
2. Hur vill du själv beskriva den här första perioden med dans i skolan?  
3. Förändrades ditt arbete med dans i skolan under din verksamma period i 
Skellefteå? På vilket sätt? 
4. Vilka olika faktorer tror du har varit betydelsefulla för etableringen av dans i 
skolan i Skellefteå?  
5. Vad anser du är unikt med just Skellefteås satsning på dans i skolan?  

Danstradition  
6. Hur definierar du ordet danstradition? (Vad lägger du in i ordets betydelse?) 
7. Vad anser du är specifikt för den tradition som härstammar från dig och 
Vera Alexandrova?  
8. Vad tror du, att du traditionsmässigt har bidragit med vad gäller dans i 
skolan?  

Lärandet 
9. Hur såg du på din egen roll som danslärare i skolan?  
10. Vad ville du att barnen i skolan skulle lära sig och uppleva? Hur gjorde du 
då? 
 

 

 

 

 
 

 



 

Bilaga 3 

Frågeställningar/telefonintervju Björklund Dahlgren 

Dansens tillväxt, Skellefteå kommun 
1. Hur skulle du vilja beskriva arbetet och era (d v s dina/Evas) insatser vad 
gäller etableringen av dans i skolan i Skellefteå kommun? Vilka fler faktorer 
tror du har varit betydelsefulla?  
2. Vad anser du är unikt med just Skellefteås satsning på dans i skolan?  
 

Danstradition  
3. Hur definierar du ordet danstradition?  
4. Vad anser du är specifikt för den tradition som härstammar från Eva och 
Vera Alexandrova?  
5. Vad har ni (du/Eva) traditionsmässigt förvaltat och fört vidare i arbetet med 
dans i skolan?  
 

Lärandet 
6. Hur ser du på danslärarens roll i skolans verksamhet?  
7. Vad anser du att kunskapsområdet dans kan tillföra barnen i skolan?  
8. Hur går du tillväga för att stimulera och hjälpa elever att lära i dans?  
 
 
 
 
 
 

  



 

Bilaga 4 

Frågeställningar/telefonintervju danssamordnare 
 

Dansens tillväxt 
1. Vilka olika faktorer tror du har varit betydelsefulla för etableringen av dans i 
skolan i Skellefteå? 
2. Vad anser du är unikt med just Skellefteås satsning på dans i skolan?  
3. Kan du nämna några förändringar som har skett under din tid som dans-
samordnare. 
4. Om du blickar framåt, vad har du för visioner med dans i skolan arbetet i 
Skellefteå? 

Danstradition  
5. Hur definierar du ordet danstradition? (Vad lägger du in i ordets betydelse?)  
6.Vad anser du är specifikt för den tradition som härstammar från Eva Dahl-
gren? 
7. Kan du nämna något som du upplever känns extra angeläget att förvalta vad 
gäller denna tradition? 
8. Vad finns det för tradition/traditioner inom dans i skolan i Skellefteå idag?  

 



 

Bilaga 5 
 

Frågeområden danslärare 

 
• Lektioner i relation till planering  
• Erfarenheter av dansundervisning i skolan  
• Danssamordnaren/visioner med dans i skolan  
• Danslärarens roll i skolan  
• Lärandet i dansundervisningen  
• Tillvägagångssätt med att hjälpa elever att lära i dans  
• Danstradition i Skellefteå 
• Skillnader mellan frivillig och obligatorisk verksamhet 
• Kompanjonlärarskap (endast Y och T) 

  



 

Bilaga 6 
 

Frågeställningar rektor 
 
 
1. Hur motiverar du satsning på dans i skolan? 
2. Vilka faktorer tror du har varit betydelsefulla för etableringen av dans i 
skolan i Skellefteå kommun? 
3. Vad anser du är unikt för Skellefteås satsning? 
4. Vilka förändringar har skett under din tid som rektor för musikskolan? 
5. Vilka är dina visioner med dans i skolan arbetet? 
6. Upplever du att det finns något som känns extra angeläget att förvalta vad 
gäller Skellefteås tradition? 
7. Hur ser du på danslärarens roll i skolans verksamhet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bilaga 7  

Observationsprotokoll 

 

 

  



 

Bilaga 8 
 
Umeå 051028 
 
Hej!  
Med anledning av mitt val av problemområde (Dans i skolan, Skellefteå ko-
mmun. D-uppsats, pedagogik) kommer det att vara möjligt att identifiera dig 
som individ. Detta trots att du som enskild person inte kommer att nämnas 
vid namn. I enlighet med forskningsetiska principer inom humanistisk-sam-
hällsvetenskaplig forskning, är det därför av största vikt att du ger ditt skriftliga 
samtycke till medverkan i studien.  
 
Du kommer också att få läsa manuskriptet i sin helhet innan uppsatsseminariet 
och därmed ges möjlighet att lägga fram synpunkter på eventuella felformule-
ringar, oklarheter o dyl. 
 
Du har även rätt att bestämma om, hur länge och på vilka villkor du vill delta i 
min studie och kan avbryta din medverkan när du vill.  
 
Jag är medveten om, och accepterar att jag som enskild person är möjlig att 
identifiera i D-uppsatsen om dans i skolan i Skellefteå kommun.  
 
Namnunderskrift:_______________________________________ 
 
 
Namnförtydligande:____________________________________ 
 
Ort/datum:____________________________________ 
 
Med vänlig hälsning! 
Anna Lindqvist 
 
 
 
 
 
Handledare 
Christina Segerholm 
Docent, forskarassistent 
Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 

 



 

Bilaga 9 
 
Hej!                        Umeå 051028 
  
I enlighet med forskningsetiska principer inom humanistisk/samhällsveten-
skaplig forskning, behöver jag ditt skriftliga tillstånd för att kunna använda ditt 
namn (för och efternamn) i min D-uppsats i pedagogik. 
 
Du kommer med anledning av detta att få läsa manuskriptet i sin helhet innan 
uppsatsseminariet och ges därmed möjlighet att komma med synpunkter på 
eventuella felformuleringar, oklarheter o dyl. 
 
Du har också rätt att bestämma om, hur länge och på vilka villkor du vill delta 
i min studie och kan avbryta din medverkan när du vill. Detta gäller även när 
du har skrivit på samtycke för publicering av namn. 
 
Härmed ger jag min tillåtelse för användning av mitt namn, medveten om att 
jag därmed är identifierad. 
 
Namnunderskrift: ___________________________________ 
 
 
Namnförtydligande:_________________________________ 
 
 
Ort, datum:____________________________________ 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning! 
Anna Lindqvist 
 
 
 
Handledare 
Christina Segerholm 
Docent, forskarassistent 
Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 

  



 

Bilaga 10 
 
Umeå 060214 
 
Hej! 
  
Mitt namn är Anna Lindqvist. Jag arbetar vid Institutionen för estetiska äm-
nen vid Umeå universitet och skriver en D-uppsats i pedagogik. Uppsatsens 
syfte är att undersöka och öka kunskapen om dansens tradition och utveckling 
i den kommunala dansverksamheten i Skellefteå. Jag har även för avsikt att 
undersöka hur lärandet inom kunskapsområdet dans går till i skolan.  
 
För att få svar på mina frågor ”Vilket slags lärande stimulerar dansundervis-
ningen i skolan” samt ”Hur går danslärare tillväga för att stimulera och hjälpa 
elever att lära”, avser jag att göra observationer av dansundervisning. Jag tänker 
föra anteckningar och spela in lärares instruktioner på mp3 spelare, inte an-
vända videokamera. Materialet skall behandlas konfidentiellt och varken skola 
eller enskilda barn kommer att kunna identifieras i uppsatsen.   
 
Den 2/3, vecka 9 önskar jag besöka den klass som ditt barn går i. Om du/ni 
inte samtycker till undersökningen, hör av er till anna.lindqvist@educ.umu.se 
eller prata med klasslärare. 
 
Med vänlig hälsning 
Anna Lindqvist 
 
 
Anna Lindqvist 
Institutionen för estetiska ämnen 
Umeå universitet 
090-786 65 78 
anna.lindqvist@educ.umu.se 
 
Handledare 
Christina Segerholm 
Docent, forskarassistent 
Pedagogiska institutionen 
Umeå universitet 
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