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Grunder Skapande Skola 2014-15 
”Dans som uttrycksform – ett kunskapsområde i skolan” 

Dansen som konstnärligt pedagogisk process 

 

1 500 000 

 

Det handlar om lärande  

och metodutveckling för lärande! 

 

Alla elever ska få dansa, nu med internationellt  

erkända koreografer (på vissa skolor). 
 

 

 

Struktur i stort: 

Indelat i områden – 3 månader/område, alternativt enligt 

idrottsplaneringen. 

Kontaktlärare på varje skola. 

Kontaktlärarna (minst) går utbildning: Dans i Skolan (7,5 Hp) 

Tema Mångfald 

 

Arbete med danslärare/koreograf Fortsatt arbete inom skolan 

 

De skolor som arbetar med koreograf får möjlighet att visa sitt arbete 

på biennalen. 

 

Dansbiennalen 8-10/10: 

Deltagare från hela riket 

Mötesplats skola, danspedagoger, dansare, forskare, näringsliv… 

 

Förankring: 

Möte rektorer och kontaktlärare 15/8 kl 1300, Danslärarutbildningen 



2 Hur insatsen stödjer målen i läroplanen 

Tillämpliga mål i Idrott och hälsa enligt följande: 

Åk 1-3 

• Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta 

former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som 

utomhus. 

• Enkla lekar och danser och deras regler. 

• Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. 

• Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser. 

Åk 4-6 

• Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap. 

• Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. 

• Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. 

• Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer. 

• Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av 

fysiska aktiviteter. 

• Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning. 

• Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter 

och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild. 

Åk 7-9 

• Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och 

rörelser till musik. 

• Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa 

aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan. 

• Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till 

• musik. 

• Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen. 

• Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter 

och träningsformer. 

• Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av 

skador, genom till exempel allsidig träning. 

• Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet 

mellan beroendeframkallande medel och ohälsa. 

• Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som 

reglerar detta. 

• Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till 

exempel av kön. 

..förutsättningarna att nå målen i ämnen som historia, matematik, svenska, engelska, 

moderna språk, genom att de ordinarie lärarna erbjuds kompetensutveckling inom 

områden som ”danshistoria”, ”dansmatematik” och ”dans och språkutveckling” 

  



3 Sammanfattning Skapande Skola 2014-15 

Skapande Skola i Piteå år 2 delades in i tre parallella processer: 

 Fortsatt nätverksbyggande. 
Under steg 1 inleddes ett arbete med att bygga upp ett nätverk för dansen i Piteå. I steg 

2 kommer nätverksarbetet att fördjupas genom att det utökas till att omfatta nationella 

koreografer och internationella nätverk, samt att utveckla rollen för de kulturombud 

med samordningsansvar för Dans i skola som finns på varje skola 

Syftet med det fortsatta nätverksbyggandet är att: 

 Fortsätta arbetet med att skapa ett nätverk för Piteå kommuns skolor, 

Danslärarutbildningen vid LTU, Institutet Dans i skola, övriga dansutbildningar, 

kulturinstitutioner och det professionella kulturlivet. 

 Fördjupa samarbetet med kontaktlärarna och deras samverkan med elevrepresentanter 

så att elevernas delaktighet i processen säkerställs. 

 Fortsätta kartläggningen av professionella dansaktörer samt anordna nätverksmöten 

mellan skolan, kulturinstitutionerna och det professionella kulturlivet inom dansens 

område för att kartlägga behov och möjligheter för ett fortsatt arbete i steg 3. Särskild 

vikt kommer att läggas på att kartlägga nationella koreografer och vidga de 

internationella nätverken.  

 

 Fördjupad tillgång till dans i skolan för samtliga skolor  
Under steg 1 lades grunden för dansen som konstnärlig pedagogisk process. Under steg 2 

har arbetet fördjupats för dansen som konstnärlig process enligt följande principer: 

 Dans är ett språk och en viktig form för kommunikation som kan ge eleverna unika 

möjligheter till delaktighet att med hjälp av dansen utveckla sina egna idéer, gestalta 

och ge form åt inre bilder, tankar och känslor både som individ och grupp. 

 Alla elever i grundskolorna kommer att få utöva dans, ta del av professionella 
dansföreställningar och själva skapa koreografi under ledning av danslärare och 
koreografer för att kunna fördjupa sig i de konstnärliga processerna och själva skapa 
koreografi, ta del av professionella dansföreställningar och utveckla sin dansanalys. 
Det internationella samarbete som finns i Piteå med franska koreografer som har 
stora erfarenheter av att skapa dans tillsammans med skolelever kommer vara 
utgångspunkten och vidareutvecklas under 2014-15.. 

 I projektet Dans som uttrycksform – ett kunskapsområde i skolan, kommer flera 

perspektiv på dans kunna utvecklas. Viktiga aspekter på dans och lärande blir särskilt 

de estetiska, motoriska, kulturella, sociala och emotionella. 

 Metodutvecklingsarbetet Dans och lärande kommer att ske i samverkan med 
Danslärarutbildningen och LTU:s professorer, lektorer, forskare och studenter i 
pedagogik och dans. Genom detta kan nya metoder utvecklas för att integrera 
estetiska arbetsformer i den dagliga verksamheten, ur ett lokalt perspektiv. 

 

 

  



 

Syftet med delprocess 2 är att: 

 Möjliggöra alla elevers självklara rättighet att få uppleva och fördjupa sig i dansen 
som uttrycksform och kunskapsområde (Lgr11).  

 Utveckla elevernas möjlighet till delaktighet och eget skapande i dans under 
professionell ledning. 

 Ge eleverna fördjupade kunskaper i och om dans genom dansföreställningar, film, 
dansanalys 

 Möjliggöra elevernas rätt till yttrandefrihet och delaktighet i konst och kulturliv (FN:s 
Konvention om barns rättigheter). 

 Öka den dagliga fysiska aktiviteten (Lgr 11) för att stärka elevernas lärande, motorik 
och kroppsmedvetenhet genom att utgå från det genuina behov som finns i leken 
och rörelsen.  

 Lyfta fram dansen som språk och en viktig form för kommunikation, för att ge 
eleverna unika möjligheter till delaktighet genom att med hjälp av dansen utveckla 
sina egna idéer, gestalta och ge form åt inre bilder, tankar och känslor både som 
individ och grupp. 

 Fördjupa metodutvecklingsarbetet Dans och lärande för att utveckla elevernas 
lärande genom att integrera estetiska lärprocesser i den ordinarie verksamheten i 
Piteå kommuns skolor, exempelvis dans och språkutveckling på lågstadiet, dansa 
historia på mellanstadiet och dansmatte på högstadiet  

 Stärka mångfaldsarbetet 

 Ge eleverna möjlighet att utvecklas inom området dans och lärande med fokus på 

danskonst, uttryck, inlevelse, identitet, empati både som individ och i grupp och på 

detta vis utveckla självkännedom, respekt, mod, delaktighet, självkänsla och 

skapandet. Detta sker i nära samarbete med lärarlag och danskonstnärer och 

idédiskussioner förs med utgångspunkt i skolans likabehandlingsplan mm. 

 Att lyfta fram elevernas skapande i dans under Dans i skolan – Biennalen i Skellefteå - 
Piteå 2014 

 

 Fortsatt kunskapsbildning inom Dans och Lärande 

Under läsåret 2014-15 kommer ett omfattande kunskapsbildningsarbete inom området 

Dans och Lärande att utvecklas i nära samarbete med Institutet Dans i Skolan och 

Danslärarutbildningen genom att: 

 Förankra dansen som uttrycksform – ett kunskapsområde i skolorna i Piteå. (rektorer, 

lärare, danskonstnärer och beslutfattare ) 

 Erbjuda lärarna dansdidaktik genom högskolekursen” Dans i Skolan” (7,5 HP) som 

LTU och Danslärarutbildningen ger läsåret 2014 -15 för att lärarna ska få kunskap om 

dans som konstform i skolan. (konstnärligt och pedagogiskt) 

 Erbjuda lärarna kompetensutveckling inom områden som ”danshistoria”, 

”dansmatematik”, ”dans och språkutveckling” och ”dans och mångfaldsarbete”.  

 Erbjuda skolorna att delta i praxisnära forskning kring dansens betydelse för lärande 

och kunskapsbildning, dans, uttryck och identitet, dans och hälsa samt dans sett ur ett 

genusperspektiv. 

 

 

 



Syftet med kunskapsbildningen är att: 

 Ge eleverna tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan, för att stärka lärandet i 

till exempel historia, matematik, språk och mångfaldsarbete 

 Stärka lärarnas kompetens inom Dans och lärande, i syfte att utveckla elevernas 

lärande inom samtliga ämnen 

 

 

 

  



3 Hur gick det då? 

 Samtliga syften och mål uppnådda! (..och drygt det..) 

 Grunden har lagts för en fortsatt utveckling av estetiskt lärande och ämnesintegration 

 Ekonomi: + 50 774 

 Utvärdering:  

Elever har fått skriva dikter och målat bilder om deras upplevelser av dansen. Dessa bilder och 

dikter har vi haft en utställning med i Gallerian, köpcentrat i Piteå. 

Hassan skriver följande: 

I  U Dans 

 

Att dansa är jätteroligt. 

När jag dansar går jag in i en känslovärld. 

Dansen stärker kroppen. 

Dansen ger mig hopp och fridfullhet i kroppen. 

Det finaste med dansen är att den för mig till känslornas universum. 

När jag dansar med en partner upplever jag de finaste känslorna. 

  

 Sammanfattande analys 

Samtliga mål och syften uppnåddes och gjorde att insikten befästes om vad estetiskt 

lärande är och vad man kan uppnå med hjälp av detta lärande. 

Grundskolorna åk 1-3 kommer, i samverkan med Musik och Dansskolan, att arbeta fram 

ett koncept för vidareutveckling av principerna för estetiskt lärande och 

ämnesintegration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


