DANS I SKOLAN-BIENNAL i KIRUNA
—EN SUCCÉ!

RÖSTER FRÅN BIENNALEN

Dans i skolan-biennalen ”Barn, dans och framtidstro” i Kiruna 9-10 februari 2012
blev i den vackra midvintern ett spännande möte för dansande elever, lärare,
danskonstnärer, rektorer, forskare, beslutsfattare och näringslivet. Gemensamt
manifesterades dansens självklara plats på skolschemat.

•

‒ Nu när hela utbildningsväsendet befinner sig i en avgörande reformering utmanar vi
kommuner, staten och näringslivet till att ta ett ökat ansvar för ”Barn, dans och framtidstro”. Att Dans i skolan-biennalen arrangeras i Kiruna är lysande. Där vill man utveckla
världens bästa skola och det går inte utan kulturen, och särskilt inte utan dansen. Kiruna,
som är lika stort som Skåne, Blekinge och Halland tillsammans, introducerar just nu dans
på schemat i alla skolor. Enligt läroplanen ska skolan sträva efter att erbjuda alla elever
daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen (Lgr11).
I dansen stärks kroppsmedvetenheten och eleverna får samtidigt möjlighet att gestalta
och ge form åt inre bilder, tankar och känslor både som individ och grupp. Intresset för
dans i skolan ökar och dansens betydelse för övrigt lärande t.ex. Dansmatte väcker stort
engagemang. Det är viktigt att manifestera barns rätt till kultur, identitetsskapande och
framtidstro och samtidigt visa att flera aktörer samverkar. Vi är mycket glada över det
engagemang och ansvarstagande som bl.a. LKAB visar för Dans i skolan säger Cecilia
Björklund Dahlgren, verksamhetsledare för Institutet Dans i skolan.
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Mer än 100 kommuner har introducerat dans som kunskapsområde i skolorna.
Regeringens Skapande skola-satsning skapar förutsättningar för dans i skolan.
Examensrätt i dans vid två lärosäten (2003 Sveriges första danslärarutbildning Luleå
Tekniska Universitet (LTU ) 2011 Dans- och Cirkushögskolan).
Dansläraren – en helt ny lärarkategori tar plats i de svenska skolorna (många med bred
kompetens t.ex dans och matematik eller dans och historia eller fördjupning i dans).
Forskning inom området dans och lärande utvecklas (alla lärarutbildningar måste ha
gedigen forskning. Institutet Dans i skolan har till uppgift att utveckla forskningsstrategierna i samverkan med landets högskolor).
I den nya läroplanen (Lgr 11) är dans ett centralt innehåll som ska undervisas.
Revideringen av ämnet idrott och hälsa öppnar för dansen som kunskapsområde i
skolan.
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Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth: Institutet Dans i skolan har ett ambitiöst
program att möta dansen i verklig form.
Gustav Sixten Inga, Vita viddernas barnskola i Kiruna: När mina 6-åringar får dansa
bokstäver med kroppen inomhus eller utomhus i snön knäcker de läskoden snabbt.
Kulturskolechef från Sundsvall: Skapande skola-satsningen skapar förutsättningar
för dans i skolan.
Lars-Åke Bäckman, undervisningsråd, Skolverket: Det behövs en kritisk massa och
då blir dansen en naturlig del av lärandet och skolan.
Robert Weil, Proventus: I dag när vi ser att såväl inkomstklyftorna som nyrekryteringen bland unga till extremistiska grupper ökar, är det viktigt att kämpa för
unga människors rätt att själva formulera sin identitet och samtidigt vara en del av
samhällsgemenskapen.
Alexander 10 år: Dans är overkligt.
Ann-Katrine Sänfors, rektor från Piteå: Vi ser bara möjligheter! Helhetssynen finns i
Piteå med dans i förskola, grundskola, gymnasium och Sveriges första danslärarutbildning.
Cecilia Björklund Dahlgren, Institutet Dans i skolan: De upplevelser som ges i
dansen är livsnödvändiga och kan inte nås på annat sätt än just genom att dansa!
Marie 8 år: Vi dansar vår fantasi!
Christer Wiklund, prefekt vid LTU: Tillväxt hos människor är en förutsättning för
tillväxt för samhället.
Kulturministern: Kulturen kan locka näringslivet, kulturlivet måste lära från idrottsvärlden, ideella ledare och volontärer, inom kulturen finns en rädsla att använda sig
av ideella.
Grete Solvang Stoltz, LKAB: Innovation, forskning och utbildning hänger ihop. I vår
satsning vill vi få ihop dessa tre. LKAB gör stora, breda satsningar i Malmfälten för
världens bästa skola där kultur, dans och teater är viktiga grundförutsättningar för
detta. Det är viktigt att ta del av kulturen som ung.
Anton 10 år: När man dansar berättar man med kroppen och inte med munnen.
Stephane Imbert, fransk koreograf: Barnen inspirerar mig i sin dans.
Lena Palovaara, lärare i Kiruna: Med dansen främjas gruppkänslan hos barnen och
självförtroendet stärks.

Dans i skolan-biennalen 2012 arrangerades av Institutet Dans i skolan i samarbete med Kiruna
kommun, Ice Hotel , Polarbröd och Sveriges regionala danskonsulenter med stöd från Statens
kulturråd, LKAB och Luleå Tekniska Universitet.
Mer information och bilder: www.dansiskolan.se
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För området dans i skolan är detta viktigt och ger dansen som kunkapsområde i skolan
den legitimitet som är nödvändig för att stärka dansen i skolans vardag, den akademiska
världen och i hela samhället.

•

