Dans i skolan
för alla

Kroppsmedvetenhet, glädje,
självkänsla, delaktighet och lärande!
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Institutet Dans i skolan

Dans är ett ursprungligt språk och har alltid varit en viktig form för kommunikation mellan människor. Enligt läroplanen ska skolan sträva efter att erbjuda alla
elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen (Lgr 11). Regeringens satsning Skapande skola ger stora möjligheter för barns och ungas eget
skapande, bland annat dans i skolan. Institutet Dans i skolan ska inspirera och
sprida kunskap så att alla elever får möta dansen som kunskapsområde i skolan.
Utbildnings-, kultur- och hälsopolitiska insatser samverkar för att förankra
dansen i skolan.
Målen för Institutet Dans i skolan är att:
• alla elever ska få tillgång till dansen som kunskapsområde i den svenska
skolan
• stärka dans i skolan-området genom metodutveckling och forskning
Intresset för dans i skolan ökar och i dag finns dans på skolschemat
under ledning av danslärare och danspedagoger i ett hundratal kommuner.
Tack vare Skapande skola-satsningen möter tusentals elever dansen.
Efterfrågan på danslärare ökar i hela landet och behovet av kompetensutveckling i dans för klasslärare, idrottslärare, fritidspedagoger och annan skolpersonal är stort. Luleå tekniska universitet bedriver sedan 2003 Sveriges första
Danslärarutbildning och hösten 2011 startade lärarutbildning i dans på Dansoch Cirkushögskolan i samverkan med Stockholms Universitet.
Institutet Dans i skolan ska inspirera och stödja kommuner, skolor och lärarutbildningar, så att alla barn och ungdomar får möjlighet att dansa i skolan och att
möta dansen som scenkonst. Därför arrangerar Institutet seminarier, konferenser, kurser och andra aktiviteter som ger inspiration, kunskapsutveckling och
erfarenhetsutbyte. Det är viktigt att lyfta fram och synliggöra den dolda kunskap som finns i mötet mellan elever, lärare och danskonstnärer. Nu utvecklas
också forskning inom området dans och lärande i nära samarbete med övriga
nordiska länder. Viktiga delar för Institutet är opinionsbildning, kunskapsutveckling och forskning.

Varför dans i skolan?

• Dans är kommunikation. Dansen ger barn och ungdomar möjlighet att
gestalta och ge form åt inre bilder och känslor, både som individ och grupp.
• Dans stärker motoriken och ger ökad kroppsmedvetenhet.
• Dans är glädje! Det är roligt att dansa!
• Dans är ett eget kunskapsområde och ger eleverna utsökta möjligheter till
lärande i till exempel historia, matematik och språk.
• Dans ger barn och ungdomar stärkt självkänsla.
• Dans överbryggar gränser mellan människor, länder och kulturer. Att dansa
varandras danser är att ta del av varandras kulturer och skapar förståelse
och delaktighet.
Skolan når alla barn. Därför är det viktigt att skolan ger alla elever möjlighet
att upptäcka dansen som uttrycksform. Dansen har stor betydelse för barn

och ungdomar när det gäller att stärka den egna identiteten och våga ta plats i
samhället. Genom dansen får barn och unga mötas över språkgränserna. Dans i
skolan i Sverige är unikt och väcker stort intresse internationellt.

Goda exempel och mötesplatser

Institutet Dans i skolan anordnar mötesplatser på skolor runt om i landet för
att lyfta fram de goda exemplen och för att kunna inspirera nya skolor att
komma igång med dans i skolan. Regionala konferenser och sommarakademier
anordnas där kompetensutveckling sker genom möten mellan danskonstnärer,
skolledare, lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Ett läromedel i Dansmatte
för högstadiet (DVD+skrift) har producerats och kan beställas via Institutets
hemsida.

Skapande skola

Regeringen avsätter 169 miljoner kronor per år för att stimulera arbetet med
kultur i skolan. Satsningen heter Skapande skola och riktar sig till elever från
förskoleklass till årskurs 9. Skapande skola ger stora möjligheter för bland annat
dans i skolan.
Syftet med bidraget är att:
• medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras
från förskoleklass till årskurs 9 i grundskolan med utgångspunkt i skolans
kulturuppdrag som en del i skolans måluppfyllelse.
• medverka till att öka den professionella kulturverksamheten för och med
elever från föreskoleklass till årskurs 9, så att tillgången till kulturens alla
uttrycksformer och till eget skapande ökar.

Kontakt och information

E-post: info@dansiskolan.se
Webbplats: www.dansiskolan.se
Blogg: http://dansiskolan.wordpress.com
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