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Dansens potential i 

svenska och litteratur 

Under några års tid har jag arbetat 

med elever, studerande, lärare och 

konstnärer för att utforska hur dans 

kan användas i svenska och litteratur för att 

möjligen bidra till ämnet. I detta utforskande 

är dans en självständig, unik litteracitet, men 

också meningsskapande i olika litteraciteter. 

Dans kan också förstås som en estetisk lär

process där egna erfarenheter, upplevelser och 

kunskaper betonas och ges utrymme. 

Kombinationen dans och svenska och litte

ratur väcker dock ofta frågor. Vad innebär det? 

Hur kan det genomföras? Vad bidrar det med? 

Detta är mycket relevanta frågor, eftersom 

dans fortfarande är en relativt obekant och 

outforskad uttrycksform inom ämnet. Men 

det är också stora och mångfacetterade frågor 

som kan ha många olika svar. I denna artikel 

belyser jag några av de möjliga svaren på dessa 

frågor utifrån dels min personliga erfarenhet, 

dels min forskning. 

Mötet med Dansaurien 

Vi börjar med en personlig tillbakablick och 

backar tillbaka till en danssal, en söndag mor

gon hösten 2018 vid Teaterhögskolan. 

Jag sitter lutad mot väggen i en danssal. 

Hälften av kropparna i rummet improviserar 

och utforskar rörelser, medan andra hälf-

ten tittar på. Musiken erbjuder ett långsamt 

tempo, nästintill kräver mjuka rörelser av dan

sarna. Jag följer dansarna med blicken, ser hur 

de improviserar i rummet. Dansläraren ger 

nya uppgifter åt dansarna, ber dem utforska 

rörelsekvaliteterna nivå och tyngd. Rörelser 

högt uppe, rörelser lågt nere. Tunga rörelser, 

lätta rörelser. 
Plötsligt lägger jag märke till en av dansar

na. Dansaren sticker ut, och jag vet inte varför. 

Medan alla andra snurrar runt i rörelser från 

högt till lågt och tungt till lätt, är det något 

som är motstridigt hos dansaren som sticker 

ut. Det verkar som att dansarens kropp talar 

ett annat språk jämfört med de andra. Jag 

blir nyfiken. Vad är det jag ser? Vad är det jag 

känner? 
Jag fortsätter följa dansaren med blicken. 

Jag börjar föreställa mig en tung, osynlig 

svans. En tung, tjock svans som dansaren 

släpar efter sig. Plötsligt stannar jag till. Jag 

sträcker mig efter papper och penna och låter 

pennan glöda. 

Dansaurien 
med sin svans 
försöker valsa genom salen 

Dansaurien 
i all sin glans 
framstår bland alla andra galen 

är alla andra 
så annorlunda 
är det bara jag 
som är som jag? 

Dansaurien 
sviker sin takt 
ändrar sitt sätt att vandra 

Dansaurien 
utan sin prakt 
försvinner bland alla andra 

Att läsa och skriva med dans 

Dansaurien föddes i danssalen och var min 

tolkning av det jag såg hända på dansgolvet. På 

sätt och vis läste jag kropparna i rummet och 

skapade min poetiska tolkning av det jag såg 

och kände. Inspirationen kom från den dan

sande Dansaurien på dansgolvet, men också 
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från Ulf Stark och Linda Bondestams 
(2016) bilderbok Djur som ingen sett 
utom vi och eleverna jag arbetade med i 
mitt doktorsavhandlingsprojekt under 
hösten 2018. 

Tidigare den veckan hade jag, en 
danslärare och två klasslärare i årskurs 5 
prövat på en undervisningssekvens där 
eleverna dansade tolkningar till djuret 
"Quinellan" i Djur som ingen sett utom 
vi (Stark & Bondestam, 2016). I projektet 
ville vi utforska och utveckla didaktiska 
angreppssätt som integrerar kreativ dans 
i elevers läs- och skrivprocesser. Kreativ 
dans präglas av konstnärliga uttryck 
och rörelser och är varken bunden till 
en specifik dansstil eller till att utveckla 
teknisk perfektion. Det handlar i stället 
om att tolka och uttrycka ideer, tankar 
och känslor genom rörelser skapade 
utifrån egen kropp och förmåga. Poesi är 
en mycket tacksam genre att arbeta med 
när dans kombineras med läsning och 
skrivande. Dansande kroppar rör sig på 
liknande sätt som poesi rör sig på en sida 
eller i en talande röst. Bägge konstformer 
använder också rytm, pauser, stämning 
och bildspråk. 

Dansens mångsidiga potential 

Resultaten i studierna som genomfördes 
inom projektet visar att dansen kan 
både bredda och fördjupa elevernas läs
och skrivprocesser. Att dansa det lästa 
uppmanar till närläsning och att skriva 
med dans utvidgar de meningsskapande 
processerna till att omfatta flera olika 
uttrycksformer. 

Vad det innebär att dansa, läsa och 
skriva utmanas och utvidgas också 
genom denna typ av undervisning. 
Läsning kan ske med texter eller med 
dansande kroppar och skrivande kan 
ske med ord eller med rörelser i dan
sande kroppar. 

Detta skedde när eleverna dansade 
Quinellan och andra djur som ingen 
annan sett. De arbetade tillsammans i 
grupper, diskuterade sina tolkningar och 
utforskade djuren i sina kroppar. Elev
erna gav liv till djuren genom rörelser. 
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De använde olika rörelsekvaliteter för att 
uttrycka känslostämningar. Långsamma 
och försiktiga rörelser uttryckte djurens 
ensamhet medan stora, hoppande rörelser 
uttryckte djurens glädje. I slutet av lektio
nerna visade eleverna upp sina poesidan
ser för varandra. De dansade djuren och 
publiken gav respons som hjälpte dansarna 
att väva samman dikt och dans. 

Dessa resultat kan förstås som sam
manflätningar mellan dans, läsning och 
skrivande (Jusslin, 2020). Sammanflät
ningarna präglades av kreativitet, inspira
tion, tolkningsutrymmen och en vidgad 
syn på litteracitet - där det estetiska och 
mångvetenskapliga genomsyrade me
ningsskapandet. 

Forskningen i projektet visar därmed 
på dansens mångsidiga potential för ämnet 
svenska och litteratur, men det är dock 
viktigt att komma ihåg att tanken inte är 
att dansen ska ersätta ämnets innehåll 
utan kunna placeras in tillsammans med 
det redan existerande innehållet. 

I mötet med Dansaurien fick jag 
personligen uppleva hur de olika uttrycks
formerna - dans, läsning och skrivande 
- sammanflätades och gav liv till varandra. 
Dansaurien är djuret som ingen sett utom 
jag. 

Vilka djur ser du och dina elever eller 
studerande som ingen annan ser? 
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"Da nsa nde kroppar 
rör sig på liknande 
sätt som poesi rö r sig 
på en sida el ler i en 
ta lande röst." 


