
Pressmeddelande 31 mars 2011 
 
Dansläraren – en ny lärarkategori intar skolan! 
Invigning av danssalar manifesterade dansens självklara plats i 
skolan 
 
Nya danssalar för Sveriges första danslärarutbildning invigdes idag den 31 mars 2011 vid 
Musikhögskolan i Piteå. Vid invigningen fylldes danssalarna med spännande workshops under ledning 
av bland andra premiärdansören Olof Westring från Kungl. Baletten och Streetdansaren Damon Frost 
som tillsammans med elever, lärare, rektorer, danskonstnärer, forskare och beslutsfattare 
manifesterade dansens självklara plats i skolan: 
 

• En ny lärarkategori – dansläraren tar plats i de svenska skolorna 
• Dansen stärks i den akademiska världen 
• Luleå tekniska universitet och Piteå är en plattform för området dans och lärande 
• Piteå kommun har byggt nya stora danssalar (350 m2 och 245 m2) 

 
Kommunchef Mats Berg från Piteå kommun, prorektor Erik Höglund, professor i musikpedagogik och 
prefekt Christer Wiklund från Luleå tekniska universitet, Cecilia Björklund Dahlgren, 
Universitetslektor vid Danslärarutbildningen och Verksamhetschef för Institutet Dans i skolan och 
ekonomie doktor Kjell A Nordström, ledamot i styrelsen för Institutet Dans i skolan medverkade 
också. 
 
”Den dagen vi delade upp vår existens i kropp och själ var en olyckans dag. Dans i skolan låter våra 
barn vara det de alltid borde varit... nämligen kropp och ande SAMTIDIGT", säger Kjell A Nordström 
och menar att dans i skolan stärker barnens kulturella kapital, genom att träna både kreativitet och 
lärande. 
 
”Invigningen av de nya danssalarna manifesterar att kommuner tar ansvar och satsar pengar på 
barns och ungas lärande. Med danslärarutbildningen ser vi att en ny lärarkategori intar skolan”, säger 
Cecilia Björklund Dahlgren. 
 
”Det är mycket spännande och nödvändigt att forska inom området dans och lärande för att vi ska 
kunna stärka dansens legitimitet i skolan och i den akademiska världen”, säger Ninnie Andersson, 
danslärare och doktorand vid LTU. 
  
 
Program för invigningen: http://dansiskolan.files.wordpress.com/2011/03/inbjudan_program-
dansiskolan_final.pdf  
 
Bilder från invigningen: http://www.flickr.com/photos/dansiskolan/sets/72157626403752362/ 
 
Kontakt: 
Cecilia Björklund Dahlgren 
Universitetslektor vid Danslärarutbildningen, Luleå tekniska universitet 
och Verksamhetschef för Institutet Dans i skolan 
Mobil: 070 586 15 15 
E-post: cecilia.dahlgren@dansiskolan.se 
www.dansiskolan.se 

http://dansiskolan.files.wordpress.com/2011/03/inbjudan_program-dansiskolan_final.pdf�
http://dansiskolan.files.wordpress.com/2011/03/inbjudan_program-dansiskolan_final.pdf�
http://www.flickr.com/photos/dansiskolan/sets/72157626403752362/�
https://mail.ltu.se/owa/redir.aspx?C=483e1f0590084faba715ae8568d7e0cd&URL=mailto%3acecilia.dahlgren%40dansiskolan.se�
https://mail.ltu.se/owa/redir.aspx?C=483e1f0590084faba715ae8568d7e0cd&URL=http%3a%2f%2fwww.dansiskolan.se%2f�


 
 Målen för det nationella Institutet Dans i skolan är: 
- att alla elever ska få tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan, 
- att stärka området dans i skolan genom metodutveckling och forskning. 


