Uppföljning 2020 av lärarutbildning i dans
Institutet Dans i skolan har gjort en uppföljning av samtliga som examinerats som lärare i dans vid
Luleå Tekniska Universitet 2008 - 2019 samt från Dans- och Cirkushögskolan (DoCH, nuvarande
Stockholms Konstnärliga högskola) från 2016 – 2019.
En helt ny lärarutbildning med inriktning dans startade 2003 vid Luleå Tekniska Universitet (LTU),
förlagd till Musikhögskolan på LTU:s Campus i Piteå. Lärarutbildningen är på 300 hp och antingen en
fördjupning i dans eller dans och annat ämne (tvåämneslärare).
2011 fick också Dans-och Cirkushögskolan i Stockholm examensrätt och 2016 startade även
ämneslärarutbildning i dans i Göteborg. Denna uppföljning beskriver inte utbildningen i Göteborg
eftersom ännu inte någon utexaminerats där.
På LTU har från 2008 t.o.m. 2019 utexaminerats 77 lärare på tolv årsklasser och från DoCH 14 lärare
på fyra årsklasser. På LTU har det i genomsnitt utexaminerats 6,5 lärare per årskull och på DoCH 3,5
per årskurs.
I översynen redovisas först LTU och DoCH var för sig.
Luleå tekniska universitet har 77 utexaminerade danslärare varav 66 har svarat på enkäten (86%
svarsfrekvens)
Verksamma som danslärare och/eller lärare i annat ämne 59 av de 66 (90%)
Lärare i
Dans
39
Dans och matematik
2
Dans och Idrott och hälsa
2
Dans och engelska
1
Dans och svenska
1
Dans och franska
1
Dans och spanska
1
Dans och so
1
Dans och musik
1
Dans och förskollärare
1
_______________________________________________________________
Sammanlagt antal lärare i dans

50 (76% av 66)

Lärare i annat ämne (förskollärare 2, idrott och hälsa, bild, engelska
lågstadielärare, matematik, speciallärare och yoga)
9
__________________________________________________________________________
Sammanlagt antal som arbetar som lärare
59 (= 90 % av 66)
Av de resterande sju arbetar två som dansutvecklare och danskonsulent
samt fem med andra yrken eller är utan arbete
7
__________________________________________________________________________
Totalt
66

Dans- och Cirkushögskolan har 14 utexaminerade danslärare varav 6 har svarat på enkäten (43%)
Verksamma som danslärare och/eller lärare i annat ämne
Lärare i dans
Dans och engelska

4
1

_____________________________________________________________
Sammanlagt antal lärare i dans

5 (80 % av 6)

En utexaminerad studerar inom annat område
1
_______________________________________________________________
Totalt

6

Lärare i dans från LTU och DoCH fördelade på skolformer och organisationer
Många danslärare arbetar i mer än en skolform eller organisation och det är vanligt att de arbetar i
grundskola och kulturskola. I tabellen nedan placeras de där de har största delen av sin tjänst.
Av de 91 (77 från LTU och 14 från DoCH) som utexaminerats har 72 svarat = 80% svarsfrekvens.
Av dessa arbetar 55 som danslärare = 75%.
Dessa 55 fördelar sig enligt följande:
LTU

DoCH

Sammanlagt

Grundskola

15

1

16

Gymnasieskola

13

1

14

Kulturskola

13

1

14

Privat dansskola och föreningsliv

6

1

7

Folkhögskola

1

1

2

Högskola

1

1

Förskola

1

1

__________________________________________________________________________________
Totalt

50

5

55

Geografisk spridning för de 55 utexaminerade danslärarna från LTU och DoCH
De utexaminerade lärarna från lärarutbildningarna i dans vid LTU och DoCH finns över hela Sverige.
I sammanställningen här nedan finns fler orter än antal utexaminerade lärare vilket beror på att flera
av lärarna arbetar i mer än en kommun.

Dessutom finns det fler än en danslärare i 11 av kommunerna. Dessa kommuner är markerade med
fet stil.
Norrland har utexaminerade danslärare i 10 kommuner
Piteå, Luleå, Skellefteå, Boden, Bollnäs, Gävle, Umeå, Sandviken, Örnsköldsvik och Östersund
Svealand har utexaminerade danslärare i 19 kommuner
Solna, Stockholm, Sundbyberg, Örebro, Borlänge, Botkyrka, Filipstad, Hallstahammar, Flen, Karlstad,
Lidingö, Nacka, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Södertälje, Torsby, Vallentuna och Uppsala
Götaland har utexaminerade danslärare i 19 kommuner
Göteborg, Växjö, Båstad, Borås, Halmstad, Helsingborg, Hässleholm, Jönköping, Lomma, Markaryd,
Motala, Munkedal, Norrköping, Partille, Tranås, Trollhättan, Visby, Vänersborg, och Värnamo
Sammanlagt finns de 55 utexaminerade danslärare i 48 kommuner.

