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Abstract 
Aim 
The objective of this essay is to investigate the students' and teachers' attitudes towards dance 
in physical education. The aim is concretized in two issues 
 
Issues 
The questions in the essay will be: How much impact does the teacher's own interest and 
knowledge in dance have on which dances they teach? Would the students’ attitude towards 
dance be more positive by a more modern and up-to-date dance education? 
 
Method 
The study contains qualitative interviews with five PE teachers at four different elementary 
schools. In addition, 85 students in grade eight did a questionnaire about students’ attitudes to 
dance in school.  
 
Result 
None of the teachers in the survey has any formal dance training other than the one taught 
during their studies at university. However, the teachers are pleased with the training they 
have had, but at the same time they feel that if they would get further training in dance their 
teaching would become more interesting. Out of five teachers only one predominantly teaches 
the contemporary dances. Out of the four remaining teachers, three use 50% or less of their 
dance teaching on contemporary dances. The fifth teacher only teaches dances of older 
character. 
58% of the students appreciate dance in school and 36% do not. However, these are not 
satisfied with the dances being taught and 31% want to learn more modern dances such as 
street dance. 19% are pleased with the dances they are taught and 18% do not find any dance 
interesting. The remaining students have not answered or have their own suggestion of dance. 
Regarding the students’ experience of their influence on the dance education, 60% feel that 
they have none, whereas 21% feel that they do influence.  
 
Conclusion 
The conclusion of this investigation is that the teachers’ own interest in dance, to a large 
extent, affects the content of the lessons. The contemporary dances play a very small part in 
the teaching, and the students’ interest would probably increase if the teachers were more 
updated on contemporary dances and used these in their education.  
The predominant number of students enjoy dance in school, although they are not satisfied 
with the dances they are taught. Moreover, many of them experience that they do not have 
any influence on the content of the education.   
 
 
 
 
 
 



 

Sammanfattning 
Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka elevers och lärares inställning till dans i ämnet idrott 
och hälsa. Syftet är konkretiserat i två frågeställningar 
 
Frågeställningar 
Frågeställningarna i uppsatsen kommer vara: Hur stor inverkan har lärarens eget intresse samt 
kunskap inom dans på vilka danser de lär ut? Skulle elevernas inställning till dans bli mer 
positiv med en mer nutida och uppdaterad dansundervisning? 
 
Metod 
För att genomföra studien gjordes kvalitativa intervjuer med fem lärare i Idrott och hälsa på 
fyra olika grundskolor. Dessutom fick fyra klasser i årskurs åtta, totalt 85 elever, svara på en 
enkät angående deras inställning till dans i skolan.  
 
Resultat 
Ingen av lärarna i undersökningen har någon dansutbildning utöver den från 
lärarutbildningen. Trots det är lärarna nöjda med den utbildning de fått, men känner samtidigt 
ett behov av fortbilda sig inom dans för att deras undervisning ska bli mer intressant.  Av fem 
lärare är det bara en som till övervägande del undervisar de nya danserna. Av de fyra 
resterande lärarna är det tre av dem som lägger 50 procent eller mindre av sin 
dansundervisning på nyare danser. Den femte läraren undervisar enbart danser av äldre 
karaktär. 
 
Mer än hälften (58%) av eleverna tycker om  att ha dans i skolan, och 36 procent tycker inte 
om det. De är däremot inte nöjda med de danser som lärs ut utan 31procent vill lära sig danser 
av mer modern karaktär, exempelvis street dance. Nästan var femte elev (19%) är nöjda med 
innehållet och 18 procent tycker inte någon dans är intressant. De övriga har inte svarat eller 
har ett eget förslag på en dans. När det kommer till elevernas upplevelse av att de får påverka 
innehållet i dansundervisningen är det 60 procent av eleverna som upplever att de inte får 
göra det medan 21 procent tycker att de får påverka innehållet.  
 
Slutsats 
Slutsatsen av denna undersökning är att lärarnas eget intresse för dans till stor del påverkar 
innehållet i undervisningen. De modernare danserna får väldigt liten plats i undervisningen 
och elevernas intresse för dansundervisningen skulle troligtvis öka om lärarna var mer 
uppdaterade på modernare danser och använde sig av dessa i sin undervisning. 
 
Övervägande del av eleverna tycker om att ha dans i skolan. De är däremot inte nöjda med de 
danser som lärs ut utan vill lära sig danser av mer modern karaktär. Dessutom upplever 
många att de inte får vara med att påverka innehållet i dansundervisningen.  
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1 Inledning 
Under lärarutbildningen med inriktningen Idrott och hälsa började jag fundera över 

dansundervisning i skolan. På de praktikperioder vi hade observerade jag hur eleverna, både 

när min handledare och när jag själv höll i dansmomentet, hade en motvilja för att ha dans 

under lektionstid. Visst fanns det skolungdomar som tyckte det skulle bli roligt, men den stora 

massan såg det som obehagligt, tråkigt och framförallt förstod de inte varför de skulle lära sig 

att dansa på idrott- och hälsa-lektionerna, vilket de gärna uttryckte med suckar och tjat om att 

istället få till exempel spela fotboll. Om detta bara var något som förekom på min VFU- skola 

är svårt att veta, men det försåg mig med frågor. Hur kommer det sig att man inte följer de 

trender i dans, som kanske intresserar ungdomar mer? Finns det skolor där detta sker? De nya 

danserna street dance, hiphop, breaking samt de latinamerikanska danserna som exponeras i 

TV, filmer och Tv-spel hur mycket plats får de i undervisningen? Skulle inställningen hos 

elever bli mer positiv med en dansundervisning som fokuserar på nutida populära 

dansformer? Hur uppdaterade är lärare på elevernas intresse för olika danser? Och vilka val 

gör lärarna när de skall planera sin dansundervisning? 

 

Medias utbud på dansinspirerande program och filmer har ökat sedan jag var barn. Idag går 

flera olika dansprogram på TV.  Let´s dance och So you think you can dance är två av dem 

och fler finns att se det finns idag en hel uppsjö av olika filmer. För att nämna några finns 

Step Up och Street Dance. Utöver detta finns det tv-spel där målet är att dansa så likt figuren i 

spelet som möjligt för att vinna. Diskotek för ungdomar är något som också förekommer, men 

dessa tror jag inte det är någon större skillnad på, jämfört med då jag gick på diskotek för över 

30 år sedan, förutom att musiken har ändrats något.  

Precis som Lorenzi (2010) uttrycker sig så är musik och rörelse så pass brett att alla kan hitta 

sin ”grej” och finna nöje i dans. 

 

In my mind, dance is the ultimate lifetime sport. You never get too old to dance 

and everyone can find some type of music that makes them want to move. And, the 

social aspect of dance makes it fun for everyone involved (Lorenzi 2010, s.7). 

A child sings before it speaks, dances almost before it walks. Music is in our hearts 

from the beginning. ~Pamela Brown (Lorenzi 2010, s.7).  

 



 2 

Om lärare i idrott och hälsa breddar sin undervisning i dans och använder fler musikstilar 

bör vi kunna väcka fler elevers intresse för dans. 

2 Bakgrund 
Som bakgrund till studien följer en redogörelse för forskning som berör dans och ungdomars 

syn på dans. Det är också viktigt att lyfta fram dansens plats i skolans styrdokument och om 

olika dansstilar och skäl till att dansa. Som bakgrund till studien följer en redogörelse för 

forskning som berör dans och ungdomars syn på dans. Det är också viktigt att lyfta fram dan-

sens plats i skolans styrdokument. 

2.1 Definition av dans 

Vad är dans? Dans har ingen enkel betydelse och det finns inget rätt svar eller felaktiga svar 

när det kommer till den frågan. Dans kan ha många olika betydelser. Allt beror på vem du 

frågar. Lärare i idrott och hälsa har ett mål med dans. En professionell dansare eller en 

danspedagog har förmodligen ett annat mål. Dansar jag ensam eller tillsammans med andra? 

Eller dansar jag för att träna upp min smidighet och koordination? Syften och målen kan vara 

många till varför man dansar (NCFF, delrapp.1). NCFF har en generell definition att ”dans är 

att röra sig till musik”. Cecilia Björklund Dahlgren som var utvecklingsledare för programmet 

Dans i skolan säger  
 

Dans uppstår när kropp, själ och intellekt förenas i rörelse. 

  

En definition som Nationalencyklopedin (NE) använder om dans är rörelser till rytm och 

musik. De förklarar det som att i dans vill man framkalla olika tillstånd eller åskådliggöra ett 

händelseförlopp eller en stämning. I Nationalencyklopedin (NE) står det även att dansen kan 

vara ”en ren glädjeyttring, en form av underhållning eller en tävlingsform” (NE 2012-11-11). 

Lundvall och Meckbach är av samma åsikt då det kommer till att definiera dans. Dessa 

menar att:  

[…] dans som rörelsekultur spänner över ett stort fält […] rörelser till rytm och 

melodi, där rörelser ges en speciell form och utförs i viss tid och i visst 

rum”(Lundvall och Meckbach, 2007, s.103) 

2.2 Dansens historia  

Jag älskar dansen för den befriar människan knyter den sorgsna till gemenskap  
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Jag älskar dansen som främjar sundhet klarhet i tanken och en rörlig själ  

Dans är förvandlingen av rum och tid för människorna som ständigt är i fara att 

förefalla ensidigt till tanke vilja eller känsla 

Jag älskar dansen O, människa lär dig dansa för annars vet änglarna i himlen inte vad 

de skall göra med dig (Augustinus, 354-430 e.Kr.)  

 

Detta citat inleder boken Dansens historia och det visar att dansen har setts som något viktigt 

sedan en väldigt lång tid tillbaka (Ulvros 2004 s.8).  

 

Henry Sjöberg skriver i boken Dansens villkor att det alltid varit självklart att dans ska vara 

åtkomligt för alla och att det alltid har sett ut så, dock var villkoren för att få lära sig dansa 

länge beroende av vilken samhällsklass man tillhörde. Redan på 1700- talet tillsatte drottning 

Kristina en hovdansmästare som skulle undervisa i dans. Denna typ av dans var endast få för-

unnad, och de flesta lärde sig att dansa på annat håll. Även skälen till att man dansade skilde 

sig åt mellan människor ur olika samhällsklasser. Exempelvis dansade människor i staden för 

att vara sociala medan dansen ute på landsbygden kunde ske för att få skörden att växa. Under 

1800-talet jämnades dessa skillnader ut och sällskapsdans blev vanligare. 

Fler människor fick tillgång till danslärare genom att de kringresande danslärarna blev fler. 

Det var dock fortfarande mest över- och medelklass som hade tillgång till danslärare. Under 

1930-talet började klassgränserna suddas ut mer och mer och ungdomar från alla klasser 

började gå på dansskolor. Det var även vid denna tidpunkt man försökte införa dansen i 

skolundervisningen men detta mottogs inte väl utan enbart de lärare som var speciellt 

intresserade av dans höll i undervisningen. På 1960-talet blev dansen ett populärt ämne inom 

utbildningen, och dansundervisningen blev därmed tillgänglig för alla. Detta intresse ökade 

ännu mer under 1970-talet (Sjöberg 1983, s.81-83). 

 

Sedan 1960-talet har datorkonsten varit etablerad inom många kulturområden enligt Erik 

Dyring. Inom teatern började den användas som ett hjälpmedel. Den estetiska verksamheten 

förstod datorns möjligheter, den kunde skapa, sprida och visa bilder. Även konstutställningar 

använde sig av datorer vilket blev länken mellan utövare och åskådare eftersom ljud och bild 

nu kunde fungera som lärare och ge åskådaren upplevelser på helt nya sätt (Dyring 1983, s. 

87).  
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2.3 Ungdomar och dans 

Även Ängqvist talar om dansens historia. Dans för ungdomar har sett olika ut; detta genom de 

olika möten av sociala kontakter, som skiljer eller förenar olika klasser från varandra. Den 

rika medievärlden är idag en stor inspiration till umgängesdansens innehållsliga form.  

Ängqvist fortsätter med att säga att dansa är ett uttryck för livsglädje, vi använder oss av detta 

uttryck som vuxna och även då vi är barn. Längre tillbaka i tiden var det ungdomen som stod 

för det frekventa dansandet enligt Ängqvist. De organiserade olika träffar vid logar eller intill 

vägskäl vid landsvägen. Den äldre generationen kunde ansluta sig till dansandet vid de större 

festligare högtiderna och även vid arbetsperiodernas slut (Ängqvist 2006 s.24-25). 

Nykterhets- och arbetarrörelsen anordnade danser på dansbanor utomhus i Folkets Park under 

tidigt 1900-tal. Arbetande ungdomar var den största gruppen som besökte dessa, men även 

studerande ungdomar kunde ansluta sig till parkerna. Under den senare delen av 1900-talet 

var det oftast fritidsgårdar som anordnade danser. Ungdomar som tidigare inte varit med i 

föreningar möttes på dessa fritidsgårdar och när discodansen fick sin största genomslagskraft 

arrangerade fritidsgårdarna danser regelbundet. När sedan dansen infördes i förskola och 

skola (lgr 62) blev dans angeläget för alla barn, på ett mer uppstyrt sätt.  

Redan i förskolan får barn stöta på dans, musik och sång. Senare i skolan anordnas 

discokvällar tillsammans med föräldrar och när eleverna kommer upp i mellan- och högstadiet 

arrangerar ungdomarna tillsammans med fritidspersonal danskvällarna efter nya idéer. 

Skillnad från förr är också att dansen inte alltid behöver vara i organiserad form för att barn 

och ungdomar ska dansa. Man kan se elever och ungdomar med stora hörlurar över öronen 

komma glidandes genom korridorerna i skolorna. Även parkerna utnyttjar folk till liknande 

intressen som under 1900-talet.  Det har dock skett en utveckling då en del folkparker nu har 

dansbanor för olika åldersgrupper: en för ”mogen ungdom” och en för de yngre ungdomarna 

(Ängqvist 2006 s.26). 

 

Streetdance som dansstil är ett samlingsnamn för de olika danser som förekommer inne på 

klubbar och ute på gatorna. Begreppet streetdance används ofta, men säger inte något om vad 

för typ av dans man dansar. Inom begreppet/samlingsnamnet streetdance finns ett antal 

undergrupper. Hip hopdanserna är de mest kända. Där ingår exempelvis breaking, krumping, 

new school, house och funkstyle som i sin tur gestaltas som locking, popping, boogaloo, och 

whacking (Ängqvist 2006 s.90f) 
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Erik Dyring berättar om datorns betydelse inom dansen under 1960-talet, en utveckling av 

detta kan vi se idag i alla dansspel som man kan använda t ex. i sin Wii-konsol (Dyring, 1983 

s.87). Béatrice Gibbs skriver i sin licentiatuppsats Wii lär oss att dansa?, att man i aktuella 

studier kommit fram till att ungdomar idag lär sig mycket dans genom tv-spel. De lär sig 

bland annat genom att härma och imitera rörelser (Gibbs, 2014 s.129). Hon tar även upp att 

lärare idag kanske behöver se över andra undervisningsredskap för eleverna, såsom spel och 

internet som ungdomar använder sig av. Gibbs tar upp att interaktiva media skulle kunna öka 

elevers intresse för att lära sig (Gibbs, 2014 s.24). 

2.4 Dans i skolans styrdokument och kommentarmaterial 

I kursplanens centrala innehåll i Lgr 11 nämns följande undervisningsinnehåll för respektive 

årskurs: 

1-3  

• Enkla lekar och danser och deras regler.  

• Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. 

4-6  

• Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till 

musik.  

• Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. 

7-9 

• Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och 

rörelser till musik. 

• Traditionella och moderna danser samt rörelse-och träningsprogram till musik (Lgr11) 

 

För att få en tydligare definition av vad dans är i undervisningen i skolan kan man i 

kommentarmaterialet till ämnet Idrott och hälsa läsa att traditionella och moderna danser 

bara finns i årskurserna 7-9. Olika perspektiv på dans, exempelvis dans som motionsform, 

kreativt uttryckssätt och som social gemenskap ska undervisas. Exempel på danser 

kommentarmaterialet tar upp är bugg, vals och streetdans. Genom dessa perspektiv ska 

eleverna lättare förstå dansens betydelse. Att eleverna får uppleva dansens egenvärde och 

rörelseglädjen är en viktig aspekt av undervisningen (lgr11).  
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2.5 Dans i lärarutbildning 

På GIH har danslärarna en didaktisk modell för dansundervisning där de vill att studenterna 

möter dans och rörelse ur ett brett perspektiv, såsom dans som kulturell form, dans som 

expressiv form och dans som träningsform. De vill genom detta att de studerande får uppleva 

och utveckla sin kroppsuppfattning och kroppsförmåga i dans. Dans som kulturell form kan 

beskrivas enligt Lundvall och Meckbach (2014) som en: 

 

social interaktion, där rörelsernas form och mönster i huvudsak är givna och där ett 

kulturellt eller kulturhistoriskt värde förmedlas (Lundvall och Meckbach 2014, s.113).  

 

Det finns olika kulturella danser som har symboliska riter, traditioner och normer. 

Bröllopsvalsen är ett exempel på en sådan rituell dans som hör till traditioner. Det finns även 

nutida danser som har en kulturell plats, streetdance är en av dem. Den har genom kulturella 

överenskommelser skapat ungdomsgrupper genom dans och klädstil. Vidare beskriver 

Lundvall och Meckbach vikten av att även ta in danser från andra kulturer i 

skolundervisningen. Man kan då öka elevernas vilja för att vilja lära sig danser även utanför 

sin egen kultur(ibid). 

 

Dans som träningsform är i huvudsak rörelser för att åstadkomma en träningseffekt av något 

slag. Det ska ge en allsidig träning av kroppen såsom koordination, styrka, rörlighet och 

cirkulation. Exempel som skulle kunna ge detta inom dansen är gymnastikprogram, aerobics, 

uppvärmningsprogram eller lekar/kullekar till musik där rörelseuppgifter ingår (Lundvall och 

Meckbach 2014, s.114). 

2.6 Projektet dans i skolan 

Nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet hos barn och ungdom (NCFF 2008), 

Myndigheten för skolutveckling samt Elevorganisationen och Statens Kulturråd, har utarbetat 

ett utvecklingsprogram för Dans i skolan. Målet var att genom dans främja den fysiska 

aktiviteten: Dansen skulle i sin tur främja hälsan, lärande och delaktigheten. Rapporten som 

NCFF gett ut visar att övervägande del av skolorna inkluderar dans i ämnet idrott och hälsa. 

De skolor som valt att inte ha dans under idrott och hälsa lektionerna har istället valt att dansa 

på temadagar, julshower, musikaler med mera. Somliga skolor tar hjälp utifrån, exempelvis 

dansgrupper, dramapedagoger eller andra danskunniga. Det kom även fram att 

danskompetens och lokaler för att kunna genomföra dansundervisning är viktiga faktorer för 



 7 

att undervisningen ska gå att genomföra (Ibid). Detta leder fram till mitt syfte och mina 

frågeställningar. 

2.7 Tidigare forskning 

Avsnittet presenterar vetenskapliga studier om vad som kan styra lärarnas intresse för dans, 

samt elevers inställning till dans.  

2.7.1 Lärarens roll  

För att kunna hålla en hög undervisningsnivå är det viktigt att lärarna i idrott och hälsa är 

intresserade av idrott (Sandahl 2005, s.241). Sandahl menar att det finns många lärare som är 

aktiva i föreningslivet och att detta i sin har tur en tendens att påverka själva 

lektionsinnehållet (Sandahl 2005, s. 241). En konsekvens blir, enligt Sandahl, att 

undervisningen i idrott och hälsa baseras på egna erfarenheter från aktiviteter som lärarna 

känner sig förtrogna med. Detta kan ha en betydande roll för vilka mål som sedan styr 

undervisningen och vilka aktiviteter som idrottsläraren har med i sin undervisning (Sandahl 

2005, s. 243). Sandahl menar att erfarenheter och de intressen idrottslärarna har påverkar 

undervisningen mer än vad själva idrottslärarutbildningen gör, vilket innebär att kursplanens 

betydelse hamnar i skymundan. Detta anser Sandahl kommer av att det finns brister i 

lärarutbildningen. 

 

När de [idrottslärarna] slutat sin skolgång tycks de ha avsevärda brister i sitt 

idrottsliga kunnande i förhållande till vad läroplanerna i ämnet anger (Sandahl 

2005, s.239). 

 

Lorenzi (2010) har undersökt vad som kan påverka avsaknaden eller bristen på dans i under-

visningen. Hans slutsats är att mycket beror på vilken utbildning och vilken kunskap idrottslä-

rarna har, samt hur de ser på ämnet dans. Lorenzi hävdar att denna kunskap oftast avgör om 

lärarna sedan utövar eller väljer bort momentet. Anledningen till att vissa idrottslärare inte 

undervisar i dansmoment är att lärarna inte fått tillräckligt med undervisning själva för att det 

ska känna sig säkra i undervisningssituationerna (Lorenzi 2010, s.6). Lorenzi anser att läraren 

måste ta hänsyn till elevernas intressen och deras förmågor samt vilka behov de har och uti-

från dessa premisser skapa en inlärningsmiljö som är engagerande samt säker (Lorenzi 2010, 
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s.6f). Lorenzi hänvisar till studier som säger att elever behöver en anledning för att dansa, 

detta för att det ska passa in i deras sociala liv (Lorenzi 2010, s.9). 

 

För att eleverna ska förstå dans och varför de ska lära sig att dansa är det viktigt, menar  

Antonovsky (2005), att som lärare vara tydlig med att berätta vad syftet och målet är med 

lektionen. Det är även viktigt att lärarna tar ansvar i sitt sätt att planera och genomföra 

lektioner som är inspirerade och innehållsrika. Målet ska vara att eleverna kan känna att 

dansmomentet i skolan är meningsfullt och få en insikt i hur och varför de ska genomföra 

dansmomentet Antonovsky fastslår att om eleverna känner att det är meningsfullt, kan det ha 

en inverkan på lärarens syn och inställning till sin undervisning och att lärarna då sannolikt 

kan känna en meningsfullhet till sitt yrke (Antonovsky 2005, s.43ff). 

 

Larsson (2004) skriver att i den nationella kursplanen Lpo 94 beskrivs ämnet idrott och hälsa 

kortfattat och att undervisningen går mot målstyrning jämfört med som tidigare 

innehållsstyrning. Med detta menar Larsson (2004) att idrottslärarna inte längre blir styrda av 

staten. Detta innebär att idrottslärarna inte får någon vägledning och blir inte styrda av den 

nationella kursplanen om vad undervisningen och ämnet ska innehålla och hur den skall 

organiseras (Larsson & Redelius 2004, s. 205).  

 

Denna typ av styrning är inte centraliserad och kontrollerande, den är decentraliserad 

och fungerar självövervakande (Larsson & Redelius 2004, s. 206)  

 

Vilja och intresse är i dagens samhälle det som styr, anser Larsson & Redelius (ibid). Äng-

quist (2006) menar att den dansundervisning som lärs ut till eleverna i skolorna idag är varie-

rade. Lärarna kan själv välja vilka moment de anser är viktiga, detta på grund av att läropla-

nen idag inte är detaljstyrd. Ängquist skriver även att lärarna behöver vara engagerade i sitt 

eget lärande, vilket får dem mer intresserade. Har lärarna själva inget intresse för dans, exem-

pelvis de folkliga danserna polka och schottis finns risken att genomgången endast blir ytlig. 

Då det i läroplanen för Idrott och hälsa inte finns uppgifter om hur lite eller hur mycket varje 

moment ska framhävas, menar Ängquist att det personliga intresset kommer styra innehållet. 

Med egna positiva erfarenheter av dans kommer lärare engagera sig i planeringen av dansun-

dervisningen. Utan positiva erfarenheter, däremot är det inte en självklarhet att lärarna enga-

gerar sig i planeringen av dansundervisningen. (Ängquist 2006, s. 58f)  
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2.7.2 Elevers syn på momentet dans i ämnet idrott och hälsa 

Fagrell (2000) tar upp barns syn på aktiviteter, hon menar att deras uppfattning om idrott på-

verkas redan vid tidig ålder. Pojkar och flickor är medvetna om att det finns genusmärkta id-

rotter och att de gör sina val utifrån det. Pojkarna visade inget intresse för att vilja testa en 

flickaktivitet medan några flickor kunde tänka sig att pröva en pojkaktivitet (Fagrell 2000, 

s.150-151). 

 

Redelius gjorde en undersökning 2001-2002 om elevers uppfattning av ämnet idrott och 

hälsa. I den framkommer att dans är sällsynt i undervisningen och att fler pojkar än flickor 

inte tycker om dans.  En anledning till varför över 70 procent av flickorna inte väljer dans 

som favoritaktivitet tror Redelius kan beror på att de uppfattar detta moment som omöjligt att 

önska (Redelius 2004, s.159). Även Larsson betonar att dans sällan förekommer i undervis-

ningen (Larsson 2004, s. 131-134). Han konstaterar även att elever inte ser idrottsämnet som 

ett kunskapsämne. Elevernas syn på ämnet idrott och hälsa är att man skall bli andfådd och 

svettig, och att olika idrottsaktiviteter kopplas till ett visst kön. Dans anses feminint, fotboll 

maskulint (Larsson 2004, s.135,142).  

2.8 Teoretiskt utgångspunkt 

Under detta avsnitt kommer jag redovisa hur ramfaktorteorin ser ut och vilka begränsningar 

den skulle kunna åstadkomma i ämnet idrott och hälsa. KASAM är ett begrepp som handlar 

om känslan av sammanhang som lyfts fram för att visa att begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet är viktigt för eleverna. 

2.8.1 Ramfaktorer 

Enligt Löwing består ramfaktorteorins byggstenar av fyra faktorer: undervisningsprocessen, 

undervisningens mål, dess ramar och undervisningens resultat (Löwing, 2004, s. 52).  

Ramfaktorteorin handlar om vad som är möjlig eller inte möjligt att genomföra i 

undervisningen. Den handlar om yttre begränsande ramar som kan påverka undervisningen, 

såsom skolans ekonomiska resurser, skolsalar, utrustningen, elevantalet och tiden. Där ingår 

också intressen som läraren har eller dennes utbildning (Linde 2006, s. 67ff). Linde menar att 

skolledning och lärare tillsammans kan skapa mer flexibla möjligheter på skolan om det finns 

yttre begränsade rambetingelser. I och med det så skapas ett frirum som läraren kan förfoga 

över (Linde 2006, s. 68f). Allt detta kan forma och begränsa undervisningsprocessen samt 

dess resultat.  
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Linde menar att genom att den svenska skolan gått från att ha varit en av världens mest 

centraliserade till att idag vara mer decentraliserad, vilket innebär att läraren fått mer 

tolkningsutrymme för sin undervisning men då har organiseringen av den det vill säga, 

tidsramar eller tidsindelning påverkas av att ramar styrt undervisningsprocessen och därmed 

försvagat den.  

 

Andra faktorer är hur en idrottslärare tolkar styrdokumenten och hur denne därefter planerar 

sin dansundervisning. Fler saker som kan vara av särskilt intresse är hur många år han eller 

hon arbetat som idrottslärare och när berörd lärare tog sin examen (Linde, 2012, s. 65ff). 

Vilket kan relateras till hur eleverna upplever skolans innehåll är något även Linde tar upp.  I 

en forskningsrapport av Paul Willis Learning to Labour-How Working Class Kids get 

Working Class Jobs kan man läsa att det lärarna planerar är inte alltid vad eleverna är villiga 

att ta emot. Det bör finnas någon form av överenskommelse mellan läraren och eleverna för 

att lärostoffet ska bli intressant för eleverna. Att öka elevernas inflytande har visat sig positivt 

men den är fortfarande begränsad. 

2.8.2 KASAM 

Aaron Antonovsky är grundläggaren till begreppet KASAM, det vill säga Känslan Av 

SAMmanhang. Han levde mellan år 1923 till 1994 och var professor i medicinsk sociologi.  

Han var den som arbetade fram begreppet KASAM, vilket han använde som mått för att mäta 

hälsa (Antonovsky 2005, s.11f). KASAM innefattar tre delar: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet.  Antonovsky menar att dessa är de viktigaste delarna för att känna känslan av 

byggstenarna för att känna känslan av sammanhang. 

 

Begriplighet - mäter i vilken grad man som människa upplever information som strukturerad 

och ordnad i stället för obegriplig och slumpmässig. Det är viktigt att den yttre och den inre 

stimulin känns konkret och gripbar.  

 
Hanterbarhet - innebär att man känner att det finns medel för att kunna möta de krav och 

utmaningar som man ställs inför i olika situationer. Dessa resurser kan vara kunskap, fysiska 

redskap, föremål eller sociala relationer. 

 
Meningsfullhet - utmärks av att situationer upplevs som utmanande och känslomässigt värda 

engagemang och intresse. Det är viktigt att man har en positiv förväntan på livet (Antonovsky 
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2005, s.43ff). En person med högt KASAM kan klara av svåra händelser i livet och klara sig 

igenom den svåra period som kan medfölja.  

 

KASAM och ramfaktorteorin ligger till grund för analysen av lärarnas och elevernas syn på 

dans. 

3 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att undersöka elevers och lärares inställning till dans i ämnet idrott 

och hälsa. 

 

Syftet är konkretiserat i två frågeställningar 

• Hur stor inverkan har lärarens eget intresse samt kunskap inom dans på vilka danser 

de lär ut? 

• Skulle elevernas inställning till dans bli mer positiv med en mer nutida och uppdaterad 

dansundervisning? 

4 Metod  

Nedan följer den metod jag använt mig av för att besvara de valda frågeställningarna. Här 

följer även tillvägagångssätt och urval. Jag har genom tidigare forskning tagit reda på fakta, 

detta för att fördjupa mig kring ämnet dans och därefter koppla det till min empiri (Patel & 

Davidson 2003, s.23).  

 

Jag har genomfört såväl en kvalitativ som kvantitativ datainsamling för att besvara studiens 

syfte och frågeställningar. 

4.1 Urval och avgränsningar 

Jag genomförde fem intervjuer med lärare som arbetar med idrott och hälsa på fyra olika 

skolor i Stockholmsområdet. Skolorna valdes ut efter vilken deras inriktning/profil var. Jag 

sökte skolor med dansprofil först och främst, men även andra skolor med andra profiler samt 

skolor utan profilering. En skola har matte/no-profil, en annan hälsa/läsning- profil och en har 

dans/basket/skate/musik- profil och en av skolorna hade ingen profilering alls (se tabell 1). 
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Elevantalet i studien består av 85 elever fördelade på fyra klasser. Klassernas storlek 

varierade mellan 20 till 27 elever men alla elever deltog inte. Jag bestämde att enkäterna 

skulle göras i årskurs åtta, då eleverna är i slutet av sin grundskolegång och då har blivit 

undervisade i dans i flera årskurser. Av bekvämlighetsskäl gjordes enkäten i de skolor där jag 

även intervjuat lärarna (se tabell 2).  

 

Tabell 1. Deltagande intervjuinformanter i studien. 

Informant Arbetat antal år Profil skola 

E 4 JA (Annan profil än dans) 

F 3 JA (Annan profil än dans) 

G 2,5 JA (Dans) 

H 6 NEJ 

I 3 JA (Annan profil än dans) 

 

Tabell 2. Deltagare och antal elever följt urval/bortfall. 

Skola Deltagare  Bortfall % Profil skola 

A             20st  13 JA (Dans) 

B             20st  - JA (Annan profil än dans) 

C             24st  11  NEJ 

D             21st  12,5 JA (Annan profil än dans) 

4.2 Processen 

Jag genomförde kvalitativa mejlintervjuer och även en muntlig intervju samt enkäter som 

skulle hjälpa mig att förstå och hitta mönster i min undersökning som i sin tur skulle hjälpa 

mig att besvara mitt syfte och mina frågeställningar. Intervjumallen skapade jag utifrån studi-

ens syfte och frågeställningar. Frågorna är formulerade och ordnade efter teman, vilket Trost 

(2010, s.43) benämner som fokusintervju. De områden frågorna berör är skolan, profil, deras 

egen utbildning/vidareutbildning, själva dansundervisningen, samt ram faktorers inverkan på 

undervisningen (se bilaga 1).  

 

Syftet med mina intervjuer var att få mina informanter att ge så uttömmande svar som möjligt 

(Trost 2010, s.39f). Genom de kvalitativa intervjuerna ville jag ta reda på hur de fem lärarna i 
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de olika skolorna ser på dansundervisningen i skolan samt genom enkätfrågor ta reda på hur 

elever ser på sitt intresse för dans.  

 

Intervjuerna var utarbetade i en lägre grad av standardisering, vilket går ut på att jag hade 

förberett frågorna, men ställde dem i den ordning som samtalet formades utefter vad 

respondenterna svarade vilket Trost förespråkar (Trost 2010, s.39). För att informanten skulle 

känna större frihet att prata lät jag informanten tala till punkt efter varje fråga och ställde 

därefter följdfrågor, om jag ansåg att frågan inte besvarats helt (Patel & Davidson 2003, s.72). 

För att kunna registrera informationen från mina respondenter i mina intervjuer använde jag 

mig utav ett intervjudokument som skickades ut via email samt gjorde en ljudinspelning. 

Detta för att kunna garantera att jag fick med den information som yttrades muntligt, samt 

vara närvarande i samtalet. Även de lärare som valde att göra mejlintervju kunde välja att 

besvara frågorna när de kände att de hade tid för dem samt att jag kunde mejla tillbaka och be 

dem utveckla sina svar om det behövdes.  Ljudinspelningarna kompletterades även med 

anteckningar då intressanta kommentarer och reflektioner under själva intervjun kunde 

uppkomma (Bjørndal 2005, s.90). 

 

Strukturen, det vill säga utformningen av enkäterna var sådan att informanterna kunde välja 

mellan färdiga svarsalternativ, samt ha möjligheten att utveckla sina svar. Det som Trost 

benämner som icke- strukturerade och strukturerade frågor det vill säga öppna och icke öppna 

frågor (Trost 2012, s.72). Bjørndal nämner att fördelen med enkäter är att man kan samla in 

information som är mer exakt från ett stort antal individer (Bjørndal 2005, s.99). En nackdel 

med enkätfrågor enligt Bjørndal är att om man vill åt de mer djupgående svaren som 

respondenterna lämnar så kan dessa vara svåra att få. Missförstånd är något som också kan 

förekomma samt att kunna reda ut och klargöra något som är oklart (Bjørndal 2005, s.103ff). 

Detta försökte jag förekomma med uppmaningar om att motivera svaren (se bilaga 2). 

4.3 Genomförande 

Med Internets hjälp sökte jag vilka skolor som har en dansprofil på skolan. Det var svårt att 

hitta sådana skolor, vilket ledde till att jag valde att även ta med andra skolor med profil som 

inte var dans. Efter detta tog jag kontakt med fem idrottslärare på de utvalda skolorna, två 

skolor med annan sorts profilering och en skola med dansprofil samt en skola utan någon 

profil. Alla skolorna ligger i Stockholmsområdet. Min första kontakt inleddes med ett mejl, 

där jag förklarade vem jag är och vad jag ville göra. Jag frågade om de kunde tänka sig att 
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medverka i en intervju som berörde dansmomentet i idrottsundervisningen och om jag fick 

lov att genomföra en enkätundersökning i en årskurs åtta. Jag förklarade även att jag skrev 

min sista examensuppsats, samt vad syftet med intervjun var. Dessutom redogjorde jag för att 

intervjun skulle ske via email, och att jag vid enkät-tillfället skulle närvara och genomföra den 

med klassen samt att enkäten skulle ta cirka 5 minuter. Jag informerade om att 

intervjupersonerna och eleverna skulle vara anonyma.  

4.3.1 Enkäter 

Enkäterna i klasserna genomfördes dels av mig på plats, dels av läraren själv som fick  

frågorna skickade till sig och gjorde dem med sin klass och jag hämtade upp dem på skolan  

efteråt.  

4.3.2 Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes via mejl, som lärarna fick via e-post. Där hade jag ställt frågorna i 

en viss ordning tillsammans med färdiga följdfrågor såsom exempelvis varför motivera gärna 

ditt svar, så att lärarna skulle kunna utveckla sina svar så mycket som möjligt. I och med att 

respondenten i lugn och ro kunde besvara intervjuenkäten kunde denne själv välja att ta upp 

det som är viktigt för honom eller henne, vilket Bell menar är fördelaktigt (Bell 2006, s. 162). 

En av respondentintervjuerna genomfördes vid ett personligt möte (Bell 2006, s. 162). 

4.4 Databearbetning och analysmetod 

4.4.1 Intervjuer 

I och med att de flesta intervjuerna skedde via epost och informanterna själva fick skriva ner 

sina svar behövdes det bara göras en transkription av en intervju. Allt noterades vid den 

personliga intervjun utom pauser och hummanden. Utifrån vad den som intervjuades sade, 

plockade jag ut citat som jag ansåg var relevanta för studien. Efter det att jag hållit i intervjun 

tog jag mig tid att skriva ner anteckningar, detta för att underlätta själva bearbetningen av 

materialet senare, men även för att få en bättre bild av intervjun. När jag sedan efteråt 

lyssnade på inspelningen kunde jag utöka anteckningarna med nya uppfattningar vilket gjorde 

att jag kunde sammanfatta intervjun. När detta var gjort transkriberade jag samtalet till 

löpande text. För att kunna urskilja mönster från de olika informanterna sorterade jag in deras 

svar under de olika frågorna de fått besvara. Avsikten var att kunna göra genomförbara 

analyser och diskussioner utifrån svaren informanterna gett mig och för att koppla dessa till 
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tidigare forskning och styrdokument.  Detta för att jag skulle få en tydlig bild som visade hur 

respondenternas uttalade sig kring ämnet (Bjørndal 2005. s.92). 

4.4.2 Enkäter 

Bearbetningen av enkäterna gjordes på liknande sätt som intervjuerna. Jag började med att 

placera svaren som eleverna gett under varje enkätfråga för att se om det gick att urskilja 

någon likhet eller olikhet i svaren. Svaren eleverna gett sammanställdes först inom klassen på 

varje fråga. Det var först senare jag gjorde jämförelser mellan skolor och de olika klasserna. 

4.5 Reliabilitet och validitet  

För att en studie ska ha en hög reliabilitet ska metoden vid de mätningar man gör ge samma 

resultat vid de olika tillfällen man gör sina mätningar. Tillfällena ska även vara lika varandra 

(Trost 2010, s.131).  

Eftersom jag använde mig av en mejlintervju samt en muntlig intervju där jag hade en inter-

vjumall likt den som användes vid mejlintervjuerna skulle en annan forskare kunna genom-

föra en likartad intervju. Vid den muntliga intervjun ställde jag följdfrågor när det uppkom 

tillfällen för det.  

 

Validitet eller giltighet innebär att den fråga man ställer också ska mäta det den är avsedd att 

mäta (Trost 2012, s.63). Begreppen reliabilitet och validitet hör hemma i kvantitativa studier 

såsom större enkätundersökningar, laboratorieexperiment eller intervjuundersökningar (Ibid). 

Eftersom jag gjort kvalitativa intervjuer och kvantitativa enkäter har jag fått kontrollera om 

dessa är valida och reliabla det vill säga om jag fått trovärdig och väsentlig information för 

studien. 

 

Att som forskare göra en trovärdig tolkning av den man har intervjuat och dennes värld, är 

något som kopplas till validiteten. Validiteten är enligt Patel och Davidson (2003, s.103) inte 

förenad till själva datainsamlingen utan den genomsyrar hela forskningsprocessens samtliga 

delar. Om forskaren lyckas fånga det som är motsägelsefullt och mångtydigt, menar Patel och 

Davidson att detta är relationen mellan det normala, typiska och speciella. (Patel och 

Davidson 2003, s.103) Detta tillämpade jag genom att i min analys försöka urskilja om 

lärarna hade skilda arbetssätt. Jag använde även detta vid min analys av elevernas utsagor om 

deras tankar och åsikter om dans och om det gick att se någon skillnad beroende på vilken 

skola de gick i. Jag bedömer att mitt val av metod har gett de svar jag hade för avsikt att 
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undersöka i studien.  Ser man till den kvalitativa studien bör reliabiliteten ses som bakgrund 

för den unika situationen i undersökningstillfället (Patel och Davidson 2003, s.103). 

 

Jag har valt att använda mig utav en kvalitativ och kvantitativ studie, detta för att jag anser att 

det är det bästa valet för studiens syfte och frågeställningar. Jag anser att mitt val av metod 

har gett de svar jag hade för avsikt att undersöka i studien. Jag anser även att jag fått en tro-

värdig bild av hur verkligheten är förankrad i dessa skolor. 

4.6 Etiska aspekter 

I detta arbete har jag förhållit mig till det etiska perspektivet som består av de fyra 

huvudkraven samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet, och konfidentialitets-

kravet (Vetenskapsrådet 1990, s.7ff). Vid min första kontakt med respondenterna som skedde 

via mailkontakt informerades dessa om att samtalen skulle komma att hanteras konfidentiellt. 

Det som respondenterna sa, skulle inte föras vidare eller kunna kopplas till vem utav dem som 

sa vad. I mina resultat har respondenterna fingerade namn för att skydda deras identitet och 

anonymitet (Trost, 2010, s.61). Enligt Vetenskapsrådet (1990, s.12) skall uppgifter som kan 

identifiera personer hanteras så att enskilda människor inte ska kunna identifieras av 

utomstående. Det betyder att det ska vara i stort sett omöjligt för utomstående att komma åt 

uppgifterna. Min resultatdel har jag skrivit på ett sådant sätt att det inte går att koppla samman 

individerna med respektive skola. Inte heller skolornas namn eller geografiska läge är något 

som jag har dokumenterat, allt för att skydda deras identiteter (Ibid s.12). Materialet kommer 

endast att användas i denna undersökning och inte i andra vetenskapliga arbeten.  

5 Resultat 
Resultatet redovisas nedan utifrån de frågor lärare och elever svarat på. Svaren tillhörande 

varje fråga sammanfattas och belyses med citat från respondenterna. 

5.1 Lärarintervjuer 

I min undersökning har jag intervjuat fem lärare i idrott och hälsa. Dessa lärare har olika lång 

arbetslivserfarenhet och arbetar på F-9 och 6-9 skolor och variationerna mellan hur länge de 

arbetat är mellan 2,5- 6 år.  Lärarna arbetar på olika skolor och jag har valt att benämna dem 

informant E, F, G, H och I. Skolorna lärarna jobbar på har olika profiler. En skola har 

matte/no-profil, en annan hälsa/läsning-profil och en har dans/basket/skate/musik- profil. En 

av skolorna hade ingen profilering.  



 17 

 

För att få en förståelse för vad lärarna har för utbildningar samt hur deras intresse är för dans 

ställde jag frågor om huruvida de anser sig fått tillräcklig utbildning i dansmomentet i sin 

lärarutbildning och om de har någon dansutbildning utöver den de fick i utbildningen. En 

annan fråga jag ställde var huruvida de ansåg att fortbildning inom dans behövdes, samt vilka 

förutsättningar som behövs för att leda en bra danslektion. De fick även berätta vilka danser 

de lärde ut och hur ofta de undervisade i dans och om vilken dans de tror är mest uppskattad 

hos eleverna (se vidare bilaga 3).  

 
Informant F anser att de fått tillräckligt med utbildning under sin lärarutbildning och att det är 

viktigt att hålla sig uppdaterad även om det inte är ens starkaste sida som idrottslärare. 

Informant E bedömde sig fått mycket utbildning och att den är nödvändig.  Även informant H 

ansåg sig fått mycket utbildning. Denne tycker dock inte om dans privat men undervisar i det, 

eftersom det finns i kursplanen. Informant G tycker att dansundervisningen på utbildningen 

var bra både i kvalitet och mängd. Denne anser även att 

  

[…] utbildarna ger en förskönad bild av hur det är att undervisa i dans ute i verkligheten 

dock. Många elever är, enligt mina erfarenheter, negativt inställda till dans vilket gör att 

det kan vara svårt att få alla att delta. Men samtidigt är det detta som är min utmaning 

(Informant G).  

 

Informant I hade gärna sett att denne fått mer utbildning kring hur man ska arbeta med dans i 

de olika årskurserna.  

 

Informanterna G, H, E och F har ingen dansutbildning utöver den de fick i lärarutbildningen 

men kan tänka sig gå en för att bli bättre. Informant H har fått inbjudningar till tvådagars 

kurser på GIH1, men de har varit för korta för att denne ska hinna lära sig. Informant H och F 

anser att oavsett vilket moment inom Idrott och hälsa det gäller, så är det bra att hålla sig 

uppdaterad och gå på fortbildning. Informant I har en grundutbildning i dansen bugg och 

skulle absolut kunna tänka sig gå en utbildning inom dans. Informant H har en idé att lärarna 

kanske bör uppdateras som de gör i Danmark och att avlägga ett prov var femte år för att hålla 

                                                
1 Gymnastik- och idrottshögskolan. 
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kvaliteten uppe2. Denne menar även att lärare måste få mer tid till att fortbilda sig exempelvis 

under lov där lärare slussas ut till fortbildningskurser.  

 

Informant G och E är av samma åsikt; att fortbildning behövs, men framför allt de populära 

danserna för att man lätt glömmer bort. Informant E menar även att det är  
 

Svårt att tillgodose sig kunskaper antingen i litteratur eller nätet (Informant E).  
 

För att kunna leda en bra danslektion anser informant F att  
 

[…] förutom att ha goda generella ledaregenskaper, så bör man ha lite koll på takt och 

rytm. Men även att man är insatt så att man kan visa olika danser och danssteg. Bra lo-

kaler och till gång till musik är givetvis också viktigt (Informant F). 

 

 Informant E menar att färdigheter och ett brinnande intresse är förutsättningar som leder till 

en bra danslektion. Denne behöver jobba på sina färdigheter men anser att det är  
 

[…] en självklarhet att eleverna ska ha dans och jag ser självklart till att genomföra den 

(Informant E).  

 

Informant I menar på att  
 

[…] det kan absolut finnas ett behov. Alla lärare är olika bra på olika saker, och just 

dans kan vara ett moment som vissa lärare behöver mer utbildning i (Informant I). 

 

 Informant H besvarade inte denna fråga.  På frågan om vilka danser de lär ut svarar informant 

G Bugg, Cha Cha, Salsa, Street och uppskattar att denne avsätter cirka sex timmar om man 

räknar dans, betydligt mer om man räknar rörelse till musik, träningsprogram till musik och 

andra övningar där de ska följa en rytm. Informant E lär ut Jenka, Street och ett tillfälle då 

eleverna får skapa egna danser, detta sker under sammanlagt 12 lektioner (6 lektioner/ 

termin). Informant H undervisar tre veckor i dans för att ge de blyga en chans för att visa att 

de kan. De danser som informant H undervisar i är traditionella danser så som bugg, vals, 

foxtrot, jenka och även street om det är en välfungerande klass. Informant I svarar att denne 

lär ut Jenka, All American Promenade, Troijka (ringdanser) m.m. Bugg, vals, foxtrot ska 

                                                
2 Ej bekräftade uppgifter, lärarens egen kommentar. 
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grupperna också få prova på samt att de kommer få skapa egna danser. Vid intervjutillfället 

hade informant I haft två lektioner i dans och uppskattade att denne nog skulle ha tre lektioner 

nästkommande termin. Informant F lär ut olika typer av ringdanser, klassiska pardanser som 

bugg och vals samt att eleverna allmänt får röra sig till musik, där eleverna själva får 

bestämma sina rörelser och danser till egen vald musik, vilket kan vara Street Dance eller 

Expressiv dans. Informant F:s dansundervisning kan vara lite utspridd, ibland har denne rena 

danslektioner, ibland delar av lektioner som handlar om dans och rörelse till musik. Men allt 

som allt uppskattar informant F att det handlar om ungefär 3-4 lektionstillfällen per termin. 

5.2 Enkäterna  

För att lättare kunna utläsa resultatet har jag gjort stapeldiagram samt hålla skolorna 

konfidentiella har jag benämnt skolorna med alfabetets första bokstäver, A, B, C och D. Skola 

A har dansprofil, skolorna B, C har profil men inte inom dans, D har ingen inriktning. 

 
Figur 1. 1. Elever som tycker om att ha dans i skolan. 2. Elever som inte tycker om att ha dans i skolan. 3. 
Elever som inte dansar. 4. Elever som inte besvarat om de tycker om/inte tycker om dans i skolan 
 

Mer än hälften (55%) tycker om att ha dans i skolan, 39 procent gör inte det och endast 2 

procent dansar inte på lektionerna. I skola C är det flest elever som tycker om att ha dans i 

skolan. De uppger att de dansar många olika danser men de danser de flesta danserna eleverna 

uppger är bugg, vals, jenka och foxtrot. På frågan om de tycker om dans i skolan 

kommenterade eleverna sitt svar med att ”Det är roligt och man trivs när man dansar”. 
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Annan elev tycker  
 

JA, För att det är roligt och det är bra att röra på sig och det blir inte krig som när vi har 

basket eller nått. 
 

Kommentarer på frågan om vad de tycker om de danser de får dansa under idrott och hälsa 

timmarna lät så här från några elever:  
 

Jag tycker inte om dem.  

De är tråkiga och helt stillösa.  

As coolt!  

Det var inte min sak, men det var roligt att pröva på saker som var utanför min säker-

hetszon. Det är roligt men om vi fick bestämma mer så skulle det bli ännu roligare. 

De är mycket bra och vi har det roligt tillsammans. 

 

I skola B är det fler elever som inte tycker om sina danslektioner än dem som tycker om dem. 

Där lät kommentarerna såhär från flera elever:  
 

Det är jätte tråkigt.  

[…] det är ingen dans som jag gillar.  

[…] jag tycker inte om att dansa.  

Tycker det är roligt ibland. 

 

I skolorna A och D är det något fler elever som tycker om att ha dans i skolan än de som inte 

tycker om det. Positiva kommentarer från elever i skola A lät såhär:  

 

Det är en mycket roligare idrottsform än saker som både fotboll och basket och så är 

den en annorlunda form som vi inte stöter på varje dag. 

Dans är ju roligt och bra för hälsan. Man använder hela kroppen och man måste vara 

kreativ för att komma på danssteg. 

 

De negativa kommentarerna uttrycktes så här:  
 

Jag tycker dans är tråkigt och jag har inte dans som passion. 

Jag är blyg typ när det gäller dans. 

 

I skola D lät de positiva omdömena från flera elever så här:  
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Jag gillar att dansa för att jag gillar o testa nytt eftersom jag spelar fotboll.  

JA! Det känns som att annars är det killarna som ska vara bäst på alla sporter. Nu har 

tjejerna en chans att skina.  

Ja, det tycker jag, för att dansa är någonting man gör ganska ofta i livet.  

 

De elever som inte gillar dansen i skolan tycker att  
 

Nej det är inte min grej riktigt. Utan jag gillar mer fysisk sport, vilket dans inte är enligt 

mig. Nej därför att det var svårt och tidskrävande.  

Nej, har aldrig tyckt att dans är kul. Svårt att få bra betyg också om man inte kan sen ti-

digare. 

   

 
Figur 2. 1. Street Dance danser (hiphop/locking/popping). 2. Latinamerikanska danser (Salsa/ Cha Cha/Jive). 
3. Konstnärliga dansformer (Balett/ Modern dans/Jazz).  4. Nöjd med de danser de dansar. 5. Annat.  6. Ingen 
dans skulle intressera dem. 7. Ej besvarat. 

Vid denna fråga fick eleverna fritt kryssa i vilka danser de är intresserade av vilket innebar att 

de kunde välja flera svarsalternativ.  Av 99 svar var det 44 procent som önskar någon av 

danserna street dance, latinamerikanska och konstnärliga danser. Nästan var femte elev 

(19%)var nöjda med den dansundervisning de hade. Flera (15%) var inte alls nöjda och 18 

procent ansåg att ingen dans skulle intressera dem. Det man kan se utifrån elevernas svar är 

att finns elever i alla skolorna som vill dansa andra danser än de danser de får lära sig i skolan 
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under idrott- och hälsa lektionerna. Den dansstil som är mest populär bland alla skolor är 

Street dance.  

 

I skola B är eleverna lika nöjd med de danser de får dansa som önskemålet street dance- stilar. 

En elev som önskar få dansa street dance tycker det skulle vara kul 

 

Därför att det blir kul att lära sig lite moderna grejer. Ju know what I mean. 

 

En annan elev som motiverar varför denne vill lära sig street dance skriver  

Coolt för de är inte många som kan dem elever som var nöjda med danser de får dansa i 

skolan skrev  

Att det inte är vem du dansar med, det är hur du dansar.  

Om alla lyssnade på dansläraren eller om läraren är snäll så är det bra att dansa. 

 

 I skola A var det lika många som inte ansåg att någon dans skulle intressera dem som de som 

önskar att få lära sig street danser. Eleverna kommenterade det med  
 

För att jag blir motiverad till att gå till skolan det är min passion och det jag älskar att 

göra. 

Jag tycker inte att det är så roligt bara.  
 

I skola C var det även flera elever som inte besvarat frågan. I övrigt var det flera elever som 

var nöjda och som gärna ville lära sig latinamerikanska danser.  
 

Jag skulle tycka om dansundervisningarna mer i skolan om det finns hiphop 

danslektioner därför dem motiverar mig.  

 

andra kommentarer var,  
 

Därför det finns ”moves” som många vill pröva. Det hjälper en att bli vig, ger bra 

kondition och nya övningar.  

Därför att det är roligare att lära sig nya danser än gamla och tråkiga.  

 

I skola D är det dock fler elever som säger att de vill dansa street dance- danser under 

idrottstimmarna i skolan än de övriga danserna. De elever som önskar Street Dance motiverar 

det såhär  
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Man dansar ofta till lite modernare musik då och det verkar som en rolig stil. 

Det verkar kul och jag gillar sån musik. Kul att dansa till musik man själv lyssnar på. 

Det man kan variera.  

 
Figur 3. 1. Elever som anser sig få påverka val av dans. 2. Elever som inte anser sig få påverka val av dans. 3. 
Elever som inte vet om det fått påverka val av dans. 4. Elever som anser att de ibland får påverka val av dans. 
5. Ej besvarat om de får på verka val av dans. 
 
Det man kan utläsa av huruvida eleverna får vara delaktiga i valet av dansinnehåll är att i 

skolorna A, B, C anser majoriteten(61%) att de inte får påverka valet av dans när det kommer 

till danstimmarna under idrott och hälsa lektionerna. Totalt 20 procent anser att de får påverka 

dansinnehållet. Där är det skola D som har flest elever som bedömer att de kan påverka vilket 

dansinnehåll de har på danstimmarna under idrott och hälsa lektionerna. Övriga elever 17 

procent vet inte eller anser att de ibland kan påverka undervisningen. 

6 Diskussion  
Syftet med denna studie var att undersöka elevers och lärares inställning till dans i ämnet 

idrott och hälsa det vill säga hur stor inverkan lärarens eget intresse och kunskap inom dans 

på vilka danser de lär ut och  skulle inställningen till dans hos eleverna öka med en mer nutida 

och uppdaterad dansundervisning.  
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6.1 Resultat diskussion 

6.1.1 Lärarens eget intresse och kunskap inom dans  

Av fem lärare så är det bara en som undervisar de nya danserna till övervägande del. Denne 

lär i sin undervisning ut fyra olika danser och tre av dessa är av modernare karaktär. Av de 

fyra resterande lärarna så är det tre stycken som lägger 50 procent eller mindre av sin 

dansundervisning på nyare danser. Den femte läraren undervisar enbart danser av äldre 

karaktär. Enligt det centrala innehållet för årskurs 7-9 i lgr11 ska undervisningen innehålla 

både traditionella och moderna danser.  Som det framkom i min undersökning kan man 

tydligt se att det är de traditionella danserna som har den största platsen i undervisningen 

(Skolverket Lgr11). 

 

Ängqvist (2006) menar att det inte är konstigt att resultatet ser ut som det gör eftersom 

kursplanen är fri att tolka. Hon menar även att lärarens personliga intresse och engagemang 

påverkar valet av danser. Även Linde (2000) menar att idrottslärarens sätt att tolka kursplanen 

påverkar valet av danser. Det har även betydelse när läraren tog sin examen. Ingen av lärarna i 

min undersökning har någon dansutbildning utöver den från lärarutbildningen. Alla kan tänka 

sig att vidareutbilda sig för att bli bättre. Samtidigt anser fyra av fem lärare att de fått 

tillräcklig utbildning i dans. Detta är motsägelsefullt. Hade dessa lärare gått 

vidareutbildningar med inriktning mot modernare danser hade de kanske känt sig mer 

bekväma att undervisa i dem. Detta överensstämmer med Sandal (2005) att många lärare idag 

är aktiva i föreningslivet privat och detta har en tendens att påverka lektionsinnehållet. 

Konsekvensen av detta blir att undervisningen baseras på egna erfarenheter som läraren 

känner sig trygg med. 

 

Lorenzi (2010) har även han kommit fram till att idrottslärarens utbildning och kunskap och 

dennes syn på dans avgör om de utövar eller väljer bort momentet. Han menar att anledningen 

till att idrottsläraren inte undervisar i dansmomentet beror på att läraren inte fått tillräckligt 

undervisning för att känna sig säker i undervisningssituationen. Min tolkning utifrån den 

forskning som finns är att lärarna jag intervjuat troligen skulle undervisa mer modern dans om 

de fick fortbildning. Detta styrks ytterligare av Antonovsky (2005) som säger att 

dansmomentet ska kännas meningsfullt och ge eleverna en insikt om hur och varför de ska 

genomföra dansmomentet. Han fastslår att om eleverna känner att det är meningsfullt så kan 
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det ha en inverkan på lärarens syn och inställning till sin undervisning och att lärarna då 

sannolikt kan känna en meningsfullhet till sitt yrke.  

 

Informant E menade att det är ”Svårt att tillgodose sig kunskaper antingen i litteratur eller 

nätet”. För att kunna leda en bra danslektion anser informant F att  

 

[…] förutom att ha goda generella ledaregenskaper, så bör man ha lite koll på takt och 

rytm. Men även att man är insatt så att man kan visa olika danser och danssteg. Bra 

lokaler och tillgång till musik är givetvis också viktigt. 

 

 Även Linde (2006) talar om detta med ramfaktorer och att det kan vara en påverkande faktor 

som kan störa undervisningen. informant E menar att färdigheter och ett brinnande intresse är 

förutsättningar som leder till en bra danslektion. Enligt Sandahl (2005) kan en konsekvens av 

att lärare är aktiva i föreningslivet privat basera sin undervisning på aktiviteter de känner sig 

förtrogna med och att kursplanens mål kan komma i skymundan. Informant I menar att  

 

[…] det kan absolut finnas ett behov. Alla lärare är olika bra på olika saker, och just 

dans kan vara ett moment som vissa lärare behöver mer utbildning i.  

 

Min tolkning av detta är att det behöver finnas fortbildning i dans för idrott och hälsa lärarna 

så att de kan hålla sig á jour med de senaste trenderna detta för att ge eleverna möjlighet till 

att själva skapa en förtrogenhet i dansmomentet utifrån deras dansintressen. Lärarna vill ha 

fortbildning men anser att tiden för att fortbilda sig inom dans är svår att hitta. 

6.1.2 Elevernas inställning till dans  
På tre av fyra skolor får eleverna inte påverka innehållet i dansundervisningen. Men på skola 

D får elever påverka dansinnehållet. Det som är intressant är att i skola C skolan som har 

dansprofil är en av de skolor det är flest elever som anser sig inte får påverka innehållet. Skola 

D som inte har någon profil på skolan har flest elever som anser sig få påverka dansinnehållet 

på lektionerna. Lorenzi (2010) skriver att läraren måste ta hänsyn till elevernas intressen, 

deras förmågor samt vilka behov de har och utefter dessa premisser skapa en inlärningsmiljö 

som är engagerande samt säker. Detta är något som även Antonovsky (2005) anser, syftet och 

målet med lektionerna ska vara tydliga vilket skulle göra dem inspirerande och innehållsrika. 

Lorenzi menar vidare att det finns studier som visar att elever behöver en anledning till att 

dansa, detta för att det ska passa in i deras sociala liv. Min tolkning är att eleverna skulle bli 
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mer intresserade av dans om deras önskemål fick ta större plats i undervisningen. Gibbs 

(2014) uttrycker liknande åsikter där hon lyfter Wii-spel som ett sätt att fånga elevers intresse 

för att vilja lära sig. Eleverna i dessa skolor vill dansa andra danser än de danser de får lära sig 

i skolan under idrott- och hälsa lektionerna vilket jag tolkar som att de vill dansa så länge de 

får vara med och påverka valet av danser. Uttrycket KASAM som Antonovsky grundat 

innebär att eleverna behöver ha en känsla av sammanhang för att kunna tillgodose sig 

undervisningen. Begreppet innefattar tre delar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Även detta anser jag understyrker min tes att elevernas intressen bör återspeglas i 

undervisningen för de ska känna ett sammanhang. 

6.2 Metoddiskussion 

Resultatet i enkäterna sammanställdes till tabeller för att kunna utläsa hur eleverna ser på 

dansundervisningen de erhåller. Gällande valet av årskurs vid genomförandet av enkäten an-

såg jag att elevdeltagarna i årskurs 8 var intressanta för studien. Lärarna jag valde arbetade på 

skolorna jag genomförde enkäterna på. Jag hade stora problem med att få klasser och lärare 

att ställa upp på intervjuer och enkäter.  

 

För att säkerställa en hög reliabilitet utformade jag elevenkäten så lättförståelig som möjligt 

med enkla, fasta svarsalternativ. Varje svar från enkäten nedtecknades i en tabell och sedan i 

ett diagram för varje fråga. Där kunde jag se om eventuella bortfall fanns. Genom denna han-

tering av databearbetning bedömer jag att mitt resultat blir tillförlitligt. Målet var att få tag på 

sex lärare och klasser, men då intresset var lågt blev det fem lärare och fyra klasser som ställ-

de upp. Trots detta anser jag att detta inte har haft någon negativ påverkan på det slutliga re-

sultatet. 

 

Intervjuerna av lärarna bidrog till att få en djupare förståelse för hur de arbetar med dansun-

dervisningen. Då jag genomförde intervjuerna via epost försvann möjligheten till att ställa 

följdfrågor och det kan ha påverkat mitt resultat. En lärare ville genomföra intervjun muntligt 

och detta gjorde att jag i detta fall kunde ställa följdfrågor vilket var fördelaktigt. Min intent-

ion var att bara undersöka skolor som hade dans som profil, men på grund av svårigheterna att 

få deltagande skolor så blev det endast en skola med profilen dans, övriga skolor hade anting-

en en annan profil eller ingen alls. Jag tror att jag kom fram till ett mer spännande resultat 

genom att använda mig av övervägande skolor utan dansprofil. 
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6.3 Slutsats 

Slutsatsen av denna undersökning är att lärarnas eget intresse för dans till stor del påverkar 

innehållet i undervisningen. De modernare danserna får väldigt liten plats i undervisningen 

och elevernas intresse för dansundervisningen skulle troligtvis öka om lärarna var mer 

uppdaterade på modernare danser och använde sig av dessa i sin undervisning. 

Övervägande del av eleverna tycker om att ha dans i skolan. De är däremot inte nöjda med de 

danser som lärs ut utan vill lära sig danser av mer modern karaktär. Dessutom upplever 

många att de inte får vara med att påverka innehållet i dansundervisningen. 

6.4 Fortsatt forskning 

Något som skulle vara intressant att studera är att göra detta i en större skala och där man får 

ett större underlag för vad en skolprofil som exempelvis dans gör för elevers intresse för dans. 

Eftersom i min undersökning kom jag fram till att elever i en skola utan profil var de som var 

mest inställsamma till dans och fick även påverka innehållet i undervisningen.  
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Bilaga 1. 

Litteratursökning 

 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att klarlägga hur några elever i sex olika skolor upplever 
dans i skolan och om nya danser kan öka intresset hos eleverna. Mitt syfte är även att får 
klarhet i hur sex olika lärare ser på just ämnet dans samt vad är det som styr deras val av 
innehåll på lektionerna i dans.  
Frågeställningar: 
- Hur stor inverkan har lärarens eget intresse samt kunskap inom dans på vilka danser som 
dem lär ut? 
- Hur mycket plats får dem ”nya” danserna street dance, modern dans och de latinamerikanska 
danserna i den nuvarande undervisningen?  
- Skulle inställningen till dans hos eleverna bli bättre med en mer nutida uppdaterad 
dansundervisning? 
Vilka sökord har du använt? 
Dans, idrottsundervisning, hur ser elever på dans?, dans i skolan, dance, teaching dance, 
Physical education och dance education. 
 

 
Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog 
Artikeldatabaser: Libris, Discovery, Google Scholar, PubMed, DOCH och uppsatser.se. 
 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Discovery: “Physical education dance” ”teaching dance” “dance”. 
 
 

 
Kommentarer 
Det var inte svårt att hitta material, det har däremot tagit väldigt mycket tid. Jag har läst 
mycket om mitt område men jag har inte använt mig av allt det jag läst. De databaser som har 
varit till störst hjälp för mig har varit Discovery och Google Scholar.  



Bilaga 2. 

 

Hej! 

Mitt namn är Helena Strömbäck och jag är idrottslärarstudent på Idrottshögskolan i 

Stockholm. 

Jag skriver just nu mitt sista examensarbete/uppsats som handlar om dans. Jag hoppas 

att just du vill hjälpa mig med min uppsats genom att besvara min enkät. 

Observera!  

Vid denna undersökning behöver du inte ange vad du heter bara vilken årskurs du går 

i.  

 

Tack för att du vill besvara dessa frågor åt mig!  

Vänlig hälsning!  

Helena Strömbäck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 forts. 

	

Elevenkätundersökning om ”Dans i skolan” 
1. Tycker du om att ha dans i skolan?  

JA därför att. 
 
NEJ därför att. 
 

2. Vad skulle kunna få dig att tycka om dansundervisningen i skolan? Motivera dina 

svar! 

• Inget  

 
• Jag är nöjd med de danser vi dansar.  

 
• Nya danser som Street Dance/ Hip Hop (ex. Breaking, Popping, House, Locking) 

 
• Latinamerikanska danser (ex. Salsa, Cha Cha, Jive)  

 
• Konstnärliga dansformer (ex. Jazz, Balett, Modern dans) 

 
• Annan anledning  

 

3. Vad för olika danser skulle du vilja att du får lära dig i skolan? Motivera dina svar! 
 
• Inget 

• Jag är nöjd med de danser vi dansar 

• Nya danser som Street Dance/ Hip Hop (ex. Breaking, Popping, House, Locking) 

• Latinamerikanska danser (ex. Salsa, Cha Cha, Jive)  

• Konstnärliga dansformer (ex. Jazz, Balett, Modern dans) 

• Annan 

4. Dansar ni under Idrott och Hälsa lektionerna?  

• JA  

• NEJ ( om nej berätta när ni brukar dansa) 
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5. Brukar ni i klassen få vara med och bestämma vilka danser ni ska ha under       

idrottslektionerna? Motivera dina svar! 

• JA vi har fått bestämma dessa danser.  

• NEJ  

•  

6. Vilka danser dansar ni på idrottslektionen? 

7. Vad tycker du om de danser ni dansar under idrottslektionen? Motivera dina 

svar! 

 
8. Brukar du medverka under danslektionerna? 

• JA jag medverkar därför att.. 

 
• NEJ jag medverkar inte därför att..  

 
9. Hur många gånger dansar ni i skolan? 

 
Hösttermin:________________________ 

 

Vårtermin:_________________________ 
 
 

10.  Vill du dansa mer i skolan på Idrott och Hälsa lektionerna? (välj ett av alternati-

ven) 

• JA därför att..  
• NEJ därför att.. 
• Det är bra som det är därför att.. 

 
 
 
 
 



Bilaga 3. 
 
Lärarintervjufrågor om ”Dans i skolan” 

1. Kan du berätta lite om er skola?  

 

2. Har ni någon speciell profilering på er skola? 

 

3. Hur länge har du jobbat som Idrott och hälsa lärare? 

 

4. Anser du att du har fått tillräcklig utbildning i dansmomentet på din lärarut-

bildning? 

 
5. Vad är din åsikt om mängden dansundervisning på lärarutbildningen?  

- Mycket/lite/tillräcklig? Beskriv och motivera gärna! 
 
 

6. Har du någon dansutbildning utöver den man får i lärarutbildningen? Vilken? 

Har du haft nytta av den som lärare? 

- (Om NEJ) Kan du tänka dig gå någon för att lära dig mer? Motivera gärna! 

 

7. Anser du att dans är ett moment där lärarna bör få fortbildning? Varför?   

 

8. Vad behöver man för förutsättningar för att leda en bra danslektion? Motivera 

gärna dina svar! 

- Anser du att du saknar några av dessa?  

- Hur påverkar det ditt val att ha dans eller inte? 
 

 
9. Hur stor del av din idrottsundervisning består av danslektioner?  

- Kan du uppskatta hur många timmar varje klass dansar per läsår 

(höst/vårtermin)? 
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10. Vilka danser lär du/ ni ut här på skolan? Varför? 

- Kan du tänka dig ändra innehållet? Motivera! 

 

11. Vilken dansform tror du är mest uppskattad bland eleverna?  

- Varför tror du det?  

 

12. När sker dansundervisningen?  

- Under I&H timmen? Eller andra tider utöver dem? Varför i så fall? 

 

13. Finns det några yttre faktorer som påverkar din undervisning i dans? Ex. loka-

ler, ljudanläggningar. Ge exempel. På vilket sätt i så fall? 

 

14. Anser du att du har tillräcklig tid till planering av danslektioner?  

- Om NEJ Varför? 

 

15. Hur ser du på dansmomentet i den nya läroplanen jämfört med den gamla läro-

planen? 

- Tycker du att det är någon skillnad? I så fall vad?  

 

16. Hur viktigt anser du att dansmomentet är inom idrottsundervisningen?  

Motivera! 


