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Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa på högstadiet ser på dans och 

hur dans gestaltas under lektionerna. 

1. Hur arbetar lärarna med dans under lektionerna? 

2. Vilka hinder och möjligheter till att förstärka dansen inom ämnet idrott och hälsa uppfattar 

lärarna att det finns? 

 

Metod 

Till studien har jag använt en halvstrukturerad kvalitativ intervju som metod. Jag har 

intervjuat sex lärare, två kvinnliga och fyra manliga från olika skolor och kommuner. Samtliga 

intervjuer har spelats in och sedan analyserats och transkriberats efter återlyssningar. 

Informationen som framkommit genom intervjuerna har analyserats utifrån ramfaktorteorin. 

 

Resultat 

Samtliga lärare har en positiv inställning till dans inom ämnet idrott och hälsa. Olika 

ramfaktorer utgör inte några direkta begränsningar för undervisningen av dans. Det är istället 

lärarna själva som skapar sina egna ramar där de möjliggör eller begränsar undervisningen. 

Lärarnas utbildning och kunskaper kring dans är en annan. Vidare visar resultatet att flertalet 

av de intervjuade lärarna arbetar med dans i samband med andra moment och undviker rena 

dansundervisningar. De största hindren respektive möjligheterna för att tydliggöra dansen 

inom ämnet idrott och hälsa ligger i utformningen av det centrala innehållet samt kunskaperna 

hos pedagogerna.  

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis visar resultatet att mer utbildning inom området dans för lärarna kan vara 

en nödvändighet för att danslektioner i dess rena form, det vill säga rena danslektioner ska 

implementeras under lektionerna i ämnet idrott och hälsa.  De olika ramfaktorerna utgjorde 

inte några direkta hinder, dock visar studien att lärarnas utbildning, tidigare erfarenheter och 

egna intresse kan ligga till grund för hur dans inkluderas eller exkluderas under lektionerna. 
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1. Inledning 
Intresset för dans kommer från egna erfarenheter av dansens betydelse i den personliga 

utvecklingen. Dans och rörelse var under min uppväxt ett moment som inte fick så mycket 

utrymme under lektionerna i idrott och hälsa. Under min utbildning på lärarhögskolan 

förstärktes mitt intresse för dans. Min vilja att förmedla min kunskap i förhållande till frågan 

om och hur dans gestaltar sig inom idrott och hälsa skapade idén till denna studie 

 

Dansen har existerat och gestaltats genom historien i olika världsdelar och kulturer. Denna 

uttrycksform har gestaltats på en mängd olika sätt och former. Dansen är en bidragande faktor 

till det kulturarv vi innehar i dagens samhälle och historien visar att dansen varit en viktig del 

av social och kulturell gemenskap (Ängquist, 2006. s. 46). 

 

Dansens historiska arv är något vi har med oss genom livet och utvecklingen inom området är 

i ständig rörelse och går långt tillbaka i tiden. I skolans läroplaner för ämnet idrott och hälsa 

står det att dans ska finnas med i innehållet av lektionerna (Lgr11). Detta grundas i att dans 

och rörelse bidrar med viktiga faktorer för att utveckla motoriska färdigheter, rörelseglädje 

och kroppskontroll som är viktiga för barnen. Vidare ämnar skolan bland annat lära ut olika 

uttrycksformer, sociala färdigheter samt utveckla elevernas självbild. Dessa kan uttryckas och 

utvecklas exempelvis genom dans och rörelse, samarbete, social kontakt och 

kroppsmedvetenhet. 

 

Barn och ungdomar har ett behov av lek och rörelse och dansen är ett moment inom idrott och 

hälsa som på ett bra sätt kan möta det behovet. Likt andra moment och övningar kan 

undervisningen bli bättre om lärare är kunnig i ämnet och tycker om att utföra det. Däri ligger 

grundidén till denna studie. Hur ser lärare inom ämnet idrott och hälsa egentligen på 

momentet dans i skolan? Är det ett moment som uppskattas av lärarna och innehar de 

tillräcklig kunskap för att på ett utvecklande och inspirerande sätt lära ut dans och rörelse? 
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2. Bakgrund 
I skoldebatten kring ämnet idrott och hälsa diskuteras huruvida läroplanens mål och kriterier 

uppföljs. Ett av läroplanens mål som är en stor plattform för elevers motoriska utveckling är 

dans och rörelse (Skolverket 2011, s. 51 ff.). Men frågan är om dans och rörelse utövas 

tillräckligt i ämnet idrott och hälsa och i så fall hur det utförs.   

 

2.1. Dansens framväxt 

I Barbro Carlis avhandling The Making and Breaking of a Female Culture (2004) beskrivs 

idrottsämnet i skolan och idrottslärarutbildningens utveckling utifrån ett genusperspektiv från 

1800- talet till slutet av 1900-talet. Fram till 1970-talet var idrottsundervisningen i skolan 

könsdelad i de senare åldrarna. Samundervisning i grundskolan infördes i ett 

jämställdhetssyfte. I avhandlingen belyser Carli skillnader mellan den kvinnliga och manliga 

kulturen som skapats genom åren av könssegregerad utbildning inom lärarprogrammet. Hon 

klargör även konsekvenserna av samundervisningen inom idrotten. I studien framgår att den 

kvinnliga utbildningen varit mer inriktad på estetik och hälsa, mindre på tävling samt mer 

varierande övningar än den manliga. Påbörjandet av samundervisning har inte utmynnat i en 

jämställd integrering gällande exempelvis aktiviteter. Samundervisning i skolan men även 

inom lärarprogrammet visar sig i undersökning gynna pojkars och män intressen. Kvinnliga 

intressen som exempelvis dans och gymnastik som det utvecklat kompetens i faller bort. 

Slutsatsen av samundervisningen inom ämnet är att kvinnornas kultur och deras intresse för 

månsidighet försummas till fördel för männens inom idrottsämnet. (Carli 2004). 

 

I en artikel av Peter G, Schantz och Johnny E, Nilsson (1990) debatteras de traditionella 

kroppsövningarna inom lärarutbildningen och skolans idrottsämne. Schantz och Nilsson 

menar att ämnet idrott och hälsa innehåller en obalanserad återspegling av 

kroppsövningsfältet i utbildningen vid GIH (Gymnastik & idrottshögskolan). För att följa 

läroplanens centrala innehåll bör utbudet av kroppsövningsfältet vara i balans med den 

estetiska/expressiva delen av fältet samt vara inom ramarna för den fysiska fostran som 

idrottsämnet innefattar (Schantz & Nilsson 1990). 
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2.2. Dansen i skolan 

Dansen har genom historien varit kvinnodominerad och setts som feminin. Detta anses vara 

en av anledningarna till dansens begränsade utrymme i skola och samhälle (Burt,1995) 

Historiskt sett har olika könsideal begränsat exempelvis pojkars deltagande i ”flickaktiga 

sammanhang” (Kane, 2006). Redan i Platons skrifter finns dokumentationer om dans som en 

karaktärsdanande verksamhet som gynnar kulturell och fysisk fostran. Under 1600-talet kom 

humanistiska strömningar som ledde till att dans blev en verksamhet inom skolan. Under 

1800-talet förlorade dansundervisningens förfinade kroppsideal status inom skolvärlden till 

följd av Linggymnastikens kraftfullt betonade kroppsideal (Ängquist, 2006. s. 47-48). 

 

Dans och rytmik fick plats i skolans gymnastikämne vid 1900-talets början och folkliga 

danslekar introducerades för att bevara kulturarvet. Dansens betydelse för skolelever har 

alltsedan mitten av 1900-talet ökat.  År 2004 intresserade sig Myndigheten för Skolutveckling 

och statens kulturråd för att ha dans som ett eget kunskapsområde inom skolan. Detta intresse 

har sedan 2004 varit detsamma (Ängquist, 2006. s.46- 49). 

 

2.3. Läroplaner och kursplaner 

Den första dokumenterade ansatsen till att introducera dans i skolan uppkom i Berlin 1904 av 

Isadora Duncan. Duncan arbetade för barns rätt till dans och menade att en utbildning som 

inte innefattar dans inte är en komplett utbildning (Boman, 1993). 

 

Under 1960-70 talen tog privatskolor hand om undervisningen av dans i skolan. I Lgr 60 står 

det följande beskrivet i kriterierna för gymnastikundervisningen (Grönlund och Wigert, 2004). 

 

 Gymnastiken ska innefatta Svenska och utländska folkdanser. 

 Enkel form av sällskapsdans (där så befinns lämpligt och läraren har 

 förutsättning för sådan undervisning) (Grönlund och Wigert, s. 345). 

 

Efter Lgr 60 har dans även haft sin plats i Lgr 80, Lpo 94 och nu även i Lgr 11. Då dansen har 

förändrats och utvecklats med tiden så har även utformningen av innehållet för dans inom 

idrott i skolan gjort det. 
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I Lpo-94 beskrivs att barn och ungdomar behöver utveckla kunskaper om kroppens funktioner 

och sambandet mellan fysisk aktivitet och fysiskt och psykiskt välbefinnande. Att utveckla 

allsidiga rörelseaktiviteter är centralt i ämnet och dans beskrivs som något eleverna måste 

bekanta sig med och ha kunskaper om. ”Eleven skall kunna delta i lek, dans, idrott och andra 

aktiviteter och kunna utföra lämpliga rörelseuppgifter” (Skolverket, 2001). 

 

Lpo- 94 motiverar varför man ska undervisa dans i skolan. 

En positiv upplevelse av rörelse och rytm är i sin tur en grund för individuella 

och kollektiva övningar och främjar på så sätt så väl den improvisatoriska och 

estetiska som den motoriska förmågan (Lpo 94). 

 

I kursplanen för idrott och hälsa (Skolverket 2011) beskrivs att undervisningen ska syfta till 

att utveckla allsidiga rörelseförmågor. Eleverna ska utveckla kunskaper om vad som påverkar 

den fysiska förmågan samt den egna hälsan genom hela livet. Eleverna ska även genomföra 

och värdera olika rörelseaktiviteter samt utveckla sin samarbetsförmåga och 

kroppsuppfattning. I kursplanen återfinns målen för årskurs 6-9: 

 

 Elever ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och 

 utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, 

 rytmik, dans och skapande ska vara inslag i skolans verksamhet. 

   

 Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som 

 ger trygghet och vilja och lust att lära.  

  

 Traditionella och moderna danser samt rörelse och träningsprogram 

  till musik. 

   

 Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter samt danser 

  och rörelser till musik (Skolverket 2011, s. 29-30). 
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I Både Lpo 94 och Lgr11 betonas utvecklandet av kunskaper i ämnet idrott och hälsas olika 

delar. En skillnad är att man i Lgr 11 tydligare och mer utförligt än tidigare beskriver 

kunskapskraven. Detta förtydligar dansens roll och betydelse inom ämnet idrott och hälsa i 

skolan. 

 

2.4 Dansens betydelse 

Forskare menar att idrott och estetiska ämnen ofta står i motsatsförhållande till varandra. Dans 

inom ämnet idrott och hälsa syftar vanligtvis till den fysiska aspekten istället för de estetiska 

kvalitéerna (Gard, 2006, s. 36). En återkommande fråga i en lärares arbete med undervisning 

inom dans handlar om att finna balansen mellan olika pedagogiska förhållningssätt. 

Undervisningen bör ha ett utbildningssyfte med kompetensutveckling men även förmedla den 

traditionella konstformen och kulturarvet (Styrke, 2010, s. 12 ). 

 

Susanne Wolmesjö menar att rörelse kan underlätta inlärningen, öka kreativiteten, sänka 

stressnivån, förbättra koordinationen och öka självkänslan. Wolmesjö beskriver även hur den 

inre balansen skapas genom rörelser och bidrar till ökad koncentration (Wolmesjö, 2002. s. 7). 

 

Detta stöds och utvecklas i boken Att känna rörelse (2005) av Elisabet Sjöstedt- Edelholm 

och Anne Wigert som också tar upp frågan om varför man ska undervisa i dans. De menar att 

syftet med att ha dansundervisning är att eleverna ska utveckla en kinestetisk medvetenhet, 

det vill säga en förmåga att känna rörelse. De menar även att det är viktigt att utveckla den 

inre känslan för rörelse och inte bara se på rörelsen utifrån (Sjöstedt- Edelholm och Wigert, 

2005. s. 11). Vidare är målet med dansundervisningen även att ge eleverna ett kroppsspråk för 

att lära sig förstå, uppskatta och använda sina egna förutsättningar. Det är som sagt viktigt att 

låta eleverna få möjlighet att uttrycka sig genom dans (Ibid, s. 25). 

 

Dans är en aktivitet som ökar samspelet mellan olika människor. Sett utifrån ett 

genusperspektiv kan dans fungera som en bro mellan pojkar och flickor där blygsamheten 

inför det motsatta könet bearbetas och där killar och tjejer kommer närmare varandra 

(Änquist, 2006. s. 31-35). Detta förstärks även av Lundvall och Meckbach (2007, s. 103) som 

menar att kommunikation genom rörelse är bland de äldsta formerna av mänskligt samspel. 
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I boken Dansande ungdom fortsätter Lisa Ängquist att beskriva fördelarna med att undervisa 

dans och dess betydelse. Egenskaper som lekfullhet, naivitet och frihet framhävs och eleven 

får i dansen vara vem de själva vill (Ängquist, 2006. s. 53). Vidare skriver Ängquist att 

självutvecklingen är en del av dansen funktioner. En annan är den kulturella medvetenheten. 

Många danser härstammar från och sammankopplas med kulturella högtider (Ibid, s. 42). 

Det är viktigt att man som lärare är medveten om syftet med dans och vad den bidrar med när 

det gäller elevernas motoriska utveckling och kroppsuppfattning. I och med den kunskapen 

bör dans få större utrymme i undervisningen menar Emma Kayser som gjort en studie om hur 

lärare ser på dans i ämnet idrott och hälsa (Kayser, 2006). Ytterligare en forskare som stärker 

synen på dans betonar dansens betydelse inom ämnet idrott och hälsa är Gertrud Ericson. I 

boken Dans på schemat  beskriver hon hur dansen är en viktig del i barnens motoriska 

träning. Dans behövs för att träna och automatisera grovmotoriska rörelser som att gå, 

springa, hoppa och balansera (Ericson, 2006. s. 11).  

 

2.5. Skolinspektionen 

I en rapport 2010-08-30 från Skolinspektionens flygande tillsyn redovisas ett resultat av 

ämnet idrott och hälsa med inriktning mot skolhuvudmäns och skolors insatser för 

grundskolans årskurser 7 till 9 ( Skolinspektionen 2010). I skolinspektionens granskning av 

ämnet idrott och hälsa fann man att ämnet innehöll mycket idrott men bara lite hälsa. 

Aktiviteter som dans, estetiska rörelseuttryck, hantering av nödsituationer samt friluftsliv och 

orientering utfördes sällan, även fast dessa begrepp tydligt beskrivs i kursplanen som viktiga 

för ämnet. (Skolinspektionen 2010) 

Att bollsporter dominerar kan leda till att elever som har andra intressen än bollsport inte får 

sina intressen bemötta. Att variationen på lektionerna är liten betyder att kursplanen inte alltid 

följs, vilket kan leda till att betygssättningen inte utgår från betygskriterierna. Idrott och hälsa 

är ett skolämne som genom åren fått förändrat innehåll från ett rekreationsämne till ett ämne 

där kunskapsutveckling och lärande ska stå i centrum likt andra ämnen. Den bredd som 

kursplanen anger kom inte till uttryck i vad som verkligen hände under lektionerna 

(Skolinspektionen 2010). 

 

I en kvalitetsgranskning utförd 2012 rapporterar Skolinspektionen att undervisningen i ämnet 

idrott och hälsa för årskurserna 6 till 9 har en lös koppling till kursplanen i idrott och hälsa. 
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Detta kan skapa sämre förutsättningar för en likvärdig utbildning för eleverna. 

(Skolinspektionen 2012)  

 

Undervisningen visar även en slagsida mot kunskapsområdet rörelse som är en del av 

utbildningsområdets moment. Detta indikerar att det är mycket tveksamt om eleverna ges 

möjlighet att uppnå samtliga kunskapskrav i kursplanen för ämnet idrott och hälsa 

(Skolinspektionen 2012). 

 

Likt den tidigare rapporten bedöms eleverna inte alltid efter kunskapskraven. Det förekommer 

ofta bedömningar utifrån prestation vid enskilda tillfällen. Det är utifrån kvalitativa aspekter 

viktigt att skolorna använder lärare som har utbildning för att undervisa i idrott och hälsa. 

Vidare tar utbildade lärare större hänsyn till att  främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper. Ett av kvalitetsgranskningens tydligaste resultat är att eleverna sällan vet vad de 

förväntas lära sig och vad de ska kunna i ämnet. Lärare som har ämnesutbildning i idrott och 

hälsa och tillgång till kompetensutveckling anpassar bland annat i större utsträckning 

undervisningen till elevernas erfarenheter och behov. Eleverna ges också större utrymme att 

reflektera över sitt lärande. (Skolinspektionen 2012) 

2.6. Innebörden av dans 

Anna Lindqvist skriver i sin avhandling Dans i skolan att forskare menar att idrott och 

estetiska ämnen ofta står i motsats till varandra. Dans inom ämnet idrott och hälsa syftar 

vanligtvis till den fysiska aspekten istället för de estetiska kvalitéerna (Lindqvist 2010). 

Dansen innehåller visuell exponering som eleverna i grundskolan kan vara obekväma i att 

utsätta sig för. Dock kan tydliga beröringspunkter urskiljas mellan undervisning i dans och 

idrottsundervisningen i form av visuell exponering. Dans handlar om rörelser med kroppen 

och flyter på under lektionerna då läraren vägleder och visar barnen genom olika moment. 

Likt den övriga idrottsundervisningen framhäver även danslärare känslan av lust och glädje 

för barnen.  

Vidare framhåller lärarna i denna studie attribut som skapande, kreativitet, fantasi, inlevelse 

och kulturell förståelse, som viktiga delar i elevernas undervisning som dansen likt andra 

idrottsaktiviteter bidrar med. Dessa attribut hjälper eleverna att stärka sina existentiella 
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dimensioner; jaget, självkänslan och självförtroendet. För att få eleverna att känna sig 

bekväma med dansens olika rörelsemoment i undervisningen bör lärarna reflektera över 

undervisningens innehåll, på vilket sätt man lär ut, vilka frågor man ställer till barnen, vilken 

respons som ges samt vilka teman och danser som utförs (Lindqvist, 2010, s. 114). 

 

3. Teoretiskt perspektiv 

Denna studie ämnar undersöka hur lärare i högstadiet mellan år 6 till 9 ser på dans, hur de 

arbetar med dans i ämnet idrott och hälsa samt vilka svårigheter respektive möjligheter som 

lärarna finner i utformningen av dans i sin undervisning. Nedan kommer jag att beskriva 

ramfaktorteorin och använda den som stöd i analysen. 

 

3.1 Ramfaktorer 

Ramfaktorteorin introducerades 1967 av Urban Dahllöf mot decentralisering och 

målsstyrning. ( Dahllöf 1967) Teorin har sedan utvecklats av Ulf P Lundgren med olika 

”ramar” som ska hjälpa och underlätta för i läraren i undervisningen och lättare ge ett resultat 

(Löwing, 2004. s. 52f). 

 

Lundgren menar att undervisningen rättar sig efter vissa ramar när den gestaltas. Dessa ramar 

har utformats efter samhällets behov och krav på utbildning och är faktorer som ligger utanför 

lärarens kontroll vilket kan begränsa undervisningssituationen (Lundgren, 1994. s. 23-36). 

Lundgren delar in ramfaktorerna i konstitutionella, organisatoriska, ekonomiska och fysiska 

resurser.  Den konstitutionella delen inrymmer exempelvis skollagen, den organisatoriska 

innefattar tidsfördelning och storlek av klasser i relation till de ekonomiska resurserna. De 

fysiska ramarna innefattar material och skolbyggnader (Ibid, s. 233-235). 

 

Dessa ramar förmedlar Lundgren sedan från ett lärarperspektiv. Han delar in ramfaktorerna i 

ramar som syftar till läroplanens mål i relation till den uppskattade tiden det skulle ta att 

utföra dem, vilket kan ses som en ram för undervisningsprocessen (Ibid, s. 42-43).  
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3.2 Utveckling av ramfaktorteorin 

Lindblad, Linde och Näslund (1999) utformade en alternativ form av ramfaktorteorin där 

lärare och elever får en viktigare roll, ett exempel på detta är relationen mellan ramfaktorer 

och elevernas praktiska förnuft som författarna menar har stor betydelse. Förnuftet syftar till 

att lärarna utför rimliga bedömningar av kursens omfattning, det vill säga att en förnuftig 

handling tolkas utifrån de ramfaktorer som styr handlingen (Lundgren, 1983. s. 236). 

Ytterligare ett perspektiv på ramfaktorer är ”fasta och rörliga”. Fasta faktorer är de som inte 

kan förändras som exempelvis lokaler och styrdokument. Rörliga ramar kan exempelvis vara 

undervisningsmaterial, arbetssätt och arbetsformer. Löwing menar att faktorerna blir ”fasta 

och rörliga” beroende på vilket tidsperspektiv de ses ifrån (Löwing, 2004. s. 73- 84). 

 

Lindblad och Sahlström beskriver i en artikelserie undervisningen som en socialt konstruerad 

process. De menar att det i relation till yttre faktorer även finns inre faktorer som skapas och 

styr i klassrummen. De undersöker hur begränsningarna i bänkarbete och 

helklassundervisning kan ses som inre ramar för att undersöka hur yttre faktorer påverkar 

inlärning och social interaktion bland eleverna. Resultatet visar att eleverna ges större 

möjligheter att var aktiva, mer frihet och mer ansvar vid bänkarbete. Eleverna skapar i dessa 

situationer ett socialt nätverk och bänkkamraten kan här agera som en hjälp. I denna 

undersökning lyfts socialt nätverk, interaktion med kamraten bredvid och deltagarroller fram 

som inre faktorer. 

 

Ramfaktorteorin kan hjälpa till att belysa vad som egentligen styr och i vilken grad det gör 

det. I planeringen av undervisningen är ramfaktorer en bra metod att använda sig av. I 

föreliggande arbete kommer både grunden och utvecklingen användas som analysmaterial för 

att se hur/om dessa utformade ramar påverkar undervisningsprocesserna utifrån ett 

lärarperspektiv (Lindblad & Sahlström, 1999. s. 74-81). 

 

4 Syfte och frågeställningar 

4.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka högstadielärares inställning till dans i skolämnet idrott 

och hälsa och hur dans gestaltas under lektionerna. Detta ger följande frågeställningar: 
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1. Hur arbetar lärarna med dans under lektionerna i idrott och hälsa? 

2. Vilka hinder och möjligheter till att genomföra dans inom ämnet idrott och hälsa uppfattar 

lärarna att det finns? 

 

5. Metod 

5.1 Val av metod 

Inför denna studie där målet är att på ett djupare plan förstå lärares syn på dans har jag sökt 

bland olika litteraturkällor för att kunna fastställa vilken metod och struktur som är lämplig. 

Jag kom fram till att den kvalitativa intervjumetoden passade bäst och kommer nedan att 

beskriva grunderna till valet samt processen kring arbetsgången. 

 

Intervjuerna till studien utfördes med kvalitativ intervjumetod. Valet av intervju som metod 

föll på att möjligheten till följdfrågor under intervjuerna finns, vilket kan ge mer utvecklade 

svar. Valet av metod grundas även på studiens ansats (Trots, 2001, s. 15-16). Syftet med att 

välja en kvalitativ intervju som forskningsmetod är att kunna se forskningsområdet utifrån 

undersökningssubjektets synvinkel (Kvale & Brinkman, 2009, s. 16-17). Studien utgår ifrån 

ett lärarperspektiv. Syftet är att få en ökad förståelse kring hur lärare ser på, resonerar kring 

samt genomför dans i skolan. 

 

Intervjuformen är en halvstrukturerad intervjuform och innebär att frågorna är öppna och kan 

komma slumpvis vilket ger utrymme för djupare diskussion. Den halvstrukturerade metoden 

inger även en viss säkerhet och det är lättare att likställa intervjuerna med varandra i efterhand 

(Jacobsen, 1993, s. 18-20). 

En halvstrukturerad metod kan definieras enligt följande; En intervju med målet att erhålla 

beskrivningar av intervjupersonernas livsvärld i syfte att tolka innebörden av de beskrivna 

fenomenen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 19). 

 

Vidare beskrivs det som ett vardagssamtal, fast med en viss form av struktur, teknik och syfte 

(ibid, s. 42-43). Kvale & Brinkman förmedlar även möjligheten till att komma åt den levda 

vardagsvärlden genom en kvalitativ forskningsintervju (ibid, s. 44-45). Den kvalitativa 

forskningsintervjun ämnar motsvara både meningsplanet och faktaplanet. Detta innebär att 
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man måste uppmärksamma vad som sägs mellan raderna samt lyssna till de explicita 

beskrivningar och åsikter som förmedlas (ibid, s. 45-46). 

 

5.2 Urval 

Intervjuerna utfördes på sex olika högstadieskolor utspridda i Stockholmsområdet. Skolorna 

som valdes ut återfinns i Skärholmen, Botkyrka, Södermalm, Huddinge och Tyresö. Två av 

skolorna är friskolor och fyra kommunala. I urvalet av intervjupersoner fanns en viss 

bekvämlighetsaspekt då de flesta informanterna är personer som jag haft kontakt med 

tidigare. Bland valet av skolor är två av dem tidigare arbetsplatser och en är där min 

verksamhetsförlagda utbildning utförts. Målet var att intervjua åtta lärare men det blev ett 

bortfall då två tackade nej till intervjun av personliga skäl. Bland intervjupersonerna var två 

personer kvinnor och fyra personer män. 

 

Valet av sex lärare grundas på Kvale & Brinkman som menar på att man bör utföra det antal 

intervjuer som behövs för att ge svar på det som eftersträvas (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

128-129). 

5.3 Etiska ställningstaganden 

Inför intervjuerna till denna studie beaktades de forskningsetiska principerna som 

vetenskapsrådet upplyser om. Dessa principer innefattar samtyckekravet, informationskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 3). 

 

Samtyckekravet innebär att deltagarna får en förfrågan om att delta och ger sitt samtycke 

genom att medverka så länge de behagar (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Både innan och under 

intervjuerna informerades samtliga informanter om att de när som helst kunde avbryta 

intervjun och sin medverkan, enligt informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 4-6). 

Innan intervjuerna informerades de även enligt konfidentialitetskravets normer om att inga 

namn eller annan personlig information skulle användas i studien. Slutligen klargjordes att all 

information och allt material enbart skulle användas i denna studie och raderas efter studiens 

slut, enligt nyttjandekravet (ibid, s.14-15). 
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Vid förberedelserna till intervjuerna samt under intervjuerna följde jag Vetenskapsrådet 

samtliga delar och informerade deltagarna om studiens syfte, anonymitet och databearbetning 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6-15). 

 

Då de forskningsetiska principerna följts och syftet avgränsats och konkretiserats, samt att 

metoden som valts är flexibel så ökar tillförlitligheten och validiteten för studien. Då antalet 

intervjuade personer är begränsat till sex stycken kan inte en generalisering av området göras 

(Dalen, 2007). Syftet med intervjuerna var att undersöka och få en djupare förståelse för hur 

lärarna ser på dans inom ämnet idrott och hälsa i högstadiet. Variationen av urvalet bland 

informanter med olika utbildning och erfarenheter är en stärkande faktor för arbetet och ökar 

validiteten. Det ger en bredare överblick för hur lärare ser på och undervisar i dans inom 

ämnet idrott och hälsa trots så få intervjuade lärare. 

 

 

5.4 Genomförande 

När upplägget arbetats fram kontaktades samtliga lärare som skulle intervjuas. Information 

om studien gavs och en fråga om att intervjua dem och använda deras svar som underlag för 

analys av studien ställdes. Då lärarna bekräftat sin medverkan förklarades studiens syfte och 

vilka typer av frågor som skulle ställas. Sedan frågades de även om de godkände att 

intervjuerna spelades in för att kunna transkribera deras svar korrekt. Samtliga lärare tillät och 

godkände inspelning av intervjuerna. Sedan bestämdes träff med var och en av lärarna för att 

genomföra intervjuerna.  Varje intervju tog mellan fyrtiofem till sextio minuter. Efter 

intervjuerna som genomfördes i respektive informants arbetsrum på skolan transkriberades 

dessa och iordningsställdes för analysarbetet. 

5.5 Databearbetning 

Inför intervjuerna har stöd från litteraturen hafts i åtanke för hur kvalitativa intervjuer 

genomförs. Detta underlättar den kvalitativa intervjun då informantens egna ord kan 

återberättas (Dalen, 2007). Genom att återlyssna på inspelningar som gjorts har 

sammanställning utförts. Med hjälp av den litteratur som använts i studien har svaren sedan 

analyserats för en slutlig översikt. Avsikten var att ta ut det mest substantiella från respektive 

intervju, det vill säga det som svarade på frågeställningarna. Sedan analyserades svaren i 

relation till frågeställningarna med syftet att finna likvärdigheter och skillnader. 
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5.6 Tillförlitlighetsfrågor 

För att göra studien tillförlitlig har en del aspekter hafts i åtanke inför studien. Validitet är 

något som anknyter till sanningen i påståenden. Ett giltigt resonemang är något som går att 

försvara, motivera och övertyga. Validiteten syftar till att den valda metoden undersöker det 

studien ämnar undersöka. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 259-26).  

 

För att ytterligare stärka validiteten gjordes det strategiska valet att använda en 

halvstrukturerad intervjumetod som gav möjlighet att följa upp frågorna och få mer ingående 

och utvecklade svar (Patel & Davidsson, 2003, s. 97-99).  

 

Reliabilitet är ett begrepp som innefattar forskningsresultatens struktur och tillförlitlighet samt 

om resultatet kan återges av andra forskare (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 264-265). 

Frågorna till intervjuerna konstruerades efter frågeställningarna och för att ordagrant kunna 

återberätta intervjuerna och analysera dem har inspelningar till samtliga intervjuer utförts och 

därefter transkriberats. Detta stärker trovärdigheten och rimligheten i studien.  

 

Slutligen visar sig rimligheten i studien då resultatet utgått ifrån frågeställningarna och syftet 

som sedan tolkats utifrån ett eget perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 264). 
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6. Resultat  
 

Nedan sammanställs de svar som framkommit från intervjuerna. Svaren är utformade utifrån 

mina frågeställningar och informanterna benämns L1 - L6 

 

Frågeställningar 

 

1. Hur arbetar lärarna med dans under lektionerna i idrott och hälsa? 

2. Vilka hinder och möjligheter till att genomföra dans inom ämnet idrott och hälsa uppfattar 

lärarna att det finns? 

 

Kort presentation av informanterna 

Lärare 1 utbildad på Lärarhögskolan i Stockholm, tog examen 1980 och har arbetat på samma 

skola i 32 år. Han är även föreningskonsulent och innehar samtliga steg inom 

tränarutbildningen för fotboll. 

Lärare 2 tog sin examen på Lärarhögskolan 2010. 

Lärare 3 tog examen 1997. Hon studerade den första delen av utbildningen på 

Llärarhögskolan, den andra delen av utbildningen på GIH och har arbetat på sin nuvarande 

skola i tio år. 

Lärare 4 utbildad på GIH och tog examen 2007. Han har arbetat på samma skola i 5 år. 

Lärare 5 utbildad på Lärarhögskolan och tog examen 2008. Hon har arbetat på sin nuvarande 

skola i tre år. Hon har en gedigen idrottsbakgrund och har spelat fotboll på hög nivå. 

Lärare 6 tog examen på Lärarhögskolan 2002 och har arbetat på sin nuvarande arbetsplats i 

sju år. 

 

 

 

6.1. Lärarnas implementering av dans under lektionerna   
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L1 anser att dansen är ett väldigt bra redskap att använda sig av för mångsidig 

rörelsestimulans och menar att:   

 Det finns många olika moment som kan utföras som har med dans och 

rörelse att göra  

 

 

Vidare uppfattar L1 det som att kunskap om traditionella danser är ett krav men menar att 

rörelse och koordinationsmoment kan införas i övningar som inte är rena danser.  

Grundmotoriska färdigheter, koordination och rörelse beskrivs av L1 som tre moment som 

används för att sedan underlätta dansundervisningen. Han implementerar även dansmoment 

genom att ha uppvärmning till musik med olika koordinationsövningar för att öka 

rörelsekunskaper och den egna kroppskontrollen hos eleverna.   

L2 beskriver att han använder begreppet ”rörelse till musik” då området är så stort. 

Användning av musik i undervisningen bidrar till att eleverna rör sig på ett mer levande sätt. 

Elever uppskattar musiken och det blir lättare att implementera olika dansmoment. Vidare 

använder sig L2 av lekar som består av moment som takt, rytm och rörelse till musik som ger 

eleverna en bredare rörelse kunskap och utvecklar individen. 

L3 använder aerobics, ringdanser, drama och illustrationer av saker som ska tolkas till musik i 

dansområdet. Hon framhåller att: 

 Jag gör det för att ge eleverna en allsidig rörelseförmåga. Den teatraliska delen 
 uppskattas mest av eleverna och är effektiv upplever jag 

 

L4 beskriver hur eleverna genom dans får sin fysiska aktivitet och samtidigt integreras med 

varandra. Genom musiken lär sig eleverna att tolka rytmer och utveckla sin rörelseförmåga 

vilket kan stärka självförtroendet och självkänslan.  

L5. menar att dans innefattar många delar som är viktiga för barnens utveckling och kan 

utföras på olika sätt. Attribut som koordination, rörelse och dent sociala förmåga kan 

integreras med andra moment. Hon använder olika rörelsemoment för att ge eleverna en 

möjlighet till allsidig utveckling men försöker även ta in olika danskulturer i undervisningen, 

exempelvis afrikansk dans eller streetdance. Sedan är valet av musik till momenten en stor del 

som lär barnen tolka takter och rytmer. 
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L6  säger sig ofta ha inslag av dans under sina lektioner, men har även rena danslektioner. 

Genom att bygga upp kunskaperna i mindre steg med exempelvis olika koordinationsövningar 

blir övergången till rena danser lättare för eleverna menar han. Dessa moment bedriver han 

oftast genom att ha uppvärmning till musik där eleverna får utvecklas i dans och rörelse 

omedvetet. 

6.2 Hinder och möjligheter till att genomföra dans inom ämnet idrott och hälsa  

 L1 anser att dans och rörelse har fått en tydligare och mer central roll i den nya läroplanen än 

den förra som mer öppnade för egen tolkning. Vidare menar han att dansen idag är mer 

utvecklad, dynamisk och allsidig jämfört med förr.   

 Dansen utvecklas vilket gör den mer aktuell och intressant för eleverna.  

 L1 menar även att dans också är ett bra socialt forum för eleverna, både på individ och på 

gruppnivå vilket han anser vara viktigt att framföra till eleverna. Problem med dans 

upplever han kommer främst från killarna. Ofta ser de dans som något feminint och har inte 

blivit introducerade till det tidigare. De känner sig förmodligen osäkra och vill många gånger 

inte delta. L1 menar även att hans egen kunskap inom området dans generellt är för dåligt, 

och säger att han ofta och gärna tar hjälp av dansinstruktörer från Danshögskolan för att få en 

bättre undervisning och förhoppning om ett utvecklat intresse hos eleverna.  

L2 anser att dansen generellt har en för liten roll i ämnet och fortsätter: 

Det bottnar i att läraren måste inneha en trygghet som enligt mig krävs för att lära ut dans eller att 

dansa. Jag ser rörelse till musik som ett väldigt nyttigt redskap i undervisningen. Eleverna vill många 

gånger inte delta. Jag tror att detta har att göra med deras självförtroende att göra, att de inte känner sig 

bekväma med att röra sig på ett nytt sätt.  

Vidare menar L2 att dans eller rörelse till musiken har en mer central roll i Lgr 11 än tidigare 

kursplaner. L2 talar även om avsaknaden av dans under sin egen skolgång och antyder att 

dans är ett relativt nyväckt område i skolverksamheten trots att det funnits med en längre tid i 

läroplanerna. 

L2 beskriver sina kunskaper inom området dans som begränsade men menar ändå att de 

räcker för att svara upp till målen: En utbildning kring de lite modernare danserna 

gynnar mig och eleverna.  
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L2 menar vidare att tillgång till musik, kunskap och en yta att träna på är allt som behövs för 

att bedriva lektioner inom området dans. 

Även L3. tycker att Lgr 11 är tydligare än sina föregångare vilket underlättar. Hon menar att 

dansen har en viktig roll för motorisk utveckling, kroppsuppfattning och social kompetens. 

Det är också ett moment som kan integreras med andra ämnen. Vidare poängterar hon att 

övningar som innefattar gemenskap, gruppkänsla och motoriska färdigheter i synnerhet kan 

användas för att förstärka dansen.  Viktigast menar hon är att man som lärare innehar 

grundkunskaper i olika dansstilar samt att rätt musik används för att kunna lära ut olika stilar 

och tolkning av toner och rytmer. Därefter är den egna fantasin den enda begränsningen. 

L4 tror att dansen negligeras av en del lärare då flera elevgrupper protesterar mot dans i 

undervisningen. Genom att integrera dans och rörelse med andra moment tror han att 

övergången till en ökad acceptans för momentet dans kan bli lättare. Även L4 menar att det i 

Lgr 11 tydligare än tidigare framgår att dans ingår vilket ökar trycket på lärarna att undervisa i 

momentet. Vidare menar han att obekvämligheten hos många lärare inför momentet dans 

utmynnar i att många lärare hoppar över det: 

 Lärarens engagemang för dans är det viktigaste för att  

 undervisningen ska bli bra. 

Vidare anser sig L4 inneha baskunskaper och en okej kvalité i dans, men skulle gärna vilja 

utvecklas. Genom att börja med lättare steg och rytmer tror han att det kan bli lättare att 

implementera dans.  

L5 menar också att dans står tydligt beskrivet i läroplanen, dock ligger problemet i att lärare 

väljer att avstå från att undervisa i dans. Att lärarens kunskaper är viktiga för undervisningens 

kvalité menar hon är viktigt. Kunskaper i dans innehar hon, dock vill hon utveckla förmågan 

att förmedla danserna, lära sig strategier för hur man ska stegra nivåerna och gå vidare med 

påbyggnadsmoment.  

L6 anser likt de andra att lärarna måste ha tryggheten och förmågan att förmedla dans vilket 

är viktig för hur dansen mottags av eleverna. Han beskriver sig själv som kunnig med ett stort 

intresse för dans och upplever därför att han kan undervisa inom momentet utan problem. 
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7.  Analys av resultatet 
 

I resultatet framgår det att olika faktorer spelar roll för undervisningens planering, omfattning 

och genomförande. Genom att se resultatet ur ett ramfaktorperspektiv kan flera 

beröringspunkter utläsas. 

 

Det visar sig att samtliga lärare tar hänsyn till och planerar sin undervisning efter läroplanen 

och dess kursinnehåll.  

 

…jag strävar efter att planera och genomföra min undervisning efter läroplanen (L2). 

 

Lärarna anpassar sig därmed och tar hjälp av de ramar som utformats för att underlätta 

undervisningsprocessen (Löwing, 2004, s. 52). De fasta ramarna innefattar bland annat 

lokaler och styrdokument, det vill säga saker som inte går att ändra. De rörliga ramarna 

innefattar bland annat arbetsmetod och material. Hur lärarna väljer att arbeta med dessa ramar 

kan begränsa eller bidra till elevernas utveckling av dans i ämnet idrott och hälsa. 

Resultatet visar att lärarna i teorin ämnar ge eleverna en varierande undervisningsmiljö för 

dans med olika direktiv och integreringar av olika moment inom ämnet idrott och hälsa. På så 

vis tillämpas och används de fasta och rörliga ramarna. 

 

Dansen har en viktig roll för motorisk utveckling, kroppsuppfattning och 

socialkompetens. Det är också ett moment som kan integreras med andra ämnen (L3). 

 

De konstitutionella, organisatoriska, ekonomiska och fysiska resurserna är ramar som 

utformats efter samhällets krav och skolpolitikers syn på innehåll i verksamheten. Resultatet 

visar att informanternas idrottsliga bakgrund kan ha betydelse för hur utformning av 

innehållet för dans inom ämnet idrott och hälsa återspeglas. Vidare visar resultatet att 

informanternas till viss del begränsas av de yttre ramar som ges men att de samtidigt skapar 

och utformar sina egna ramar. (Lundgren, 1994. s. 23-36)  

 

I uppbyggnaden av en läromiljö finns det både fasta och rörliga ramar att ta hänsyn till 

(Löwing, 2004. s. 73-84). Resultatet visar att det kan finnas skillnader i det praktiska 

utförandet mellan informanterna jämfört med deras beskrivna planering av dans inom idrott 

och hälsa. I och med detta kan det även finnas olika ramar för undervisnigen bland lärarna likt 

Lundgrens (1994) beskrivning. 
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Sett ur ett lärarperspektiv utformas och planeras undervisningen enligt läroplanens mål, det 

vill säga som en undervisningsprocess (Ibid, 1994. s. 42-43). Resultatet visar att 

informanterna arbetar med momentet dans på olika vis. Flera av informanterna väljer i sin 

planering och utförande att få in andra moment i samband med dans som exempelvis 

rörelseövningar, gymnastik och koordinationsövningar istället för rena danser.  

 

Jag använder mig mycket av aerobics, ringdanser, drama och illustrationer av saker som 

ska tolkas till musik i dansområdet (L3). 

 

Vid en närmare titt på lärarnas olika bakgrunder kan skillnader utläsas. Bland de lärare som 

väljer att införa andra moment i samband med dans har samtliga en bakgrund inom bollsport. 

Resultatet ger en antydan om att informanternas bakgrund och utbildning möjligen kan vara 

av betydelse för hur undervisningen i dans utformas och vilket innehåll den får (Lindblad & 

Sahlström, 1999. s. 80-84). 

 

Flera av informanterna beskriver färdigheter som dansen bidrar med generellt som 

exempelvis allsidiga rörelser, koordination och motorisk träning. En tolkning av resultatet kan 

vara att lärarna vill arbeta mot att samtliga elever utvecklar grundkunskaper inom området 

dans och inte specifika färdigheter. Om lärarna har alla elevers lika utveckling som mål bildas 

en grupp av svagare elever. Elever med förkunskaper blir lidande och svårare moment 

försummas (Lundgren, 1983. s. 332). 

 

Ytterligare ett redskap som visade sig vara en viktig faktor var musiken. Samtliga lärare i 

studien ansåg att musik var ett viktigt redskap för undervisning av dans och föll inom de 

fysiska ramarna. Samtliga informanter hade tillgång till musik och menade att andra redskap 

inte var nödvändiga för undervisning av dans, vilket visar att de ekonomiska ramarna inte var 

en störande faktor. Lundgren (1993) delar in ramfaktorerna i fyra delar och detta kan relateras 

till fysiska ramar som även omfattar exempelvis material och byggnader (Ibid, s. 233-235). 

Elevantal och tidsfördelning enligt de organisatoriska ramarna var inte något problem för 

informanterna. Resultatet visar en gemensam uppfattning hos informanterna där det anser att 

de organisatoriskt fungerar väl. 

 

Resultatet visar även att informanterna låter eleverna interagera med varandra. 



24 

 

 

Jag låter även eleverna två och två komponera ett eget rörelseschema som de sedan lär 

ut till klassen (L1). 

 

Detta kan leda till att eleverna lär av varandra och utvecklas genom interaktionen istället för 

att enbart lyssna till lärarens direktiv. Läraren sätter upp mål för lektionerna och skapar 

därmed ramar för uppläget. Omgivning och direktiv som ges för upplägget skapar yttre 

faktorer som eleverna ska anpassa sig till. Genom att låta eleverna interagera med varandra 

ges en möjlighet till att utveckla inre faktorer både individuellt men även gemensamt 

(Lindblad & Sahlström, 1999. s. 74-81). Lärarens roll kan alltså ha en avgörande faktor för 

vilka ramar som skapas för eleverna i undervisningsmiljön.  
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8. Diskussion 
 

Redan i Platons dokumentationer har dans beskrivits som en estetisk, kulturell och fysisk 

fostran (Änquist, 2006. s. 47-48). I läroplaner så långt bak som till Lgr 60 står dans med som 

ett innehåll i gymnastikundervisningen (Grönlund & Wigert, 2004. s 345). I dagens läroplan 

Lgr 11 har dans och rörelse sin tydliga plats och är också framskriven som ett centralt 

innehåll. Studien visar att lärarna anser att dans har fått en tydligare roll i den nya läroplanen i 

jämförelse med den äldre (Lpo 94) som lämnade utrymme för egen tolkning. Drama, rytmik, 

dans, känslor, skapande och stämningar är alla attribut som beskrivs i det centrala innehållet i 

den nya läroplanen (Skolverket 2011, s. 29-30). 

 

Utifrån lärarnas beskrivningar är min tolkning att samtliga lärare teoretiskt sett anser att dans 

och rörelse är en självklar del av undervisningsupplägget. Definitionen av hur dans ska 

gestaltas varierade men samtliga informanter menade att dans och rörelse kan implementeras i 

flertalet övningar utanför området dans. Flertalet lärare ansåg även att genom olika 

rörelsemoment utvecklas en inre trygghet och känsla för rörelse vilket förstärks av Edelholm 

& Wigert (2005, s. 11). Vidare nämnde lärarna att dans och rörelse utvecklar de 

grovmotoriska färdigheterna. Här kan en parallell till Emma Kayser (2006 s. 10-11) dras som 

menar att dans behövs för att träna och automatisera grovmotoriska rörelser. Resultatet visar 

även att lärarna anser att dans kan stärka den positiva självbilden och utveckla den sociala 

gemenskapen (Lundvall & Meckbach, 2007, s 103). Vidare visar resultatet att samtliga lärare i 

studien ser positivt på dans som delområde inom ämnet och nämner flera färdigheter som 

utvecklas vid utövandet av dans (Ängquist, 2006, s. 53). 

 

 Det framgår även att dansens roll i kursplanen för ämnet idrott och hälsa i relation till det 

praktiska utförandet skiljer sig åt. Lärarna menar att det finns ett tydligt spår för dans i det 

centrala innehållet i läroplanen (Lgr 11) men i praktiken väljs dansen ofta bort och hamnar i 

skymundan vilket framkommit i Skolinspektionens rapport (2012). Resultatet visar även att 

lärarna inte känner sig helt trygga i rollen att lära ut dans. Flera av informanterna talar om att 

omforma dansmoment till olika rörelseaktiviteter till musik eller att göra andra kopplingar till 

momentet dans.  
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Vidare i intervjuerna beskriver flera lärare sina kunskaper för att lära ut dans och rörelse inom 

idrott och hälsa som begränsade. Otillräcklig kunskap kring området i relation till de 

rörelseaktiviteter som beskrivs i intervjuerna kan tolkas som en osäkerhet hos lärarna där 

följden kan bli att lärarna inte ser någon utveckling och dansen väljs bort eller blir lidande 

(Lindquist, 2010).  

 

Många av de begrepp som lärarna använder som exempelvis motorik, positiv självbild, 

kroppskontroll och rörelseförmåga återfinns i läroplanen (Skolverket 2011, s. 29-30). Detta 

visar att det finns en medvetenhet hos lärarna kring det centrala innehållet och målen med 

undervisningen. 

Resultatet visar att samtliga lärare försöker följa kursplanens direktiv i sin planering för idrott 

och hälsa och inkludera dans som en del, men medger även att de ofta fokuserar på den 

fysiska aspekten (Gard, 2006, s. 32). Vidare beskriver lärarna att denna företeelse enligt deras 

erfarenheter gäller generellt för lärare inom idrott och hälsa. Lärarna beskriver även att dansen 

inom ämnet har utvecklats och gått framåt under senare tid. Utveckling av dans generellt och 

olika dynamiska stilar har växt fram och den samhälleliga acceptansen har ökat. Därmed har 

genusgränserna börjat suddas ut och den kvinnodominerande synen som dans haft tidigare 

börjat suddas ut (Kane, 2006). 

 

Lärarna beskriver att ett av problemen de upplever i undervisning av dans är motståndet från 

eleverna, främst från pojkarna. Detta kan ha sin grund i det faktum att idrottsundervisningen 

på lärarutbildningen så sent som på 1970 var könsdelad. Det kvinnliga kulturarvet har 

influerats av estetiska delar medan det manliga har inneburit tävlingsinriktning (Carli, 2004). 

Lärarutbildningen för ämnet idrott och hälsa har även visat på undermålig implementering av 

den expressiva och estetiska delen i utbildningen (Schantz & Nilsson, 1990). I föreliggande 

studie framstår en skillnad mellan de manliga och kvinnliga lärarna när det gäller 

uppfattningen om hur dansen ska genomföras i undervisningen. Det tycks som de manliga 

lärarna försöker införa dansrörelser i andra moment än dans medan de kvinnliga lärarna 

istället försöker utveckla själva momentet dans. De beskriver hur de använder dramatisering, 

illustrationer och moderna dansstilar. De uttrycker även en strävan mot att förmedla de 

expressiva och skapande delarna som bidrar till självutveckling (Lindquist, 2010). Om det 

föreligger en skillnad mellan manliga och kvinnliga lärare i hur man arbetar med dans finns 

kanske en risk att denna skillnad i synen på dans anammas av eleverna. Som tidigare var det 
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främst pojkarna som var motståndare till dans. För att nå en förändring i deras inställning 

kanske denna ska initieras från lärarna. 

 

Även lärarnas egna erfarenheter av dans i skolan visar på en exkludering av momentet dans 

och stärker min tolkning av den kulturella bakgrundens betydelse för dansens utveckling inom 

ämnet idrott och hälsa. Ytterligare en faktor i lärarnas beskrivningar är tryggheten och det 

individuella kunskaperna samt intresset för momentet dans som jag tolkar påverkar 

undervisningsvolymen och kvalitén. Även om de som tidigare beskrivits ser många fördelar 

för utvecklingen av olika egenskaper så är min slutsats att de då inte kan förmedla det sociala 

budskapet och glädjen som eleverna främst uppskattar inom dansen (Stinson, 1997).  

 

Att dansundervisningen inom idrott och hälsa kommer till korta jämfört med andra moment 

stärks genom studiens resultat. Resultatet antyder att rena lektioner i dans utgör en mycket 

liten del av det totala innehållet, vilket måste anses vara för lite för att ge barnen möjligheten 

att utföra och lära sig danser, förstå den kulturella bakgrunden (Änquist, 2006. s. 42) samt 

utveckla de visuella och expressiva delarna (Schantz & Nilsson, 1990). 

 

Det finns olika faktorer inom dansens historia som kan ge en förståelse för dansens utveckling 

i samhället och i ämnet idrott och hälsa. Historien visar att dans funnits och haft en betydande 

roll inom olika kulturer. Den historiska samhälleliga feminina synen på dans är en anledning 

till det begränsade utrymmet för dansen (Burt, 1995). En annan är att denna syn följt med till 

utbildningen för lärare där det ända fram till 1970 bedrivits särundervisningen inom idrott och 

hälsa (Carli, 2004). I resultatet av intervjuerna kan tolkningen att den bakgrundsyn kring dans 

som lärarna har med sig fortfarande lever kvar och återspeglas i undervisningen 

Uppskattningen av dansens utvecklingsmöjligheter för eleverna är under förändring och har 

redan förbättrats, dock kan tolkningen att det fortfarande ligger en undermedveten tveksamhet 

kring dans hos lärarna göras, vilket visar sig i antalet tillfällen dans faktiskt utför praktiskt 

under idrott och hälsa lektionerna. 

 

Ytterligare en aspekt som visar sig i resultatet är uppfattningen att dans och rörelse kan 

utföras oberoende på plats eller tillgång till redskap och salar. Det kan även undervisas i både 

större och mindre grupper med olika syften och inriktningar. En gemensam faktor som 

samtliga informanter uttryckte var dock tillgången till musik. Lärarna beskrev hur musiken 

genom takt, rytm och genre kan förändra stämning och dansstil. Elever lär sig tolka olika 
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sinnesstämningar och kan utveckla förmågan att uppskatta och använda sina egna 

förutsättningar (Sjöstedt & Wigert. 2005, s. 25). Lärarna menar även att det är lättare att 

förmedla dessa sinnesstämningar och rörelsescheman när man har tillgång till musik som 

förbättrar undervisningskvaliten. 

 

8.1. Metoddiskussion 

 

Valet av en halvstrukturerad intervjumetod var ett bra val som gav inblick i informanternas 

tankar, idéer och värderingar. Den personliga kontakten och möjligheten att ställa följdfrågor 

gav en djupare känsla av förståelse kring frågorna som ställdes. Bland de olika intervjuerna 

skiljde sig tankar och beskrivningar för hur de implementerade dans, ett motstånd mot att 

utveckla sina svar upplevdes även bland några av informanterna. I tre av intervjuerna blev 

svaren korta på varje fråga och följdfrågorna fick ”dras” ut från informanterna, men 

slutresultatet blev bra. 

 

Att spela in intervjuerna för att sedan kunna återlyssna och finna infallsvinklar och tankar var 

väldigt praktiskt och en bra metod för att verkligen kunna återge informantens ord. Valet av 

informanter kan tyckas vara få men valet är gjort i relation till studiens omfång och känns 

relevant. Dessutom har stöd för informantantal funnits i litteraturen som nämnts ovan.  

 

Vid studiens slut återfinns en känsla av att studiens syfte uppnåtts och att frågeställningarna 

besvarats. Under intervjuernas gång blev dessa mer kvalitativa från min sida. Det krävs 

övning och kunskap kring hur man får bra kvalitet i intervjuerna samt vilka frågor som ska 

ställas för att få fram utförliga svar. Genom att fokusera på frågeställningarna och ha syftet i 

åtanke underlättas denna process. 

 

Att använda intervjufrågor som informanterna kunde läsa och följa som en röd tråd genom 

intervjuen föll ut väl och uppskattades av informanterna då de fick en överblick kring området 

som skulle diskuteras. Valet av intervjumetod av kvalitativ form gav svar på mina frågor och 

var den bästa formen för min studie. Att exempelvis utföra en enkätundersökning anser jag 

bara hade gett ytliga svar då möjligheten till följdfrågor inte finns och de lämnar utrymme för 

missuppfattning av frågorna. 
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10. Litteratursökning 
 

Syfte och frågeställningar:  
  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare på högstadiet ser på dans i ämnet idrott & 

hälsa och hur det gestaltar sig i under lektionerna. 

 

1. Hur implementerar lärarna dans under lektionerna? 

2. Vilka hinder och möjligheter till att förstärka dansen inom ämnet idrott & hälsa uppfattar 

lärarna att det finns? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Dans, dans i skolan, dansens historia, dance history, educational dance, 
skolinspektionen, Lgr 11, Lpo 94, Lgr 60, ramfaktorer 
 

 

Var har du sökt? 
Stockholms Universitet bibliotekskatalog, GIH:S bibliotekskatalog, Google, EBSCO, Diva  

 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Stockholms Universitet bibliotekskatalog: dans i idrott och hälsa GIH:s bibliotekskatalog: 
dans i idrott och hälsa 
Google: dans i skolan, ramfaktorer 

 

Kommentarer 
Jag har funnit material till min studie, mestadels från olika databaser men även genom litteratur.  

Stockholms Universitets Bibliotekskatalog och Google var bra då de på ett simpelt sätt sökte fram 

vetenskapliga artiklar, böcker och även avhandlingar  

 


