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Abstract 

Aim 

The study aims to highlight and discuss students 'and teachers ' conceptions of teaching in the 

element of dance in physical education. 

Issues 

How do teachers work with teaching of dance in physical education in secondary school? 

How do students perceive the teaching of dance in physical education in secondary school? 

Method 

This study used a qualitative approach with semi structured interviews. Two teachers in two 

schools were interviewed and two focus groups of five students each were interviewed. One 

school is located north of Stockholm and the other one east of Stockholm. The interviews 

were recorded with a cellphone and transcribed. The interviews took 30 minutes each. The 

result was analyzed by Antonovsky’s concept SOC “sense of coherence”. 

Result 

The results showed that teachers mainly try to play down dance, make dancing fun and they 

are trying to start dance from the students' interests. The teachers strive for students to 

understand what pace is both practical and theoretical. Students perceive themselves as poor 

dancers. They argue that it is difficult to follow and imitate the movements they are shown 

and did not feel that dance education in school was adapted to their generation. The students 

were divided on the dance's significance, but the teachers said that the dance was an important 

element in teaching 

Conclusion 

Traditional dances are considered by both teachers and students as something students 

perceive as boring and not -generation adapted to the students. For the students it does not 

make sense to have dancing in the school curriculum and their momentum will remain low, 

resulting in a low SOC.  The teachers strive for pupils to experience dance as a moment of 

joy, togetherness and commitment and feel a high meaningfulness, a higher driving force, 

leading to a higher SOC. 

 



 

 

Sammanfattning 

Syfte 

Studiens syfte är att belysa och diskutera elevers och lärares uppfattningar av undervisning 

inom momentet dans i ämnet idrott och hälsa. 

Frågeställningar 

 Hur arbetar lärare med undervisning i dans i ämnet idrott och hälsa på högstadiet? 

 Hur upplever elever undervisningen i dans i ämnet idrott och hälsa på högstadiet? 

Metod 

Denna studie använde sig av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Två lärare 

på två olika skolor intervjuades samt två fokusgrupper på fem elever vardera. Den ena skolan 

ligger i Norra delen av Stockholm, den andra ligger i Östra delen av Stockholm. Intervjuerna 

bandades med hjälp av en mobiltelefon och transkriberades. Intervjuerna tog 30 minuter 

vardera.  Resultatet analyseras av Antonovskys begrepp KASAM ”känslan av sammanhang”. 

Resultat 

Resultaten visade att lärarna främst försöker avdramatisera dansmomentet, göra 

undervisningen rolig och att de försöker utgå från elevernas intressen. Lärarna eftersträvar att 

eleverna ska förstå vad takt innebär både praktiskt och teoretiskt. Eleverna upplever sig själva 

som dåliga i dans. De menar att det är svårt att följa och imitera rörelser och de upplevde inte 

att dansundervisningen i skolan var anpassad till sin generations dans. Eleverna hade delade 

meningar om dansens betydelse, men lärarna menade att dans var ett viktigt inslag i 

undervisningen 

Slutsats 

Traditionella danser anses av både lärare och elever som något eleverna uppfattar som tråkig 

och inte generations anpassat till eleverna. Eleverna ser det inte som meningsfullt att ha dans i 

skolundervisningen och deras drivkraft är låg, vilket resulterar i ett lågt KASAM. Lärarna 

eftersträvar att eleverna ska uppleva dansen som ett moment för glädje, gemenskap och 

engagemang och känna en hög meningsfullhet, en högre drivkraft, vilket leder till ett högre 

KASAM. 
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1 Inledning  

Mina egna upplevelser av dans har varit både positiva och negativa. Under mina tidigare 

skolår och gymnasiet hade jag bara dans vid ett tillfälle, det var dagen innan balen i nian. Det 

är svårt att bilda sig en uppfattning kring dans när jag endast hade det en gång. Vad berodde 

det på att jag bara hade dans endast en gång? Kunde det vara lärarens bristande kompetens 

inom området eller pedagogens rädsla för hur eleverna skulle reagera och ha för inställning 

om de hade haft mer dans under lektionerna. Faktum är att jag inte fick chansen att bilda mig 

en uppfattning om dans som uttryck, förutom när vi lärde oss att dansa vals inför balen. Det 

var ingen positiv upplevelse enligt mitt tycke och den känslan bestod och gav mig en avig 

inställning till dans. Mitt eget självförtroende på fester där dans förekommer eller andra 

sociala aktiviteter där dans förekom var inte på topp, vilket gjorde att jag helst avstod från att 

dansa. Av egen erfarenhet upplevde jag att jag inte var ensam om denna känsla, att fler än jag 

uppfattade att dansa som pinsamt och framförallt framför andra människor. Man kunde smyga 

sig längre bak i klassen med andra som inte ville synas. Under min utbildning på 

universitetsnivå på GIH hade vi däremot betydligt mer dans i alla dess former. Det innebar att 

mitt självförtroende för dans ökade och jag kände mig mer och mer bekväm med dans. Från 

att vara en negativ upplevelse hade det helt plötsligt blivit en positiv erfarenhet, där jag såg ett 

värde av att kunna dansa. Denna känsla av att lära sig och vänja sig att bli bekväm med sin 

kropp. Det är exakt samma känsla jag skulle vilja att mina framtida elever ska få känna. den 

internationellt erkända danspedagogen Gard (2006) arbetar med att eleverna ska uppleva dans 

som meningsfull och att de ska känna att dans också är vacker att titta på. Detta, mina egna 

upplevelser av dans och att dansmomentet har fått ett större utrymme i läroplanen har 

inspirerat mig att undersöka hur lärare i svensk skola arbetar med dans och hur elever 

upplever skolans dansundervisning.  

2 Bakgrund 

2.1 Dans som begrepp 

Nationalencyklopedin (2014) förklarar ”att dans har definierats som rörelser till rytm och 

melodi. Rörelser som ges en speciell form och utförs av en viss tid och visst rum” [2014-11-

23]. Under de senaste åren har media bidragit till att dansen fått en större plats i samhället 

som underhållning genom tv-program som ”Let’s Dance”, ”So you think you can dance” och 

filmer som ”Step up” (Lundvall & Meckbach i Larsson & Meckbach (red), 2010, s.103). Dans 
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och rörelser till musik har förekommit i flera olika sammanhang i samhället och i en mängd 

olika former. Att kommunicera med och genom rörelse är en av de äldsta formerna för 

mänskligt samspel menar Lundvall & Meckbach (ibid, s.103). Människor ägnar sig åt dans 

som en del i ett socialt och kulturellt umgänge. Dansen ger även tillfälle att kroppsligen 

uttrycka känslor och tankar. Man kan vidare definiera dans som ett utövande av rörelser där 

individen skapar en relation till sin kropp – genom fokus på rörelsernas form, mönster eller 

kraftspel – och på samspelet mellan sig själv och andra (ibid, s.103).  Lundvall & Meckbach 

lyfter fram att dans är ett kunnande som kan beskrivas på tre plan: ett prestationsplan (att 

kunna), ett reflektionsplan (att man ska förstå hur kunskapen kan användas) och ett 

meningsbärande plan (att tro på det man kan och att det har betydelse) (ibid, s.104). 

Traditionellt sett brukar man säga att dans berikar elevers motorik och kroppsuppfattning 

samt utvecklar kroppsmedvetenhet och rytmkänsla. Lundvall & Meckbach uttrycker att det 

finns tre olika dansformer: kulturell form, expressiv form, träningsform (ibid, s.106-111). 

Kulturell form: Menas att dansen har sin utgångspunkt som social interaktion där kulturellt 

och kulturhistoriskt värde förmedlas. Traditionella danser ingår här. 

Förr i tiden var kulturell form mer speglat att man skulle bevara den svenska traditionens 

danser, men idag är det mer om sin egen individuella identitet och en mer multikulturell 

tradition. Där man ska fokusera på mening och värde relaterat till förståelsen för andra 

kulturer (Lundvall & Matsson, 2013, s.6)  

Expressiv form: Utgår från att rörelser i sig kan motiveras utifrån ett rörelsekommunikativt 

eller estetiskt perspektiv. Tanken är att deltagaren ska möta en lärprocess där man 

experimenterar med ett brett register av rörelser som grundar i kroppsliga uttryck. 

Träningsform: Vars syfte är att rörelserna ska åstadkomma en träningseffekt av något slag 

(Larsson & Meckbach (red), 2010, s.113-114). 

Sandahl (2005, s.32-33) menar att dans i skolan kan kategoriseras på olika sätt allt efter 

målsättning. En av dessa målsättningar är estetiska målsättningar, vilket innebär att dansen 

innehåller inneboende skönhetsvärden. Det kan förekomma hård träning inom dansen men 

resultatet är dock konstnärligt och personligt. Dans kan även kategoriseras som rekreativa och 

prestationsinriktade målsättningar. Med rekreativa målsättningar menar han att aktiviteten 

kombineras med vederkvickelse och skönhetsvärd, det vill säga en kombination av 

avkoppling och vackert. Ett exempel på detta är sportdykning och på senare tid dans. 

Prestationsinriktade målsättningar är att man kombinerar prestation med skönhetsvärde, 

exempelvis tävlingsgymnastik och dans. Ofta lyfts hur skönhetsvärdet skall bedömas mer än 

att göra det personligt (Sandahl, 2005, s.32-33). 
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2.2 Dans och undervisning – en mångsidig utmaning 

Dansen har fått en större plats i styrdokumenten (Lgr 11) än tidigare år (Lpo 94) med mer text 

och mer konkreta riktlinjer. I Lpo 94 står det att man ska ”utveckla och fördjupa sin 

rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att ge uttryck för fantasi, känslor och 

gemenskap” (Lpo94, s.24). I Lgr 11 står det att eleven skall kunna ”danser och rörelser till 

musik” samt ”Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till 

musik” (skolverket, 2011, s.53 ). För att få betyget E i årskurs nio i ämnet idrott och hälsa, 

måste du till viss del ha rörelserna i takt till musiken (ibid, s.55). Det framstår att till skillnad 

från Lpo94 ingår dans även i bedömningen inom ämnet idrott och hälsa. I både Lpo94 

(skolverket, 1994, s.4) och Lgr 11 (skolverket, 2011, s.8) står det att skolan har ett ansvar att 

aktivt motverka traditionella könsmönster. Skolan ska ge utrymme för elever att pröva och 

utveckla sin förmåga oberoende av vilket kön man är. 

Dansen har gått från att vara estetisk och artistisk till att bara vara en ”fysisk aktivitet” 

(Gard, 2006, s.232;Mattson & Lundvall, 2013, s.13). 

Gard (2006, s.232) framhäver att i ämnet idrott och hälsa är att vara estetisk och atletisk 

kategoriserade som motpoler. Inom ämnet idrott och hälsa är att vara artistisk/estetisk en 

förmåga som varken är kultiverad eller belönad, utan snarare tvärtom där man ”skyddas” ifrån 

att vara estetisk. Gard tar upp sin egen erfarenhet av att vara danslärare i idrott och hälsa där 

han lyfter fram hur hans elever upplevde dansen. De upplevde att de kände sig förödmjukade 

av att försöka härma en professionell dansare därför att deras kroppar inte kunde följa med i 

den presenterade dansen. Eleverna kände att de inte hade tillräckligt mycket danskunskap, att 

de fått träna tillräckligt mycket, att det skulle kunna klara av snabba dansspecialiserade 

rörelser. Eleverna konstaterade att de inte tyckte om att röra sig som de uttryckte det ”un-cool 

hippie-ness” och ”flower-power aestetich” (Gard, 2006, s.236). 

Gibbs (2014, s.17) nämner att ända sedan hon låg i mammas mage har hon mött takt, rytm 

och räknat BPM (Beats per minute), eftersom mamman jobbade som gymnastiklärare och – 

ledare. Hon påpekar betydelsen att vara ”up to date” som hon uttrycker det gällande dansstilar 

och dansmoment. Hon förklarar att dans kräver mer av henne som idrottslärare att förbereda 

en lektion i dans än i bollsport. Dans ställer krav på dig som lärare och hon medger att det kan 

väcka obehagskänslor att stå framför en klass med elever. Gibbs (ibid, s.17) understryker 

vikten av hur viktigt uppdrag det är att arbeta för att försöka vända dansen till något positivt. 

Hon tror att många lärares rädsla och okunskap tillsammans med många elevers ointresse för 
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dans leder till att dans som ämnesinnehåll och som något där rörelsekvalitéer kan tränas inte 

är vanligt i undervisningen i idrott och hälsa. 

Ravn (2010, s. 11-24) hävdar att dansa och röra sig till musik är en typisk kvinnlig domän i 

den västerländska kulturen. Det är viktigt med samarbetet mellan en elev och lärare för att 

danslektionen ska fungera. Detta samarbete kommer inte fungera om man som lärare 

bestämmer allt. För en bra danslektion behöver båda parter vara involverade och motiverade 

(ibid, s.11-24).  

Hur man lär sig att dansa kan vara olika för olika personer förklarar Lundvall & Meckbach 

(2010, s.115-116). En del lär sig bäst genom att härma, andra genom att ta in helheten. I 

intervjuer med dansare benämner de att dans är att du ska ”känna in rörelserna”, det vill säga 

de förlitar sig på att det kinestetiska sinnet, muskelsinnet, svarar på rörelserna. Man bör göra 

obekväma rörelser till sina egna. Detta kräver upprepning och träning. En elev med god 

kroppslig läroprocess lär sig bäst genom att få möjlighet att imitera rörelsen, att sedan få testa 

på den själv och kunna få göra det till din egen rörelse och att få feedback. Framsteg ger 

uppmuntran till att vilja lära sig mer (ibid, s. 115-116) 

Det är viktigt att ur ett dansdidaktiskt tänkande fundera över vad man vill få ut av 

undervisningen. Syftar man till att lära ut en dans eller att eleverna ska lära sig att dansa. Är 

syftet att lära eleverna en dans, det vill säga en teknisk färdighet för att till exempel kunna 

dansa vals på skolbalen? Eller är syftet med dansundervisningen att eleverna erövrar redskap 

och förmågor till ett kroppsligt lärande genom dans? (Lundvall & Meckbach, 2010, s. 115). 

Gibbs (2014, s.138) poängterar att enligt tidigare studier finns det få forskare som fokuserat 

på hur lärande sker i undervisningen i idrott och hälsa, speciellt utifrån artefaktanvändning 

och lärande. Artefaktanvändning menas att man använder sig av ett hjälpmedel, i Gibbs fall är 

det en Nintendo Wii-konsol. Med tanke på att det är en undervisning där rörelsen står i fokus 

och där elever främst interagerar med kroppsrörelser. Denna studie behandlar elevernas och 

lärarnas uppfattningar och upplevelser kring undervisningen i dans på skolan och på detta sätt 

behandla lärandet inom dans.  

3 Forskningsöversikt 

Engström (1968, s.48) visar en tabell från en studie han gjort med idrottslärare från årskurs 

åtta 1968, där han frågade idrottslärarna vad deras målsättning med ämnet var. Resultatet 

visar att 32 procent av de kvinnliga lärarna hade som mål att uppnå ett estetiskt ”vackert 

rörelsesätt” som kan tolkas som dans, medan ingen av de manliga lärarna hade ett vackert 

rörelsesätt som målsättning.  
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Engström (1968 s.44) presenterar en annan tabell som visar hur fördelningen av idrottsämnets 

huvudmoment i procent ser ut. Resultatet visar att dansen låg på 7,9 procent från kvinnliga 

lärare, jämfört med gymnastik som låg på 36.2 procent och bollspel på 23,3 procent. Manliga 

lärare fördelade lektionerna genom att ha 0,7 procent dans, jämfört med 29,9 procent på 

gymnastik och 34,3 procent på bollspel.  

Ljunggren (1984, s.124) gör en fortsättning på Engströms studie 1984 angående 

målsättningen med ämnet och av drygt 600 personer tillfrågade, ungefär hälften kvinnor och 

män, svarade ingen att estetik var målsättningen.  

Carlsten (1989, s.39) gjorde en uppföljning av Engströms studie 1989 med att fråga 

idrottslärare för årskurs åtta hur deras lektionsfördelning ser ut. Dans fördelades 7,1 procent 

av kvinnliga lärare och 3,6 procent av manliga, jämfört med bollspels 36,9 procent av 

kvinnliga lärare respektive 39,3 procent av manliga. Detta visar att bollsporter fortfarande är 

dominerande, men dans bland männen förekommer mer än under 1968.  

Sandahl (2005, s.166) presenterar en tabell från skolprojektets lärarenkät 2001, där ingen 

lärare lade sin röst på estetik som målsättning för idrottsämnet. Fördelningen mellan 

idrottsämnets huvudmoment 2001 i procent visar att dans och rörelser till musik ökat från 

tidigare studier med Engström, Ljunggren och Carlsten till 12,1 procent bland kvinnliga lärare 

och 12,5 procent bland manliga. Bollsport är fortfarande dominerande med 27,0 procent 

respektive 33,8 procent. 

NU-03 är resultatet av en utvärderingsstudie som gjordes 2002, där man ställde olika 

idrottsundervisningsrelaterade frågor till grundskolelärare för högstadiet och gymnasielärare i 

ämnet idrott och hälsa (skolverket, 2003, s.18). En av dessa frågor avsåg vad man anser är den 

vanligaste aktiviteten. Dans var på sista plats bland de vanligaste aktiviteterna. Bollsporter 

dominerade i undersökningen. På frågan vad man tycker är den viktigaste aktiviteten 

framkom det återigen att dans var på sista plats. Det som dominerade i denna fråga var 

samarbetsövningar och lekar.   

Lundvall & Meckbach (2010, s.104) konstaterar att dans förekommer i en begränsad 

omfattning i skolundervisningen inom ämnet idrott och hälsa, även om dans har en stor plats i 

styrdokumenten, vilket även Lundvall & Mattson lyfter fram (2013, s.1). Orsakerna till detta 

är flera: elevers förväntningar på ämnets innehåll, lärarens bristande kompetens, ämnets något 

otydliga inriktning eller tidsbrist. Ett annat skäl menar de är att dansens bruksvärde ser 

annorlunda ut jämfört med andra traditionella idrottsområden exempelvis bollsport. Med 

bruksvärde menar de att det finns tydliga fakta eller färdigheter samt tekniska och/eller 

taktiska kunskaper som leder till att ge en specifik förmåga. Lärprocessen blir på detta vis 
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mindre lättåtkomlig och kräver en längre lärprocess (Lundvall & Meckbach (red), 2010, 

s.104-105). 

 

Larsson (2004, s.142-143) gör en undersökning där han frågar eleverna vad man lär sig på 

idrotten och vad man har för lektioner, där framkommer det att en dans uppfattas som en 

feminint könsmärkt aktivitet av elever. Enligt den undersökningen nämner han att tjejerna inte 

tar upp dans som deras favorit aktivitet på idrotten och Larsson tolkar det som att dans sällan 

finns på schemat på idrotten. 

Redelius (2004, s.156-158) gör en undersökning om vad elevers uppfattning är av vad man 

gör på idrotten. Där konstaterade 70 procent eleverna att man har dans en gång per år eller 

aldrig. I samma undersökning frågade man eleverna vilken aktivitet de uppskattade mest på 

idrotten, där dominerade bollsporter och dans hamnade långt ner i vad som uppskattades. 

Redelius (ibid, 156-159) menar att dans och rytmik är ett av de få huvudmoment, som 

specifikt nämns i kursplanen, som nästan aldrig önskades av eleverna och eleverna uppfattade 

inte heller att det förekom dansundervisning i någon större utsträckning. Eleverna tillfrågades 

vilken aktivitet inom ämnet idrott och hälsa som de inte uppskattade, där hälften av de 

tillfrågade pojkarna uppgav dans. Flickorna uppgav däremot att deras minst uppskattade 

aktivitet var orientering (ibid, s.159). 

NU-03 (Skolverket, 2003, 18-28) lyfter fram hur det förr i tiden var särundervisning, det vill 

säga flickor hade idrottslektionerna för sig och pojkar för sig.  Flickor kunde ha ”flick-

aktiviteter” och pojkar kunde ha ”pojk-aktiviteter”. För att se hur det ser ut idag frågades 

lärarna om det ser någon skillnad på deltagande mellan könen under de olika aktiviteterna. 

Det högsta deltagandet bland flickor var när det är dans på lektionerna. Det högsta 

deltagandet bland pojkarna var inom bollsporter. Värt att notera är att den aktivitet som är 

populärast bland pojkar är bollsporter, och det är också den vanligaste aktiviteten under 

idrottslektioner. Till skillnad från flickornas populäraste aktivitet dans, som är på sista plats 

gällande vanligaste aktiviteter. Dans finns uttryckligen nämnt i läroplanen medan bollsporter 

inte gör det.  

Gibbs (2014, s.20) har gjort en studie där hon arbetar med konsolen Nintendo Wii som ett sätt 

att anpassa aktiviteten till elevernas generation och få med dans som en rolig aktivitet. Det 

gick till genom att eleverna fick se en avatar på en duk utföra rörelser medan eleverna 

imiterade. Eleverna uttryckte det som att det var mer på riktigt än om en lärare står framför 

och gör rörelserna. Gibbs (ibid, s. 20-21) beskriver att hon uppfattade det som ett positivt 

inslag hos eleverna och väldigt uppskattat. Hon konstaterade att hon upplevde att rummet 
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fylldes med rörelseglädje. Detta var ett sätt att arbeta med dans och få eleverna med sig, för 

att känna att det är kul att dansa. Gibbs studie (ibid, s.138) var att ta reda på om eleverna lärde 

sig något genom att ha Wii som arbetsmaterial. Hon poängterar att använda sig av Wii är som 

vilket annat arbetsmaterial som helst. Det beror på hur man använder sig av materialet. 

Denna undersökning har i syfte att undersöka lärares metoder och elevers upplevelser inom 

momentet dans, för att förhoppningsvis bidra med metoder för en lärare att få rörelseglädje 

hos elever som Gibbs studie (2014, s.18) beskriver. 

4 Teoretiska perspektiv 

Den medicinska sociologen Aaron Antonovsky (Antonovsky, 1991, s.11) beskriver en 

påtaglig händelse där han studerade israeliska kvinnors hälsa efter att ha anpassat sig till 

klimakteriet. Där visade det sig att 29 procent av de kvinnor som överlevde 

koncentrationslägren från andra världskriget hade en god psykisk hälsa. Han förstod inte hur 

kvinnor som har varit med om kriget, koncentrationslägret fortfarande kunde uppleva att ha 

en god psykisk god hälsa. Vad berodde detta på? Detta gjorde att han utvecklade den 

salutogenetiska modellen. Denna modell (ibid, s.12) utgick från att de flesta människor, 

ungefär en tredjedel, präglas någon gång i livet av något sjukligt, patologiskt tillstånd. Från 

ordet patologi, läran om de sjukliga förändringarna i organismen. Utifrån ett patologiskt 

synsätt, försöker man förklara varför människor blir sjuka. Utifrån ett salutogenetiskt synsätt, 

som fokuserar på hälsans ursprung och vilka faktorer som orsakar och bevarar hälsa mer än 

vad som orsakar sjukdom, ställer man istället frågan, vad är det som gör att människor 

fortfarande är positiva om sitt tillstånd? För att svara på detta bildade Antonovsky ett begrepp 

kallat KASAM ”Känslan Av Sammanhang” som består av tre centrala komponenter (ibid, 

s.38-41).  Dessa är kallade begriplighet (B), hanterbarhet (H) och meningsfullhet (M). De 

som har ett starkt KASAM har höga värden i dessa komponenter, de som har ett svagt 

KASAM, har svaga värden i dessa tre komponenter. Utgångspunkten i denna studie är likväl 

som känslan av sammanhang kan påverka upplevelsen av hälsa, kan den också påverka vad 

elever och lärare har för uppfattningar av dans.  

Med begriplighet förklarar Antonovsky i vilken utsträckning man upplever inre och yttre 

stimuli som gripbara. Om man ser informationen ordnad, sammanhängande, strukturerad och 

tydlig till skillnad från oordnad, oväntad och oförklarlig information. En människa med hög 

begriplighet förväntar sig att det man stöter på i framtiden ska vara förutsägbart eller om det 

kommer som överraskningar att det åtminstone går att ordna och förklara. Detta handlar inte 
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om stimulis önskvärdhet som att död, krig och misslyckanden kan förekomma, men en person 

med hög begriplighet kan göra dem gripbara (Antonovsky, 1991, s.38). 

Denna studie tolkar begriplighet för dans, hur lärare tolkar och förstår kursplanen för 

momentet dans, hur läraren ska utforma lektionerna för att uppfylla kraven i läroplanen. Hur 

läraren tänker kring de eventuella svårigheterna för en elev under lektionen och planerar hur 

man ska gå tillväga för att underlätta för eleverna når målen. Hur denne vet vad som bör 

läggas större vikt på under danslektionen, om det ska vara särskilda steg eller något runtom 

det.  För eleverna innebär det hur de förstår kursplanen och att de förstår vad läraren försöker 

lära ut, vad för typ av steg, veta vad takt är samt hur eleven ska förhålla sina rörelser till 

musiken. Eleven ska veta vad som krävs rörelsemässigt för att klara av lektionen som 

presenteras och nå målen. 

Hanterbarhet menar Antonovsky är till den grad man upplever att det står resurser till ens 

förfogande, hur man kan möta de krav som det gripbara ställer dig inför. De resurser som man 

känner har egen kontroll över och inte någon annan (Antonovsky, 1991, 39-40). Hanterbarhet 

innebär att man upplever sig ha resurser att möta de krav och utmaningar som ställs i den 

situation man befinner sig i (Thedin & Engström, 2008, 29). Thedin & Engström förklarar att 

resurserna eller tillgångarna kan vara av materiellt slag, exempelvis i form av fysiska redskap 

eller rätt utrustning. Det kan också vara immateriella tillgångar, som sociala relationer, 

passande kunskaper i form av motoriska färdigheter (ibid, 29). 

Denna studie tolkar hanterbarhet hur en lärare uppfattar att man har för resurser till 

förfogande gällande redskap, musik och yta. Hur bra läraren kan demonstrera eller hjälpa en 

elev som inte kan utföra de uppgifter som är framlagda på den lektionen utefter egen förmåga 

istället för att behöva be hjälp av andra inhyrda personer eller elever. Att läraren upplever att 

man kan ha den del av lektioner som krävs för att eleverna ska kunna bilda sig den 

dansförmåga eller den dans stilen som man som lärare utformat för eleverna, utan att andra 

faktorer påverkar, likt få idrottslektioner för en specifik klass eller elevers inställning till dans. 

Hur mycket som läraren kan påverka för att få en bra verksamhet inom momentet dans. Att 

man själv som lärare förstår att man skulle behöva hjälp med undervisningen och planerar 

därefter tolkas som att man blir påverkad av andra personer vilket tyder på låg hanterbart. 

För eleverna innebär det hur eleverna anser att det är upp till dem själva vad de har för 

möjlighet att klara av det moment de ska klara av inom dansen. Uppleva att man har 

tillräcklig kunskap för att veta vad takt är, för att det känner att de fått tillräckligt med träning 

och bra genomgång för att veta vad takt är. Hur de upplever om deras dansförmåga är 

tillräcklig i förhållande till uppgiften. Om sociala relationer inom klassen påverkar ditt 
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lärande för lektionen i dans, om det är en gruppuppgift, hur gruppen påverkar den enskilda 

elevens möjlighet att utforma en dans som eleven sedan bedöms på. Hur elever skulle vilja ha 

det om de fick bestämma, för att påverka undervisningen och inte bero fullständigt på läraren, 

utan kan känna att de är involverade (Antonovsky, 1991.s.38-41) 

Meningsfullhet lyfter Antonovsky fram är vikten av att vara delaktig, i de processer som 

skapar såväl ens öde som ens vardagliga erfarenheter. (Antonovsky, 1991, s.75). KASAMs 

motivationskomponent. I vilken utsträckning som livet har en känslomässig innebörd och att 

de krav som livet ställer oss inför är värda att investera energi i. Stöter man på motgångar är 

de med högt KASAM mer inställda på att söka en mening i motgången och göra sitt bästa för 

att komma igenom den med värdigheten i behåll. Livsperioder som betyder någonting 

känslomässigt, som man bryr sig om och där det som händer och sker kan uppfattas som 

utmaningar värda engagemang(ibid, s.75). Ord som kommer att förknippas med 

meningsfullhet är gemenskap, delaktighet, och engagemang (Engström & Thedin, 2008, s.29). 

Engström & Thedin beskriver sin studie som handlar om varför ungdomar stannar kvar på 

sina respektive idrotter, varför de fortsätter. Deras studie använde sig av KASAM begreppet 

för att analysera vad ungdomar upplever kring idrotterna och varför de stannar. De nämner 

hur deras ambition är att komma bortom vanliga fraser som ”det är roligt” som tolkas som 

meningsfullhet och istället tydliggöra vad som är begripligt och hanterbart och meningsfullt. 

Denna studie har liknande ambition. 

Denna studie tolkar meningsfullhet inom dansen genom hur lärare och elever anser att det 

finns ett värde i att kunna dansa eller att ha dans i skolundervisningen i ämnet idrott och hälsa. 

Om läraren anser att dansen är ett moment att investera energi i. Om eleverna eller läraren 

anser att just denna lektion eller just denna dansstil är relevant och viktig för dem att lära sig 

respektive lära ut. För en lärare innebär det att man ser ett värde och en relevans att ha dans i 

undervisningen i någon form. Vare sig det är tränings, kulturell eller expressiv form. Läraren 

anser att eleverna lär sig en färdighet eller tränar något som kondition eller samarbete genom 

att ha dans, eller att de har nytta av kunskapen inom dansen till andra moment inom idrott och 

hälsa. Eleven kan ha betygen som motivation och mening för att utföra dansen eller närvara 

på lektionen, men dansen blir mer av ett betygsmoment än att uppleva att lära sig att dansa är 

meningsfullt, det vill säga låg meningsfullhet. Om dansen gör att eleverna känner gemenskap 

och engagerar sig på lektionerna. Få eleverna att vilja lära sig en dans, eller att dansa och 

uppleva glädje av att röra sig till musik. Gibbs (2014, s.20-21) framhäver att det är 

rörelseglädjen hon strävar efter att eleverna ska nå genom dansen.  

Antonovsky presenterar en tabell: 
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Tabell 1. Dynamiska samband mellan komponenterna i KASAM (Antonovsky, 1991, 

s.43). 

Typ      Begriplighet      Hanterbarhet        Meningsfullhet       Prediktion 

1               Hög                    Hög                   Hög                        Stabil 

2               Låg                     Hög                   Hög                       Ovanlig 

3               Hög                     Låg                   Hög                   Press uppåt 

4               Låg                      Låg                   Hög                   Press uppåt 

5               Hög                     Hög                   Låg                   Press nedåt 

6               Hög                     Låg                    Låg                   Press nedåt 

7               Låg                      Hög                   Låg                     Ovanlig 

8               Låg                      Låg                    Låg                       Stabil 

 

Antonovsky (1991, s.74) understryker att komponent tre, meningsfullhet är den viktigaste 

komponenten, som tydligt visas i tabellen för att den kan få prediktionen att bli positiv även 

om de andra två komponenterna är låga. Som tabellen med exempelvis typ fyra där 

H=hanterbarhet och B=begriplighet är lågt men med högt M=meningsfullhet finns det chans 

att få de andra komponenterna högre för att motivationen utgör drivkraften, det vill säga 

viljan att fortsätta för att öka förståelsen av ens värld och de resurser som finns tillgängliga 

(Antonovsky, 1991, s.74).  

Typ 4: B Låg + H låg + M hög Prediktion uppåt  B hög + H hög + M hög 

Vi ser att komponent meningsfullhet är den enda komponent som har högt värde, men det är 

den som väger tyngst och därför kommer det resultera att de andra komponenterna kan öka 

till höga värden likaså. Press uppåt syftar till att KASAM värdet har en chans att öka från det 

värde det befinner sig på för tillfället. 

I motsats till om den drivande komponenten är låg, att den enskilda personen inte ser en 

mening med händelsen eller aktiviteten. 

Typ 5: B hög + H hög + M låg  Prediktion nedåt  B låg + H låg + M låg (Antonovsky, 

1991, 43-47).  

Det visar att komponent meningsfullhet som nu är låg, kommer att resultera i att de övriga 

komponenterna kan gå från höga värden till låga värden. Press nedåt syftar till att KASAM 

värdet har en chans att bli lägre än det värde det befinner sig för tillfället. 

Prediktionen för typ 1 visar att den är stabil för att samtliga komponenter kommer att vara 

höga, vilket leder till att KASAM kommer att förbli högt, därav stabil. På samma sätt gäller 

för alla komponenter som är låga, kommer värdet förbli lågt. Denna studie kommer att 
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använda sig av de olika komponenterna som framställs i tabellen för att avgöra hur eleverna 

och lärarnas värde visar om de har ett högre respektive ett lägre KASAM. 

 5 Syfte 

Studiens syfte är att belysa och diskutera elevers och lärares uppfattningar av undervisning 

inom momentet dans i ämnet idrott och hälsa. 

Frågeställningar 

 Hur arbetar och upplever lärare undervisning i dans i ämnet idrott och hälsa på 

högstadiet? 

 Hur upplever elever undervisningen i dans i ämnet idrott och hälsa på högstadiet? 

6 Metod 

6.1 Val av metod 

Denna studie är en kvalitativ studie som arbetar med semistrukturerade intervjuer. Det 

innebär att det under intervjuerna fanns en intervjuguide med specifika teman som följdes (se 

bilaga), frågorna i intervjuguiden behövde däremot inte komma i ordning. Forskaren har även 

möjlighet att ställa frågor som inte står i guiden, om intervjuaren anknyter till något som 

intervjupersonen sagt (Bryman, 2012, s.45). Studien använde sig av intervjuer för att den 

skulle få bättre information och mer detaljerade svar av vad eleverna respektive lärarna har 

för uppfattningar kring dans. Det är intressant vad den intervjuade har för ståndpunkter mer 

än forskarens intressen i en kvalitativ intervju (Bryman, 2012, s.412). Det positiva är att med 

en semistrukturerad intervju kan du avvika i tämligen stor utsträckning från frågeguiden eller 

frågeschemat som formulerats. Det går att ställa nya frågor och följdfrågor om du behöver få 

ett förtydligande från vad den intervjuade personen har svarat. Kvalitativa intervjuer kan vara 

flexibla och följa den riktning som intervjupersonens svar går i (Ibid, s.413).  Det negativa 

med intervjuer är att de är tidskrävande och studien kan inte använda sig av lika många 

personer som om den hade använt sig av enkäter. Det ställer mer krav på forskarens förmåga 

att göra en intervju. Att intervjua är enkelt, det är att göra en bra intervju som är det svåra 

(Brinkmann & Kvale, 2012, s.17). Ännu en svårighet med intervjuer är att de personer som 

denna undersökning behöver intervjua kan ha svårt att få tid för intervju, särskilt med tanke på 

att det närmar sig jul och lärarna kommer att behöva mycket tid till att rätta prov och arbeten 

för att kunna sätta betyg vilket Bell (1987, s. 64) konstaterar, där hon menar att man kan vara 

tidsbegränsad som intervjuare på grund av hur villiga folk är på att ställa upp, och om det 
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temat du ska ha passar in i tidsperioden.  Intervjun bandades med hjälp av en mobiltelefon 

(Samsung S5 Galaxy) och den bandades för att den detaljerade analysen lättare skulle kunna 

hanteras. Med tanke på att intervjun är flexibel, är det bra att kunna gå tillbaka till intervjun 

för att se vad intervjupersonen talat om (Bryman, 2012, s.420). 

För intervju av eleverna användes fokusgruppmetoden. Det innebär att man intervjuar flera 

personer samtidigt och betoningen av en viss frågeställning eller ett tema som man fördjupar 

sig i (Ibid, s.446). Bryman (ibid, s.445-446) påpekar att den som arbetar med fokusgrupper är 

alltid intresserad av hur individer i egenskap av gruppmedlemmar diskuterar kring en viss 

fråga. Hur medlemmarna reagerar på varandras åsikter. Om det triggar igång ett eget 

tänkande.  Han fortsätter med att poängtera att det ingår två metoder i fokusgrupper. Det ena 

är gruppintervjun, att det är flera som intervjuas samtidigt. Det andra är en fokuserad intervju, 

innebär att gruppen har varit delaktig i en viss situation, i detta fall dansundervisningen i 

skolan i ämnet idrott och hälsa. Tekniken gör det möjligt för forskaren att skapa en förståelse 

för varför människor tycker som de gör. Fokusgruppmetoden ger en möjlighet att utforska 

varandras skäl för att ha en viss åsikt. Det kan vara mer intressant än det tämligen 

förutsägbara fråga-svar-fråga-svar som förekommer i en vanlig intervju. Här finns det chans 

att antingen hålla med det någon annan i gruppen har sagt, och som han eller hon inte hade 

tänkt på om denne inte hade fått höra utan att höra de andras uppfattningar (Bryman, 2012, 

s.448-449). I fokusgruppsintervjuer kan deltagarna själva lyfta fram det de tycker är viktigt, 

studien är intresserad av just detta, gruppmedlemmarnas uppfattningar och vad de anser bör 

lyftas fram inom temat dans. I vanliga intervjuer, där det finns en intervjuare och en person 

som blir intervjuad, uppkommer det sällan utmaningar eller ifrågasättanden. De kan säga 

saker som de senare kan motsäga, men intervjuaren brukar inte påpeka detta. I en fokusgrupp 

däremot argumenterar ofta individerna med varandra och ifrågasätter varandras åsikter. 

Forskaren har chansen att få mer detaljerade och mer realistiska beskrivningar på vad 

människor tycker och tänker, eftersom de tvingas reflektera över och kanske ändra sina egna 

uppfattningar. Det finns även rum för att studera hur individerna skapar mening i en 

företeelse. Meningsskapandet sker i samspel och diskussioner med andra (ibid, s.449). 

Intervjun bandades med elever av anledningen att det helt enkelt är svårt att bara skriva ner 

exakt vad deltagarna säger utan också identifiera vem som säger vad. Som under alla 

intervjuer är intervjuaren inte bara intresserad av vad man säger, utan också hur man säger 

det. 
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6.2 Urval och avgränsning 

Två skolor valdes ut, kriterierna för lärarna var att de skulle ha undervisat eller undervisar 

elever i årskurs nio. Årkurs nio valdes för att det är det sista året inom grundskolan. Det är 

också en större chans att eleverna har hunnit ha dans i undervisningen än om jag skulle 

intervjuat yngre åldrar. Samtidigt valdes bara årkurs nio på grund av tidsbristen för detta 

arbete. Den ena skolan valdes av bekvämlighetsurval, den VFU-skola i norra delen av 

Stockholm som forskaren praktiserade på, för att få ett säkert kort på att få lärare att ställa upp 

på intervju. Det finns två lärare i idrott och hälsa på den skolan. Den lärare som tackade ja till 

intervjun valdes. Den läraren tog examen 2009. Den andra skolan som valdes var en skola i 

östra delen av Stockholm, denna skola valdes för att intervjuaren hade en kontakt som arbetar 

på den skolan och att det var tidsbrist att få ytterligare en skola samt den skolan var villig att 

ställa upp på intervjun. Skolan hade tre idrottslärare och den som tackade ja intervjuades. Den 

läraren tog examen 2012. Eleverna på de olika skolorna valdes ur ett slumpartat system från 

klasslistorna. På skolan i Norrort existerar det två klasser i årskurs nio. I den första årskurs nio 

klassen slumpades den killen som var på plats nummer fem bland killarna och på samma sätt 

den femte tjejen ur klasslistan. Om eleverna inte kunde, eller ville delta, togs den 

nästkommande killen och respektive tjejen. Kunde inte dessa personer heller valdes istället 

den föregående killen respektive tjejen. Enligt samma princip valdes den tionde killen 

respektive tjejen. Vid bortfall enligt samma system som innan alltså nästkommande och 

föregående killen respektive tjejen. För den femte medlemmen slumpades den tionde 

personen på listan, kille eller tjej. Kunde/ville inte denna tillfrågades Att välja ut 

slumpmässigt bestämdes för att de utvalda eleverna skulle representera de övriga eleverna på 

skolan. Att studien just använde sig av gruppen av fem medlemmar kommer från att Bryman 

nämner en undersökning av Morgan (1998) där han menar att de bör vara en grupp av sex till 

tio medlemmar, men Bryman anser att man bör vara en mindre grupp. Därav använde sig 

denna studie av fem medlemmar i fokusgruppen (Bryman, 2012, s.453). På skolan i Österort 

existerade det tre årskurs nio klasser. På samma sätt som på den föregående skolan så 

slumpades eleverna ut likt ordningen ovanför. Skillnaden var att den sista personen i 

fokusgruppen kom från den tredje klassen, tionde personen, kille eller tjej. Om eleven inte 

ville eller kunde, följdes samma princip som med skolan i Norrort. Denna studie har valt att 

inte inkludera eller se närmare på frågan ur ett genusperspektiv, utan är mer intresserad av den 

allmänna uppfattningen och upplevelsen oavsett kön. 
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6.3 Genomförande 

För att ta kontakt med de olika lärarna, mailades först rektorn på respektive skola för att de 

skulle få veta att det önskades en intervju för detta arbete med en idrottslärare och fem elever 

från årskurs nio. Mailet vidarebefordrades till idrottslärarna på skolan, för eleverna mailades 

mentorerna för årskurs nio. Efter kontakten med lärarna bestämdes en tid som passande för 

intervjuer. För lärarna passade det bäst när det hade raster eller efter skoldagens slut. För 

elever var det lättast att ha intervjun när de hade sina lektioner med den lärare som hade 

intervjuats. Vid konstruerandet av frågorna kunde tidigare examensarbeten bidra med 

inspiration. I enlighet med Brinkmann & Kvale (2012, s.147) var intervjufrågorna korta och 

enkla, utan akademiska svåra ord. Var det fortfarande svårt för den intervjuade att förstå 

frågan, omformulerades frågan, till att de kunde förstå. Frågorna var inte likadana för lärare 

och elever, utan mer anpassade för respektive grupp. För skolan i Norrort valdes ett grupprum 

för både intervjun med lärare och de fem eleverna. Grupprummet valdes för att få största 

möjliga tystnad för att inspelningen av intervjun inte skulle bli störd. Intervjun med läraren 

inleddes med en kartläggande fråga om var och när denne tog sin examen, för att sedan 

komma in på temat dans. Intervjuguiden följdes mestadels och andra frågor ställdes för att 

förtydliga ett svar samt för att utveckla det som idrottsläraren sade som skilde sig från guiden, 

men som bedömdes vara relevant för denna studie (Brinkmann & Kvale, 2012,s. 154). 

Intervjun med eleverna inleddes med en kartläggande fråga om hur länge de har gått på 

skolan. Med tanke på att det är en grupp av fem elever betonades vikten av att låta alla tala till 

punkt, att ordet var fritt samt att det inte fanns rätt eller fel svar. Det sista sades för att försöka 

få eleverna mer ”bekväma i stolen” och ge alla en möjlighet att komma till tals. När eleverna 

fick frågorna och någon av de svarade, kunde de andra nicka instämmande eller säga vad de 

själva tyckte. 

För skolan i Österort valdes för läraren en tom gymnastiksal, detta för det enda närliggande 

grupprummet var omklädningsrummen som eleverna strax skulle komma in i, samt att 

lärarrummet var upptaget. Det blev inga störande moment, eller sämre ljud på inspelningen i 

den stora hallen. För eleverna fanns det inte tillgång till något av utrymmena som hallen, 

grupprum, omklädningsrum. Intervjun valdes att göras i korridoren med risk för att eleverna 

skulle bli störda eller nervösa av förbipasserande personer. Eleverna menade att det inte 

spelade någon roll att vara ute i korridoren, även om de tillfrågades några gånger. Samma 

princip gällde för både lärare och elever på denna Österortsskola som på den skolan i Norrort 

vad gäller upplägg av intervjun. 
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 Alla intervjuer tog ungefär 30 minuter. Brinkmann & Kvale (2012, s.178) nämner att 

forskningsintervjuer brukar vara alldeles för långa. Om man vet vad man ska fråga om, varför 

man frågar, och hur man ska fråga, kan man istället för att göra en lång intervju, göra en kort 

intervju som är rik på mening. Deltagarna var medvetna om att de inte behövde ställa upp på 

intervjun om de inte ville och kunde avbryta intervjun när som helst. Studien fick inga 

bortfall. Lärarna tillfrågades genom mail där de stod vad intervjun skulle handla om och 

ungefär hur lång tid det skulle kunna ta. Det bokades en tid som skulle passa för läraren och 

eleverna. Den lektion som passade bäst var den lektionen som lärarna hade hand om eleverna, 

vilket var idrottslektionen. Läraren samlade eleverna för att gå igenom lektionen, vilket var 

tillfället när forskaren presenterades för att berätta varför man var närvarande och för att fråga 

eleverna om de ville delta på intervjun. Eleverna fick i helklass reda på syftet i stora drag med 

intervjun och att man inte behövde delta om man inte ville. Eleverna ropades upp i klasslistan 

efter det system som hade förberetts. När elevens namn tilltalades, ställdes frågan om eleven 

ville delta på intervjun eller inte. Inför intervjun fick eleverna mer detaljerad information 

angående intervjun och påmindes om att denna intervju var frivillig och de fick avbryta den 

när helst de ville. Det förekom inga bortfall, alla elever som tillfrågades accepterade och var 

närvarande vid intervjutillfället.  

6.4 Databearbetning och analysmetod 

Intervjun bandades med hjälp av en mobil sedan transkriberades intervjun exakt som det 

sades på intervjun. Små ord när man försöker formulera sig har tagits bort, särskilt på 

intervjun med eleverna eftersom det var fler deltagare i intervjun. Detta för att försöka få 

ordning på vad som egentligen sades under intervjun och vad eleven tolkades att mena. 

Utskriften av en intervju var en fråga om tolkning (Brinkmann & Kvale, 2012, s.200). När 

resultatet sedan ska presenteras kommer de att visas först ur ett lärarperspektiv genom deras 

upplevelser, metoder och varför de tycker man ska ha dans. Det följs upp av ur ett 

elevperspektiv utifrån vad de anser vad dans är, upplevd dansförmåga och deras inställning 

till dans. Resultatet kommer sedan att analyseras med hjälp av KASAM ur ett lärarperspektiv 

respektive elevperspektiv. 

6.5 Tillförlitlighetsfrågor 

Alla ord som kunde uppfattas från bandspelaren skrevs av exakt som det sades. När eleverna 

pratade i mun på varandra, väntades det med att transkriberas till att någon förtydligade vad 

som sades. Eleverna fick vänta på sin tur och låta alla komma till tals. Som nämnt ovan togs 
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utfyllningsord bort, med det menas om en elev exempelvis sade ”öh, alltså, det är, vad heter 

det, inte lika många som håller på med sånt (dans) som bollsporter”, skrevs det i 

transkriberingen ”det är inte lika många som håller på med sånt (dans) som bollsporter”. De 

andra orden uppfattades som ord som eleverna säger medan de tänker på vad de skulle säga 

och ansågs därför inte relevanta att tas med i denna studie. Om det var uttryckt från eleverna 

mer sammanhängande text likt ”Man kan byta såhär och ibland köra genomgång” skrevs det 

ordagrant. Intervjuguiden gicks igenom om inte den intervjuade redan svarat på frågorna 

tidigare på en annan fråga. Sade de intervjuade någonting som upplevdes vara viktigt för dem, 

pausades guiden och fokuserade på det som var intressant för den intervjuade med följdfrågor. 

Intervjuerna tog alla ungefär 30 minuter, med några minuters skillnad. De intervjuade 

eleverna och lärarna fick frågorna tydliggjorda och omformulerade om de missförstod frågan, 

eller inte förstod vad frågan innebar. Exempelvis om frågan löd ”Vad innebär ordet dans för 

dig?”, förtydligades frågan och omformulerades till ”Om jag säger ordet dans, vad tänker du 

på då?”. Exakt samma frågor ställdes till de bägge lärarna med undantag för de fall lärarna 

svarade något som var viktigt för dem eller som behövde förtydligas. Guiden fortsatte att 

användas när läraren pratat till punkt och förklarat vad denne menat. På samma sätt ställdes 

samma frågor till de båda fokusgrupperna, med undantag för om det var något som 

intresserade dem eller behövde tydliggöras. Detta framgår i transkriberingen för både elever 

och lärare. Korridoren som eleverna på Österortsskolan intervjuades på var också folktom, det 

innebar därför ingen risk att de blev nervösa eller tänkte på annat när det gällde intervjun. 

6.6 Etiska aspekter 

Det vetenskapliga rådet anger att de forskningsetiska principerna innehåller fyra huvudkrav 

som ska uppfyllas av studien (VR codex, [28-12-2014], s. 7-14). 

Informationskravet: Deltagarna på intervjuerna var medvetna om att den var frivillig och att 

de när som helst kunde avbryta intervjun eller välja att inte vara en del av studien. De var 

medvetna att intervjun skulle bandas samt transkriberas. De fick veta att studien kommer vara 

fullständigt anonym frånsett att det nämns vilken del av Stockholm skolan befinner sig på. 

Uppdelningen av uttagandet av elever, där det valdes att ha hälften tjejer och andra hälften 

killar nämns. Detta mest för att denna studie ska kunna göras om av någon annan forskare 

samt att berätta varför och hur urvalen/avgränsningarna har skett. I intervjun med eleverna har 

studien valt att inte nämna eleverna som exempelvis tjej i fokusgrupp A, utan snarare som en 

medlem i fokusgrupp A. När en elev talar, redovisas det som att det är hela gruppen som sagt 
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detta. Kön på eleverna eller lärare, eller vem av eleverna som uttryckte sig var inte relevant 

för denna studie, utan deras synpunkter var det som var viktigt.  

Samtyckeskravet: I enlighet med det vetenskapliga rådet (VR codex, [28-12-2014]) riktlinjer 

om forskning med barn på en skola och att dessa elever i årskurs nio hade fyllt 15 år, det 

behövdes därmed ingen målsmans underskrift för intervjun, utan eleverna informerades om 

intervjun och samtyckte med den.  De intervjuade lärarna och eleverna visste att arbetet 

handlade om dans och upplevelser kring dans på skolan i ämnet idrott och hälsa. 

Konfidentialitetskravet: All information om de individer som har blivit intervjuade 

rapporterades på ett sätt att man inte som utomstående kan urskilja vilka individerna är. 

Därför nämns inte kön på lärarna för det skulle göra det möjligt för en utomstående att 

komma åt uppgifterna om den enskilda individen. Enda som benämns är var i Stockholm 

skolorna befinner sig i, rent geografiskt. 

Nyttjandekravet: Deltagarna fick veta att detta arbete används endast i utbildningssyfte och 

inte publiceras i icke-vetenskapliga syften  

7. Resultat/analys 

Materialet kommer att analyseras med hjälp av KASAM med hjälp det tre komponenterna 

begriplighet (B), hanterbarhet (H), meningsfullhet (M). I den första delen presenteras och 

analyseras lärarnas syn på dansundervisningen i skolan och i den andra delen presenteras 

elevernas syn på dansundervisningen i skolan. Läraren från skolan i norra delen av Stockholm 

kommer benämnas Lärare A, eleverna kommer att benämnas Fokusgrupp A. Läraren från 

skolan i östra delen av Stockholm kommer att benämnas Lärare B, och eleverna på skolan för 

Fokusgrupp B. 

7.1 Hur arbetar och upplever lärare undervisning i dans i ämnet 

idrott och hälsa på högstadiet? 

7.1.1 Lärarnas upplevelser 

Lärarna nämner vad de anser om momentet dans på idrotten genom att berätta att  

de är medvetna om att elever kan känna obehag kring dansen, där lärarna nämner att främst 

killar kan ha uppfattningen att aktiviteten som Lärare A uttryckte det är ”tjejig”. Lärare A 

menar att det är momentet där det råder störst skillnad hur eleverna uppskattar aktiviteten 

under lektionerna i idrott och hälsa och hur hen försöker avdramatisera dansen för att göra 

den lustfylld. Lärare A lyfter fram att elever inte tycker att traditionella danser är särskilt kul, 
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utan hen borde istället skapa något som eleverna är intresserade av. Detta i form av modernare 

dansstilar som breakdance, street och dancehall. Lärare B betonar vikten av att försöka ”skoja 

till det” och ha lektionen på ett roligare sätt för att få med eleverna. Lärare B nämner 

betydelsen av att eleverna som är ”clowniga”, som tolkas att det är en elev som vågar bjuda 

på sig själv, inte har svårt med att dansa framför klassen. Lärare B nämner att eleverna vet att 

det är betyg på det och därför gör eleverna sitt bästa i det. Lärare A beskriver hur eleverna kan 

uppfatta dansen som väldigt ”naket” och ”självutlämnande”. På frågan om lärarna anser att de 

har tillräcklig kompetens för att kunna undervisa i dans i ämnet idrott och hälsa skiljde sig 

lärarna åt i anseendet om de är kompetenta för undervisning i dans, där Lärare A menar att det 

skulle vara bättre att lära sig dansstilar som eleverna intresserar sig för. Lärare A nämner 

viljan att gå på kurser för att komma ikapp generationsväxlingen till eleverna. Lärare B 

betonar att trots sin känsla att vara minst kompetent i dansmomentet, av momenten i idrott 

och hälsa, funkar det med hjälp av eleverna som hjälper i dansundervisningen. Lärare A 

nämner att under dennes utbildning förekom det inte mycket modern dans, endast några 

enskilda lektioner, men mycket de traditionella danserna samt hur man lär ut dans. 

7.1.2 Lärarnas metoder 

På frågan hur man lär ut takt använder sig båda lärarna av metoden att man ska lyssna på en 

låt och klappa eller stampa i takt. Sedan ska de hitta på rörelser som ska förhålla sig till 

takten. Lärarna arbetar med att eleverna ska räkna takt och förstå att vissa låtar har snabbare 

respektive långsammare takt. 

På frågan hur arbetar du med dans på dina lektioner, metod och upplägg framhäver 

Lärare A vikten ännu en gång av att man ska avdramatisera dansen och göra den till något 

lustfyllt. Man bör som lärare utgå ifrån elevers intressen och göra inlärningen av dans lite 

friare, för att få eleverna att känna att de lyckas med det de själva skapat menar Lärare A. Om 

hen tvingar eleverna kommer det bli att eleverna delar upp sig, i motiverade och inte 

motiverade. Lärare A påpekar att man som lärare ska våga ”bjuda” på sig själv, för att 

avdramatisera det för eleverna. Efter att eleverna fått känna på friare dans efter sina egna 

förutsättningar, kan man gå över till mer traditionella danser tycker Lärare A. Lärare B påstår 

att det är viktigt inom pardanser att man ska prata om följare och förare, istället för man och 

kvinna. Man ska få testa båda och även Lärare B betonar vikten av att avdramatisera dansen 

så mycket som möjligt.  Lärare A betonar vikten av att låta eleverna få välja musiken i den 

mån som går, detta för att Lärare A anser att det finns en större chans att eleverna utför 

uppgiften på ett bra sätt, än om du som lärare väljer musiken åt eleverna. Lärare A berättar att 



19 

 

det inte ingick moderna danser och känner således att det inte går att genomföra en 

undervisning i dem dansstilarna. 

På frågorna ”Vem håller i dansundervisningen?” och ” Hur är era förutsättningar för att ha 

dansundervisning i skolan?” framgår det att båda lärarna tycker de har bra förutsättningar i 

form av yta och musikanläggning. Lärare A nämner att de kan ta hjälp av VFU-praktikanter 

eller personer från en dansskola eller förening för att eleverna ska få dansundervisning. Lärare 

B menar att man kan ta hjälp av elever för dansundervisningen. Lärarna nämner olika 

tillvägagångssätt för att uppnå dansundervisningen på skolan. De förstår att de kan använda 

sig av andra personer än dem själva samt utnyttja redskap. Lärare A efterfrågar i utbildningen 

att man ska ha andra dansstilar som streetdance, eftersom det är efterfrågat av elever. Lärare 

B poängterar att man saknar speglar för det optimala lärandet i dansundervisandet samt att 

använda sig av projektorer, där eleverna kan följa på Youtube eller en avatar som visar 

rörelser. Lärare A påpekar att dansen inte är ”tidlös” och att läraren behöver fräscha upp sina 

kunskaper, för att undervisa sina elever i dans på skolan. Lärare B påstår att eleverna är ”lite 

extra sjuka” när det är dans som står på schemat. Lärare B upplever att eleverna är mindre 

deltagande när det gäller dans och tror att det är brist på intresse. 

På frågan hur ofta har ni dans och vad gör ni på dessa svarade båda lärarna att de arbetar med 

sammansatta lektioner där de har fem-sex veckor respektive fyra veckor. Med sammansatta 

lektioner menar lärarna att det är lektioner som kommer efter varandra. Om en klass har två 

lektioner i veckan, används båda dessa lektioner till dans och på samma sätt de 

nästkommande veckorna, för att få en progression. Lärarna anser att takt är viktigt och jobbar 

med det i form av musikanalyser och klappa eller stampa i takt till olika låtar och musikstilar. 

Lärare B framhäver att man ska arbeta med dans från grunden med simpla rörelser för att alla 

elever ska känna att de ”hänger med”. Lärare B använder sig inte av de traditionella danserna 

som bugg, vals och foxtrott utan använder sig av ringdanser precis innan jul för att uppfylla 

läroplanen med de traditionella danserna.  

Lärare A påpekade att denne arbetar mycket med eleverna med den egna dansen, där läraren 

hjälper till under själva processen när de ska skapa dans genom att gå bland eleverna och 

bedöma formativt. Lärare A beskrev en situation där eleverna hade bestämt sig för en viss typ 

av fotrörelser, till exempel sidledssteg. Därefter kunde läraren föreslå en armrörelse som 

kunde passa till sidledsstegen.  

På frågan vad lärarna tar för musikval menade Lärare A upp att hen låter eleverna välja musik 

för att öka chanserna att göra lektionen så bra som möjligt. Lärare B säger att denne startar 

med musik som har en tydlig puls och att det är musik som eleverna gillar. En del av dagens 
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musik kan ha ganska grova uttryck och uppfattas som stötande, för att de har anspelningar på 

vulgära låtar med svordomar och sexanspelningar och därför försöker lärarna undvika det i så 

stor grad som möjligt. 

7.1.3 Varför ska man lära sig dansa enligt lärarna 

På frågorna varför ska vi ha dans i undervisningen och vad kan dans utveckla hos elever 

uttryckte sig Lärare A på detta vis: 

- Jag är övertygad om att i våra kroppar, har vi en känsla för rytm och det är någonting som är 

bra att skaffa. Man har redan den i mammas mage, man hör mammas hjärta pumpa. Det är 

väldigt bra sätt att uttrycka känslor på. Många elever som får ut känslor som ligger 

undertryckta i dans. Naturligt sätt att kapa gränser mellan tjejer och killar. Killar och tjejer kan 

tillsammans göra en aktivitet där de är på samma villkor. Eleverna kan utveckla självförtroende, 

social förmåga, samarbete. Känna att när de blir vuxna att de faktiskt kan dansa på en klubb 

eller bröllop. Dans har ett väldigt socialt värde, har man självförtroende i det är det större 

chans att man använder sig av det utanför skolan.  Att våga, handlar mycket om 

självförtroende, skapa självförtroende inom dansen. 

Lärare B uttryckte samma frågor på följande sätt: 

- För att det står i Lgr 11 haha *skratt*, nä men för det kan vara hela livet, att som vals på ett 

bröllop. Man blir bekväm som människa. Dans kan utveckla taktkänsla, glädje, bättre 

självförtroende, bekvämlighet med kroppen hos elever 

Båda lärarna finner dans som ett bra sätt för att öka självförtroendet hos elever samt att 

eleverna ska bli bekväma med sina kroppar, att dans är bra att ha inför eventuella bröllop 

när man blir äldre. Lärare A skiljer här sig med att berätta mer om dansens värde och 

varför det ska vara med i undervisningen och kan utveckla hos elever. Att kapa gränsen 

mellan tjejer och killar och ha en aktivitet på samma villkor. Lärare A fortsätter att 

benämna vad dans betyder enligt dennes tycke: 

- Dans för mig är en uttrycksform, ett sätt att förmedla känslor, ett sätt att umgås med kroppen, 

vara närvarande.   

Lärare A poängterar att denne inte använder sig av traditionella danser i någon större 

utsträckning, utan hanterar lektionen med modern dans och musik för att få eleverna som inte 

är betygsmotiverade att genomföra uppgiften på ett bra sätt. Lärare A menar att genomföra 

det på ett bra sätt leder till som en drivkraft för att utveckla andra områden. 

Lärare A beskriver vad för social betydelse dans kan ha för eleverna och om det finns någon 

användning av dans som konditionsträning genom att säga: 

- Väldigt social betydelse i dans, många lektioner som är magiska, när klassen verkligen jobbar 

som en grupp. Kort avstånd mellan eleverna, man skämtar, man skrattar. Väldigt mycket 
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känslor. Alla kan vara med. Oavsett vad man har för grundförutsättningar. Dansmomentet i sig 

kan det bli konditionsmoment för de sämre tränade, men inte för de bättre tränade, men de är 

någonting jag kan bli bättre på. Aerobics, kanske inte blir dans, låtar med hög bpm, hitta på 

rörelser och träna in dem. Boxexercise med takt och rytm samt kondition. 

Det framgår att Lärare A ser en socialbetydelse av dans och målar upp en beskrivning där det 

framgår. Påpekar att det finns rum för sig själv att bli bättre på inom dans som träningsform.  

Avslutande analys av lärarna ur ett KASAM-perspektiv  

Begriplighet  

Hur utformar lärarna lektionerna för att nå det som står i läroplanen? Läraren tänker efter vad 

som kan vara de eventuella svårigheterna på lektionerna för eleverna och anpassar sin 

undervisning efter detta för att öka begripligheten för dans hos eleverna.  

 

Lärarna upplever det som begripligt att eleverna har stereotypiska uppfattningar av vad man 

ska använda dansen till och att killar kan uppfatta dans som ”tjejigt”. De är medvetna om att 

dansen kan väcka känslor hos eleverna men kan samtidigt vara självutlämnande. Lärarna 

anser att de inte vet hur undervisningen av moderna danser streetdance och breakdance skulle 

ske. 

Lösningen som lärarna ser begriplig för att kunna undervisa handlar om att avdramatisera 

dansen som moment och göra den lustfylld. 

Lärare B begriper att för att undvika könsroller inom dansen använder man istället begreppen 

förare och följare. Lärare A menar att om man låter eleverna välja musik, ökar sannolikheten 

av att eleverna försöker göra dansen bra. 

Av detta att döma bedöms begriplighet för lärarna vara hög.  

 

Hanterbarhet 

Hur upplever lärare de resurser de har till sitt förfogande i form av yta, ljudanläggning och tid 

att utföra undervisningen på? Hur upplever de den egna förmågan inom dans och hur 

pedagogisk man är som lärare, mer än att de ska vara andra faktorer som man inte kan 

påverka som styr undervisningen. 

 

Lärarna bedömer att de har goda förutsättningar att hålla dansundervisningen, eftersom de har 

tillgång till yta, bra ljudanläggning. Lärarna påpekar dock att de skulle vilja ha tillgång till 

speglar eller en projektor. Lärarna använder sig av personer från dansskolor eller föreningar 
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samt eleverna när bristen på kompetens uppstår. Lärarna upplever det inte som hanterbart att 

undervisa i de moderna danserna.  

Hanterbarhet för lärarna upplevs vara låg. 

 

Meningsfullhet 

Anser lärarna att dans som ett moment att investera energi i? Ser lärarna någon mening med 

att lära sig att dansa?  Finner de det meningsfullt att lära eleverna en specifik dans? 

 

Lärarna upplever dansen som en aktivitet för att arbeta mot stereotypa könsroller och att 

eleverna ska hamna på samma nivå. De ser de som meningsfullt att ha dans i skolan för att 

främja den enskilda elevens självförtroende. Lärarna upplever att dans är nödvändigt att ha i 

undervisningen för att använda det i sociala aktiviteter som ett bröllop. De nämner dans som 

ett sätt att uttrycka känslor på. Lärare A beskriver hur danslektionerna kan vara magiska i 

form av gemenskap och glädje. 

Meningsfullhet för lärarna anses vara hög  

   

Enligt tabellen (Antonovsky, 1991, s.74) kan man läsa av från lärarnas värden på de olika 

komponenterna, resulterar i att B hög + H låg + M hög Prediktionen anses pekande uppåt 

vilket tyder på att lärarna har en större chans att få ett högt KASAM och möjligheten att öka 

sitt H, eftersom läraren ser en stor mening med att ha dans och dansen har ett värde  B hög 

+ H hög + M hög. 

Om den viktigaste komponenten, drivkraften, är hög leder det till att hanterbarheten kan öka 

från att vara låg till hög.  

Lärarna anser att de inte har en bra hanterbarhet inom dans, men de finns en möjlighet till att 

öka den genom hög motivation och viljan till att bli bättre inom dans. De anser att de lyckas 

med sina metoder genom hög begriplighet. 

7.2 Dans i skolan ur ett elevperspektiv 

7.2.1 Vad är dans? 

På frågan vad innebär ordet dans för er svarade Fokusgrupp A att dans är ett område där det är 

en plats där man kan skämma ut sig. De nämner att det inte finns någon skillnad på vad som 

kan benämnas som dans och vad som inte kan benämnas som dans, att det är rörelser till 

musik oberoende av rörelser räknas som dans anser de. Fokusgrupp B tänkte på dans som 
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rörelser till musik och något som frambringar glädje men även att man kan använda dans som 

ett träningspass. 

På frågorna vad är roligt/tråkigt med dans framgår det från båda grupperna att dans är något 

som inte är styrt utan man får göra vad man vill, att bara röra sig till musik är att dansa. 

Grupperna uttrycker att pardans inte är uppskattat bland elever. Att det borde vara anpassat 

efter deras generation. 

På frågan hur ofta har ni dans och vad gör ni på dessa lektioner samt vad eleverna kan om 

kursplanen inom dans berättade Fokusgrupp A att: 

- Vi har en gång per år, dansprojekt på sex veckor. Pardans och gruppdanser brukar vi göra då 

och följa lärarens rörelser.  

-  De är för mycket dans, det är roligare med bollsporter som många håller på med.  Konstigt att 

dansa i klassen, kan bli väldigt stelt och blir ofta stökigt för att folk inte vet hur de ska dansa och 

vill inte dansa. Gör istället något annat.  

- Kursplanen står väl att man ska vara rytmisk till musik, kunna traditionella danser 

Fokusgrupp B svarade på samma frågor på följande sätt: 

- Två-tre veckor om året, vi har egen dans i takt till med musiken, samarbeta med andra. Vi ska 

vara i en stor grupp så alla ska kunna samarbeta.  

- Dans är inget man strävar efter att ha mer, det är ingen som klagar men heller ingen som frågar 

efter det.  

- Står det speciellt med dans i kursplanen?  

- Intervjuare: Ja, till exempel att man ska till en viss del röra sig i takt till musiken för ett E 

- Ja, men det där känner vi ändå igen. 

Det framgår och överensstämmer med vad lärarna sade om antalet gånger de har dans. 

Fokusgrupp A påpekar att det är konstigt att dansa i klassen och att eleverna upplever att 

eleverna i klassen inte förstår vad som ska utföras på lektionen när det blir en ”rörigt”. Båda 

fokusgrupperna var medvetna om att det stod om dans i läroplanen. Grupperna har liknande 

upplägg på lektioner där de får utveckla en egen dans. 

På frågan hur en bra lektion i dans respektive en dålig ser ut menade Fokusgrupp A att: 

- Man får mycket gjort, samarbetar mycket, ingen som skrattar åt någon, man hjälper varandra.  

- När en duktig lärare inte bara är bra på att dansa, men även duktig på att lära ut. Var en gång 

en från dansskolan som kom hit och hon gjorde jättesvåra rörelser. Hann inte förstå vad hon 

gjorde.  

- En dålig lektion ser kaos, lall ut, att man skrattar åt varandra. Man brottas och leker istället för 

att göra de man ska. 

Fokusgrupp B på samma fråga menade att: 

- Spegelväggen, och man står där fram och ser. 

-  Man får lära sig dansstegen och inte komma på själv, men oftast är det om någon som går på 

dans som visar. 
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- Dansen är väldigt fritt om man får göra det själv, blir antingen seriöst eller oseriöst.  

Fokusgrupp A nämner att en bra lektion är där man inte skrattar åt varandra utan hjälper. De 

betonar vikten av att en lärare är pedagogisk och inte bara kunnig i momentet dans. 

Fokusgrupp B poängterar att dans är vad man själv gör den till, om lektionen blir bra eller 

inte. 

7.2.2 Eleverna upplevda dansförmåga 

På frågorna vad har ni dansat och vad tycker ni att ni är bra på inom dans berättar Fokusgrupp 

A: 

- Bugg och göra egna danser.  

- Vi kan väl inte mycket typ bugg, jag är skitdålig på danser så jag kan inte. 

-  Vad vi är bra på? *fnitter* *skratt* 

- Intervjuare: Kan det vara att ni vågar bjuda på er själva? 

- Ja, det är vi bra på. Vi kör bara, ibland kan det se bra ut fast man är dålig. 

Fokusgrupp B berättade på samma frågor: 

- Kan takten i vals, men kan inte dansa vals.  

- Vi är bra på att röra sig till takt, lätt för att testa nya grejer, är okej att bjuda på sig själv.  

- Stor skillnad på känsla om man dansar själv eller i grupp. Ensam man kör sin egen grej, i par 

måste man anpassa sig lite till dem man dansar med. 

- Intervjuare: Dansar ni ute med vänner? 

- Är inte en slags dans, det är väldigt annorlunda. Vi står och hoppar *skratt*.  Det är inga moves 

man känner att man vill visa. 

Fokusgrupp B nämner att de är bra på att röra sig till takt, men eleverna upplever inte att de är 

kunniga inom dans i form av rörelser som passar till någon dansstil.  

På frågan hur skulle ni göra om ni var lärare och skulle hålla en lektion i dans, Hur hade ni 

lagt upp det och vad för musikval hade ni haft förklarade Fokusgrupp A: 

- Ta in en danslärare utifrån. Gå igenom lite steg och sådär och sen låta eleverna skapa själva.  

- Skulle lektionen vara ”kaos”, skicka ut eleverna eller bara samla alla. När det är dålig fokus vet 

oftast inte eleverna vad man ska göra, hur man ska göra. Hjälpa dem lite, ha lång genomgång 

nästa gång och bryta nuvarande lektion.  Skulle ge eleverna övningar som alla ska göra, då blir 

det kanske inte så stelt, för då gör alla fel. Man borde dela in eleverna i grupper, om man är 

sämre på dansa tar man en grupp, är man bättre en annan. Eleverna får själva välja grupp så 

blir det inte utsättande. Blandat med musik, modernare musik. 

På samma frågor förklarade Fokusgrupp B: 

- Om jag hade kunnat mer om dans, hade jag lärt ut det.  

- Med speglar om man har, men lite mer avancerade steg än att gå åt sidan.  

- Hade haft street, men också traditionella danser, inget kul nu, men vore kul sen när man är 

vuxen. 
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-  Nutidens musik hade vi haft. 

Fokusgrupp A berättade lite mer utförligt hur de skulle göra om de var lärare där de hade 

jobbat med gruppindelningar för att anpassa nivån. De betonar dock att eleverna själva får 

välja grupptillhörighet för att ingen ska känna sig utsatt. Det viktiga är elevens egen 

upplevelse om sin dansförmåga. Fokusgrupp B efterlyser mer avancerade steg än steg åt 

sidan.  

Fokusgrupp B berättade vad det gör på danslektionerna och hur de upplevs inom dans: 

- Egen dans till takt med musik, samarbeta med andra.  Vi ska vara i en stor grupp så alla 

ska kunna samarbeta. I skolan kan man hamna i dålig grupp som inte gör vad man ska 

Detta tolkar jag som att eleverna känner att relationen till gruppen påverkar om du ska 

uppleva dansen som hanterbar. Fokusgrupp B hävdar att de har för lite danslektioner för att 

uppleva att de lär sig något, och anser att om man ska ha kvar dans i undervisningen borde 

man öka antalet lektioner för att ge eleverna en chans att lära sig. 

7.2.3 Elevernas inställning till dans 

På frågan är det viktigt och relevant att ha dans i undervisningen menade Fokusgrupp A 

- Nej, om man vill lära sig dansa kan man ju gå till en dansskola på fritiden, känner inget behov av 

att ha dans.  

- Intervjuare: Har ni haft nytta av dansen ni lärt er i skolan? 

- Vi har dansat bugg, så nej. 

Fokusgrupp B på samma fråga menade att: 

- Vet inte hur mycket man lär sig på endast fyra veckor. Det är roligt att det finns, roligt att lära 

sig lite takt och sådär som kan vara svårt, man lär sig takt, samarbete. 

- Intervjuare: Känns som ni skulle vilja ha mer dans? 

- Ja, mer än fyra veckor, det har inte så mycket effekt, så känns det som om man ska ha kvar det 

borde man öka lite. Lite mer blandat och fler dansstilar. 

- Intervjuare: Ni ser på dans mer som betyg? 

- Ja, hade det inte varit betyg hade man inte satt så mycket i det. 

Fokusgrupp A verkar inte se något värde av dans och anser att man inte borde ha det i 

undervisningen, de anser att om man vill lära sig dans kan man söka sig till en dansskola. 

Fokusgrupp B syftar dock mer på att man har för lite dans för att det ska vara relevant i 

skolan. Om dans ska vara kvar, borde man utöka det för att eleverna ska ha möjligheten att 

lära sig mer. I dans i undervisningen menar Fokusgrupp B att man lär sig takt, samarbete och 

att det är roligt att det finns. Eleverna syftar på att dans är ett betygsmoment de måste klara 
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av. De menar att det inte är värdet i att dansa som lyfts upp, utan mer en del av 

skolundervisningen som de måste klara av för ett betyg, detta anses inte vara meningsfullt.  

Avslutande analys av elever ur ett KASAM-perspektiv 

Denna studie vill förstå hur eleverna upplever dansen som moment. Vad de tycker och tänker 

kring lärarnas metoder och presentation av dans. Hur de skulle vilja ha dansundervisningen. 

De tre komponenterna: 

Begriplighet (B)  

Förstår eleverna kursplanen och begriper de vad läraren syftar till att lära ut? Vet de vad takt 

är samt hur de ska anpassa sina rörelser till musiken och takten teoretiskt. Vet de vad som 

krävs rörelsemässigt för att klara av lektionen som presenteras och nå målen? 

 

Eleverna upplever dans som alla rörelser till musik, det finns inte något som säger att något är 

mer dans än det andra. Det är ett moment där de kan känna sig förödmjukade. Dans upplevs 

som en aktivitet där det inte existerar några regler, utan man får röra sig som man vill. Elever 

uppfattar inte pardansen som kul och att de anser att den är väldigt strikt, vilket tolkas som att 

den inte är begriplig. Eleverna förstår att dansen står med i kursplanen. Eleverna anser att när 

danslektionen är stökig, är det för att de inte begriper vad som ska utföras på lektionen. 

Eleverna anser att dansstilarna och musikvalet borde anpassas efter deras generation för att 

den ska upplevas begriplig.  

Eleverna kan uppleva att det instruerade rörelserna kan vara svåra att begripa. De förstår att 

de ska bilda en egen dans och förhålla sig till takten, samtidigt som de ska samarbeta med de 

övriga medlemmarna i gruppen. 

Begriplighet anses hög. 

 

Hanterbarhet (H) 

 Upplever eleverna att de har tillräcklig kunskap för att hantera dansen och veta vad takt är? 

Känner de att de fått tillräcklig träning och bra genomgångar för att uppleva att veta vad takt 

är? Hur upplever eleverna att gruppsamarbetet för en uppgift funkar, om gruppen upplevs 

vara orsaken till att hanterbarheten anses låg? Får eleverna möjlighet att påverka 

undervisningen för att känna sig involverade? 

 

Eleverna upplever sig själva som dåliga dansare, de menar att det ibland kan vara svårt att 

imitera det presenterade rörelserna. Eleverna vill ha mer generationsanpassad 
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dansundervisning i form av moderna dansstilar och modern musik. De påpekar att man kan 

hamna i en upplevd dålig grupp vilket gör det svårt att utföra dansuppgiften på ett bra sätt, 

vilket anses vara låg hanterbarhet, för att andra människor påverkar dig som elev. De upplever 

känna sig taktsäkra. 

Hanterbarhet anses låg. 

 

Meningsfullhet (M) 

Förknippas dansen med ord som glädje, gemenskap och engagemang? Uppfattas det som att 

dansen är meningsfull i sig själv? 

Fokusgrupp A upplever inte att det existerar ett värde att ha dans i undervisningen, att om 

man vill lära sig om dans, kan man söka sig till en dansskola.  Fokusgrupp B syftar dock mer 

på att man har för lite lektioner dans för att det ska vara meningsfullt att ha i undervisningen. 

Man borde i sådana fall öka antalet danslektioner för att eleverna ska ha chans att lära sig mer 

och uppleva dansen som meningsfull. Eleverna upplever dansen som ett betygsmoment som 

de måste klara av. Meningsfullheten för dans uppfattas som låg, eftersom det inte är dansen i 

form av rörelseglädje, gemenskap eller engagemang som uppskattas utan bara som 

betygsmoment. 

Meningsfullhet anses vara låg 

 

Enligt tabellen (Antonovsky, 1991, s.74) resulterar olika värdena på komponenterna i att B 

hög + H låg + M låg Prediktionen är press nedåt, vilket tyder på att drivkraften är låg, 

KASAM kommer att förbli lågt och kommer att gå åt B låg + H låg + M låg. 

Den viktigaste komponenten meningsfullhet, drivkraften uppfattas som låg vilket kommer att 

resultera i ett lågt KASAM. Eleverna upplever sig uppfatta vad dans är, men de känner att 

deras egen dansförmåga brister. De ser ingen poäng med att ha dans, om den inte utökas i fler 

lektioner. 

7.3 Sammanfattning av resultatet 

Hur arbetar lärare med undervisning i dans i ämnet idrott och hälsa på högstadiet? 

Lärarna har upplägget att de börjar med de grundläggande inom dans, som takt och 

basrörelser till musik som steg åt sidan. De har dans några veckor om året och på lektionerna 

arbetar man med dans i form av sammanhängande lektioner kallat block eller projekt. Lärarna 

trycker på att de försöker avdramatisera dansen för eleverna i den mån det går. De menar att 

man ska försöka få eleverna att tycka det är kul, därför bör man lägga upp 
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dansundervisningen efter elevernas intressen när det gäller vad för stil av dans man ska lära ut 

samt vilken typ av musik som man ska använda. De arbetar med musikanalyser av låtar där 

man ska studera hur många BPM en låt har, samt övergångarna till mellan vers, refräng och 

intro med mera. Lärarna tolkar det som att eleverna inte tycker att traditionella danser som 

bugg, vals och foxtrott är kul, därför försöker de kringgå det och använda sig av andra 

dansstilar som eleverna är intresserade av. Lärare B använder sig av traditionella danser på 

julen i form av ringdanser. Lärarna skulle vilja ha mer utbildning i dansstilar som elever är 

mer intresserade av som streetdance och dancehall. Lärare B efterlyser projektorer som gör att 

eleverna kan följa en avatar som ett bra läromedel för dansundervisning samt speglar på 

väggen. 

 

Hur upplever elever undervisningen i dans i ämnet idrott och hälsa på högstadiet? 

Eleverna menar att dansen är en aktivitet som inte har några regler, utan där de kan röra sig 

fritt till musiken. Eleverna betonar att traditionella danser som bugg inte är omtyckt bland 

eleverna, de menar att dansstilarna borde förnyas tidsmässigt, eftersom eleverna gillar 

dansstilar som streetdance, breakdance, dancehall. Eleverna menar att lärare borde gå igenom 

grunderna, men samtidigt lite mer avancerade steg än enligt deras tycke simpla steg åt sidan. 

Fokusgrupp A konstaterade att en lärare som undervisar i dans behöver vara pedagogisk. 

Vissa rörelser är svåra att följa och en lärare som har en bra dansförmåga behöver även vara 

bra på att lära ut. Eleverna i fokusgrupp A ser ingen relevans med att ha dans i 

undervisningen, medan Fokusgrupp B ansåg att man behöver utöka antalet lektioner inom 

momentet dans för att man ska hinna lära sig något, om det ska vara relevant. Eleverna 

associerar dansmomentet som ett moment som de måste klara av för att få ett bra betyg i 

idrott och hälsa, mer än att de uppskattar dansen som något som ska bidra till gemenskap och 

glädje. Eleverna föreslår att man delar in klassen i olika grupper under dansundervisningen. 

Grupperna ska vara nivå anpassade baserad på den upplevda dansförmågan. Viktigt att 

eleverna får välja vilken grupp de vill tillhöra, för att det inte ska bli risk för någon ska känna 

sig utsatt, om man upplever sig själv att ha en bra dansförmåga, medan läraren tycker 

annorlunda.  

8. Diskussion 

Studiens syfte är att belysa och diskutera elevers och lärares uppfattningar av undervisning 

inom momentet dans i ämnet idrott och hälsa och frågeställningarna var: 

 Hur arbetar lärare med undervisning i dans i ämnet idrott och hälsa på högstadiet? 
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 Hur upplever elever undervisningen i dans i ämnet idrott och hälsa på högstadiet? 

8.1 Resultatdiskussion 

I linje med tidigare forskning 

Gibbs (2014, s.17) nämner hur hon mött takt och rytm redan sen hon låg i mammas mage, 

vilket även Lärare A nämner, där läraren beskriver hur denne är övertygad om att varje elev 

har rytm i sig eftersom man redan i mammas mage blir bekant med takt och rytm genom 

mammans hjärtslag. Gibbs (ibid) påpekade betydelsen att vara ”up-to-date” med dansstilar 

och musiksmak. Hon framhäver att ha dans som undervisning är en utmaning och att man 

måste vända dansen till något positivt. Hon hävdar att elevens ointresse i kombination med 

lärarens okunskap leder till mindre danslektioner i ämnet idrott och hälsa. Lärarna under 

denna studie var av samma åsikt, där de menade att man måste arbeta med dansen till något 

positivt och att det är en utmaning. Lärarna betonade vikten av att försöka göra dansen 

lustfylld och avdramatisera som Gard (2004, s.236) styrker där han berättar hur hans elever 

kände obehag att använda sig av rörelser som ansågs ”un-cool”. Ravn (2010, s.24) hävdar att 

dansundervisningen måste vara ett samarbete mellan lärare och elev för att det ska fungera. 

Det kommer inte fungera om man som lärare styr allting. Under denna studie lyfte lärarna 

också fram att man måste utgå från elevernas intressen, samt att man kan ta hjälp av eleverna 

för dansundervisningen. Larsson & Meckback (2010, s. 115) lyfter fram att en lärare ur ett 

didaktiskt tänkande bör fundera på om det är viktigt att lära en dans eller kroppsligt lärande 

inom dans. Lärarna i denna studie poängterar att det är kroppsligt lärande, där de beskriver att 

man försöker väcka lusten ur eleverna, att de själva får röra sig till musiken. Där det är 

viktigare att de rör i takt till musiken, än specifikt lär sig en dansstil. Gibbs (2014, s.138) 

studie med att arbeta med konsolen Wii och en avatar på en duk som utformar rörelser medan 

eleverna härmar frambringade rörelseglädje hos eleverna uppfattade hon. Lärare B tar upp att 

det vore bra att ha projektorer på en vit duk där de kan använda antingen Wii eller Youtube, 

där Lärare B påpekar att andra skolor har denna utrustning. Larsson & Meckbach (2010, s. 

116) hävdar att en elev med god kroppslig lärprocess lär sig bäst genom att få möjlighet att 

imitera rörelsen, att göra rörelsen till sin egen och att få feedback. Lärare A berättar under 

intervjun att du som lärare går runt bland eleverna och ger dem en formativ bedömning, för 

att de ska få något att utvecklas på. Om eleverna har skapat dans med bara fotrörelser, kan 

man tipsa eller föreslå vad man kan använda för armrörelser. Lärare A och B trycker på att 

man måste väcka lusten hos eleven för att dansa, att vända det till något positivt som även 
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Gibbs hävdar. Det kan eventuellt göra att eleverna tycker att dansmomentet är roligt och 

därefter gå över till specifika dansstilar. Lärare A tar upp att man gör det genom att utgå från 

elevernas egna intressen. Lärare A anser att lärarutbildningen borde anpassa sig efter eleverna 

intressen. Dansen är inte ”tidlös” och ständigt förnyas som Lärare A uttryckte det, att vi som 

lärare måste hänga med.  

 

 

Gard (2004, s.236) beskrev hur hans elever kunde känna obehag om den presenterade dansen 

kändes för svår och att kroppen inte kunde följa med, vilket eleverna i Fokusgrupp A också 

nämnde. De tog upp att en person från dansskolan som visade svåra rörelser att hänga med på, 

de upplevde läraren som danskunnig, men sämre på att lära ut Lundvall och Mattson (2013, 

s.11) poängterar att dansen uppmuntrar till ett socialt samarbete mellan eleverna, vilket 

eleverna i denna studie även betonar när de nämner vad dans kan utveckla och vad de gör på 

lektionerna. De samarbetar för att konstruera en egen dans Fokusgrupp A menar att det kan 

vara lärare som är duktiga på dans men sämre pedagogiskt, vilket gör det svårt att imitera 

rörelsen och göra till sin egen. Du behöver som lärare anpassa tempot på rörelserna och nivån 

för att eleverna ska ha en chans att följa med och förstå vad för rörelse de ska utföra.   

Fokusgrupp A menade att det inte fanns någon relevans att ha dans i undervisningen eller att 

de har haft nytta av det på andra sätt. Deras känsla av sammanhang uppfattades svår att tyda 

mer än att exempelvis Fokusgrupp A poängterade att man inte tyckte om dans, dock 

underströk eleverna att de kunde ha att göra med att de inte var särskilt bra på dans.  

 

Enligt tidigare forskning (Carlsten, 1989, s.39; Engström, 1968 s.44; Ljunggren, 1984, s.124; 

Sandahl, 2005, s.166; skolverket, 2003, s.18) har dans under åren haft en liten del av 

undervisningstimmarna från ämnet idrott och hälsa. Det framgår även i denna studie där 

lärarna påstår att de inte har många danslektioner och arbetar med sammanhängande lektioner 

på fem-sex veckor respektive 4 veckor. 

8.2 Metoddiskussion 

Att arbeta med intervjuer var rätt metod för denna studie att arbeta med. Eftersom dans är tt 

upplevt känsligt ämne hos eleverna, är det en bättre form för att få ut vad de verkligen tycker 

och tänker kring än att göra enkäter där de får fylla i. Du har ingen chans att höra vad eleverna 

har att säga och kan agera därefter vilket du kan göra med en semistrukturerad intervju. Vad 

gäller fokusgrupper kan man ha olika uppfattningar om det. Det finns en risk att intervjua en 
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elev i taget, vilket kan medföra att intervjun blir fåordig och att eleven inte tänker efter riktigt. 

I en grupp där fler elever ingår, kan de få idéer, hålla med eller argumentera emot varandra. 

Det kan kännas tryggare för eleverna att intervjuas i en grupp, istället för att ensam svara på 

frågor. 

I gruppintervjun skulle alla elever få tala till punkt. Det finns dock en risk att eleverna kanske 

inte ville erkänna exempelvis att man gillar dans i en grupp av rädsla för hur man kommer 

uppfattas bland övriga elever. I en fokusgrupp märkte jag att några elever ur gruppen kunde ta 

kommandot och föra fram samtalet. 

Under denna studie upplevde jag att alla fick komma till tals, jag stannade upp och frågade 

om det var någonting någon ville tillägga. Jag upplevde det som att det var bra att eleverna 

var i grupp för jag fick bättre svar än att försöka få ut ett svar från en person. Om en elev 

svarade, kunde de andra eleverna säga ”ah, juste” och fyllde på med egna tankar eller 

ifrågasatte, vilket ledde till en diskussion. Stämningen kändes mer bekväm med en 

fokusgrupp i jämförelse med en tidigare studie jag gjort där jag använde mig av 

singelintervjuer. 

Att lyfta ut känslan vad dans betyder för en elev samt vad eleven begriper och finner är 

meningsfyllt är svår att tolka. Eleverna under denna studie var fåordiga och verkade bestämda 

genom de svar de gav angående sin inställning till dans. Vad en elev anser begripligt är en 

tolkningsfråga om man inte frågar eleverna vad de faktiskt tycker om varje del. Man kan få 

svaret ”jag vet inte” och för att gå direkt på källan är det lättare att fråga likt ”Hur ser du på 

pardans”, ”vad exakt är tråkigt med par dans”. Problemet med dessa frågor är att de inte leder 

till vad eleverna upplever, tänker och känner kring dans utan du vägleder svaren och de får 

berätta något DU vill veta, men inte vad som är viktigt för eleverna. Som intervjuare är du 

mer intresserad av vad den intervjuade tycker, tänker och har för ståndpunkter (Brinkmann & 

Kvale, 2012, s.200). Det kunde vara en elev som tyckte på ett sätt, och inte vad hela gruppen 

tyckte och tänkte.  Resultatet hade varit annorlunda med singelintervjuer, eftersom det hade 

lett till ett mindre urval. Jag skulle inte kunna ha lika många elever att intervjua som i en 

fokusgrupp, och en singelintervjuad elev kan också vara fåordig och bestämd över sin 

inställning till dans.   

 

Slutsats 

Lärarna arbetar med att avdramatisera dansen för att göra den lustfylld för eleverna, de 

upplever att de lyckas med det även om de känner att det finns utrymme för att bli bättre. 
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Detta för att motivera eleverna till att vilja lära sig att dansa, eftersom elever kan ha olika 

uppfattningar om dans. Traditionella danser anses av både lärare och elever som något som 

uppfattas som tråkig och inte generations anpassat till eleverna. Av den anledningen försöker 

lärarna inleda med att eleverna skapar egna danser innan de fortsätter med traditionella. 

Eleverna ser det inte meningsfullt att ha dans i skolundervisningen och deras drivkraft 

kommer förbli låg, vilket resulterar i ett lågt KASAM. Lärarna eftersträvar av den 

anledningen att eleverna ska uppleva dansen som ett moment för glädje, gemenskap och 

engagemang och känna en hög meningsfullhet, en högre drivkraft, vilket leder till ett högre 

KASAM.   
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

I bilagan Litteratursökning ska du återge de sökningar du har gjort för att hitta tidigare 

forskning inom ditt ämnesområde. Litteratursökningen ska finnas med som en bilaga i din 

uppsats. 

 

Syftet med att redovisa litteratursökningen är att läsaren av ditt arbete ska kunna återskapa 

dina sökningar och på så sätt kunna hitta intressanta dokument. Redovisningen hjälper också 

läsaren att kunna bedöma om du sökt på relevanta ämnesord utifrån dina frågeställningar och 

om du genomfört sökningarna på ett bra sätt.  

 

Använd denna mall när du gör din bilaga. Det gör ingenting om bilagan blir längre än en sida. 

 

Syfte och frågeställningar: Här skriver du uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

Vilka sökord har du använt? 
Dance, school, education, value,  
 

 

Var har du sökt? 
GIH’s bibliotekskatalog 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Nu-03 

Lgr 11 

 

Kommentarer 
Med hjälp av en bra handledare fick jag väldigt mycket bra tips, vilket gjorde min sökning 

mer effektiv. 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 – intervjufrågor för lärare 

Intervjufrågor för lärare 

 Var tog du din lärarexamen och när? 

 Hur upplever du dans I undervisningen?  

 Vad har du för uppfattningar vad eleverna tycker? 

 Varför tror du de har den uppfattningen om dans? 

 Varför ska vi ha dans I undervisningen tycker du? 

 Vem håller I dansundervinsingen på skolan? 

 Vad har ni för förutsättningar för att hålla dans I skolan? 

 Hur ofta har ni dans på skolan? 

 Hur arbetar du med dans på dina lektioner? metod? upplägg? 

 Upplägg när du ska lära ut takt? 

 Vad kan dans utveckla hos elever? 

 Anser du att du har en tillräckligt god kompetens för att hålla en dans undervisning? 

 Under din lärarutbildning, fick du mycket utbildning i dans? Vilka danser? 

 Vad gavs mest i utbildningen? 

 Vad har du för mål med din dansundervisning? 

 Vilka fördelar/nackdelar ser du med dans i skolan? 

 Några hinder för dansundervisning? 

 Vad har du för musikval och dansstilar? 

 Hur ser du på att dansen förekommer mycket mer i Lgr 11 

 Tar du upp hur dans förklaras i kursplanen? 

 Socialbetydelse i dans? 

 Dans som konditionsform? 

 Något att tillägga? 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 – intervju frågor för elever 

Intervju frågor för elever årskurs 9 

 Har du gått på den här skolan sedan du började i skolan? (kartläggning) 

 Vad innebär ordet dans för er? Vad tänker ni då?  

 Vad tycker ni är roligt med dans?  

 Vad tycker ni är tråkigt med dans? Lätt/svårt? 

 Hur stor del av idrottsundervisningen på ett ungefär består av danslektioner?  

 Är det under sammanhängande perioder eller lite då och då?  

 Vad gör ni på dessa lektioner? 

 Tycker du det är tillräckligt? Hur mycket dans tycker du är rimligt att ha? 

 Vilket moment inom idrotten anser ni att ni har mest av? 

 Om det är lite dans, varför tror du det är så lite dans jämfört med t.ex bollspel?  

 Kan ni berätta vad ni tycker om dansmomentet i idrottsundervisningen? 

 Är det viktigt och relevant att lära sig dans i skolan? På vilket sätt? 

 Vad tror ni de andra tycker om dans? Varför? 

 Vilka dansformer/dansstilar tror du är mest uppskattad av eleverna? Varför?  

 På vilket sätt tror du att dansundervisning kan ha positiva effekter? (vad kan vara bra 

med att ha dans?  

 Fysisk betydelse? Ge exempel? 

 Kan man använda sig av dans som konditionsform?  

 Kan du ge exempel på vilken social betydelse dans kan ha? 

 Vilket sätt kan dans ha negativa effekter? 

 På vilket sätt har du haft nytta och glädje av dansundervisningen på din fritid? 

 Hur ser en bra danslektion ut?  

 Hur ser en dålig lektion ut? 

 Hur skulle du undervisa i dans om du var idrottslärare, upplägg? 

 Vilka dansstilar? 

 Musikval? Förutsatt på låtar måste vara skolvänliga 

Vad kan eleverna om kursplanen i dans: 

Vet du vad som står i kursplanen om dans? 

Om ja, berätta vad de känner till.  

Om nej, visa pappret och låta dem reflektera lite, 

Sedan ställa frågan, nu när du sett detta, hur hade du lagt upp? 

Kan du berätta era tidigare upplevelser inom dans i skolan?  

 Vilken/vilka dansform(er) har ni provat på? 

 Vad kan du för dansstilar? 

 Har ni pratat något om takt? Hur har ni pratat om det? Om man sätter på musik, kan 

du avgöra vilken takt den är, och hitta den, musikanalysera? 

 Vad tycker ni att ni är bra på i dans? 

 Har du dansat på fritiden?  

 Vad har du dansat då? Vilka stilar? 

 Tycker du att dansa när du är ute med dina vänner på fest?  



 

 Brukar du titta på Let’s dance eller andra dansinspirerade TV program? 

 

 Hur känner ni er innan och efter danslektionerna i skolan?  

Glad, ledsen, orolig, upprymd? 

 Känns det meningsfullt att ha dans? 

 Är det någon skillnad på känslan om ni dansar själva eller i par?  

På vilket sätt? 

 

Är det något du vill tillägga? 

 


