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Sammanfattning 

Syftet med följande uppsats var att undersöka sex idrottslärares syn på dansundervisning, samt hur de 

förankrade dansmomentet i undervisningen sett ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv. Uppsatsen 

genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer (N=6) med fokus på idrottslärarnas egna erfarenheter, 

tankar och åsikter. Undersökningen visade att idrottslärarna har skild syn på dansundervisning men är 

eniga om dansens viktiga roll i idrottsämnet.  

Några intervjudeltagare fokuserade mer på att värna om traditionella danser och pardanser, vilket kan 

göra att elever ställer sig mer negativa till dansen. Andra kombinerade istället det traditionella 

tillsammans med mer moderna och nytänkande sätt, som kan ses som en möjlighet till att göra 

dansundervisningen mer lustfylld för elever. Ytterligare möjligheter som framkom var hur man kan 

skapa dansundervisningen utifrån elevernas egna förutsättningar, samt hur externa gäster kan användas 

som hjälpmedel. Genom att variera dansundervisningen, får man ut bra bedömningsmaterial, samtidigt 

som elever får utveckla dansen på flera sätt.  

Trots fördelarna lärarna såg med dansundervisningen framkom det även vissa hinder utifrån 

dansundervisningens tolkningsutrymme. Enligt några lärare kan dansen falla bort i den selektiva 

processen när man inte tydligt hittar det i kursplanen, även fast det framgår markant i det centrala 

innehållet. De lärare som enbart såg traditionella danser samt pardanser som dansundervisning, kunde 

också se ett hinder i att klasser inte är jämnt fördelade könsmässigt, och att man därför inte kan 

genomföra en danslektion på ett bra sätt.  

Detta föråldrande tankesätt kring bestämda könsroller inom dansen som påverkar mängden 

undervisningen bör man ställa sig kritisk till. Ytterligare en viktig sak att nämna är hur variationen av 

dansundervisning eventuellt kan skapa ett livslångt intresse hos eleverna.  

 

Nyckelord: Dans, hälsa, idrott, inställning, lärare, undervisning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The objective of the following study was to explore and examine various PE teachers’ perspective on 

dance in the education, as well as how they implement the dance moment in the teaching from a 

framework theoretical perspective. The study was conducted using qualitative interviews (N=6) focusing 

on the teachers own experiences, thoughts and opinions. The survey showed that the PE teachers have 

different views on dance education but agree on the importance of dance in the subject.  

Some of the interviewed participants focus more on traditional dances and couple dance, which may 

affect students to develop a destructive attitude towards dance. While others apply a more innovative 

and modern approach, combining traditional dances with modern and new ones, which can be seen as an 

opportunity to make dance education more pleasing to students. Additional opportunities that emerged 

in the study included how to practice dance education that allows all students to participate based on 

their own ability, and how external guests’ competences can be used as a tool. Being able to relate dance 

in other ways makes it possible to get good assessment material, but also students can develop their 

dance skills in different ways.  

Despite the advantages of dance education, some obstacles in dance education also arose. According to 

some teachers, the dance education can get lost in the selective processes when it is not clearly 

emphasized in the syllabus, even though it is stated in the central contents. Those teachers who just see 

dance education as traditional couple dances could also see an obstacle when classes are not evenly 

distributed among gender.  

The obsolete mindset about certain gender roles in dance that affects the amount of teaching should be 

critical. Another important thing to mention is how the variation of dance education can potentially 

create a lifelong interest.  

 

Keywords: Dance, health, sports, attitude, teacher, education. 
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1. Inledning  

Dans har varit ett inslag sedan urminnes tider, främst genom den estetiska gymnastiken inom 

Linggymnastiken (Mattsson, 2016; Lindroth, 2011). Dans som rörelsekultur sträcker sig idag över ett 

stort fält med olika variationer och tolkningar och därför är dans som begrepp svårt att definiera 

(Lundvall & Meckbach, 2012).  

 

Däremot är dans något som alla människor har mött och har någon sorts relation till. I Sverige dansar vi 

runt midsommarstången på sommaren och runt granen på jul. På helgerna fylls nattklubbarna runt om i 

landet av dansande människor, gamla som unga, som är ute för att roa sig. Flera dansprogram på TV, så 

som ”So you think you can dance” och ”Let’s dance” har blivit allt mer populära på senare år. I till 

exempel ”Let’s dance” får svenska kändisar lära sig att dansa med hjälp av professionella dansare och 

man får både se kändisarna lyckas och misslyckas, men framförallt deras positiva utveckling på kort tid. 

I en artikel i Göteborgsposten (2008-04-13) skriver skribenten att dansintresset på dansskolor har ökat 

tack vare ”Let’s dance” och att man tror att dansprogram kan ge mod till nybörjare att lära sig dansa 

(Bezzazi, 2008). Kort sagt finns dansen överallt runtomkring oss och påverkar oss.  

 

I skolans värld ska dansen ha en given plats i skolämnet Idrott och Hälsa och i styrdokument nämns det 

tydligt att dans som moment ska ingå i undervisningen (Skolverket, 2011a). Dansen ska förekomma i 

varierande former där elever får improvisera rörelser, utöva rörelselekar samt färdiga danser som kan 

kopplas till nutid, historia och kultur (Lundvall & Meckbach, 2012). Dock är det svårt att utforma en 

danslektion där man vill skapa rörelseglädje och samtidigt värna om historia och kultur. Att dansa polka 

till polka-musik kan ses som tråkigt, men kan motivera och skapa mer rörelseglädje genom att enbart 

hitta en modernare låt med samma takt och rytm. För dans är ett viktigt moment då det enligt tidigare 

forskning påvisats ha goda effekter, där dansundervisning ger elever möjlighet att utveckla sin 

motoriska, sociala, emotionella och fysiska förmåga (Buhre, 2008).  

 

Trots detta visar studier att dansmomentet inte har lika stor plats i idrottsundervisningen som andra 

moment. Man har som idrottslärare en skyldighet att se till att alla moment finns med i undervisningen 

och därmed även dans (Larsson & Redelius, 2004). Det finns flera forskningsrapporter som tyder på att 

tiden som ges till dans grundas på lärarnas egna intressen och attityder (Gustafsson, Klockare & Nordin-

Bates, 2011; Ängquist, 2006).  

 

Intresset för detta problemområde väcktes efter den verksamhetsförlagda utbildningen där det fanns sex 

olika idrottslärare på samma gymnasieskola. Där märktes det markanta skillnader mellan dessa lärare på 

hur mycket tid man gav till dansmomentet samt hur de förankrade det i sin undervisning. Eftersom 
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styrdokumenten inte tydligt anger hur och på vilket sätt dansundervisningen ska gå till kan man därför 

anta att skillnaderna är stora bland olika lärare. Avsikten med detta arbete är att undersöka hur lärare i 

idrott och hälsa1 ställer sig till dansmomentet och hur de förankrar det i sin undervisning beroende av 

olika ramar och faktorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Hädanefter nämns skolämnet Idrott och Hälsa med förkortningen IH. 
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2. Litteraturgenomgång  

I följande litteraturgenomgång bearbetas hur dansen påverkar oss, dansens utveckling i skolan och 

dansens roll i kursplanen. Slutligen tas även centrala begrepp upp som är förekommande i arbetet.  

 

2.1. Dansens betydelse för ungas utveckling  

Dans tillför elevers kroppsuppfattning och motorik men utvecklar även kroppsmedvetenhet och känsla 

av rytm (Lundvall & Meckbach, 2007; Mattsson, 2016). Barn utforskar sina rörelser redan i tidig ålder 

och utforskar ständigt sin kropps färdigheter. Utvecklingen av motoriken hos barn sker kontinuerligt 

från reflexrörelser till viljestyrda rörelserna där storhjärnan hjälper till att utföra de motoriska 

funktionerna. Vissa rörelsemönster blir automatiserade när barnet blir äldre. Barn använder ofta ett 

improviserat hoppande för att få utlopp för sin energi när de vill uttrycka lekfullhet och glädje, som även 

kan jämföras med när barn dansar och rör sig till musik (Ängquist, 2006).  

 

Digerfeldt (1990) har gjort en undersökning där man följt trettionio barn som kontinuerligt under elva 

veckor fått tre timmars undervisning i dans i veckan, samt en annan grupp som inte fått någon 

dansundervisning överhuvudtaget. Gruppen som fick undervisning i dans hade en markant positiv 

verkan på sina fysiska rörelsekvaliteter såsom snabbhet, flexibilitet och smidighet. Man märkte även en 

positiv effekt på barnens kroppsmedvetenhet, exempelvis genom deras förmåga att uttrycka sig med 

kroppen i en form av danslek (Digerfeldt, 1990). Via dansen tränas också koordinationsförmågan där 

man ser hur väl den motoriska aktiviteten och skilda rörelsemönster anpassas med hörsel och syn. 

Dansen inkluderar även grov och finmotorik samt kompetensen att synkronisera rörelser till musik 

såsom rytm och puls. För en god koordination krävs det att olika kroppsdelar smidigt samverkar i takt 

till musik. Hållning, kroppsanvändning samt kraftinsamling ingår även i koordinationen (Ängquist, 

2006). Genom att i ung ålder lära känna sin kropp via musik och rytm ger det även en grundlig trygghet 

inför vuxenlivets krav på att ta ett eget ansvar för sin träning (Meckbach, 2004). 

 

Dans och rörelse är ett sätt att skaffa sig allsidig fysisk och motorisk träning samt att kroppsligen 

uttrycka tankar och känslor (Lundvall & Meckbach, 2007; Mattsson, 2016; NCFF/Örebro Universitet, 

2008). Dansen innehåller dock inte enbart motorisk träning, det är även ett sätt att möta varandra, träna 

samarbete och sociala relationer. Dansen är även utvecklande för barn och ungdomars 

koncentrationsförmåga, kroppsuppfattning och känsla av rytm som i sin tur även främjar lärandet på 

många plan. Mestadels uttrycker sig barn genom tal och skrivet språk men för många barn kan dansen 

vara en uttrycksform som alla kan förstå (NCFF/Örebro Universitet, 2008). 
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Dans är viktigt eftersom att det äger rum i ett socialt sammanhang. Det är en viktig socialiserande 

betydelse att ta varandras händer och dansa tillsammans, att hitta en gemensam rytm och att uppleva den 

glädje som finns i en samordnad rytmisk rörelse. Dansundervisningen i skolan sker oftast i grupp där 

eleverna lär sig dela utrymme med andra, ta hänsyn till sina kamrater, observera och lära av varandra 

(Wigert, 1993). Eftersom denna studie är riktad mot just skolan är det viktigt att se hur dansen har 

utvecklat sig i skolan genom tiderna.  

 

2.2. Dansens utveckling i skolan 

Dansen blev en del av skolan under 1600-talet men förlorade dock alltmer sin status och då särskilt 

under 1800-talet på grund av de nya kroppsidealen inom Linggymnastiken. På 1900-talet introducerades 

äldre och folkliga danser för att värna om det nationalistiska kulturarvet då dansen och rytmiken 

återkom i skolan igen. De traditionella folkdanserna genomsyrade skolans styrdokument under hela 

1900-talet. Trots olika bestämmelser om dansundervisningen i styrdokumenten har den utförts med stor 

variation och påverkats av ifall läraren haft eget intresse av dans eller inte. Ekonomin avgör möjligheten 

att anlita danspedagoger som hjälper till med dansmomentet. Under många år har dansundervisningen i 

skolan handlat om kroppshållning och danssteg som läraren visar och eleverna imiterar och härmar 

(Lindroth, 2011; Ängquist, 2006).  

 

Dans nämns i skolans styrdokument för första gången i läroplanen från 1962, där man menar att 

eleverna ska ha en viss kännedom om de vanligaste danserna samt för att bevara svenska och nordiska 

traditioner (Mattson & Lundvall, 2013; Ängquist, 2004).  Därefter har dansen fått ett större utrymme i 

styrdokumenten och de ökade utrymmena för lokala beslut har lett till många kommunala nysatsningar 

på olika skolprojekt (Ericson, 2000). Återigen har utrymmet för dans blivit allt mer bredare med tiden 

och därför är det angeläget för arbetet vad dagens kursplan i idrott och hälsa säger om dansmomentet. 

 

2.3. Dansens utrymme i Lgy11 

I den nuvarande kursplanen för IH i Lgy11 (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011c) beskrivs det att 

undervisningen ska syfta till att utveckla den kroppsliga förmågan. Undervisningen ska även utveckla 

förmågan att planera, genomföra och värdera olika former av rörelseaktiviteter som allsidigt främjar den 

kroppsliga förmågan. Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla ett intresse för och förmågan att 

använda sig av olika rörelseaktiviteter som en grund till välbefinnande. Den ska också ge förutsättningar 

att utveckla kunskaper om sociala och kulturella aspekter samt att etiskt ta ställning i frågor som 

jämställdhet och könsmönster i fysiska aktiviteter. Det centrala innehållet när det kommer till dans för 

kursen IH 1 är:  

• Motions- och idrottsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.  
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• Träningsmetoder och deras effekter, till exempel koordinationsträning.  

• Rörelse till dans samt musik.  

(Skolverket, 2011a, s. 3; Skolverket, 2011c, s. 84) 

 

Det centrala innehållet när det kommer till dans för kursen IH 2 är:  

• Musik, rytm och dans som inspiration för att utveckla kroppslig förmåga. 

• Dans som samhällsfenomen och som sociala och kulturella verktyg. 

(Skolverket, 2011a, s. 9)  

 

Det är upp till varje idrottslärare att tolka kursplanen och dess innehåll. Man kan få in dansmomentet i 

alla ovanstående punkter även om vissa är något tydligare än andra. 

 

2.4. Centrala begrepp inom dans  

Koordination 

När man arbetar med kroppsrörelse och rörelsekvaliteter är koordination ett viktigt begrepp. 

Koordination handlar om viljemässiga rörelser som sker genom ett nerv- och muskelsamspel, där 

hjärnans förmåga till perception, sensorisk integration och motoriska svar bestämmer kvaliteten på den 

komplexa rörelsen. I koordinationen ingår delar som anpassad muskelinsats, rytm och ”timing”, 

reaktionsförmåga och sinnesintegration. Det vill säga människans sinnessystem där det visuella, 

auditiva, kinestetiska och det taktila ingår. Koordination är en viktig del i den fysiska utvecklingen som 

tränas vid sammansatta rörelser, speciellt när musik ingår (Meckbach, 2004). 

 

Kroppslig förmåga 

För att förstå kopplingen i de centrala innehållen till dans bör begreppet kroppslig förmåga definieras. 

Med kroppslig förmåga avses elevernas förmåga att bedöma, anpassa och utföra rörelseaktiviteter som 

bibehåller eller utvecklar den fysiska förmågan. Kroppslig förmåga kan också beskrivas som hur eleven 

använder komplexa rörelseförmågor. Med rörelseförmåga menar man elevens förmåga att utveckla till 

exempel koordination som kan kopplas till dans. Kroppslig förmåga kan alltså kopplas till koordination 

och dans (Skolverket, 2011b).   

 

Inre faktorer och yttre faktorer 

Med inre faktorer kopplat till dansundervisning menas det som varje enskild idrottslärare som individ 

har med sig. Några exempel kan vara kunskap, intresse, inställning, självkänsla, självförtroende och hur 

man prioriterar sin undervisning (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999). 
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Med yttre faktorer kopplat till dansundervisning menas de faktorer som påverkar utifrån, till exempel 

skolans tillgångar och faktorer som styrs av politiska beslut och av skolledningen. Material, lokal, 

musikanläggning, musik och elevgrupper kan vara exempel på yttre faktorer. Ytterligare exempel som 

kan påverka är tid till att förbereda, planera samt skapa och öva in koreografier och övningar (Lindblad, 

Linde & Naeslund 1999). 

 

Dans 

Enligt Nationalencyklopedins (2017) definition är dans: 

 

”rörelser till rytm och melodi, rörelser som ges en speciell form och utförs i viss tid och visst rum” 

(Nationalencyklopedin, 2017). 

 

Susanne Ravns definition av dans handlar om att både skapa en relation till den egna kroppen genom 

rörelsers form, mönster och kraft, samt hur individen samverkar med andra människor (refererad till i 

Mattsson, 2015).  

 

Dans kan delas in i tre områden beroende på utövandets syfte: i kulturell form, som exempelvis 

sällskapsdans och folkdans, i expressiv form, som till exempel drama, improvisation, koreografi och 

rörelseform samt i en träningsform, som kan vara uppvärmning till musik, danslekar och aerobics 

(Lundvall & Meckbach, 2007). 

 

Min syn på dans är en kombination av dessa tre, men den definition som riktar sig bäst till detta arbete 

är den som Lundvall och Meckbach (2007) tar upp om dansens tre områden.  

 

2.5. Sammanfattning 

I litteraturgenomgången har centrala begrepp tagits upp som kommer vara återkommande i uppsatsen. 

Här tas det även upp hur viktig dansen är, framförallt för barn och unga för att stärka sin 

koordinationsförmåga och kroppsmedvetenhet. Dansen tränar den fysiska förmågan men är också ett 

sätt att möta varandra och är därav utvecklande ur ett socialt perspektiv. Dansen i skolans värld har 

funnits med i styrdokument sedan länge men har numera ett större utrymme och har blivit allt mer 

bredare på så vis att man som idrottslärare kan tolka det relativt fritt. Avslutningsvis tar litteraturen upp 

att dansmomentet synliggörs på ett tydligt sätt i kursplanen på olika nivåer och man kan koppla 

dansmomentet på olika sätt i undervisningen. Som lärare kan man få in dansen i flera 

undervisningsmoment och inte enbart ”rörelse till musik” beroende på hur man tolkar kursplanen. Det 

här arbetet tar stöd i definitionen om dansens tre områden; kulturell form, expressiv form och 
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träningsform. Detta på grund av att den involverar både det kulturella och traditionella, kreativitet och 

koreografi samt konditionsträning och danslekar.  
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3. Tidigare forskning  

Följande avsnitt tar upp tidigare forskning och studier om hur dans bedrivs i skolan samt vilken syn 

idrottslärare har på dansmomentet. Till sist följer en kortfattad sammanfattning.  

 

3.1. Dans i skolan 

Dansen i skolan är ett läroområde där elever möter såväl rörelseimprovisation och rörelselek som 

färdiga danser. Danserna kan karaktäriseras som både nutida, kulturella och historiska. Genom dessa 

olika möten får eleverna möjligheten att uppleva och prova olika rörelsemönster och rytmer genom 

kroppen (Lundvall & Meckbach 2007).  

 

När det kommer till att lära ut dans i skolan så finns det två olika sätt med både för- och nackdelar. Dels 

kan läraren använda sig av så kallad härmning där eleverna får härma exempelvis läraren, filmer eller 

varandra. Fördelarna här är främst att lektionen kommer igång snabbt, man kan få in tekniska övningar 

samt att lektionen blir lugnare. Nackdelarna är att eleverna kan bli passiva och den individuella 

utvecklingen tonas ned. En annan metod är att utforska, där eleverna får improvisera, experimentera och 

skapa eget innehåll av lektionen. Fördelarna med detta är att eleverna själva blir skaparna, samarbetet 

står i fokus och kreativiteten uppmuntras. Nackdelarna med denna metod är att lektionerna kan verka 

röriga och läraren måste lägga ner en hel del tid till förberedelser. Dock skapar en kombination av de två 

metoderna en bra och varierad lektion genom att lära ut steg och låta eleverna skapa egna rörelser 

(Kalyn, Capbell, McAvoy & Wiemer, 2015; Sjöstedt, Edelholm & Wigert 2005). Läraren kan lära ut 

enklare steg för att ge eleverna inspiration och sedan lägga kreativiteten i elevernas händer och se vad de 

kan komma med. För det mesta kan alla åstadkomma och producera något som de är stolta över och 

sedan ha roligt av att se vad resterande skapade (Kalyn et al., 2015). 

 

I en studie i USA har man undersökt huruvida det gynnar eleverna att ha dans i ämnet IH. Där kom man 

fram till att det är utvecklande för såväl elever som lärare att arbeta med dans i skolan eftersom alla får 

möjlighet att arbeta mer praktiskt och att vara kreativa. Samarbetet i olika grupper växer fram i och med 

att eleverna lär känna varandra och får en bättre självkännedom. Resultatet av studien visar att eleverna 

presterar bättre även i andra ämnen i samband med att dansen får en större och mer betydande del i 

undervisningen i IH (Lorenzi, 2010).  

 

Dans är en viktig del i idrottsundervisningen för att eleverna ska få arbeta kreativt och tillsammans med 

andra. Läraren har en skyldighet gentemot eleverna eftersom de har rätt till dans som ett 

kunskapsområde och den bästa metoden att skapa en bra danslektion är att knyta ihop kunskap med 

improvisation (Kalyn, Capbell, McAvoy & Wiemer, 2015; Larsson & Redelius, 2004; Sjöstedt, 
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Edelholm & Wigert 2005). Dock är det varje idrottslärares ansvar att avgöra i vilken utsträckning man 

vill arbeta med dansen men också hur man vill jobba med den. Detta varierar beroende på hur 

idrottsläraren ser på dans i skolan. 

 

3.2. Idrottslärarens syn på dansundervisning 

Dans får inte lika mycket utrymme som andra aktiviteter i undervisningen i IH (Hallor & Nilsson, 

2011). Flera forskningsrapporter tyder på att ämnets utformning och identitet baseras till stor del på den 

enskilde lärarens intressen, attityder, kompetens och individuella bakgrund (Gustafsson, Klockare & 

Nordin-Bates, 2011; Larsson, 2002; NCFF/Örebro Universitet, 2008; Ängquist, 2006). Lärarnas 

inställning till dansundervisning påverkar även elevernas inställning. Det har visats att om läraren deltar 

och överdriver sina rörelser leder det ofta till att elever vågar utföra rörelser som de inte brukar 

(Mattsson, 2016). Studier visar även att många idrottslärare ifrågasätter dansens vikt i ämnet och känner 

sig osäkra på hur man lär ut det (L. El-Sherif, 2016; Mattsson & Lundvall, 2015). På de skolor man har 

dansintresserade idrottslärare med danskompetens har dansen ett helt annat utrymme och synliggörs mer 

än på de skolor där idrottslärare inte är lika dansintresserade (NCFF/Örebro Universitet, 2008). Hur 

idrottslärare ställer sig till dansen samt deras egen kunskap och utbildning i ämnet gör att dansmomentet 

oftast väljs bort. Detta på grund av att de inte fått tillräckligt med undervisning i momentet för att de ska 

känna sig säkra på sig själva och därmed undervisa i det (Lorenzi, 2010).  

 

För en del lärare väcker dansen ångest och kan ses ”som en parningsrit”. Inom dansen finns det 

föreskrivna normer om vem som gör vad och lärarna behöver se över de didaktiska måsten som kan 

relateras till sexualitet och könsroller. Det finns skäl till att ändra tänket med ”kavaljer och dam” i 

dansundervisning och istället använda begreppen ”förare och följare” för att aktivt jobba med att bryta 

könsrollerna inom dansen (Lundvall & Meckbach, 2007). Det är ingen nyhet att det inom det flesta 

folkdanser, sällskapsdanser samt danslekar finns föreskrivna och bestämda roller om vem som gör vad 

(Lundvall & Meckbach, 2007; Mattsson, 2016). För andra lärare ser man dansen som ett innehåll som 

eleverna förhoppningsvis kan ha nytta av i framtida liv. Detta har dock eleverna en annan åsikt om då de 

vill använda dansen på ett annat sätt. Deras förhållningssätt till den äldre generationens dans påverkas av 

moderna och nytänkande danser genom olika medier (Ängquist, 2006).  

 

En studie, där syftet var att undersöka hur några lärare beskriver innehållet i IH, visar att dansen inte får 

lika mycket tid som andra delar i undervisningen. Att dans finns med på ett tydligt sätt i kursplanen hade 

ingen betydelse för att lärarna som deltog valde bort dansen. I studien besökte man en del danslektioner, 

varav i drygt hälften av dessa angav inte läraren syftet och målet med lektionen och satte inte ihop den i 

något sammanhang. Hela 41 procent av de besökta lektionerna avslutades inte heller med någon form av 
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utvärdering (Hallor & Nilsson, 2011). Dock finns det även andra studier som visar att elever behöver en 

anledning till att dansa för att de ska koppla det till något som är viktigt (Lorenzi, 2010).  

 

3.3. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis påverkar således idrottslärares erfarenheter deras handlande, och så även i 

undervisningsmoment så som dans. Många idrottslärare är osäkra och behöver mer 

kompetensutveckling för att känna sig trygga i att lära ut dans. Man behöver också som idrottslärare 

försöka vara nytänkande och bryta den över- och underordning som vi ständigt jobbar med, och då i 

synnerhet dansundervisningen. Det är viktigt som lärare att tydliggöra syfte och mål för att både elever 

och lärare ska känna meningsfullheten med dansen, och som vidare påverkar deras inställning. Förutom 

den litteratur och tidigare forskning som behandlats är det nödvändigt att vidga perspektivet än mer och 

då med hjälp utav teoretiska utgångspunkter. 
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4. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad idrottslärare i IH har för syn på samt hur de arbetar med 

dans i undervisningen.   

 

Frågeställningar 

- Vilken syn har idrottslärare på dansmomentet i sin undervisning?  

 

- Hur förankrar idrottslärare dans och rörelse till musik i undervisningen?  

 

- Vilka hinder och möjligheter upplever lärarna att dansmomentet kan innebära för undervisningen i 

IH?  
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5. Teoretiska utgångspunkter 

Det här arbetet tar stöd i ramfaktorteorin. Teorin grundades av Urban Dahllöf (Lundgren, 1999). Det är 

en konkret och tydlig teori, samt ett bra verktyg för att förstå hur undervisningen styrs och begränsas av 

olika faktorer och ramar. 

 

5.1. Ramfaktorteorin 

Ramfaktorteorin presenterades år 1967 av Urban Dahllöf och sedan dess har teorin utvecklats av Ulf P 

Lundgren genom olika ramar som ska hjälpa lärare i sin undervisning (Lundgren, 1999). 

 

Dahllöfs arbete med ramfaktorteorin grundade sig i att förklara samband mellan undervisningens ramar i 

form av tid, innehåll, elevantal och dess resultat. Genom undersökningar kunde de konstatera att vissa 

resultat är omöjliga att uppnå inom vissa ramar och att begränsande förhållanden, så som tid styr 

undervisningens genomförande. Ett exempel på ett ramfaktorteoretiskt tänkande av Dahllöf är den så 

kallade styrgruppshypotesen, där han menar att vid lärarstyrd undervisning bestäms arbetstakten av 

nivån hos eleverna. Genomförandet av undervisning bestäms av lärares bedömningar av vad som är 

möjligt att prestera under de förutsättningar som eleverna har (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999).  

 

Man kan säga att ramarna formar undervisningsprocesser och dessa ramar kan möjliggöra men också 

omöjliggöra olika undervisningsprocesser. Genom att ramarna utformats efter samhällets behov och 

krav på utbildningen och faktorer som ligger utanför lärarens kontroll, kan detta leda till att det 

begränsar undervisningssituationerna. Med andra ord rättar sig undervisningen efter vissa ramar som 

uppstår (Lundgren, 1999).  

 

Ett annat perspektiv på ramfaktorer är de fasta och de rörliga. De fasta ramarna är de som inte kan 

förändras. De rörliga ramarna kan förändras med tiden och det kan till exempel vara 

undervisningsmaterial, arbetssätt och arbetsformer. Ramfaktorerna blir rörliga eller fasta beroende på 

vilket tidsperspektiv de ses ifrån (Löwing, 2004).  

 

Läroplanen är en av många faktorer som kan påverka innehållet i undervisning. Men läraren som individ 

är också en faktor där man menar att de lektioner som lärare har, påverkas av lärarens bakgrund och 

erfarenhet som visar sig sedan i undervisningsinnehållet.  

 

I stora drag kan ramfaktorteorin beskrivas som en teori som används för att förklara konsekvenser av 

politiska beslut angående undervisning och utbildning. Genom ramfaktorteorin kan man förklara hur 

resultat påverkas av undervisningens ramar, yttre och inre faktorer. Kunskap och motivation är exempel 
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på inre faktorer och tid, gruppstorlek och lektionsinnehåll är exempel på yttre faktorer. Ramfaktorteorin 

framhåller de begränsningar som finns i skolan som organisation, detta för att elever ska uppnå målen 

med undervisningen som läraren presterar (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999). Ramfaktorteorin utgår 

utifrån tre olika faktorer: 

 

 

 

 

 

Figur 1: Ramfaktorteorin i enkel form.  

 

Ramfaktorteorins första del, ramar, påverkar vad som är rimligt att genomföra i undervisningen, och till 

följd av vilka resultat som blir möjliga. Samma ramar påverkar även idrottslärares inställning till 

exempelvis dansmomentet i ämnet idrott och hälsa. Rummet där undervisningen bedrivs samt elevernas 

attityder till dans kan också räknas som faktorer som påverkar. Utifrån sådana förutsättningar gör 

läraren då en bedömning om vad som är möjligt att genomföra. Teorins andra del, processen, kan också 

vara avgörande för om läraren väljer att undervisa i dansmomentet eller inte. Då räknas egen kunskap, 

tankar och åsikter in om eleverna bör ha dans eller inte i sin idrottsunderundervisning. Ramarna 

påverkar processen som i sin tur påverkar resultatet som i detta fall är om eleverna ska nå målen i 

kursplanen (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999). Ramfaktorteorin har ingen så kallad prediktiv förmåga 

vilket menas med att den inte kan förutse bestämda händelser. Istället kan teorin användas för att förutse 

vad som inte kan hända utifrån givna förhållanden. För att förtydliga ytterligare visas en figur över 

undervisningens ramfaktorer (se figur 2). Figuren visar hur undervisningen påverkas och styrs utav 

beslut både från politiskt håll och från den egna verksamheten. Det finns beslut och styrdokument som i 

olika grader påverkar undervisningen mål som eleverna ska uppnå och som idrottsläraren ska utgå ifrån. 

Även om idrottsläraren befinner sig längst ner i hierarkin inom skolans värld är det i slutändan hen som 

avgör hur undervisningen ska se ut och de didaktiska frågorna vad, hur och varför bör alltid ligga som 

en grund i alla steg (Imsen, 1999).  
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Figur 2. Bearbetning av Imsens modell över undervisningens ramfaktorer (Imsen, 1999, s. 32).  

 

För att ge ett exempel från modellen ovan så framhålls det exempelvis i skolans övergripande mål att 

läraren ska ” […] utifrån de nationella kunskapskrav som finns för respektive kurs allsidigt utvärdera 

varje elevs kunskaper […] ” (Skolverket, 2011c, Lgy11, s.15). Utifrån det ska man ta hänsyn till 

läroplanen som till exempel säger i IH 1 att undervisningen ska behandla ”rörelse till musik samt dans” 

(Skolverket, 2011a, Lgy11, s.3; Skolverket, 2011c, Lgy11, s.84). Dessa är politiska ramfaktorer som 

styr undervisningen. Därefter kopplar man in skolans lokala läroplan så som lokaler, musikanläggning 

och elevunderlaget. Dessa första tre faktorer i Figur 2 kallas i Figur 1 för ”ramar”. Man kan sedan som 

lärare planera sin undervisning utifrån dessa ramar. Här spelar idrottslärarens individuella kunskaper 

och intresse för dans en stor roll samt hur mycket tid man vill lägga på momentet. Denna del kallas i 

Figur 1 för ”process”. Därefter sker en undervisningsverksamhet där man ser resultatet av ramfaktorerna 

och detta kallas i Figur 1 för ”resultat”. 

 

 

 

 

 

 

 

Skolans övergripande mål som är fastställda av riksdag 

Läroplaner som är fastställda av regering eller riksdag 

Vad? Undervisningens innehåll  

Hur? Metoder, organisationsformer och arbetsmetoder 

Varför? Motivering av innehåll och metod 

 

Skolans lokala läroplan 

Praktisk undervisningsverksamhet 

Lärarnas undervisningsplan: Vad? Hur? Varför? 
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6. Metod  

Nedan följer en beskrivning av vilken metod som har använts, urval, intervjuguide, genomförande, 

databearbetning, reliabilitet och validitet samt etiskt förhållningssätt. 

 

6.1. Design 

Undersökningen genomfördes med hjälp av halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med sex 

idrottslärare. Halvstrukturerade intervjuer ger en möjlighet att dels styra intervjun med frågor som ska 

behandlas och besvaras men samtidigt låta de intervjuade utveckla sina svar. Det är varken ett öppet 

vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär (Brinkman & Kvale, 2014; Hassmén & Hassmén, 2008).  

 

Eftersom syftet med abetet var att undersöka idrottslärares syn på och arbete med dansundervisning i 

ämnet IH lämpade sig det att använda kvalitativa intervjuer som syftar till att skapa en djupare kunskap 

än vad som fås vid kvantitativa undersökningar. Den kvalitativa intervjumetoden sker med större 

flexibilitet och följsamhet med vad intervjudeltagaren berättar och fokuserar på (Brinkman & Kvale, 

2014; Hassmén & Hassmén, 2008).  

 

För att nå förståelse efter utförd datainsamling i studien användes en innehållsanalys för att tolka 

informationen (Brinkman & Kvale, 2014). Syftet med analysen var att generera kategorier och teman av 

gemensam kunskapsbetydelse och detta beskrivs mer ingående i databearbetningen.  

 

Till skillnad från kvantitativa metoder kännetecknas kvalitativa metoder av att ha en lägre grad av 

styrning och standardisering, dock betyder inte det att det inte finns metodregler eller tillvägagångssätt 

för kvalitativa undersökningar. Materialet samlas in och ska sedan transkriberas, bearbetas och 

analyseras (Hassmén & Hassmén, 2008).  

  

6.2. Urval 

I forskningsintervjun deltog sex idrottslärare, två kvinnor och fyra män med en erfarenhet av 

idrottsläraryrket mellan 10–23 år. Tre av dessa har mycket dans i sin undervisning och tre har mindre 

dans i undervisningen. De intervjuade idrottslärarna arbetar på gymnasieskolor vilket är målgruppen 

som studien riktar sig till. Det gjordes ett så kallat bekvämlighets- eller tillgänglighetsurval genom att 

fråga omgivningen om relevanta deltagare som sannolikt skulle kunna ge bra information utifrån syfte 

och frågeställningar. Detta är ett enkelt och effektivt sätt att få tag på deltagare relativt snabbt. Urvalet är 

heterogent med variation eftersom syftet inte är att intervjua idrottslärare beroende på kön (Hassmén & 

Hassmén). Studien har ett få antal intervjuer eftersom det är att föredra, med många intervjuer blir 

materialet ohanterligt samt svårt att få en överblick av och samtidigt få med viktiga detaljer. Studien är 
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kvalitativ och därför är ett fåtal väl utförda intervjuer mer värda än ett flertal mindre väl utförda (Trost, 

2010). 

 

6.3. Intervjuguide 

En intervjuguide avser till att, med både fördjupande och ytliga frågor, besvara studiens frågeställningar. 

Intervjuguiden (se bilaga 1) användes för att inte frångå ämnet som diskuteras, strukturera upp 

intervjuerna, hålla sig till den uppgjorda planen och följa frågornas ordningsföljd. Framförallt hjälpte 

intervjuguiden med att förhindra att intervjuerna skiftade fokus med risk för att något av vikt för studien 

missas. Intervjuerna bestod av en presentation, syftet med studien, tidsåtgång, vem som har tillgång till 

materialet samt att det är frivilligt att delta. Därefter började själva intervjuandet med bakgrundsfrågor 

som ansågs vara bekväma utan att vara för påträngande. I senare delar av intervjun togs huvudfrågorna 

upp vars syfte var att besvara studiens syfte och frågeställningar (Hassmén & Hassmén, 2008). Hänsyn 

togs också till miljön, då det anses vara viktigt att intervjupersonen känner sig fri och trygg nog för att 

prata om privata händelser som senare kommer användas i offentligt bruk (Brinkman & Kvale, 2014). 

 

6.4. Genomförande 

Först kontaktades två idrottslärare via mail med vetskap om deras mängd dansundervisning i 

idrottsämnet. Genom tidigare kontakter (VFU) vände jag mig till ytterligare idrottslärare som också 

kontaktades via mail. Detta gick smidigt även om det var precis innan julledighet och två idrottslärare 

som kontaktades var tvungna att tacka nej på grund av begränsad tid. I mailet informerades 

respondenterna om undersökningen och dess syfte (se bilaga 2). Tid och plats för intervjuerna beslöts 

när idrottslärarna bestämt att de ville delta i undersökningen. Intervjuerna tog cirka 25 minuter och 

genomfördes i enskilda rum där inget kunde störa. Fyra intervjuer genomfördes på respektive 

idrottslärares arbetsrum och två genomfördes via Facetime. I Facetime-samtalen använde både 

moderator och idrottslärarna webb-kamera, hörlurar och mikrofon, detta för att inspelningarna skulle bli 

så tydliga som möjligt. Både innan och efter intervjuerna fick respondenterna en så kallad orientering. 

Med detta menas att deltagarna informerades innan genomförandet om studiens syfte, att intervjun 

spelas in, att deltagandet är konfidentiellt samt frivilligt och hur lång tid intervjun kommer ta. I slutet av 

intervjuerna sammanfattades lite kort vad som sagts så att inga missförstånd uppstått och om 

respondenten har något att tillägga (Brinkman & Kvale, 2014). Beroende på hur intervjupersonen 

besvarade frågorna fick eventuella följdfrågor tillkomma för att få ett tydligare eller mer utvecklande 

svar.  
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6.5. Databearbetning 

Datainsamlingen analyserades genom en innehållsanalys som används på olika former av texter med 

innehåll av kommunikation. Denna metod innebär att man vetenskapligt analyserar och tolkar material 

med syftet att identifiera mönster och teman. Generellt sett handlar en innehållsanalys om att koda och 

tolka data, dock kan det skilja sig åt något beroende på om man använder sig av en kvalitativ eller 

kvantitativ analysmetod. I detta arbete användes en kvalitativ innehållsanalys som startar med en 

identifiering av texten, sedan identifierades den data som ska användas, i detta fall det som var relevant 

för att besvara studiens frågeställningar och syfte. För att organisera data användes kodning som syftar 

till att leta efter intressanta och betydande delar, till exempel om man ser ett samband i några av 

respondenternas svar. Dataenheter med gemensam kodning bildade kategorier. Kategorierna definieras 

och beskrivs sammanfattande, till exempel som citat eller konkreta fall (Brinkman & Kvale, 2014; 

Hassmén & Hassmén, 2008).  

 

Innehållet i de verbala intervjuerna och transkriberade texterna tolkas av mig som sedan resulterar i en 

kategorisering av mönster som därefter skapar teman (Graneheim & Lundman, 2004). Analysprocessen 

startade med att de transkriberade texterna lästes igenom upprepande gånger för att forma en förståelse 

för helheten. Därefter följde ett flertal noggrannare genomläsningar då relevanta meningar eller uttryck 

plockades ut. Dessa innehöll information som var av betydelse i förhållande till syfte och 

frågeställningar, dessa identifierades som meningsenheter. Vidare kortades dessa meningsenheter ner, 

med bevarat innehåll. Detta identifieras som meningskoncentration. De koncentrerade enheterna 

grupperades därefter i kategorier och rustades sedan med koder, som kan liknas med en slags etikett. 

Dessa koder jämfördes sedan beträffande likheter och olikheter och grupperades sedan i underkategorier 

som speglar det centrala innehållet av intervjuerna. Efter jämförelse av innehåll både inom och mellan 

kategorierna kunde sedan huvudkategorier ta form som utgör det klart framträdande innehållet av 

texterna (Graneheim & Lundman, 2004; Hsieh & Shannons, 2005; Kvale & Brinkman, 2014).  

 

6.6. Reliabilitet och validitet 

Oavsett om forskningen är naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig eller humanistisk och oavsett vilken 

forskningsmetod man använder eftersträvas alltid reliabilitet. Det går att tala om reliabilitet i den 

kvalitativa forskningen trots att det är starkt kopplat till den kvantitativa forskningen. På grund av detta 

väljer forskare inom den kvalitativa forskningen att undvika begreppet och använder istället 

tillförlitlighet, pålitlighet och uppenbarhet. Vid strukturerade intervjuer är reliabiliteten kopplad till 

intervjuarens förmåga, då man gör bedömningar genom svar eller rörelser. Det finns uttalanden, gester, 

rörelser och liknande som är möjligt att bedöma kvalitativt. Vidare går det även att jämföra dessa 
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bedömningar med varandra och om jämförelserna överensstämmer kommer reliabiliteten därmed vara 

hög (Brinkman & Kvale, 2014; Hassmén & Hassmén, 2008).  

 

Validitet avser till hur ett mätinstrument mäter det som ska mätas samt mäter rätt sak, men också att 

delar som mäts i ett område överensstämmer med varandra. Validiteten i kvalitativ forskning innebär att 

man har en god teoretisk grund som förstärker det man ska studera. Datainsamlingen handlar om ifall 

forskaren kan skaffa underlag för att göra en trovärdig tolkning av vad som sagts i intervjun och här 

spelar innehållsanalysen en viktig roll. De tolkningar som formas har sedan betydelse för validiteten 

(Brinkman & Kvale, 2014; Hassmén & Hassmén, 2008).  

 

Intervjuguiden i arbetet konstruerades med hjälp av relevant litteratur kring kvalitativ forskning som 

fokuserar på syftet och försäkrade att man inte ämnet frångicks eller glömde att ta upp frågor som är 

viktiga att diskutera. När intervjuguiden var färdigställd genomfördes en pilotintervju för att kontrollera 

hur väl frågorna fungerade samt hur lång tid intervjuerna skulle ta på ett ungefär (Hassmén & Hassmén, 

2008). Urvalet av deltagare var relevant eftersom syftet var att undersöka idrottslärares syn på dans i IH 

samt hur de arbetar med dansen i skolan. Deltagarna var idrottslärare på gymnasiet med en varierande 

mängd dans i sin undervisning för att ta reda på bakomliggande faktorer. Intervjuerna inleddes med 

bakgrundsfrågor och sedan diskuterades dansundervisning kopplat till syfte och frågeställningar. 

Intervjuerna spelades in med både dator och mobil för att försäkra om att intervjudeltagarna skulle höras 

när materialet skulle transkriberades. Dessa inspelningar hjälpte till att tolka och tyda svaren i intervjun 

då det gick att lyssna om flera gånger utifall någon tveksamhet hade uppstått. Om någon av datorn eller 

mobilen hade krånglat fanns det andra inspelningsprogrammet som kunde spela in och därmed 

fungerade de som en ”back-up” för varandra.  

 

6.7. Etiskt förhållningssätt 

Forskning som involverar människor har vissa etiska principer som man bör uppmärksamma. I samband 

med intervjuer innebär det att upplysa deltagare om att studien är konfidentiell, med andra ord att man 

döljer deltagarnas identitet, till exempel att man hittar på pseudonymer i analysdelen. De informerades 

även om samtycke och frivillighet till att delta och svara. Intervjuerna spelades in och deltagarna 

försäkrades om att inga andra kommer att ta del av de inspelade intervjuerna. Det förklarades även till 

vilken anledning intervjuerna spelades in, hur materialet senare skulle användas och vilka som skulle få 

ta del av materialet (Hassmén & Hassmén, 2008; Vetenskapsrådet, 2017). I intervjuerna var 

respondenterna avslappnade och pratsamma, det fanns en positiv stämning som var tillåtande vilket 

gjorde intervjuerna trevliga. 
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7. Resultat  

Nedan redogörs för resultatet av intervjuerna som är uppdelade i teman baserade på idrottslärarnas svar i 

intervjuerna; Synen på dansundervisning, Variation och tolkning i dansundervisningen och Dansens 

hinder och möjligheter. Resultatpresentationen bygger på ett urval av intervjuernas mest relevanta delar.  

 

Avslutningsvis följer en sammanfattande analys. För att få förståelse och förtydligande av resultaten 

görs kopplingar i sammanfattningen till tidigare forskning samt de teoretiska utgångpunkterna. 

Intervjupersonerna (IP) i studien presenteras i citaten som IP1, IP2, IP3, IP4, IP5 och IP6.  

 

7.1. Synen på dansundervisning  

Resultatet visar att idrottslärarna har skilda erfarenheter av dans i sina tidigare liv, men ingen utav dem 

har utövat dans som någon form av idrottsaktivitet. Å ena sidan beskriver några av respondenterna att 

dansmomentet är något de aldrig riktigt behärskat eller har tyckt varit inspirerande eftersom andra 

intressen fallit mer i smak. Två idrottslärare beskriver detta på följande sätt: 

 

IP2: Den erfarenheten jag har, den har väl inte varit sådär jättepositiv. Jag är en typisk bolltjej som har spelat 

fotboll och innebandy. Har väl inte tyckt att dans är sådär jätteinspirerande […] IP6: […] även när man gick i 

skolan själv så var det liksom ´åh nej, dans´, det är väl det som man har haft med sig hela tiden. Dans har väl 

aldrig varit min favoritgrej så och man ville mer spela boll.  

 

Citaten visar några av idrottslärarnas inställning till dans som inte varit särskilt positiv av den orsaken 

att annan sysselsättning varit mer lockande. Men å andra sidan förklarar några andra intervjupersoner att 

de har en god inställning till att dansa och kan se dansens värde. De har ofta varit ute och dansat på sin 

fritid och har även tagit egna initiativ till enstaka kurser innan tiden på lärarutbildningen. Ett par 

respondenter sa:  

 

IP5: Jag har väl alltid uppskattat dans och varit ute och dansat mycket, även gått olika dansutbildningar som 

kurser i bugg och lite sånt. IP3: När man var ute så i ungdomen så buggade jag ju mycket och tyckte det var 

väldigt kul.  

 

I de ovanstående citaten beskriver intervjudeltagarna deras positiva inställning till dansen. Även om 

idrottslärarna har olika tidigare erfarenheter av dans på sin fritid så är dock samtliga överens om att dans 

har en given plats innanför skolans väggar. Flera av intervjudeltagarna känner dock en osäkerhet till 

ledarrollen i dansmomentet och anser att det är något man behöver stärka sin kompetens inom.  
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IP3: Jag tycker det är roligt men det är väl en av dom sakerna jag inte behärskar lika bra som annat. Så jag 

behöver jobba mycket med det. IP6: Det där med dans har ju för mig varit akilleshälen och det man helst har 

undvikit i det här ämnet. 

 

Här menar idrottslärarna att man känner en viss otrygghet i dansmomentet, att det är något som man bör 

utveckla och att man till och med kan försöka undvika den delen av idrottsämnet av den anledningen.  

 

IP2, som inte haft någon särskild positiv syn på dansen tidigare och känner sig fortfarande otrygg i den 

typen av ledarroll, men har bara genom att våga utmana sig förbättrat sina förmågor inom dansen. 

Samma tänk med utmaningar finns hos IP6 som jämför dansen med orientering. Dessa intervjupersoner 

beskriver detta på följande sätt:  

 

IP2: Jag inser att dans är ju något som jag behöver utveckla. För det här ingår i ämnet och jag känner själv att 

det som man tycker är svårt ibland behöver man ju sätta sig i dom situationerna för att kunna bli bättre. 

Kanske inte ha dom här höga kraven att man måste vara någon elitdansare för att kunna lyckas få till en 

lektion som handlar om rörelse till musik […] IP6: Det är lite som orientering, man upptäcker att det är 

ganska kul när man väl pluggar och lär sig liksom. 

 

I citaten visar att IP2 är medveten om sina brister inom dansen men har ändå mod till att sätta sig själv i 

den situationen. IP6 menar att man kan höja sin inställning till dansmomentet genom att ge tid till att 

lära sig, för att på så vis driva fram lusten.  

 

7.2. Variation och tolkning i dansundervisningen  

Samtliga av de intervjuade idrottslärarna var medvetna om att dansen finns med i det centrala innehållet 

men kopplar sedan in det olika vad gäller kunskapskraven. En av respondenterna (IP6) har en åsikt om 

att dansen borde förekomma i stor omfattning i idrottsundervisningen av den orsaken att dans som 

aktivitet finns med så uttryckligt i det centrala innehållet. Däremot drar IP4 en långtgående slutsats om 

att dansen enbart finns med i en bredd av aktiviteter som idrottsläraren själv bestämmer, och att dans 

därför kan falla bort i den selektiva processen. Några av idrottslärarna sa:  

 

IP3: Det är egentligen det (dans) som står som tydligast att vi ska ha rörelse till musik. IP6: Det bör ju 

egentligen ta ganska stor plats i undervisningen eftersom det är en av få grejer som står med i centralt 

innehåll som liksom är konkret som aktivitet. IP4: I centralt innehåll så står det ju rörelse till musik, men ska 

man hårdra det så är det ju en bredd av aktiviteter som dansen ligger i och där lägger man ju i själv vad man 

vill ha så många kanske inte ser det som ett moment som de behöver ha med.  

 

Här visar idrottslärarna hur tolkningsbar kursplanen är genom att instämma om att dansen finns med i 

det centrala innehållet, men att formen och mängden är upp till läraren själv att bestämma. Vissa av 
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respondenterna ser detta som en fördel till att kunna visa upp den breda variationen av dans för att 

eleverna ska få en så positiv upplevelse som möjligt. Man ser dansens tolkningsutrymme ur en positiv 

synvinkel och menar på att det kan vara ”skönt” att obehindrat kunna välja hur dansundervisningen ska 

se ut. En idrottslärare redogör detta såhär: 

 

IP2: Ibland kan många ha en negativ inställning till det (dans) och tror att det bara är folkdans när det finns 

så himla mycket mer. […] Det är ganska skönt att det är så fria tyglar hur man tolkar dans, man kan göra 

linedance, man kan göra fridans, man kan göra afro-dans, aerobics, tabata, det är ganska fritt liksom. Det 

behöver inte hela tiden vara gammal folkdans utan det kan vara lite modernare danser och det kan vara lite 

lek eller i annan form av undervisning. 

 

I ovanstående citat anser IP2 att dans kan omfatta flera andra typer av dans- och träningsformer än 

enbart traditionell folkdans eftersom det kan skapa ett destruktivt förhållningssätt gentemot dansen hos 

eleverna. Intervjupersonen anser att möjligheten att få välja fritt i dansmomentet är ett plus för att kunna 

skapa en bra och varierad undervisning. Däremot, påstår en annan idrottslärare att tolkningsutrymmet 

kan göra inverkan på att eventuellt ha mindre dans i sin undervisning. Intervjudeltagaren sa: 

 

IP6: Sedan behöver man ju inte ha rena danslektioner för det utan man kan ju ha en del i kanske en 

uppvärmning men att det ändå finns med. Det (dans) är väldigt tolkningsbart, jag tror inte jag gör fel som inte 

har så mycket dans men jag tror ju kanske att man behöver ha mer dans.  

 

Här menar respondenten att man kan tyda dansmomentet på olika sätt eftersom det inte tydligt står hur 

mycket dansundervisning som ska genomföras. Mängden dansundervisning som varje idrottslärare 

väljer att lägga kan, mot den bakgrunden, inte påstås vara korrekt eller inkorrekt. Dock anser två andra 

idrottslärare att dansen är ett viktigt moment som går att utnyttja eftersom det innehåller ett flertal olika 

moment inom ämnet IH som är bedömningsbara.  

 

IP5: […] alla momenten finns ju där, koordination, styrka, spänst, rumsuppfattning, kondition och andra 

kvalitéer som man kan jobba med. IP1: Man kan koppla det till mycket som inslag i kroppslig förmåga, 

koordination, kondition.  

 

Dansen tycks här vara en givande och allsidig del av idrottsämnet som innefattar flera olika förmågor 

beroende på vilken typ av dans och rörelse till musik man väljer. I och med detta kan man få ut mycket i 

ett bedömningssyfte. 

 

För övrigt har idrottslärarna skilda tillvägagångssätt när det kommer till hur de arbetar med 

dansmomentet i idrottsämnet. Ett par använder sig enbart av traditionella sällskapsdanser och pardanser, 

någon använder sig bara av moderna danser, medan vissa kombinerar detta på ett bra sätt. Det 
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gemensamma bland samtliga är dock att man har någon form av dansprojekt där eleverna samarbetar 

och skapar egna danskoreografier.  

 

7.3. Dansens hinder och möjligheter  

I sammanställningen av ovanstående resultatdel tar idrottslärarna upp dansens tolkningsutrymme och att 

man kan koppla dansen till mycket mer än bara rörelse till musik. Genom det kan man få ut mycket utav 

undervisningen, och det kan därför ses som en möjlighet. Variationen och tolkningsutrymmet skapar 

även möjligheter i att kunna hitta olika alternativa lösningar i undervisningen, så att osäkra elever kan 

delta och ändå få ut syftet av dansen. En lärare framförde detta vilket skildras i citatet nedan: 

 

IP3: […] man måste avdramatisera det, för vissa elever har svårt att bara hålla någon annan i handen. Så man 

får försöka hitta lösningar på det och fungerar det inte så får man göra någon twist på det, för det behöver ju 

inte vara så mycket kroppskontakt egentligen. Det som är viktigt är ju själva rörelseaktiviteten i takt till 

musiken och inte kroppskontakten.  

 

Intervjudeltagaren reflekterar kring om att kunna göra dansundervisningen genomförbar för alla. 

Slutsatsen blir att rörelsen till musik är det viktigaste målet och därför kan man exempelvis undvika 

pardansen med kroppskontakten för elever som blir otrygga av det.  

 

En annan möjlighet som två av respondenterna uppmärksammat i sin dansundervisning är att dansen 

inte har en lika negativ klang som det sett ut tidigare hos vissa elever. Idrottslärarna beskriver detta på 

följande sätt: 

 

IP2: Jag tycker även att dansen har blivit en annan trend och att det inte är lika många som säger ”nej, inte 

dans”. Det har blivit mer positivt, även från killar som kör på ett helt annat sätt nu än vad de har varit tidigare 

och det har nog med undervisningen att göra, att man börjar tidigt med dansen. IP3: Ser stor skillnad nu 

däremot att det inte är lika känsligt att dansa bland eleverna. Killar kan lika gärna vara med som tjejer. Det är 

nog inte lika känsligt just på grund av tv-program och spel. 

 

I citatet ovan menar båda intervjupersonerna att elever har fått en alltmer positiv inställning till 

dansmomentet i undervisningen, men av olika anledningar. En respondent (IP2) anser att anledningen 

grundar sig i att man startar i tidig ålder med dansundervisning och som därmed tonar ned den negativa 

synen. Däremot, menar IP3 att dagens sociala medier påverkar eleverna på så sätt att dansen blir mer 

naturlig även i gymnasieålder.  
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Intervjuerna visar även att idrottslärarna är öppna till att ta hjälp av resurser utifrån som kan hjälpa till 

med dansmomentet, men också av elever som är villiga och kapabla till att hålla i en danslektion. Tre 

respondenter sa: 

 

IP6: Ibland finns det elever som går på dansskolor och så och då utnyttjar man ju dom […] IP4: Hade gärna 

velat ha mer som zumba och modern dans och det är inte främmande att jag tar in någon som hjälper. 

Alternativt använda elever, som vill hjälpa till och visa upp. IP5: Ibland har jag bokat in zumba-pass på 

SATS då och köpt tjänsterna för att min egen kunskap inte räcker till då, sedan gäller det att ta hjälp av 

eleverna och det är en jättebra resurs. 

 

Citatet visar att lärarna kan använda sig av elever och verksamheter som hjälpmedel när de egna 

kunskaperna är otillräckliga. Man kan se dessa hjälpmedel som en möjlighet till att klara av 

dansundervisningen på ett lustfyllt sätt, å ena sidan. Å andra sidan, menar en annan idrottslärare att man 

mot den bakgrunden inte ska befrias från att skapa den egna dansundervisningen.  

 

IP2: Man kan använda elever som är duktiga på dans till undervisningen för att man känner sig osäker. […] 

Men det betyder ju inte att man själv inte behöver göra jobbet, utan en kombo där.  

 

Här anser IP2 att man givetvis kan använda sig av andra resurser, samtidigt som man i så fall behöver 

kombinera det tillsammans med att undervisa i dansmomentet på sitt eget sätt. Att enbart använda sig av 

andra resurser för att få igenom dansen kan ses som en begränsning av den egna kompetensen.  

 

Resultatet visar också att vissa idrottslärare anser det svårare att ha dansundervisning i klasser där ett av 

könen är övervägande, och att det fungerar bättre i klasser där könen är jämnt fördelade. Två 

idrottslärare beskriver detta på följande vis: 

 

IP5: […] att gå ner på golvet och ha en bygg-klass på 32 killar och 1 tjej, då blir det mindre dans tyvärr, det 

är svårt att få det funka på ett tillfredställande sätt då. IP4: Det funkar väldigt bra i klasser som är ungefär 

fifty/fifty pojkar och flickor. 

 

I citatet ovan förklarar IP5 hur det blir mindre dans i undervisningen om större delen av klassen är av 

samma kön. På motsatt sätt berättar IP4 samma sak genom att det tycks fungera bättre i klasser där 

flickor och pojkar är uppdelade lika. Att dans kan förekomma mer sällan på grund av detta kan ses som 

ett hinder för undervisningen. Lärarens egna inställning kan också begränsa valet att ha mindre 

dansundervisning och ses som ett hinder. Två intervjudeltagare förklarar hur den egna kompetensen och 

inställningen till dansmomentet påverkar mängden dansundervisning: 
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IP5: Visst, man kan söka upp andra lokaler men det är inte därför jag inte har dans så mycket. Skulle jag 

vilja, då är det nog min egen kompetens som påverkar mer […] IP6: Det ligger nog mer hos mig som 

idrottslärare att det som styr om jag har mindre dans, det är ju hur jag är inställd till den delen av ämnet då.  

 

Idrottslärarna beskriver här hur deras egen inställning till dansen har en inverkan på valet av mängden 

dans i idrottsämnet. En annan idrottslärare har en mening om att man vill visa upp på vilka olika sätt 

man kan arbeta med dansen för att skapa en form av motivation, i detta fall som träningsform. 

Respondenten förklarade det så här:  

 

IP2: Jag vet när vi hade zumba där och då var det några tjejer som fastnade för det och började träna på 

fritiden. Lite inspiration med vad dom kan få dans ifrån, man visar att denna träningsformen finns på det här 

ställena. De flesta ungdomar i den här åldern slutar med sin form av idrott och då måste man ju ha lite andra 

alternativa träningsformer att hitta inspiration ifrån.  

 

Citatet visar hur idrottsläraren reflekterar kring att elever ofta tappar intresset för vissa idrotter i 

gymnasieåldern. Därför vill man kunna visa variation på dansen för att ge eleverna chansen att testa på 

något nytt och eventuellt fatta tycke för det. 

 

Avslutningsvis instämmer samtliga idrottslärare att fortbildning är viktigt inom just dans som anses vara 

en ”färskvara” i minnet, detta för att uppdatera sig samt få inspiration. Samtidigt är man öppen till att 

använda sig av externa gäster som hjälper. Eftersom idrottsämnet är så pass brett har man oftast en 

sårbar punkt, enligt några av respondenterna, och därför kan en sådan resurs vara en god möjlighet. 

 

7.4. Sammanfattande analys av resultat  

Sammanfattningsvis visar resultatet att respondenterna har vissa olikheter i sina erfarenheter av dans 

samtidigt som man är överens om dansens vikt i idrottsämnet. De skilda erfarenheterna av dans beror 

främst på vad man känner att man behärskar, men också förmågan att utmana sig själv, ge tid åt att lära 

och våga testa på något nytt. Dessa olika förmågor är idrottslärarens inre ramar som påverkar synen på 

dans och huruvida man väljer att arbeta med dansmomentet (Imsen, 1999; Lindblad, Linde & Naeslund, 

1999; Löwing, 2004).  

 

Dansen i kursplanen finns med tydligt i det centrala innehållet, vilket även lyfts fram av idrottslärarna 

(Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011c). Det är i kursplanen som dansen kopplas till olika moment och 

som även kan påverka idrottslärarens val att ha dans eller inte. Dock är det centrala innehållet en så 

kallad fast och politisk ramfaktor som man ska förhålla sig till och som inte kan förändras, för det som 

står där är det som undervisningen ska bygga på (Imsen, 1999; Lindblad, Linde & Naeslund, 1999; 

Löwing, 2004). De olika tolkningarna av dans och variationerna man kan skapa kan ses ur ett positivt 
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perspektiv som är givande både elevmässigt och betygsmässigt. Att tolka dans och variera sin 

undervisning är lärarens egna val i sin planering, vilket är en del av de rörliga ramarna som går att 

anpassa. Detta visas sedan i undervisningsverksamheten som i sin tur ska spegla de politiska ramarna 

och resultera i att eleverna uppnår målen (Imsen, 1999; Löwing, 2004).  

 

Möjligheterna i dansundervisningen kan exempelvis vara hur variationen och tolkningen skapar rum för 

alternativa lösningar som gör att alla kan delta utifrån olika förutsättningar. Synen på dans ur elevernas 

perspektiv tycks utvecklats till det positiva vilket ger möjlighet till idrottsläraren att våga testa nytt. Där 

tar intervjudeltagarna även upp att media kan vara en bakomliggande faktor till elevernas ändrade syn 

på dansen, vilket också Ängquist (2006) stödjer när det gäller elevers förhållningssätt. Enligt Lindblad, 

Linde och Naeslund (1999) är även elevernas inställning och attityder en ramfaktor som påverkar 

undervisningen. Lärarna kan även utnyttja externa gäster och andra resurser som hjälper till med 

dansmomentet när den egna kompetensen inte räcker till, eller att man vill visa något annat än den egna 

undervisningen. Här spelar skolans lokala ramfaktorer stor roll när det kommer till ekonomi och att 

betala för dessa tjänster (Imsen, 1999). Genom att visa olika former av dans med hjälpmedel som olika 

verksamheter, kan det även ge möjligheter för att eventuellt skapa motivation till eleverna att börja 

dansa efter skolan, och vidare skapa ett livslångt intresse.  

 

Ett hinder anses däremot vara lärarens egna inställning till och syn på dansmomentet som påverkar 

mängden dansundervisning, vilket överensstämmer med vad exempelvis Gustafsson, Klockare och 

Nordin-Bates (2011) samt Larsson (2002) belyser. Lärarens inställning är en inre faktor som påverkar 

undervisningen (Imsen, 1999; Lindblad, Linde & Naeslund, 1999; Löwing, 2004). Vissa lärare kan vara 

låsta till pardanser med tjej respektive kille, vilket till slut kan bli ett hinder i klasser som är ojämnt 

uppdelade utifrån kön, eftersom dansundervisningen tycks bli svårare då. Elevunderlaget är en del av 

skolans lokala ram som inte går att påverka och är därför något man måste förhålla sig till och planera 

efter (Imsen, 1999). Idrottslärarna ser positivt på fortbildning för att öka den egna förmågan genom att 

uppdatera och inspirera.  

 

Dans står framskrivet som tydligast i det centrala innehållet och är en fast samt politisk ram (Löwing, 

2004), men att det sedan inte står lika konkret i kursplanen kan användas som en ursäkt. Vissa lärare 

anser att klasserna bör vara jämnt fördelade könsmässigt för att det på så vis ska bli en bra danslektion, 

vilket skapar två olika hinder. Dels att dansundervisningen förekommer i mindre grad enligt lärarna när 

fallet inte är så, men också att man ignorerar problematiken med de socialt bestämda föreställningarna. 

Detta menar även Lundvall och Meckbach (2006) att man aktivt bör jobba med för att bryta. Lärare som 

tar hjälp av elever eller andra resurser på grund av sin egna osäkerhet eller svaga kompetens kan ses från 

olika synvinklar. Dels som en undanflykt för att bespara sig själv från att genomföra dansmomentet, 
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samtidigt som det är en bra tillgång till att ge eleverna några alternativa dansundervisningar. Däremot är 

kombinationen av detta och att samtidigt genomföra den egna dansundervisningen att föredra som två av 

idrottslärarna gör, vilket också Kalyn, Capbell, McAvoy och Wiemer (2015) stödjer.  
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8. Diskussion 

Syftet med intervjustudien var att undersöka lärares syn på dansmomentet i ämnet IH samt hur de 

förankrar dansen i undervisningen. Undersökningen genomfördes med kvalitativa intervjuer med stöd i 

ramfaktorteorin som visar på ett tydligt sätt hur undervisningen bedrivs beroende på olika ramar och 

faktorer. Genom denna metod kunde respondenterna utveckla sina svar och berätta om sina 

uppfattningar, samtidigt som moderatorn kunde styra vilka frågor som behandlades. Mot ovanstående 

resultat tillsammans med tidigare forskning och litteraturbearbetning finns en grund att stå på för att ge 

kunskap om vilken syn lärare i IH har på dansundervisning, samt hur man arbetar med dansen i 

praktiken. Utifrån detta kan följande frågeställningar besvaras:  

 

- Vilken syn har idrottslärare på dansmomentet i sin undervisning?  

 

- Hur förankrar idrottslärare dans och rörelse till musik i undervisningen?  

 

- Vilka hinder och möjligheter upplever lärarna att dansmomentet kan innebära för undervisningen i 

IH?  

 

8.1. Resultatdiskussion 

Resultatet visade att idrottslärarna har skild syn på dansundervisning, vilket främst beror på 

bakomliggande faktorer hos varje enskild lärare. Samtliga lärare anser att dansen är viktig och hör till 

idrottsämnet, samtidigt menar vissa respondenter att dansen ibland kan väljas bort på grund av bristande 

kompetens, vilket även Lorenzi (2010) stödjer. Även fast det finns studier som visar att dansen är 

utvecklande för elever och gör att de presterar bättre även i andra ämnen (Lorenzi, 2010), samt att 

idrottslärarna själva anser dansmomentet som betydelsefullt, tycks det inte räcka för att lyckas locka 

fram viljan till att öka kunskapen om att dansen, enligt min tolkning. Därför krävs en god inställning till 

att våga utmana sig själv som lärare i dansmomentet, vilket är en viktig pusselbit till att få in det mer i 

undervisningen, men det är dock inte omöjligt att ändra på.  

 

En av respondenterna (IP2) i studien är ett tydligt exempel på hur inre faktorer, så som inställning till 

dans, är en rörlig ram som kan förändras med tiden (Löwing, 2004). Respondenten anger tidigt i 

intervjun hur dansen inte varit någon inspirerande del tidigare i livet, utan beskriver sig själv som en 

”typisk bolltjej” där fotboll och innebandy alltid varit den drivande kraften. Senare i intervjun kan man 

se hur intervjupersonen är drivande till att utveckla dansen eftersom man behöver utmana sig själv för 

att lyckas bli bättre. Detta för att dansen är ett moment i idrottsämnet som ska finnas med i 

undervisningen enligt de politiska ramfaktorerna, det centrala innehållet (Imsen, 1999). Med detta anser 
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jag att det är en styrka att ha rätt attityd till att våga utveckla sig själv och sina brister till något positivt. 

Att inre faktorer hos lärare är en ram som har inflytande på undervisningen är ett faktum (Gustafsson, 

Klockare & Nordin-Bates, 2011; Larsson, 2002; NCFF/Örebro Universitet, 2008; Ängquist, 2006), men 

jag ser det som en möjlighet att de lärarna med rätt attityd, kan och vågar förändra de inre ramarna 

(Imsen, 1999; Löwing, 2004). Flera respondenter i intervjustudien menar precis som El-Sherif (2016) 

samt Mattsson och Lundvall (2015) att man känner sig osäker på hur man ska lära ut dans. IP6, däremot, 

är medveten om att hen bör höja kompetensen inom dansmomentet, samtidigt medger respondenten att 

man helst undviker den delen av idrottsämnet. Enligt min mening så saknas den attityd här som IP2 

sitter på för att ha mod till att sätta sig själv i svåra situationer för att utvecklas, och som gör att 

inställningen kan skifta till en rörlig ram (Löwing, 2004).  

 

Trots att idrottslärarna anser dansen som viktig och att det synliggörs tydligt i det centrala innehållet, 

dyker det ändå upp vissa bortförklaringar i intervjustudien. Enligt mig är det inte acceptabelt att välja 

bort dansmomentet på grund av att det inte står något exakt i kursplanen. Dansen syns markant i det 

centrala innehållet (Skolverket, 2011a), som är en del av de politiska ramarna (Imsen, 1999). Det är 

också det centrala innehållet som anger vad i undervisningen som ska behandlas, därför att varje elev 

ska få möjligheten att utvecklas i de kunskaper som framställs i målen. Varje mål motsvarar inte ett 

stycke i kunskapskraven, utan ett stycke kan likaväl redogöras för flera mål som till ett mål (Skolverket, 

2011b). De centrala innehållen finns alltså till för att på ett konkret och tydligt sätt beskriva vad som ska 

genomföras i undervisningsverksamheten. Därför har man som idrottslärare en skyldighet att dansen ska 

genomföras som alla andra moment (Larsson & Redelius, 2004), men på vilket sätt är upp till varje 

lärare.  

I planeringen av undervisningen, som är en del av processen (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999), kan 

man tolka och få med dansen på olika sätt. En del av lärarna använder sig enbart av den traditionella 

folkdansen och sällskapsdanserna med eleverna i undervisningsverksamheten (Imsen, 1999), medan 

andra ser det som en möjlighet att få dansundervisningen mer varierad och samtidigt kunna koppla in 

andra moment. Bland annat bedriver man danslektioner med koreografi, så som fridans, linedance och 

afrodans. Man använder också dansen som inslag i olika träningsformer som exempelvis tabata och 

aerobics, där man även bedömer rörelse till musik, och anser att moment så som koordination, styrka 

och kondition ingår i dansen (Lundvall & Meckbach, 2007; Mattsson, 2016; NCFF/Örebro Universitet, 

2008, Ängquist, 2006). Jag anser att man utnyttjar dansen på ett högre plan på det viset än att enbart 

bruka par- och sällskapsdanser. Dels för att få undervisningen mer modern som på så sätt gör den mer 

tillfredsställd för eleverna, som även Ängquist (2006) stödjer när det gäller att elever påverkas positivt 

av moderna och nytänkande danser. Samtidigt får man också chans att bedöma eleverna utifrån en 

formativ bedömning med flera olika moment, som gör att de har möjlighet till att utvecklas. Jag tycker 
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att man som idrottslärare bör anstränga sig till att få en så varierad undervisning som möjligt, främst i 

dans som många elever kan ha en destruktiv bild av i och med det traditionella pardanserna, men också 

andra moment i idrottsämnet.   

Flera av idrottslärarna finner starka möjligheter i dansundervisningen, som jag anser är viktiga resultat. 

Ett exempel är hur dansundervisningen kan modifieras och anpassas så att den blir genomförbar utifrån 

elevers förutsättningar, just på grund av att man kan utföra dans på olika sätt. Enligt mig handlar det 

bara om att man som lärare kan vara kreativ i processen med att planera sin undervisning för att skapa 

en praktisk undervisningsverksamhet som lämpar sig för alla elever (Imsen, 1999; Lindblad, Linde & 

Naeslund, 1999). Är man dock inte kreativ i sin planering och inte varierar sin dansundervisning kan det 

då generera till hinder, så som att inte alla elever kan eller vill delta. Jag instämmer helt och hållet med 

IP3 som menar att man kan anpassa undervisningen och ta bort något moment som gör en elev otrygg i 

situationen med exempelvis kroppskontakt. Det kanske är just därför de centrala innehållen beskriver 

dansen som rörelse till musik och inte specifikt vad det bör innehålla, för att man ska kunna anpassa 

undervisningen? Skolverket (2011b) anger att aktiviteterna i idrottsundervisningen ska formas så att alla 

kan medverka, för att utvecklas utifrån egna villkor. Ämnesplanen är utformad så att det ska finnas ett 

brett utrymme till att variera aktiviteter för att anpassa elevens intresse samt förutsättningar. 

Utifrån min syn, är det en bra möjlighet att använda sig av resurser utanför skolans väggar som visar 

olika sätt att dansa, om ekonomin finns. Om inte ekonomin finns skapar det i så fall ett hinder i 

dansundervisningen för de lärare vars egna kompetens inte räcker till. Man kan givetvis se resurserna ur 

ett negativt perspektiv när lärare enbart använder sig av resurser för att komma ifrån den egna 

dansundervisningen, samtidigt som det är en möjlighet att ge eleverna chans att genomföra dans på ett 

rättvist sätt. Det begränsar dock idrottslärarens egna kunskap eftersom det är skillnad att ta till resurser 

för att kompetensen inte räcker till, än att ta till resurser för att man vill elevernas bästa och för att visa 

dem olika dansformer. En annan resurs som kan ses som en möjlighet att utvecklas i dansmomentet som 

lärare är fortbildning. Dans anses vara en ”färskvara”, som lätt kan förloras om det inte uppdateras, och 

där är fortbildning en viktig del för att få inspiration om på vilket sätt man kan bedriva dansmomentet. 

 

Ett resultat som jag anser är problematisk är hur vissa idrottslärare kopplar dansundervisning med enbart 

pardans i processen, och att det krävs att klasser bör vara jämnt fördelat könsmässigt för att pardansen 

ska bli genomförbar. Det skapar inte bara hinder i undervisningen när klasser är ojämnt fördelade i kön 

som avgör om undervisningen genomförs eller inte, utan också att man blundar för genusproblematiken, 

som är viktig att jobba aktivt med (Lundvall och Meckbach, 2006). Syftet i IH är också att 

undervisningen ska motarbeta stereotypa uppfattningar om vad som bör vara kvinnligt respektive 

manligt (Skolverket, 2011b). Därför anser jag att detta är ett problem för dessa idrottslärare som behöver 

se över ämnets syfte av vad som ska inkluderas i undervisningen. När lärarna tar upp att det krävs jämn 
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fördelning av kön när det gäller dans, kan man fråga sig; Behöver det vara jämn fördelning könsmässigt 

i en klass för att kunna dansa pardans? Man kan lika väl dansa tjej och kille, som tjej och tjej respektive 

kille och kille, och få ut samma syfte.  

 

Slutligen lyfte några av intervjudeltagarna fram en synpunkt gällande plikttrogenhet och hur man 

bedriver dansundervisningen för att det är något som bara ska genomföras utifrån styrdokument, och att 

det kvittar på vilket sätt man egentligen utför det. Men är det egentligen att vara plikttrogen? Det är 

skolans uppgift att främja elevers utveckling till ett livslångt intresse, och det är skolans uppdrag att ge 

elever förutsättningar att regelbundet bedriva fysiska aktiviteter (Skolverket, 2011c). Detta ses också 

som en fast och politisk ram i skolan och något man bör sträva efter (Imsen, 1999; Lindblad, Linde & 

Naeslund, 1999; Löwing, 2004). Därför ser jag IP2 som en idrottslärare som är plikttrogen i högsta grad, 

som medvetet bedriver en varierande undervisningsverksamhet för att elever ska kunna hitta ett intresse 

för något, samtidigt som man får bra bedömningsmaterial och kan se utveckling av variationen. 

 

8.2. Metoddiskussion 

I avsnittet nedan kommer en del metodologiska reflektioner tas upp.  

 

Det var sex stycken idrottslärare som deltog i studien och utifrån urvalet visade det sig att idrottslärarna 

hade olika bakgrunder, vilket kan ses som en styrka då deras bakgrund och syn på dans varierade. 

Genom detta menar jag att jag lyckades få ut bra material av intervjuerna, som sedan kunde besvara 

frågeställningarna i studien (Hassmén & Hassmén, 2008). 

 

Utifrån de skolmiljöer som lärarna är verksamma inom så skiljer de sig åt på ett sätt, men alla lärare 

arbetar ändå i mellanstora städer. Två lärare hade inte möjlighet att genomföra mötet ansikte mot 

ansikte, utan intervjuerna fick ske via Facetime. Genom att man ändå kunde se varandra via kameran 

och en inspelning genomfördes, anser jag att förutsättningarna för dessa två intervjuer blev densamma 

som de resterande.  

 

Tillförlitligheten i studien antas vara god eftersom idrottslärarna upplevdes svara ärligt och 

sanningsenligt, detta troligtvis för att de blivit informerade om de etiska principerna enligt 

Vetenskapsrådet (2017). Idrottslärarna har även förstått intervjufrågorna eftersom svaren var 

utvecklande och stämde överens med frågorna. Samtidigt har de en bred kunskap om och erfarenhet av 

ämnet dans, vilket skapar en god validitet, och som vidare ger en bra grund för att jag ska tolka deras 

svar på rätt sätt. Resultatet av intervjuerna har analyserats ett flertal gånger för att göra en så trovärdig 

tolkning som möjligt av respondenternas svar. Intervjuerna spelades in och transkriberades, och utifall 

någon tveksamhet uppstod vid analysen kunde inspelningen hjälpa till för att tolka respondentens svar 
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bättre (Brinkman & Kvale, 2014; Hassmén & Hassmén, 2008). Utifrån de etiska principerna enligt 

Vetenskapsrådet (2017) blev idrottslärarna informerade om att intervjuerna var konfidentiella och 

frivilliga, det förklarades även vilken anledning intervjuerna spelades in samt hur materialet senare 

skulle användas (Hassmén & Hassmén, 2008). 

 

8.3. Fortsatt forskning 

Fortsättningsvis anser jag att man kan bygga vidare på det livslånga intresset i undervisningen. Det vore 

intressant att göra en undersökning om synen på dans utifrån ett elevperspektiv. Vad är det som skiljer 

elever som gillar dans, kontra elever som inte gillar dans? Hur vill egentligen elever genomföra 

dansmomentet? Vidare kan detta eventuellt hjälpa idrottslärare till hur dansundervisningen skulle kunna 

bedrivas om elever med skilda synsätt får välja. Det vore även intressant att genomföra denna typen av 

undersökningen med lärare som arbetar i mer utsatta områden utanför storstäder. 

 

8.4. Slutord  

En slutsats man kan dra av denna studie är att idrottslärare har skilda synsätt på dansen i IH men är 

samtidigt eniga om att dansen är betydelsefull i ämnet. Idrottslärarna arbetar med dansen på olika sätt 

och i en varierad mängd i sina undervisningsverksamheter, vilket beror på hur varje enskild idrottslärare 

tolkar kursplanen, samt vilken inställning man har till att utveckla sina svagheter.  

 

Att idrottslärare anser att dansmomentet blir enklare om klasserna är jämnt fördelade vad gäller kön är 

ett synsätt som jag ser som föråldrat och som ett problem. Detta för att det idag absolut inte ska behöva 

vara en förutsättning som krävs för att bedriva bra undervisning. Då har man i sin roll som idrottslärare 

istället tagit ett steg i fel riktning. Att man även använder dansens tolkningsutrymme som en ursäkt till 

att ”slippa” dansmomentet är att skapa hinder, inte bara för sig själv som lärare, utan också för eleverna. 

Genom att välja att ha mer dansundervisning får man ut bra bedömningsmaterial och värnar om 

elevernas utveckling ur ett formativt perspektiv. 

 

Jag ser potentialen i dans och rörelse för ämnet IH, utifrån den här studien så ser vi att det finns mer att 

göra som skulle kunna ge eleverna bättre förutsättningar i undervisningen, och som vidare kan utveckla 

ett livslångt intresse för dans och rörelse som motion och livsstil. Jag ser fram emot att själv få komma 

ut som idrottslärare, för att bidra till en varierad dansundervisning och utveckling hos mina blivande 

elever. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 intervjuguide  

 

Presentera dig själv och fråga bakgrundsfrågor så som ålder, kön, hur länge personen ifråga arbetat som 

idrottslärare, vilket lärosäte hen tog examen ifrån etcetera.  

 

Öppningsfråga: 

1. Kan du berätta om dina tidigare upplevelser/erfarenheter av dans generellt? 

 

Introduktion: 

2. Berätta om dina tidigare upplevelser/erfarenheter av dansundervisning som idrottslärare? 

 

Tema 1: 

3. Var har du fått dina kunskaper i dans från? 

 

4. Anser du att du fick tillräckligt med utbildning i dansmomentet på lärarutbildningen för att kunna 

planera och genomföra en danslektion? 

- Vad är din personliga åsikt om mängden dans på lärarutbildningen?  

 

5. Anser du att dans är ett moment där idrottslärare behöver få fortbildning? 

- Varför/varför inte? 

 

Tema 2: 

6. Hur ser du på dans i den nya kursplanen och anser du att dansen tar stor plats? 

 

7. Tycker du att dansmomentet är viktigt i idrottsämnet? 

- På vilket sätt? 

 

8. Vilka positiva effekter kan uppstå i dansundervisning? 

- Kan du nämna några? 

 

9. Finns det några negativa effekter som kan förekomma med dansundervisning? 

- I så fall, kan du ge några exempel? 
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Tema 3: 

10. Hur stor del av din undervisning består av danslektioner alternativt inslag av dans i undervisning, 

till exempel i uppvärmning?  

 

11. Hur jobbar du med dans i din undervisning? Hur kan en danslektion se ut? Ge exempel. 

 

12. Vad har du för mål med din dansundervisning? För att följa kursplanen eller annan orsak? 

 

13. Finns det några faktorer som påverkar ditt val att undervisa i dans eller inte? 

- Yttre, ge exempel. 

- Inre, ge exempel.  

 

14. Vad behöver man för förutsättningar för att skapa och leda en bra danslektion? 

- Anser du att du saknar några av dessa? 

 

15. Anser du att du har tillräckligt med tid för att planera en danslektion? 

 

Avslutning: 

16. Vad tror du om dansens roll i Idrott och Hälsa i framtiden? 
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Bilaga 2 informationsmail 

 

Hej! 

 

Jag heter Selma och studerar min sista termin på idrottslärarprogrammet på Karlstads universitet. Jag är 

just nu i full gång med uppsatsskrivande och efter en VFU-period i höstas öppnade jag verkligen upp 

ögonen för dans i skolan. Därför har jag valt att undersöka idrottslärares syn till dans samt hur de 

förankrar dansmomentet i sin undervisning med hjälp av kvalitativa intervjuer.  

 

Anledningen till att jag hör av mig till dig är för att jag behöver idrottslärare att intervjua till denna 

studie och undrar därför om du skulle vilja vara med som en undersökningsperson. Detta kommer i så 

fall ske genom en intervju som kommer ta ungefär 30 minuter. Du kan höra av dig till mig om det är så 

att du väljer att delta så kan vi tillsammans komma överens om en bra tid och plats, helst så snart som 

möjligt. Skulle vara oerhört tacksam om du vill hjälpa mig med min studie! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Selma Lundqvist 
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