
1 
 

 
 

 

 

Varför ska elever dansa? 
Idrottslärares perspektiv på dansundervisningen 
 

Why should Students Dance? 
PE Teacher’s Perspective on the Teaching of Dance  
 

Författare: Linn Wässman 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
Termin 9 HT -16 

Examensarbete: Avancerad nivå, 15 hp 

Huvudområde: Idrottsvetenskap, Ämneslärarprogrammet 

Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet 

Handledare: Marie Öhman, biträdande professor, Örebro Universitet 

Examinator: Mikael Quennerstedt, professor, Örebro Universitet 

 
 

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-z9_EjZrRAhVJkCwKHZVjDJEQjRwIBw&url=https://www.oru.se/&psig=AFQjCNFoJwz8z5A-p7CJCfHjQF5RtH2XfA&ust=1483125023232460


2 
 

Sammanfattning 
 

Dans och rörelse till musik är en av elva punkter i det centrala innehållet för kursen idrott och 

hälsa I på gymnasiet och är därför ett moment som ska inkluderas i undervisningen. Dock så 

tyder tidigare forskning på att momentet får begränsat utrymme, vilket till viss del har att göra 

med en rad olika dilemman som idrottslärare ställs inför i samband med dansundervisningen. 

Dansens roll i idrottsundervisningen har även förändrats över tid då estetiska inslag har ersatts 

med mer fysiskt riktade aktiviteter. En förklaring kan vara att dansen passar sämre in i de 

maskulina normer som skapats för idrottsämnet. Studien syftar till att undersöka idrottslärares 

didaktiska val av innehåll i dansundervisningen på gymnasiet. Arbetet behandlar didaktikens 

tre huvudområden lärare, elev och innehåll, kopplat till dansundervisningen. Det sker även en 

diskussion av resultatet av lärarnas valda innehåll för dansundervisningen utifrån ett 

pragmatiskt perspektiv. Datainsamling har skett genom semi-strukturerade intervjuer på sex 

idrottslärare som undervisar i kursen idrott och hälsa I på gymnasiet. Resultatet visar att den 

indelningsgrund som lärarna föredrar är dans som träningsform. Det är också den form av 

dans som oftast erbjuds eleverna. Den expressiva dansformen glöms bort eller prioriteras bort, 

och den kulturella dansformen anses förlegad och inte särskilt meningsfull för eleverna. 

Didaktiska möjligheter som lärarna ser med dansundervisningen är att den kan bidra till 

utvecklingen av elevers kroppsliga kompetens, samt frambringa glädje och positiv energi. 

Dilemman med dansundervisningen som lärarna lyfter är att elever ofta känner sig utsatta i 

samband med momentet och att det finns så mycket annat i kursen som också måste hinnas 

med utöver dansen. Ytterligare ett dilemma med dansundervisningen är att lärarna själva har 

bristande kunskaper inom området och har svårt för att undervisa dans.  

 

Nyckelord: Didaktik, idrott och hälsa, indelningsgrunderna 
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1. Inledning 
 

Dans är något som har funnits sedan långt tillbaka i tiden. Shapiro (2008) menar att dans är en 

del av vår kultur och har många gånger genom historien uttryckts som värdefull för 

människor. Det är inte bara en del av vårt kulturella arv, det är även en rörelseaktivitet som 

visat sig ha positiva effekter på hälsan. Bresler (2004) förklarar att genom dans tränas 

kroppsliga färdigheter så som styrka, kondition, motorik och koordination. Dansen för även 

med sig fördelar för den psykiska hälsan då den kan bidra till ökat självförtroende, större tillit 

till den egna kroppen och en högre självskattad hälsa (Duberg, Möller & Taube 2013). Bajek 

m.fl. (2015) påvisar ännu en positiv sida med dansen, nämligen att det är en aktivitet som kan 

bidra till utvecklingen av kognitiva förmågor, läsförståelse, kritiskt tänkande, matematiska 

och verbala förmågor.  

 

Dans och rörelse till musik är en av elva punkter i det centrala innehållet för kursen idrott och 

hälsa I på gymnasiet och är därför ett moment som ska inkluderas i undervisningen 

(Skolverket 2011). Till skillnad från många andra fysiska aktiviteter som bedrivs i 

idrottsundervisningen, som till exempel bollsporter, är dansen tydligt utskriven i kursplanen. 

Trots detta konstaterar Mattsson och Lundvall (2013) att dans förekommer i en begränsad 

omfattning i undervisningen av ämnet idrott och hälsa. De menar att det finns flera faktorer 

som bidrar till att momentet dans ofta är nedprioriterat. Några av faktorerna som Lundvall och 

Meckbach (2007) tar upp är: att dans passar sämre med elevernas förväntningar på ämnets 

innehåll än flera andra praktiska moment, lärarens bristande kompetens, tidsbrist och 

stoffträngsel. En annan anledning som Lundvall och Meckbach (2007) tar upp angående att 

dans inte prioriteras i undervisningen kan vara att det är svårare att se själva lärandevärdet. 

Detta för att dans berör färdigheter som varken är konkreta eller helt självklart framstår som 

användbara. De menar att många andra områden inom idrott och hälsa har tydligare ramar för 

fysiska färdigheter och för tekniska och taktiska förmågor som gör det lättare för elever och 

lärare att förstå färdigheterna. Dans kräver dock en mer långsiktig lärprocess (Lundvall & 

Meckbach 2007).  

 

Dans och rörelser till musik finns som sagt utskrivet i det centrala innehållet för kursen idrott 

och hälsa I. Dock så är undervisningsmomentet mycket komplext för både lärare och elever. 

Lundvall och Meckbach (2007) menar att det varken är helt enkelt att utse någon bestämd 
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definition av begreppet dans eller några tydliga ramar för dess kunskapsområde. En förklaring 

kan vara för att dansen som rörelsekultur sträcker sig över ett brett område och är svår att 

avgränsa (Lundvall & Meckbach 2007). Dessutom finns det varken något kunskapskrav eller 

någon förmåga i kursplanen som är tydligt kopplad till dans och rörelse till musik. Den första 

förmågan i kursplanen för idrott och hälsa I handlar om att eleven ska ”planera och genomföra 

fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa” och det 

finns ett kunskapskrav där det står att eleven ska ”genomföra en bredd av aktiviteter som 

utvecklar den kroppsliga förmågan” (Skolverket 2011). Dansen ryms definitivt i dessa två 

delar i kursplanen. Dock så är inte dansen ensam om att passa in under de här punkterna, utan 

alla former av fysiska aktiviteter kan gå in under ovanstående citat. Slutsatser som kan dras 

utifrån kursplanen är att dans och rörelse till musik är en obligatorisk del i kursen men 

bedöms utifrån samma kunskapskrav som en mängd icke-obligatoriska aktiviteter, så som 

exempelvis bollsporter. Det kan innebära svårigheter för elever och lärare att veta syftet med 

varför just dans står utskrivet i centralt innehåll och hur aktiviteten ska bedömas då det inte 

finns någon mer bestämd koppling till kunskapskraven eller förmågorna.  

 

Som vi kan se så ställs idrottslärare inför många didaktiska dilemman i samband med 

dansundervisningen. Några av dilemman är att själva begreppet dans ofta uppfattas som 

diffust, det finns inga riktlinjer för vad för typ av danser som ska ingå i utbildningen eller hur 

danslektioner bör genomföras. Det finns heller inte någon redogörelse för dansens betydelse i 

förhållande till kunskapskraven. Med andra ord så lämnas momentet till största del öppet för 

idrottslärares tolkningar utifrån vad de kan utläsa i kursplanen. Ett sådant dilemma gäller 

förvisso inte enbart dansundervisningen, då det även finns andra delar i det centrala innehållet 

som utger liknande utmaningar. För just dansundervisningen ser lärarna inte ut att bara brottas 

med att få grepp om dansundervisningen i sig, de måste även arbeta ut strategier för att få 

eleverna med sig. Lundvall och Meckbach (2007) menar att ett didaktiskt dilemma som 

idrottslärare stöter på i dansundervisningen är att elevers syn på idrottsämnet har präglats av 

andra aktiviteter. Det medför i sin tur att elever kan ställa sig negativt till aktiviteten eller inte 

känna någon motivation till att dansa (Lundvall & Meckback 2007).   

 

Över tid har dansens roll förändrats, både i genomförandet av undervisningen och i 

styrdokumenten. Utifrån förändringar som skett i styrdokumenten förklarar Mattsson och 

Lundvall (2013) att användningen av dansen som en uttrycksform har fått ett minskat 

utrymme. Numera är det mestadels fysiska aktiviteter utan något vidare estetiskt värde som 
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tar plats i styrdokumenten för ämnet idrott och hälsa. Gard (2008) menar att trenden som kan 

utläsas i styrdokumenten även avspeglas i praktiken. Han förklarar utvecklingen av 

dansundervisningen med att idrott till största del domineras av pojkar och framställs som 

maskulint, medan dans har fått en mer feminin stämpel. För att få pojkar att vilja dansa 

anpassas dansundervisningen till den maskulina normen och på så vis formas danslektionerna 

till att fungera mer som träningspass (Gard 2008). Huruvida innehållet i dansundervisningen 

ska formas och anpassas till olika elever är även det ett didaktiskt dilemma som idrottslärare 

ställs inför.   

 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka idrottslärares didaktiska val för 

dansundervisningen i kursen idrott och hälsa I. Anledningen till det valda syftet är att även om 

dans och rörelse till musik har en tydlig plats i det centrala innehållet så tyder tidigare 

forskning på att det finns svårigheter med dansundervisningen. Dessutom ställs idrottslärare 

ofta inför didaktiska val och dilemman i samband med dansundervisningen. Eftersom största 

delen av tidigare forskning riktar sig till grundskolan och undervisning för tidigare åldrar kan 

det här arbetet bidra med att fylla kunskapsluckan rörande äldre åldrar. Datainsamling sker 

genom semi-strukturerade intervjuer med sex idrottslärare. Metodologiskt har jag hämtat 

inspiration från didaktisk teori och pragmatism. Didaktik kommer finnas som en röd tråd 

genom arbetet där den didaktiska triangeln blir behjälplig i diskussionen av resultatet.  

 

 

2. Bakgrund 
 

I följande avsnitt belyses vad tidigare forskning kommit fram till inom området dans i 

idrottsundervisningen. Först sker en förklaring kring begreppet dans. Tidigare forskning 

inleds med en något bredare redogörelse av forskning inom idrottsämnet, både nationellt och 

internationellt. Därefter behandlas tidigare forskning som enbart riktar sig till 

dansundervisning. Några didaktiska begrepp kopplade till dansundervisningen kommer även 

att introduceras. 
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2.1 Begreppet dans 

  

Det finns flera olika synsätt på dans och definitioner på vad dans är. Nilsson (2004) förklarar 

dans utifrån ett historiskt perspektiv. Han berättar att begreppet dans kommer från 

fornfranskans danse. Ordet introducerades i Sverige under 1200-talet då seder spridits från 

riddaradliga hov på kontinenten till det svenska hovet. Dock så hade dansen funnits i Sverige 

långt innan begreppet nådde landet. Det var troligtvis rituella danser för gudar, krigsdanser 

och dans för nöje som ägde rum, men hur dessa såg ut är det ingen som riktigt vet. Nilsson 

(2004) definierar dans som rörelser till melodi och rytm. Det är rörelser som uttrycks i en 

speciell form och utförs i särskild tid och rum. Sheets-Johnstone (2011) beskriver dans som 

aktiva rörelser som sker i nuet. Hon menar även att det är individens egna upplevelser av 

rörelserna som är det väsentliga i dansen. Lundvall och Meckbach (2007) ger ytterligare en 

definition på dans. De beskriver dans som ”ett utövande av rörelser där individen skapar en 

relation till sin kropp – genom att individens fokus ligger på rörelsernas form, mönster eller 

kraftspel – och på samspelet mellan det egna jaget och andra” (Lundvall & Meckbach 2007, s 

103).    

 

2.2 Tidigare forskning 

 

Sökning efter tidigare forskning har till största del skett via sökningar i databaserna ERIC och 

SportDiscus. Artiklar har setts ut selektivt då jag valt de artiklar som behandlar det område 

jag är intresserad av att undersöka. Sökord som använts är Dance, Teaching, PE, Students, 

Education.  

 

Tidigare internationell forskning av idrottsämnet har ofta bestått av kognitiva studier där 

individers tänkande har legat i fokus. Sådana kognitiva studier har till stor del behandlat 

lärandet i idrottsundervisningen. Liksom Magill och Andersson (2014) så är det många studier 

som behandlar motorik och motoriska färdigheter. Ett annat område som studerats i tidigare 

forskning är relationen mellan kognition och motivation. Exempelvis är det flertalet kognitiva 

studier där forskare uppmärksammar beteenden i samband med undervisningen och 

utgångspunkten är att se hur elever och lärare integrerar med varandra. Ett exempel på en 

sådan studie är Solomon (2006) där hon visar hur det med ett kognitivt perspektiv på lärandet 

i undervisningen går att undersöka hur lärare kan skapa miljöer för att främja elevers lärande i 

idrott och hälsa. Ytterligare ett exempel på en kognitiv studie är Hodges m.fl. (2016) där 
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forskarna undersöker hur elevers lärande påverkas vid användandet av fitnessprogram i 

undervisningen.    

 

För svensk forskning som genomförts i ämnet idrott och hälsa är det en stor andel av studierna 

som lyfter problem som finns i ämnet. Flertalet studier förhåller sig till sociologiska teorier 

eller till läroplansteorier, vilket innebär att studierna behandlar lärandet av idrottsämnet men 

de undersöker inte det lärande som äger rum i undervisningen. Exempel på sådan studie är 

Ekberg (2009, 2016). Dock så finns det en del svensk forskning som även behandlar 

idrottsundervisningen i praktiken, så som Barker och Quennerstedt (2016). Ekberg (2009, 

2016) har kommit fram till att det är otydligt vilka kunskapsändamål som avses med 

undervisningen av idrott och hälsa utifrån kursplanen. Larsson och Redelius (2008) förstärker 

hans påstående då de kan se att elever har svårt att förklara syftet med undervisningen av 

ämnet. Redelius, Quennerstedt och Öhman (2015) menar att elevers förståelse för vad de 

förväntas lära sig i idrott och hälsa är beroende av att läraren tydligt uttrycker vad eleverna 

ska lära sig i ämnet. Dock har Lundvall och Meckbach (2004) kommit fram till att även lärare 

har svårigheter med att formulera ämnets kunskapsändamål.       

 

Tidigare forskning mer preciserat till dans har kommit fram till att momentet får ett begränsat 

utrymme i idrottsundervisningen (Mattsson & Lundvall 2013; Green Gilbert 2005). Mattsson 

och Lundvall (2013) genomför en diskursanalys i sin undersökning och menar att en 

förklaring kan vara att dansen möts av stark konkurrens från annat innehåll som finns i 

styrdokumenten. De upplyser även att dansens roll i undervisningen har förändrats över tid, då 

nyttjandet av dansen som uttrycksform har minskat och fokus har istället flyttats till att se 

dansen som en aktivitet för fysisk träning. Gard (2008) och Kiley (2010) är inne på samma 

spår som Mattsson och Lundvall (2013) i sin forskning. De menar att förändringen av 

dansundervisningen till viss del kan förklaras genom den maskulina roll som idrottsämnet fått. 

Kiley (2010) har även kommit fram till att stereotypa könsroller förstärks i 

dansundervisningen på grund av det begränsade utrymmet för kreativitet i samband med dans 

på idrotten. Hon menar att det är nödvändigt att använda mer kreativa inslag i 

dansundervisningen för att höja dansens status i ämnet idrott och hälsa. Även Mattsson (2016) 

förespråkar mer estetiska och kreativa inslag av dans i idrottsämnet. Hon menar att när elever 

ges möjlighet att arbeta med kroppsligt uttryck så sker en annan form av lärande än när 

rörelserna är förutbestämda.  
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En återkommande faktor till varför momentet dans får lite plats i idrottsundervisningen är 

lärares bristande trygghet till att undervisa dans. Bajek m.fl. (2015) hävdar att idrottslärare 

behöver mer dans i utbildningen och strategier behöver arbetas fram för att få lärare att känna 

sig mer bekväma i undervisningen av dans. Även Kiley (2010), Barker (2015), Lindqvist 

(2010) och Green Gilbert (2005) instämmer till att åtgärder behöver göras för att idrottslärare 

ska får mer kunskaper i området och känna mer trygghet till att undervisa dans.     

 

Forskare har olika synsätt på dans och vad det kan användas till. Bresler (2004) menar till 

exempel att dansen är gynnsam för att förbättra kroppens fysiska förmågor så som styrka, 

kondition och koordination. Bajek m.fl. (2015) hävdar att dans bidrar till utvecklingen av 

kognitiva förmågor, medan Duberg, Möller och Taube (2013) har upptäckt att dans ger ökat 

självförtroende. Philipsson m.fl. (2013) har genomfört en undersökning bland unga flickor 

och kommit fram till att dans kan motverka depression. De menar även att dans är en 

ekonomiskt fördelaktig metod till att behandla psykisk ohälsa. Lundvall och Meckbach (2007) 

väljer att se på dansen utifrån ett idrottsdidaktiskt perspektiv och har delat in dansen i tre 

indelningsgrunder; dans som kulturell form, som expressiv form och som träningsform. De 

menar att det är användbart för lärare i ämnet idrott och hälsa att använda dessa modeller och 

tankestrukturer som dansdidaktisk utgångspunkt för att främja lärandet av dans.  

 

Dans som kulturell form - Här blir dansens utgångspunkt social interaktion. Rörelsernas form 

och mönster är i första hand förutbestämda och ett kulturellt och kulturhistoriskt värde lyfts 

fram genom dansen. I den kulturella formen av dans stöter eleverna på danser som grundar sig 

i olika länders kulturella traditioner, symboliska riter och normer. Ett exempel på en rituell 

danstradition som fortfarande är väldigt vanlig idag är Bröllopsvalsen. Det finns även nutida 

dansstilar som ryms inom ramarna för den kulturella dansformen. Streetdance är ett sådant 

exempel där dans- och klädstil speglar en grupps kulturella överenskommelser (Lundvall & 

Meckbach 2007).  

 

Dans som expressiv form - Här motiveras rörelser utifrån en estetisk eller 

rörelsekommunikativ synvinkel. Det finns inga givna rörelser eller några förutbestämda 

riktlinjer för hur dansen ska utföras. Utgångspunkten för den här dansformen är att eleverna 

ska experimentera och arbeta med en mängd olika rörelser. De ska även använda dansen till 

att förkroppsliga uttryck och känslor och på så vis öva på den rörelsekommunikativa 

förmågan (Lundvall & Meckbach 2007).   
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Dans som träningsform - Syftet med den här formen av dans är att rörelserna används för 

träning. Rörelserna hjälper eleverna att öva på olika fysiska kvaliteter så som koordination, 

rörlighet, styrka, cirkulation och även till viss del explosivitet. Exempel där dans används som 

träningsform kan vara kullekar med rörelser till musik eller pass av olika slag med 

instruktörer och färdiga program så som motionsgympa, aerobics och vattengympa (Lundvall 

och Meckbach 2007).  

 

Sammanfattningsvis så tyder tidigare forskning på att det finns dilemman med idrottsämnet så 

som att både lärare och elever har svårt att uttrycka dess kunskapsändamål (Lundvall & 

Meckbach 2004; Redelius, Quennerstedt & Öhman 2015). Ett dilemma specifikt för 

dansundervisningen som Mattsson och Lundvall (2013) belyser är att momentet dans får ett 

begränsat utrymme i undervisningen och möts av stark konkurrens från andra aktiviteter. 

Dessutom har dansens roll i undervisningen förändrats över tid och Gard (2008) menar att det 

kan bero på de maskulina normer som präglat idrottsämnet. Bajek m.fl. (2015) nämner en 

annan anledning till att dansen får litet utrymme i idrottsundervisningen, vilket kan vara 

idrottslärares bristande kompetens i att undervisa dans. De menar tillsammans med Kiley 

(2010) och Barker (2015) att idrottslärare behöver mer dans i utbildningen för att känna mer 

trygghet i att undervisa det momentet. Ännu ett didaktiskt dilemma som idrottslärare ställs 

inför i samband med dansundervisningen är att det finns så många synsätt på dans och 

varierande syften med dans som undervisningsform.  

 

I denna uppsats riktas intresset mot lärares val för dansundervisningen i kursen idrott och 

hälsa I. De tre indelningsgrunderna dans som kulturell form, expressiv form och träningsform 

kommer användas som analysverktyg för att besvara syftet och frågeställningarna.   
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3. Syfte  
 

Studien syftar till att undersöka idrottslärares didaktiska val av innehåll i dansundervisningen 

på gymnasiet.   

 

3.1 Frågeställningar 

 

• Vilka val av innehåll för dansundervisningen gör idrottslärarna utifrån 

indelningsgrunderna dans som kulturell form, expressiv form och träningsform? 

• Vad uttrycker idrottslärarna för didaktiska möjligheter respektive dilemman med 

dansundervisningen? 

 

 

4. Metodologi 
 

Studien har en kvalitativ ansats. Gratton och Jones (2015) beskriver några av skillnaderna 

mellan kvalitativ och kvantitativ forskning. I kvantitativa studier används statistiska och 

matematiska metoder för att strukturera kategorier och siffror. Ofta ingår det ett större antal 

deltagare i sådana undersökningar för att forskaren ska kunna dra generella slutsatser om en 

population. Exempel på kvantitativa studier kan vara befolkningsstatistik och 

enkätundersökningar innehållande frågor av kvantitativ karaktär. Kvalitativa studier är ofta 

samhällsvetenskaplig forskning där frågor om människors syn, upplevelser eller erfarenheter 

rörande ett bestämt område är vanligt förekommande. I dessa studier är forskaren intresserad 

av att tolka, beskriva och förklara det insamlade datamaterialet. Exempel på kvalitativa 

studier kan vara observationsstudier, intervjuer och fallstudier. Kvalitativa studier omfattar 

ofta ett mindre antal deltagare där forskaren är intresserad av att inhämta mer fördjupade 

kunskaper hos individerna för att kunna får förståelse för den lilla gruppen snarare än att 

kunna dra några generella slutsatser (Gratton & Jones 2015).  

 

I denna uppsats tillämpas kvalitativa egenskaper genom att idrottslärares didaktiska val i 

dansundervisningen undersöks i form av intervjuer med några lärare för ämnet idrott och 

hälsa. Precis som Gratton och Jones (2015) beskriver kvalitativ forskning, så kommer inte 

undersökningen innefatta så många respondenter, utan avsikten är istället att intervjuerna ska 



12 
 

vara så uttömmande som möjligt. Intervjuerna kommer bland annat behandla didaktiska delar 

i lärarnas arbete med dansundervisningen.  

 

4.1 Didaktik 

 

Jakobson, Lundegård och Wickman (2014) beskriver didaktik som lärares 

professionsvetenskap som ”behandlar hur innehåll och metoder kan anpassas för undervisning 

med olika grupper av elever” (Jakobson, Lundegård och Wickman 2014, s 9). Skolverket 

(2016) ger en liknande begreppsförklaring och beskriver didaktik som en analys och 

förståelse av vilka faktorer som påverkar undervisning och lärande. Ordet didaktik har sitt 

ursprung i Grekiskan och betyder ”undervisa”, ”lära”, ”tillägna sig”. Även om undervisning 

och inlärning i skolan står i centrum i det här arbetet är det viktigt att belysa att didaktik även 

handlar om lärandeprocesser inom andra områden utanför skolan (Skolverket 2016).  

 

Öhman (2014) menar att didaktik inte är så lätt att definiera, men gör ett försök att skapa en 

vidare förståelse för begreppet genom att delge den didaktiska forskningens grundfrågor. 

Dessa frågor lyder som följande: 

 

• Vad är relationen mellan å ena sidan undervisningen och å andra sidan det 

meningsskapande som sker i den undersökta utbildningsverksamheten? 

• Vilka är syftena med och motiven till de didaktiska val som görs i verksamheten och 

vilket meningsskapande privilegieras därmed?  

• Vilket meningsskapande sker i verksamheten? 

• Vilka är de institutionella och politiska förutsättningar för de didaktiska valen och för 

meningsskapandet? 

 

Öhman (2014) framhåller att den didaktiska forskningen är beroende av personer som 

praktiskt leder verksamheten, gör val och försöker utveckla kunskaper, värderingar och 

synsätt i en bestämd riktning. För denna uppsats innebär det att det är de intervjuade 

idrottslärarna som undersökningen är beroende av, då de är praktiskt ute i verksamheten. 

Genom dem finns en möjlighet att undersöka hur dansundervisningen fungerar i 

verksamheten samt att ta del av lärarnas erfarenheter, synpunkter och resonemang kring det 
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bestämda området. För ytterligare förståelse för didaktiken och dess innebörd kan den 

didaktiska triangeln även vara behjälplig.  

 

4.2 Den didaktiska triangeln 

 

Den didaktiska triangeln ger en visuell beskrivning av didaktikens huvuddelar; lärare, elev 

och innehåll. Lärarens val styr förutsättningarna för innehållet, exempelvis genom hur 

innehållet presenteras för eleverna eller hur genomförandet sker. Eleverna påverkas av 

lärarens valda innehåll, men de är även själva med och påverkar innehållet genom tidigare 

erfarenheter, inställning, kommunikation mellan varandra och så vidare (Öhman 2014). 

Didaktik och den didaktiska triangeln kommer att finnas som en röd tråd genom arbetet. Detta 

för att uppsatsen behandlar lärares didaktiska dilemman, samt att didaktikens väsentliga delar  

så som lärare, elev och innehåll har en viktig roll i arbetet.  

 

 

 
 

Inspiration till bilden som illustrerar den didaktiska triangeln har hämtats från Öhman (2014). 

Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen är pragmatismen, som kommer användas vid 

diskussion av resultatet.   

 

4.3 Pragmatism 

 

Wickman (2014) förklarar att pragmatisk didaktik handlar om hur lärare kan skapa ett så bra 

samspel som möjligt mellan elevers tidigare erfarenheter, stundens sammanhang och det 

tänkta syftet med den valda aktiviteten. I en undervisning med ett pragmatiskt perspektiv 

läggs fokus på hur lärare kan välja innehåll och metoder i undervisningen för att fånga elevers 

intresse och samtidigt bidra till deras lärande. Tanken är att man som lärare försöker göra 

undervisningen så användbar och meningsfull som möjligt för eleverna (Wickman 2014). 

Figur 1, Öhman (2014)  
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Öhman (2014) menar att det finns goda didaktiska möjligheter grundade i pragmatismen. Han 

hänvisar till Dewey (1949/1991) och förklarar att något som gör pragmatismen lämplig för 

didaktiska studier är att använda möten och handlingar som utgångspunkt för förståelsen. Det 

handlar då om att hantera relationen mellan möten, handlingar och förståelse som vi 

genomlever dem i vår vardag: som sammanhängande, samtidiga och ömsesidiga (Öhman 

2014). Dock så kommer inte den här undersökningen att behandla relationen mellan möten, 

handlingar och förståelse i den bemärkelse som Dewey (1949/1991) använder sig utav. För att 

en sådan undersökning skulle vara möjligt hade datainsamlingsmetoden behövt ändrats till 

observationer istället för intervjuer. Däremot så kan jag utifrån lärarnas berättelser från 

intervjuerna skapa föreställningar och föra resonemang kring relationen mellan möten, 

handlingar och förståelse.    

 

I denna uppsats kommer pragmatismen att användas som ett verktyg för att diskutera lärarnas 

val av innehåll och undervisningsmetoder för dansundervisningen i relation till deras tänkta 

syfte. Det undervisningsinnehåll som erbjuds eleverna kan förstås i termer av 

meningserbjudande. Det som lärarna tänkt att eleverna ska lära sig av dansundervisningen och 

samt vilka val läraren gör kommer att diskuteras i termer av meningserbjudande.  

 

 

5. Metod 
 

Datainsamling har skett genom semi-strukturerade intervjuer med sex idrottslärare. 

Urvalskriterierna för respondenterna var att de ska vara behöriga lärare i ämnet idrott och 

hälsa, arbeta på gymnasiet och undervisa i kursen idrott och hälsa I. Respondenterna ska inte 

ha varit aktiva inom dans, exempelvis vara danslärare, deltagit i dansgrupper i ungdomen eller 

tävlingsdansat. Anledningen till att idrottslärarna inte ska innehava någon tydlig 

dansbakgrund är för att intresset ligger i att undersöka vanliga idrottslärares didaktiska val för 

dansundervisningen. I övrigt har deltagarna valts ut genom ett bekvämlighetsurval. Gratton 

och Jones (2015) beskriver den semi-strukturerade intervjuformen som något flexibel och där 

intervjuaren skapar en dialog mellan sig och respondenten, vilket var något jag försökte 

uppnå. Frågeformuläret användes som utgångspunkt, men genom den semi-strukturerade 

intervjuformen hade jag möjlighet att vara flexibel och ställa följdfrågor eller ändra på vissa 

frågor under intervjuns gång. 
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5.1 Presentation av respondenterna 

 

Intervjuerna har skett med sex undervisande lärare i kursen idrott och hälsa I på gymnasiet, 

varav tre kvinnor och tre män. Åldern på lärarna är mellan 27 och 55 år och de har varit 

verksamma inom skolan som utbildade lärare från 3 till 19 år. Eftersom respondenternas 

namn inte ska offentliggöras i arbetet (Vetenskapsrådet 1991) har jag valt att numrera lärarna. 

I presentationen av resultatet kommer lärarna benämnas som Lärare 1, 2, 3, 4, 5 och 6. 

Lärarnas kön kommer inte att avslöjas i arbetet, utan könsrelaterade begrepp byts ut mot 

begreppet ”hen”.  

 

 

5.2 Genomförande 

 

Sex lärare kontaktades via e-post och alla tackade ja till att ställa upp på en intervju. Efter att 

ha formulerat frågorna (se bilaga 1) genomfördes intervjuerna. Intervjuguiden inleddes med 

några frågor av allmän karaktär, vilket Gratton och Jones (2015) rekommenderar som 

igångsättning av intervjun för att respondenten ska känna sig bekväm. Därefter övergick 

frågorna till temat som skulle undersökas, nämligen dansundervisningen. De första frågorna 

på temat berör upplägg och hur dansundervisningen går till. I den andra delen för temat är 

frågorna utformade runt lärarnas syfte med dansundervisningen. Den tredje och sista delen av 

intervjun behandlar möjligheter och svårigheter som lärarna kan se med dansundervisningen.  

 

Intervjuerna genomfördes under vecka 48 och vecka 49 på respektive lärares skola. 

Tidsspannet på intervjuerna varierade mellan 15 och 30 minuter. Intervjufrågorna lämnades 

inte ut innan intervjutillfället.  

 

Efter genomförandet av intervjuerna har data bearbetats, vilket först skedde genom en 

transkribering. Därefter har innehållet tolkats utifrån det uttryckta syftet och 

frågeställningarna; dansundervisningen utifrån indelningsgrunderna, didaktiska möjligheter 

och dilemman med dansundervisningen. Jag har valt att följa Fejes (2011) direktiv för 

bearbetning av data. Enligt honom ska datamaterialet kodas om och fördelas ut till olika 

kategorier. Därefter fortsatte tolkningsprocessen genom granskning av likheter och skillnader 

bland respondenterna inom respektive kategori.   
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5.3 Trovärdighet 

 

För att få en uppfattning om intervjuguiden uppfyller kraven som ett användbart 

analysverktyg har jag valt att resonera utifrån huruvida frågorna som utformats till 

intervjuguiden bidrar till svar som besvarar forskningsfrågorna. Gratton och Jones (2015) 

menar att det är av stor vikt att forskaren verkligen undersöker det som är tänkt att undersökas 

för att studien ska anses trovärdig. För att stärka trovärdigheten i undersökningen 

genomfördes en pilotstudie innan den riktiga datainsamlingen började. Genom pilotstudien 

gavs möjlighet att säkerställa frågornas relevans i förhållande till syftet utifrån svaren jag fick 

från respondenten i pilotstudien. Därefter justerades några frågor och några lades till eller togs 

bort. Pilotstudien gav även möjlighet att träna på intervjutekniken innan de riktiga 

intervjuerna skulle genomföras, vilket är något Armour och Macdonald (2012) 

rekommenderar för att intervjuaren ska känna sig trygg i intervjusituationen.  

 

Att resonera kring trovärdigheten för analysförfarandet kan tänkas mer komplicerat eftersom 

analysproceduren går ut på att forskaren gör tolkningar av insamlade datamaterialet. Fejes 

(2011) nämner att forskarens förförståelse kan vara både en tillgång och en negativ faktor i 

tolkningsprocessen. Han menar att vi bär på förutfattade meningar och övertygelser som kan 

påverka våra tolkningar. Ett förslag som Fejes (2011) ger är att tydliggöra för läsaren vad 

forskaren har för förförståelse inom det undersökta området genom att skriva ner tidigare 

kunskaper och erfarenheter av det som studeras. På så vis kan forskaren göra läsaren 

uppmärksam på vilka ingångsvärden som kunnat påverka tolkningsprocessen. I uppsatsen 

tydliggörs mina förkunskaper inom det undersökta området i bakgrunden, där tidigare 

forskning presenteras. Läsaren får då en insyn i vilka erfarenheter jag har och vad som skulle 

kunna färga tolkningen av datamaterialet.     

    

5.4 Forskningsetiska överväganden 

 

I arbetet med undersökningen har jag förhållit mig till Vetenskapsrådets (1991) fyra 

huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Frågorna som ställdes vid intervjutillfällena berörde inte särskilt känsliga områden, så oron 

över att sätta respondenterna i en obekväm situation var inte så stor. Dock så sågs 

formuleringen av intervjufrågorna noggrant över innan genomförandet av intervjuerna 

började, med anledning av att säkerställa att frågor inte skulle missuppfattas och så 
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respondenten skulle känna sig bekväm. Något jag som intervjuare haft i åtanke vid 

intervjutillfällena var att vara noggrann med ett neutralt förhållningssätt till respondenternas 

svar så att de inte skulle känna sig ifrågasatta över deras sätt att arbeta. I inledningen av 

intervjuerna skedde en tydlig redogörelse för respondenterna om att det inte kommer läggas 

några värderingar i svaren de ger. Tanken var att att få dem att känna sig trygga och våga 

svara så sanningsenligt som möjligt. De fick även berättat för sig att deltagandet sker 

anonymt, att de hade rätt att avbryta intervjun närhelst de ville samt att vi kunde hoppa över 

någon fråga om det var något respondenten inte ville svara på. Respondenterna blev även 

informerade om att materialet från intervjuerna endast kommer användas till den tänkta 

studien.  

 

Lärarnas samtycke till att ställa upp på intervjuerna fick jag bekräftat skriftligt två gånger i 

samband med att jag mailade ut en förfrågan innan intervjutillfällena. Första gången svarade 

de på min förfrågan där de meddelade att de villa delta. Andra gången hade vi mailkontakt 

några dagar innan intervjutillfället då vi bokade in en tid. I samband med den första förfrågan 

som skickades ut informerades även lärarna om vad för typ av studie som de har möjlighet att 

delta i och vad som i så fall skulle förväntas av dem som respondenter.   

 

Inspelningarna från intervjuerna har förvarats på ett sådant vis att det bara är intervjuaren 

själv som har haft möjlighet att lyssna på materialet.  

 

5.5 Analysförfarande 

 

Arbetet med analysen har i första hand skett utifrån syftet och frågeställningarna. Redan innan 

arbetet med det insamlade datamaterialet påbörjades, bestämdes tre kategorier utifrån den 

första frågeställningen som berör indelningsgrunderna. De förutbestämda kategorierna döptes 

till kulturell, expressiv och träning.   

 

För att sedan arbeta fram kategorier till den andra forskningsfrågan, som behandlar didaktiska 

möjligheter och dilemman som lärarna ser med dansundervisningen, har jag använt mig av 

Fejes (2011). Han beskriver kvalitativ dataanalys och ger exempel på sju steg för 

analysproceduren. Under dataanalysen för uppsatsen används några av stegen i den 

analysmodell som han presenterar för att koda om materialet.  
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Det första steget var att börja bekanta mig med det transkriberade materialet. Samtliga sex 

transskript lästes noggrant igenom flera gånger, samtidigt som noteringar gjordes i materialet. 

I nästa steg skildes betydelsefulla delar från intervjuerna ut genom markeringar vid avsnitt 

som berörde frågeställningarna. I det tredje steget jämfördes avsnitten med varandra. Detta för 

att leta efter skillnader och likheter. När skillnaderna och likheterna sedan var funna fortsatte 

analysproceduren då de markerade delarna samlades i olika grupper och bildade då en rad 

kategorier. Därefter namngavs kategorierna, vilket gjorde det lättare att urskilja vad som var 

mest betydelsefullt i materialet. I det sista steget jämfördes kategorierna för att se om styckena 

rymdes i fler än en kategori, för att säkerställa att kategorierna var uttömmande. Jämförelsen 

av kategorierna resulterade i att några av dem slogs ihop. När analysproceduren var 

genomförd användes de framtagna kategorierna för att tolka innehållet och för att dra 

slutsatser kring det insamlade datamaterialet utifrån forskningsfrågorna.  

 
Figuren nedan visar ett exempel på hur arbetet med transkripten har gått till och hur kategorier 

framträtt, samt vad för slags ord och fraser som har kodats till de olika kategorierna. Först har 

jag utgått från uppsatsens frågeställningar och därefter skapat kategorier. Kulturell, expressiv 

och träning var kategorier som var bestämda innan intervjuerna genomfördes, medan 

resterande kategorier, kroppskompetens, glädje, stoffträngsel, lärares kunskaper och elevers 

utsatthet, skapades utefter vad idrottslärarna gav för information under intervjuerna. Vissa ord 

som kodats till en kategori kan anses passa in under fler kategorier. Exempelvis så är Sumba 

placerat till kategorin träning, men skulle säkerligen kunna gå in under kategorin kulturell 

också. Anledningen till att jag har valt att placera orden som exemplet visar har att göra med 

hur läraren pratar om förslagsvis Sumba. I det här fallet syftar läraren till en träningsform när 

hen har pratat om Sumba, och inte till en aktivitet för att främja kulturarvet.   
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Frågeställ
ningar 

                      Indelningsgrunderna         Didaktiska möjligheter                                      Dilemman 

Kategori Kulturell Expressiv Träning Kroppskompetens Glädje Stoffträngsel Lärares kunskaper Elevers utsatthet 
Kod Pardanser 

 
Traditionella 
danser 
 
Vals, bugg, 
polka 
 
Kulturarv 
 
schottis 

Fria 
rörelser 
 
Uttryck 
 
Kreativitet  
 
estetiska 

Fysisk 
aktivitet 
 
Aerobics 
 
Sumba 
 
Träning 
 
Svettas 
 
Modernare 
danspass 

Koordination, 
rytm, balans,  
 
komplexa rörelser 
 
Kroppskontroll 
 
motorik 

Härligt 
 
Positiv 
energi 
 
Rolig 
 
Lustfyllt 
 

Annat som 
ska ingå 
 
Måste få plats 
 
Mängden 
stoff 

Dålig koll 
 
Begränsad 
 
Inte den 
bakgrunden 
 

Pinsamt 
 
Osäkra 
 
Barriärer 
 
Negativ inställning 
 
Utlämnad 
 
Ångest 
 

 
 

 

6. Resultat 
 

I det här avsnittet presenteras resultatet från intervjuerna utifrån uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Först presenteras kort en motivering till dansundervisningen som lärarna är 

eniga om. Därefter redovisas lärarnas val av innehåll för dansundervisningen utifrån de tre 

indelningsgrunderna, där ett avsnitt med en pragmatisk diskussion inkluderas i slutet av 

resultatet för respektive indelningsgrund. Till sist redogörs resultatet för didaktiska 

möjligheter samt dilemman som lärarna ser med dansundervisningen.  

 

6.1 Frågeställningar 

 

• Vilka val av innehåll för dansundervisningen gör idrottslärarna utifrån 

indelningsgrunderna dans som kulturell form, expressiv form och träningsform? 

• Vad uttrycker idrottslärarna för didaktiska möjligheter respektive dilemman med 

dansundervisningen? 

 

 

 

6.2 Kursplanen 
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Något som lärarna är eniga om är att dans ska finnas med i idrottsundervisningen. När lärarna 

får frågan om hur de motiverar dansundervisningen uttrycker samtliga att de måste erbjuda 

dans i kursen. Alla lärare nämner på något sätt att dans står utskrivet i kursplanen. De menar 

att de ska arbeta utefter det som står i styrdokumenten och kan därför inte förbise en aktivitet 

som tydligt står utskriven i det centrala innehållet för kursen.    

 

6.3 Indelningsgrunderna 

 

Dans som träningsform 

Undersökningens resultat angående hur dansundervisningen kommer till uttryck utifrån 

indelningsgrunderna går i linje med tidigare forskning. Dans som träningsform är den 

dansform som används flitigast och som lärarna talar mest positivt om, medan den expressiva 

dansformen ser ut att få ett klart begränsat utrymme. Samtliga idrottslärare lade störst vikt vid 

modernare danser med syfte för fysisk aktivitet och förbättring av elevernas fysiska förmågor. 

Lärare 4 menar att dans ger ”en ganska komplett träning” och Lärare 1 anser att dans är en 

”ganska hållbar träning”, medan Lärare 2 använder sig av dansformer så som aerobics och 

motionsgympa för att elever ska få upp ”intresset för att träna i framtiden”. Lärare 3 är också 

inne på dansens möjligheter till fysisk förbättring och menar att ”dansen kan hjälpa dem att ta 

nästa steg i sin utveckling inom sin idrott”.  

 

Utifrån ett pragmatiskt perspektiv går det att motivera lärarnas val av dansform i 

undervisningen. Wickman (2014) menar att pragmatisk didaktik handlar om att läraren 

försöker välja innehåll för att göra undervisningen så användbar och meningsfull som möjligt 

för eleverna. Tanken är att läraren ska skapa bästa möjliga samspel mellan elevers 

erfarenheter, stundens sammanhang och det tänkta syftet med aktiviteten (Wickman 2014), 

vilket är något som lärarna i undersökningen också förhåller sig till. Exempelvis så uttrycker 

Lärare 2 ett tydligt samband mellan elevers erfarenheter, sammanhanget och syftet när hen 

motiverar dans som träningsform i idrottsundervisningen.  

 

” det är ju träningsformer som är ganska populära idag, att man som vuxen, att man 

ägnar sig åt sån form av träning. Så tanken är väl att väcka intresset för framtiden, att de 

ska få upp intresset för att träna dans och fortsätta träna när de blir äldre” 
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 Här redogör läraren för stundens sammanhang och elevers erfarenheter genom att förklara att 

det är träningsformer som är populära i dagens samhälle och på så vis något de flesta av 

eleverna kan relatera till. Syftet förklaras som en möjlighet att väcka elevers intresse till att 

vilja fortsätta träna utanför skolan och i det vuxna livet. Lärare 5 har en liknande motivering. 

 

 ”utöva danser som är anpassade till dagens samhälle och någonting som, där de har 

nytta av, så de kan få upp intresse och träna det här i framtiden” 
 

 Även här har läraren tänkt på meningsskapandet i dansundervisning för eleverna utifrån deras 

erfarenheter, sammanhanget och syftet. Lärare 3 har ett annat syfte med dans som 

träningsform, ”dansen kan hjälpa dem att ta nästa steg i sin utveckling inom sin idrott”. Även 

den här läraren har valt att lägga upp sin undervisning med avsikt att göra den så meningsfull 

som möjligt. Eleverna kan genom ett sådant förhållningssätt till dansundervisningen relatera 

till sig själva och sin idrott, samtidigt som de utvecklas och tar lärdomar inom nya områden. 

Läraren tänker sig sedan att de nya kunskaperna kan appliceras till den idrott som eleven är 

aktiv inom.  

 

Dans som expressiv form 

Över lag så pratade inte lärarna om den expressiva dansen. Det var endast Lärare 2 som 

tydligt uttryckte att hen ibland använde sig av den dansformen på idrottslektionerna. Dock så 

nämnde flera lärare att den expressiva dansen kan användas som ett syfte i en danslektion. 

Exempelvis Lärare 5 som menar att ”Dansen kan även användas till att ge uttryck, att uttrycka 

saker med kroppen” och Lärare 1 ger en liknande redogörelse med att dans kan bidra till ”att 

kunna våga uttrycka sig”. Dock så var det ingen av dessa lärare som nämnde att det var något 

de själva använde i dansundervisningen. 

 

Det är svårt att diskutera lärarnas val utifrån dans som expressiv form eftersom endast en 

lärare använder den dansformen i undervisningen. Ett fåtal lärare nämner i och för sig att det 

finns syften med dansundervisningen som att eleverna kan få uttrycka sig, men ingen av dessa 

lärare verkar ha någon sådan dansundervisning själv. Utifrån ett pragmatiskt perspektiv är det 

möjligt att diskutera huruvida lärare anser den expressiva dansformen meningsfull för 

eleverna eller inte. Eftersom idrottslärarna inte verkar lägga någon vidare tanke på dans som 

expressiv form så kanske lärarna heller inte anser att den är tillräckligt meningsfull att avvara 

undervisningstid till. En annan anledning att den här dansformen får begränsat utrymme kan 
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vara att lärarna är inställda på att det som är mest givande för eleverna och passar bäst in i 

kursplanen är dans som träningsform. På så vis riskerar den expressiva dansen att glömmas 

bort.  

 

Dans som kulturell form 

Den tredje dansformen, dans som kulturell form fick liksom dans som träningsform ganska 

stor uppmärksamhet under intervjutillfällena. Dock så var majoriteten av lärarna tydligt 

kritiska mot dansformer som klassas som traditionella. Flera av lärarna menar att pardanser 

och traditionella danser är föråldrat och inte gynnsamt för eleverna. Lärare 5 uttrycker det 

med ”jag tror att det ger eleverna mer att utöva danser som är anpassade till dagens samhälle” 

och fortsätter sedan med ”personligen tror jag att det är lite..att de dansformerna håller på och 

dör ut”. Lärare 3 resonerar kring att man kanske ”inte ska upprepa högstadiedans liksom, att 

det här med folkdans”. Även lärare 6 ställer sig negativt till den kulturella dansformen och 

berättar att det är svårt att motivera eleverna i undervisningen av traditionella danser. 
 

 ”jag fick inte riktigt med mig eleverna, så skulle jag vilja säga. Det var ingen som 

liksom gick igång på det där” 

 

 Flera av lärarna tar upp ett dilemma som ofta uppstår i samband med traditionella danser, 

nämligen fysisk beröring mellan elever. Lärare 1 lyfter detta ”Om det är pardanser så är det 

väldigt känsligt och dansa kille tjej”. Lärare 3 är inne på samma spår ”om du ska ha fysisk 

kontakt kan dansen bli svår”.  

 

Att så många av lärarna uttrycker tydligt negativa åsikter om dans som kulturell form 

överraskade något. Det är endast Lärare 2 som använder den kulturella dansformen och som 

yttrar fördelar med den. Lärare 1 verkar förhålla sig neutralt till den, men använder sig i stort 

sätt inte av den formen av dans i undervisningen. Övriga lärare uttrycker sig negativt om dans 

som kulturell form och väljer ofta bort den. Utifrån ett pragmatiskt perspektiv går även det här 

valet att motivera. Lärarna anser helt enkelt inte att det är en meningsfull dansform utifrån 

elevernas erfarenheter. Lärare 5 förklarar varför hen föredrar dans som träningsform framför 

den kulturella dansen, ”jag tror att det ger eleverna mer att utöva danser som är anpassade till 

dagens samhälle”. Lärare 6 ser det som att de traditionella danserna börjar bli föråldrade och 

borde ersättas med andra dansformer som också kan anses som kulturella.  
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”det finns modernare danser som kommer vara som ett kulturarv de också, att man 

kanske kan tänka, ja. Man kanske, asså en kultur ska väl uppmärksammas men jag 

tycker inte att den kan leva hur länge som helst” 

 

 Hen förklarar också att det är svårt att få motiverade elever i dansundervisningen när det är 

traditionella danser som ska genomföras och de ifrågasätter ofta undervisningen i samband 

med den kulturella dansformen. En anledning till att det är svårt att motivera elever vid 

undervisning av den kulturella dansen skulle kunna vara att de inte ser meningen med 

dansformen och har svårt att ta den till sig då den inte är något de vanligtvis kommer i kontakt 

med.  

 

6.4 Didaktiska möjligheter 

 

Kroppskompetens och glädje 

En möjlighet som idrottslärarna ser med dansundervisningen är att den ger tillfälle att arbeta 

med kroppskompetensen. Samtliga lärare pratar om dansen som en givande aktivitet i 

utvecklingen av förmågor som exempelvis koordination, rörelseförmåga, taktkänsla, 

kroppskontroll, motorik etc. Tillexempel så pratar Lärare 4 om att dansen kan bidra till ökad 

kroppslig kompentens och komplexa rörelser för eleverna. 

  
”rörelser i takt till musik och förhålla sig till rummet och andra personer så blir det rätt 

så komplext”  

 

Även Lärare 3 pratar om vad dansen kan göra för den kroppsliga kompetensen ”koordination, 

asså rytm och balans. Att de har kontroll, kroppskontroll”.  

 

En annan möjlighet med dansundervisningen som majoriteten av lärarna nämner är att dansen 

kan bidra till glädje och positiva känslor hos eleverna. Lärare 2 beskriver det som ”en 

fantastisk känsla” att få dansa till musik man tycker om. Lärare 4 pratar om positiv energi och 

lärare 3 berättar att eleverna ”visar mer energi under en danslektion” än under många andra 

lektioner, medan Lärare 6 menar att ”dans ska vara lustfyllt”.  

 

 

6.5 Dilemman 
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Elevers utsatthet, stoffträngsel och lärarens danskunskaper 

Det som utmärker sig mest angående vad idrottslärarna ser för dilemman med 

dansundervisningen är hur aktiviteten kan påverka elever negativt. Flera lärare uttrycker att 

elever ofta känner sig obekväma med dansen. Några använder ord som ”pinsamt” och 

”utlämnande”.  Lärare 1 pratar om att ”många har barriärer man ska liksom ta sig över”. 

Lärare 2 menar att det finns elever som har ångest inför danslektionerna och att ”det är på 

något sätt ganska laddade lektioner”. Lärare 4 tar upp att det ofta är stora skillnader mellan 

elevernas kunskaper och förutsättningar i momentet och att elever som inte är trygga med 

dansen kan känna sig utsatta, ”det blir ju ganska tydligt när man inte hänger med”.  

 

Ett annat dilemma som flera av idrottslärarna tar upp är stoffträngsel. Även om några av 

lärarna skulle kunna tänka sig att utöka dansundervisningen så ser de inte det som en 

möjlighet eftersom alla andra delar i kursen också ska täckas in i undervisningen. Lärare 4 

menar att ”det gäller ju att förhålla sig till allt annat som ska ingå i kursen” och lärare 5 är 

inne på samma linje, ”det finns ju ganska mycket annat och få plats, som måste få plats”.  

 

Det tredje dilemmat några av lärarna tar upp är deras egna begränsningar i att undervisa dans. 

Lärare 6 menar att hen inte har ”den bakgrunden själv med någon form av dans”, liksom 

Lärare 4 erkänner att ” jag har ju ganska dålig koll på det här området”. Lärare 5 uttrycker att 

hen känner sig begränsad i att undervisa vissa typer av danser och föredrar att hyra in en 

instruktör med förklaringen:  

 

”det är lätt att man missar att se alla elever när man har fullt sjå och hålla koll på sina 

egna fötter och armar”  

 

6.6 Sammanfattning av resultat 

 

Resultatet för den här undersökningen tyder på att den indelningsgrund som lärarna använder 

till största del är dans som träningsform. Den expressiva dansformen glöms bort eller 

prioriteras bort, och den kulturella dansformen anses fyrkantig och inte särskilt användbar för 

eleverna i dagens samhälle. Didaktiska möjligheter som lärarna ser med dansundervisningen 

är att det är en aktivitet som kan bidra till utvecklingen av elevers kroppsliga kompetens. 

Dessutom kan dans locka fram glädje och positiv energi. Dilemman med dansundervisningen 
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som lärarna lyfter är att elever ofta känner sig utsatta och att det finns så mycket annat i 

kursen som också måste hinnas med utöver dansen. Ytterligare ett dilemma som några av 

idrottslärarna ser med dansundervisningen är att de själva har bristande kunskaper inom 

området och känner att det är svårt för dem att erbjuda eleverna bra undervisning i momentet.  

 

 

7. Diskussion  
 

Det övergripande syftet med uppsatsen har varit att undersöka idrottslärares didaktiska val för 

dansundervisningen i kursen idrott och hälsa I. Med hjälp av insamling och bearbetning av 

data från intervjuerna med lärare angående det berörda området har syftet med uppsatsen varit 

möjligt att besvara. Följande avsnitt kommer innehålla diskussioner kring studiens resultat 

och kopplingar till tidigare forskning, metoddiskussion samt studiens kunskapsbidrag, där 

bland annat studiens relevans diskuteras utifrån den didaktiska yrkesverksamheten samt 

utifrån ett idrottsvetenskapligt perspektiv. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

 

Utifrån resultatet kring idrottslärarnas didaktiska val för dansundervisningen går det nu att 

konstatera att den dansform som lärarna ställer sig mest positivt till och påstår sig använda 

mest är dans som träningsform. Resultatet går i linje med tidigare forskning där bland andra 

Mattson (2016) och Gard (2008) har kommit fram till att dans som träningsform har fått ett 

ökat utrymme i undervisningen i förhållande till de två andra indelningsgrunderna. Resultatet 

innebär utifrån den didaktiska triangeln, att det innehåll lärarna väljer i dansundervisningen 

används som träningsformer och fysiskt krävande aktiviteter. Eleverna påverkas av lärarnas 

val av undervisningsinnehåll som innefattar ett meningserbjudande, det vill säga att eleverna 

erbjuds att tänka och förhålla sig till dans på ett specifikt sätt. I det här fallet innebär det att 

dans som träningsform påverkar vad för slags kunskaper och erfarenheter eleverna får med sig 

från dansundervisningen.    

 

Mattsson och Lundvall (2013) och Mattsson (2016) har kommit fram till att den expressiva 

dansen får ett anmärkningsvärt litet utrymme i dansundervisningen. Kiley (2010) och 

Mattsson (2016) menar att estetiska inslag av dansen har ersatts med mer fysiska aktiviteter, 
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vilket även bekräftas i den här undersökningen. Idrottslärarna ser ut att förkasta den 

expressiva dansen alternativt vara omedvetna om dess existens, vilket är ett resultat som 

återspeglar tidigare forskning. Utifrån termen meningserbjudande innebär resultatet att 

eleverna inte erbjuds någon undervisning av den expressiva dansformen och får på så vis inte 

de kunskaper och erfarenheter som den expressiva dansen kan medföra.   

 

Den del i resultatet som sticker ut något är lärarnas inställning till dansen som kulturell form. 

Det som går att utläsas från tidigare forskning är att dansformen på senare tid har reducerats i 

undervisningen i förhållande till dans som träningsform (Mattsson & Lundvall 2013). På den 

punkten stämmer uppsatsens resultat överens med tidigare forskning, eftersom den kulturella 

dansformen inte används så mycket bland lärarna. Dock så har det inte framkommit i tidigare 

forskning att idrottslärare ställer sig negativt till dans som kulturell form, vilket majoriteten av 

lärarna i den här undersökningen gör. Många av lärarna menar att danser som passar inom 

ramen för dans som kulturell form inte är aktuella för eleverna, vilket skapar omotiverade 

elever och ett sämre lärande. Utifrån termen meningserbjudande innebär lärarnas val att 

undvika den kulturella dansen samma sak som för den expressiva dansen; nämligen att 

eleverna troligtvis går miste om kunskaper som den kulturella dansen kan bidra med. 

Huruvida idrottslärares inställning till dans som kulturell form och dansformens minskade 

utrymme i undervisningen har något samband med varandra går inte att fastställa i det här 

arbetet. Dock så är det möjligt att föra diskussioner kring lärares negativa inställning till den 

kulturella dansformen och om det kan vara en bidragande faktor till att den får mindre plats i 

dansundervisningen.  

 

I en undervisning med ett pragmatiskt perspektiv läggs fokus på hur lärare kan välja innehåll 

och metoder i undervisningen för att fånga elevers intresse och samtidigt bidra till deras 

lärande (Wickman 2014). Utifrån ett pragmatiskt perspektiv är det möjligt att motivera 

lärarnas val av innehåll i dansundervisningen. Lärarna uttrycker att de ser dans som 

träningsform som mest givande för eleverna, utifrån hur samhället ser ut och utifrån lärarnas 

egna syften med dansundervisningen. Exempel på ett syfte med dansundervisningen som flera 

av lärarna nämner är att de vill få eleverna intresserade av att vilja fortsätta träna på fritiden 

och när de blir äldre. De motiverar dans som träningsform då de anser att det är en dansform 

som kan bidra till att elever vill fortsätta vara fysiskt aktiva. Meningserbjudandet till eleverna 

blir då dans som träningsform, vilket tyder på att lärarna försöker anpassa innehållet för att 
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det ska bli så bra som möjligt för eleverna utifrån deras erfarenheter, stundens sammanhang 

och deras tänka syfte med aktiviteten.  

 

En didaktisk möjlighet med dans som lärarna är eniga om är att det är en aktivitet som bidrar 

till utvecklingen av elevers kroppsliga kompetens. Även detta reflekterar tidigare 

forskningsresultat då Bresler (2004) är inne på samma linje vad det gäller fördelar som dansen 

för med sig. Kroppsliga färdigheter så som koordination, balans, motorik, och kondition 

nämns av samtliga lärare vid intervjutillfällena och finns även med i Breslers (2004) resultat i 

sin undersökning, där han menar att dans utvecklar dessa förmågor. En anledning till varför 

idrottslärarna pratar om den här fördelen med dansen skulle kunna vara för att de är inställda 

på att ämnet idrott och hälsa ska bestå av fysiska aktiviteter som utvecklar och befäster 

elevernas kroppsliga förmågor. Det kan med andra ord anses enklare att finna motiv för 

momentet dans om de kan påvisa att det är en fysiskt krävande aktivitet.  

 

En annan möjlighet som lärarna ser med dansundervisningen är att den kan medföra glädje 

och positiva känslor, vilket inte är något som framkommer tydligt i tidigare forskning. Dock 

så menar Duberg, Möller och Taube (2013) att dans ger ökat självförtroende. Dessutom har 

Philipsson m.fl. (2013) kommit fram till att dans kan motverka depression. På något vis 

kanske Duberg, Möller och Taube (2013) och Philipsson m.fl. (2013) kan relateras till 

lärarnas tankar kring att dansen kan bidra till positiva känslor bland eleverna. I övrigt kan inte 

resultatet för den här delen bekräftas av tidigare forskning.  

 

Dilemman med dansundervisningen som tidigare forskning tagit upp så som lärares bristande 

kunskap i att undervisa dans (Bajek 2015), stoffträngsel och elevernas inställning till 

momentet (Lundvall & Meckbach 2007) framhävs även i den här undersökningen. Dock så 

menar lärarna att det största dilemmat vad det gäller elevernas inställning är att de känner sig 

utsatta i dansundervisningen. Lundvall och Meckbach (2007) resonerar istället kring att elever 

ofta har en annan syn på idrottsämnet där inte dansen passar in. Några av lärarna utrycker att 

den kulturella dansformen kan vara extra problematisk för eleverna. De menar att elever ofta 

känner sig extra utsatta i samband med pardanser och traditionella danser när de förväntas ha 

fysisk kontakt och kunna dansa med någon annan. Några av lärarna väljer att avstå dans som 

kulturell form i undervisningen med anledningen att pardanserna ofta innebär svåra och 

obekväma situationer för eleverna. Dilemman som stoffträngsel och lärarnas begränsade 

kunskaper inom dans tas upp av hälften av de intervjuade lärarna. Jag valde att ta med dessa 
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dilemman i resultatet även om det inte var en väl synlig majoritet som nämnde dem. 

Anledningen till att resultatet för stoffträngsel och lärares brist på kunskap inom dans 

beslutades att redovisas i arbetet är för att det är delar som har en tydlig plats i tidigare 

forskning. Utifrån resultat som går att utläsas från tidigare forskning hade jag förväntat mig 

att fler av lärarna skulle ta upp dilemman med dansundervisningen som kunde kopplas till 

stoffträngsel och deras egna bristande kunskaper inom dans. Dock så porträtterade de lärare 

som tog upp dilemman som stoffträngsel och egna begränsningar dem som relativt väsentliga 

i förhållande till övriga dilemman de nämnde.    

 

Sammanfattningsvis så går stora delar av resultatet för den här undersökningen i linje med 

tidigare forskning. Resultatet kan anses som rimligt eftersom tidigare forskning kan bekräfta 

det som framkommit i den här studien, vilket kan ses som en styrka med uppsatsen. Den 

dansundervisning som lärarna erbjuder eleverna är dans som träningsform. Det innebär utifrån 

termen meningserbjudande att eleverna erbjuds att tänka och förhålla sig till dans som en 

aktivitet för träning, mer än att det är en kulturell företeelse eller ett sätt att uttrycka känslor. 

Även om några delar i resultatet inte kan stärkas genom tidigare forskning, så finns det inte 

heller någon forskning som tyder på motsatsen. Resultat som inte tydligt kan utläsas i tidigare 

forskning är att lärarna ser dansen som en möjlighet att bidra till glädje. De ser även att elever 

ofta känner sig utlämnade och är obekväma med dansen. Dessutom är lärarna klart negativa 

till dans som kulturell form. En anledning till varför nämnda resultat inte finns med i tidigare 

forskning kan ha att göra med vad för forskning som har genomförts och vilka 

forskningsfrågor som har behandlats.   

 

7.2 Metoddiskussion  

 

En styrka med arbetet skulle jag vilja hävda är intervjuguiden. Intervjuerna resulterade i svar 

på områden som arbetet var menat för, vilket Gratton och Jones (2015) menar är 

betydelsefullt för att arbetet ska anses trovärdigt. Respondenterna gav mycket användbar 

information och gav svar på de frågor som uppsatsen syftar till. Ett tecken på att frågorna 

kunde besvara det tänkta syftet är exempelvis att beslut fattades innan om att inte nämna 

indelningsgrunderna vid intervjutillfällena. Risken skulle bli för stor att det skulle påverka hur 

respondenterna svarade. Trots att indelningsgrunderna aldrig nämndes medförde intervjuerna 

svar på lärarnas val i dansundervisningen utifrån de tre indelningsgrunderna, då andra frågor 
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kunde täcka det området. Jag anser även att många svar som respondenterna gav var 

uttömmande och gav en djupare insyn i idrottslärarnas arbete med dansundervisningen.  

 

En svaghet med arbetet är dess omfattning. Även om intervjuerna har varit givande och gett 

uttömmande svar så är det inte möjligt att dra några generella slutsatser efter endast sex 

genomförda intervjuer. För att resultatet för arbetet skulle ha någon tyngd hade antalet 

respondenter behövt ökats. Eventuellt skulle även intervjuguiden behöva utökas med 

ytterligare några frågor. Den största anledningen till att omfattningen inte blivit större beror 

på den begränsade mängden tid som varit till arbetet med uppsatsen. En annan anledning är 

att det hade blivit problematiskt att få tag på fler respondenter som uppfyller kraven för 

urvalskriterierna. 

 

Ytterligare en eventuell svaghet med studiens angreppssätt skulle kunna vara 

datainsamlingsmetoden. Vid intervjutillfällena undersöks lärarnas val i dansundervisningen 

utifrån deras egna berättelser. Förslagsvis skulle resultatet blivit annorlunda och eventuellt 

mer trovärdigt om datainsamling skett genom observationer istället. Genom observationer kan 

forskaren med egna ögon se hur undervisningen går till (Armour & Macdonald 2012). Vid 

användandet av intervjuer som datainsamlingsmetod finns inte möjligheten att undersöka 

huruvida lärarnas berättelser överensstämmer med verkligheten eller inte.  

 

Analysproceduren genomfördes med hjälp av olika steg som Fejes (2011) beskriver för 

tolkningsprocessen. Jag har försökt att förhålla mig neutralt till det insamlade datamaterialet 

för att undvika att lägga egna värderingar i materialet som har tolkats. Enligt Fejes (2011) är 

det dock omöjligt för forskaren att helt undgå att påverkas av sin förförståelse. Han föreslår 

att forskaren skriver ut sina förkunskaper i området för studien så att läsaren har en möjlighet 

att se vad forskaren bär med sig in i arbetet. Jag vill därför hänvisa till bakgrunden och 

tidigare forskning och uppmärksamma läsaren på att mina tidigare kunskaper för 

dansundervisningen i ämnet idrott och hälsa kan ha påverkat hur jag tolkat materialet.     

 

7.3 Studiens kunskapsbidrag 

 

I arbetet har didaktiken och den didaktiska triangeln funnits med som en röd tråd då lärares 

val av innehåll i dansundervisningen och vad de erbjuder eleverna har varit en del av 

uppsatsens syfte. Arbetet kan bidra till ökad förståelse för dem didaktiska val idrottslärare 
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ställs inför i samband med dansundervisningen för kursen idrott och hälsa I och vad deras val 

innebär för meningserbjudandet för eleverna. Även information om hur lärare resonerar kring 

didaktiska dilemman och möjligheter som uppstår i samband med dansundervisningen 

bearbetas i arbetet och kan vara av nytta för lärare i ämnet. Dessutom delges idrottslärarnas 

motiv för val och prioriteringar som görs rörande dansundervisningen. Eftersom arbetet 

behandlar nämnda områden som alla kan kopplas till idrottslärares profession vill jag påstå att 

arbetet är aktuellt utifrån yrkesrelevansen. Det som framkommer i arbetet och som kan anses 

som extra intressant för arbetande idrottslärare är resultatet rörande dans som kulturell form. 

Resultatet för dans som kulturell form kan bidra med något nytt, istället för att endast bekräfta 

tidigare forskning. Genom resultatet kring lärarnas inställning till danser kopplade till 

kulturarvet ges fler idrottslärare en inblick i andras synsätt på dansundervisningen samt hur 

resonemang kan föras kring dans som kulturell form.  

 

Ett förslag på hur studien kan bidra med kunskap utifrån ett idrottsvetenskapligt perspektiv är 

att lärarna lyfter möjligheter med dansen för kroppslig utveckling. Alla lärare är eniga om att 

dansen kan användas till förbättrad kroppslig kompetens och fysisk hälsa. Dessutom är 

majoriteten av lärarna inne på att dansen medför glädje och positiva känslor, vilket föreslår att 

även det psykiska välmåendet kan gynnas genom dans. Lärarna menar att dans är en 

användbar träningsform som är relativt skonsam och något elever kan fortsätta med som 

fysisk aktivitet när de blir äldre för att bibehålla hälsan. Med andra ord skulle dansen kunna 

innebära en möjlighet till ökad både fysisk och psykisk hälsa i samhället. Tidigare forskning 

är inne på samma spår då Bresler (2004) ser tydliga fördelar med dansen för att förbättra våra 

fysiska färdigheter och Philipsson m.fl. (2013) har kommit fram till att dans kan motverka 

depression.  

 

Vidare studier skulle förslagsvis kunna bygga vidare på resultatet rörande lärares inställning 

till den kulturella dansformen. Forskare kan söka svar på om det resultat som framgår i den 

här studien är av relevans och om så är fallet gå in mer på djupet varför idrottslärare ställer sig 

negativt till dans som kulturell form. Dessutom kan undersökningar kring sambandet mellan 

lärares inställning till den kulturella dansformen och det minskade användandet av den 

genomföras för att se om så är fallet.  

 

Ytterligare ett förslag på vidare studier kan vara att vända mer fokus till eleverna och deras 

syn på dansundervisningen. Istället för att undersöka lärare och deras val i 
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dansundervisningen och vilken dansundervisning de erbjuder eleverna kan elever få utrymme 

att delge sina tankar om dansen på idrotten. Exempelvis kan de få dela med sig om vilken 

form av dansundervisning de föredrar och varför, och så vidare. Utefter en sådan 

undersökning går det sedan att kartlägga huruvida elevers önskemål och lärares val för 

dansundervisningen skiljer sig respektive sammanstrålar.       

  

 

8. Slutsats 
 

I undersökningen visar resultatet att idrottslärare föredrar dans som träningsform framför de 

andra två indelningsgrunderna, dans som kulturell form och dans som expressiv form. Med 

andra ord så erbjuder lärarna eleverna dans som träningsform i undervisningen. Det innebär 

att eleverna erbjuds att tänka och förhålla sig till dans som en aktivitet för träning, mer än att 

det är en kulturell företeelse eller ett sätt att uttrycka känslor. Syftet med deras val är att skapa 

så meningsfull undervisning som möjligt för eleverna. Lärarna lyfter även att det finns 

flertalet dilemman med dansundervisningen. Trots svårigheter som uppstår i samband med 

dansundervisningen är lärarna överens om att den även erbjuder didaktiska möjligheter.  

 

Syftet med uppsatsen har varit att få förståelse för idrottslärare på gymnasiets didaktiska val i 

dansundervisningen samt vilken form av dans som lärarna erbjuder eleverna. Jag hoppas att 

lärare inom ämnet idrott och hälsa kan ha nytta arbetet och få en insyn i hur andra idrottslärare 

resonerar och arbetar kring momentet dans. Tanken är att arbetande lärare ska kunna ta del av 

didaktiska möjligheter och dilemman som uppstår i samband med dansundervisningen och 

förhoppningsvis kunna arbeta vidare med dessa i framtiden.    
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor: 

Studenten inleder med att förklara det forskningsetiska förhållningssättet, utifrån 

vetenskapsrådets huvudkrav.   

 

Inledande frågor: 

1. Hur länge har du arbetat som idrottslärare?  

2. Trivs du med ditt arbete? 

3. Vad har du för utbildning i botten? 

  Frågor om dans i undervisningen: 

4. Hur mycket dans brukar du ha med eleverna i kursen? (Idrott och hälsa 1) 

5. Är du nöjd med den mängden, eller skulle du vilja ändra den åt något håll? 

6. Hur brukar upplägget på dina danslektioner se ut? 

7. Varför har du valt ett sådant upplägg? 

8. (Följdfråga) Känner du dig nöjd med upplägget du har eller skulle du vilja ändra        

på något?  

9. Vad brukar du ha för syfte med dina danslektioner? 

10.Kan det finnas fler syften med dansundervisningen än det du nämnde? 

11.(Följdfråga)Vad vill du att eleverna ska lära sig? 

12.Händer det någon gång att elever ifrågasätter dans på idrotten, exempelvis 

frågar ”Varför måste vi göra det här?”. 

13.(Följdfråga)Hur brukar du då motivera undervisningen? 

14. Finns det några svårigheter som du kan se med dansundervisningen? 

15. (följdfråga) Hur kan man arbeta med dessa? 

16. Vad ser du för möjligheter med dansundervisningen? 

17. (Följdfråga) Går dessa att utveckla? 

18.Är det något ytterligare om dans i undervisningen du skulle vilja tillägga som vi 

inte har pratat om?  

 
 

 

 


	Varför ska elever dansa?
	Idrottslärares perspektiv på dansundervisningen

	Why should Students Dance?
	PE Teacher’s Perspective on the Teaching of Dance


