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Sammanfattning 

Dans har funnits i olika former och kulturer sedan urminnes tider och har värdesatts av 

människor genom historien. Även idag är dans en central del av idrottsundervisningen i 

skolan. Trots detta visar forskning att momentet utförs ytterst sparsamt i ämnet idrott och 

hälsa då dans har visat sig vara problematiskt och medför flera didaktiska utmaningar för 

lärarna. Den forskning som gjorts inom dansundervisningen har främst utförts på grund- och 

gymnasieskolan. Grundsärskolan har näst intill exkluderats trots att kraven på 

dansundervisning nästan är identiska med de övriga skolformerna. Uppsatsens syfte är att ur 

ett didaktiskt perspektiv undersöka idrottslärares erfarenheter av dansundervisning i 

grundsärskolan.  För att kunna besvara syftet har följande frågeställningar används: Vilket 

innehåll använder idrottslärare vid momentet dans i grundsärskolan? Hur bedriver 

idrottslärare dansundervisningen i grundsärskolan? Varför undervisar idrottslärare dans i 

grundsärskolan? Vidare avser studien att diskutera resultatet i termer av elevers 

meningserbjudande om dans.  

För att kunna skapa en förståelse för idrottslärarnas didaktiska val av innehåll och hur dessa 

val påverkar elevernas lärande i termer av meningserbjudande har en didaktisk teori med 

pragmatiska inslag används. Studiens datainsamlingsmetod vilar på semistrukturerade 

intervjuer av fem idrottslärare som arbetar inom grundsärskolan. Resultatet av studien visar 

att lärarna ställs inför olika didaktiska val när det kommer till dansundervisningen i 

grundsärskolan. Dock visar studien att lärarna generellt sett är positiva till dans och att de 

använder momentet som en central del i undervisningen. Främst är det den friare formen av 

dans som präglar undervisningen då den anses vara lättare för eleverna att ta till sig och lättare 

för läraren att anpassa efter varje elevs egna förutsättningar. Vidare visar studien att 

dansundervisningen främst används för att motivera eleverna till fysisk aktivitet då dansen 

bidrar till rörelseglädje. Själva kvalitén i rörelserna ses som mindre viktiga, det är snarare den 

medryckande och motivationshöjande känslan som lärarna vill förmedla. Sett utifrån tidigare 

forskning, på grund- och gymnasieskolan, är dans som kulturell uttrycksform en relativ stor 

del av det meningserbjudande som lärarna delger eleverna, vilket inte är fallet i den här 

studien. Det meningserbjudande som eleverna istället erhålls är möjligheten att förstå och 

uppleva dans som en individuell uttrycksform, en fysisk aktivitet, ett naturligt sätt att utveckla 

koordination och motoriska färdigheter, samt att dans kan förstås som en livslång aktivitet.  

Nyckelord: Idrott och hälsa, rörelser till musik, utvecklingsstörning, didaktik 
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1. Inledning 
Att dansa och röra sig till musik är en del av vårt samhälle och vår kultur. Vi människor 

samlas och förenas med hjälp av dans och rörelser, exempelvis är dansen en stor del vid olika 

fester och högtider. Detta gör att dans får en speciell plats i vårt samhälle som kanske inte 

andra idrottsaktiviteter får. Dans är därför ett av få moment som specifikt står uttalat i 

grundskolans kursplan för idrott och hälsa (Skolverket, 2011a). Trots detta visar både 

nationell och internationell forskning att dans utförs sparsamt i undervisningen då aktiviteter 

som exempelvis bollsport, lekar och styrketräning premieras. Forskning har även visat att 

dansundervisningen ofta är problematisk och medför didaktiska utmaningar för idrottslärarna 

(Lundvall & Meckbach, 2008; NU-03; Skolinspektionen, 2012; Sanderson, 1996). 

Exempelvis menar forskare att dans är en feminint kodad aktivitet vilket gör att pojkar i större 

utsträckning är negativt inställda till momentet (Lindqvists, 2010; Gard, 2008). Forskare 

menar också att många idrottslärare känner sig osäkra och att de inte har tillräckligt med 

kompetens när det gäller undervisning av dans (Lundvall & Meckbach, 2008). Detta medför 

didaktiska dilemman när det gäller val av innehåll och arbetsmetoder, vilket kan komma att 

påverka elevernas lärande. Problematiken och de didaktiska utmaningar som lärarna ställs 

inför när det gäller dans har främst studerats i grund- och gymnasieskolan. Forskning om dans 

i grundsärskolan är i stort sett obefintlig trots att kraven på dansundervisning där är näst intill 

identiska med kraven i de övriga skolformerna. Det står exempelvis i det centrala innehållet 

för grundsärskolan, åk 1-6, att eleverna ska få möjlighet att utveckla: ”Lekar, danser och 

idrotter och deras regler. […] Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik” 

(Skolverket, 2011b). I det centrala innehållet för grundsärskolan, åk 6-9, står det även att 

eleverna ska få möjlighet att utveckla: ”Traditionella och moderna danser […] Rörelse- och 

träningsprogram till musik” (Skolverket, 2011b). Även i grundsärskolans inriktning 

träningsskolan står dans med som ett centralt begrepp och nämns på liknande sätt som de 

övriga skolformerna.  

Trotts detta är forskning som relaterar dans till grundsärskolan ytterst få och därför vill jag 

med den här uppsatsen fylla denna kunskapslucka. Då tidigare forskning visar hur dans i 

grund- och gymnasieskolan är problematisk och medför didaktiska utmaningar för 

idrottslärarna kommer studiens uppmärksamhet riktas mot idrottslärarna i grundsärskolan. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka idrottslärares didaktiska val i relation till 

dansundervisning i grundsärskolan.   
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2. Bakgrund 
I följande avsnitt ges en beskrivning av studiens kontext, det vill säga att läsaren får en 

bakgrund samt sätts in i den verksamhet som de intervjuade lärarna arbetar inom. Avsnittet 

inleds med en definition av begreppet dans följt av en beskrivning gällande grundsärskolan 

samt en avslutande förklaring av begreppet utvecklingsstörning.  

2.1 Definition av begreppet dans 

Dans har funnits i olika former och kulturer sedan urminnes tider och har värdesatts av 

människor genom historien.  Dock är själva begreppet dans något svårt att definiera eftersom 

dans kan vara flertydigt och ha en varierad innebörd beroende på vem man frågar. 

Dansforskare har därför svårt att enas över en gemensam definition. Vissa forskare väljer att 

vara mer precisa medan andra finner en önskan om att inte precisera begreppet då de anser att 

det ska vara en fri uttrycksform (Mattsson, 2016).  I min uppsats har jag valt att använda mig 

av Nationalencyklopedins definition av begreppet dans: ”dans är rörelser till rytm och melodi, 

rörelser som ges en speciell form och utförs i viss tid och visst rum” (Nationalencyklopedin, 

2016). Denna definition är vald på grund av att den är relativt bred och öppen vilket gör att 

jag inte behöver utesluta eventuella erfarenheter av dans som lärarna uppger.  

2.2 Vad innebär grundsärskola? 

I skolverkets informationsbroschyr förklaras grundsärskolan på följande sätt:  

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till målgruppen elever som inte bedöms 

kunna uppnå grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Även 

elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på 

grund av hjärnskada kan tas emot i grundsärskolan om man bedömer att de inte kan uppnå 

grundskolans kunskapskrav (Skolverket, 2014, s.4).  

Undervisningen i grundsärskolan ska alltså vara anpassad för elever med utvecklingstörning 

eller en betydande och bestående hjärnskada. Utbildningen ska vara flexibel och anpassad 

efter varje elevs förutsättningar, men i så stor utsträckning som möjligt ska den motsvara 

undervisningen som sker i grundskolan. Grundsärskolan omfattar årskurserna 1-9 och 

utbildningen utgår ifrån samma läroplan som grundskolan, men innehållet i kursplanerna är 

specifikt anpassade. Kursplanerna beskriver, precis som i grundskolan, vad syftet med ämnet 

är och vilka förmågor eleverna ska ges möjlighet att utveckla. I grundsärskolan är innehållet i 

alla kursplanerna anpassat efter eleverna, men framförallt de teoretiska ämnena. Det innebär 
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exempelvis att matematik och svenska i större grad är anpassade än praktiska ämnen så som 

bild samt idrott och hälsa. Varje kursplan innehåller även de kunskapskrav som beskriver 

vilka kunskaper som krävs av eleverna för att nå de olika betygsstegen A till E. Bedömningar 

utifrån kunskapskraven görs i årskurs 6 och 9 (Skolverket, 2014). 

För elever vars utvecklingsstörning är så omfattande att de inte bedöms klara av att till 

godogöra sig ämnena i grundsärskolans kursplaner finns inriktningen träningsskolan. 

Undervisningen i träningsskolan är praktiskt inriktad och utgår ifrån ämnesområden. Dessa 

ämnesområden är estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter samt 

verklighetsuppfattning. I träningsskolans ämnesområden sätts inga betyg då bedömningen 

sker med hänsyn till varje elevs individuella förutsättningar. Istället finns kunskapskrav för 

grundläggande kunskaper och kunskapskrav för fördjupade kunskaper (Skolverket, 2014).  

Som nämnt ovan innebär grundsärskolans utbildning en flexibel och anpassad undervisning 

där elevernas egna förutsättningar står i centrum. Utbildningen innebär dock vissa 

begränsningar när det gäller vidare studier i framtiden eftersom betygen som sätts inte kan 

likställas med grundskolans betyg. Grundsärskolans betyg kan därmed inte ge behörighet till 

nationella program i gymnasieskolan.  Däremot erbjuds elever vidare studier på 

gymnasiesärskolan.  Med anledning av detta är det viktigt att en noggrann utredning sker 

innan en elev bedöms tillhöra grundsärskolan. Utredningen sker genom fyra fristående 

bedömningar, en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk samt en social bedömning. Först 

när alla bedömningar är gjorda och utredningen är komplett kan ett beslut fattas om eleven har 

rätt att gå i grundsärskola. Om utredningen visar att en elev har rätt att gå i grundsärskolan är 

det upp till barnets vårdnadshavare att avgöra om barnet ska gå där eller inte. 

Vårdnadshavarna har alltså rätt att tacka nej till en plats trots att utredningen bedömer att 

barnet har rätt att gå där. Kommunen är då skyldig att ta emot eleven i grundskolan och se till 

att ge det stöd som behövs för att eleven ska kunna nå de kunskapskrav som krävs. I unika fall 

kan kommunen gå emot vårdnadshavarens vilja. Detta är dock mycket ovanligt och sker 

enbart i yttersta fall då det bedöms att det finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa 

att placera hen i grundsärskolan (Skolverket, 2014).  
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2.3 Utvecklingsstörning 

På FUBs1 hemsida beskrivs utvecklingsstörning som en funktionsnedsättning i hjärnan. 

Denna funktionsnedsättning gör det svårare att minnas och förstå saker vilket gör att personer 

med en utvecklingsstörning behöver mer tid till att lära sig saker. Utvecklingsstörning finns i 

olika grader, vilka beror på hur pass omfattande funktionsnedsättningen i hjärnan är. Vissa 

personer med en lindrigare utvecklingsstörning klarar det mesta själv med lite hjälp och 

stöttning. Medan andra med en svårare utvecklingsstörning behöver hjälp i stort sett dygnet 

runt. En utvecklingsstörning är inte någon fysisk eller psykisk sjukdom. Det går heller inte att 

bota, men med rätt rutiner, anpassning och hjälpmedel kan funktionsnedsättningen 

kompenseras. Idag lever 1 % av Sveriges befolkning med en utvecklingsstörning (FUB, 

2016).  

3. Forskningsläge 
I denna del av uppsatsen kommer tidigare forskning att presenteras. Både nationell och 

internationell forskning i det gällande ämnet kommer att behandlas. Då forskningen behandlar 

olika områden har den delats in i tre underteman för att göra det tydligt för läsaren. 

Forskningslägets teman är; ”Dansundervisningen i ämnet idrott och hälsa”, ”Idrott och hälsa 

och funktionsnedsättningar” samt ”Dans och funktionsnedsättningar”.  

Vid sökning av litteratur i form av avhandlingar har jag sökt via databasen Libris. Jag har 

främst använt mig av sökorden: ”idrott och hälsa”, ”dans”, ”dansundervisning”, 

”danspedagogik”, ”grundsärskola” och ”särskola”. För att få fram ytterligare forskning i form 

av vetenskapliga artiklar har jag sökt via databaserna ERIC, SportDiscus och Summon. 

Sökorden som då användes var främst: ”physical education”, ”dance”, ”disabilities”, ”special 

education”, ”special needs” och ”intellectual disability”. Vidare använde jag mig av ett det 

som Bryman (2008) kallar för snöbollsurval, vilket innebär att jag via en artikels eller 

avhandlings referenslista har hittat vidare till relevant forskning. 

3.1 Dansundervisning i ämnet idrott och hälsa 

I det följande avsnittet kommer den forskning som berör dansundervisningen i grund- och 

gymnasieskola att presenteras.  

                                                 
1 FUB är en organisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva 
ett så bra liv som möjligt.  
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Torun Mattsson och Suzanne Lundvall (2015) har studerat dans som pedagogisk diskurs i 

svenska läroplaner mellan år 1962 och 2011. De har studerat fem aktuella läroplaner och 

använt sig av en diskursanalys för att få fram sina resultat. Mattsson och Lundvall (2015) 

identifierade tre olika kunskapsområden i momentet dans vilka var: dans som fysisk träning, 

dans som kulturbärare och dans som uttryck.  Resultatet visar att dans har haft en stark 

position i samtliga läroplaner mellan åren 1962 och 2011. Dock är det dans som kulturbärare 

och som fysisk aktivitet som varit de dominerande kunskapsområdena genom åren. Dans som 

uttrycksform fanns med i kursplanen på 1960-talet. Därefter har dans som uttrycksform haft 

svårt och få utrymme då fysisk aktivitet och idrottsliga aktiviteter har premierats i ämnet 

(Mattsson & Lundvall, 2015).   

Suzanne Lundvall och Jane Meckbach (2008) har studerat hur lektionsinnehållet i idrott och 

hälsa överensstämmer med kursplanens innehåll. De har låtit lärare och elever svara på 

enkätfrågor och utifrån det kommit fram till att bollspel följt av styrketräning, lekar och 

konditionsträning dominerar lektionsinnehållet. Studien visar att moment så som dans, trots 

dess centrala plats i kursplanen, ofta blir nedprioriterat och hamnar i skymundan för 

ovanstående dominerande aktiviteter. 10 % av de tillfrågade eleverna uppger att de aldrig haft 

dans i sin undervisning och var fjärde lärare uppger att de skulle vilja lägga mer tid till dans. 

Lundvall och Meckbach (2008) menar att lärarnas egna intressen speglar lektionsinnehållet 

och att fler lärare har en bakgrund inom bollspel än inom dans. En annan förklaring som 

forskarna ger är att bollspel är mer traditionellt förknippat med idrottsundervisningen än vad 

aktiviteter som dans är. Lärarna angav även tidsbrist och för stora klasser som orsaker till att 

moment som dans blir nedprioriterat. Liknande resultat som Lundvall och Meckbach (2008) 

har fått fram går att finna i Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03) och 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av ämnet idrott och hälsa (Skolinspektionen, 2012). 

Båda dessa studier visar hur dansundervisningen i idrott och hälsa är problematisk då det 

utförs ytterst sällan trots dess centrala plats i läroplanen. Sanderson (1996) visar i sin studie 

att problematiken runt dansundervisningen i idrottsämnet inte enbart förekommer i Sverige. 

Hon har studerat dansundervisningen i England och Wales utifrån vad som står i deras 

kursplaner. Sanderson (1996) menar att dansundervisningen är problematisk och inte utförs i 

den utsträckning som kursplanen ger utrymme för. Hon framhåller även att många lärare 

tycker att det är svårt att undervisa i dans då de känner att de inte har tillräckligt med 

kompetens.  



Hanna Fors  ID002A 
 
 

6 
 

Vidare har dans i skolan studerats ur ett genusperspektiv. Anna Lindqvist (2010) har bland 

annat i sin avhandling undersökt hur idrottslärare tolkar och förstår genusmönster i 

dansundervisningen. Hon har genom en enkätundersökning bland idrottslärare visat på att 

dansundervisningen har könsmönster som speglar sig hos både lärare och elever. Resultatet 

visar bland annat att flickor i större utsträckning än pojkar är positiva till dans i skolan, vilket 

även Lundvall och Meckbach (2008) visar i sin forskning. Lindqvists (2010) resultat visar 

även att dansmomentet i skolan tenderar att bli sammankopplad med homofobiska fördomar 

då eleverna ser momentet som en traditionellt feminint kodad aktivitet. Lärarna i studien 

uppfattar att det finns klara föreställningar bland eleverna om vad som är kvinnliga respektive 

manliga rörelser. Lindqvist (2010) visar även att lärarna, medvetet eller omedvetet, har högre 

förväntningar på flickor än på pojkar när det gäller dans. Liknande resultat går även att finna i 

internationella studier. Michael Gard har i ett antal studier problematiserat pojkars förhållande 

till dans i bland annat idrottsundervisningen. Gard (2008) menar att idrott ofta förknippas med 

manliga ideal, men att just dansmomentet förknippas med feminina ideal. Detta gör att pojkar 

oftare är negativt inställda till dansundervisningen och något som de inte vill förknippas med. 

Gard (2008) menar att dessa genusmönster har bidragit till att dansundervisningen i skolan 

främst inriktar sig på att träna kroppen än att uttrycka sig estetiskt.  

I likhet med Gards (2008) resultat menar Torun Mattsson (2016) att dans som estetisk 

uttrycksform förekommer ytterst sällan i idrottsundervisningen. Hon menar att dans överlag 

förekommer sparsamt i ämnet idrott och hälsa, men när momentet utförs är det främst som 

imitation av danssteg och dansstilar eller i träningsprogram till musik. Mattsson har därför i 

sin avhandling undersökt hur expressiv dans påverkar lärare och elevers handlingar och 

lärprocesser i ämnet idrott och hälsa. Med begreppet expressiv dans syftar Mattsson (2016) på 

rörelse till musik som tar fasta på upplevelsen, det estetiska uttrycket samt en intention att 

förmedla tankar, känslor och sinnesstämningar i och genom rörelser. Studien gick ut på att 

Mattsson (2016) iscensatte ett danstema med expressiv dans på en svensk högstadieskola. 

Lärarna fick innan projektet genomgå en fortbildning i expressiv dans för att på så vis kunna 

hålla i dansprojektets lektioner. Danstemat utgick från åtta lektioner där eleverna fick arbeta 

med olika expressiva dansuppdrag. Resultatet av studien visar att lärarna som tidigare enbart 

undervisat dans genom särskilda danser eller danssteg nu upptäckte att dans kunde vara så 

mycket mer. Lärarnas fokus flyttades från att producera givna rörelser till att låta eleverna 

själva få skapa och producera rörelser. Resultatet blev att eleverna fick möjlighet att laborera 
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med olika känslor och tankar och hur dessa kunde uttryckas. Därigenom sattes fokus på 

rörelsernas innebörd och mening, vilket ökade elevernas lärprocess.  

Vidare finns relativt få studier som studerat hur och vad elever lär sig vid dansundervisningen 

i idrott och hälsa. Quennerstedt (2013) har dock analyserat YouTube-klipp där idrottselever 

från olika länder, främst från Storbritannien, Sverige och USA, filmat sig själva och lagt upp 

på nätet. En stor del av dessa filmer innehöll någon form av dansundervisning, vilket kan 

förklaras med att det är en undervisningsform som passar att lägga upp på nätet. Genom att 

analysera filmerna har Quennerstedt (2013) kunnat konstatera att dansundervisningen i skolan 

oftast handlar om att lära sig en viss dans eller ett visst steg till musik. Eleverna i studien 

använder sig främst av grovmotoriska rörelser så som stora arm- och benrörelser. Att 

rörelserna utförs synkroniserat verkar ha större betydelse än att de utförs med kvalitet. 

YouTube-klippen visar även att det är få tillfällen som eleverna lär sig dans genom kreativitet. 

I de flesta fall sker lärandet genom att eleverna imiterar läraren eller varandra (Quennerstedt 

2013). Liknande resultat går att finna i Gards (2006) internationella studie där även han 

framhåller att lärandet inom dans ofta sker i form av imitation. Lärare utgår från att eleverna 

först behöver lära sig grundtekniker, som exempelvis särskilda steg, för att sedan kunna dansa 

dansen i sin helhet. Gard (2006) jämför detta med hur lärandet sker i bollspel där eleverna får 

en förståelse för helheten innan de går in på specifika tekniker. Anna Lindquist (2007) har i 

sin licentiatuppsats bland annat studerat vilket lärande som sker under dansundervisningen i 

skolan. Lindquist (2007) har genom observationer och intervjuer av idrottslärare kommit fram 

till att eleverna utvecklar kroppsmedvetenhet, estetiska färdigheter, fysisk förmåga samt 

sociala förmågor genom dansundervisningen i skolan.  

Sammanfattningsvis kan vi se hur dans, trots sin centrala plats i kursplanen, utförs ytterst 

sparsamt i ämnet idrott och hälsa. Forskning har visat att dansundervisningen ofta är 

problematisk och medför didaktiska utmaningar för lärarna. Exempelvis menar forskare att 

dans är en feminint kodad aktivitet vilket gör att killar i större utsträckning är negativt 

inställda till momentet. Forskare menar också att många idrottslärare känner sig osäkra och att 

de inte har tillräckligt med kompetens när det gäller undervisning av dans.  Den sparsamma 

dansundervisningen som bedrivs på idrottslektionerna har visat sig främst handla om att 

fysiskt träna kroppen eller bevara traditionella danser så som bugg och vals. Eleverna får då 

imitera och lära in specifika danssteg eller dansstilar. Den estetiska uttrycksformen i dans 

förekommer ytterst sällan då fysisk träning och idrottsliga aktiviteter premierats i ämnet. 
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3.2 Idrott och hälsa och funktionsnedsättning  

Forskning som berör dansundervisning i grundsärskolan är i stort sett obefintlig, därför har 

forskningsläget fått utökas och inkluderar forskning gällande idrottsundervisningen i 

särskolan överlag. Dock är även detta ett relativt outforskat område, men det finns en del 

studier som berör graden av fysisk aktivitet hos personer med utvecklingsstörning samt 

forskning gällande inkludering av elever med funktionsnedsättning i den ordinarie 

idrottsundervisningen. Här nedan kommer denna forskning att presenteras.  

Flera studier, både nationella och internationella, visar att barn och ungdomar med en 

utvecklingsstörning är mindre fysiskt aktiva och har en ökad risk för fysisk ohälsa jämfört 

med barn utan funktionsnedsättning (Umb-Carlsson, 2008; Flygare-Wallén m fl. 2009; 

Flygare-Wallén, 2013; Lin m fl. 2010). Forskarna är samstämmiga om att barn och ungdomar 

med en utvecklingsstörning har lättare att utveckla metaboliska riskfaktorer så som ökat 

blodtryck, högt blodsocker, högt blodfett osv., vilket ökar risken för stroke, diabetes och hjärt- 

och kärlsjukdomar. Övervikt och fetma är även större bland ungdomar med en 

utvecklingsstörning jämfört med jämnåriga utan funktionsnedsättning. Forskarna är därför 

eniga om att bra kost och fysisk aktivitet är extra viktigt för barn och ungdomar med en 

utvecklingsstörning (Umb-Carlsson, 2008; Flygare-Wallén m fl. 2009; Flygare-Wallén, 2013; 

Lin m fl. 2010).  

Studier visar även att barn och ungdomar med utvecklingsstörning är mindre fysisk aktiva på 

idrottsundervisningen jämfört med jämnåriga utan funktionsnedsättning. Exempelvis har 

Bryans m.fl. (2008) studerat elevers fysiska aktivitet under skoltid, på idrottslektionerna och 

på fritiden genom att låta samtliga elever använda en accelerometer.  Resultatet visade att 

elever med utvecklingsstörning var betydligt mindre fysiskt aktiva både i skolan, på 

idrottsundervisningen och på fritiden jämfört med elever utan utvecklingsstörning. Bryan 

m.fl. (2008) menar även att eleverna med utvecklingsstörning var mer ointresserade av fysisk 

aktivitet jämfört med elever utan en funktionsnedsättning. Sit m.fl. (2008) visar även de att 

elever med en utvecklingsstörning är mindre fysiskt aktiva på idrottsundervisningen. Sit m.fl. 

(2008) har genomfört observationer på två särskolor i Hong Kong. Vid observationerna 

framkom att instruktioner och genomgångar i särskolan upptar en större del av lektionstiden 

än vad den gör i grundskolan, vilket medför mindre tid till fysisk aktivitet. Vidare menar Sit 

m.fl. (2008) att lärarens beteende och val av undervisningsinnehåll har stor betydelse för hur 

fysiskt aktiva eleverna är under lektionen. Är läraren positiv och gör genomtänkta val som 
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motiverar eleverna ökar elevernas aktivitetsnivå. Sayers-Menear och Shapiro (2004) beskriver 

hur lärare kan arbeta för att motivera elever med utvecklingsstörning för att främja den 

fysiska aktiviteten. De menar att det är av stor vikt att eleverna ska få möjlighet att prova på 

olika aktiviteter och idrotter för att på så vis se vilken de tycker bäst om. Sayers-Menear och 

Shapiro (2004) menar även att läraren kan använda sig av förebilder i from av kända idrottare 

med funktionsnedsättningar för att öka elevernas motivation.  

Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att stärka delaktighet och jämlikhet för 

personer med funktionsnedsättning i skolsektorn. I detta arbete ingår inkludering som en 

viktig insatts. Därför har Kerstin Göransson (2008), i uppdrag av Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, skrivet en rapport om hur elever med funktionsnedsättningar tänker kring 

och upplever inkludering i skolan. Göransson (2008) har använt sig av fokusgruppintervjuer 

och då intervjuat 34 elever på högstadiet som har någon form av funktionsnedsättning. 

Resultatet av studien visar att eleverna anser att en god stämning på skolan är grunden för att 

de ska känna sig inkluderade och delaktiga. Eleverna menar att det ska finnas en positiv 

stämning mellan eleverna på skolan men också mellan eleverna och skolans personal. 

Eleverna anser även att läraren har en betydande roll för hur lyckad inkluderingen blir. 

Läraren ska vara väl förberedd och ha gjort en bra planering som gör att alla kan delta efter 

sin förmåga. Eleverna föredrar inkludering som innebär att man arbetar tillsammans med 

elever från grundskolan då det ger möjlighet att lära känna andra elever på skolan. Dock 

poängteras vikten av att läraren bestämmer vilka som ska arbeta tillsammans för att ingen ska 

känna sig utanför (Göransson, 2008).  

Inkludering av elever med funktionsnedsättning i idrottsämnet har studerats av Jerlinder, 

Danermark och Gill (2009). De menar att lärarna har en avgörande roll för hur en 

inkluderande undervisning ska fungera. De har skickat ut en enkät till 221 svenska 

idrottslärare för att undersöka vad det har för attityder till inkludering av elever med 

funktionsnedsättning i ämnet idrott och hälsa. Resultatet visar att lärarna överlag var positiva 

till inkludering i idrottsundervisningen men att de känner att det är svårt att förverkliga 

inkluderingen på ett optimalt sätt.  Idrottslärarna menar att inkludering kräver ett större fokus 

på planering och anpassning. Det blir ytterst tidskrävande då lärarna anser att de inte har 

tillräckligt med kompetens att undervisa elever med funktionsnedsättningar. Studien visar 

dock att idrottslärare i allmänhet är mer positiva till inkludering än andra ämneslärare. 

Liknande resultat går även att finna i internationella studier (Morley m.fl., 2005; Ammah & 
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Hodges, 2005). Båda dessa studier visar på att idrottslärare känner att de inte har tillräckligt 

med kompetens för att inkludera elever med funktionsnedsättning på ett optimalt sätt i 

undervisningen. De menar att fortbildning och tillgång av resurser i form av assistenter, 

material och separata omklädningsrum är viktigt för en lyckad inkludering, men också för 

idrottslärarnas känsla av trygghet i undervisningssituationen.  

Sammanfattningsvis kan vi se att barn och ungdomar med utvecklingsstörning är mindre 

fysiskt aktiva både i skolan, på idrottsundervisningen och på fritiden jämfört med barn utan 

utvecklingsstörning. Detta medför en ökad risk för fysisk och psykisk ohälsa. Det har även 

visat sig att elever i särskolan är mer ointresserade av fysisk aktivitet än andra elever. 

Forskare menar att lärarnas didaktiska val i särskolan är extra viktiga då de har stor betydelse 

för hur aktiva och engagerade eleverna är under lektionen. Vidare kan vi se att forskning som 

gjorts gällande särskola och idrott och hälsa visar att inkludering av elever med 

funktionsnedsättning i den ordinarie undervisningen sker oftare i idrottsämnet än i övriga 

skolämnet. Forskningen visar att lärarna har en betydande roll för hur denna inkludering ska 

bli. Dock menar flera lärare att de har svårt att förverkliga inkluderingen på ett optimalt sätt 

eftersom de inte känner att de har tillräckligt med kompetens, tid eller resurser.  

3:3 Dans och funktionsnedsättning  

Som nämnt ovan är forskning som berör dansundervisning i grundsärskolan i stort sett 

obefintlig. Det förekommer även relativt få studier som överlag behandlar dans i relation till 

utvecklingsstörning. Därför har forskningsläget fått utökats och inkluderat forskning gällande 

dans och övriga funktionsnedsättningar. Här nedan kommer denna forskning att presenteras.  

I Sverige är det främst Erna Grönlund som drivit forskning kring dans och 

funktionsnedsättning. I hennes licentiatuppsats har hon under två år genomfört 

dansleksundervisning för rörelsehindrade barn med lindriga intellektuella 

funktionsnedsättningar. Resultatet av studien visar att alla medverkande barn gjorde framsteg 

både fysiskt, psykiskt och socialt. Barnen förbättrade bland annat sin rörelseförmåga, 

kroppsuppfattning och kontaktförmåga. Grönlunds (1986) danspedagogik går ut på att 

utveckla de rörelser som är unika för varje barn. Ingen specifik dansstil eller dansteknik lärs 

ut, barnens egna rörelseförutsättningar står i fokus. Hon menar att det är viktigt att 

undervisningen är strukturerad och anpassad till varje barns förutsättningar för att dansen ska 

ge en positiv effekt. Liknande resultat går att finna i de internationella studierna som Sonya E. 
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Munsell och Kimberly E. Bryant Davis (2015) och Kim Dunphys (1999) har gjort. Båda dessa 

studier visar att utvecklingsstörda barn som utövar dans under en längre period påverkas 

positivt. Den fysiska och psykiska hälsan förbättras samt att de sociala förmågorna utvecklas. 

Även här poängteras att lärarna måste vara målmedvetna och individanpassa dansen efter 

varje individs egna förutsättningar. 

Grönlund (1994) har även skrivit sin doktorsavhandling om dansterapi för barn med tidiga 

störningar. Avhandlingen bygger på en femårig försöksverksamhet med dansterapi för barn 

med tidiga störningar. Med begreppet tidiga störningar menas barn med psykiska 

funktionshinder såsom schizofreni och psykos, men också barn med intellektuella 

funktionsnedsättningar så som autism. Grönlunds (1994) syfte var att öka förståelsen och 

kunskaperna för dansterapins positiva verkan. Hon beskriver dansterapi som en terapeutisk 

process där dans och rörelse är medlet för olika utvecklingsprocesser. Grönlund (1994) visar i 

sin avhandling att försöksverksamheten med dansterapi gav positiva effekter på flera plan, 

barnen förbättrades både fysisk, psykiskt, socialt och känslomässigt. 

Vidare visar Sooful, Surujlal och Dhurup (2010) i sin internationella studie att personer med 

en utvecklingsstörning ofta är socialt isolerade. De hindras från att delta i vardagliga 

samhällsaktiviteter på grund av sin funktionsnedsättning samt samhällets fördomar. Detta gör 

att barn med en utvecklingsstörning har svårt att interageras i samhället. Sooful m.fl.(2010) 

har därför genomfört tre fokusgruppsintervjuer med erfarna danslärare för att ta reda på deras 

uppfattningar av dans och musik som ett sätt att interagera barn och ungdomar med 

utvecklingsstörning i samhället. De intervjuade danslärarna hade erfarenhet av att undervisa 

barn och ungdomar med en utvecklingsstörning. Resultatet visade att lärarna såg dans och 

musik som en stor möjlighet till integration. De ansåg att dans var en bra aktivitet där det 

fanns möjligheter för både barn med och utan utvecklingsstörning att kunna ägna sig åt 

samma aktivitet, eftersom alla kan delta utefter sina egna förutsättningar. Lärare som hade 

erfarenhet av en sådan inkluderande dansaktivitet menade att den bidrog till att de 

utvecklingsstörda barnens självförtroende och självkänsla ökade då de fick känna sig som 

vem som helst i samhället. 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån ovanstående forskning se hur dans har goda effekter både 

fysisk, psykiskt och socialt för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Dans kan 

också bidra till att inkludera barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i samhället. 

Forskare menar dock att det är viktigt att anpassa dansen efter varje barns egna förutsättningar 
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för att det ska generera ett gott resultat. Jag vill dock ställa mig något kritisk till ovanstående 

studier då samtliga av dessa enbart har undersökt effekterna av momentet dans. Ingen av 

studierna har jämfört om just dans ger större positiva effekter än exempelvis simning för barn 

och ungdomar med funktionsnedsättning. Det skulle därför ha varit intressant att se en studie 

där effekterna av olika aktiviteter jämfördes.  

3.4 Problemformulering  

Forskning visar att momentet dans, trots sin centrala plats i kursplanerna, utförs sparsamt i 

ämnet idrott och hälsa. Dansundervisningen har visat sig vara problematisk och medföra 

didaktiska utmaningar för idrottslärare.  Forskare visar exempelvis att dans förknippas med en 

feminint kodad aktivitet vilket gör att pojkar i större utsträckning än flickor är negativt 

inställda till momentet. Forskare har även visat att majoriteten av alla idrottslärare känner sig 

osäkra och att de inte har tillräckligt med kompetens för att undervisa i dans, vilket medför 

didaktiska dilemman som kan påverka elevernas lärprocesser. Problematiken och de 

didaktiska utmaningar som lärarna ställs inför när det gäller dans har främst studerats i grund- 

och gymnasieskolan. Grundsärskolan har näst intill exkluderats trots att kraven på 

dansundervisning nästan är identiska där som i de övriga skolformerna. Forskningen visar att 

det generellt finns ytterst få studier som gjorts om grundsärskolan i relation till 

idrottsundervisning. Det framgår dock tydligt att barn och ungdomar med en 

utvecklingsstörning är mindre fysiskt aktiva, både i skolan, på fritiden och på 

idrottsundervisningen, jämfört med barn och ungdomar utan en utvecklingsstörning. Även 

intresset för fysisk aktivitet, både i skolan och på fritiden, är mindre hos barn och ungdomar 

med en utvecklingsstörning. Idrottslärarens didaktiska val i grundsärskolan blir därför extra 

viktiga då studier har visat att lärarnas handlingar och val av undervisningsinnehållet har 

betydelse för elevernas fysiska aktivitet i särskolan. Ett innehåll som visat sig ge goda effekter 

både fysiskt, psykiskt och socialt för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar är dans. 

Forskningen visar dock att lärarna måste göra didaktiska överväganden och anpassa dansen 

efter varje individs förutsättningar för att få en positiv effekt.  

Den här uppsatsen riktar därför uppmärksamhet mot dansundervisningen i grundsärskolan för 

att på så vis skapa kunskap om hur dansmomentet bedrivs där. Då tidigare forskning, från 

grund-och gymnasieskolan, har visat att dans ställer krav på olika didaktiska överväganden 

för idrottslärarna har jag valt att rikta min studie till idrottslärarnas didaktiska val i vid 

dansundervisningen i grundsärskolan.   
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4. Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att undersöka idrottslärares didaktiska val i relation till dansundervisning i 

grundsärskolan.   

För att kunna besvara mitt syfte har följande frågeställningar valts ut:  

• Vilket innehåll använder idrottslärare vid momentet dans i grundsärskolan? 

• Hur bedriver idrottslärare dansundervisningen i grundsärskolan? 

• Varför undervisar idrottslärare dans i grundsärskolan?  

Vidare avser jag att diskutera resultatet i termer av elevers meningserbjudande om dans. 

5. Teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt kommer studiens teoretiska utgångspunkter att presenteras. De teoretiska 

utgångspunkterna är viktiga då den genomsyrar hela uppsatsen och guidar forskaren i 

analysen av det empiriska materialet (Bryman, 2008). I den här uppsatsen har jag valt att utgå 

ifrån ett didaktiskt perspektiv då syftet med studien är att undersöka idrottslärares erfarenheter 

av dans i grundsärskolan. De didaktiska perspektiven hjälper till att skapa en förståelse för 

idrottslärarnas val av innehåll. För att utöka de didaktiska perspektiven har jag även valt att 

använda mig av pragmatism. Pragmatismen hjälper till att skapa en förståelse om hur lärarnas 

didaktiska val påverkar elevernas lärande i termer av meningserbjudande.  

5.1 Didaktik 

Begreppet didaktik betyder läran om undervisning eller undervisningsvetenskap, vilket kan 

förklaras som ett kunskapsområde där undervisning och lärande behandlas. Ordet didaktik 

härstammar från grekiskans "didaskalia" och kan översättas till undervisning. Didaktiken har 

idag en betydande roll inom skola och undervisning. Med hjälp av didaktiska modeller och 

teorier vägleds läraren i arbetet med att utveckla undervisningen (Lindström & Pennlert 

2016). Inom didaktiken finns tre grundfrågor: vad, hur och varför. Dessa grundfrågor hjälper 

till att föra samman undervisningens innehåll, mål och utformning. De didaktiska 

grundfrågorna ligger till grund för formuleringen av den här uppsatsens frågeställningar. En 

kortfattad förklaring av grundfrågorna är att vad-frågan handlar om innehållet, alltså vad 

undervisningen ska innehålla. I min frågeställning har jag dock valt att byta ut vad till vilket 

för att kunna formulera frågeställningen på ett bättre sätt. Hur-frågan syftar till metoden, alltså 
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Lärare 

Innehåll Elev 

hur innehållet ska behandlas. Varför-frågan handlar om syftet, alltså varför just det här 

innehållet ska läras ut. Det finns ingen given modell som visar hur läraren ska undervisa eller 

förhålla sig till eleverna, men de didaktiska grundfrågorna hjälper och vägleder läraren att 

utforma sin undervisning. Det krävs dock att läraren ser varje elev som en enskild individ och 

gör de val som passar bäst för just den individen (Wahlström, 2015).  

Didaktiken brukar delas upp i allmändidaktik och ämnesdidaktik. Allmändidaktik är den 

didaktik som bedrivs i allmänhet, alltså generella resonemang om undervisning som gäller all 

form av utbildning eller pedagogisk verksamhet.  Ämnesdidaktik är istället riktad mot ett 

specifikt ämne, som exempelvis idrott och hälsa. Denna didaktik blir mer avgränsad och 

inriktad på undervisningens mål, innehåll och metoder (Lindström & Pennlert, 2016). Min 

studie har en ämnesdidaktisk inriktning då fokus ligger på ämnet idrott och hälsa i 

grundsärskolan.  

5.2 Den didaktiska triangeln 

För att beskriva didaktiken ytterligare och få en klarare bild över hur de didaktiska 

perspektiven kommer behandlas i min uppsats kommer nu en förklaring av den didaktiska 

triangeln. Den traditionella triangeln (figur 1) illustrerar didaktikens tre grundpelare i de olika 

hörnen, vilka är lärare, elev och innehåll. Triangeln beskriver hur dessa tre samverkar i en 

lärandeprocess. Innehållets form beror exempelvis på lärarens förutsättningar dvs. vilket urval 

som görs, hur det väljs att presenteras samt vilka arbetsformer som tillämpas. Innehållet kan 

även bero på elevernas tidigare erfarenheter, attityder, synsätt samt interaktion med andra 

elever. Triangelns tre hörn skapar alltså en förståelse för lärandet inom didaktiken (Öhman, 

2014). I min undersökning är det relationen lärare och innehåll som främst kommer studeras. 

Idrottslärarna ges utrymme att själva få presentera hur de arbetar med momentet dans i 

grundsärskolan och vilka didaktiska överväganden av innehållet och arbetsmetoder som görs. 

 

 

 

 

 Figur 1. Den traditionella didaktiska triangeln (Öhman, 2014 s. 37) 
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Då triangelns tre hörn samverkar för att skapa förståelse av den lärprocess som sker i 

undervisningen är min avsikt att inte enbart studera lärarnas relation till innehållet utan även 

hur det påverkar eleverna också. Jag har därför valt att använda mig av pragmatism för att på 

så vis skapa en förståelse för hur lärarnas didaktiska val erbjuder eleverna ett visst 

meningsinnehåll dvs. ett meningserbjudande. Detta meningserbjudande påverkar elevernas 

möjlighet att förstå och tänka kring dans (Öhman, 2014).  

5.3 Pragmatism 

Pragmatismen utvecklades i slutet av 1800-talet av de amerikanska filosoferna Charles 

Sanders Peirce, William James och John Dewey. Då min studie riktar uppmärksamhet mot 

skolan har jag valt att främst utgå ifrån Dewey´s pragmatiska perspektiv.  Dewey är den 

filosofen inom pragmatismen som främst har studerat skola och utbildning (Lundgren, 2014). 

Han utgår ifrån att lärares undervisning och didaktiska val, dvs. lärarnas handlingar, påverkar 

elevernas lärprocesser. Lärarnas handlingar i form av val av undervisningens innehåll, metod 

och syfte har betydelse för elevernas lärande (Wickman, 2015). Per Sund (2015) menar att 

läraren baserar sina didaktiska val på ämneskunskaper och praktiska erfarenheter, dock menar 

han att lärarna även påverkas av en rad andra faktorer.  Exempel på faktorer som påverkar 

valen kan vara arbetskollegor, skolans organisation, lärarens utbildning samt lärarens egna 

erfarenheter som elev i skolan. Därför menar Öhman (2014) att den didaktiska triangeln inte 

kan förstås isolerat utan att det är andra faktorer förutom elev, lärare och innehåll som 

påverkar lärprocessen. Öhman (2014) anser exempelvis att skolans organisation har stor 

betydelse för de handlingar som utförs. 

Dewey anser som nämnt ovan att lärarnas handlingar får konsekvenser för elevernas lärande. 

Det vill säga att lärarens sätt att didaktiskt anpassa sina handlingar till varje enskild situation 

och individ påverkar hur och vad eleverna lär sig (Wickman, 2015). Gunilla Gunnarsson 

(2015)  hävdar även att det är när eleverna skapar mening ur ett undervisningsinnehåll som ett 

lärande sker. Öhman (2014) menar att lärarnas handlingar och didaktiska val erbjuder 

eleverna ett meningsinnehåll, dvs. ett meningserbjudande. Sen är det upp till eleven att ta till 

sig detta erbjudande och skapa mening, ett lärande. Då min studie fokuserar på idrottslärarna 

går det inte att bedöma vilket meningskapande eller lärande som sker, men jag kan urskilja 

vilket meningserbjudande eleverna erhåller.  
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Valet av ovanstående teori kommer att ses som en hjälp i analysen av det empiriska materialet 

och på så vis öka kunskapen om hur de didaktiska val som lärarna gör erbjuder eleverna ett 

visst meningsinnehåll. Teorin blir således behjälplig när det gäller förståelsen av hur lärarnas 

didaktiska val av innehåll och arbetsmetoder påverkar vilket meningserbjudande de ger 

eleverna vid dansundervisningen i grundsärskolan. I uppsatsens avslutande diskussion 

kommer de meningserbjudanden som lärarna ger eleverna i dans i att diskuteras.  

6. Metod 
I den här delen av uppsatsen kommer studiens metodologiska genomförande att presenteras. 

Då avsikten med uppsatsen är att undersöka idrottslärares didaktiska val i relation till 

dansundervisningen i grundsärskolan får studien en kvalitativ inriktning. En kvalitativ 

inriktning passar min undersökning då den enligt Bryman (2008) fokuserar på hur individer 

uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Han menar även att en kvalitativ metod passar när 

forskaren inte vill undersöka en bred massa utan istället vill få en mer djupgående kunskap 

om individers erfarenheter och handlingar, vilket är avsikten med min uppsats. Den 

kvalitativa metoden genomsyrar studiens metodologiska val samt dess genomförande. Inom 

den kvalitativa ansatsen använder jag mig av en didaktisk teori med pragmatiska inslag som 

även det har haft betydelse för studiens genomförande. 

6.1 Datainsamlingsmetod 

För att kunna studera idrottslärares didaktiska val i relation till dansundervisningen i 

grundsärskolan använde jag mig av det som Bryman (2008) kallar för semistrukturerade 

intervjuer. En semistrukturerad intervju kan beskrivas som ett samtal mellan två personer, 

forskaren och informanten, och är en metod som används med fördel då informanternas egna 

ord och erfarenheter står i fokus (Gratton och Jones, 2008).  Denna datainsamlingsmetod 

valdes på grund av att den gav en djupgående och detaljerad bild av lärarnas didaktiska val.  

Innan intervjuerna genomfördes utformades en intervjuguide (se bilaga 1). Frågorna i 

intervjuguiden var noga genomtänkta för att få fram det material som krävdes för att kunna 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Vid intervjuguidens utformning togs inspiration 

från Christoffersens och Johannessens (2015) mall på intervjuguide. Intervjun inleddes 

därmed med en allmän bakgrundsfakta där lärarna bland annat fick berätta om sin utbildning 

och hur länge de arbetat i grundsärskolan. Därefter fick lärarna prata relativt fritt om dans för 
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att sedan ledas in på det som Christoffersen och Johannessen (2015) kallar för nyckelfrågor. 

Dessa nyckelfrågor utgjorde större delen av intervjun och hade till syfte att få fram den 

önskade informationen relaterat till studiens syfte och frågeställningar. Här var det extra 

viktigt att tänka på att inte ställa ledande frågor eller ja- och nej-frågor. Långa och 

komplicerade frågor försöktes även det att undvikas. Intervjun avslutades med att lärarna 

tillfrågades om de hade något mer som de skulle vilja tillägga. Intervjuguiden användes inte 

som ett strikt manus utan sågs snarare som ett generellt underlag att utgå ifrån. Detta 

medförde att intervjun kunde vara flexibel och jag kunde bygga vidare och ställa följdfrågor 

på lärarnas svar. Beskrivningarna av lärarnas erfarenheter och didaktiska val av momentet 

dans i grundsärskolan blev då fylligare och mer detaljerade. 

Intervjuerna genomfördes på en plats som de tillfrågade lärarna själva hade valt, oftast var 

detta på informanternas arbetsplats. För att komma bort från störande moment och för att 

lärarna skulle känna sig trygga utfördes samtliga intervjuer på en lugn och avskild plats. För 

att dokumentera intervjuerna spelades de in och transkriberades i efterhand (se vidare 

etikavsnitt).  

6.2 Urval 

För att kunna utföra mina intervjuer och få fram det material som krävdes var ett genomtänkt 

urval nödvändigt. Bryman (2008) menar att det är viktigt att skapa överenstämmelse mellan 

urvalet och studiens syfte för att på så vis säkerställa studiens kvalité och få fram det material 

som undersökningen kräver. Då min studie syftar till att undersöka idrottslärares didaktiska 

val i relation till dansundervisningen i grundsärskolan är det just idrottslärare som stått i fokus 

för min studie. För att välja ut mina informanter och kunna säkerställ att deltagarna kunde ge 

den information jag behövde har jag använt mig av det som Christoffersen och Johannessen 

(2015) kallar för ett kriteriebaserat urval. Ett kriteriebaserat urval innebär att jag valt 

informanter efter vissa i förväg bestämda kriterier. Mina kriterier i valet av lärare var att de 

skulle vara verksamma idrottslärare i grundsärskolan, arbeta på olika skolor, representera 

båda könen och ha någon form av specialpedagogisk utbildning. Min förhoppning var att få 

en detaljerad och djupgående bild av verksamheten.  

För att komma i kontakt med idrottslärare i grundsärskolan valde jag att skicka ut ett mail till 

aktuella lärare. Jag skickade mail till lärare som arbetade på olika skolor i Mellansverige. I 

mailet presenterade jag mig själv, min studie och min önskan om att få tag på lärare att 
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intervjua. De lärare som jag inte kunde få tag på via mail hade jag telefonkontakt med. Jag 

intervjuade fem idrottslärare, vilket jag ansåg vara rimligt för studiens tidsram samt vara 

tillräckligt för att få fram den information som studiens syfte och frågeställningar krävde. 

Lärarna representerar fyra olika kommuner och arbetar alla på olika skolor. Lärarna arbetar 

både med elever som läser grundsärskolans ämnen och elever som ingår i träningsskolan. 

Lärarna undervisar främst elever i grundsärskolan som inte är rullstolsburna. Nedan följer en 

kort presentation av lärarna som ingår i studien:   

• Den första läraren är Kajsa som har stor erfarenhet av att undervisa idrott och hälsa i 

grundsärskolan. Hon har läst flera specialpedagogiska kurser och är behörig 

speciallärare i idrott och hälsa. Hon undervisar idag grundsärskolan årskurserna F-6 

och träningsskolan årskurserna F-9.  

• Den andra läraren är Andreas som är utbildad speciallärare inom idrott och hälsa och 

har stor erfarenhet av att arbeta med elever i särskola. Idag undervisar Andreas idrott 

och hälsa i årskurserna 6-9 i grundsärskolan och även årskurserna 7-9 på grundskolan. 

• Den tredje läraren är Sofia som även hon har stor erfarenhet i att undervisa elever med 

funktionsnedsättningar i ämnet idrott och hälsa. Sofia är utbildad idrottslärare och har 

läst en del specialpedagogiska kurser. Tack vare sin långa erfarenhet har hon fått en 

behörighet som speciallärare i ämnet idrott och hälsa. Idag undervisar Sofia 

årskurserna 1-9 i grundsärskolan, där även vissa elever är inskrivna i träningskolan. 

Sofia undervisar även idrott och hälsa för elever som inte är inskrivna i 

grundsärskolan men som har andra funktionsnedsättningar.  

• Den fjärde läraren är Kalle som är relativt nyexaminerad idrottslärare och som 

undervisar både i grundsärskolan och i grundskolan. Kalle är inte utbildad 

speciallärare men har flera specialpedagogiska utbildningar. Idag undervisar Kalle 

idrott för grundsärskolan årskurserna 1-6, träningskolan årskurserna 1-6 och 

grundskolan årskurserna 4-6.  

• Den femte läraren är Lisa som även hon är relativt nyexaminerad idrottslärare. Lisa 

har läst flera specialpedagogiska utbildningar och läser nu till ytterligare kurser för att 

bli behörig speciallärare. Lisa undervisar idag idrott och hälsa för träningsskolan 

årskurserna 1-9. 



Hanna Fors  ID002A 
 
 

19 
 

Följande urval ger studien snarare ett djup än bredd. Studien kan inte överföras till en hel 

population men urvalet bidrar till en djupgående och mer detaljerad beskrivning av 

idrottslärarnas erfarenheter av momentet dans i grundsärskolan.  

6.3 Etiska överväganden 

För att kunna säkerställa så att undersökningen har gått rätt till och att ingen ska komma till 

skada, varken fysiskt eller psykiskt, krävs etiska överväganden.  I min studie har jag valt att 

utgå ifrån Vetenskapsrådets fyra etiska grundprinciper; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla 

informationskravet skickades ett mail ut, se bilaga 2, till samtliga berörda lärare innan 

intervjutillfället. I mailet förklarades studiens syfte, tillvägagångssätt samt lärarnas rättigheter. 

Vid själva intervjutillfället tillfrågades även lärarna om de hade tagit del av informationen i 

mailet samt om de hade några frågor. Samtyckeskravet fullföljdes då lärarna både skriftligt på 

mail och muntligt vid intervjutillfället fick lämna sitt samtycke om att delta i studien. Lärarna 

fick även information, både skriftligt och muntligt, om att de när som helst under studiens 

gång hade rätt att avsluta sin medverkan. Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär 

konfidensialitetskravet att all information som samlas in under studien ska behandlas 

konfidentiellt och inte lämnas ut till obehöriga. Med tanke på detta förekommer inga riktiga 

namn i uppsatsen, varken på de deltagande lärarna eller på de skolor som de arbetar på. De 

namn som förekommer i uppsatsen är därför fiktiva. Samtliga intervjuer har även spelats in 

och alla lärare tillfrågades, både skriftligt och muntligt, innan intervjutillfället om detta var 

godkänt. Lärarna fick det även förklarat för sig att ljudfilen enbart är till syfte att underlätta 

för mig i mitt arbete samt att de kommer att raderas då uppsatsen är klar. Vetenskapsrådets 

sista etiska grundprincip är nyttjandekravet vilket innebär att studien inte får användas i annat 

ändamål än för studien syfte. Samtliga lärare i studien har tagit dela av information där detta 

har förklarats.  

6.4 Kvalité 

I all forskning ställs det krav på att den är genomförd och framställd på ett sätt som visar god 

kompetens och hög kvalité (Bryman, 2008). För att stärka kvalitén i min studie har jag försökt 

att beskriva mitt tillvägagångsätt i studien på ett så tydligt och noggrant sätt som möjligt. Det 

vill säga att jag försökt beskriva studiens genomförande, datainsamlingsmetod, urvalskriterier, 

analysförfarande etc. på ett så tydligt sätt som möjligt. Jag har även försökt vara tydlig i min 
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framställning av resultat, diskussion och slutsats. Bryman (2008) menar att en tydlig struktur 

och ett väl beskrivet tillvägagångsätt stärker en studies pålitlighet, det vill säga dependability. 

Då min studie strävar efter att få djup snarare än bredd i resultatet är det svårt att generalisera 

resultatet av studien till en hel population. Detta kan också göra det svårt att stärka 

undersökningens överförbarhet, det vill säga transferability. Bryman (2008) menar dock att en 

tydlig förklaring av forskningsprocessen gör att överförbarheten stärks och säkerställs även i 

kvalitativa studier (Bryman, 2008).  

För att stärka kvalitén ytterligare i min studie har jag jämfört tillvägagångsättet i min studie 

med tillvägagångsättet i liknande studier för att på så vis se om de överensstämmer. Bryman 

(2008) menar att en sådan jämförelse stärker en studies trovärdighet, det vill säga credibility. 

För att stärka trovärdigheten ytterligare har jag i min undersökning försökt säkerställa att valet 

av datainsamlingsmetod, urvalskriterier och analysmetod överensstämmer och svarar upp mot 

studien syfte och frågeställningar. Detta menar Hassmén och Hassmén (2008) kallas för 

rigor.   

För att styrka och bekräfta mina tolkningar i resultatet har jag valt att använda mig av 

relevanta citat från intervjutranskripten. På detta sätts menar Bryman (2008) att studiens 

möjlighet att styrka och bekräfta stärks, det vill säga confirmability.  

6.5 Analysförfarande 

Vid mitt analysförfarande har jag tagit inspiration ifrån Hassméns och Hassméns (2008) 

kvalitativa innehållsanalys. De anser att detta är en fruktbar analysmetod vid kvalitativa 

studier. Deras analysförfarande består av fyra steg, men i linje med Layder (1998) anser jag 

att analysförfarandet påbörjas redan under transkriberingsprocessen då min bearbetning av 

texterna inleds. Under hela analysförfarandet har återkoppling till uppsatsens syfte och 

frågeställningar gjorts för att säkerställa studiens kvalité. Förutom återkoppling till uppsatsens 

syfte och frågeställningar har även teorin väglett analysen. Lärarnas didaktiska utmaningar 

har stått i fokus för att på så vis se hur dessa utmaningar påverkat lärarnas val av innehåll och 

arbetsmetoder, och därmed lärarnas meningserbjudande till eleverna. Nedan följer en mer 

ingående presentation av de analytiska steg som jag utgått ifrån i mitt analysförfarande.  

Steg ett innebar att samtliga transkriberingstexter genomlästes för att på så vis få en 

helhetsbild av materialet. Här markerades även lärarnas utsagor som ansågs vara relevanta för 
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uppsatsens syfte och frågeställningar. Då resultatet nedan redovisas efter uppsatsens 

frågeställningar gjordes olika markeringar beroende på vilken frågeställning utsagorna 

tillhörde. 

Det andra steget av analysen innebar att de relevanta delarna från transkripttexterna 

genomlästes ytterligare för att finna och identifiera betydelsefulla påståenden som kunde 

relateras till studiens syfte och frågeställningar. Dessa påståenden kallar Hassmén och 

Hassmén (2008) för koder. Koderna som identifierades användes för att organisera och lyfta 

fram det väsentliga ur lärarnas didaktiska val vid dansundervisningen. Detta kallar Hassmén 

och Hassmén (2008) för meningsinnebörd. Exempel på en kod som identifierades var hur 

lärarna beskrev elevgrupperna i grundsärskolan som ytterst heterogena, vilket skapade en 

didaktisk utmaning för lärarna vid dansundervisningen. Meningsinnebörden i denna kod blev 

att lärarnas val av innehåll och arbetsmetoder påverkades av denna didaktiska utmaning. 

Lärarna beskrev hur det var nödvändigt att individanpassa undervisningen efter varje elevs 

unika förutsättningar och valde då att främst använda en friare form av dans som inte innehöll 

specifika dansstilar eller stegkombinationer. Här blev sedan studiens teori behjälplig för att 

kunna fördjupa analysen. Lärarnas didaktiska val vid dansundervisningen analyserades utifrån 

vilket meningsinnehåll de erbjöd eleverna, dvs. elevernas meningserbjudande. I exemplet 

ovan påverkade lärarnas didaktiska val elevernas meningserbjudande i form av att de fick 

möjlighet att förstå och uppleva dans som en fri uttrycksform utan specifika dansstilar eller 

stegkombinationer.  

I det tredje steget av analysförfarandet organiserades och lades olika koder ihop för att skapa 

övergripande och relevanta kategorier som beskriver lärarnas erfarenheter av dans. Ur 

exemplet ovan ser vi hur kategorin ”Fri dans” skapades. Kategorierna i sin tur organiserades 

sedan efter uppsatsens frågeställningar och presenteras som underrubriker till varje 

frågeställning.   

Det fjärde steget av analysen var att läsa igenom de transkriberade texterna igen för att på så 

vis återkoppla det framtagna resultatet till den ursprungliga texten. En jämförelse av resultatet 

och den ursprungliga texten skedde för att urskilja eventuella likheter och skillnader som kan 

stärka eller revidera meningsinnebörden i de framtagna kategorierna. I detta steg valdes även 

relevanta citat ut från det empiriska materialet. Citaten är till för att stärka och bekräfta det 

som lyfts fram och därmed stärka studiens kvalité då citaten hjälper till att visa att det 

framtagna resultatet inte är taget ur luften.  
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7. Resultat  
Uppsatsens syfte är att undersöka idrottslärares didaktiska val i relation till dansundervisning i 

grundsärskolan. I den här delen av uppsatsen kommer studiens resultat att presenteras. 

Uppsatsens frågeställningar har används som rubriker i resultatet för att på så vis besvara 

frågorna på ett tydligt sätt. Resultatet kommer alltså presenteras efter uppsatsens följande 

frågeställningar: ”Vilket innehåll använder idrottslärare vid momentet dans i 

grundsärskolan?”, ”Hur bedriver idrottslärare dansundervisningen i grundsärskolan?” samt 

”Varför undervisar idrottslärare dans i grundsärskolan?”. Till varje frågeställning har lärarnas 

erfarenheter organiserats i kategorier som agerar underrubriker till frågeställningarna. 

Generellt visar studiens resultat att idrottslärarna är positiva till dans i grundsärskolan men att 

dansundervisningen medför olika didaktiska dilemman som lärarna ställs inför och som 

påverkar valet av innehåll och arbetsmetoder. 

7.1 Vilket innehåll använder idrottslärare vid dansundervisningen i 

grundsärskolan?  

Av det innehåll som idrottslärarna beskriver att de använder sig av vid undervisningen av 

dans kunde två kategorier urskiljas, ”Fri dans” och ”Styrd dans”. I kategorin ”Fri dans” 

förknippas undervisningsinnehållet med en friare form av rörelser till musik. Här används 

inga specifika danssteg, turer eller dansstilar. I kategorin ”Styrd dans” däremot förknippas 

undervisningsinnehållet med specifika danssteg, turer och dansstilar. Den här kategorin 

innefattar det som traditionellt brukar ses som dans. Nedan kommer idrottslärarnas val av 

innehåll i relation till momentet dans att presenteras utifrån dessa två kategorier. 

7.1.1 Fri dans 

Gemensamt för lärarna i studien är att de uppger att elevgrupperna i grundsärskolan är ytterst 

heterogena då eleverna befinner sig på olika nivåer både fysiskt och intellektuellt. Det här 

medför ett didaktiskt dilemma för lärarna då innehållet i undervisningen måste anpassas 

utifrån varje elevs egna förutsättningar. För att lösa detta dilemma när det kommer till 

dansundervisningen väljer majoriteten av lärarna en friare form av dans. Lärarna anser att den 

friare dansen skapar en större frihet för eleverna och möjliggör att de kan röra sig till musiken 

efter sina egna förutsättningar då de inte behöver rätta sig efter specifika steg eller 

stegkombinationer. Lärarna menar därför att särskoleeleverna generellt har lättare att ta till sig 

en friare dansform än den uppstyrda med koreograferade stegkombinationer. Kajsa beskriver 
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det så här: ”Jag jobbar främst med rörelser till musik, det är lite mer fritt liksom för eleverna 

själva och det underlättar när man har särskoleelever”. I linje med Kajsas erfarenheter av dans 

i grundsärskolan menar Kalle följande:  

Så som jag jobbar har de mycket fri dans, det är inte så mycket uppstyrt. Vi har haft några 

danser där de fått lära sig steg och så men det tycker jag blir ganska svårt för dem på många 

sätt. Så jag brukar jobba med rörelser till musik mycket mer än vad jag jobbar med rena 

danser (Kalle).  

Citaten ovan visar hur Kajsa och Kalle hellre väljer att beskriva undervisningsinnehållet i 

form av rörelser till musik snarare än dans. Detta är något som genomsyrar majoriteten av 

lärarnas undervisningsinnehåll när det kommer till dans i grundsärskolan. De flesta lärare 

väljer i större utsträckning att använda ett bredare begrepp som innefattar en friare form av 

rörelser till musik snarare än rena danser.   

Vidare uppger majoriteten av lärarna att de i stor utsträckning väljer ett undervisningsinnehåll 

där någon form av rörelser till musik är inkluderat.  Lärare uppger att det sker näst intill någon 

gång varje vecka. Specifika danser med särskilda stegkombinationer och turer förekommer 

mer sparsamt i undervisningen. Anledningen till att den friare dansformen får en så stor plats i 

undervisningsinnehållet är just för att lärarna anser att det är ett bra innehåll som möjliggör att 

eleverna kan delta utefter sina egna förutsättningar. Lisa menar:  

Jag tycker att dans ger eleverna stora möjligheter. Rörelser till musik gör det ju möjligt att 

komma åt det fria. Liksom det finns inget rätt och fel utan de kan göra vad som helst och 

det är fortfarande dans eller rörelser till musik. Och det tänker jag också är viktigt för att… 

alltså vi har ju elever på väldigt olika nivåer och då är allas uttrycksform rätt. Det finns 

ingenting som är dåligt liksom, utan allt är bra och en uttrycksform (Lisa). 

I citatet framgår hur läraren använder dansen som ett innehåll där eleverna får möjlighet att 

uttrycka sig fritt och där ingen sätter begränsningar på vad som är rätt eller fel. Lärarnas 

dilemma med de heterogena elevgrupperna kan då lösas eftersom alla elever kan utföra en 

friare form av dans efter sina egna förutsättningar.  

Vidare uppger lärarna att det kan vara svårt att motivera särskolelever till fysisk aktivitet. 

Därför ställs idrottslärarna inför en didaktisk utmaning då valet av undervisningsinnehållet 

måste höja elevernas motivation till fysisk aktivitet. Flera av lärarna framhäver specifikt Just 

Dance som ett centralt innehåll i dansundervisningen som möjliggör en ökad motivation för 

fysisk aktivitet hos eleverna. Just Dance är ett danstv-spel som spelas i Wii. Det finns även 
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flera klipp av Just Dance upplagda på YouTube som gör att lärare kan använda spelet utan att 

ha konsoller. Spelet går ut på att härma och göra liknande rörelser som de gör i spelet. Lärarna 

beskriver att de både använder sig av det riktiga spelet och klipp från YouTube som de visar 

på storbildsskärm i idrottshallen. Lärarna är ytterst positiva till Just Dance då de framhäver 

hur spelet skapar rörelseglädje och får eleverna motiverade till att vilja röra på sig till 

musiken. Just Dance skulle kunna kategoriseras som en form av styrd dans eftersom elever 

följer vissa specifika danssteg. Dock valde jag att kategorisera in Just Dance som en friare 

form av dans eftersom lärarna beskrev spelet i termer av friare dans. I följande citat beskriver 

Kalle fördelarna med Just Dance samt hur han ser momentet som en friare form av dans:   

För att få in lite steg och så där använder jag mycket Just Dance. Då tittar vi på 

projektorduken och så får de härma och det tycker de är väldigt roligt och de är duktiga 

också. Det är något de känner igen och det är lätt för dem att förstå vad det handlar om. Just 

Dance är väldigt bra. Det är friare, inte så uppstyrt, eleverna kan hänga med i de steg som 

de klarar av. Men om jag skulle lära ut steg, jag har gjort det några gånger, men då tycker 

jag oftast att tempot och glädjen i lektionen försvinner (Kalle).  

Vidare uppger flera av de andra lärarna liknande erfarenheter av Just Dance som Kalle i 

citatet ovan. De uttrycker hur Just Dance skapar rörelseglädje vilket ökar elevernas motivation 

till att vilja vara aktiva på dansundervisningen. Just Dance ses även som en möjlighet för 

läraren att motivera eleverna till att utföra danssteg men på ett friare sätt än om läraren själv 

skulle lära ut dem. Flera av lärarna framhåller även hur Just Dance hjälper till att flytta fokus 

från eleverna till något annat. Sofia beskriver det på följande sätt: ”Just Dance är jättebra, då 

kan man ha det på väggen och då är det fokus på något annat och det kanske tar bort fokus 

från sig själv”. Läraren påpekar hur dansundervisningen kan vara en utmaning för elever som 

tycker att det är jobbigt och pinsamt att röra på sin kropp inför andra. Just Dance kan då ses 

som en möjlighet för dessa elever att kunna visa vad de egentligen kan då fokus flyttas från 

individen till själva spelet.  

Gemensamt för lärarna är att de framhåller hur innehållet i dansundervisningen behöver var 

tydligt då elever med en utvecklingsstörning har svårare att ta till sig undervisningen. Lärarna 

behöver då välja ett undervisningsinnehåll som är tydligt och lätt för eleverna att följa med i. 

Ett specifikt innehåll som nästintill samtliga lärare väljer att lyfta fram är dansstopp. Det 

innebär i stora drag att läraren sätter på musik som eleverna ska röra sig fritt till. När musiken 

sedan tystnar ska eleverna stå stilla. Lärarna menar att dansstopp är ett särskilt bra moment för 
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särskoleelever då det är tydligt och lätt att anpassa efter varje elevs egna förutsättningar. En 

av lärarna beskriver dansstopp så här:  

Då kör vi en mycket bra grej som är dansstopp. Den är tydlig och klar med en tydlig stanna-

fas, eller vad man ska kalla det, och en rörelse-fas. […] Den är jätte bra, man kan få in 

mycket i den (Sofia). 

Lärarna beskriver att dansstopp är en bra aktivitet som går att variera och som går att utveckla 

efter varje elevs specifika behov. Dansstopp kan också vara ett bra innehåll för att få eleverna 

att träna på olika uttrycksformer då de kan röra sig på olika sätt till musiken. Lisa ger ett 

exempel på detta: ”[…] jag brukar använda dansstopp och så säger jag till eleverna att röra sig 

som exempelvis vinden eller som solen. Jag kan också säga att de ska dansa som en glad 

person eller en ledsen person osv.”. Vidare lyfter Lisa fram att det är viktigt att låta eleverna 

använda sin fantasi för att därigenom kunna röra och uttrycka sig till musiken. Generellt sett 

visar resultatet att de lärare som främst arbetar med elever i träningsskolan bygger mycket av 

sin dansundervisning på fantasi i olika former. De menar att fantasi kan vara en hjälp till att få 

elever motiverade till att röra sig till musiken. Citatet nedan ger ett exempel på hur en lärare 

arbetar för att fantisera fram rörelser hos eleverna:  

De skulle tillexempel dansa sin morgon. Då satte jag på musik och så vaknar de, reser på 

sig, sträcker på sig, borstar tänderna och då blir det ju rörelser till musik och en form av 

dans fast man inte tänker på det (Kajsa).  

Läraren i citatet väljer att använda sig av elevernas fantasi för att locka dem till att bli mer 

motiverade och utföra rörelser de annars inte skulle ha gjort. Andra exempel på aktiviteter 

som lärarna, främst i träningsskolan, använder sig av för att få eleverna mer motiverade till 

dans är danssagor och Friskis och Svettis gympaprogram Röris. Båda dessa aktiviteter går ut 

på att eleverna lyssnar till en röst som berättar hur de ska röra sig. Eleverna får sedan fantisera 

fram rörelser utifrån det de hör vilket enligt lärarna medför att eleverna rör på sig till musiken 

utan att de själva tänker på det.  

7.1.2 Styrd dans 

Som nämnt ovan ställs idrottslärarna inför ett didaktiskt dilemma i grundsärskolan då det 

krävs att dansundervisningen präglas av ett innehåll som är enkelt för eleverna att förstå och 

som går att anpassa efter varje elevs unika förutsättningar. På grund av detta väljer 

majoriteten av lärarna i studien att främst använda sig av en friare form av dans där inga 

specifika danser eller danssteg förekommer. Samtliga lärare uppger dock att de ett par gånger 
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per termin väljer ett undervisningsinnehåll som rymmer mer uppstyrd dans. Uppstyrda danser 

förekommer i större utsträckning i grundsärskolan än i träningsskolan, och främst med de 

äldre eleverna. En av lärarna utrycker detta:  

Med de äldre eleverna försöker vi oss på lite steg också, lite dans. […] Då har jag hittat en 

väldigt bra och det är Jenka. Den är tydlig och enkel, inte svåra stegkombinationer och det 

är lite hopp och så behöver man inte hålla i varandra för det klarar inte alla av, just fysisk 

kontakt (Sofia). 

Ovanstående citat lyfter fram hur stegen i de styrda danserna bör vara enkla och tydliga för att 

eleverna ska kunna ta till sig dem. Samtliga lärare beskriver liknande erfarenheter av 

dansundervisningen i grundsärskolan vilket påverkar valet av undervisningsinnehållet. Just 

Jenka som Sofia nämner i citatet ovan är en dans som flera av lärarna specifikt väljer att lyfta 

fram som en koreograferad dans med styrda steg som används i undervisningen. Lärarna 

framhäver Jenka på grund av dess tydlighet och upprepning av steg. En annan specifik 

dansstil som flera lärare väljer att lyfta fram är Hip Hop på grund av dess tydliga takt. Kajsa 

beskriver hur hon använder sig av Hip Hop i nedanstående citat: 

När jag dansat koreograferade danser har jag valt mer åt Hip Hop-stilen. Dels för att den är 

lite lugnare och väldigt tydliga och så, men sen tycker jag att det är lättare att få med… när 

det går åt Hip Hop/Breakdance är det lättare att få med killarna […] Det behöver vara lite 

coolt om killarna ska bli motiverade till att dansa (Kajsa). 

Ur citatet kan vi se hur även Hip Hop väljs ut på grund av dess tydlighet. Ovanstående citat 

pekar även på hur Hip Hop används för att få killarna motiverade till att dansa. Flera lärare 

beskriver hur eleverna, främst killar, har en motvillig inställning till dans vilket medför en 

didaktisk utmaning för lärarna. Kajsa uttrycker sig exempelvis på följande sätt: 

 Säger du att det är dans så… det är faktiskt lite stereotypt fast man egentligen tycker att det 

kanske inte är det, men oftast får man komentarer av killarna ”usch inte dans” (Kajsa). 

Elevernas, främst killarnas i det här fallet, attityder och inställningar till momentet dans 

påverkar det innehåll som lärarna väljer att erbjuda eleverna i grundsärskolan, då lärarna 

måste göra didaktiska överväganden för att få eleverna motiverade. Dock menar flera av 

lärarna att elevernas attityder till dans oftast bara är något som de har lärt sig, dans ska vara 

tråkigt, men att när de väl kommer igång tycker de flesta eleverna att det är roligt.  

Vidare visar resultatet av studien hur de flesta lärarna i studien har provat pardans som 

undervisningsinnehåll i grundsärskolan. Lärarnas erfarenheter av pardans har varit varierande, 



Hanna Fors  ID002A 
 
 

27 
 

men de flesta av lärarna betonar det problematiska med pardans i grundsärskolan. Då eleverna 

är på så olika motoriska nivåer och eleverna generellt sätt har svårt för fysisk närkontakt 

menar lärarna att det är svårt att få till en bra lektion. Problematiken med pardans beskrivs i 

följande citat:  

Främst så tycker jag att det får bli individuell dans. Det är jättesvårt att göra pardans i 

särskolan. Eleverna har svårt för närkontakt och de tappar fokus på vad de ska göra när de 

ska dansa i par (Kalle). 

De flesta av lärarna har liknande erfarenheter av pardans i grundsärskolan och menar att det är 

problematisk då det inte går att anpassa efter varje individ på samma sätt som individuella 

danser. Flera av lärarna menar att det är lättare för eleverna att ta till sig individuella danser då 

de är mer strukturerade eftersom eleverna enbart behöver koncentrera sig på sig själv och sina 

egna steg. På grund av detta gör de flesta ett val att främst låta dansundervisningen innehålla 

individuella danser för att komma ifrån den didaktiska problematiken som pardans medför. En 

av lärarna vill dock framhäva fördelarna med pardansen, han menar:  

Sett ur särskoleperspektiv eller över huvud taget tycker jag att det är bra att kunna de 

vanliga pardanserna så att man kan gå ut och dansa. […] Jag använder dans i 

undervisningen till pardans. Jag försöker att få till de tre olika danserna bugg för den är 

lättast att dansa ute, vals för att det är den enklaste dansen och så då en form av foxstrot för 

att ha en tryckare också. Och med dem tre har jag fullt upp om eleverna ska lära sig dem, så 

det blir ju i stort sett det jag gör i dansväg (Andreas). 

Följande citat visar hur Andreas har en något annan syn på dansundervisningens innehåll i 

grundsärskolan än de övriga lärarna. Han väljer att näst intill enbart ägna sig åt pardans då han 

ser ett värde i att eleverna ska kunna dansa tillsammans. Andreas motiverar sitt val av pardans 

genom nedanstående citat:  

För barn i särskolan är det svårt med fritidsaktiviteter. Dans är en av få fritidsaktiviteter 

som de kan utföra då det anordnas länsdanser2 varje månad. Kan man då dansa ger det en 

bättre självkänsla och högre status (Andreas). 

Andreas poängterar det sociala i att lära sig pardans och att det hjälper eleverna till att få en 

bättre självkänsla. Vidare förklara han att det gäller att jobba upprepande gånger med pardans 

för att eleverna ska kunna ta till sig den och upptäcka att det inte är så farligt med närkontakt. 

Andreas menar att det oftast inte brukar vara några problem för eleverna att dansa i par men är 

                                                 
2 Länsdanser är dans till livemusik som FUB anordnar för ungdomar och vuxna med en utvecklingsstörning.  
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det någon som absolut vägrar kan den få träna på stegen själv. Vidare påpekar Andreas att han 

skulle vilja lägga lite mer tid på dans för att kunna få med ett annat innehåll än just pardans. 

Dock menar han att han inte har tillräckligt med kunskap för att lära ut andra danser vilket gör 

att han blir begränsad i sin dansundervisning. Även flera av de andra lärarna i studien 

instämmer i att de kan känna sig begränsade i sin dansundervisning på grund av bristande 

kunskaper. Lärarna menar att de skulle vilja känna sig mer bekväma i själva dansmomentet 

och att de skulle vilja lägga lite mer tid på rena danser med turer och stegkombinationer. En 

av lärarna beskriver detta: 

Dans är något som jag känner mig lite obekväm i, men som jag tycker samtidigt är roligt. 

[…] Jag skulle vilja ägna lite mer tid till rena danser och då utmana mig själv framförallt. 

För jag tror att de här eleverna kan så mycket mer än vad man tror, det är ju vi vuxna som 

sätter begränsningarna (Lisa).  

I ovanstående citat kan vi se hur det kan vara de vuxna som sätter begränsningar för eleverna, 

det vill säga att det kanske är de vuxna som väljer att se problematiken i styrda danser och 

därmed i stor utsträckning väljer bort dessa. Då lärarna känner sig begränsad i sitt urval av 

dansundervisningen påverkas det innehåll som lärarna erbjuder eleverna, det vill säga 

elevernas meningserbjudande.  

7.2 Hur bedriver idrottslärare dansundervisningen i grundsärskolan? 

Frågeställningen fokuserar på de metoder som lärarna väljer att använda sig av när de 

undervisar dans i grundsärskolan. Av resultatet från intervjuerna har tre kategorier gått att 

urskilja: ”Individuell anpassning”, ”Tydlig struktur” och ”Engagemang”. Resultatet från 

denna frågeställning presenteras med hjälp av dessa kategorier.  

7.2.1 Individuell anpassning  

Som nämnt ovan bidrar särskolans heterogena grupper till en didaktisk utmaning för 

idrottslärarna.  För att lösa denna utmaning poängterar samtliga lärare vikten av att anpassa 

dansundervisningen utefter varje elevs specifika förutsättningar. Individuell anpassning är 

viktigt för att eleverna ska kunna ta till sig dansundervisningen på bästa sätt. En av lärarna 

uttrycker:  

Jag tänker att det generellt är utmanande att det är så spretiga grupper liksom. Ja, att det 

skiljer sig så väldigt mycket mellan eleverna […] Det kan vara svårt att samla dem och göra 

en och samma sak, man får anpassa sig alltså utifrån individen hela tiden. Men det är det 

som jag tycker är roligt med särskolan, att man verkligen är tvungen att ta det ett steg 
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längre och hitta lösningar och att se möjligheter. För ser man bara det som är utmanande 

och det som är problematiskt då finns det ju hur mycket som helst. Så jag tänker att det är 

viktigt att se vad man kan göra och sen alltså, jag tycker att det är svinviktigt att verkligen 

tro på de här eleverna för de kan så himla mycket, verkligen (Lisa).  

Av citatet ovan kan vi se hur Lisa menar att det finns flera didaktiska utmaningar med 

dansundervisning i grundsärskolan, men att det är dessa utmaningar som gör det utvecklande 

att arbeta i grundsärskolan. Samtliga lärare anger liknande erfarenheter och menar att 

dansundervisningen i grundsärskolan måste bygga på anpassning. Lärarna betonar vikten av 

att välja undervisningsformer som möter elevernas unika förutsättningar för att få dem att 

utvecklas på bästa sätt. Samtidigt som att lärarna lyfter fram anpassning och att hitta 

individuella lösningar som en didaktisk utmaning menar flera av lärarna att det är tjusningen 

med att arbeta i grundsärskolan. Att komma på lösningar gör att idrottslärarna känner att de 

utvecklas. Flera av lärarna betonar vikten av att inte fokusera på alla utmaningar och problem 

som finns utan snarare fokusera på vad eleverna faktiskt kan göra. Samtidigt är detta en svår 

balansgång då lärarna inte får anpassa så att det blir för lätt men heller inte utmana eleverna så 

att de misslyckas, det ska vara precis på gränsen. Detta är något som flera av lärarna uttrycker 

som en stor utmaning med dansundervisningen, Sofia säger exempelvis:  

Gör man grejer så att de lyckas då blir de jätte positiva och nöjda och glada. Därför är det ju 

att man måste utmana dem men ändå inte för svårt så att det blir ett misslyckande. Och när 

det är tio stycken totalt olika elever så är det en utmaning för mig som idrottslärare att hitta 

de rätta grejerna. Så individuellt i grupp är bra men svårt (Sofia).  

Lärarna ställs alltså inför en didaktisk utmaning när det gäller att balansera nivån på 

dansundervisningen samtidigt som de ska individanpassa undervisningen efter varje elevs 

unika förutsättningar. Ett exempel på vilka utmaningar som lärarna kan stå inför finner vi i 

följande citat:  

Men då säger han till mig ”jag dansar här inne” och så pekar han på huvudet. Vad svarar 

man då liksom? Han hade ju hittat sin egen strategi där han körde stegen i huvudet, 

problemet var ju att jag inte fick se dem. Så ja... man möter många olika elever i särskolan. 

Så det är väldigt varierande och man får se väldigt individuellt och anpassa efter varje elevs 

förutsättningar när man ska ha dans och rörelser till musik (Sofia). 

I exemplet ovan kan vi se hur Sofia måste individanpassa sin undervisning efter elevens 

specifika behov.  De didaktiska val läraren gör när det kommer till att anpassa sin 

undervisning påverkar både undervisningsinnehållet och dess arbetsmetoder. Några exempel 
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på anpassningar som lärarna använder sig av är att eleverna kan vid ett enskilt tillfälle få visa 

upp vad de kan, anpassning av steg och rörelser görs för att alla ska ha möjlighet att kunna 

klara av dem samt lärarna väljer musik som är anpassad efter elevernas intresse. Lärarnas 

anpassning av valet av musik är något som lyfts fram som en viktig del i dansundervisningen. 

Kalle beskriver anpassning av musik på följande sätt: ”Jag försöker anpassa till sådana låtar 

som de tycker är bra och roliga, då får man ju upp mer fart tycker jag”. Att anpassa musiken 

efter eleverna är ett didaktiskt val som flera av lärarna väljer att göra på grund av att de, precis 

som Kalle, upplever att eleverna blir mer aktiva om det spelas musik som de gillar. Flera av 

lärarna väljer även att låta eleverna själva önska låtar som ska spelas vid danstillfället. Detta 

ses som en lösning för lärarna att få eleverna mer motiverade och aktiva underlektionen.  

7.2.2 Tydlig struktur   

Elever med en utvecklingsstörning har svårare för att ta in och lära sig saker. De har även 

generellt svårt för att ta in flera olika saker samtidigt. För att underlätta för eleverna i deras 

lärprocess när det gäller momentet dans nämner samtliga lärare därför att de anpassar sina 

arbetsmetoder så att undervisningen ska bli så tydlig som möjligt för eleverna. Flera av 

lärarna menar exempelvis att eleverna bör veta vad lektionen ska innehålla samt vad som 

förväntas av dem innan själva momentet drar igång. Detta menar lärarna skapar trygghet hos 

eleverna då de kan fokusera på lektionens innehåll istället för att undra vad som kommer här 

näst. Sofia ger ytterligare ett exempel på hur hon tydliggör sin dansundervisning:  

[…] och sen vara tydlig när man genomför dans. Man ska ha tydliga rörelser och gärna 

skriva upp på tavlan vilka danser och vad vi ska göra. Jag använder även bilder och 

förtydligar, allt som är tydliggörande pedagogik är jättebra. Det förenklar för eleverna då 

man med alla möjliga sinnen kan ta in hur vi ska göra (Sofia).  

Vidare beskriver flera av lärarna hur de tar hjälp av musik för att tydliggöra och underlätta för 

eleverna. Lärarna väljer musik som har tydlig takt och som inte går för snabbt. De nämner 

även hur de väljer att förenkla steg och stegkombinationer för att göra det extra tydligt för 

eleverna, Andreas beskriver det på följande sätt: 

Man få försöka hitta förenklingar som gör det tydligt för eleverna. Jag har tillexempel tagit 

bort stegen som man en gång i tiden lärde sig i bugg. Så nu får eleverna bara försöka hålla 

takten och trampa i takt, det blir enklare och tydligare för eleverna (Andreas).  

Samtliga lärare i studien har liknande erfarenheter av att förenkla steg och stegkombinationer 

för att på så vis göra det tydligare för eleverna. Ett annat sätt som lärarna väljer att använda 
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sig av för att skapa tydlig struktur är att repetera rörelser flera gånger om. En av lärarna 

förklarar: 

Just att man repeterar och kör samma upplägg flera lektioner i rad skapar struktur och 

trygghet hos eleverna. Av flera års erfarenhet vet jag att eleverna känner sig trygga om de 

får kontinuitet i undervisningen (Sofia).  

Samtliga lärare uppger att kontinuitet är extra viktigt i särskolan då eleverna behöver längre 

tid på sig att lära in olika moment. Därför uppger lärarna liknande erfarenheter om att det är 

viktigt att vara uthållig och låta eleverna få prova flera gånger. Kajsa beskriver detta:  

Jag skulle säga att man måste jobba enkelt och göra mycket samma. Så att de får prova en 

gång och sen kommer det igen och igen så att eleverna får kontinuitet och känner att de 

lyckas (Kajsa). 

Flera av lärarna beskriver hur de har näst intill identiska danslektioner flera gånger i rad för 

att på så vis skapa en tydlig struktur. Lärarna menar att det kan ta några lektioner innan 

eleverna har tagit in vad de ska göra och därför är upprepning viktigt för att eleverna ska 

kunna få känna att de lyckats.  

7.2.3 Engagemang 

Gemensamt för lärarna i studien är att det anser att dans inte är det enklaste momentet att 

genomföra i grundsärskolan då lärarna behöver göra flera didaktiska överväganden. För att 

momentet dans ska bli lyckat krävs planering och ett stort engagemang från lärarna. Kajsa 

beskriver detta i nedanstående citat:  

Det är klart att alla moment kräver planering och engagemang men inte i lika stor 

utsträckning som dans. Det måste vara så mycket mer så mycket extra. Det krävs planering 

i låtval så att de passar eleverna och om jag ska undervisa specifika steg måste jag vara 

förberedd. Sen måste man alltid ha en plan B, ifall dansen inte fungerar måste jag ju ha 

något annat som de kan göra (Kajsa). 

Kajsas erfarenheter går i linje med de övriga lärarnas erfarenheter av dans i grundsärskolan. 

Lärarna menar att dans kräver mycket planering då låtval ska göras och danssteg ska tränas in. 

Lärarna beskriver hur en plan B är nödvändigt att ha när de ska lära ut dans. Då eleverna 

befinner sig på olika nivåer intellektuellt och har varierade motoriska förutsättningar kan ett 

lektionsinnehåll fungera bra för vissa elever medan det fungerar mindre bra för andra. Därför 

krävs att läraren kan vara flexibel och ha en plan B att ta till om så behövs. 
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Majoriteten av lärarna lyfter även fram att det är viktigt att de bjuder på sig själva när de 

undervisar i dans. Är lärarna med och engagerar sig i dansundervisningen ökar även elevernas 

motivation till momentet. Då det ofta är annan personal utöver idrottsläraren under 

idrottslektionerna poängterar även flera av lärarna att det är ytterst viktigt att även de bjuder 

på sig själva och visar att dans är roligt. Utstrålar de en känsla över att de tycker att 

dansmomentet är jobbigt och pinsamt smittar det av sig till eleverna. Lisa uttrycker detta på 

följande sätt:  

Det är ju det jag menar att det beror på vilken personal man har med. Är det med några som 

är med och verkligen bjuder till eller om det är några som tycker att det här är lite jobbigt 

och blir nervös och tycker att det är jobbigt för sin egen del. Då märker man ju jätte skillnad 

på eleverna, för är det personal som bjuder till och engagerar sig så smittar det ju av sig. Så 

är det ju överallt men kanske extra mycket hos oss (Lisa). 

Citatet ovan visar hur lärarnas engagemang är ytterst viktigt för att motivera eleverna till att 

vilja dansa. Är inte läraren eller den personal som är med under lektionen engagerade och 

bjuder på sig själva då blir heller inte eleverna engagerade.   

Vidare poängterar en av lärarna hur hon skulle vilja ha mer fortbildning inom dans som är 

specifikt riktad till särskoleelever. Hon menar att det skulle göra att lärare i grundsärskolan bli 

mer trygga och där med kan utstråla mer självsäkerhet i dansundervisningen. Läraren menar 

överlag att det finns sparsamt med material som riktar sig speciellt till grundsärskolan. Hon 

beskriver det så här:  

Jag skulle önska att det fanns mer material specifikt utformat för särskolan. Nu om jag går 

en fortbildning i dans får jag alltid ta det och göra om och anpassa till särskolan. Det är 

synd att det inte finns, och så är det ju med allting, man får ju ta det som är tänkt till 

grundskolan och göra om till sitt eget koncept (Kajsa).  

Följande citat visar på hur fortbildning inom dans hade kunnat underlätta för lärarna att göra 

sina didaktiska val när det kommer till innehåll och arbetsmetod vid dansundervisningen i 

grundsärskolan.   

7.3 Varför undervisar idrottslärare dans i grundsärskolan?  

Den här frågeställningen fokuserar på syftet med dansundervisningen i grundsärskolan. 

Lärarna har ett uppdrag gentemot kursplanen att de ska undervisa i dans och det är en viktig 

anledning till varför lärarna bedriver dansundervisning.  Uppmärksamheten i följande resultat 
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kommer dock riktas mot hur lärarna legitimerar dansundervisningen utöver att det står med 

som en central del i kursplanerna. Vid en sammanställning av lärarnas syfte med 

dansundervisningen kunde fyra kategorier urskiljas; ”Att utveckla rörelseglädje”, ”Att 

utveckla motoriska färdigheter”, ”Att utveckla intellektuella förmågor” samt ”Att utveckla 

sociala förmågor”.  

7.3.1 Att utveckla rörelseglädje 

Det som samtliga lärare betonar som den viktigaste anledningen till att de undervisar i 

momentet dans är att dansen utvecklar en rörelseglädje hos eleverna. Det framgår tydligt att 

lärarna använder dansen som ett didaktiskt hjälpmedel för att få eleverna till att bli mer 

motiverade till fysisk aktivitet då de anser att dans och rörelse till musik skapar glädje. Flera 

av lärarna beskriver hur elevernas rörelseglädje är viktigare än kvalitén i själva rörelserna. En 

av lärarna utrycker detta på följande sätt:  

Först och främst vill jag förmedla rörelseglädje. För de här eleverna tycker jag att det 

viktigaste är inte att lära sig danssteg och att lära sig allt utantill och sådana saker, utan jag 

tycker det är mer viktigt att de lär sig har roligt och röra sig till musik […] Sen tycker jag 

att kvalitén under lektionen är mindre viktig, utan att det finns en rörelseglädje och en 

glädje i aktiviteten, då är det lyckat (Kalle).  

I linje med Kalle uttrycker samtliga lärare liknande erfarenheter av dansundervisningen. Som 

nämnt ovan ställs lärarna inför en didaktisk utmaning med att få eleverna att bli motiverade 

till att röra på sig. Flera av lärarna utrycker hur de då använder dansen som ett hjälpmedel för 

att lösa denna utmaning då lärarna menar att dansen kan motivera eleverna till att vara mer 

fysiskt aktiva. En av lärarna uttrycker:  

Men jag kan tycka att det bästa är ju om man kan få eleverna att bli sugna på att röra sig, bli 

motiverade och känna glädje med hjälp av musik. Musik gör ju att eleverna blir mer 

taggade och motiverade till att röra på sig vilket jag ser som en stor fördel (Sofia). 

Ur citatet kan vi se hur läraren använder dansen som en motivationshöjande aktivitet då det 

bidrar med rörelseglädje hos eleverna.   

Vidare går det att uppfatta hur vissa av lärarna använder dans för att träna upp elevernas 

självkänsla då de vill skapa en känsla av glädje i att kunna röra sin kropp. Lärarna beskriver 

hur vissa elever kan tycka att det är jobbigt att röra på sin kropp inför andra och att dansen då 

kan hjälpa till att träna upp elevernas självkänsla gentemot sin kropp. Lisa sammanfattar detta 

då hon utrycker: ”Jag vill att eleverna ska trivas med att röra på sina kroppar, att det ska gå 
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bra och att de inte tycker att det är obehagligt. Så det vill jag träna på med hjälp av dansen”. 

Samtidigt menar andra lärare att just särskoleelever är minder känsliga för vad andra ska 

tycka och tänka om dem när de ska dansa än vad andra elever är. Sofia uttrycker:  

Alltså det är ju det här medryckande liksom, vi som inte har en utvecklingsstörning kanske 

börjar tänka på alla grejer runtomkring liksom som hindrar oss. Men många i särskolan har 

inte det utan det är bara glädje och möjligheten att röra på sig och sin kropp liksom. Så jag 

tror att det är extra bra med dans eller rörelser till musik i särskolan (Sofia). 

Lärarnas skilda erfarenheter av dansundervisningen visar återigen att elevgrupperna i 

grundsärskolan är heterogena. En del elever tycker att det är jobbigt att dansa och röra på sig 

medan andra bara tycker att det är medryckande och känner en glädje i själva rörelsen. 

Gemensamt för lärarna är dock att de vill utveckla en rörelseglädje för samtliga elever oavsett 

inställning till dansmomentet.  

7.3.2 Att utveckla motoriska färdigheter 

Samtliga lärare utrycker hur de med fördel använder sig av momentet dans för att utveckla 

elevernas koordination och motoriska färdigheter. Som nämnt ovan har elever i 

grundsärskolan generellt svårt med motoriken, vilket medför att de i allmänhet är mindre 

fysiskt aktiva både när det kommer till skolan och på sin fritid. Därför betonar flera av lärarna 

vikten av att utveckla elevernas motoriska färdigheter och då ger dansundervisningen en 

möjlighet att utveckla dessa förmågor. En av lärarna uttrycker: 

Jag vill generellt, i all min undervisning, arbeta med elevernas motoriska utveckling då 

elever i särskolan generellt har lite svårt med motoriken och koordinationen. Så jag tänker 

att dansen är ett bra hjälpmedel till att lura eleverna till att göra rörelser de annars inte 

tycker är så kul (Lisa). 

Lisa nämner i citatet ovan hur hon använder dansen som ett hjälpmedel för att låta eleverna 

träna på rörelser som de annars inte skulle göra. Flera av lärarna uttrycker liknande 

erfarenheter då de menar att dansen möjliggör utveckling av elevernas koordination och 

motoriska färdigheter som annars skulle vara svårt att genomföra i andra moment då eleverna 

inte känner samma motivation. Kalle menar: 

Sen är det ju att man får koordination genom dansen. Dansen möjliggör även att eleverna 

får utveckla sina motoriska färdigheter på ett sätt som de annars kanske inte skulle göra. 

Dans och rörelser till musik gör ju att eleverna lockas att utföra rörelser som de annars 

kanske inte skulle göra då dansen bidrar till rörelseglädje vilket är motivationshöjande för 

eleverna (Kalle). 
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Återigen lyfts dansens rörelseglädje som en fördel, men i det här fallet kopplas den ihop med 

att den bidrar till att motivera eleverna till att utföra rörelser som bidrar till en motorisk 

utveckling.  

7.3.3 Att utveckla intellektuella förmågor 

Som nämnt ovan krävs att idrottslärarna i grundsärskolan väljer undervisningsinnehåll och 

arbetsmetoder som går att anpassa efter varje individs unika förutsättningar. Lärarna ser då 

dansen som ett bra moment i undervisningen eftersom det går att anpassa efter varje elev och 

alla kan delta oavsett förutsättningar. Näst intill samtliga lärare väljer att just legitimera 

dansundervisningen på detta sätt då de anser att dansen medverkar till att alla elever får 

möjlighet till röra på sig till musiken då ingenting är rätt eller fel. En av lärarna beskriver: ”De 

får använda sina egna rörelser och så och då blir det ingen press på dem. Alla kan vara med 

utefter sina egna förutsättningar” (Kalle). Flera av lärarna har liknande erfarenheter som Kalle 

och väljer därför att ha dans och rörelser som ett kontinuerligt inslag i undervisningen.  

Vidare menar flera av lärarna att dansen möjliggör en bekväm uttrycksform för eleverna, 

Sofia menar:  

Det är ju att det får utrycka sig, för många på ett bekvämt sätt. Och det är ju bra med dans, 

det är härligt. Alla kan delta oavsett förutsättningar och det är ju medryckande liksom och 

skapar glädje (Sofia). 

Vidare menar Sofia att eleverna får möjlighet att träna på att fantisera då de får uttrycka sig 

fritt i dansen. Elevernas förmåga att utveckla sin fantasiförmåga är något som flera lärare, 

främst de som arbetar i träningsskolan, framhäver som en fördel med dansundervisningen. De 

menar att fantasin hjälper elevernas intellektuella utveckling. En av lärarna uttrycker följande: 

Dansen ger möjlighet till att öva på att kunna ta eget initiativ och kunna fantisera. Alltså det 

metakognitiva utanför det precis fysiska som man gör eller det man kan ta på… Att man 

kan se bortom det, och då ser jag dansen som en möjlighet att verkligen kunna träna de 

förmågorna (Lisa).  

Lisa menar att dansen ger eleverna en möjlighet att kunna utveckla sina intellektuella 

förmågor då de får träna på att se bortom det som fysiskt går att göra eller ta på. Flera av 

lärarna menar att eleverna i grundsärskolan har svårt för att just fantisera och ser då dansen 

som ett sätt att öva på dessa förmågor. Kajsa uttrycker:  
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Jag vill träna upp elevernas förmåga att fantisera genom dans. Vissa elever i särskolan har 

jättebra fantasi och kan bara hitta på vad som helst, men många har väldigt svårt och tycker 

att det är jätte svårt. Och då ser jag dansen som en stor möjlighet att öva upp detta på, just 

att eleverna ska träna på att uttrycka sig på olika sätt (Kajsa).  

Både Lisa och Kajsa betonar vikten av att eleverna ska få möjlighet att utveckla sina 

intellektuella förmågor och ser då dansen som en stor möjlighet till detta.  

7.3.4 Att utveckla sociala förmågor 

Att utveckla elevers sociala förmågor lyfts fram som en viktigt bakomliggande legitimering 

av dansundervisningen hos främst en av lärarna. Några av de andra lärarna nämner att 

dansundervisningen bidrar till social utveckling hos eleverna men framhäver inte det som den 

viktigaste fördelen med dans. Andreas som betonar dansens möjligheter till social utvecklig 

hos eleverna beskriver:  

Pardans ger eleverna möjlighet till social träning. Dels i paret som dansar och dels i 

förhållande till omgivningen. […] För barn i särskolan är det svårt med fritidsaktiviteter. 

Dans är en av få fritidsaktiviteter som de kan utföra då det anordnas läsdanser varje månad. 

Kan man då dansa ger det en bättre självkänsla och högre status och de ger även eleverna 

en social utveckling då (Andreas). 

Andreas påpekar hur pardans utvecklar elevernas interaktion till varandra och sin omgivning. 

Han använder dansen som en sätta att utveckla elevernas självkänsla och menar att dansen 

hjälper eleverna att kunna aktivera sig utanför skolan. Andreas menar också att elever i 

grundsärskolan generellt har svårt för fysisk närkontakt och att dans möjliggör ett sätt för 

eleverna att träna detta på. En av de andra lärarna uttrycker liknande erfarenheter: ”Även fast 

pardans är väldigt svårt i särskolan möjliggör det ju att eleverna får träna på sin sociala 

förmåga och vara fysisk nära någon annan” (Sofia).  

Det framgår tydligt att se hur elevernas sociala förmågor främst lyfts fram i den styrda dansen 

och då specifikt pardans. Elevernas sociala förmågor nämns inte då lärarna pratar om den 

friare formen av dans.  

7.4 Sammanfattning av resultatet 

Överlag har resultatet från studien visat att idrottslärares erfarenheter av dansundervisningen i 

grundsärskolan är positiva. Dans är något som förekommer i stor utsträckning i 

idrottsundervisningen. Dock visar resultatet att dansundervisningen medför olika utmaningar 
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vilka påverkar de didaktiska val som lärarna gör. Det går tillexempel att urskilja hur lärarna 

främst väljer ett innehåll som präglas av en friare form av dans, där inga specifika dansstilar 

eller stegkombinationer förekommer. Lärarna menar att elevgrupperna i grundsärskolan är 

ytterst heterogena vilket gör att undervisningen måste anpassas efter varje elevs unika 

förutsättningar. Den friare formen av dans ses därför som mer lämplig då eleverna får 

möjlighet att röra och utrycka sig fritt till musiken efter sina egna förutsättningar. De 

uppstyrda danserna med specifika stegkombinationer och dansstilar förekommer mer 

sparsamt i undervisningen, men samtliga lärare uppger att det utför styrda danser ett par 

gånger per termin. Lärarna betonar att det är viktigt att alla steg som lärs ut ska vara tydliga 

och inte för invecklade så att samtliga elever har möjlighet att kunna ta in undervisningen. 

Lärarna menar även generellt att individuella danser passar bättre då många elever har svårt 

med fysisk närkontakt och då individuella danser är lättare att individanpassa. 

När lärarna ska undervisa dans i grundsärskolan betonas individuell anpassning, tydlig 

struktur och engageman som viktiga metoder för att få en lyckad undervisning. Individuell 

anpassning anses viktigt för att alla elever ska känna att de lyckas oavsett intellektuella och 

motoriska förutsättningar. Då elever i grundsärskolan har svårare att ta in och lära sig saker på 

grund av sin utvecklingsstörning visar lärarnas erfarenheter att en tydlig struktur i 

undervisningen är av stor vikt. En tydlig struktur med kontinuitet i undervisningen gör att 

eleverna känner sig trygga och får lättare att ta in dansundervisningen. Resultatet av lärarnas 

didaktiska val visar även att engagemang från både idrottslärare och övrig personal i idrottssal 

är viktig för att få en lyckad dansundervisning. Är lärarna och övrig personal positiva och 

engagerade vid dansmomentet smittar detta av sig till eleverna.  

Lärarna har ett uppdrag gentemot kursplanen att de ska undervisa i dans då det står med som 

en central del i idrottsundervisningen. Bortsett från det legitimerar lärarna dansundervisningen 

i grundsärskolan med att den hjälper till att utveckla elevernas rörelseglädje, motoriska 

färdigheter, intellektuella förmågor samt sociala förmågor. Lärarna betonar hur det kan vara 

svårt att motivera eleverna i särskolan till vara fysiskt aktiva. Dansen ses då som en 

motivationshöjande aktivitet då den kan skapa rörelseglädje hos eleverna. På grund av detta 

lägger lärarna generellt mer fokus på rörelseglädje istället för själva kvalitén i rörelserna. 

Vidare uppger lärarna hur elever i grundsärskolan generellt har en lägre motorisk förmåga och 

då ses dansundervisningen som ett sätt att utveckla denna förmåga. Då eleverna rör sig till 

musiken tränar de på rörelser de annars kanske inte skulle göra, vilket göra att motoriken och 
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koordinationen utvecklas. Flera av lärarna lyfter även fram att dans kan hjälpa till att utveckla 

elevernas fantasiförmåga, det vill säga att dansen kan utveckla den intellektuella förmågan då 

eleverna få fantisera fram rörelser och uttryck till musik. Några av lärarna lyfter även fram att 

dans kan hjälpa till att utveckla elevernas sociala förmåga då de får interagera med andra 

elever. 

Sammanfattningsvis visar resultatet hur lärarna ställs inför en rad olika didaktiska utmaningar, 

vilka påverkar lärarnas val av undervisningsinnehåll och arbetsmetoder. De didaktiska val 

som lärarna väljer att göra påverkar i sin tur det meningserbjudande som lärarna erbjuder 

eleverna, vilket ska diskuteras mer ingående i nästa avsnitt.  

8. Diskussion 
I detta avsnitt kommer inledningsvis studiens resultat att diskuteras i förhållande till tidigare 

forskning. Därefter kommer det meningserbjudande som lärarna erbjuder eleverna att 

diskuteras följt av en diskussion angående studiens metodologiska tillvägagångssätt. Här 

problematiseras studiens metodologiska val och för- och nackdelar med metoden lyfts fram. 

Avslutningsvis kommer studiens kunskapsbidrag och förslag på vidare forskning att 

diskuteras följt av en sammanfattande slutsats.  

8.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen har delats upp i två delar där den första ämnar diskutera studiens resultat 

i förhållande till tidigare forskning. Därefter följer en diskussion om vilket 

meningserbjudande eleverna delges.  

8.1.1 Resultatet i relation till tidigare forskning 

I relation till forskning om dansundervisning i grund- och gymnasieskolan visar resultatet från 

den här studien att dans förekommer i mycket större utsträckning i grundsärskolan än i de 

övriga skolformerna. Lundvall och Meckbach (2008) hävdar att momentet dans ofta blir 

nedprioriterat i grund- och gymnasieskolan då fysisk träning och idrottsliga aktiviteter 

premieras. De förklarar bland annat hur både idrottslärarna och eleverna traditionellt 

förknippar undervisningen med idrottsliga aktiviteter så som exempelvis bollsport, vilket gör 

att dansundervisningen ofta hamnar i skymundan. Resultatet från den här studien visar istället 

att momentet dans har en betydande plats i idrottsundervisningen i grundsärskolan, främst den 

friare formen av dans. Jag tror inte att det finns lika starka föreställningar om vad 
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idrottsundervisningen i grundsärskolan ska innehålla som i de övriga skolformerna. I 

grundsärskolan är det istället fokus på att hitta ett innehåll som kan motivera eleverna till 

fysisk aktivitet och som går att anpassa efter varje elevs unika förutsättningar. Resultatet av 

studien visar hur lärarna anser att dansundervisningen kan bidra med båda dessa egenskaper 

och därför ses det som ett centralt innehåll i undervisningen.   

Vidare finner vi hur resultatet från studien visar på hur dansundervisningen i grundsärskolan 

skiljer sig åt från de övriga skolformerna när det kommer till val av innehåll. Forskning visar 

att dans i grund- och gymnasieskolan främst förekommer i form av imitation av dansstilar och 

danssteg eller i träningsprogram till musik, alltså styrda danser. Syftet med dansen i grund- 

och gymnasieskolan är främst att främja fysisk träning och att bevara kulturella traditioner 

(Mattsson, 2016). Resultatet från den här undersökningen visar motsatt innehåll då lärarna i 

grundsärskolan främst beskriver hur de använder sig av en friare form av dans där alla elever 

får möjlighet att röra och uttrycka sig utefter sina egna förutsättningar. Lärarna i studien lyfter 

fram hur dans och rörelser till musik skapar glädje hos eleverna vilket ökar elevernas 

motivation till fysisk aktivitet och där med även deras lärprocess. Detta resultat går i linje med 

det som Mattsson (2016) visar i sin forskning. Hon påpekar att den friare formen av dans ökar 

elevernas lärprocess då de får laborera med uttryck och röra sig till musiken utefter sina egna 

förutsättningar. Vidare visar resultatet i min studie att dans i grundsärskolan inte enbart ses 

som en aktivitet som främjar fysisk träning utan även som en aktivitet som har fler 

möjligheter än så. Lärarna lyfter fram hur dansundervisningen kan utveckla elevernas 

rörelseglädje, motoriska färdigheter, intellektuella förmågor samt sociala förmågor. Jag anser 

att lärare i grund-och gymnasieskolan skulle kunna ta lärdom från grundsärskolan när det 

kommer till dansundervisningen. De skulle kunna ta inspiration från hur lärare i 

grundsärskolan arbetar med den friare formen av dans samt hur dansen kan inkluderas på ett 

mer naturligt sätt i idrottsundervisningen.  

Vidare visar den tidigare forskningen att elever med en utvecklingsstörning är mindre 

intresserade av fysisk aktivitet jämfört med elever utan en utvecklingsstörning i samma ålder. 

Detta gör att barn och ungdomar med en utvecklingsstörning är mindre fysiskt aktiva, både på 

sin fritid och under skoltid (Sit m.fl., 2008). Lärarna som ingick i min studie uppger liknande 

didaktiska erfarenheter då de påpekar hur det kan vara svårt att motivera elever till fysisk 

aktivitet. För att få eleverna mer intresserade av fysisk aktivitet används dansen som ett 

motivationshöjande moment. Lärarna betonar hur dans och rörelser till musik är medryckande 
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och skapar rörelseglädje hos eleverna, vilket går i linje med Grönlunds (1986) forskning.  

Även hon poängterar dansen som en motivationshöjande aktivitet för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättningar. Vidare går även den här studiens resultat i linje med de resultat som 

Grönlund (1994) visar i sin forskning. Både Grönlund (1994) och lärarna i den här studien 

framhäver hur dansundervisningen gör det möjligt att utveckla fysiska, psykiska och sociala 

förmågor hos barn och ungdomar med en utvecklingsstörning. Det skulle dock ha varit 

intressant att jämföra dessa positiva effekter med andra moment i idrottsundervisningen för att 

på så vis kunna se om de positiva effekterna av dansundervisningen är unika eller om de går 

att uppnå i andra moment också.  

Generellt beskriver lärarna i studien sina arbetsmetoder när det kommer till 

dansundervisningen på ett liknande sätt som Grönlunds (1986) danspedagogik. Gemensamt 

för dessa är att de utgår ifrån att utveckla elevernas unika rörelseförmåga. Inga specifika 

dansstilar eller danssteg lärs ut, barnens rörelseglädje står i fokus. I linje med Grönlunds 

danspedagogik visar även studiens resultat att tydlig struktur och individuell anpassning är 

viktigt för att dansundervisningen ska bli lyckad. Även detta är något som jag anser att lärare i 

grund- och gymnasieskolan kan ta inspiration ifrån och föra in i sin undervisning. Jag är 

övertygad om att en tydlig struktur och individuell anpassning även är till hjälp för många 

elever i grund- och gymnasieskolan.  

Till sist kan vi se hur resultatet från denna undersökning samstämmer med de resultat som Sit 

m.fl. (2008) har fått i sin forskning. Gemensamt för dessa studier är att de visar hur lärarens 

beteende och val av undervisningsinnehåll och arbetsmetoder påverkar elevernas lärprocess. I 

min studie kan vi exempelvis se hur lärarna anser att eleverna blir mer motiverade om de 

själva är positiva och engagerade i dansundervisningen.  

8.1.2 Lärarnas meningserbjudande till eleverna 

Sett utifrån den didaktiska triangeln har den här studien främst undersökt relationen mellan 

lärare och innehåll. Lärarna har utifrån sina egna erfarenheter fått presentera hur de arbetar 

med momentet dans och vilka didaktiska överväganden av innehåll och arbetsmetoder som 

görs. Då triangelns tre hörn samverkar för att skapa en förståelse för den lärprocess som ske 

följer nu en diskussion om hur lärarnas val av innehåll och arbetsmetoder påverkar elevernas 

möjlighet att förstå och tänka kring dans, dvs. vilket meningserbjudande eleverna delges. 

Resultatet ifrån den här studien kan inte urskilja vilket meningskapande eller lärande som 
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faktiskt sker, men studien kan bidra med kunskaper om vilket meningserbjudande eleverna 

erhålls.  

Gemensamt för lärarna i studien är att de uppger att elevgrupperna i grundsärskolan är ytterst 

heterogena då eleverna befinner sig på olika nivåer både motoriskt och intellektuellt. Det här 

medför ett didaktiskt dilemma för lärarna då innehållet i undervisningen måste anpassas 

utifrån varje elevs unika förutsättningar. För att lösa detta dilemma väljer majoriteten av 

lärarna att använda sig av en friare form av dans. Den friare dansen skapar en större frihet för 

eleverna och möjliggör att de kan röra sig till musiken efter sina egna förutsättningar då de 

inte behöver rätta sig efter specifika dansstilar eller stegkombinationer. Lärarnas val av detta 

undervisningsinnehåll påverkar elevernas meningserbjudande. Eleverna får möjlighet att 

förstå och uppleva dans som en individuell uttrycksform där inget är rätt eller fel.  

Vidare uppger lärarna att det kan vara svårt att motivera särskoleelever till fysisk aktivitet. 

Därför ställs idrottslärarna inför en didaktisk utmaning då valet av undervisningsinnehållet 

måste höja elevernas motivation. För att lösa denna utmaning väljer lärarna att fokusera på 

rörelseglädjen i dansen för att på så vis höja elevernas motivation. Kvalitén i själva rörelserna 

ses som mindre viktiga, det är snarare den medryckande känslan som lärarna vill förmedla. 

Eleverna får då en möjlighet att förstå och tänka kring dans som en fysisk aktivitet där 

meningserbjudandet främst handlar om rörelseglädje och där kvalitén i rörelserna är mindre 

viktiga.  

Gemensamt för lärarna är även att de anser att elever med en utvecklingsstörning generellt 

sett har svårare med koordination och motoriken jämfört med andra elever i samma ålder utan 

en utvecklingsstörning. Detta gör att lärarna ställs inför en didaktisk utmaning vid 

idrottsundervisningen då mycket av innehållet bygger på koordination och motoriska rörelser. 

Lärarna i studien väljer dock att se möjligheterna med dansundervisningen, snarare än 

utmaningarna, och ser därför dansen som en stor möjlighet att utveckla elevernas koordination 

och motoriska färdigheter. De väljer därmed att inkludera dans som en central del i 

undervisningen. Eleverna få därför möjlighet att förstå och uppleva dans som ett naturligt sätt 

att öva sin koordination och sina motoriska färdigheter.  

Då lärarna generellt väljer att ha dans som en central del i undervisningsinnehållet och 

fokusera på rörelseglädjen snarare än kvalitén i rörelserna får eleverna möjliget förstå dansen 

som en livslång aktivitet som förknippas med glädje. 



Hanna Fors  ID002A 
 
 

42 
 

Sett utifrån tidigare forskning som gjorts på grund- och gymnasieskolan är dans som kulturell 

uttrycksform en relativ stor del av det meningserbjudande som lärarna delger eleverna 

(Mattsson, 2016).  Lärarna i den här studien betonar istället vikten av rörelseglädje och en 

motivationshöjande aktivitet som ska kunna anpassas efter varje elev, vilket gör att den 

kulturella aspekten av dansen hamnar i skymundan. Detta gör att eleverna inte får lika stor 

möjlighet att förhålla sig till dans som en kulturell aktivitet.  

8.2 Metoddiskussion 

Valet av studiens metodologiska genomförande påverkar det slutliga resultatet. Nedan följer 

en diskussion gällande den här studiens metodologiska val och genomförande samt en 

diskussion gällande andra tänkbara metoder.  

Då avsikten med uppsatsen var att undersöka idrottslärares didaktiska val i relation till 

dansundervisningen i grundsärskolan fick studien en kvalitativ inriktning. Den kvalitativa 

inriktningen gjorde det möjligt att få en mer djupgående bild av idrottslärarnas didaktiska val 

då fokus låg på några få lärares erfarenheter istället för en bred massa. Bryman (2008) menar 

att detta bidrar till att studien inte går att generalisera till en hel population men istället får 

forskaren en detaljerad bild av människors erfarenheter och upplevelser. Vid kvalitativ 

forskning är det forskaren som är instrumentet, det vill säga det är forskaren som gör 

registreringar och tolkningar av det empiriska materialet. I min studie har jag försökt i den 

mån det går att inte låta personliga värderingar och fördomar färga resultatet. Exempelvis har 

jag i min presentation av studiens resultat använt mig av relevanta citat ifrån 

intervjutransskripten för att styrka och bekräfta mina tolkningar i resultatet, detta kalla 

Bryman (2008) för confirmability.  

Som uppsatsens teoretiska utgångspunkt valdes en didaktisk teori med pragmatiska inslag. 

Teorin var behjälplig som vägledning och fördjupning av studiens analys. Teorin var även 

behjälplig vid studiens metodologiska val. Teorin har också varit behjälplig för att skapa en 

förståelse för hur idrottslärarnas didaktiska val av innehåll och arbetsmetoder påverkar 

elevernas lärande i termer av meningserbjudande.  

Vidare valdes semistrukturerade intervjuer som studiens datainsamlingsmetod som är en 

individuell intervjuform då enbart en informant deltar per intervjutillfälle. En annan tänkbar 

datainsamlingsmetod som skulle kunna ge svar på studiens syfte och frågeställningar hade 

vara det som Bryman (2008) kallar för fokusgruppintervjuer. Denna metod innebär att 
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intervjuerna görs i grupp, det vill säga att flera informanter intervjuas samtidigt. Det som hade 

varit en fördel med fokusgruppintervjuer är att de är mer tidseffektiva än vad 

semistrukturerade intervjuer är. Det som dock kan ses som en svaghet med 

fokusgruppintervjuer och som var anledningen till att jag inte valde den här metoden är att det 

finns en stor risk att lärarna som ingår påverkar varandra då de får sitta och diskutera fram 

sina svar. Min ambition var att istället få lärarnas personliga erfarenheter utan att de påverkas 

av andra lärare. De semistrukturerade intervjuerna möjliggjorde att jag fick idrottslärarnas 

egna ord och erfarenheter av deras didaktiska val vid dansundervisningen i grundsärskolan. 

Metoden möjliggjorde även att jag fick djupgående och detaljerade svar från lärarna då 

semistrukturerade intervjuer har en flexibel karaktär. Det fanns tillexempel ingen fast 

intervjuguide utan svaren som lärarna gav under intervjun kunde följas upp med 

tilläggsfrågor, vilket medförde mer detaljerade beskrivningar av lärarnas didaktiska val. 

Svagheten med en semistrukturerad intervju kan dock vara att lärarna uttrycker det som de 

tror att forskaren vill att de ska säga, istället för att ge en helt verklighetstrogen bild om hur 

det faktiskt är (Bryman, 2008). I min studie hade de intervjuade lärarna generellt ytterst 

liknande erfarenheter av dansundervisningen i grundsärskolan vilket jag anser tyder på att de 

gav en verklighetstrogen bild av verksamheten. Alternativet för att säkerställa lärarnas svar i 

intervjuerna hade varit att komplettera de semistrukturerade intervjuerna med observationer 

av dansundervisningen. Då hade en sammanlagd bild över vad lärarna säger att de gör och 

vad de faktiskt gör i verkligheten kunnat presenteras. Hassmén och Hassmén (2008) menar att 

denna teknik kallas för Metodtriangulering. Metodtriangulering stärker en studies trovärdighet 

då ett fenomen studeras utifrån olika aspekter. På grund av den snäva tidsramen för min studie 

var det dock omöjligt att hinna med att utföra olika datainsamlingsmetoder. Därför valdes den 

som ansågs vara mest lämpad för studiens syfte och frågeställningar.  

Då de semistrukturerade intervjuerna skulle genomföras gjordes ett urval för att kunna få fram 

det material som uppsatsens syfte och frågeställningar krävde. De styrkor som mitt urval 

medförde var att lärarna som intervjuades representerade fem olika skolor och fyra olika 

kommuner. Bryman (2008) menar att ett liknande urval som i min studie stärker forskningens 

kvalité då en mer verklighetstrogen bild av verksamhetsen ges då urvalet kommer från olika 

distanser. Lärarna i min studie hade även generellt liknande erfarenheter av 

dansundervisningen i grundsärskolan trots att de kom från olika skolor och kommuner, vilket 

jag ser som en styrka för studien. Ambitionen inledningsvis av uppsatsen var att studien skulle 

innefatta sex lärare, men det visade sig vara svårt att få lärare som hade möjlighet att ställa 
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upp och därför fick ambitionen sänkas till fem lärare. Nu i efterhand anser jag att en sjätte 

lärare inte hade förändrat resultatet i någon större utsträckning då majoriteten av lärarna som 

ingick i studien hade ytterst liknande erfarenheter av dansundervisningen. Något som kan ses 

som en svaghet för studiens kvalité är att urvalet kan ses som relativt brett. Lärarna i studien 

representerar hela grundsärskolan från årskurs 1 till årskurs 9 och med även inriktningen 

träningsskolan. Alternativet hade varit att specificera urvalet till exempelvis att enbart 

intervjua lärare som arbetade i grundsärskolan årskurserna 7-9. Hassmén och Hassmén (2008) 

menar att ett specificerat urval ger ett mer preciserat resultat då informanterna har likartade 

förutsättningar. Som nämnt ovan var det dock svårt att få tag på lärare som hade möjlighet att 

ställa upp och därför anser jag att det hade varit svårt att kunna ha ett så specifikt urval. Det 

urval som min studie nu vilar på ger istället en helhetsbild av hela grundsärskolan vilket kan 

ses som en styrka för studien.  

8.3 Studiens kunskapsbidrag 

Den här studien har bidragit till kunskap om hur dansundervisningen i grundsärskolan kan 

bedrivas samt vilka möjligheter och dilemman som idrottslärare ställs inför vid 

dansundervisningen i grundsärskolan. Den har även bidragit med kunskaper om hur 

idrottslärares didaktiska val påverkar elevers meningserbjudande, det vill säga lärande. Jag 

anser att dessa kunskaper är av stor vikt för både för idrottslärare som arbetar i grundsärskolan 

men också för idrottslärare som arbetar i de övriga skolformerna. Kunskaperna ifrån studien 

bidrar till att stärka medvetenheten om dansens tillgångar i skolan och det oavsett skolform. 

Det i sin tur ger stöd för lärare att kunna legitimera användningen av dans i idrottsämnet. Som 

det ser ut idag visar forskning att dans i grund- och gymnasieskolan utförs ytterst sparsamt i 

idrottsundervisningen, vilket jag anser vara bekymmersamt. Dans är en aktivitet som har 

funnits i olika former och kulturer sedan urminnes tider och har värdesatts högt av människor 

genom historien. Att dansa och röra sig till musik är en del av vårt samhälle och vår kultur. Vi 

människor samlas och förenas med hjälp av dans och rörelser, exempelvis är dansen en stor 

del vid olika fester och högtider. Detta gör att dansen får en speciell plats i vårt samhälle som 

kanske inte andra idrottsaktiviteter får. Därför är kunskaperna som den här studien ger viktiga 

för att kunna bevara och höja dansens värde i skolan.  

Vidare bidrar studien även till kunskaper om elever med en utvecklingsstörning. Det 

förekommer generellt sett ytterst lite forskning där särskolan är inkluderad. Även generellt i 

samhället har människor med en utvecklingsstörning en lägre position då de inte synliggörs i 
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samma utsträckning i samhället. Jag vill därför med hjälp av den här studien hjälpa till att 

lyfta kunskaper kring barn och ungdomar med utvecklingsstörning.  

Då forskning om dans i grundsärskolan är näst intill obefintlig finns det fortfarande många 

kunskapsluckor att forska vidare på. Därför är egentligen all vidare forskning av värde, men 

jag ska lyfta fram två specifika ingångar som jag anser att forskning bör fokusera mer på. Den 

första är att undersöka elevernas perspektiv av dansundervisningen i särskolan. Vad har 

eleverna för erfarenheter av dansundervisning i särskolan? En sådan studie hade gjort det 

möjligt att se vad eleverna egentligen tar till sig av dansundervisningen, det vill säga vilket 

meningsskapande som sker. Den andra ingången är att göra en jämförelse av 

dansundervisningen och övriga moment i idrottsundervisningen för att på så vis se hur de 

skiljer sig åt.  

8.4 Slutsats 

De slutsatser som går att dra utifrån studiens resultat är att idrottslärarna ställs inför en rad 

olika didaktiska val när det kommer till dansundervisningen i grundsärskolan. Dock visar 

studien att lärarna generellt sett är positiva till dans i grundsärskolan och att de använder 

momentet som en central del i undervisningen. Främst är det den friare formen av dans som 

präglar undervisningen då den anses vara tydligare och lättare för eleverna att ta till sig, samt 

lättare för läraren att kunna individanpassa efter varje elevs unika förutsättningar. Vidare kan 

vi se hur dansundervisningen främst används för att motivera eleverna till fysisk aktivitet då 

dansen, enligt lärarna, bidrar till rörelseglädje. Själva kvalitén i rörelserna ses som mindre 

viktiga, det är snarare den medryckande och motivationshöjande känslan som lärarna vill 

förmedla. Studien visar också att dansundervisningen medför olika didaktiska utmaningar för 

lärarna vilket påverkar deras didaktiska val av innehåll och arbetsmetoder. Ett exempel är att 

lärarna menar att elevgrupperna är heterogena vilket leder till ett didaktiskt dilemma då alla 

elever är på olika nivå både fysisk och intellektuellt.  Dessa didaktiska utmaningar påverkar 

det meningserbjudande som eleverna erbjuds. Sett utifrån tidigare forskning, på grund- och 

gymnasieskolan, är dans som kulturell uttrycksform en relativ stor del av det 

meningserbjudande som lärarna delger eleverna, vilket inte är fallet i den här studien.  Det 

meningserbjudande som eleverna istället erbjuds är möjligheten att förstå och uppleva dans 

som en individuell uttrycksform, en fysisk aktivitet, ett naturligt sätt att utveckla koordination 

och motoriska färdigheter, samt att dans kan förstås som en livslång aktivitet.  
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Kunskaperna ifrån den här studien hjälper idrottslärare att legitimera dansens värde i skolan. 

Inte minst för idrottslärare i grund- och gymnasieskolan där forskning visar att dans 

förekommer ytters sparsamt. Idrottslärare från grund- och gymnasieskolan skulle kunna ta 

inspiration från hur lärare i grundsärskolan inkluderar dansen på ett mer naturligt sätt i 

undervisningen.  
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Bilaga 1, Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

Undervisar du enbart grundsärskoleelever?  

Hur länge har du arbetat i grundsärskolan? 

Hur stora är de klasser som du undervisar i grundsärskolan? 

Hur många gånger i veckan har eleverna idrott och hälsa? 

Vilken inställning upplever du att särskoleelever har till idrottsundervisningen överlag? 

Övergripande frågeställning? 

Vilka är dina personliga erfarenheter av dans?  

Vad har du för erfarenheter av dans i grundsärskolan?  

Innehåll och metod  

Hur skulle du definiera begreppet dans i grundsärskolan? / Vad anser du ingår i 

dansundervisningen? 

Hur ofta skulle du uppskatta att ni har dans på schemat? 

Hur undervisar du dans i grundsärskolan? Metod/Upplägg? 

Vilka dansstilar använder du dig av?  

Vilken inställning upplever du att eleverna har till dansundervisningen?  

Hur gör du för att alla ska kunna vara delaktiga? 

Vad behövs för att lyckas utföra en bra danslektion i grundsärskolan? 

Är det något särskilt som du bör tanka på när du undervisar dans i grundsärskolan? 

Möjligheter/Utmaningar 

Vad vill du förmedla med dansundervisningen i grundsärskolan? / När du planerar 

dansundervisning vad vill du att eleverna ska lära sig? 

Vilka utmaningar ser du med dansundervisning i grundsärskolan?  

Vilka möjligheter ser du med dansundervisning i grundsärskolan? 

Avslutning 

Är det något ytterligare som du vill tillägga? 
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Bilaga 2, Utskick till lärarna 
 

Hej! 

Här kommer ytterligare information om studien samt dess genomförande. 

Som nämnt tidigare är syftet med min examensuppsats att undersöka idrottslärares didaktiska 

val i relation till dansundervisningen i grundsärskolan. Uppmärksamheten kommer ligga på 

dansundervisningens innehåll, arbetsmetoder samt syftet med momentet. Dina tankar och 

erfarenheter är av stor betydelse för mig i mitt examensarbete. Innehållet från intervjun 

kommer enbart användas till syfte för studien. Samtliga namn och skolor kommer att 

behandlas konfidentiellt, vilket innebär att varken ditt eller din skolas namn kommer kunna 

spåras i uppsatsens text. Vill du avbryta din medverkan under studiens gång har du full rätt att 

göra det. 

För att underlätta mitt arbete har jag en förhoppning om att få spela in intervjun. Ljudfilen 

kommer givetvis även den att behandlas konfidentiellt och raderas då arbetet är klart.   

Har du några frågor eller funderingar är det bara att höra av dig. 

Tack för din medverkan! 

Vänliga hälsningar 

Hanna Fors 

Telefonnummer: XXX-XXXXXXX 
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