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Abstract 

I denna rapport undersöker vi huruvida lärare i idrott och hälsa arbetar med det centrala målet 

Rörelse till musik. Bakgrund: momentet rörelse till musik har länge funnits med i de svenska 

styrdokumenten och fått allt större utrymme. I och med de nya styrdokumenten (GY11) har 

momentet blivit ett centralt innehåll, vilket betyder att det måste finnas i undervisningen. Vi 

ville därför veta hur mycket tid idrottslärarna tillgodoser momentet, lärarnas erfarenheter och 

kunskaper kring momentet och om det finns det problem med att undervisa i momentet? Me-

tod: vi använde oss av en enkätundersökning där vi lyckades nå ut till ca 50st olika lärare i id-

rott och hälsa runt om i landet och med hjälp av dessa människor har vi utifrån ramfaktorteo-

rin analyserat vårt resultat. Resultat: vi såg en övergripande optimism hos lärarna och en stor 

rörelsebank av olika sorters danser och träningsmetoder som de använde sig av. Dock upp-

levde många lärare fortfarande problem med att undervisa i dans, allt från motivation till 

social identitet. Diskussion: sammanfattningsvis visar vår studie att det krävs en ständig fort-

bildning inom ämnet för att skapa medvetenhet och kritiskt tänkande kring upplägget av och 

innehållet i moment. Lärare visar på en bred rörelserepertoar, men begränsas av de olika ra-

marna som samhället ställer dem inför. 

 

Nyckelord: Dans, Identitet, Könsroller, Didaktik, Pedagogik. 
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Förord  
 
 
 
I vår utbildning har vi haft många lektioner samt uppgifter gällande det centrala målet rörelse 

till musik samt dans. Många tankar och frågetecken har uppstått när vi har fått möjligheterna 

att undervisa i dans och även observera lärare och andra lärarstudenter. Vi har lagt märke till, 

som mycket annat, att det finns ingen rätt väg att gå när det gäller dansundervisning. Det finns 

många olika faktorer som spelar in hur genomförandet och utfallet av undervisningen. Som 

framtida lärare vart vi väldigt intresserade av hur just lärare förhåller sig till att momentet har 

fått mycket mer utrymme i läroplanen och vad det har för uppfattningar och erfarenheter gäl-

lande ämnet. Vi, framtida idrott och hälsa lärare, upplever det som om att dansen fortfarande är 

föråldrad och att den förknippas ofta med pardans. Därför vill vi undersöka hur idrott och hälsa 

lärare förhåller sig till detta och resonerar kring momentets ökade utrymme i läroplanen. 

  

Kalmar, den 11 Januari 2017 
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1. Inledning 

I och med den nya läroplanen (Skolverket, 2011) har ämnet idrott och hälsa strukturerats på ett 

nytt sätt. Ett tydligt exempel på detta är att momentet rörelse till musik samt dans har blivit ett 

centralt mål i läroplanen. Alla människor är olika och har därför olika uppfattningar om vad 

dans är och vad det förknippas med. Att föra in dansen mer i läroplanen handlar bl.a. om att 

dans anses som ett utvidgat språk utöver modersmålet, samt att denna form av träning bidrar 

till ökad motorisk utveckling. Det finns fördelar med att inkludera dansen i undervisningen för 

elevernas utveckling (Ericsson, 2000). Dansen är dock socialt laddat och många elever visar 

inget större intresse för dans menar Schenker (2011).   
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Studiens syfte är undersöka gymnasielärare i idrott och hälsas förhållande till undervisnings-

momentet rörelse till musik och momentet dans i pedagogiska situationer.  

 

Studiens frågeställningar är: 

 

 Hur stort utrymme ger idrottslärarna momentet rörelse till musik samt dans i undervis-

ningen? 

 Vilka erfarenheter har lärarna kring att undervisa i momentet rörelse till musik samt 

dans? 

 Vilka pedagogiska utmaningar anser idrottslärarna finns med dansundervisning i sko-

lan? 
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3. Bakgrund och tidigare forskning 
 
I detta kapitel har vi klarlagt momentets struktur och dess utveckling. Vi vill även tydliggöra 

den rådande diskussion och debatten som finns inom momentet rörelse till musik samt dans och 

hur forskare och författare uppfattar momentet.  

 

3.1. Definitionen av dans 
 
Dans kan definieras som rörelser till rytm och melodi, där rörelser ges en speciell form och 

utförs i viss tid och visst rum. I dansen ges också tillfälle att kroppsligt uttrycka känslor och 

tankar. Ett bredare sätt att beskriva dans på är att individen skapar en relation till sin kropp och 

även i samspel med faktorer som andra individer eller redskap. Dansen är en rad av komplexa 

rörelser där flera av kroppens muskler arbetar tillsammans. Det är ett sätt att lära sig om sin 

egen kropp i relation till rytm och samspel med andra (Lundvall & Meckbach, 2007).  

 

3.2. Dansens förändring i läroplanen  
 
I Lgr 80 är målet att eleverna skall, genom idrott- och hälsa undervisningen, lära känna grund-

former för rörelse och tillägna sig ett funktionellt rörelsesätt. Eleverna ska även få möjlighet att 

uttrycka sina känslor och sinnen till musik. Eleverna ska även komma i kontakt med modedan-

ser, nyare typer av danser, och samtidigt ges möjlighet att leda olika danser (Skolverket, 1980).   

 

I Lpo 94 står det att ämnet idrott- och hälsa som mål som de skall sträva efter skolan i sin att 

undervisning skall sträva efter att eleven får inblickar i idrottens och friluftslivets historia, samt 

lära känna olika former av lekar, danser och idrottsformer i olika kulturer. Eleven skall även 

utveckla och fördjupa sin rörelseförmåga och lust att röra sig, samt stimuleras att ge uttryck för 

fantasi, känslor och gemenskap (Skolverket, 2008). Dem skall även kunna delta i lek, dans, 

idrott och andra aktiviteter och kunna utföra lämpliga rörelseuppgifte vilket innebär att de måste 

kunna delta i dans för att få godkänt i ämnet.  

 

I Gy 11 (Skolverket, 2011) har rörelse till musik samt dans blivit ett centralt mål som ska finnas 

med i undervisningen. Undervisningen i kursen skall även skapa möjligheten för eleven att 

utveckla en allsidig kroppslig förmåga genom motions-, idrotts- och friluftslivsaktiviteter. För 

att eleven ska få ett E i betyg motsvarande ett godkänt skall eleven:  
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Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar 

den kroppsliga förmågan (Skolverket, 2008, s.85)  

 

I läroplanerna står att dans ska inkluderas i idrottsundervisningen. Successivt har dansens be-

tydelse förändrats inom ämnet, exempelvis från Lgr 80 till Gy 11. Dansen har fått en allt högre 

prioritering och att eleverna ska utveckla en mer allsidig rörelseförmåga (Skolverket, 1980, 

2008, 2011). 

 

Vilket kapitlet presenterar hur momentet rörelse till musik samt dans har fått mer utrymme i 

styrdokumenten (Skolverket, 2011). Förskjutningen i prioriteringen från LGR 80 (Skolverket, 

1980) där eleverna endast skall komma i kontakt med dans, tillskillnad från GY11(Skolverket, 

2011) där dansen har blivit ett centralt mål och skall därför belysas mer i undervisningen. De 

centrala målen för Gy11 syftar till att klarlägga om verksamheten stämmer överens med de 

nationella styrdokumenten, något alla lärare i idrott och hälsa därför ska utföra i sin egen under-

visning. Rörelse till musik samt dans blir därför en punkt som alla skolor måste förhålla sig till 

i sin kunskapsförmedling. 

 

3.3. Dansens betydelse 
 

Gertrud Ericson (2000) skriver i sin bok Dans på schemat att dansen har en viktig betydelse i 

idrottsundervisningen genom att dansen är viktig del i barns motoriska träning. Dans kan an-

vändas till att träna olika motorisk och automatisera grovmotoriska rörelser som att hoppa, 

snurra, balansera och springa. Ericson (2000) nämner även att man har ett eget uttryck i dans. 

Detta sker genom elevernas eget utforskande i improvisation och att de får möta olika dansstilar 

och danstekniker. 

 

Liisa Ängquist (2006) skriver i sin bok Dansande ungdomar att dansen kan användas som en 

aktivitet för att öka samspel mellan två individer. Hon beskriver även den historiska sociala 

konstruktionen som dansen har med medfört att vara en man i dans har ofta blivit förknippat 

med makt, att välja sin dans partner och att identifieras sig i en “casanovaroll”. Ängquist (2006) 

skriver även att dansen är ett tillvägagångssätt till att bearbeta blygsamhet inför en annan indi-
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vid och där eleverna får möjligheten att komma närmare varandra. Hon också på att en nog-

grann studie av dagens dansarenor och dansdiskurser som råder, verkar det vara dags att revi-

dera tidigare antaganden om den manliga dominansen i ungdomars dansande. 

 
Vidare skriver Ängquist (2006) att dansen kan bidra med egenskaper som nyfikenhet och kre-

ativitet hos eleverna. Dans är en aktivitet där eleverna får lära sig att samspela med andra 

samtidigt som de får utveckla en skapande sida. Eleverna får även en möjlighet att vara vem 

de själva vill. 

 
I boken Att känna rörelse av Elisabet Sjöstedt-Edelholm och Anne Wigert (2005) tar de upp 

frågan varför man ska ha dans i skolan. De syftar på att dansen hjälper eleverna att utveckla 

en kinestetisk medvetenhet som ger dem förmågan att känna rörelse. Eleverna skapar ett inre 

förhållningssätt till sin omgivning, där yttre faktorer så som rummet, tiden, tyngdkraften och 

flytet spelar in. För att skapa denna medvetenhet hos eleverna krävs det att läraren lägger stor 

betoning på den estetiska upplevelsen för att kunna uppnå detta menar Sjöstedt-Edelholm och 

Wigert (2005).  

 

3.4. Dans i skolan 
 
Ur ett samhällsperspektiv har dansen i västvärlden följt med den samhällsutveckling som 

skett från ett bonde- till ett industrisamhälle fram till dagens informationssamhälle. Ericsson 

(2000) beskriver detta som att dansen har fått en undanskymd roll i samhället. Kopplat till 

skolan har argumenten för att föra in dansen mer i läroplanen bland annat handlat om att man 

sett dansen som ett utvidgat språk utöver modersmålet, en estetisk verksamhet under en pro-

fessionell ledare samt en utökning av den motoriska träningen. I början av 1980-talet var må-

let att se ifall dans kunde påverka barns utveckling (Ericsson, 2000).  

 

Suzanne Lundvall och Jane Meckbach (2007) skriver i Idrottsdidaktiska utmaningar att dans-

undervisningen är ett tillfälle där eleverna får möta rörelselek, färdiga danser och rörelse-

improvisation. Dansernas ursprung kan variera från att ha historisk anknytning till nutida an-

knytning. Trots att det står tydligt i styrdokumenten (Skolverket, 2011) så får momentet väl-

digt lite utrymme i skolan. Lundvall och Meckbach (2007) menar på att det beror på elevernas 

förväntningar och även lärarens brist på kompetens som utgör detta. 
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Media, kollektiva föreställningar och värderingar som hos en bred allmänhet fungerar som en 

genusförvaltare och därmed bestämmer vilka rörelsekulturer som är tillåtna för den breda 

massan. Med detta menas att elever förväntas tillhöra en speciell rörelsekultur eller norm för 

att bli kategoriserad som samhället anser är normalt. Enligt styrdokumenten har idrott och 

hälsa ämnet i uppgift att motverka stereotypa föreställningar, vilket Lundvall och Meckbach 

anser att man kan åstadkomma med hjälp av dans (Skolverket 2011, Lundvall & Meckbach 

2007). 

 

Katarina Schenker (2011) skriver i sin rapport, På spaning efter idrottsdidaktik, att det finns 

ett problem med dansundervisningen i skolan. Ungdomar och elever visar inga större intres-

sen för dans. Schenker (2011) beskriver fortsättningsvis att all form av rörelse är socialt vär-

deladdat. Detta gör att vissa elever, i synnerhet pojkar, inte kommer att känna sig komfortabla 

med dansundervisning. Hon menar på att pojkar sätter sin heterosexuella identitet på spel ge-

nom att ha delta eller förknippas med dans. Detta eftersom dansen anses vara feminint kodad 

och pojkar kan därför anses som mindre maskulina och homosexuella. 

 

Enligt Lindqvist (2010) beskriver forskare att dans är ett feminint kodat ämne p.g.a. Att en 

övervägande majoritet av danslärare och utövare är kvinnor. Fortsättningsvis skriver hon att 

det är en förklaring till den marginaliseringen som finns i dagens samhälle och skola. Lin-

dqvist (2010) skriver även att föräldrar, kamrater och skolan är de mest tongivande när det 

gäller konstruktion av kön. Detta kan förklara varför dansen i skolan anses vara en mer femi-

nin aktivitet. 

 

Pojkar förbinder olika ämnen och aktiviteter i skolan med femininitet och homosexualitet. 

Detta kan vara en bidragande effekt till varför pojkar undviker att delta i momentet rörelse till 

musik samt dans. Nackdelar med att definiera dans som feminint och könstereotypt, är att det 

försvårar etableringen av dansen i skolan, menar Lindquist (2010). 

 

Dans ger även en möjlighet att motverka könsstereotypa mönster. I Lindquists (2010) under-

sökning uppger hon att danslärare använder ord som öppenhet, variation, utforskande, att ex-

perimentera, eller att utgöra en motvikt till könsstereotyper, vilket betyder en blandning av 

maskulint och feminint kodade rörelser och koreografi. Fortsättningsvis skriver Lindquist 

(2010) att danslärare även upplever att båda könen både har olika och liknande problem när 
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det gäller dans. Varje individ är unik och därför ett unikt sätt att uttrycka sina känslor och rö-

relser på, vilket gör det svårt att kategorisera alla dessa individer. Istället för att dela upp ele-

verna i könsgrupper, skall lärarna bemöta eleverna som individer.  

3.5. Lärares syn på dans  
 
I Anna Lindquists (2010) rapport “Dans i skolan” har hon tagit del av danslärares utsagor om 

förhållningssätt till dans och dansundervisning. Hon beskriver att några danslärare upplever 

att både flickor och pojkar visar motstånd till att delta i dans i början, men att det försvinner 

när eleverna väl deltar i undervisningen. Hon belyser även att danslärare upplever vissa speci-

fika problem med pojkar, där lärare upplever ett stort motstånd hos dem till att vilja delta i 

undervisningen. En av lärarna som Lindquist (2010) har intervjuat anser att pojkar fastnar i en 

social och kulturell uppfattning om dans som något feminint.  

 

Lindquist (2010) skriver fortsättningsvis kring danslärares erfarenheter av och uppfattningar 

om huruvida de arbetar med samma typer av rörelser och könstereotypa rörelser i undervis-

ningen. I sin undersökning svarade nästan samtliga danslärare (95 %) att de instämmer i på-

ståendet att de delvis eller helt arbetar med samma typ av rörelser för flickor och pojkar. Med 

detta menas att det de inte skiljer på de olika rörelserna beroende på deltagarnas kön. Hon 

konstaterade också att 63 procent av danslärarna menade att det inte alls förekommer könsste-

reotypa rörelser i deras undervisning.  

 

Vidare tar Lindquist (2010) upp huruvida pojkar och flickor attraheras eller dras till att utföra 

kraftfulla övningar med fart och styrka. Nästan samtliga (95 %) danslärare upplever att pojkar 

tenderar dras till mer kraftfulla övningar. Endast 63 procent av danslärarna uppfattar att 

flickor dras till kraftfulla övningar och endast åtta procent anser “I mycket stor utsträckning” 

att flickor attraheras av kraftfulla övningar. Till skillnad från pojkar där det är hela 31 procent 

som anser att pojkar “I mycket stor utsträckning” attraheras av kraftfulla övningar. 

 

Danslärares erfarenheter och uppfattningar om huruvida pojkar och flickor lever sig in i ly-

riska, lugna övningar. En liten del av danslärarna i Linquist (2010) undersöknig upplever att 

båda pojkar (3 %) och flickor (11 %) lever sig in ”i mycket stor utsträckning” när det är lugna 

övningar. Den märkbara skillnaden är 65 procent flickor och 18 procent pojkar som danslä-

rare anser lever sig in i stor utsträckning i lyriska, lugna övningar. Danslärare förknippar 

främst lyriska, lugna övningar med flickor. 
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Sammanfattningsvis skriver Lindquist (2010) att utsagorna, som hon har fått ta del av från 

danslärare, tolkar hon som att “samma typ av rörelse” har olika betydelser för danslärarna. 

En grupp av danslärare utgår från flickor och pojkars olikheter och väljer att tillmötesgå poj-

kars önskemål och tänkta behov. Detta gör de för att undgå de mer feminint kodade rörelserna 

för att variera innehållet och undervisa i “pojkarnas anda”. Detta betyder att man använder 

sig av mer maskulint kodade rörelser i undervisningen för att tillfredsställa så många som 

möjligt. En annan grupp av danslärare väljer däremot att lyfta fram individerna med olika per-

sonligheter istället för att lyfta fram flickor och pojkar som olika grupper. Lärarnas utsagor 

förespråkar variation mellan olika rörelser t.ex. snabba-långsamma, hårda-mjuka, stillhet-rör-

lighet. Vissa danslärare påstår sig sträva efter att arbeta “könsneutralt” som Lindquist (2010) 

tolkar som ett genusmedvetet förhållningssätt.  

 

Enligt danslärarna attraheras både pojkar och flickor av övningar som kan förknippas som 

kraftfulla, fartfyllda och starka. Statistiken visar dock på att det i större utsträckning ÄR poj-

kar som attraheras av dessa övningar. I jämförelse med lyriskt, lugna övningar, är skillnaden 

mycket större mellan pojkar och flickor. Utifrån danslärarnas uppfattningar är det övervä-

gande flickor som i stor utsträckning lever sig in inom de lugna övningarna. I danslärarnas 

utsagor uppmärksammar de vikten av att uppmuntra flickor till kraftfulla rörelser och att ta 

plats. Vad det gäller pojkar och lugna övningar, handlar utsagorna om hur det fungerar i prak-

tiken och hur man går tillväga för att lugna övningar ska tas emot positivt av pojkarna.  

 

Det finns svårigheter med en gemensam koreografi. Danslärarna menar att flickor har lättare 

att anpassa sig till koreografin de ställs inför tillskillnad från pojkar. Rörelserna anpassas där-

för oftast efter pojkarna för att attrahera så många elever som möjligt att vilja delta. (Lin-

dquist, 2010) 

 
3.6. Danspedagogik 
 

Sjöstedt-Edelholm och Wigert (2005) skriver i sin bok “Att känna rörelse” att eleverna lär sig 

dans genom sina sinnen. Genom att eleverna får uppleva dansen konkret så lär de sig att dansa 

genom att faktiskt dansa rent praktiskt. Författarna presenterar olika undervisningsmetoder 

som bygger på direkt förmedling, indirekt förmedling och en kombination av dem båda, gäl-

lande dans. 
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Direkt förmedling 

Med direkt förmedling menas att läraren förmedlar kunskapen kroppslig eller verbalt. Ele-

verna imiterar och härmar läraren samt det innehåll som läraren presenterar. Materialet uppre-

pas tills läraren upplever att eleverna kan dansen eller den teknik som läraren vill lära ut. 

Denna undervisningsform är fortfarande populär och används av många lärare i momentet rö-

relse till musik. Metoden är lätt att hantera och kräver inte mycket planering. Den är även bra 

för teknikövningar och för att lära in danser och danssteg. Det finns dock nackdelar med 

denna undervisningsmetod. Undervisningen blir auktoritär då det ställer krav på att eleverna 

lyssnar och härmar allt läraren gör. Detta begränsar även elevernas egenskapande och fantasi 

då dem ska härma och imitera läraren. Detta kan upplevas som enformigt och oinspirerande. 

Detta ställer då mycket krav på läraren att vara engagerad och påläst för att kunna motivera 

och lära eleverna genom denna metod. Lektionerna tenderar även att bli lugnare och med 

mindre prat då läraren får en överblick på hela klassen genom att läraren kräver all uppmärk-

samhet av gruppen (Sjöstedt-Edelholm och Wigert, 2005).  

 

Indirekt förmedling 

Sjöstedt-Edelholm och Wigert (2005) tar även upp indirekt förmedling. I motsatts till direkt 

förmedling får eleverna möjlighet att utforska sin egen rörelsepotential och utveckla sin egen 

fantasi. Eleverna blir medskapande i undervisningen, till skillnad från direkt förmedling. Ele-

verna får även utrymme till att tolka och forma själva i dansen. Indirekt förmedling sätter ele-

verna mer i centrum genom att de själva ska tolka inom ramar och tolkningsfria instruktioner 

ifrån lärare. t.ex. dansa hårt, mjukt, framåt, bakåt etc. 

 

Utforskandet är till största del lärarledd men eleven har även en styrande funktion då deras 

nyfikenhet leder dem till något intresseväckande. Utforskning och improvisation är viktigt i 

denna undervisningsform. Den indirekta förmedlingen kräver dock att läraren har en god för-

måga att se och analysera elevernas rörelser. Detta krav innebär inte bara att läraren har en 

god rörelseanalys, det krävs också att läraren fångar upp det viktiga i varje individs lösning av 

uppgiften. Dansundervisningens uppläggning kan göra att lektionen framstår som flummig 

och stimmig. I den indirekta förmedlingen menar Sjöstedt-Edelholm och Wigert (2005) att 

processen blir viktigare än produkten. Eleverna ska uppmuntras att göra individuella tolk-

ningar för att skapa ett fördjupande kinestetiskt medvetande.   
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Kombination av direkt och indirekt förmedling  

Sjöstedt-Edelholm och Wigert (2005) skriver att danspedagogiken kan bygga på en blandning 

på direkt och indirekt förmedling. Detta genomförs med en inledande träningssekvens där ele-

verna får imitera läraren tills de kan rörelserna. Därefter följer det en improvisationssekvens 

där eleverna får möjligheten att skapa något egen koreografi. Lektionen kan avslutas med an-

tingen en inövad dansrutin eller med fri improvisation.  

 

Genom att låta eleverna få arbeta självständigt med problemlösande uppgifter, stärks medve-

tenheten kring dans samt att analysförmågan vad som krävs stärks. Eleverna får även utlopp 

för sin egen kreativitet och vilja i dansens utformning. Att aktivera eleverna genom kamratbe-

dömningar möjliggör en mer objektiv syn på sina egna danser. Dansens kommunikativa sida 

görs tydlig genom redovisningar och förmågan att ta och ge kritik uppmärksammas (Sjöstedt-

Edelholm och Wigert, 2005. Lindquist, 2010). Avslutningsvis skriver Sjöstedt-Edelholm och 

Wigert (2005) att när elever arbetar i grupper betonas även vikten av samarbetsförmågan och 

att kunna anpassa sig till andra, även inspireras av sina klasskamraters idéer. 

 
Erna Grönlund och Anne Wigert (2004) skriver i boken “Röster om danspedagogik” att 

många tar upp mästarlära. Mästarlära kan kopplas ihop med “Direkt förmedling” av dans. 

Mästarläran går ut på att en auktoritet i ämnet lär ut sin professionalism till en lärling, eller i 

detta fall en elev. Detta tillvägagångssätt lever fortfarande kvar men det kan finnas en fara 

med det. Grönlund och Wigert (2004) skriver att inom danspedagogiken kan det ses som en 

balansgång mellan äldre slutna skråregler, där lärarens auktoritet inte ifrågasätts och att öp-

penhet genom dialog med eleverna inte existerar. Faran är att det kan resultera i att pedagogen 

inte kan hantera sina elever som objekt. Eleverna blir på så sätt begränsade i undervisningen, 

då de inte får pröva och hitta egna kreativa lösningar på olika rörelser.  

 

Detta visar på mångsidigheten som finns i att förmedla momentet till eleverna och det kan 

därför skilja sig hur momentet uppfattas av eleverna då alla lärare förhåller sig olika. Detta vi-

sar även komplexiteten, men även möjligheterna, för hur lärarna skall hantera dans för att 

uppnå de förväntningar som kursplanen sätter på eleverna.  
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3.7. Dans i högre utbildning 
 

I och med att skolan förändras, ändras även strukturen och innehållet på lärarutbildningen gäl-

lande dans. Genom den nya läroplanens centrala mål ställer också detta krav på nya metoder 

vilket leder till nya förväntningar inom lärarutbildningen. 

 

Omfattningen av dansundervisningen är olika vid olika lärosäten. Kunskapsområdet har även 

olika benämningar vilket kan visa på att det finns liktänkande och oliktänkande om vad som 

ska inkluderas i utbildningen. Idrottslärarutbildare hävdar att det är viktigt att blivande lärare 

kan undervisa i dans. Studenter förväntas kunna dansa färdiga kulturella danser, dans som trä-

ningsform och dans i en expressiv form. Den praktiska färdigheten anses vara viktig för att 

kunna undervisa inom kunskapsområdet (Farbri & Mattsson, 2007). Schenker (2009) skriver i 

sin rapport “För en kritisk didaktik inom idrottslärarutbildningen” att alla idrottslärarstuden-

ter ska lära sig undervisa på ett medvetet sätt. Detta innebär att idrottslärarstudenter måste in-

neha tillräckligt med färdigheter inom kunskapsområdet för att kunna utföra detta. Utbildning 

i undervisningskompetens kan skapa medvetenhet hos lärarstudenterna att välja lämpliga 

undervisningsmodeller för olika kontexter och tillfällen utifrån den rådande läroplanen. Ge-

nom att sätta krav på lärarstudentens praktiska pedagogiska kompetens inom olika kunskaps-

områden, kan det skapa en medvetenhet hos studenterna att välja undervisningsmetoder som 

är passande i de olika kontexterna.  
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4. Teoretiskt perspektiv 

4.1. Ramfaktorteorins bakgrund 
 

Ramfaktorteorin presenterades för drygt 45 år sedan av Urban Dahlöf (1967) genom arbetet 

Skoldifferentiering och undervisningsförlopp. Det var inte fören Lundgren (1972) skrev sin 

doktorsavhandling Frame factors and the teaching process som fortsatt inspirerade och ut-

vecklade denna teori. Den belyste hur undervisningen styrdes och begränsades av olika ram-

faktorer (Lindblad, Linde, Naeslund, 1999).  

 

Genom Dahlöfs arbete försökte Lundgren förklara undervisningens olika ramar. Dessa ramar 

innehöll bland annat samband mellan undervisningen och olika faktorer som påverkar den. 

Detta kunde exempelvis vara tid, undervisningens innehåll samt elevernas karaktär och resul-

tat. Genom olika undersökningar kunde man påvisa att några resultat var omöjliga att uppnå 

inom vissa ramar och att begränsade förhållanden påverkar hur undervisningen blir (Lindblad, 

Linde, Naeslund 1999). 

 

4.2. Ramfaktorteorin i praktiken 
 
Denna teori kan förklaras genom Lindblads, Lindes och Naeslund (1999) beskrivning. I kort-

het handlar den om att man undersöker motivet och skälet som ligger till grund för problemen 

som uppstår. Man problematiserar olika intentioner, avsikter och kunskapsmässiga inställ-

ningar liksom de yttre gränserna gällande vad som anses vara möjligt att göra. Samhället, sko-

lan eller andra institutioner kan sedan därmed ses som “ramar”. 

 
Lundgren (1999) hävdar att undervisningen rättar sig efter olika ramar. Dessa ramar har for-

mats efter samhällets behov och kraven på hur utbildningen ska se ut. Han menar på att detta 

är faktorer som ligger utanför lärarens kontroll vilket kan begränsa undervisningen p.g.a. de 

ramar som läraren måste förhålla sig till. Lundgren delar in de olika ramfaktorerna i konstitut-

ionella, organisatoriska, ekonomiska och fysiska resurser. Den konstitutionella faktorn är 

skollagen och styrdokumenten, den organisatoriska faktorn är tidfördelning och klasstorlekar i 

relation till de ekonomiska resurserna. Den fysiska faktorn är de material läraren har till förfo-

gande samt skolans faciliteter. Dessa faktorer har en stor påverkan på hur undervisningen ge-

staltar sig, samtidigt som dess faktorer ger utrymme för olika undervisning och lärandesituat-

ioner.  



 

17 
 

 
I Ramfaktorteori, Praktiskt förnuft beskriver Lindblad, Linde & Naeslund (1999) att även po-

litiska och administrativa beslut om antagningsregler, timplaner och klasstorlekar påverkar 

möjligheterna i undervisningen. Detta i sin tur påverkar vilka resultat av undervisningen som 

möjliggörs. Ramfaktorteorin används I denna studie som analysredskap genom att studera de 

olika situationer som sker i idrottslärarnas vardag.  

 

Lundgren (1999) beskriver i en artikel Ramfaktorteori och praktisk planering huruvida hans 

egen reflektion på ramfaktorteorin ser ut kopplat till utbildningsplanering. Tankarna handlar i 

stort omfång hur ramfaktorteori kopplat till elevernas utbildning. Eleverna ska själva få möj-

ligheten att välja och slippa att bli valda. Elevernas utbildning spelar stor roll eftersom det är 

de som senare kommer att forma vårt samhälle. Skolan i det moderna samhället har som upp-

gift att lära eleverna om grundläggande värden, kulturarv men också skapa arbete längre fram 

i livet. För att dessa förutsättningar ska skapas måste det också finnas en likvärdighet. Likvär-

digheten beskrivs från skollagens portalparagraf: 

 

Alla barn och ungdomar skall oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och 

ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för 

barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig varhelst den an-

ordnas i landet. (Lundgren, 1999, s.32) 

 
För att kunna forma ett skolväsende som stämmer överens med detta krävs det stora föränd-

ringar som finns djupt inrotade i form av traditioner och föreställningar. Inte minst genom ex-

empelvis olika teorier rörande kunskap, lärande och undervisning. 

 

I bakgrunden beskrivs det huruvida undervisningen i dans sker igenom olika ramar. Styrdoku-

ment, tidigare erfarenheter och pedagogiska problem utgör de förutsättningar som läraren i 

idrott- och hälsa skall hantera när de undervisar i momentet rörelse till musik samt dans. 

Dessa ramar har även till grund för formandet av de frågor som har inkluderats i enkäten och 

som ska besvara våra frågeställningar. Den kritik man kan riktas mot ramfaktorteorin är att 

dess stora fokus på den överliggande strukturen och hur dessa fastlagda ramfaktorer begränsar 

vissa processer i undervisningen. För när stora fundamentala delar som Imsen (1999) och 

Lundgren (1999) tar upp byts ut, skapar detta en stor oreda för de redan anpassade undervis-

ningarna.  
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5. Metod 
 
Metodkapitlet beskriver det tillvägagångssätt som använts för att nå fram till ett resultat. 

Olika metoder har jämförts och satts i ett perspektiv som relateras till andra författare. Som 

process hade Brymans (2008) modell för kvantitativ forskningsprocess använts, vilket innebär 

olika steg för hur undersökningen ska angripas. 

5.1. Val av metod 
 
För att kunna besvara frågeställningarna valdes en studie i form av en enkätundersökning. 

Trost (2012) beskriver detta som ett resultat på hur många, hur ofta och hur vanligt något är 

kopplat till frågeställningarna. Denna undersökning har också haft en kvalitativ ansats för att 

kunna besvara på lärarnas upplevelser och erfarenheter. Undersökningen använder sig av en 

enkätundersökning för att stärka lärarnas kommentarer och upplevelser utifrån tidigare forsk-

ning och att de själva fick möjligheten att utveckla sina svar. På grund av detta får enkäten 

också vissa kvalitativa inslag som sedan användes för att tolka resultatet i diskussionen.  

 

Bryman (2008) beskriver varför man ska undersöka genom en kvantitativ metod, vilket han 

delar upp i tre olika kategorier.  

 

Första kategorin, mätningen görs för att beskriva små eller hårfina skillnader mellan männi-

skor angående variabler som är aktuella. Stora tydliga skillnader när det gäller grova katego-

rier brukar vara tydliga att se. I en kvantitativ undersökning är syftet att se de små mindre tyd-

liga skillnaderna. 

 

Andra kategorin innebär att undersökningen skulle ge oss en måttstock för att kunna mäta de 

skillnader som beskrivs i första kategorin. Bryman (2008) antyder här att mätningen ger ett 

följdriktigt verktyg för att kunna göra denna typ av skillnader, vilket rör sig främst om två sa-

ker.  Förmågan att verka på samma sätt som andra forskare, för att på så sätt komma fram till 

liknande resultat samt förmågan att vara konsekventa över en längre tid, vilket kan kategorise-

ras som ett standardiserat mätinstrument. 

 

Tredje kategorin, mätningen gör att mer exakta beräkningar kan kontrolleras och vilken relat-

ion det finns mellan olika begrepp. Detta leder till att noggrannare och bättre bedömningar 

gällande hur starka sambanden är mellan resultatet och frågeställningarna. 
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Fördelarna med dessa kategorier och en kvantitativ ansats är enligt Bryman (2008) att man 

kan generalisera den insamlade empirin och hålla en distans till sina informanter.  

 

Enkäten är uppbyggd genom att läraren får beskriva sin personliga profil på grund av att det 

ska kunna gå att göra en koppling och en jämförelse till de olika idrottslärarnas ålder, tidigare 

utbildning, kunskaper och vad de kom ifrån (Trost, 2012). 

 

Alla som svarade på enkäten var helt anonyma. Anledning är de som svarar skapar en större 

tilltro till oss samtidigt som de svarar ärligare på frågorna och inte riskerar att de själva eller 

deras skola blir exponerande (Ejlertsson, 2005). 

5.2. Urval 
 
Undersökningen inriktade sig på gymnasielärare då frågeställningarna enbart riktas mot gym-

nasiet. Kontakt med administratören togs genom en hemsida som hade tillgång till ett kon-

taktnät bestående av den önskade målgruppen och det kontrollerades ifall det var acceptabelt 

att publicera vår enkät i forumet. Alla 1600 medlemmar är inte lärare för gymnasieskolan vil-

ket begränsar vårt urval. Trost (2012) beskriver detta som att man vid enkäter helst vill an-

vända sig av en så stor del av människor inom den kategori som undersökningen handlar om, 

i detta fall så många idrottslärare som möjligt över hela Sverige. (Trost, 2012). En enkät jäm-

fört med exempelvis en intervju eller observation innebär att alla deltagare får exakta samma 

frågor som resultatet kan utgå ifrån (Ejlertsson, 2005). 

5.3. Pilotundersökning 
 
Innan enkäten skickades ut genomfördes en kort pilotundersökning med en grupp som bestod 

av andra studenter som också skrev uppsats. Detta gjordes för att kontrollera olika eventuella 

missar samt att se ifall frågorna i enkäten uppfyllde det syfte och besvara de frågeställning-

arna. Bryman (2008) beskriver pilotstudien som ett måste, särskilt vid enkätundersökningar 

då det inte finns några intervjuare närvarande som kan påpeka eventuella oklarheter.   
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5.4. Etiska ställningstagande 
 
Undersökningen har genomförts utefter de forskningsetiska principerna inom det humanist-

isk- och samhällsvetenskaplig forskning. De forskningsetiska principerna är frivillighet, in-

tegritet, konfidentialitet och anonymitet. (Vetenskapsrådet 2002, Bryman 2008). 

5.5. Konstruktion, genomförande och bearbetning av enkäten 
 
Sammanlagt 50 stycken lärare i idrott och hälsa deltog i enkäten. Bearbetningen har skett ge-

nom att vi exporterade resultaten i Microsoft Excel och fick då upp varje persons olika resul-

tat, anonymt.  Trost (2012) skriver att man alltid skall göra en bortfallsanalys vid en enkätun-

dersökning, särskilt om man inte har fått en hög svarsfrekvens. Det kan vara svårt att genom-

föra en bortfallsanalys av de medverkande. Medlemmarna i gruppen är alla idrottslärare för 

elever i alla årskurser vilket kontrolleras av admiratören i gruppen. Eftersom alla deltagare i 

gruppen inte är gymnasielärare, var det omöjligt för oss att kunna göra ett urval på vilka per-

soner som endast var gymnasielärare. Där av fick vi vara tydliga med, både i utskicket och i 

enkäten, att alla som deltog skulle vara ämneslärare i idrott och hälsa för gymnasiet. Det är 

även viktigt att påpeka att vi endast kan presentera enkätdeltagarnas resonemang och ej gene-

ralisera deras tankar över hela lärarkåren.  

 

Frågorna i enkäten (se bilaga 1) var konstruerade efter huvudområden som kön, tidigare ut-

bildning, aktiva i någon förening gällande dans, hur många lektioner de avsätter för dans un-

der en termin, vilka typer av danser, samt om idrottslärarna upplever några problem med 

dansundervisningen i skolan. För att ge ett tydligt svar på frågeställningen som berör lärarnas 

upplevelser och erfarenheter, fick deltagarna i undersökningen lämna längre kommentarer hur 

de resonerar kring ämnet. Detta kompletterades sedan med hjälp av bakgrundskapitel där vi 

redovisar rådande forskning. 
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6. Resultat och analys 
 
Här presenteras de resultat som framkommit.  Resultatet presenteras som en koppling till frå-

geställningarna där varje del placeras i en kategori. Det fullständiga resultatet kan ses i Bilaga 

1 och i bilaga 2 där bilaga ett är en sammanfattning i form av tabeller och bilaga 2 är varje 

deltagare i enkätens individuella svar. 

 

6.1. Deltagare 
 
Enkäten består av svar från 50 stycken olika deltagare där 58 procent är kvinnor (29 stycken) 

och 42 procent är män (21 stycken). Deltagarna var mellan 20 till 25 (6 procent), 25 till 30 år 

(35 procent) 30 till 35 år 22 procent. 40 till 45 år 14 procent. 45 till 50 år två procent och 

slutligen 50 till 55 år fyra procent. Ingen lärare i undersökningen uppgav att de var äldre än 55 

år. 

 

6.2. Momentets utrymme i undervisningen 

 
Deltagarna uppger att i följande lektioner avsätter man tid för det centrala målet rörelse till 

musik samt dans per termin (en lektion motsvarar ungefär en timmes undervisning): 

 

 

FIGUR 1: Fördelning för hur många lektioner som lärare avsätter per termin till momentet rö-

relse till musik samt dans. 0 lektioner 0 svar. 1–2 lektioner 5 svar. 2–4 lektioner 14 svar. 5–7 

lektioner 19 svar. 7–10 lektioner 4 svar. Mer än 10 lektioner 8 svar. 
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Deltagarna i enkäten fick svara på hur många lektioner eller lektionstimmar de avsätter för det 

centrala målet rörelse till musik samt dans. Den största andelen svar ligger mellan 5–7 lekt-

ionstimmar (38 procent) följt av 2-4 lektioner (28 procent). 

 

Lundgren (1999) beskrivning att lärarna följer samhällets krav på vad eleverna ska lära sig 

och hur deras utbildning ska se ut. Rörelse till musik samt dans är en av få moment som är ett 

tydligt utsatt centralt mål i läroplanen (Skolverket, 2011). Samtidigt ges det stor plats i den 

nuvarande lärarutbildningen för idrott och hälsa jämfört med tidigare läroplaner, då det nu är 

ett helt eget centralt mål. Detta leder till att man lätt kan anta att det är de yngre, nyutbildade 

idrottslärarna som avsätter mer lektionstimmar för detta centrala mål. Om man kopplar id-

rottslärarnas specifika ålder till lektionstimmar, kan man tydligt se att det inte alls finns något 

särskilt samband mellan åldern på idrottsläraren och hur mycket lektioner hon eller han avsät-

ter för detta centrala mål i sin undervisning.  

 

Deltagarna i enkäten har också uppgett huruvida de är nöjda med hur mycket utrymme de ger 

det centrala målet rörelse till musik samt dans. 82 procent svarade att de är nöjda med utrym-

met jämfört med de 18 procent som tycker de borde använda sig mer av det i sin undervis-

ning. Lundgren (1999) beskriver att de ramar som läraren måste förhålla sig till också kan be-

gränsa undervisningen, vilket då särskilt kanske gäller rörelse till musik samt dans. 62 procent 

av idrottslärarna i enkäten svarade att de upplever någon form av problem med dansundervis-

ningen i skolan. Lindblad, Linde och Naeslunds (1999) förklaring är att exempelvis antag-

ningsregler, timplaner och de olika klasstorlekarna påverkar lärarens möjligheter i undervis-

ningen vilket några av idrottslärarna påpekar som problem med undervisningen. 

 

82 procent av deltagarna anser att rörelse till musik samt dans få tillräckligt med utrymme i 

läroplanen. 10 procent tycker att momentet får för mycket utrymme i läroplanen jämfört med 

8 procent som tycker att det får för lite utrymme i läroplanen. Genom Lindblads, Lindes och 

Naeslunds (1999) olika undersökningar kunde man se att vissa resultat var omöjliga att uppnå 

inom vissa ramar. De ramar som blivit till genom samhället och styrdokumenten begränsar 

lärarnas lektionsinnehåll. Alltså kan vi anta att problemen kommer bli mindre för vissa id-

rottslärare men att det också eventuellt kommer finnas kvar en del för andra.  
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6.3. Lärarnas upplevelser och erfarenheter kring dans 
 
Alla idrottslärare har olika upplevelser och erfarenheter kring dans, både som lärare i skolan 

och på fritiden. Deltagarna tillfrågades om de var aktiva i någon dansförening på fritiden, men 

också vilka olika moment de undervisar i sin dansundervisning. 

 

16 procent av deltagarna svarar ja på att de är aktiva i någon form av dansaktivitet på fritiden 

medan 84 procent svarar att de inte är aktiva i någon dansaktivitet på fritiden. Deltagarna frågas 

också var de har förvärvat de erfarenheter de har i rörelse till musik samt dans. Frågan ställs 

genom att flera svar kunde kryssas i vilket kan ses i tabellen nedan. 

  

 

FIGUR 2: Fördelning av vad idrottslärarna har fått sin erfarenhet inom dans. 

 

Var idrottslärare hämtar sina erfarenheter ifrån skiljer sig ganska mycket. Hur duktig eller sä-

ker man är inom exempelvis dans skiljer sig stort mellan idrottslärare. Lundgren (1999) be-

skriver att man måste få en möjlighet att innehava och få tillgång sina kunskaper, i detta fall 

danskunskaper, för att kunna utföra detta centrala mål på ett så bra sätt som möjligt.  

 

Procentuellt flest lärare, 33 procent, kryssade i att de fått sina erfarenheter och kunskaper 

inom momentet när de utbildades till lärare. Detta kan även kopplas till bakgrunden och 

Schenker (2009) att man skapar sina förutsättningar redan som studerande, för hur man skall 
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hantera ämnet, 25 procent, kryssade i att de fått sina erfarenheter och kunskaper inom mo-

mentet från sin egen undervisning. Hela 49 stycken av de 50 deltagande uppgav att de fått 

sina erfarenheter från utbildningen vilken understryker hur viktig idrottslärarutbildningen är 

för lärarna gällande rörelse till musik samt dans. Dansens omfång utvecklas hela tiden vilket 

innebär att nya delar dyker upp samtidigt som många av de traditionella danserna lever kvar. 

Samtidigt behöver idrottslärarna följa vad som händer i utvecklingen och lära sig de nya rörel-

serna, särskilt om elevernas intressenivå ska kunna fångas och hållas kvar. Lärarens didak-

tiska förmåga spelar här stor roll in om man vill få en bra och fungerande undervisning vilket 

gör att läraren själv får skaffa den kunskap han eller hon behöver för att ta del av de nya mo-

menten gällande dansen. 16 procent av deltagarna i enkäten uppger att de är fullt aktiva med 

dans på fritiden. 

 

Vad de lärarna använder för aktiviteter om rörelse till musik samt dans skiljer åt sig inom olika 

kategorier. De flesta idrottslärare använder sig av flera olika moment i sin undervisning vilket 

vi också här ger lärarna möjligheten att lämna fler en ett svar.  

 

 

 

 

 

FIGUR 3: Fördelning av undervisningsinnehåll inom momentet. 
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De lärare som svarade annat gav några exempel på vad de använder sig av för undervisnings-

innehåll i momentet. Vissa använde sig av exempelvis boxercise, bodypump och core. Någon 

uppgav att de använde sig av yoga och bodybalance och använde musiken som hjälpmedel. De 

flesta uppgav för alternativet Annat att de skapade olika koreografier tillsammans med eleverna 

som de sedan fick redovisa. 

 

Vad man kan dra för slutsats av frågan om lektionsinnerhållet är att det tillkommit flera olika 

nya moment till dansundervisningen vilket gör att de problematiseringar som funnits tidigare 

minskar, aktiviteter för att kunna nå fram till målen på ett mindre problemfyllt sätt. Det allra 

viktigaste är ändå att se det till elevernas eget perspektiv. Eleverna ska slippa att känna sig ut-

pekade och exkluderad och själva få möjligheten att påverka dansundervisningen så att de kan 

nå fram till målen (Lundgren 1999).   

 

6.4 Hur rankar lärarna de olika aspekterna kring osäkerhet? 

 
För att få en tydligare bild och samtidigt en jämförelse mellan hur intresset/motivationen ser 

ut hos eleverna, innehöll enkäten ett rankingsystem där läraren får bedöma hur intresset bland 

elever var för de olika undervisningsmomenten. De olika momenten har vi tagit ut från de 

centrala målen i läroplanen. Varje moment rankas från ett till fyra där ett är väldigt lågt in-

tresse och fyra är väldigt högt intresse.  Varje svar – lågt intresse, ganska lågt intresse, ganska 

högt intresse, högt intresse, valdes in i fyra kategorier på grund av att svaren ska bli tydligare. 

Risken med ett femte svarsalternativ i mitten gör att det som oftast får en eventuell majoritet 

av svaren. 

 

Lärarnas egna kommentarer kan sammanfattas i tre olika kategorier vilket beskriver utma-

ningarna som lärarna upplever med momentet dans. 

 Osäkerhet kring exempelvis – inställning, motivation förstår inte syftet med dans, 

inget deltagande 

 Osäkerhet kring – könsroller, pojkar och flickor, kontakt 

 Osäkerhet kring – tidigare danskunskap, danserfarenheter 

 

Dessa tre kategorier handlar främst om vad lärarna upplever vad eleverna har för problem 

med rörelse till musik samt dans. Utifrån kommentarerna kan man utgå ifrån att lärarna har 

svårt att motivera för eleverna vad dansens syfte är, vilket leder till en dålig motivation hos 
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eleverna eller att de inte deltar i undervisningen alls. Det finns också en stor osäkerhet kring 

de olika könsrollerna gällande dans vilket även bekräftar den komplexitet och mångsidigheten 

som beskrivs i bakgrunden. Slutligen finns det också en osäkerhet kring deras egna tidigare 

erfarenhet kring dans. De tre kategorierna påverkar varandra och har man en dålig erfarenhet 

kring en av kategorierna, finns det en risk för att de andra påverkar varandra och att man inte 

kan hantera vissa situationer. I vissa av lärarnas svar i hänger utmaningarna och problemati-

ken därför ihop med varandra. 

 

Majoriteten av lärarna i enkäten upplever utmaningar med momentet rörelse till musik samt 

dans och 62 % svarade att de upplever utmaningar med dansundervisningen medan 38 % som 

svarade att de inte upplevde några särskilda utmaningar alls. 

 

De allra flesta lärare uppger att eleverna ifrågasätter varför de ska dansa och förstår inte rik-

tigt innebörden och syftet. Den snäva inställningen och den dåliga motivationen gör att många 

elever undviker och helt enkelt skolkar ifrån dessa lektioner. Någon lärare menar att eleverna 

inte fått prova på tillräckligt med danser för att kunna hitta sin egen och på så sätt tycka det är 

roligt och en annan lärare också nämner att eleverna brukar tycka det är roligare efter första 

danslektionen. Lundgren (1999) skriver om hur ramfaktorer t.ex. läroplaner, påverkar lärarens 

lektionsinnehåll. Lärarna upplever att momentet har fått mer utrymme, i och med de nya cen-

trala målen. Detta skapar en osäkerhet för vad som skall inkluderas i undervisningen samt att 

eleverna upplever osäkert och bristande meningsfullhet med momentet.  

 

6.6 Osäkerhet kring – könsroller, pojkar och flickor, kontakt 
 
De aspekter som uppmärksammas mest hos respondenterna handlar om närkontakten som sker 

emellan eleverna. Lärarnas svar tyder på att närkontakten ställer till med stora problem med 

momentet i övrigt och gör att dansen uppfattas som löjligt av vissa elever. Därför väljer många 

av respondenterna att använda sig av gruppdanser så som exempelvis linedance och undviker 

danser så som bugg, foxtrott eller vals. Danserna motiveras att man slipper närkontakt under 

aktiviteten. En lärare uppger att eleverna tycker att pardansen är problematisk och det beskrivs 

som en svårighet att behandla närkontakten som uppstår. Lindblad, Linde och Naeslund (1999) 

beskriver hur klasstorlekar och klassammansättningar kan påverkar undervisningen och kan på 

sätt gränser för undervisningen kan anpassas.  
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Många uppger svar som handlar om en problematik som finns hos pojkarna. Det passar exem-

pelvis i idealet som en ska ha, de är negativt inställda och tramsar med varandra. Deltagandet 

sker inte fullt ut hos dessa. En svårighet är att motivera dessa elever att vara aktiva under lekt-

ionerna i dans, återigen i synnerhet pojkar. Många enkätpersoner uppger också att de ogärna 

vill generalisera, men problemen som uppstår i momentet som handlar om killarna, även om 

det inte gäller alla klasser som de undervisar i. 

 

6.5 Osäkerhet kring – tidigare danskunskap, danserfarenheter 
 
I undersökningen uppger också att det finns en osäkerhet kring deras egen danserfarenhet och 

tidigare danskunskap. Denna osäkerhet grundar sig ofta i en okunskap kring momentet dans. 

Okunskapen om elevernas dåliga motivation skapar därför en osäkerhet kring hela det centrala 

målet. Respondenterna uppger också att de inte vill visa sina dåliga kunskaper och därför gärna 

använder sig av en danslärare eller eleverna själva för att visa olika moment. Det visar sig också 

här finnas en utmaning kring olika motivationsaspekter och att dessa ofta kommer ifrån vad 

eleverna bär med sig sedan tidigare. Detta visar sig också i den lärare som uppger att den har 

hand om en musik-profil. Här visar sig problemen inte alls på samma sätt och eleverna och 

läraren har här goda förkunskaper sedan tidigare. Kommer man förbi denna första svårighet 

med motivationsgränsen så uppger vissa lärare att eleverna skrattar och har kul under dansens 

gång. Samma sak gäller när lärarna har haft några inledande lektioner i rörelse till musik samt 

dans och då kan arbeta lättare med grupperna. Imsen (1999) tar upp hur läroplanens innehåll 

utgör en statisk roll, där läraren måste förhålla sig till de centrala målen. Vissa lärare har bris-

tande kunskaper inom området vilket gör att man upplever det svårt att anpassa sin undervis-

ning. 
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8. Diskussion 

 
 

Rörelse till musik samt dans är ett tydligt centralt mål i läroplanen, och man kan ställa sig frå-

gan varför momenten upplevs som problematiskt. Ericsson (2000) beskriver dansen som ett 

viktigt moment i undervisningen på grund av dess betydelse för kroppens motoriska utveckl-

ing. Argumenten för att föra in mera dans i undervisningen är att man sett dansen som ett ut-

vidgat språk utöver modersmålet, en estetisk verksamhet under en professionell ledare och 

som sagt en utökning av den motoriska utvecklingen.  

 

8.1 Utrymme i undervisningen 

Lundvall och Meckbach (2007) skriver att momentet får lite utrymme bland dagens idrottslä-

rare vilket enligt dem beror på anledningar som exempelvis elevernas förväntningar samt lära-

rens brist på kompetens. I resultatet beskriver idrottslärarna att de flesta hamnar mellan två till 

fyra samt fem till sju lektioner per termin (om vi utgår ifrån att en lektion blir cirka en timmes 

undervisning). Men i denna del av undersökningen finns det också högre och lägre tal. Bland 

annat svarar tio procent (5 stycken) endast en till två lektioner men så svarar 16 procent över 

hela tio lektioner. Hur mycket utrymme lärarna ger rörelse till musik samt dans är varierat. 

Lundvall och Meckbach (2007) beskrev tidigare att media har, samt kollektiva föreställningar 

och värderingar hos människor, påverkat om vilka rörelsekulturer som ska främjas. Varje rö-

relsekultur eller moment i skolan används naturligtvis olika mycket av olika lärare, vilket bas-

eras på idrottslärarens didaktiska förmåga.  

 

I alla läroplaner sedan Lgr 80 har dansen funnits med. Syftet har till stor del tidigare varit att 

eleverna genom dans ska få en funktionell kroppslig förmåga, lära sig att känna till mer mo-

derna danser men också att eleverna ska kunna ta en ledarroll och leda olika danser.  

I Lpo 94 utvecklades ämnet och fick ett kunskapskrav som en del i undervisningen för att ge 

uttryck för elevernas fantasi, gemenskap och känslor. Eleverna skulle också få en inblick i hur 

lekar och dans fungerar igenom olika kulturer. Uppenbarligen nådde inte Skolverket helt ut 

sin vision gällande dansen till idrottslärarna och kanske såg inte alla idrottslärare de motoriska 

och även de mentala fördelarna med dans och att det inte utövades i den utsträckning som 

Skolverket vill, vilket därför ledde till att momentet fick ett eget centralt mål i den nya läro-

planen. 
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I GY 11 är dansen ett centralt mål och det är ett krav att det måste ingå i den undervisning id-

rottsläraren bedriver. Eftersom det finns nya varianter av rörelsekulturer har dansen kanske 

idag större omfång än någonsin. Läraren har möjlighet att påverka innehållet i rörelse till mu-

sik samt dans så att alla elever känner en delaktighet och utvecklas.  

 

I enkäten får idrottslärarna beskriva huruvida de känner att rörelse till musik samt dans får 

tillräckligt med utrymme i hela deras undervisning. Hela 82 procent anser att de har tillräck-

ligt med dans i sin undervisning mot de tolv procent som tycker att de borde använda sig mer 

av dans i sin undervisning. I det stora hela handlar det kanske inte om att få in mer eller 

mindre dansundervisning i skolan. Utan fokus bör ligga på vad som händer under lektionerna. 

Det är där problemen oftast existerar. 82 procent är nöjda med hur målet ser ut i läroplanen 

samtidigt som åtta procent tycker det bör få mindre utrymme och tio procent tycket det bör få 

mer. Mycket handlar om hur lärarsituationen ser ut. Många idrottslärare är utbildade efter 

olika läroplaner vilket i mer eller mindre påverkar undervisningen. Schenker (2009) beskriver 

att idrottslärarutbildningen formar en kompetens hos idrottsläraren att välja en undervisnings-

modell för olika kontexter och tillfällen utifrån den rådande läroplanen. Det är det sistnämna 

som formar idrottsläraren till hur han eller hon bedriver sin nuvarande undervisning. Schenker 

(2009) beskriver detta som olika nivåer hos idrottsläraren men det är främst den första nivån 

som tar oss in på lärarnas upplevelser och erfarenheter till i detta fall rörelse till musik samt 

dans.  

 

Lindqvist (2010) beskriver att problemen som oftast uppstår i olika könsrelaterade händelser, 

är att ämnet är socialt värdeladdat. Många elever, och i synnerhet vissa pojkar, känner sig inte 

bekväma med dansundervisningen. På grund av att ämnet är värdeladdat, söker en del idrotts-

lärare andra exempel på aktiviteter i dansundervisningen. Aktiviteter som sträcker sig längre 

ifrån exempelvis kontakt mellan eleverna. Idrottslärarna får därför i enkäten svara på vilka ak-

tiviteter de brukar utföra i sin undervisning.  

 

Enkäten visar inte några speciella samband mellan särskilda moment i dansundervisningen. 

Vad man kan se är att mycket nya moment är på väg in i dansundervisningen. Lärarna gav 

många andra förslag på aktiviteter som de brukar använda sig av i sin egen dansundervisning. 

Förslag på danser som är kopplade till vissa kulturer, exempelvis Bollywood, boxercise eller 

yoga visar att vi i undervisningen har tagit del av andra människor kulturer och fört in det i 
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undervisningen. Kanske hjälper detta att förändra vissa elevers syn på dans. 

 

Idrottslärare har till exempel gjort ett inslag av en mer modernare variant på undervisnings-

sätt, där läraren tillåter eleverna skapa egna musikvideos. Om vi exempelvis kollar på Sjö-

stedt-Edelholms och Wigerts (2005) beskrivning av direkt förmedling vilket begränsar elever-

nas egenskapande och fantasi då det ska härma och imitera auktoriteten(läraren). Enbart en 

direkt förmedling som undervisningsmodell för tankarna tillbaka mycket om hur det såg ut i 

skolan under 1940 och 1950-talet. Under denna tid var det mer fråga-svar förmedlingar mel-

lan lärare och eleven. Genom lärarens exempel ovan, en mer indirekt förmedling, får eleverna 

möjligheten att vara kreativa och skapa själva, gentemot hur dansundervisning annars brukar 

gå till. Att eleverna i exemplet också får möjligheten att använda sig av nyare tekniker i lekt-

ionsinnehållet, bidrar säkert också till en högre intressenivå hos eleverna. 

 

Mycket av det gamla lever kvar i dansundervisningen bland idrottslärare, likt många andra 

moment i undervisningen i idrott och hälsa, men frågan vi kan ställa oss är vad kan vi göra för 

att få in fler moderna moment i skolans dansundervisning? Både en direkt förmedling och en 

indirekt förmedling behövs vid när man jobbar med olika centrala mål i undervisningen. Men 

just dansen grunder sig på en ökad nyfikenhet och kreativitet hos eleverna, bör kanske den in-

direkta förmedlingen vara till större fördel inom dansundervisningen (Ängquist, 2006). 

 

Genom att Skolverket anordnar fortlöpande utbildningar för lärare kan vi hjälpa de idrottslä-

rare som upplever problem med dansundervisningen i skolan. I resultatet presenteras, att mer-

parten av idrottslärarna fått sin erfarenhet i rörelse till musik samt dans genom utbildning, vil-

ket understryker hur viktig utbildning inom detta område är. Eftersom 84 procent inte hade 

någon koppling till dans på fritiden, behövs det kanske fortlöpande utbildningar. Eventuellt 

inte bara i just rörelse till musik utan också i andra centrala mål. 

 

Inom idrottslärarutbildningen läggs det en stor vikt på att idrottslärarstudenter ska kunna 

dansa. Anledningen till detta är att idrottslärarstudenterna är tillräckligt kunniga inom just 

detta kunskapsområde (Fabri, Mattsson, 2007). Vi kopplar detta till Schenkers (2009) be-

skrivning om att man som idrottslärarstudent ska besitta tillräckligt med kunskap för att kunna 

välja en lämplig undervisningsmodell utifrån den rådande läroplanen. Detta innebär att man 

lär sig den kontext inom dans som gäller inom den dåvarande läroplanen. 
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I princip alla idrottslärare lär sig mycket längs vägen när han eller hon får bedriva undervis-

ningen. Efter genomgången idrottslärarutbildning är manlångt ifrån en färdig idrottslärare vil-

ket kan styrkas med Schenkers (2009) beskrivning av tredje nivån för en idrottslärarstudent. 

Lärarens förmåga att förhålla sig till olika didaktiska perspektiv, samhällsteorier och forsk-

ning inom sitt ämne är en viktig del. Läraren ska också ha förmågan att analysera och reflek-

tera över sin undervisning och kunna betrakta sitt arbete utifrån flera perspektiv, vilket inne-

bär att man måste ha ett kritiskt synsätt till sin egen undervisning och studera ifrån både lära-

rens, elevernas och läroplanens perspektiv.  

 

8.2 Motivation och skillnaden mellan könen 
 
Trots att dansen står med på ett tydligare sätt i dagens styrdokument och att dansen har fun-

nits länge i ämnet uppstår det fortfarande svårigheter. Dansundervisningen blir lidande av 

okunskap och elevernas fördomar om dels vad dans handlar om dels vad det innebär. Elever 

lever i ett samhälle där de blir konstant påverkade av sociala medier, kollektiva föreställningar 

och värderingar huruvida vad som anses vara tillåtet eller accepterat att sysselsätta sig med 

(Lundvall & Meckbach, 2007). I vår enkätundersökning har vi fått åtskilliga beskrivningar på 

problem som Idrott och hälsa lärare upplever i samband med dansundervisning i skolan. 62 % 

av upplever att de stöter på problem när de skall undervisa i momentet dans.  

 

Vi har delat in lärarnas svar på problem i tre olika kategorier: Motivation och syfte, köns-

roller, tidigare danserfarenheter och danskunskaper. En del idrott och hälsa lärare upplever att 

eleverna har bristande motivation att vilja delta i rörelse till musik samt dans, då eleverna inte 

ser ett syfte med att kunna dansa och ifrågasätter varför det står med i strykdokumenten.  

 

Det är svårt att motivera eleverna, de faller för grupptrycket som kan finnas i klassen. Jag 

får även en negativ inställning till undervisningen då jag informerar de om att det är målet 

rörelse till musik samt dans som ska fokuseras på de nästkommande lektionerna; flera 

uteblir från dessa lektioner.(Idrottslärare 2) 

 

Inställningen från eleverna är tyvärr oftast negativ. De har en snäv bild av vad det cen-

trala innehållet innehåller. Fördomar om dans osv.(Idrottslärare 3) 
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Idrottslärarna i enkäten upplevs vara optimistiska till uppdraget att undervisa i dans och de vi-

sar på olika idéer och metoder till att motivera eleverna till vilja delta, t.ex. Bollywood, Box-

ercise, streetdance. Trots detta upplever lärare fortfarande ett stort problem med att motivera 

eleverna i vilja delta i dansundervisningen. Lärarna som deltog i enkäten skriver att de använ-

der sig mest av Aerobics och musikgympa, individuella danser, pardanser. Anna Lindquist 

(2010) skriver i sin rapport att om man försöker individualisera dansen till största delen av 

undervisningen, med detta i åtanke kan man anta att lärarna använder sig mycket av direkt 

förmedling i sin dansundervisning, risken med detta är att eleverna får endast auktoritetens 

syn på hur dansen skall utföras. Om dansen endast blir formad efter lärarens erfarenheter är 

risken att elevernas nyfikenhet och kreativitet hämmas. Dansen riskerar att bli enformig och 

oinspirerande när individerna inte får sätta sin egen prägel på hur olika rörelser ska tolkas 

(Sjöstedt-Edelholm & Wigert, 2005). Lärarna har många nya och intressanta danser och trä-

ningsmetoder som innehåller dans, men eleverna tappar motivation och intresse tack vare en 

direkt förmedling. Direkt förmedling av dans skall inte upphöra utan snarare att en viktig 

komponent i att motivera eleverna till att dansa är att göra eleverna delaktiga i utformningen 

av undervisningen. En kombination av direkt- och indirekt förmedling av dans gör att ele-

verna får en grund att stå på. Det finns några exempel från vår undersökning där eleverna får 

möjligheten att göra egen koreografi, egna dansvideor och dylikt. Detta gör att eleverna får en 

strukturerad undervisning och samtidigt få sväva iväg och vara kreativa vilket är svårt att 

kunna utforma, men genom att vara kritisk och konstant vara öppen för nya möjligheter finns 

lösningar. Att vilja lära sig mer och nytt gör att man får flera infallsvinklar och kan vara mer 

kritisk innehållet i undervisningen (Schenker, 2009). 

 

Elevers ointresse för dansen, särskilt killar. Passar inte in i idealet för samhällets "kille”. 

(Idrottslärare 4) 

 

Framförallt tycker jag att det är svårt att motivera killar i just dans. Gäller ju så klart inte 

alla klasser, men att få killar att dansa som går i en och samma klass upplever jag som 

nästintill omöjligt. (Idrottslärare 5) 

 

Forskare upplever också att det finns problem i dansundervisningen. Dansen är en socialt vär-

deladdad aktivitet som många anser vara feminin och kan därför inte vara socialt accepterat 

bland eleverna, i synnerhet pojkar. Sociala värderingar, gör att elever känner sig obekväma i 

dansundervisningen. Eftersom dansen anses vara feminint kodad menar forskare på att pojkar 
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sätter sin heterosexuella identitet på spel genom att den förknippas med dans (Schenker, 

2011; Lindquist, 2010). För att kunna attrahera eleverna att vilja delta i dansundervisningen 

krävs det att den tilltalar så många som möjligt. Genom att anpassa koreografin och rörelserna 

i dansen, kan man motivera eleverna att vilja delta även att motverka könsstereotypa roller 

som dyker förknippas med dans. Genom att konstruera undervisningen till att bli mer 

“Könsneutral”, kan detta även skapa motivation till att vilja delta. Dock finns det svårigheter 

till att ha en gemensam koreografi då det är svårt att kunna tillgodose alla elevers behov och 

känslor kring diverse rörelser. Det är oftast killar som lärare upplever sig ha svårt att motivera 

dem att vilja delta i undervisningen. Rörelserna anpassas därför oftast efter pojkarnas behov 

för att lärare anser att pojkarna dras till att ha mer starka och kraftfulla rörelser än lugna, ly-

riska rörelser. Flickor tenderar till att lättare anpassa sig till koreografin som de ställs inför 

och kan i längre utsträckning tolerera eller acceptera rörelserna (Lindquist, 2010).  

 

Dansen ger en möjlighet att utforska och experimentera vilket gör att man kan kombinera alla 

dessa rörelser och skapa en medvetenhet och en nyfikenhet kring dans. Genom att kombinera 

rörelser skapar man en miljö där eleverna själva får tolka och forma rörelserna och får då 

skapa en egen uppfattning. Varje individ är unik har därför ett unikt sätt att uttrycka sig på, 

vilket även gör det svårt att kategorisera elevernas identiteter i olika rörelser. Det stora dilem-

mat är alltså att ha en kombinerad koreografi som ska tilltala alla individer utan att eleverna 

ska känna sig obekväma eller missanpassade (Lindquist, 2010; Gard, 2006). Genom att främja 

en individualitet i undervisningen genom mer individuella danser, kan man ge eleverna tid att 

hantera och bearbeta de känslor och intryck det får av dansen. Eftersom dansen anses vara 

väldigt socialt laddat krävs det tålamod och progression i dansundervisningen för att skapa en 

möjlighet att eleverna vill delta. Detta gör att eleverna blir introducerade i momentet och får 

ett bekvämt och neutralt första möte med dansen, förhoppningsvis försvinner dessa förutfat-

tade meningar som finns kring momentet rörelse till musik samt dans.  

 

En stor del av problemen med dansundervisningen i skolan rör sig omelevernas syn, motivat-

ion och tidigare erfarenheter gällande dans. Lundvall och Meckbach (2007) beskriver att detta 

är en kombination av alla elevers olika förväntningar men också lärarens brist på kompetens. 

Samhället styr ofta de ramar som sedan förmedlas till eleverna. Media, värderingar och olika 

föreställningar skapas genom att vissa saker inom normen blir accepterade samtidigt som 

andra saker undviks. Att exempelvis tv-programmet Let’s dance har fått ett uppsving i Sve-
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rige, har resulterat blivit att dansen har blivit mer accepterad för en större målgrupp. De vär-

deringar som då exempelvis detta program för med sig, leder till att det blir kategoriserat som 

normalt för normer och leder slutligen till att det blir tillåtet för den bredare massan (Lundvall 

& Meckbach, 2007).  

 

8.3 Upplevelser och erfarenheter kring momentet 
 
Men vad kan orsakerna vara till att eleverna har dåliga erfarenheter till dans? I resultatet har 

vi plockat fram två exempel som visar relativt synligt vad problemet ligger: 

 

Kan vara svårt att motivera eleverna till en början, de ha med sig en ryggsäck från grund-

skolan kring dans. Men efter några lektioner, en fast hand o tydliga förväntningar brukar 

det gå bra. (Idrottslärare 6) 

 

Jag(lärare) suger på att dansa själv. Men brukar använda mig av både elever, instruktörer och lärare 

för att upphäva detta. (Idrottslärare 7) 

 

I det första exemplet beskriver idrottslärare 6 att eleverna har med sig dåliga erfarenheter re-

dan från grundskolan. Problemen har flera olika anledningar. En brist i lärarens kompetens, 

eller några få situationer som fått eleverna att känna sig osäkra. Om läraren fick eleverna att 

känna sig obekväma med exempelvis kontakten mellan pojkarna och flickorna, kan det ha re-

sulterat i att många har fått en dålig bild av det grundläggande inom dansen. Ängquist (2006) 

beskriver att dansen ska användas som en aktivitet att öka samspelet mellan två olika indivi-

der som ett tillvägagångsätt för att bearbeta blyghet och en möjlighet för individerna att 

komma närmare varandra. Problemet med det Ängquist (2006) beskriver rör sig om att det 

krävs en pedagogisk och didaktisk kunskap från läraren. Om nu inte så är fallet, kan resultatet 

istället bli det motsatta. Elever som känner obehag med varandra och skapar en negativ syn 

mot dans i allmänhet.  

 

Det andra exemplet är mer från idrottslärare 7 och denna person känner sig inte särskilt duktig 

i dans vilket kan tolkas som att det går ut över eleverna. Ett relativt vanligt fenomen bland 

några idrottslärare är att man hyr in en instruktör vare sig det gäller exempelvis dans, simning 
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eller något annat moment. Men problemet är om du som lärare fortsätter att anlita en instruk-

tör eller låter andra undervisa varje gång det kommer ett moment som du är osäker på, för då 

skapar man aldrig sig möjligheten att lära sig undervisa i momentet. 

 

Resultatet visar att lärare förlitar sig på sina kunskaper som de fått från sin lärarutbildning och 

att anser lärare lär sig mer genom att undervisa i momentet. Detta kan vara en av anledning-

arna att lärarna upplever det svårt att undervisa i momentet när deras kunskaper inte är till-

räckliga.  

 

Om vi ska försöka återkoppla det hela angående rörelse till musik samt dans finns det många 

delar som ingår i detta moment. Vi kan ställa oss själva frågan, varför har vi valt att under-

söka just rörelse till musik samt dans? Det finns många olika anledningar. Detta moment in-

nehåller i sig flera olika kontexter som rör problem, förväntningar, kunskap och erfarenheter. 

Ramfaktorteorin ämnar förklara de faktorer som är utom lärare kontroll att påverka. Resultatet 

visar på att ämnet ej är något som lärare undviker i undervisningen eller att den upplevs vara 

orimlig att genomföra p.g.a. klasstorlekar. Snarare handlar det om motivations problem och 

normer som utgör de pedagogiska problemen som lärarna möter i undervisningen.  
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9. Slutsats 
 

Det finns många utmaningar i rörelse till musik samt dans. Övergripande handlar dessa om att 

lärarna ibland undviker detta moment på grund av de olika problem som spelar in. Främst be-

lyser lärarna en bristande motivation från eleverna till själva momentet där de inte förstår äm-

nesplanens syfte. Lärarna pekar också på det bristande innehållet i momentet, att man inte vet 

vad som skall inkluderas i undervisningen och som tillgodoser samtliga elever. Fortsättningsvis 

belyser även lärarna en problematik med klassammansättningar där, oftast pojkar, skapar en 

oreda och oro i klasserna. Denna pedagogiska utmaning ses därför som komplex och svår att 

hantera då pojkarna och flickorna har olika syn på momentet.  

 

Lärarna har därför en relativ negativ syn på momentet då den ställer lärarnas pedagogiska och 

praktiska kunskaper på prov. Lärarna upplever att man inte kan kontrollera dessa lektioner och 

det är svårt att skapa en positiv inställning. Dock beskriver vissa lärare att det är lättare att 

använda dansrelaterade aktiviteter i undervisningen efter första lektionerna, således om ele-

verna fick ett positivt första intryck av momentet. 

 

De pedagogiska utmaningar som lärarna belyser är att kunna motivera eleverna till att vara 

delaktiga under detta moment, samt att behärska momentet. Lärarna hävdar att eleverna bär 

med sig dåliga tidigare erfarenheter gällande dans och rörelse till musik, eleverna vill därför 

undvika att utsättas för liknande aktiviteter. Detta skapar en större press på lärarna att kunna 

anpassa undervisningen till samtliga elever, samt att kunna skapa nya positiva intryck. Det som 

dock skapar problem hos vissa lärare är att man inte upplever sig besitta tillräckligt med kun-

skap. Lärare anlitar hellre dansinstruktörer under dessa moment, istället för att själva leda klas-

serna. Detta kan kopplas till att en fundamental ramfaktor har ändrats under deras karriär som 

lärare, i detta fall läroplanen. För när stora fundamentala delar byts ut, skapar detta en stor oreda 

för den redan anpassade undervisningen. 
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9.1. Metodkritik   
 

Kritik kan riktas mot urvalet, att det inte är ett slumpmässigt urval utan en målgrupp som an-

vänder olika sociala medier. I enkäten tillfrågades deltagarna om deras generella ålder vilket 

blir intressant om vi ser till vilka de svarande var. Vilka åldersgrupper deltagarna tillhörde 

kan ses i resultatet.  

Det hade varit en fördel att dela ut enkäterna i pappersform och åka runt till idrottslärarna för 

att försäkra oss om att de som besvarar enkäten var faktiska idrottslärare. Enkäten låg nu istäl-

let på internet vilket gjorde det svårare att kontrollera om alla som besvarade den var idrott 

och hälsa lärare. Detta påverkar validiteten. Det kan inte kontrolleras att de som besvarade en-

käten var gymnasielärare i idrott och hälsa. I det forumet enkäten publicerades endast är äm-

nat för idrottslärare. Administratören av sidan har kontroll på vilka som kan och får ta del av 

gruppen och säger sig bara har accepterat gruppmedlemmar som har med idrott och hälsa att 

göra. Trots att administratören försäkrade oss om detta kan det fortfarande finnas undantag 

vilket inte kan kontrolleras. 

 

Frågeställningarna är utformade i avsikt att kartlägga lärares tidigare erfarenheter och upple-

velser kring momentet rörelse till dans. Tillvägagångssättet ämnade att nå ut till så många 

olika idrottslärare som möjligt för att få en hög reliabilitet och validitet. För att få en sådan re-

liabel och valid undersökning krävs det att man når ut till så många som möjligt.  

 

9.2. Självkritisk reflektion 
 
Enkätundersökning möjliggjorde att flera gymnasielärare i idrott och hälsa kunde nås, detta 

gjorde att flera inblickar och åsikter kunde inkluderas i analysen. Det skall dock poängteras 

att dessa medverkande i undersökningen inte kan representera hela landets lärarkår, utan end-

ast de medverkande. Valet av teori har även haft en påverkan på utfallet på materialet. Att an-

vända sig av en motivationsbaserad teori och en kvalitativ metod kan ha öppnat flera dörrar 

och flera intressanta insikter i lärares motivation till just momentet rörelse till musik samt 

dans, då flera av deltagarna upplevde en bristande kunskap kring just detta moment.  

 

Något som även kunnat göras annorlunda är valet av urval. I detta fall nådde vi ut till gymna-

sielärare genom en facebookgrupp för just idrott och hälsa. Ett annat alternativ skulle varit att 
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åka ut personligen till skolorna eller söka mailkontakt med olika lärare. Detta skulle dock ta-

git mycket längre tid att åstadkomma, dock skulle urvalet kunnat styras på ett annorlunda sätt. 

Risken var att deltagarantalet i undersökningen hade lidit om gymnasielärarna i idrott och 

hälsa hade försökts nås på egen hand.  

 

Enkätfrågorna skulle också kunnat vara utformade på ett annorlunda sätt för att få fram ännu 

mer stoff. T.ex. att lärarna får rangordna aktiviteterna efter egna intressen och i relation till 

momentet rörelse till musik samt dans.  
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Bilagor  

Bilaga 1 – Enkät 
 
Hej! Våra namn är Anton Jönsson och Martin Jonsson och vi läser till gymnasielärare på 
Linnéuniversitetet i Kalmar. I vår nuvarande kurs håller vi på att skriva en C-uppsats. Det 
vi undersöker berör det centrala målet "rörelse till musik samt dans". Målet står tydligt 
utsatt i läroplanen samtidigt som det ges en stor plats i vår utbildning. Det vi är intresse-
rade av är hur mycket värdering och utrymme målet får ute i er verksamhet. Era svar är 
anonyma och vi är väldigt tacksamma om ni tar er en liten tid till att fylla i den. Under-
sökningen riktas till er gymnasielärare. 
Kön  

Kvinna  

Man  
Ålder  
I vilken landsdel arbetar du som lärare?  

Norrland  

Svealand  

Götaland  
Vad har du för tidigare utbildning?  

 
Undervisar du i några andra idrottskurser utöver idrott- och hälsa 1?  

Ja  

Nej  
OBS! Om du svarade ja på föregående fråga, vilken eller vilka?  

 
Är du aktiv inom någon förening eller aktivitet gällande dans på fritiden?  

Ja  

Nej  
Vart har du fått dina nuvarande kunskaper kring momentet dans?  
*Flera svar kan kryssas i* 

Från en förening  

Från utbildning  
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Från erfarenheter genom undervisningen  

Från elever  

Från andra lärare  
Ungefär hur många lektioner avsätter du till det centrala målet rörelse till musik samt 
dans under en termin?  

0 lektioner  

1-2 lektioner  

2-4 lektioner  

5-7 lektioner  

7-10 lektioner  

Mer än 10 lektioner  
Vilka moment brukar du exempelvis använda dig av i din undervisning gällande rörelse 
till musik samt dans?  
*Flera svar kan kryssas i* 

Pardans(Bugg, foxtrot, vals etc)  

Aerobics/Musikgympa  

Musikteori  

Musiklekar  

Individuell dans(Street dance, linedance etc)  

Annat  
OBS! Om du kryssade i annat, vad i så fall?  

 
Upplever du något problem med dansundervisningen i skolan?  
Exempelvis att elever inte vill delta, är svåra att motivera eller har en negativ inställning 
mot dansundervisningen. 

Ja  

Nej  
OBS. Om du svarade ja på föregående fråga  
Utveckla gärna och ge något exempel. 

 
Får rörelse till musik samt dans, gentemot andra centrala mål, tillräckligt med utrymme i 
din undervisning?  
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Bör vara mindre  

Tillräckligt  

Bör var mer  
Får rörelse till musik tillräckligt med utrymme i läroplanen?  

Bör få mindre utrymme  

Nöjd med utrymmet  

Bör få mer utrymme  
 

 

 


