
”Dans är gay, kan vi inte gå till gymmet?”

En kvalitativ studie om hur lärare i idrott och hälsa bedriver

dansundervisning och bemöter didaktiska dilemman  

Dan Ericsson & Lukas Kryzanauskas

Självständigt arbete (4IDÄ2E)

15 högskolepoäng

Datum: 2020-01-29

Handledare: Lena Larsson

Examinator: Göran Gerdin



Abstrakt

Internationell och nationell forskning konstaterar att dansundervisningen i idrott och hälsa kan 

vara problematisk att genomföra på grund av de didaktiska dilemman som potentiellt kan 

uppkomma. Studiens syfte är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa i grundskolan år 7-9 

arbetar med det centrala innehållet dans och vilka didaktiska dilemman som uppstår i 

undervisningen. Studien utgår från semistrukturerade intervjuer som metod, där sex stycken 

legitimerade lärare i idrott och hälsa medverkade. För att analysera den insamlade empirin 

används den pragmatiska didaktiken som teoretiskt ramverk. Resultatet visar att 

dansundervisningen i idrott och hälsa består av traditionella danser, dans som träningsform och 

att elever utarbetar en egen koreografi. De didaktiska dilemman som uppstår i 

dansundervisningen är genus, beröring och exponering. Genusrelaterade dilemman grundar sig i 

‘kaxiga bollspelskillar’ som associerar dans med femininitet och homosexualitet. Om dansen 

upplevs exponerad för eleven åtgärdas detta genom att eleven får dansa enskilt för bara läraren 

eller att eleven får skicka in en film. Beröring är oftast problematisk i årskurs 7 och den avtar 

med tiden. Däremot skapas det svårlösliga didaktiska dilemman som härstammar från religiösa 

skäl gällande beröring. Studien ger en uppfattning om hur dansundervisningen bedrivs och hur 

olika didaktiska dilemman kan lösas.

Nyckelord:
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1 Inledning

Under vår ämneslärarutbildning har stort fokus lagts på dansundervisningen. Alla lärarstudenter i

idrott och hälsa skall kunna behärska takt och rytm, samt kunna lära ut det till andra elever. 

Under den första verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) var det examinerade momentet att 

genomföra en dansundervisning med elever. 

Varför det läggs så mycket tid och ansträngning på lärarutbildningen för momentet dans är 

förmodligen för att flera studier både internationellt och nationellt visat att det infinner sig många

svåra didaktiska utmaningar för den undervisande läraren i dans. Tidigare studier har indikerat 

att lärare i idrott och hälsa i vissa fall saknar både kompetens och självförtroende när det kommer

till att genomföra dans i skolan (Deirdre, 2013). 

Dans och rörelse till musik har en lång tradition i skolämnet idrott och hälsa i Sverige (Mattsson 

& Lundwall, 2013). Dans är idag en del av det centrala innehållet, och det finns två olika typer 

av danser som nämns i det centrala innehållet för idrott och hälsa i grundskolan. Dessa två typer 

är traditionell och modern dans (Skolverket, 2011a), men det saknas en definition av vad dessa 

två typer av dans innebär. Otydligheten i definitionen av vad dans verkligen är gör oss nyfikna 

på att undersöka hur lärare motiverar och bedriver dansundervisningen i grundskolan. 

Dansundervisningen i skolämnet idrott och hälsa är förenat med didaktiska utmaningar. 

Bland annat beslutade Kammarrätten (2013) att en elev som tillhör laestadianska rörelsen skulle 

befrias från att medverka i dansundervisningen, anledningen var hennes religiösa övertygelse.

Forskning visar att det också finns en problematik som grundas i stereotypiska föreställningar 

gentemot vad som är manligt och kvinnligt. Problematiken ligger i att många pojkar associerar 

dans med femininitet och homosexualitet (Gard, 2003; Sanderson, 2001; Lindqvist 2010). Dessa 

stereotypiska föreställningar försvårar dansundervisningen och skapar didaktiska dilemman för 

lärare i idrott och hälsa.

En annan utmaning gäller beröring, hur lärare ska jobba med beröring mellan lärare och elev 

samt elev och elev och vad som är viktigt att tänka på (Andersson et al., 2016).
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Det finns också en annan bild av undervisningen i dans. Under den senaste Skolinspektionen av 

ämnet idrott och hälsa konstaterades att dans i skolan sköttes på ett bra sätt överlag, genom att 

undervisningen är didaktisk anpassad, det är högt deltagande och en lugn lärandemiljö 

(Skolinspektionen, 2018). Vi finner det därför intressant att undersöka hur lärare arbetar med 

dans samt hur de hanterar de olika didaktiska dilemman som kan uppkomma.
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2 Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa i grundskolans år 7-9 arbetar med

det centrala innehållet dans och vilka didaktiska dilemman som uppstår i 

undervisningen. Studien utgår från följande frågeställningar:

● Hur beskriver och motiverar lärare i idrott och hälsa hur de undervisar i dans?

● Vilka didaktiska dilemman möter lärare i undervisningsmomentet dans? 
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3 Bakgrund

I bakgrundskapitlet ges läsaren en kort överblick av dans. Områden som berörs är dans och 

dess definition, grundskolans styrdokument, definition av didaktik och didaktiska dilemman. 

3.1 Definition av dans samt de tre former av dans

Det finns olika föreställningar om vad dans är. Människor åskådar, upplever och associerar 

fenomenet i deras vardagliga liv genom sociala interaktioner. Dans har alltid funnits i 

människans historia och den finns än idag. Dock är dans ett väldigt svårdefinierat fenomen 

eftersom olika individer uppfattar och upplever dansen olika. Mattsson beskriver det genom att; 

“Det är just flertydigheten i dans som understryks” (Mattsson, 2016, s 26). Dans ska kunna 

inneha ett flertal definitioner beroende på person och situation. I grund och botten är dans; “[...] 

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

rum” (N.E, 2019). Begreppet dans behöver en viss precisering för att förtydliga ordet mer i 

studien. Innebörden av dans handlar om att det nödvändigt ska finnas en avsikt eller syfte med 

rörelsen för att det faktiskt ska vara dans (Mattsson, 2016). Enligt Mattsson (2016) handlar det 

exempelvis om uppmärksammandet av känslan i kroppen och den riktningen som utövaren väljer

att röra sin kropp i när han eller hon dansar. Det är ens inre uppfattning och relation med kroppen

som utgör utövandet (Ravn, 2001).

I föreliggande studie beskrivs dans som enligt Mattsson (2016) handlar om identitet och 

kommunikation som även faller in i Lundvalls & Meckbachs (2007) expressiva dansform. Dans 

är i den formen främst en rörelsekommunikation som skapas av kroppsliga uttryck, både 

individuellt samt i ett socialt samspel. Det finns tre typer av dansformer enligt Larsson & 

Meckbach (2012) som kan undervisas i skolan; dans som kulturell form, dans som expressiv 

form samt dans som träningsform. 

Den kulturella dansformen grundas i dans som social interaktion, här förmedlas kulturella och 

kulturhistoriska rörelsemönster för att ge eleverna kännedom om länders kulturella traditioner. 
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Ett exempel är bröllopsvalsen som är aktuell än idag som en danstradition (Larsson & 

Meckbach, 2012). Den kulturella formen av dans tar även sin plats i nutida dansstilar som 

streetdance och disco, där ungdomsgrupper har anammat klädstil efter själva dansstilen. Vidare 

finns det utrymme för improvisation och olika nischer till de lite äldre konventionella 

dansstilarna. Den kulturella formen används för att skapa mer tilltalande rörelseformer för 

skolklasser och variationerna ger mer möjligheter för didaktiska förändringar samt för att 

stimulera elevers intresse (Larsson & Meckbach, 2012). Slutligen ger kulturella danser en god 

möjlighet för mångfald i skolundervisningen där elever kan få prova på danser som kan 

härstamma från deras egna etniska ursprung.

Den expressiva dansformen har sitt ursprung i ett estetiskt perspektiv. Fokus blir då att elever 

experimenterar och lär sig rörelsekommunikation som skapas i kroppsliga uttryck (Larsson & 

Meckbach, 2012). Som lärare är det viktigt att ta hjälp av den expressiva dansformen och 

fundera över hur olika farhågor kring dans kan bemötas eller förebyggas. I planeringen kan 

lärare utgå från elevernas förkunskaper och känslor för dans och på så sätt undvika 

stigmatiseringen av dans som något ovant, främmande och skrämmande (Larsson, 2016). 

Den tredje och sista dansformen bygger på att använda dans som träningsform. Det betyder att 

det huvudsakliga syftet är att frambringa en allsidig kroppslig träning (Larsson & Meckbach, 

2012). Dans som träningsform ska ge kroppen möjligheten att träna rörlighet, koordination, 

styrka, cirkulation och liknande fysiska egenskaper. I undervisningen kan träningsformen ses i 

olika lekar till musik, populära träningsformer som aerobics, bodypump et cetera (Larsson & 

Meckbach, 2012).

Indelningen av de tre dansformerna härstammar från den direkta kopplingen till styrdokumenten 

för ämnet idrott och hälsa. Den expressiva dansformen får minst utrymme i svensk undervisning 

i skolan (Mattsson, 2016). Däremot menar både Mattsson (2016) och Lundvall & Meckbach 

(2007) att rörelsekommunikationen och det sociala samspelet är indirekt inkluderade i den 

kulturella dansformen och även i träningsformen. Den expressiva dansformen blir sällan 

exklusivt implementerad i undervisningen, istället är de traditionella och moderna danserna 
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tillsammans med rörelse till musik dominerande. Den huvudsakliga orsaken kan vara skolans 

styrdokument (Mattsson, 2016).

I dansundervisningen är det dock viktigt att eleven “vågar” njuta av sin kropp, 

“Känslor föder rörelser och rörelser föder känslor och barn bör få tillgång till hela sitt 

känsloregister exempelvis det fula, det sköna, det aggressiva, det lågmälda och det burleska” 

(Björklund Dahlgren, 2012, s 162). Genom dansen kan eleven stärka sin egen identitet genom att

gestalta sina egna inre bilder, tankar och känslor (Björklund Dahlgren, 2012). 

Vissa skolor i Sverige har infört dansundervisning för nyanlända för att underlätta deras 

integration med det svenska samhället (Björklund Dahlgren, 2012). Språket och 

kommunikationsförmågor är de viktigaste faktorerna för att nå en anpassning till en ny kultur 

(Masgoret & Ward, 2006). Dansen är ett universellt språk som alla kan kommunicera med. Med 

dansen lär sig eleven känna sig själv och andra elever därmed utvecklas en empati till varandra 

(Björklund Dahlgren, 2012).

3.2 Grundskolans styrdokument 

Undervisningen i grundskolan bestäms utifrån läroplanen och de olika ämnenas kursplaner.

Läroplanen innehåller fem delar och dessa är, skolans värdegrund, skolans uppdrag, 

övergripande mål, riktlinjer för utbildningen och kursplaner (Skolverket, 2011a). 

Dans nämns i läroplanen för grundskolan två gånger, första gången är i skolans övergripande mål

och andra gången i kursplanen i idrott och hälsa. Skolans övergripande mål är de normer, värden 

och de kunskaper eleven ska ha utvecklat eller erhållit när eleven avslutar sina studier i 

grundskolan. Dans nämns i de övergripande målen på följande vis: “Eleverna ska få uppleva 

olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva 

känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form 

ska vara inslag i skolans verksamhet” (Skolverket, 2011a, s4). En god utveckling för elevens 

kunskapsinhämtning innefattar att få pröva sig fram, utforska och gestalta olika kunskaper. 

Skolan ska även ge eleverna förmågan att skapa (Skolverket, 2011a). 
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I det centrala innehållet nämns dans i två punkter under rubriken “Rörelse”, den första punkten 

täcker; “Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och 

rörelser till musik” (Skolverket, 2011a, s 3). I den andra punkten som dans nämns i står det att 

eleven ska få möta traditionella och moderna danser samt träningsprogram med musik 

(Skolverket, 2011a). Enligt kunskapskravet dans ska eleven bedömas efter takt, rytm och 

sammanhang. Skillnaden mellan de tre betygsstegen i E, C och A är de värdeord som nämns. På 

E-nivå ska eleven anpassa sina rörelser Till viss del, på C-nivå ska eleven anpassa sina rörelser 

relativt väl. Under A-nivå står det att eleven anpassar sina rörelser väl. 

Skolverket (2011b) skriver att traditionella- och moderna danser endast finns för grundskolans 

elever och inte i gymnasieskolan. Det finns ingen tydlig skiljelinje mellan vad som är en 

traditionell dans och vad som är en modern dans. Eleven har därför möjlighet till att möta en 

bredd av danser, såsom vals och bugg, squaredans och streetdance. 

Undervisningen i dans skall ses utifrån flera perspektiv såsom social gemenskap, motionsform 

eller kreativ dans. Genom att se dansen utifrån flera perspektiv ges eleverna möjligheten att 

förstå dansens innebörd i flera olika samhällen och under olika tidsperioder, dans är ett globalt 

fenomen. Skolverket (2011b) pekar på vikten av att eleven känner egenvärde av dansen och 

rörelseglädje. Att utöva dans främjar också elevernas koordinationsförmåga, taktkänsla och 

många elever upplever rörelseglädje av att röra sig till musik. Dans ska också skapa sociala 

egenskaper hos eleven för att kunna användas senare i vuxenlivet. Till sist ska dansen föra vidare

ett svenskt kulturarv till elever som i sin tur ska föra det vidare till nästa generation.

I Skolinspektionens granskning år 2018 av ämnet idrott och hälsa konstateras att dans står för 20 

% av lektionsinnehållet. Vad som också framkommer i granskningen är att dans inte alltid blir ett

huvudmoment i de flesta lektioner utan istället ett delmoment i lektionerna (Skolinspektionen, 

2018). Granskningen visar också att ett vanligt inslag i dansundervisningen är att eleverna 

skickar in en inspelad egen koreograferad dans till läraren.
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3.3 Definition på didaktik och didaktiska dilemman

Enligt Larsson & Meckbach (2007, s20) är didaktik “en ide om att man kan undervisa någon 

något och att man som ett resultat av undervisningen kan lära sig något”. Vanligaste frågorna att 

besvara i didaktiken är Vad? Hur? och Varför?, mer specifikt förklarat; vad undervisas, varför 

undervisas, och hur undervisas detta (Schenker, 2013). Under senare årtionden har ytterligare en 

faktor tillkommit och det är Vem?. Vem frågan grundar sig i vem ska lära sig kunskapen och 

vem ska förmedla kunskapen (Skolverket, 2019). 

Didaktiska dilemman uppstår beroende på situation och kan definieras som ett problem som 

läraren behöver handskas med (Andersson et al., 2016). Didaktiska dilemman kan vara 

situationer där elever vägrar att delta eller att läraren inte känner sig tydlig eller kompetent nog 

inför undervisningsmomentet och behöver göra ett val för att föra undervisningen framåt 

(Andersson et al., 2016).Begreppet behöver formuleras på grund av att studien bland annat ska 

identifiera och analysera respondenternas uttalade didaktiska dilemman i dansundervisningen.
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4 Tidigare forskning

I detta kapitel redogörs tidigare forskning samt dess relevanta områden för denna studie. 

Områden som redovisas är; lärare i idrott och hälsas undervisning i dans såsom; didaktiska val,

digitala verktyg i dans. Didaktiska dilemman såsom; elevers föreställningar av dans och 

beröring.

4.1Dansens inverkan i undervisningen

Flera studier visade på att dansundervisningen kan inneha en positiv inverkan på elever i skolan, 

alltifrån ett livslångt lärande, bättre samarbetsförmåga, klasstillhörighet och ett främjande av 

demokratiuppdraget (Mattsson, 2016; Rugstad & Fjogstad Langnes, 2019; Little & Hall, 2017).

I en studie av Mattsson (2016) analyserades dansundervisning på högstadiet. Fokus låg på 

meningsskapande och lärares undervisning i dans. Studien använde sig av ett transaktionellt 

förhållningssätt. Resultatet av studien visade att uppfattningen av sig själv och andra förstärktes 

genom mötet mellan människors rörelser. Genom utforskande och improvisation kunde dans 

förvandla form, betydelse och upplevelse. Om den expressiva dansformen inkluderades mer 

konsekvent i dansundervisningen kunde elever vara mer benägna att utforska dansrörelser på nya

sätt med mer utförliga reflektioner. 

Rugstad & Fjogstad Langnes (2019) genomförde en studie för att se vilka effekter en “flashmob”

ger i dansundervisningen. En “flashmob” är en grupp människor som träffas och genomför en 

planerad händelse på en offentlig plats oannonserad för allmänheten. Händelsen kan vara en 

dans, musik eller ropande slagord. Studiens resultat visade att flashmob utvecklade elevernas 

förmågor att läsa av verbal och icke-verbal kommunikation. Många elever fick också arbeta med 

sitt eget självförtroende och förtroende för andra klasskamrater. Ytterligare en effekt av 

flashmob är att eleverna kommer närmare varandra genom att bli tvingade att samarbeta i hur 

uppkomna problem eventuellt kan lösas. Samtidigt främjades en bättre klassmiljö genom att 

dansen gav elever en känsla av tillhörighet och trygghet. Genom grupparbete i dans främjas 

också skolans demokratiuppdrag tack vare självbestämmandet, medbestämmandet och solidaritet
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som är de viktigaste faktorerna i ett fungerande demokratiskt samhälle.

I en artikel av Little & Hall (2017) framfördes det kriterier för anpassningsbar dansundervisning 

för lärare i grundskolan. Artikeln innehöll instrueringar som föreslog olika dansrörelser som 

rörde sig från enkla till komplexa rörelser. Ett exempel till rätt instruering var att med en ny 

introducering av dans, en full demonstration behövde göras för elever. Musiken var en viktig 

faktor och elever bör tillägnas tid för att vänja sig till vald musik. Slutligen var det viktigt att 

elever blir instruerade med enstaka delar av dansen för att sedan kunna repetera och lära sig 

samtliga rörelser. Little & Hall (2017) menade på att dans är en fysisk aktivitet som kan glädjas 

åt för en livstid. Artikelns slutsats konstaterade att för att kunna njuta av en livstid av deltagande 

i dans måste eleverna ges möjligheter att utveckla grundläggande dansfärdigheter i grundskolan. 

Lärare i idrott och hälsa med tillgång till resurser för att välja, undervisa och utvärdera 

dansupplevelser med bästa praxis kan erbjuda dessa möjligheter.

4.1.2 Undervisningens utformning

Tidigare forskning visade att det fanns olika sätt att didaktiskt undervisa i dans (Mainwaring & 

Krasnow, 2010; Amodo et al., 2016; Gibbs, 2014; Gibbs, Quennerstedt och Larsson, 2017).  

Mainwaring & Krasnow (2010) visade i en studie att oavsett vilka metoder som applicerades 

skulle undervisningen präglas av respekt och hänsyn. Detta för att eleverna skulle känna trygghet

och inte behöva känna rädsla för att göra bort sig. När eleverna satte upp egna individuella mål 

ökade deras motivation för lärandet. Här skulle läraren agera mentor och stötta eleven så att hen 

uppnådde de uppsatta målen.

I en studie av dansundervisning i högstadiet konstaterade Amodo et al. (2016) att lärare kunde 

använda sig av olika ledarstilar i sin undervisning. Studiens resultat visade att 

kunskapsinlärningen skiljde sig åt beroende på om läraren valde att använda den 

kommenderande ledarstilen eller den elevledda stilen. När läraren valde den kommenderande 

ledarstilen med direkta direktiv upplevde eleverna en ökning av kompetens och samhörighet, 

men kände en lika stor entusiasm för dansundervisningen. Dessutom upplevde eleverna att de 

lärde sig rörelserna snabbare, fick ett större kunnande och genom att utföra rörelserna med sina 
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klasskamrater ökade samhörigheten till andra. När den elevledda stilen appliceras upplevde 

eleverna mindre kunnande och mindre entusiasm i början av lektionen medan den i slutet av 

lektionen ökade både känslan av kompetens och entusiasm. Flickorna kände en större kompetens

under den kommenderande ledarstilen än den elevledda stilen, pojkarna kände tvärtom. Pojkarna 

kände en större kompetens när de själva tog ansvar för att de utförde danssteg som låg mer på 

deras nivå (Amodo et al., 2016). 

En annan undervisningsform är att använda sig av olika hjälpmedel. Gibbs (2014) undersökte hur

dansspel i form av exergames användes som läromedel i undervisningen i idrott och hälsa på 

gymnasiet. Exergames kunde enklastförklaras som olika typer av interaktiva tv-spel som byggde 

på fysiska aktiviteter och kroppslig rörelse. Resultatet visade att användandet av exergames 

gjorde att flera olika rörelsekvaliteter utvecklades när eleverna interagerade med spelet och 

samspelade med varandra. Elevernas användande och utvecklande av rörelsekvaliteter var 

beroende av hur dansspelet användes och framför allt av elevernas möjligheter att interagera med

spelet och med varandra. Däremot visade studien att utvecklingen av rörelseförmågor hos elever 

inte skedde på grund av exergames, utan istället på hur det didaktiska verktyget användes i 

undervisningen. Gibbs, Quennerstedt och Larsson (2017) visade liknande resultat och menar att 

exergames kunde användas som instruktör och inspiration för eleverna i dansmomentet. 

Undervisande lärare behövde inte kunna dansens koreografi och i sin tur inte heller fokusera på 

att göra stegen i takt, istället kunde läraren fokusera på att hjälpa eller betygsätta eleverna. 

Läraren kunde dessutom på detta sätt bättre koncentrera sig på planering och välja ut lämpliga 

dansmoment för eleverna.

4.2.1 Könsroller i dansundervisningen

Didaktiska dilemman var ständigt förekommande utmaningar för lärare i deras undervisning och 

kunde anta olika skepnader. Framförallt var det den olikartade attityden för dans och dess 

undervisning i skolor över hela världen som präglade elever och lärare. Ett flertal studier påvisar 

flickors och pojkars föreställningar om dans samt deras attityder för dansundervisningen som kan

leda till didaktiska dilemman (Gard, 2003; Sanderson, 2001; Lindqvist, 2010).
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På en skola i Australien utförde Gard (2003) en intervjustudie om pojkars föreställningar om 

dans. Studien visade att det fanns en marginalisering när det undervisades dans på lektionstid. 

Det fanns homofobiska och sexistiska tankar hos ett fåtal flickor men framförallt hos pojkar.

Studien utgick från att pojkar och flickor tittade på olika videoklipp som visade lagsporter, balett 

och modern dans.Resultatet visade att majoriteten av pojkarna uttryckte sig negativt om 

dansvideoklippen, Gard (2003) menade att anledningen till pojkarnas negativa svar var att de 

kände behovet av att anpassa sig till de föreställningar och normer som råder i samhället. Det 

som att kreativ dans kunde kopplas till homosexualitet i pojkars uttalanden. Studien visade även 

att dans resulterade i bra förutsättningar att arbeta med demokratifrågor, föreställningar om 

kroppen, genus, manligt och kvinnligt samt hur dansstilar kunde kopplas till homofobi. Ämnet 

idrott och hälsa förknippades med manlig styrka och maskulinitet och dansundervisningen 

passade inte in i den föreställningen. Föreställningen kunde härstamma från det forntida, delvis 

oförändrade tänket gällande det aktuella ämnet (Gard, 2003). Sanderson (2001) utförde en 

liknande enkätstudie som visade att flickor var mer positivt inställda till danskategorin balett och 

manliga dansare än pojkar, dock låg måtten på kategorin dans i övrigt ungefär lika mellan pojkar 

och flickor. Det visade sig inte vara någon skillnad mellan flickor och pojkar i kategorin 

dansframträdande. Studien visade att samtliga tonårsgrupper hade samma attityder till de olika 

kategorierna gällande dans. Deltagarnas attityder kan ha skapats innan tonåren.Att eleverna 

associerade balett med något feminint kan ses motsägelsefull då balett visar på stereotypiska 

drag mellan män och kvinnor. Kvinnorna skall vara flexibla och väga så lite som möjligt medan 

männen ska lyfta och bära runt kvinnorna med sin styrka och dominans. Resultatet i studien 

visade också att pojkars negativa föreställningar om dans tolkades som ett resultat av en 

kvinnodominerande kultur inom dansvärlden som i sin tur skapade sämre förutsättningar för 

pojkar att utföra dans på sin fritid. Studien menade också att manliga lärare i idrott och hälsa tros

se dans i skolan som något tråkigt och feminint.

En studie undersökte danslärares perspektiv på dans som en expressiv och kreativ form av 

undervisning (Lindqvist, 2010). Fortsättningsvis bemärkte studien pojkars och flickors könsroller

och föreställningar om dans från danslärares perspektiv genom frågeformulär. Lindqvist (2010) 

menade att dans kan vara feminint kodat. Pojkar kategoriserade allt i dansundervisningen som 
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antingen “okej”, femininitet, ”fjanteri” och homosexualitet. Den här kategoriseringen gjorde 

pojkar systematiskt, konsekvenserna resulterar i att färre pojkar är aktiva i undervisningen. 

En kreativ dans främjade människans problemlösningsförmåga, uttrycka erfarenheter och känslor

med kroppen. Dans kunde upplevas på olika sätt, vissa associerade dans med uttrycksfullhet och 

befrielse. Andra personer såg dans som en disciplinering och objektifiering av kroppen. Kroppen

blir alltså uttittad av andra personer och blir bedömd och kritiserad av andra. Fanns det speglar i 

idrottshallen blev eleven hela tiden medveten om hens kropp vilket kunde kännas problematiskt 

för eleven. Studiens resultat visade bland annat att danslärare hade en allmän bild av vad 

dansundervisning är. Dansen hade en existentiell dimension där den ”levda” kroppen var 

betonad. För att bli av med negativt laddade ord kan pedagogen använda andra namn än just 

dans, det kan istället vara rytm och rörelse, kreativ verksamhet, rörelse till musik och aerobics. 

Den kommersiella dansen framställer ofta det kvinnliga könet som ett sexobjekt med dess 

rörelser och kläder. Dans kan både framhäva bra egenskaper hos människan men också dåliga. 

De bra egenskaperna var att människan kan finna ett bättre självförtroende eller en självkänsla.

4.2.2 Beröring

Flera studier visade att beröring kan vara en didaktisk utmaning när det gäller undervisning i 

dans (Smith, 2019; Fletcher, 2013; Kahan, 2003; Andersson, Öhman & Garrison, 2016). 

Smith (2019) visade exempelvis att mysofobi som i vardagligt uttryck betyder bacillskräck. 

Detta är en fobi för baciller, orenlighet, kontaminering och infektioner. Människan bör givetvis 

vara noga med sin hygien för att undvika sjukdomar, men ibland borde människan kunna utsätta 

sig för bakterier för att kunna leva ett normalt liv. Studiens resultat visade att personer med 

mysofobi hade svårt att avgöra när “risken” för att utsätta sig för bakterier var värd att göra. 

Igenkänningstecken för mysofobi är att individen undviker platser där bakterier kan förekomma, 

vägra kroppskontakt och tvättar händerna ofta (Smith, 2019). Vidare menade Fletcher (2013) att 

beröring är ett känsligt ämne inom idrott och hälsa. En växande oro har uppkommit de senaste 

åren hos de som är verksamma i idrott och hälsa men även annan personal. 

I en studie av Kahan (2003) har Islam och ämnet idrott och hälsa samt relationen mellan dessa, 

analyserats och diskuterats. Studien visade bland annat attmuslimska flickor och pojkar vill delta 
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på idrott och hälsa undervisningen där det förekommer lite beröring mellan människor såsom 

basket och fotboll. Dock kan socialdans och kampsporter ses som problematiskt på grund av att 

för mycket beröring existerar. Studiens resultat föreslog att en viss modifikation och anpassning 

måste göras i undervisningen för att genomföra aktiviteter såsom dans. När pojkar och flickor 

separeras i dansundervisning och simning kan lektionerna ha som flest muslimska flickor 

närvarande (Kahan, 2003).

I en intervjustudie som genomfördes av Andersson et al. (2016) analyserades frågor kring 

stigmatiseringen gällande beröring i undervisningssituationer. Studien visade att beröring och 

framförallt fysisk beröring ansågs som en osäkerhet bland lärare när det gäller dansundervisning.

Det krävdes av lärare att vara mycket noggrann och tydlig mot elever om varför fysisk beröring 

skulle ske mellan lärare och elev. Med det sagt menade Andersson et al. (2016) att det har 

skapats ett stigma gällande beröring och många lärare väljer att inte utsätta sig inför fysisk 

beröring överhuvudtaget. Det i sig kunde bli problematiskt om en lärare skulle kunna framföra 

sin undervisning fullt ut.

För att skydda sig själv blir det ibland nödvändigt att avstå från fysisk beröring. Men, om en 

lärare bryr sig för mycket om att skydda sig själv genom att helt avstå fysisk beröring kan det bli 

svårt att på ett adekvat sätt ta hand om sina elever och i risken finns att läraren misslyckas med 

skolans uppdrag att utbilda unga människor. 

(Andersson et al., 2016 s8)

Beröring blev en balansgång och det krävdes ett syfte/anledning till varför beröring skall ske 

eftersom att lärarens syn på beröring speglades mot eleverna. Beröring i undervisningsmoment är

situationsbaserad och det ses inte som en stor problematik i undervisningen, möjligtvis för att 

den ofta undviks, dock sker det scenarion där didaktiska dilemman skapas och det är viktigt att 

agera därefter (Andersson et al., 2016).
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4.3 Sammanfattning 

Tidigare forskning har visat att expressiv dans inte får något utrymme i dansundervisningen. Det 

är framförallt traditionell dans, kulturella danser och moderna danser som står för innehållet. 

Lärarens olika ledarstilar påverkar elevernas kunskapsinhämtning. Vid användandet av den 

kommenderande stilen med direkta direktiv upplever eleverna en större kompetens och 

samhörighet, men inte lika stor entusiasm i dansundervisningen. Repetitionen av dansrörelserna 

gör att eleverna lär sig snabbare. Vid applicerandet av den elevledda stilen känner eleverna en 

mindre kompetens i dansundervisningen men kompetensen ökar allt mer som lektionen fortgår. 

Pojkar upplever en mindre kompetens under den kommenderande stilen än den elevledda stilen. 

För flickor är det tvärtom. Exergames ses som ett bra verktyg att motivera elever till idrott och 

hälsa. Exergames kan användas i dansundervisningen som en instruktör och möjliggör för 

läraren att ta ett steg tillbaka och fokusera på sitt pedagogiska förhållningssätt gentemot eleverna.

Tidigare studier visar att dansundervisningen utifrån ett historiskt perspektiv varit marginaliserad

men ökat i dess omfång under årens lopp. Dansundervisningen kan vara svår att genomföra på 

grund av att pojkar associerar dans med homosexualitet och femininitet. Detta har bekräftats i 

både internationell och nationell forskning. Beröring i dansundervisningen kan också vara ett 

didaktiskt dilemma på grund av bacillskräck, religiösa skäl och beröring mellan lärare-elev. 

Bacillskräck kan resultera i att eleven inte vill beröra någon annan elev. Religiösa skäl kopplat 

till beröring kan försvåra dansundervisningen. Bästa tillvägagångssättet för att inkludera 

muslimska elever i dans och simundervisningen är att pojkar och flickor separeras. Beröring 

mellan lärare-elev har visat sig vara ett problem i idrott och hälsa undervisningen. Lärare 

försöker undvika detta problem genom relationsskapande med deras elever. 
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5 Teoretiskt perspektiv

Kapitlets syfte utgår från att ge läsaren en bild av hur den pragmatiska didaktiken ska hjälpa att

analysera det insamlade data. Läsaren ska även få en bild av vilka delar som har valts i det 

teoretiska perspektivet för att göra analysen så relevant som möjligt utifrån studiens syfte.

5.1 En pragmatisk didaktik

I ett pragmatiskt perspektiv står undervisning i fokus, det handlar om hur lärare ska jobba med 

skapandet av ett optimalt samspel mellan elevers tidigare erfarenhet, tillfällets sammanhang samt

lärarens tänkta syfte med den aktuella aktiviteten (Wickman, 2014). Filosofin och ideologin med 

pragmatism i undervisningen fokuserar på hur kunskapen som erhålls ska vara så meningsfull 

och praktiskt användbar som möjligt för eleverna (Wickman, 2014). Grundbulten i 

pragmatismen är att den kunskap som inhämtas skall vara till användning i de situationer och 

problem eleverna kommer att möta (Lundgren, Säljö & Liberg, 2017). I praktiken handlar 

pragmatism om själva bemötandet och handlingen mellan lärare och elever som ska utvecklas till

ny förståelse och kunskap (Öhman, 2014). 

Det är Deweys didaktiska teori om pragmatism som ligger till grund för den här studien. Begrepp

som meningsskapande, erfarenhet, transaktion och kontinuitet utgör dels valet av analytiska 

verktyg men också kärnan för pragmatisk didaktik (Dewey, 1938). 

Deweys metodologi om meningsskapande ger en inblick i hur lärare kan se och påverka sin 

undervisning. Maivorsdotter, Lundwall & Quennerstedt (2014) beskriver hur Deweys synsätt på 

meningsskapande handlar om skapandet av relationer mellan elever samt mellan lärare och 

elever. Det är alltså viktigt att alla parter förstår processen i olika aktiviteter för att det ska 

kännas meningsfullt eftersom då kan individerna känna att deras deltagande i processen är 

bidragande. 
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Dewey poängterar att vikten av elevers erfarenheter inte handlar om dess nödvändighet eller 

upplevelse, utan kvaliteten av själva erfarenheten (Dewey, 1938). 

The quality of any experience has two aspects. There is an immediate aspect of agreeableness or 

disagreeableness, and there is its influence upon later experiences. (Dewey, 1938 s 27)

Dewey menar att uppkomsten av en erfarenhet oftast skapas när ett problem uppkommer, hur 

problemet blir löst leder vidare till- och visar kvaliteten på själva erfarenheten och det i sin tur 

påverkar nästa, framtida erfarenhet. På så vis menar Maivorsdotter, Lundwall & Quennerstedt 

(2014) att meningsskapande processer är ständigt föränderliga och de utvecklas med tiden 

eftersom ny kunskap skapas.

Individer använder tidigare erfarenheter för att styrka nuvarande erfarenheter för att vidare kunna

skapa nya erfarenheter som tillsammans skapar kontinuitet (Dewey, 1938). Det innebär att nutida

erfarenheter skapas ur dåtida erfarenheter som i sin tur leder till framtida erfarenheter. De 

erfarenheter som sker hos- och mellan elever är en pågående process där ingen erfarenhet är den 

andra lik. Kommunikationer och interaktioner som är meningsbärande mynnar vidare ut till vad 

Dewey kallar för transaktioner. Transaktioner ger möjlighet att medföra med nytt 

meningsskapande samt ny meningsfullhet i den pågående processen. Tillståndet mellan 

skapandet av en erfarenhet och upplevelsen av erfarenheten kallas för en transaktion. Ett 

förtydligande är att i och mellan en erfarenhet sker det transaktioner.Dewey beskriver det som; 

”An experience is always what it is because of a transaction taking place between an individual 

and what, at the time, constitutes his environment” (Dewey, 1938, s 17). Principen av kontinuitet

kan främst förklaras i samband med Deweys vision för framtida erfarenheter (Dewey, 1938). 

I likhet med meningsskapande och transaktioner väger erfarenhetsbegreppet in med att 

fortsättningsvis skapa nya erfarenheter som känns positiva och meningsbärande för elever, som 

återigen bidrar till principen av kontinuitet (Dewey, 1938).Erfarenhetsbegreppet är enligt Dewey 

ett kritiskt förhållningssätt gentemot den kunskapsdualism som existerar i vetenskapsfilosofier, 

föreställningen om att människan är frånskild den värld hen lever i och där ens kunskaper 

kommer ifrån. Dewey menar att människan lär sig genom att leva i världen och lärande sker i 
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samspel med omgivningen (Quennerstedt, 2006).Erfarenhetsbegreppet kan kännas abstrakt men 

för att förtydliga är det samspelet mellan människan och hens omvärld, som är den fysiska, 

sociala och språkliga världen som människan befinner sig i (Dewey, 1938). 

I den här studien appliceras Deweys didaktiska teori om pragmatism som ett analysverktyg 

gällande hur erfarenheter, transaktioner och meningsskapande motverkar eller leder till 

didaktiska dilemman i dansundervisningen. Studien undersöker hur lärare i idrott och hälsa 

hanterar olika problem och utmaningar utifrån elevers erfarenheter av dans samt 

dansundervisningens innehåll. Elevers tidigare erfarenheter av dans kan appliceras i nya 

danssituationer om den förmedlade kunskapen bygger vidare på deras erfarenheter. Det är av stor

vikt att lärare för en dialog med eleven(er) i olika danssituationer för att stärka den 

meningsbärande processen samt förståelsen för erfarenhetens duglighet i en danssituation.

Studien använder den pragmatiska didaktiken i analysen som ett analysverktyg för att urskilja 

meningsskapande processer i dansundervisningen. Människor utför handlingar och skapar 

därmed nya erfarenheter som reflekteras över ett undervisningsområde, därmed har en ny 

innebörd skapats, erfarenheter och nya vanor för det reflekterade området studeras - och en ny 

mening har skapats.Erfarenhetsbegreppet ansluts med att människans erfarenheter tas med från 

en situation till en annan. Kunskapen som förmedlas i undervisningen kan förstås som förmågan 

att förstå erfarenhetens betydelse i en situation samt att undervisningen upplevs som 

meningsskapande.
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6 Datainsamlingsmetod

Kapitlet redovisar vilken insamlingsmetod som studien applicerat för att genomföra studien och 

varför den metoden har använts. Vilken undersökningsgrupp det gäller. Hur de etiska 

principerna har behandlats. Intervjuguidens utformande och genomförande av samtliga 

intervjuer. Tillförlitlighet i studien har beskrivits, för att till slut beskriva studiens analysmetod.

6.1 Insamlingsmetod 

Studiens syfte var att undersöka hur lärare i idrott och hälsa arbetar med det centrala innehållet 

dans och vilka didaktiska dilemman som kan förekomma i dansundervisningen. För att kunna 

besvara studiens syfte har det valts en kvalitativ metod. Valet av syftet grundades på intresset om

lärare i idrott och hälsas pedagogiska reflektioner om hur de bedriver sin dansundervisning och 

hur de löser uppkomna didaktiska dilemman. Enligt Bryman (2011) innebar kvalitativ forskning 

att forskaren lade fokus på orden och hur respondenterna uppfattade den verklighet de är i. 

Medan kvantitativ forskning lade dess fokus på siffror och inte ord, och försökte i största mån att

generalisera studiens resultat.

För att genomföra studien användes semistrukturerade intervjuer som är en flexibel intervju som 

anpassas efter situationen, och därmed kunde respondenterna utveckla sina svar. Frågor som 

ställs under en semistrukturerad intervju behöver inte följa någon speciell ordning (Bryman, 

2011) och fördelen är att det ger möjlighet att ställa följdfrågor. En intervjuguide (Se bilaga 1) 

användes eftersom det underlättar att intervjun når sitt syfte, och möjliggör besvarandet av 

studiens frågeställningar (Bryman, 2011). Under intervjuerna spelades respondenternas svar in 

för att senare transkriberas. 
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6.2 Undersökningsgrupp 

Eftersom studiens syfte handlade om hur verksamma lärare i idrott och hälsa bedriver 

dansundervisningen och vilka didaktiska dilemman som uppstår, var respondenterna i studien 

verksamma lärare i idrott och hälsa. Därför applicerades ett målstyrt urval i studien, som enligt 

Bryman (2011) utgår ifrån att respondenterna har kunskap eller är sysselsatta i det området man 

forskar om. Forskarna intervjuade sammanlagt sex stycken behöriga lärare i idrott och hälsa, från

fyra olika skolor i sydöstra Sverige. Dessa lärare var verksamma i 4 stycken olika 

högstadieskolor. De lärare som deltog i studien är de lärare som svarade på det utskickade mejlet

och var villiga att delta på studiens intervjuer. Sammanlagt skickades mail till 15 lärare som 

befann sig i sex olika skolor i sydöstra Sverige. Sex lärare svarade att de vill medverka i studien.

De valda skolorna var inom räckhåll för forskarna, restiden var en viktig aspekt då vårt planerade

intervjuschema varade sammanlagt i en vecka. Samtliga respondenter blev informerade kort och 

koncist gällande examensarbetet samt att forskarna till studien var lärarstudenter från 

Linnéuniversitet. Informationen inkluderade en beskrivning av intervjufrågor och dess antal samt

en förenklad version av studiens syfte och frågeställning.

6.3 Intervjuguide

Enligt Brymans (2011) checklista för kvalitativa intervjuer ska alla frågor som finns i 

intervjuguiden kopplas till frågeställningen eller problemformulering till studien och alla 

intervjufrågorna som skapats i intervjuguiden utformades därför efter studiens syfte och 

frågeställning (se bilaga 1). Bryman (2011) menar också att det är viktigt att intervjufrågor är 

designade på ett sådant sätt att de inte blir alltför ledande. Därför valde forskarna att använda 

öppna frågor i studiens intervjuguide, respondenten kan då svara på det som hen tycker är 

viktigt. Intervjuguiden grundar sig också i “områdesprincipen” vilket innebär att intervjuguiden 

börjar ställa frågor som är i periferin av det centrala som undersöks. Genom att använda 

områdesprincipen kan den som blir intervjuad känna sig mer trygg i intervjusituationen för att 

senare lättare kunna prata om mer känsloladdade frågor (Dalen, 2015). I denna studie användes 

“områdesprincipen” genom att i början av intervjun ställa frågor om hens bakgrund såsom ålder, 
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examensår, antal år som yrkessam m.m. för att senare ställa mer djupa och känsloladdade frågor 

såsom didaktiska dilemma i deras dansundervisning. Avslutningsvis var intervjuguiden 

konstruerad för att i slutet ge respondenten möjlighet att kunna tillägga något om deras 

dansundervisning. 

6.4 Genomförande av intervju

Samtliga intervjuer bestämdes i förväg och efter samråd via mejlkontakt. Samtliga intervjuer 

genomfördes under en veckas tid. De lärare som accepterade inbjudan till intervju fick välja en 

tid mellan måndag till fredag. Detta för att kunna genomföra intervjuer kontinuerligt samt 

fokusera bara på genomförandet och transkriberingen som ägde rum hädanefter. Det är viktigt att

genomföra hela processen med ett färskt minne (Trost, 2010). 

Varje intervju genomfördes på skolan där informanten jobbade, främst för att maximera 

bekvämligheten för läraren. När intervjuerna genomfördes var forskarna noga med att ha ett tyst 

rum så transkriberingen skulle kunna göras lättare. Inspelningen under intervjun gjordes med 

hjälp av mobiltelefon. 

Samtliga forskare till studien närvarande vid intervjuerna. Fördelarna med detta är många. Dels 

om något elektriskt fel med mobiltelefonen skulle uppkomma och då kan den andre personen 

bruka sin mobiltelefon eller att forskarna löser problemet tillsammans. Dessutom är det en fördel

att vara två forskare då man kan komplettera varandra samt ställa följdfrågor (Trost, 2010). Den 

fördelen kan dock leda till en nackdel då respondenten kan känna sig underlägsen under 

intervjun.

Enligt Trost (2010) är det stor skillnad mellan intervjuer och samtal mellan människor. Den som 

blir intervjuad ska få en känsla att ett samtal äger rum där hen yttrar sina åsikter, värderingar och 

känslor. Den som intervjuar är den som ställer frågor och vill komma på djupet av respondentens

åsikter och känslor utan att själv dela med sig av sina egna åsikter eller liknande. För att 

möjliggöra detta försökte forskarna skapa en lugn atmosfär genom att lyssna på hens åsikter och 

inte döma, samt acceptera vad åsikten eller reflektioner var. För att inte framföra egna 
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värderingar satte forskarna respondenten i fokus och egna värderingar och reflektioner var inte 

aktuella i samtalen. Varje intervju påbörjades med en kort inledning om forskarna, som talade 

om vikten av anonymitet och att respondenten får tala fritt utifrån sina egna uppfattningar av de 

ställda frågorna.De flesta av intervjuerna varade i cirka 30 minuter, vissa tog längre tid för att de 

utvecklade sina svar mer än andra respondenter.

6.5 Tillförlitlighet i studien

Bryman (2011) menar att för att säkerställa reliabilitet och validitet i en kvalitativ studie måste 

det göras på andra kriterier än kvantitativ forskning. I kvalitativ forskning för att säkerställa 

validitet och reliabilitet används ett begrepp som heter tillförlitlighet och äkthet. I begreppet 

tillförlitlighet ingår fyra underrubriker som är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet en 

möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). 

För att skapa trovärdighet i resultatet ska forskarna följa uppsatta regler och låta de som 

medverkat i studien få ta del av resultatet, detta för att få möjlighet att yttra sig om huruvida 

forskarna har uppfattat deras sociala verklighet rätt. Det här kallas för respondentvalidering 

(Bryman, 2011). Det mest optimala vore om transkriberingen skickades till respondenterna för 

att få ett bekräftande att transkriberingen stämde. Tidsbristen resulterade till att det inte fanns en 

möjlighet för respondenterna att läsa igenom transkriberingen. Istället ställdes kontrollfrågor till 

respondenterna för att säkerställa att deras svar uppfattas korrekt eller inte. 

För att få en bra överförbarhet ska forskarna under arbetets gång ha “täta beskrivningar”, på 

detta sätt kan andra personer bedöma hur pass överförbara resultaten i studien är. I den här 

studien beskrivs tydligt hur forskarna har arbetat med det insamlade materialet och hur det blivit 

analyserat.

För att göra studien pålitlig genomfördes den här studien enligt vad Bryman (2011) skriver 

genom att forskarna är tydliga med vilka respondenterna är utan att bryta konfidentialitetskravet. 

Studien innehar ett utförligt metodavsnitt och en kritisk metoddiskussion samt en noggrann 

redogörelse för hur resultatet har analyserats. Under hela studiens gång har även seminarium ägt 
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rum där andra klasskamrater samt handledare kunnat granska studien för att kunna stärka 

pålitligheten i studien.

Möjligheten att styrka och konfirmera den här studien innebär att forskarna arbetar i tro att i 

kvalitativ forskning är det omöjligt att uppnå full objektivitet i forskningen. Studien ska inte 

medvetet ha låtit egna åsikter influeras av slutsatsen av studien. Forskarna till studien har försökt 

minska risken för personliga värderingar genom att kontinuerligt granska varandras arbete och 

ställa frågor angående potentiella oklarheter. Artiklar, avhandlingar och annat forskningsmaterial

har tolkats objektivt utifrån textens resultat och slutsatser. Under intervjuns gång ställdes heller 

inga ledande frågor, de var istället designade för ett mer öppet svar. 

6.6 Analysmetod

För att bearbeta samtliga sex transskript och använda dessa i analysen har studien använt sig av 

Fejes (2011) analysprocedur, analysmodellen presenterar sju steg för att koda materialet på ett 

strukturerat sätt.Första steget var att läsa och bekantas med det redan transkriberade materialet. 

Det var viktigt att läsa alla sex transkript flera gånger och anteckna eventuella nyckelord för att 

skapa en bättre bild av vad respondenterna pratade om. Nästa steg var att börja urskilja delar av 

texten som direkt berörde studiens frågeställningar. När en tydligare bild skapats utifrån varje 

transskript påbörjades steg tre av analysmodellen. Här samlades likheter och skillnader mellan 

varje utsaga av samtliga respondenter genom att jämföra texterna med varandra. Vidare kunde 

likheterna och skillnaderna struktureras upp i olika grupper som därefter blev till kategorier som 

sedan namngavs. De skapade kategorierna jämfördes med varandra i det sista steget och kunde 

senare slås ihop för att belysa studiens frågeställningar. Den slutliga jämförelsen var viktig då det

fanns likheter som behövde förtydligande och varje kategori behövde bli fullständig, därför slogs

några kategorier ihop. Analysproceduren blev hädanefter genomförd och då kunde de färdiga, 

fullständiga kategorierna användas för att tolka innehållet samt att dra slutsatser utifrån studiens 

frågeställningar. Studiens första frågeställning “Hur lärare i idrott och hälsa beskriver och 

motiverar hur de undervisar i dans” fick delas upp i två delar för att urskilja begreppet ‘beskriva’ 

samt ‘motivera’.
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Nedan finns en tabell (tabell 1) som visar ett exempel på det färdiga arbetet med 

analysproceduren. Utgångspunkten börjar med frågeställningar och mynnar sedan ut i kategorier 

som i sin tur innehåller kodord. Kodord sammanställdes utifrån respondenternas berättelser och 

de val av ord som var aktuella för de olika kategorierna. Mängden kodord kortades sedan ner till 

de ord som framgick i högst frekvens. Kategorin gällande frågeställningen ‘dansundervisningens 

innehåll’ skapades i samband med kodord och intervjufrågorna. De tre kategorier gällande 

frågeställningen ‘didaktiska dilemman’ skapades efter intervjusamtal och transkribering. Några 

kodord passar in i flera kategorier som är under samma frågeställning.

Tabell 1, Analysprocedur.

Frågeställningar Dansundervisningens
innehåll

Didaktiska dilemman

Kategori planering och
genomförande

elevers utsatthet beröring genus

Kod traditionella danser

vals, bugg, foxtrot

aerobics

digitala verktyg

Externa aktörer

Film

progression

linedance

moderna danser

koreografi

grupparbete

låtval up-to-date

visa kunskapskrav

avdramatisera

anpassa

entusiasm

glädje

roligt

uttittade

osäkerhet

obehag

pinsamt

religion

kultur

vägran att delta

vägra beröring

genusproblematik

gruppdanser

pardanser

pardans utan
beröring

kaxiga bollspelskillar

inga gränser på genus

följare och förare

bryta könsmönster

6.7 Etik 

Den här studien utgick från de fyra etiska principerna, dessa utgör informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravets innebörd är att forskarna till studien ska delge information vad syftet med 

studien är. Vidare skall deltagarna i studien upplysas vad deras roll i studien är och att deras 
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deltagande i studien är frivilligt och kan när som helst avsluta sin medverkan i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet innebär att de personer som medverkar i en studie har

självbestämmande rätt att avgöra [...] “om, hur länge och på vilka villkor de skall delta” 

(Vetenskapsrådet, 2002 s10). Vilket betyder att forskarna för studien måste inneha 

respondenternas samtycke för att delta i studien. 

Informationskravet och samtyckeskravet applicerades i den här studien genom att när forskarna 

skickade mejl till olika skolor för att finna respondenter till studien, informerades potentiella 

respondenter att det var frivilligt att medverka i studien och att de kunde avsluta deras deltagande

när de ville. Vidare förmedlades också studiens syfte i mejlet. Innan intervjun påbörjades 

repeterades information som stod i mejlet, om deras frivilliga medverkan och studiens syfte.

Konfidentialitetskravet är enligt Vetenskapsrådet (2002) att alla uppgifter som rör 

undersökningspersonerna skall i dess största möjlighet ges konfidentialitet och deras 

personuppgifter skall hanteras på sådant sätt att inte obehöriga kan ta del av det. Det innebär att 

när uppgifter lagras eller presenteras, skall inte utomstående personer kunna identifiera 

undersökningspersonerna (Vetenskapsrådet, 2002). I föreliggande studie har ingen utomstående 

fått tillgång till det transkriberade materialet och i den insamlade datan har alla respondenter fått 

en siffra istället för att benämnas med namn. I resultatkapitlet benämns också respondenterna 

med en siffra. Det transkriberade materialet har också förvarats online och för att få tillträde till 

materialet har lösenord krävts.  

Det sista kravet är nyttjandekravet som betyder att all insamlad data endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet uppfylldes genom att förklara för 

respondenterna att forskarna endast kommer att använda det insamlade datamaterialet till studien

och inget annat. Forskare kan använda det insamlade data för användningen i framtida forskning.
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7 Resultat

I resultatkapitlet redovisas de två frågeställningar i studien. Underrubriken 

‘Dansundervisningens innehåll’ täcker frågeställning ett; Hur beskriver och motiverar lärare i 

idrott och hälsa hur de undervisar i dans? Underrubriken ‘Didaktiska dilemman’ täcker 

frågeställning två; Vilka didaktiska dilemman möter lärare i undervisningsmomentet? 

Respondenternas svar är nedskrivna i blockcitat. Samtliga respondenters uttalanden förkortas 

med ”RES”(1-6).

7.1 Dansundervisningens innehåll

Planering 

Det som lärarna beskrev som centralt i dansundervisningen var att progression (stegring) 

utgjorde en röd tråd i deras undervisning, både gällande dansundervisningens innehåll samt 

svårighetsgrad. Samtliga respondenter genomförde traditionella danser i årskurs 7 som en 

introduktion av dans såsom ringdanser, line-dance och trojka.

[…] rörelse till musik blir det mycket träna dans mycket att de följer oss, vi tar det från grunden. 

Så i 7:an blir det mycket ringdanser, de får mycket övning, sen brukar vi filma examinationer. Vi 

vill åt denna stegring liksom. I 8:an då bygger vi på det genom att göra egna koreografier, fast 

enklare kanske för att eleverna inte är jätteduktiga, beroende på klass (RES6).

Efter introduktionen genomfördes en bredd av danser, detta för att eleverna skulle få möjlighet 

att prova på olika danstyper. Exempel på bredd av danser är; dans som träningsform och 

moderna danser. Dessutom användes pardanser som bugg, vals och foxtrot i förenklade former.

Senare i årskurs 8-9 går det mer över till att elever sätter ihop en egen dans, alternativt att eleven 

leder sin klass i en egen koreograferad dans. 

Några skolor genomför en skolöverskridande danskväll som den sista svårighetsgraden i 

stegringen samt som ett avslut för danstemat. 
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Har man en progression, jag tycker inte att man ska köra samma sak hela tiden, men samtidigt så 

måste grejerna bygga på varandra också. Alltså börjar du med pardans i sjuan ja men då får du 

fullfölja det i åttan och nian för att det ska liksom bli en helhet i slutet.

 […] sen har vi en kväll med andra skolor så då blir det för eleverna en större fokus på just 

pardans. Det blir mer på riktigt, de vet att det ska bli en slutprodukt av det också där man ska 

liksom dansa med andra, det blir att man höjer ju det till en annan nivå (RES2).

Genomförande

En respondent förklarade att det behövs en viss dialog med en del pojkar för att få dem att delta i 

undervisningen samt bli engagerade i olika utföranden. Vidare menade andra respondenter att det

är viktigt att förklara värdet i dansens sociala relationsskapande. Respondenterna förklarade att 

bra danskunskaper hos eleven möjliggör för sociala interaktioner i deras framtida liv. 

[…] då var det ett sätt att när man gick ut på krogen så hamnade grabbarna ofta vid baren. Killar 

som är på dansgolvet är ofta väldigt populära bland tjejer. Tjejer gillar ju killar som kan dansa 

(RES1). 

[…] liksom vara två och två, det finns ett samspel mot parrelationer i framtiden, att kunna
vara med i det sociala samspelet i samhället där handlar om att gå ut och kanske dansa 
och så också (RES3). 

Digitala verktyg

Samtliga respondenter har använt sig av digitala verktyg samt exergames i form av Just Dance. 

Spelet kunde ofta spelas upp i form av en video via exempelvis Youtube. Respondenterna såg 

exergames som ett bra verktyg för att de lättare kan ge feedback och se sina elevers 

kunskapsnivå.

Något år hade vi en klass som var helt inne på just dance, så jag lärde dom den, sen så fick de 

följa sen dansen på skärmen, skitroligt det engagerade (RES5).

[...] så ser man på vitväggen en stor bild. Fördelen med att koppla loss som ledare är att jag kan 

feedbacka. Istället för att jag står där framme och visar allt, så kan jag se hur illa en del utför 

rörelserna, då kan jag gå runt och hjälpa till också. Så någon inte behöver göra en övning uselt 
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hela vägen fram utan efter en stund kommer jag och korrigerar saken och det kan jag inte göra när

jag står där framme (RES1).

Digitala verktyg & Bedömning

Respondenterna använde sig av projektor i dansundervisningen där eleverna får följa rörelserna 

efter en video som spelas på en bioduk. Alla respondenter använde film för att bedriva 

dansundervisningen, antingen att eleverna blir filmade i helklass där de utför en förutbestämd 

koreografi eller att eleverna skickade in en egen koreograferad dans till läraren för att slutgiltigt 

bli betygsatt. 

Respondenterna hade dessutom tillgång till ’Google classroom’ tillsammans med sina elever där 

filmklipp och annat material kan delas och skickas, därmed kan eleverna träna på dansen 

hemma. 

Använder projektorn för att gå igenom, varför dansa, bedömningen, visa den färdiga dansen. 

Träna till musik så följer eleverna projektor. Ibland har vi examination att eleverna följer en dans 

på projektorn.  Ibland har vi examination att eleverna följer en dans på projektorn och då kan 

eleverna öva hemma, vi ska bedöma då måste de kunna träna, och då kan de träna hemma 

 (RES5).

Vi filmar alltid danserna gör vi. För bedömningen filmar vi alltid, för att dels kunna kolla med

kollegan men också för att bli lite skärpning. Jag säger alltid till eleverna att träna, träna, träna 

och så sista lektionen då kommer bli träna men så sen är det skarpt läge då kommer vi filma 

dansen. Varför då? Jo för att få chansen att se er igen och min kollega som kollar på det, det är

väldigt bra. då kan man med lugn och ro kolla om det finns någon man inte är säker på och be en

kollega kolla på denna elev och så är man två som sett och gett en bedömning det är

jättesmidigt (RES1).

Externa aktörer

Respondenterna har också använt sig av externa aktörer som kommer till skolan för att lära 

eleverna en dans. De använder sig av bugginstruktör för att eleverna sedan ska kunna använda 

den inhämtade kunskapen för deras danskväll i slutet av 9:an.En respondent har använt sig av en 
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streetdance instruktör som hjälp i klassrummet. Samma respondent har haft kollegiala samverkan

där en annan lärare genomfört dansundervisningen eftersom hen på sin fritid är dansinstruktör. 

Anledningen till varför externa aktörer förekommer är inte på grund av att det saknas kompetens 

för ett specifikt dansmoment utan för tradition och en möjlighet att utvidga dansinnehållet.

[...] vi har haft bugginstruktörer som kommer in utifrån. I nian ofta. Det har varit lite olika genom

åren, lite olika ingångsvinklar på det hur man ska börja lära ut och sådär. [...] vi har haft lite salsa 

och sånt där genom åren. Som vi försökte få med i niornas avslutning. Men det hade varit med 

nåt år sen fallit ur men där har vi fått lite input vilket har gjort att vi kört det lite grann ibland 

(RES4).

Styrdokument 

Samtliga respondenter uttryckte att de bedrev sin undervisning efter aktuella styrdokument där 

de har tolkat vad Skolverkets centrala innehåll och kunskapskrav menar. Respondenterna 

menade att dansundervisningen ska innehålla traditionella och moderna danser och en bredd av 

dessa. Eleven ska få testa på olika sorters av rörelser till musik så länge det är takt.

Jag tolkar det som inte bara dans utan som rörelse till musik gör jag det som, sen så är det där 

som är moderna och klassiska (traditionella) samt inom olika kulturer, [...] (RES2).

Att man kan nå allt bara liksom genom att använda musik och rörelse i kombination men sen står 

det ju, inte i kunskapskraven men i innehåll och centralt innehåll att det ska vara traditionella att 

det ska bygga på vår kultur och sådär (RES3).

Flera respondenter uttryckte en orolighet att dans kanske skulle tas bort som kunskapskrav i den 

reviderade kursplanen. De uttryckte även en orolighet att vissa lärare i idrott och hälsa kommer 

att ta bort dansmomentet i undervisningen om det inte fanns som ett kunskapskrav. 

En respondent säger dock att hen inte trodde att det kommer leda till mindre dans i skolan, och 

varför ska dansmomentet vara mer värt som rörelsekvalitet än andra. 
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[...] även bland idrottslärare för att jag tror att det finns en viss motvilja mot det, mot dans bland 

idrottslärare också om man inte själv har den bakgrunden. Det är lätt att plocka bort det och då får

man en anledning att göra det om den inte finns (RES3).

Det är bara det att det kommer inte att stå som ett enskilt, nu står ju det utskrivet i 

kunskapskravet, i så fall kommer det att ingå i rörelse vilket jag tycker är mer rimligt egentligen, 

jag e mer inne på att det ska slås ihop tillsammans men dom som är negativa till det tror jag att 

det kommer leda till mindre dansundervisning. Men jag ser inte varför det ska vara mer värt än 

andra komplexa rörelser [...] (RES2).

Respondenterna var mestadels eniga om potentiella utfall och konsekvenser gällande ändringen 

av det centrala innehållet i grundskolans styrdokument för ämnet idrott och hälsa. Däremot 

menade en respondent att dans såsom andra komplexa rörelser borde ges lika stort utrymme i 

planeringen och undervisningen. Alltså dans borde varken få mer eller mindre utrymme om den 

aktuella ändringen sker.

7.2 Didaktiska dilemman

Glädjespridande läraren

Som nämnt i tidigare rubriksättning var det viktigt att som lärare i idrott och hälsa sprida en 

rörelseglädje bland sina elever för att motivera. Men om läraren inte kände sig på topp den 

lektionen kan det uppfattas som ett didaktiskt dilemma.

om du går och håller en dans och är stel då blir eleverna också det så det färgar av sig, man måste 

ha en ingång att man tycker att detta kul och engagerad, det kan vara ett dilemma ibland [...] 

(RES6).

Respondenten menade att det är viktigt som lärare att vara förberedd med flera olika alternativ 

till glädjespridande.
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Elevers utsatthet

Samtliga respondenter har berättat om händelser där elever känner sig så pass utsatta att de 

vägrar att delta i dansundervisningen. En av lösningarna av vägran att delta kan vara att läraren i 

idrott och hälsa kommer överens med eleven(er) att de får spela in en video hemma där de dansar

som sedan skickas till betygsättande lärare. 

Jag tror att det är osäkerheten och att det är inför andra “Jag känner att jag inte är bra på det här 

och jag vill inte förlöjliga mig” (RES2).

Jag hade två elever som tyckte det var jättesvårt och obehagligt, jag försökte att få med de i 

grupperna, jag fick att göra det där med titta på skärmen men när de var i grupperna så satt de 

bara bredvid, jag diskuterade med dom så dom ska nu göra en inspelad just dance själva och bara 

visa för mig (RES2).

Att låta eleverna spela in en video externt, var en utväg som tas till först när andra lösningar har 

misslyckats. 

Beröring

Lärarna i idrott och hälsa menade att likt med ‘elevers utsatthet’, kan beröring kännas obehagligt 

och elever är motvilliga detta oftast i början av danstemat. Problemet med beröring var svårare 

att lösa när det var kopplat till religion eller kultur. Den lösningen som oftast inträffade var att 

utföra pardanser utan någon beröring alls, det sker dock sällan enligt respondenter.

Vi har ju såna grejer som vi på den här skolan så har vi väldigt många olika religiösa bakgrunder 

till exempel. Det finns problematik med om man vill hålla varandra i handen och såna grejer 

(RES3).

Det är svårare med religionen för att jag kan inte gå in och styra din känsla och vad du tror på. 

Men i värsta fall kan man dansa utan att hålla i varandra eller ‘hålla i tröjan’ (RES3).
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Mysofobi eller en allmän rädsla för att ta varandra i handen kan förekomma bland elever. Det 

blev lättare att hantera när eleverna blev äldre, respondenter menade även att en tydlig 

avdramatisering var viktigt.

I sjuan kan det vara lite pinsamt att hålla i varandra så vi har lite mer enskilt. I par eller i ring och 

inget tvång att man behöver hålla i varandra, kolla med takt och få in en säkerhet i takt och rytm 

så att dom kan visa det utan att liksom att behöva röra varandra så mycket (RES4). 

En del tycker att dom är svettiga, dom tycker att det är jobbigt men det är oftast lite lättare att 

komma runt, att man liksom kan prata om att alla svettas och att alla är liksom … hitta den 

(RES3).

Genus

När det gällde pardans skapades det situationer där elever föredrar att dansa med klasskompisar 

av samma kön. Vilket lärarna i idrott och hälsa löste genom att inte prata om pojke/flicka i dans, 

det spelar ingen roll vilket kön som utför förarens danssteg eller följarens. 

[...] om man ska dansa pardans så brukar man ta i varandra men då så ser jag inte en jättestor 

problem med det om det inte blir uttalat gentemot någon att “jag kan inte ta i dig” så att ja då får 

du (tjej) dansa med en tjej. Asså att lära sig stegkombinationer är inte alltid att man ska vara 

stenhård med att det måste vara kille och tjej. Det känner jag inte att, som sagt, det är inget 

jättestort problem och det brukar inte vara något stort problem. Men sen kan det vara att tjejer 

springer direkt och dansar med tjejer och då får man gå utifrån att det finns olika steg (Förare och 

följare), så att man avdramatiserar det, det är så instruktörer gör också och visar att det är olika 

steg där (RES2).

Samtliga respondenter har diskuterat vikten av flexibilitet när det kommer till lösningar av 

didaktiska problem, en respondent berättar om en situation där en elev bara visade möjlighet att 

dansa pardans om det gällde att göra det med sin far.

Jag har ju haft en tjej som har fått dansa med sin pappa på lektionen för att visa mig att hon har 

lärt sig pardanserna då. Det är ju som alltid i vårt yrke, det är till att anpassa, försöka få till det 

och hon kunde ju pardanserna med sin far. Men hon tyckte inte om att dansa med killarna i sin 
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klass. Och det spelar ingen roll, kan hon dansa så kan hon dansa, med sin far eller med mig eller 

det är skitsamma, det är så man får göra (RES1).

Respondenten var positiv mot liknande, unika situationer och menade på att det utvecklar och 

breddar på hens kunskaper och ökar kompetensen för yrket.

Kaxiga bollspelskillar

Respondenterna menade att det kan vara problematiskt att motivera dansundervisningen för 

pojkar som har en bakgrund i bollspelsutövande och som har en dålig attityd.

Respondenterna ansåg att dans måste motiveras extra tydligt för de kaxiga bollspelskillarna. De 

vill inte delta för att dansen förknippas som något feminint och homosexuellt.

[...] varför gör vi det här, oftast är det grabbar som gillar boll som har den inställningen, för att 

generalisera (RES5).

Dans är bara för tjejer, finns det fortfarande många som tycker. Det är gay, kan vi inte gymma 

istället, varje år får jag den frågan (RES6).

Är de elever som har en negativ inställningen krävs det jag har en snack med dom. Då får jag 

snacka med dom att det här gäller punkt slut, att jag som idrottslärare gör fel i sådana fall 

[...] Körde en trojka i en klass och ett sex par grabbar spårar ut fullständigt, det funkar inte, man 

hoppar runt och gör karatesparkar, man får ett ta ett snack (RES 5).

Elevers kommentarer har ett återkommande mönster enligt respondenten, att varje årskull bidrar 

med liknande föreställningar om dans som innehåller inslag av sexism och homofobi. 

7.3 Sammanfattning

Resultatet visar att respondenter har en tydlig progression i sin dansundervisning. Stegringen 

påbörjas efter en allmän introduktion av temat dans i årskurs 7. Progressionen sker i form av 

ökad svårighetsgrad men även valet av olika dansformer. Elever får utöva line-dance och andra 

danser som kräver minimal beröring i årskurs 7. Dansundervisningen fokuserar istället på 
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färdighet och deltagande. Respondenter berättar om vikten av avdramatisering i deras 

dansundervisning. De menar att flera elever kan känna obehag och iakttagelse i olika utföranden.

Lärare gör olika didaktiska val för att skapa en tryggare miljö för eleverna. Några respondenter 

berättar om användandet av projektor och bioduk för att skifta elevernas fokus från varandra. När

någon elev känner att hen inte klarar av att delta på en aktivitet kopplat till dans väljer läraren att 

föra en dialog med eleven. Läraren för dialogen med eleven och de försöker att komma fram till 

en lösning tillsammans. Vanligtvis väljer eleven att filma dansen vid ett annat tillfälle och skicka 

in till läraren. Lärare använder sig även av exergames i form av spelet Just Dance. Flera 

respondenter berättar om en avslutning av dansundervisningen i form av olika pardanser under 

en danskväll för elever. Majoriteten respondenter uttrycker en oro gällande borttagandet av dans 

från kunskapskraven i ämnet idrott och hälsa. De menar främst att ändringen skulle resultera till 

en minskad dansundervisning på skolorna i Sverige.Didaktiska dilemman hanteras ofta genom en

dialog med eleven. Framförallt menar respondenter att den proaktiva avdramatiseringen och 

progressionen i början av högstadiet ger goda förutsättningar för en bättre hantering av olika 

didaktiska dilemman. Beröringen mellan elever kan vara svår att hantera om dilemmat 

härstammar från religiösa skäl. Pojkar med en bollspelsbakgrund uttrycker ofta sexistiska och 

homofobiska kommentarer gentemot dansundervisningen i början av högstadiet. Det kan även 

vägra att delta i undervisningen.
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8 Analys

I analysen besvaras frågeställningar utifrån den pragmatiska didaktiken (i kronologisk 

ordning);

Hur beskriver och motiverar lärare i idrott och hälsa hur de undervisar i dans?

Vilka didaktiska dilemman möter lärare i undervisningsmomentet? 

8.1 Dansundervisningens innehåll

Lärarna i idrott och hälsa använder sig av progression i undervisningen, där dansens 

svårighetsgrad ökas genom hela högstadiet. Lärarna etablerar först en grundlig dansförmåga och 

kunskap för dess rörelser. Det är viktigt för lärarna att ge elever rätt förutsättningar för att bilda 

positiva erfarenheter av dansundervisningen. Progressionen mynnar inte bara ut till en ökad 

svårighetsgrad utan också i elevers ansvar och inflytande i dansundervisningen. När elever gör 

egna koreografier får de även mer makt över påverkandet av deras framtida kunskaper och 

erfarenheter. Det kan kopplas till Deweys erfarenhetsbegrepp där elever använder sig av sina 

föregående erfarenheter för att lära sig nya kunskaper och erfarenheter (Dewey, 1938). 

När lärarna använder sig av progression genom hela högstadiet skapas en princip av kontinuitet, 

där processen av erfarenheter byggs av nya erfarenheter som fortgår under en längre tid (Dewey, 

1938). 

Respondenterna anser det viktigt att redan under introduktionen av danstemat fokusera på en 

avdramatisering av dans. Avdramatisering är ett tillvägagångssätt för att uppnå ett 

meningsskapande som enligt Dewey (1938) ger en bättre grund för att bygga vidare på elevers 

förmågor och kunskaper. Den förhoppningsvis etablerade och trygga miljön utgör möjligheten 

för meningsskapande bland eleverna.

Under intervjuerna framkommer det att lärarna i idrott och hälsa använder sig av elever i 

dansundervisningen, exempelvis istället för att läraren står framför klassen och genomför dans så

gör eleven det. Det här tillvägagångssättet ses som positivt enligt Deweys (1938) pragmatiska 

synsätt för att elevernas respons mot lärarnas didaktiska val leder till glädjeskapande och 
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meningsbärande omväxling.När elever använder sig av sina tidigare erfarenheter kan detta ses 

som ett tillvägagångssätt för att motverka en kunskapsdualism. De elever som demonstrerar en 

dans kan exempelvis applicera erfarenheter som är inhämtade utanför skolans värld. Genom det 

här tillvägagångssättet verklighetsförankras dansundervisningen. Detta är ett av de viktigaste 

didaktiska val en lärare kan göra för att arbeta gentemot ett pragmatiskt förhållningssätt i sin 

undervisning (Quennerstedt, 2006). 

Resultatet visar att kommunikation och interaktion, det som Dewey (1938) benämner transaktion

är viktigt i undervisningen i dans. Det stärker relationen mellan varje elev som deltar i 

aktiviteten. När eleverna arbetar tillsammans sker också ett utbyte av deras erfarenheter och de 

får utforska och erfara varandras förmågor i dans. Lärarens roll blir att föra relevanta dialoger 

med elever mellan deras genomföranden, dels för att hjälpa elever att utveckla deras nuvarande 

förmågor men också för att bevara dansundervisningens meningsfullhet. Det skapas positiva 

erfarenheter hos eleverna då läraren hjälper dem att förmedla förståelsen för de olika 

erfarenheters duglighet i sin undervisning. Det i sin tur öppnar möjligheten för meningsfullhet 

och meningsskapande processer som utvecklar elevers rörelseförmåga och 

kunskap(Maivorsdotter, Lundwall & Quennerstedt, 2014).

Lärare i idrott och hälsa motiverar sin dansundervisning genom att använda sig av flera olika 

didaktiska val, bland annat genom att uppvisa kunskapskraven för dans. Det finns en risk för 

manifestationer av kunskapsdualism där motivationen av undervisningen inte är duglig med 

kunskapen i den verkliga världen (Quennerstedt, 2006).  Alltså att eleverna inte kan anamma den

sakliga betydelsen av abstrakta kunskapskrav eftersom det kan kännas frånskiljande för eleven.

Grundbulten i pragmatismen är att kunskapen som ska förmedlas till elever ska vara meningsfull 

och praktiskt användbar för eleverna (Wickman, 2014).  I denna studie motiverar lärarna i idrott 

och hälsa dansundervisningen som ett verktyg för sociala interaktioner. Exempel på detta kan 

vara att när eleverna blir äldre kommer de att gå ut på krogen där det främsta sociala verktyget är

dans. Genom att motivera dansundervisningens sociala verktyg kan eleverna relatera till den 

värld de lever i och därigenom ses som meningsskapande. Ytterligare exempel på didaktiska val 

för att verklighetsförankra dansundervisningen är genom att organisera en danskväll med andra 
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skolor i kommunen. Val av musik kan också ses som ett didaktiskt verktyg för att 

verklighetsförankra dansundervisningen då moderna låtar spelas istället för gamla. 

I kategorin rörelseglädje poängterades vikten av att sprida positivitet till elever och att skapa ett 

öppet samt tryggt klimat. Lärare i idrott och hälsa använder sig av rörelseglädje i deras 

undervisning som utgör förutsättningar för transaktioner att bli positiva vilket medföljer ett 

meningsskapande hos eleverna. Elevers erfarenheter kan lättare associeras med meningsfullhet 

och meningsskapande när de erfarenheter som eleven har erhållit i dansundervisningen upplevs 

positiv. Enligt Dewey (1938) är det viktigt att erfarenheten har varit positiv för eleven för att 

möjliggöra principen av kontinuitet.

8.2 Didaktiska dilemman 

Den rörelseglädjen som sprids i idrottshallen och alla de positiva transaktioner som förekommer 

ses av respondenterna som positiv och eftersträvade.Det finns dock utmaningar gällande 

rörelseglädje. Om läraren själv har en dålig dag kan det finnas svårigheter att förmedla glädje, 

entusiasm och en positiv miljö. Lärarens humör speglas på eleverna och kan potentiellt påverka 

undervisningen på ett negativt sätt, vilket kan resultera i att ingen meningsskapande process äger 

rum. Eftersom elevernas erfarenhet kan förknippas som negativa på grund av att läraren 

misslyckats att sprida en entusiasm och en positiv miljö. Enligt Deweys (1938) princip av 

kontinuitet är det viktigt att erfarenheterna upplevs som positiva för att det ska kännas 

meningsbärande för eleven. 

Lärare försöker att hantera alla de didaktiska utmaningar som uppkommer i dansundervisningen, 

eftersom det är viktigt att eleverna inte får en negativ erfarenhet av dans. Exempelvis förklarar en

respondent att om eleven inte vill hålla någon annan i handen får de istället hålla i tröjan. Hade 

eleven blivit tvingad att hålla en annan person i handen, kan det bildas en negativ erfarenhet av 

dans och påverka elevens framtida erfarenheter negativt. Enligt Dewey (1938) poängteras vikten 

av en positiv meningsskapande process i erfarenhetsbegreppet för att säkerställa en princip av 

kontinuitet.
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Elevers känsla av obehag och utsatthet är ett vanligt förekommande didaktiskt dilemma. Det kan 

påverka undervisningen och vissa elever kan även vägra att delta. De didaktiska val som lärare 

gör är bland annat att föra en diskussion med eleven(er) och tillsammans komma fram till en 

lösning. Den transaktionen som skapas mellan lärare och elev blir meningsbärande då eleven är 

aktivt delaktig i lösningen av det didaktiska dilemmat. Detta är enligt Dewey (1938) viktigt för 

meningsskapande. Alla parter behöver förstå processen i dansundervisningen för att dels kunna 

förstå dugligheten i lektionen samt att kunna delta i den gemensamma principen av kontinuitet. 

Liknande tillvägagångssätt gällde även beröring och genus, där läraren förde diskussioner med 

elever. Det möjliggör också att eleven kan ta in nya erfarenheter från samtal med läraren. Detta 

skapar bättre förutsättningar för eleven att möta nya erfarenheter.

8.3 Sammanfattning

När lärare i idrott och hälsa applicerar progression i deras dansundervisning går det att koppla till

erfarenhetsbegreppet där eleven tar med sig tidigare erfarenheter in till en ny situation. När 

progression genomförs genom hela högstadiet skapas också en princip av kontinuitet. 

Avdramatisering av dansundervisningen ses som ett verktyg att skapa en trygg lärandemiljö 

vilket främjar ett meningsskapande hos eleverna. När eleven använder sina tidigare erfarenheter 

som är inhämtade utanför skolundervisningen, (exempelvis när elever förevisar en dans) 

motverkas en kunskapsdualism i dansundervisningen. Det framkommer också att 

kunskapsdualism främjas i dansundervisningen när kunskapskraven används för att motivera 

eleverna. Eleven kan då inte koppla dansundervisningens duglighet i deras verkliga värld utanför

skolan. Kärnan i pragmatisk didaktik är att dansen ska kännas användbarför eleverna, detta görs 

av lärarna i dansundervisningen genom att de motiverar dansens betydelse för de sociala 

interaktionerna i framtiden. Dansen verklighetsförankras också genom att ett flertal skolor 

anordnar en danskväll för elever i årskurs nio. Under lektionens gång används också modern 

musik av respondenter för att skapa en verklighetstrogen dansundervisning för eleverna. 

Rörelseglädje under dansundervisningen ses som viktigt eftersom det bidrar till positiva 

erfarenheter av dans. Vilket medföljer att transaktioner som äger rum i dansundervisningen blir 

positiva och kan därmed bidra ett meningsskapande i dans. För att skapa en princip av 

kontinuitet är det viktigt att erfarenheter som inhämtas är av positiv karaktär.Den undervisande 
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läraren håller ett ansvar för elevers positiva erfarenheter. Lärare som inte kan upprätthålla 

rörelseglädje och en positiv miljö under dansundervisningen kan istället spegla en negativ bild av

dans. Dewey (1938) menar att det är viktigt att skapa meningsskapande processer mellan lärare 

och elever för att ge möjlighet för positiva erfarenheter att skapas. Elever som känner ett obehag 

gällande beröring kan samtala med deras lärare och lösa det didaktiska dilemmat tillsammans via

dialog. Ett exempel kan vara att eleven vill hålla i tröjan istället för handen på en annan elev som

en lösning på problemet. En gemensam dialog där eleven känner sig aktivt deltagande i 

konversationen kan leda till positiva erfarenheter samt en positiv meningsskapande process 

enligt Dewey (1938). Det hjälper även att säkerställa principen av kontinuitet för elevers 

framtida erfarenheter av dansundervisningen. Vissa elever kan ibland vägra att delta på grund av 

deras känsla av obehag och utsatthet i dansundervisningen. Lärare för återigen en diskussion med

eleverna för att nå konsensus. Liknande tillvägagångssätt användes av lärare gällande beröring 

och genus. De diskussioner hjälper både elever och lärare att förstå de förutsättningar som 

behövs för meningsfullhet i dansundervisningen.
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9 Diskussion

I avsnittet nedanför diskuteras studiens resultat i förhållande till bakgrunden, tidigare forskning 

och teori. Resultatdiskussionen är uppbyggd efter studiens frågeställningar för att ge läsaren 

tydlighet. Sedan följer en metoddiskussion angående studiens svagheter och styrkor. Sista 

underrubriken kommer att ge förslag på framtida forskning. Respondenterna namnges med 

synonymer som; lärare, lärare i idrott och hälsa samt respondenter.

9.1 Resultatdiskussion 

9.1.1 Hur beskriver och motiverar respondenter hur de undervisar i dans

Enligt Larsson & Meckbach (2012) delas dans in i tre kategorier som är dans som kulturell form,

dans som expressiv form och dans som träningsform. I resultatet av intervjuerna går det att utläsa

att dans som kulturell form dominerar. Kulturell form av dans fungerar som en typ av 

introduktion i årskurs 7. Dans som träningsform appliceras också av lärarna men inte lika mycket

som kulturell dans. Ingen av respondenterna nämnde att de undervisade i expressiv dans. Enligt 

Mattsson (2016) är det den expressiva dansen som får minst utrymme i idrott och hälsa i Sverige.

Studiens resultat är också förenligt med Skolinspektionen senaste granskning av idrott och hälsa 

där granskningen visar att dansundervisningen består av kulturella danser och moderna danser. I 

den här granskningen nämns inte att träning till musik eller expressiv dans appliceras i 

undervisningen (Skolinspektionen, 2018). En anledning till varför lärare inte undervisar i 

expressiv dans skulle kunna bero på hur dans benämns i det centrala innehållet. Här benämns 

dans som traditionell och modern dans, eller bara som dans (Skolverket, 2011a). Däremot står 

det i kommentarmaterialet för årskurs 7-9 att dans ska undervisas på många olika sätt varav ett är

kreativt (Skolverket, 2011b).

Lärarna betonar också värdet i varför eleverna ska lära sig dans. Genom dans utvecklar eleverna 

sociala förmågor, ökar deras samarbetsförmåga, precision och koncentration (Sörenson, 2012). 

Det är främst den sociala förmågan som lärarna förmedlar till eleverna och det är också den 

största anledningen till varför dansundervisningen genomförs i skolan enligt resultatet av 
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intervjuerna. Lärarna förklarar för eleverna att det är vanligt att socialiseras i vuxen ålder och 

träffa nya människor genom dans på exempelvis uteställen. Det kan tolkas utifrån ett pragmatiskt

synsätt att kunskapen eleven skall inhämta ska vara kopplat till deras egen värld där kunskapen 

kan komma till användning. 

Resultatet visar att progressionen som appliceras i dansundervisningen ligger i linje med hur 

Dewey (1938) menar att erfarenheter kan användas för att bygga vidare på elevernas 

kunskapsinhämtning. Det kan också ställas i relation till Amodo et al. (2016)som i sin studie 

visade att pojkar kände en större kompetens i dans när de själva tog ansvar för sitt lärande. 

Anledningen till att pojkarna kände en större kompetens var för att de utförde danssteg som var 

mer anpassat på deras nivå. Dewey (1938) menar att det är viktigt att utmaningen i 

undervisningsmomentet inte är för svår men samtidigt utmanande för att elevers framtida 

erfarenheter ska kännas meningsbärande. Detta betyder att eleven behöver nå en kunskapsnivå 

för att skapa förutsättningar för nästa kunskapsnivå.

När lärarna ber eleverna att sätta ihop en egen koreografi arbetar de efter elevens autonomi då 

eleven får välja fritt vilka rörelser de vill ha med. Enligt Amodo et al. (2016) blir dock elevernas 

kunskapsinhämtning sämre än om läraren själv står framme och eleverna imiterar rörelserna. 

Däremot var det ingen lärare i föreliggande studie som nämnde detta problem i deras 

undervisning. Lärarnas val av att applicera en egengjord koreografi kan alternativt vara av fördel 

då eleven får möta en bredd av aktiviteter i dansundervisningen istället för maximeringen av 

kunskapsinhämtningen. Den egengjorda koreografins syfte är möjligtvis också för att väcka 

motivation i dansundervisningen. 

Studiens resultat speglar Skolinspektionens granskning som säger att eleverna får utarbeta en 

egengjord koreografi, som sedan oftast skickas in i videoformat till läraren (Skolinspektionen, 

2018). 

Resultatet visar att lärarna använder sig av digitala verktyg i undervisningen. Vanligast är att 

använda en projektor där en dans spelas upp och eleverna får härma rörelserna. Det vanligaste 

tillvägagångssättet är att använda sig utav exergames (Gibbs, Quennerstedt & Larsson, 2017).
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Andra digitala verktyg som används är exempelvis Google classroom, här kan läraren länka 

videoklipp på danser som eleverna får tillgång till och kan exempelvis träna på hemma. 

Lärarna hade positiva erfarenheter av att använda exergames i dansundervisningen då eleverna 

tyckte det var kul. Undervisande lärare fick också möjlighet att observera eleverna på ett helt 

annat sätt. Genom att släcka ner hallen och ge eleverna fullt fokus på filmduken blir inte 

dansundervisningen exponerat för eleven. Enligt Gibbs, Quennerstedt och Larsson (2017) är 

exergames ett utmärkt sätt att undervisa på då läraren själv inte behöver vara aktiv i ett 

rörelsemoment utan kan istället fokusera på att hjälpa eleverna. Detta kan vara ett bra tillfälle att 

betygsätta eleverna i dansen genom exergames.

Samtliga respondenter är mestadels eniga om potentiella utfall och konsekvenser gällande 

ändringen av det centrala innehållet i grundskolans styrdokument för ämnet idrott och hälsa. 

Resultatet visar att det kan bli svårare att motivera sin dansundervisning när det inte står 

utskrivet i kunskapskraven. Respondenterna använder kunskapskravet för att motivera ’kaxiga 

bollspels killar’, när den här möjligheten försvinner kan det skapas ett didaktiskt dilemma för att 

få med sig ’kaxiga bollspels killar’ i dansundervisningen, nya lösningar kan därmed krävas. 

Däremot menar en respondent att dans såsom andra komplexa rörelser borde ges lika stor 

utrymme i planeringen och undervisningen. Alltså dans borde varken få mer eller mindre 

utrymme om den aktuella ändringen sker. Borttagandet av dans som kunskapskrav kan dock 

fortfarande underminera undervisningsmomentet eftersom den blir systematiskt bortvald. Därför 

kan det fortfarande ge konsekvenser när beslutet sker. Däremot är det svårt att veta hur det 

kommer påverka undervisningen längre in i framtiden.
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9.1.2 Vilka didaktiska dilemman möter lärare i undervisningsmomentet 

Tidigare forskning har visat att dansundervisningen blir problematisk då pojkar associerar 

självaste dansen med homosexualitet och femininitet (Gard, 2003; Sanderson, 2001; Lindqvist 

2010). Det stämmer väl överens med resultatet i denna studie. Lärarna menar att ’kaxiga 

bollspels killar’identifierar dansen som homosexuell och feminin. För att motivera dessa elever 

att medverka i dansundervisningen använde sig lärarna av kunskapskraven. Kanske skulle det 

varit av fördel att försöka koppla dansen till deras egen värld, detta för att motverka en 

kunskapsdualism, alltså föreställningen om att människan är frånskild den värld eleven lever i 

och där ens kunskaper kommer ifrån (Quennerstedt, 2006). Istället menar Dewey att elever kan 

lära sig genom att leva i världen och att lärande på detta sätt sker i samspel med omgivningen 

(Quennerstedt, 2006).  Genom detta tankesätt kan lärarna förklara att kunskap i dans kan 

förbättra deras prestationer även i bollspel. Genom att dansen förbättrar deras 

koordinationsförmåga, exempelvis en bra taktkänsla kan överföras till att dribbla en boll bättre i 

handboll. Att utföra expressiva danser i deras bollspelsutövande eller att lära dem en målgestdans

kan också fungera som dragkraft när det kommer till att motivera pojkar i undervisningen.

Tidigare forskning visar att dans kan vara känsligt och exponerat för eleven då dans är en 

förkroppsligad kunskapsform där rörelserna är integrerade med självförtroendet. (Lindqvist, 

2010). Lärarna hanterar elevers exponering och utsatthet genom att exempelvis använda 

exergames där elevernas fokus ligger på skärmen och att idrottshallen blir nedsläckt så känns det 

inte lika exponerat för eleven. Sedan kunde läraren ta individuella samtal med eleven och 

komma överens att eleven istället kunde filma sig själv hemma och läraren betygsatte då dansen 

genom att titta på filmen. Samma observation gjorde också Skolinspektionen under den senaste 

granskningen av idrott och hälsa att lärare använder sig av film för att göra dans mindre 

exponerat för eleven (Skolinspektionen, 2018). 

Enligt respondenter var inte beröring ett bärande problem i sig. Det är ett didaktiskt dilemma i 

början av högstadiet, problemet avtar dock oftast med tiden enligt respondenter. Det fanns en 

utmaning med att elever inte ville röra vid varandra men det skedde främst under årskurs 7. 

Lärarens undervisningsinnehåll påverkades av detta och undervisningen bestod främst av line-

dance och andra dansaktiviteter som inte krävde beröring. Ringdanser samt 
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pardanserintroducerades längre in i elevers utbildning, där pardans var vanligt förekommande i 

årskurs 9.

Respondenterna nämnde inga didaktiska utmaningar gällande beröring i de senare årskurserna, 

det fanns dock ett undantag gällande religiösa skäl. En del muslimska flickor avstod ofta från 

beröring i exempelvis pardanser. Enligt tidigare forskning beror detta dels på att Islam har skilda 

värderingar gällande uppförandekoder och beröring (Kahan, 2003). Därför fick muslimska 

flickor avstå aktiviteten i sig eller att utföra aktiviteten med beröringen helt exkluderat. Flera av 

respondenterna har upplevt problem med beröring och enligt lärarna fanns det inte mycket de 

kunde göra förutom att respektera flickornas religion. En av respondenterna fick tillåta att 

flickans pappa var närvarande vid en examination av en pardans vilket medförde till godtagbar 

beröring enligt elevens uppförandekod.

Respondenterna lyfte även dilemmat gällande beröring mellan elev och elev, det mer svårlösliga 

momentet uppkom i samband med första introduktionen av dansmomentet, som tidigare 

forskning syftar på att det är en hårfin balansgång och är allmänt stigmatiserat (Andersson et al., 

2016). Smith (2019) förklarade även att bacillskräck är en faktor till problem med beröring. Det 

kan kombineras i samband med att elever inte vågar att dansa med andra elever. Lärarna 

hanterade dilemmat med beröring genom att utesluta beröring helt eller att eleverna får hålla 

varandra i tröjan. Det är värt att nämna att samtliga respondenter var positiva och såg inte 

beröring som ett hinder eller ett dilemma som skulle påverka deras undervisning. Däremot var 

fortfarande undervisningsinnehållet mer avdramatiserande och beröring undveks i början av 

årskurs 7.

Analysen pekar på att det finns motsvarigheter i lärares val av undervisningsinnehåll och fokus 

på att elever ska uppleva erfarenheter som är snarare positiva än negativa. Vilket kan kopplas till 

Dewey (1938) där det är viktigt att erfarenheter är positiva för att vara meningsbärande för 

eleven. Dels har flera respondenter implementerat en progression men framförallt en 

avdramatisering för elevers utsatthet, beröring har visat sig vara en tillförande faktor för negativa

erfarenheter om den är tilldelad medan elever känner sig för utsatta inför dansundervisningen, 

enligt respondenter. Istället bygger lärare stegvis ett mönster där beröring blir mer närvarande 
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kronologiskt samtidigt som elever utvidgar sin kunskap, förståelse och färdighet för dans. 

Eleverna kan då med meningsbärande processer utveckla sin självkänsla i en takt som passar 

eleverna bättre. Detta stärks med respondenternas berättelser om hur viktigt det är att anpassa sin

undervisning efter situationer som skapas under lektionens gång och hur inte bara varje individ, 

utan varje lektion kan se annorlunda ut i varje ny tillfälle. Lärare har vid flertal gånger nämnt 

vikten av förandet av dialoger mellan elever och lärare för att främja meningsskapande och 

inkludering vilket låter elever påverka sina egna erfarenheter om aktiviteten samt deras egen 

förståelse för den.

9.2 Metoddiskussion

Valet av att använda en kvalitativ forskningsmetod kontra en kvantitativ är för att en kvalitativ 

forskningsmetod utgår från att undersöka hur människors sociala verklighet uppfattas och tolkas 

(Bryman, 2011). Studiens syfte och frågeställningar var att utröna vad respondenternas egna val 

av undervisning och dess didaktiska dilemman, den kvalitativa forskningsmetoden möjliggör ett 

djupare samtal mellan intervjuaren och respondenten för att undersöka hur de tolkar sin egna 

sociala verklighet.

Studien är utformad efter en kvalitativ semistrukturerad intervju, eftersom det är en flexibel 

metod och ger möjlighet för potentiella följdfrågor, vilket kan leda till ett djupare samtal. 

Eftersom det fanns en tidsbrist under studiens gång tillkom konsekvensen att ingen provintervju 

kunde genomföras. Om en provintervju hade applicerats på studien hade författarna blivit bättre 

på att identifiera det vitala under intervjun, och kanske då hade studiens resultat blivit 

annorlunda. 

Urvalet av lärare är en svaghet för resultatet i studien. Hade studien baserats på fler lärare eller 

helt andra lärare hade nog studiens resultat förändrats. Detta för valet av att intervjua sex lärare 

inom ett litet geografiskt område gör att studiens resultat inte generaliseras för hela populationen,

som i detta fall är yrkessamma legitimerade idrott och hälsa lärare för årskurs 7-9. Studiens 

resultat hade förmodligen också blivit förändrat om det valdes intervjupersoner som inte var 

legitimerade lärare i idrott och hälsa. Detta för att legitimerade lärare har erhållit en adekvat 
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utbildning om hur undervisningen ska bedrivas samt hur man tolkar läroplanen och kursplanen. 

När en intervjustudie genomförs är det viktigt att veta att en så kallad intervjuareffekt kan 

uppkomma. En intervjuareffekt är när intervjupersonen försöker förmedla en bättre självbild av 

sig själv, därför kan svaren i en intervju inte alltid spegla verkligheten (Bryman, 2011). Det går 

inte att säkerställa att en intervjuareffekt uppkommer eller inte. Det skapades istället en trygg och

tyst miljö för respondenten samt lät respondenten tala tryggt och forskarna försökte förmedla 

ödmjukhet under inspelningens gång.

Analysprocessen är tydligt utskrivet i metodkapitlet vilket möjliggör att andra personer kan 

skapa andra kategorier och teman och genomföra en liknande studie. Studien är replikerbar med 

tanke på att metoden är tydligt utskriven med brister och styrkor som behöver hållas i åtanke. 

Genom hela studiens arbete har författarna i största mån försökt hålla personliga värderingar 

utanför, vilket går att utläsa i studiens intervjuguide där inga ledande frågor ställts.

9.3 Framtida forskning 

Föreliggande studie utgår från lärare i idrott och hälsas perspektiv i hur dansundervisningen 

bedrivs samt de didaktiska dilemman som potentiellt kan uppstå. Vidare är det av intresse att 

utföra en studie som undersöker dansundervisningen utifrån ett elevperspektiv. Fokus i framtida 

studier kan behandla didaktiska dilemman såsom genus, beröring och exponering. Slutligen är 

det av intresse att se hur dessa faktorer upplevs av elever samt hur deras åsikter angående 

studiens didaktiska dilemman kan bemötas och anpassas av lärare i idrott och hälsa.  
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10 Slutsats och didaktiska implikationer 

10.1 Slutsats 

Studien visar att dansundervisningen består mest av traditionella danser, och dans som 

träningsform men genomförs inte i lika stor omfattning som traditionella danser. Det finns en 

avsaknad av expressiv dans i undervisningen. 

Digitala verktyg används genom att ”dela” olika danser och instruktioner genom Google Drive, 

eleven får då möjlighet att träna hemma. Elever spelar också in dansvideos för att sedan skicka in

för betygsättning.

Exergames ses som en positiv aspekt i dansundervisningen, dansen som utövas är mer modern 

och ger lärare i idrott och hälsa en möjlighet att agera som stöd istället för leda undervisningen.

De didaktiska dilemman som uppkommer i dansundervisningen är genus, beröring och 

exponering. Genus dilemman är främst “kaxiga bollspels killar” som associerar dans med 

homosexualitet, pojkarna kan hanteras genom att ha en seriös dialog om varför 

dansundervisningen genomförs. 

Om eleven känner sig exponerad i undervisningen får eleven skicka in video där hen utför en 

dans. Beröring är det sista didaktiska dilemmat som uppkommer i den här studien, i årskurs 7 ses

beröring som ett problem men avtar med tiden. Beröring är mer svårhanterligt när det rör 

religiösa skäl. Lärare jobbar kontinuerligt med avdramatisering gällande det didaktiska 

dilemmat.

Överlag är Skolinspektionens granskning 2018 av idrott och hälsa överensstämmande angående 

hur dansundervisningen bedrivs i Sverige och hur didaktiska dilemman hanteras. Majoriteten av 

respondenterna beskriver det potentiella borttagandet av dans från kunskapskravet som negativt 

och oroväckande. Dans riskerar att minska i idrott och hälsa undervisningen berättar 

respondenterna.
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10.2 Didaktiska implikationer 

Studien ger en uppfattning om hur dansundervisningen kan bedrivas. Kanske även uppmuntra 

lärare och lärarstudenter i idrott och hälsa att testa genomföra expressiva dansformer i sin 

undervisning. Digitala verktyg är enligt studiens resultat ett effektivt tillvägagångssätt analyserat 

ur flera perspektiv; intresset hos eleverna väcks, inte lika exponerat som traditionell 

dansundervisning, undervisande lärare får en bättre kunskapskontroll hos eleverna. Digitala 

verktyg möjliggör också ett bra tillfälle att betygsätta elever i dans. 

Studien visar också vad som kan uppfattas som didaktiska dilemman i dansundervisningen och 

hur de kan lösas. Möjligtvis reflekterar vissa lärare/studenter aldrig över att dessa didaktiska 

dilemman existerar. Kanske är det att lärare/studenter i idrott och hälsa har problem med att lösa 

didaktiska dilemman såsom genus, exponering och beröring i dansundervisningen. Nu får de 

förslag för hur dessa didaktiska dilemman kan lösas.
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12 Bilagor

Bilaga 1

Intervjuguide

Pedagogens bakgrund:

● Hur många år har du arbetat som lärare i idrott och hälsa?

● Vilket år tog du examen?

● Hur upplevde du din lärarutbildning gällande dans specifikt?

● Vilken erfarenhet och självsäkerhet känner du inför dans?  (Dansat själv?, bara under 

utbildningen?)

Frågor specifikt om dans:

● Hur planeras upplägget för dans? 

● Hur tror du eleverna upplever dansundervisningen?

● Hur hanterar du de didaktiska dilemman som uppstår?

● Hur tolkar du dans gällande vad som står i kursplanen?

● Hur ställer du dig till att dans nu tas bort som kunskapskrav?

● Varifrån får du ny kunskap om dans, förslag på innehåll, nya danser, musik etc 

● Känner du att du saknar kunskap gällande dan? Behövs det fortbildning för något?

● Vilka dansmoment har du i undervisningen och varför?

● Vilka hjälpmedel använder du (filma, exergames etc.)?

● Tar du in externa lärare för specifika dansmoment? Varför? Hade du velat ta hjälp av det?

● Hur gör du för att motivera och inkludera alla elever?

● Hur vill du att eleverna ska uppfatta undervisningen i dans?

● Hur bedömer du dans?

● Kan du beskriva hur en lektion i dans brukar fungera?

● Vilka är utmaningarna, vilka är hindren?

● Vad fungerar bra när du undervisar i dans?

● Vad fungerar mindre bra/dåligt?
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● Vad tror du är anledningen till att vissa moment funkar men inte andra?

● Har du något att tillägga? 
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