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Bakgrund  
Efter att ha vistats ute i verksamheten, både som vikarie och lärarstudent inom idrott och 
hälsa, har vi uppmärksammat att en stor del av eleverna har en negativ attityd gentemot dans i 
skolan.  I vår empiriska studie hoppas vi få svar på varför det förhåller sig så. Det kommer 
även att framgå hur idrottslärare jobbar med dans i skolan. För att utveckla dansen så kanske 
det behövs en förändring där elever och lärare samverkar och tillsammans ser möjligheterna.  
 
Syfte  
Syftet med vår uppsats är att undersöka varför vi har dans i skolan ur ett elev- och 
lärarperspektiv, där vi tar reda på hur elever och lärare upplever dans i skolan. Vi vill även ta 
reda på hur idrottslärare arbetar med dans i sin undervisning, finns det möjligheter till en 
samverkan för att utveckla dansen?  
 
Metod 
Uppsatsen bygger på en teoretisk och en empirisk undersökning. Den teoretiska 
undersökningen har vi bearbetat i form av en explorativ metod. I den empiriska 
undersökningen har vi valt att intervjua tio stycken elever i åldrarna 10-12 år samt tre 
idrottslärare, samtliga kommer från samma skola. Vi har använt oss utav den hermeneutiska 
kvalitativa metoden vid bearbetning av våra intervjuer.  
 
Resultat  
I vårt resultat kom vi fram till att en samverkan behövs i skolan, där lärarna är lyhörda och 
formar sin undervisning efter målgruppens intresse och önskemål så långt det går. I tidigare 
studier har det framgått att dansen får en mycket liten del inom ämnet idrott och hälsa, vilket 
även vår studie har visat.  
 
Nyckelord: dans i skolan, dans, rörelse, dansdidaktik, dansundervisning  
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1 INLEDNING/BAKGRUND 
 
 
 
 
I alla tider och länder, så även idag, har dansen haft en viktig social kulturell betydelse för 
människor. Musik och dans är ofta intimt förknippade med varandra och har stor betydelse för 
ungdomar i den västerländska kulturen. Dans är ett ursprungligt språk som mellan människor 
alltid varit en viktig form för kommunikation. När det gäller att stärka den egna identiteten 
och våga ta plats i samhället, har dansen en stor betydelse för barn och ungdomar. De får en 
synligare plats genom dansen och en chans att mötas över språkgränserna (Wigert (a) 1993).  
 
För att introducera dansen i skolan, där målet är att främja fysisk aktivitet, samarbetar statens 
kulturråd, elevorganisationen i Sverige, nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet 
hos barn och ungdom (NCFF) samt myndigheten för skolutveckling med ett nationellt 
utvecklingsprogram, dans i skolan.  Alla barn ska få tillgång till dans som kunskapsområde 
där dansen främjar lärande (Kulturrådet, 2005). Efter att ha studerat detta 
utvecklingsprogram, där dansen som fysisk aktivitet betonas, beslöt vi oss för att fördjupa oss 
inom detta ämne.  
 
I kursplanen står det att: ”en positiv upplevelse av rörelse och rytm är i sin tur en grund för 
individuella och kollektiva övningar och främjar på så sätt såväl den improvisatoriska och 
estetiska som den motoriska förmågan. Detta ger möjligheter att utveckla tanke och känsla, 
rörelse – och idrottsfärdigheter, samt träna kondition, styrka och rörlighet”.  Likaså speglar 
ett kulturellt perspektiv egna traditioner och sätt att tänka, där synsätt och rörelse kommer till 
uttryck (Skolverket, 2000). Samtidigt visar en rad studier att dansen som innehåll i ämnet 
idrott och hälsa får minst utrymme i idrottsundervisningen (Redelius, 2004). 
 
Efter att ha vistats ute i verksamheten, både som vikarie och lärarstudent inom idrott och 
hälsa, har vi uppmärksammat att en stor del av eleverna har en negativ attityd gentemot dans i 
skolan.  I vår empiriska studie hoppas vi få svar på varför det förhåller sig så. Det kommer 
även att framgå hur idrottslärare jobbar med dans i skolan. 
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1.1 Disposition 
 
 
Kapitel 1  Börjar med inledning/bakgrund och fortsätter med disposition och avgränsning. 
Kapitel 2       Tar upp arbetets syfte och frågeställning. 
Kapitel 3 Innehåller val av metod, urval, genomförande, etiska aspekter samt arbetets 
                 validitet/reliabilitet. 
Kapitel 4  Behandlar den teoretiska delen, dansen sett ur ett historiskt 
                perspektiv, Gadners multipla intelligenser, dans i skolan nämns. 
Kapitel 5  Består av resultat/analys, där vi för samman teori och empiri. 
Kapitel 6  Tar upp vår diskussion, där vi drar egna slutsatser utifrån vårt resultat. 
 
 
 

1.2 Avgränsning 
 
 
När det gäller den empiriska undersökningen har vi valt att avgränsa oss till elever i åldrarna 
10-12 år. Den litterära undersökningen omfattar hela grundskolan.  
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2. Syfte och frågeställning 

 
 
 
 

Syfte 
 
 
Syftet med vår uppsats är att ur ett elev- och lärarperspektiv undersöka varför vi har dans i 
skolan. Vi vill även fördjupa förståelsen av hur idrottslärare arbetar med dans i sin 
undervisning, samt vilka hinder och möjligheter som finns.  
 
 
 

Frågeställning 
 
 

• Varför har vi dans i skolan? 
• Hur upplever lärare och elever dans i skolan? 
• Hur kan lärare och elever samverka för att utveckla dansen i skolan? 
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3. Metod 
 
 
 
 
Bryman skriver att i en kvantitativ undersökning speglas forskarens intressen i intervjun 
medan intresset är mer riktat mot den intervjuades ståndpunkter i den kvalitativa intervjun. De 
kvalitativa intervjuerna tenderar att vara följsamma och flexibla efter den riktning som 
intervjupersonernas svar går i. Efter de viktiga frågor som dyker upp under intervjuerna kan 
undersökningens fokus anpassas. Kvantitativa intervjuer däremot är fasta i sin struktur på 
grund av de behov som finns när det gäller att standardisera intervjuandet, när det gäller 
mätning av viktiga begrepp (Bryman, 2002).  
 
Vi vill med vår studie undersöka respondenternas syn på dans i skolan och genom en 
kvalitativ intervju få fram hur de ställer sig till ämnet. Under intervjuns gång vill vi skapa en 
öppen dialog med våra respondenter och ställa följdfrågor där det passar för att få så 
uttömmande svar som möjligt. Hur intervjuaren ställer frågorna kan vara en nackdel i detta 
fall, då de kan påverka svaren till att bli ledande, att respondenten svarar som intervjuaren 
vill. En fördel är att intervjuaren kan ställa frågor som den kommer på under intervjuns gång 
för att utveckla svaren och få fram mer, något som man går miste om i en kvantitativ 
undersökning. Enkäter är mer strikta med fasta eller öppna frågeställningar, istället för mer 
följsamma och flexibla. Här kan inte följdfrågor ställas. Vi hade kunnat använda oss av 
enkäter och på så sätt nått fler respondenter, men eftersom vi ville komma åt mer på djupet 
valde vi bort denna metod. Det hade dock sparat oss mer tid med enkäter, när det gäller 
bearbetningen, då den kvalitativa metoden är mer tidskrävande än den kvantitativa. 
 
 
 

3.1 Kvalitativ intervju 
 
 
Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer i vår undersökning, där frågor som täcker det 
aktuella området har formulerats innan påbörjade intervjuer, vilket sedan följts upp med 
lämpliga följdfrågor. Vid bearbetning av våra intervjuer har vi använt oss av Kvales (1997) 
bok Den kvalitativa forskningsintervjun, en hermeneutisk kvalitativ metod, där man tolkar 
intervjusvaren istället för att mäta resultatet. Anledningen till varför vi valt just denna metod 
är att vi vill analysera och undersöka intervjusvaren mer djupgående.   
 
 
 

3.2 Urval 
 
 
I vår empiriska undersökning har vi valt att genomföra våra intervjuer med idrottslärare och 
elever på en 4-9 skola i ett mindre samhälle i Småland. Ett bekvämlighetsurval, där de flesta 
av eleverna kände igen oss eftersom vi vistats på skolan tidigare. Det kan skapa en mer 
avslappnad stämning under intervjuns gång om eleverna vet vilka vi är, men samtidigt kanske 
eleverna svarar som de tror vi vill, bara för att göra oss nöjda, vilket kan vara en nackdel. Tio 
elever, i åldrarna 10-12 år, har slumpmässigts valts ut. Utav dessa elever var hälften flickor 
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och hälften pojkar. Idrottslärarna som intervjuades bestod av två män och en kvinna. I detta 
samhälle finns även en F-3 skola som de berörda eleverna har gått på tidigare.   
 
 
 

3.3 Genomförande 
 
 
Lärarna till de berörda årskurserna kontaktades i god tid innan vårt planerade besök. Under 
vår vistelse på skolan berättade vi lite kort om vårt kommande examensarbete och de 
intervjuer som vi ville genomföra. Enligt Informationskravet ska forskaren informera de 
berörda personerna om den aktuella undersökningens syfte (Bryman, 2002). De elever som 
var intresserade av att delta i vår undersökning fick med sig en enkät hem till sin 
vårdnadshavare för ett godkännande/samtycke av elevintervju. Enligt samtyckeskravet kan 
vårdnadshavares godkännande krävas om någon är minderårig (Bryman, 2002). Efter att 
eleverna fått sitt godkännande från vårdnadshavare, drog vi lott om vilka som skulle bli 
intervjuade, eftersom vi skulle förhålla oss till ett visst antal intervjuer. Vi drog tre elever 
vardera, från klass fyra och fem samt fyra elever från klass sex. Elever och lärare intervjuades 
var för sig i en trivsam miljö. Bandspelare användes under samtliga intervjuer. Anledningen 
till att vi valde bandspelare är dels för att respondenterna var många, samt att det är svårt att 
hinna med att föra anteckningar under tiden. Genomförandet av intervjuerna fungerade bra 
eftersom eleverna kände igen oss sedan tidigare vistelse på skolan.  
 
 
 

3.4 Etiska aspekter 
 
 
På enkäten som vi skickade hem med eleverna till föräldrarna, stod det att elevernas 
medverkan är helt frivillig och deras svar kommer att behandlas kondentifiellt. När det gäller 
konfidentialitetskravet poängterade vi även för eleverna, innan påbörjad intervju, att deras 
namn inte kommer att nämnas i vårt arbete, deras svar kommer att behandlas helt anonymt, 
även idrottslärarna informerades om anonymiteten. De berörda informerades även om att 
intervjusvaren kommer att transkriberas efter bearbetningen av vår studie. Enligt 
konfidentialitetskravet måste uppgifter om alla de personer som ingår i undersökningen 
behandlas med största möjliga konfidentialitet (Bryman, 2002) 
 
 
 

3.5 Validitet/reliabilitet 
 
 
Validitet går ut på en bedömning om de slutsatser som framställts från en undersökning 
hänger ihop eller inte. För att få så hög validitet så möjligt, har vi anpassat och utformat våra 
intervjufrågor utifrån vårt syfte med arbetet och frågeställningarna. När det gäller att 
framställa resultatet på ett trovärdigt sätt så har vi tolka, analyserat och sedan sammankopplat 
intervjusvaren med vårt syfte och vår frågeställning. Vi tror inte att vårt resultat har påverkats 
av att vi kände eleverna sedan tidigare, utan vi har svarat så uppriktigt så möjligt. Reliabilitet, 
tillförlitlighet, rör frågan om huruvida resultaten från en undersökning bli detsamma om 
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undersökningen görs på nytt, eller om de påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga 
betingelser. Reliabilitet blir oftast aktuell då man gör en kvantitativ undersökning (Bryman, 
2002). När det gäller reliabiliteten så upplever vi att både lärare och elever har svarat så 
uppriktigt som möjligt. 
 
 
 

3.6 Metodkritik 
 
 
Vi vill poängtera att, även om eleverna frivilligt fick välja att delta i en intervju kring ämnet 
dans, så var det nästan alla som ville bli intervjuade. De elever som valde att avstå, vet vi inte 
om det hade med ämnet att göra, eller om de bara var ointresserade av att delta i sådana här 
arbeten.  
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4. Litteraturgenomgång 
 
 
 
 

4.1 Dansens utveckling sett ur ett historiskt perspektiv 
 
 
I några av de äldsta kända grottmålningar och stenristningar avbildas dansen, som är en 
universell, mänsklig aktivitet och uttrycksform. Dans ingick i de ritualer som alla deltog i och 
tycks alltid ha varit en del av livet, kanske tom en av människans tidigaste konstnärliga yttring 
(Ericson, 2000). 
 
Dansens roll har däremot sett olika ut och förändrats i takt med samhällsomvandlingen, i den 
västerländska kulturen, från bondesamhälle, genom industrisamhälle, till 
informationssamhälle. I Västländska samhällen har dans betraktats som något feminint i nära 
tvåhundra år. Fram till 60-70 talen har dansundervisningen dominerats av privatskolor och 
sedan av studieförbunden med övervägande kvinnliga lärare. Eleverna var till största delen 
flickor, vilket har påverkat undervisningens innehåll (Grönlund, Wigert, 2004). Det gäller 
både för konstformen dans, som för den folkliga dansen och för dans som hobby i alla dess 
former. Motstånd upplevs från pojkar och deras fäder när det gäller obligatorisk 
dansundervisning, där pojkarna oftast tar avstånd från dansen och ser det som flickornas 
område (Wigert (a), 1993). 
 
 
Ulvros (2006) skriver i sin artikel Dans på lek att danskulturen idag håller på att differentieras 
och lösgöras från den kollektiva kulturen. För många, mest kvinnor, har dansen blivit ett 
fritidsnöje, en speciell hobby, många går på kurs i olika dansstilar. Det finns de som dansar ett 
flertal gånger i veckan, medan andra väljer att avstå helt från dansen. Många ungdomar ägnar 
sig åt dans i olika former, och danssteg ingår ofta i olika motionsprogram som till exempel 
Friskis & Svettis. Gemensamt för denna dans är att den är individuell, dansen som möte i 
grupp eller i par, har blivit mer sällsynt (Ulvros, 2006). 
 
 
Utanför skolan har dans många utformningar som till exempel modern dans, folkdans, hip-
hop, med flera. Inom idrottsundervisningen har danskulturen aldrig varit accepterad fullt ut. 
Under relativt många decennier har den funnits med som inslag, men aldrig blivit ett 
innehållsligt dominerande område. Ser man däremot till våra nordiska grannländer så ingår 
danskulturen i långt större utsträckning (Annerstedt, 2001). 
 
Boman skriver i sin artikel dans som utbildning att barn oftast har de vuxnas dansformer som 
förebild. Anledningen till att lära barn dans kan bland annat vara att utbilda för en 
yrkesverksamhet, föra en tradition vidare eller att gynna deras personliga utveckling (Boman, 
1993). Som konstart har dansen en relativt undanskymd roll i samhället. Det finns dock 
mycket som konkurrerar om både vuxnas och barns uppmärksamhet och intresse i dagens 
samhälle (Ericson, 2000). 
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4.2 Dans i skolan 
 
 
Ändrade krav i samhället leder till förändrade krav på skolan på grund av att tidsandan skiftar. 
Tyngdpunkten har successivt förskjutits från faktainlärning till mer kommunikativa 
färdigheter i skolans läroplan. Mer tid och ökade resurser har prioriterats på basfärdigheter, så 
som läsa, skriva, tala, samt räkna. Många skolbarn rör sig för lite, ett resultat av att skolan styr 
barns rörelsebehov från grovmotorisk rörelselek mot finmotoriska aktiviteter (Ericson, 2000).  
 
I Sverige fanns i slutet av 1960-talet endast ett fåtal kommunala dansskolor som växte fram 
som ett komplement till musikskolorna, med pionjärer som Solna och Skellefteå (Ericson, 
2000). De senaste decennierna har utrymmet för lokala beslut inom skolan successivt ökat, 
vilket lett till många kommunala nysatsningar på olika skolprojekt. 1986 startade Kulturrådet 
sitt dansfrämjande arbete inom ramen för regeringens satsning på kultur i skolan. Särskilda 
insatser gjordes då för att introducera dans på skolschemat, där syftet var att bredda intresset 
för dans. I skolan har det alltid funnit dans. I ämnena idrott och musik har det oftast handlat 
om dans som umgängesform, den folkliga dansen och sällskapsdansen. För att få dansa har 
barn och ungdomar själva anordnat klassfester och skoldanser. När eleverna spelat teater eller 
haft rast, har någon form av dans funnits med (Danshögskolan, 1990). 
 
Tidigare var dans inte ett eget innehåll enligt läroplanen, dess undervisningsmoment och mål 
fanns inte beskrivna. Danslärarna måste därför klargöra vilken kunskap inom ämnet som var 
central och formulera mål på ett övergripande plan. För att eleverna skulle få tillgång till den 
specifika kunskap som finns inom dansområdet, där elevernas eget skapande stimulerades, 
planerade danslärarna lektionerna och utvecklade successivt dansundervisningen för ett helt 
läsår. Pedagogiskt arbetsmaterial fanns inte att tillgå såsom ackompanjatörer eller läromedel 
för danslärare, inte heller kursplaner, arbetsplaner eller andra styrdokument. Tillsammans med 
eleverna utvecklade danspedagogerna själva en fungerande danspedagogik för obligatorisk 
dansundervisning. När den nya verksamheten presenterades för elever, lärare och skolledning 
var danspedagogernas övertygande och engagerande pedagogiska förhållningssätt 
betydelsefullt. Genom dansföreställning för föräldrar, syskon och för andra grupper fick 
eleverna visa upp sin dans i olika sammanhang i kommunen. Vid föräldramöten och 
personalmöten fick danslärarna berätta om undervisningen, eftersom ämnet var nytt inom 
skolans ram. Tjänstemän och politiker skulle även informeras (Ericson, 2000). 
 
Idag ingår dans i ämnet idrott, där idrottslärare har hand om och ansvarar för undervisningen. 
En egen utarbetad kursplan för dans under ämnet idrott kom på 1990-talet (Grönlund & 
Wigert, 2004). Inom ramen för sin lokala profil har många skolor runt om i landet satsat på 
dans, antingen som elevens val eller som skolans val för alla elever. För att ta in dans i skolan 
har argumenten varit bland annat att dansen har setts som en utökning av den motoriska 
träningen och ett språk utöver modersmålet, samt under professionell ledning en estetisk 
verksamhet (Ericson, 2000). 
 
Inom ramen för den nationella satsningen för främjande av fysisk aktivitet hos barn och 
ungdom, har ett gemensamt utvecklingsprogram med dans i skolan för perioden 2005-2009 
framtagits av Nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet hos barn och ungdom 
(NCFF), Statens Kulturråd och Myndigheten för skolutveckling. Målet är att främja fysisk 
aktivitet där alla barn får tillgång till dans som kunskapsområde och främja lärande genom 
dansen. Kulturrådet, NCFF, Myndigheten för skolutveckling och elevorganisationen i Sverige 
har tagit fram och förankrat en verksamhetsplan för det Nationella utvecklingsprogrammet 
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dans i skolan. Programmet har utformat en strategi och en omvärldsanalys där syftet är att 
belysa möjligheterna genom goda exempel, samt de hinder som finns för att barn och 
ungdomar i hela Sverige inte får tillgång till dans i skolan. Detta sker med hjälp av 
identifiering och dokumentation (Kulturrådet, 2005). 
 
 
 

4.3 Kulturrådets förslag till verksamhetsplan 
 
 
Forskning visar hur viktig dansen och rörelsen är för barns utveckling. Många gånger finns en 
allt för svag kunskap om dansen och en mycket begränsad tradition för dansen inom 
grundskolan, gymnasieskolan och högskolan. Genom Dans i skolan – satsningen vill man 
inspirera högskolor och universitet till att ta fram kurser och utbildningar i dans, samt 
dansdidaktik för skolan (Kulturrådet, 2005). 
 
För att stärka elevernas möjlighet att möta dansen i skolan har särskilda insatser tagits fram i 
en verksamhetsplan, där kartläggning/inventering, Opionsbildning och kunskapsutveckling 
ingår. För att kunna sprida kunskap och erfarenheter från lärande exempel till skolor som vill 
starta dansverksamhet, är det viktigt att göra en inventering av den dans som i dag finns i 
skolan. Dans i skolan, det Nationella utvecklingsprogrammet, vill utmana grundskolorna i 
landet till att presentera hur de arbetar med dans i skolan (Kulturrådet, 2005). 
 
Den dolda kunskap som finns i mötet med dansen och mellan elever och lärare är viktigt att 
lyfta fram. För att förankra dansen i skolan är det nödvändigt att tydliggöra de möjligheter och 
hinder som finns. Hinder i detta fall kan röra sig om kompetens och intresse, medan 
möjligheter kan vara en samverkan mellan elever och lärare (Kulturrådet, 2005). 
 
 
 

4.4 Lärarens möte med dansen i skolan 
 
 
I mötet mellan elevgrupp och lärare skapas en idrottslig samvaro- och lärande kultur genom 
gemensamma regler, normer, rutiner, aktiviteter, attityder, arbets- och uttrycksformer, som 
elever och lärare preciserar och blir förtrogna med. Var för sig kommer eleverna med sina 
individuella uppfattningar och bakgrundskunskaper. Lärandeprocesserna är återkommande 
och är styrda av den idrottsliga praktikgemenskapen (Annerstedt, 2001). Wigert (1993) 
skriver i sin artikel Dans i utbildningen, att danspedagogen bygger upp ett starkt personligt 
engagemang hos eleverna i sin undervisning. Dansandet blir en slags lek, där läraren oftast 
deltar i dansen med eleverna, och tillsammans skapas ett engagemang som ger kraft åt 
varandra. Läraren fungerar som en modell för hur rörelserna ska utföras i harmoni med 
musiken, och är den som påbörjar och ger formerna för leken. 
 
I artikeln Här har dansen egen tid på schemat skriver Rudhe om att dansen har ett eget språk, 
som engagerar kropp, själ och intellekt och i sina bästa stunder griper tag i den oroligaste 
klass (Rudhe, 2007). Engström & Redelius skriver att det handlar om individens attityder och 
förhållningssätt till sitt varande i världen. Ett förändrat synsätt där kroppen både kan ses som 
en bas för rörelsehandlingar, i syfte att prestera något, men också som ett redskap när det 
gäller att kunna interagera och kommunicera med människor (Engström & Redelius, 2002).  
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Rudhe skriver att i ämnet idrott och hälsa ska dans ingå, men många idrottslärare behöver få 
mer kompetensutveckling, eftersom de känner sig osäkra. Den vardagliga dansundervisningen 
kan vara nog så stökig. Det ställer stora krav på pedagogen att undervisa helklass i 
obligatorisk dans. Läraren måste klara av att engagera eleverna och får dem med sig i dansen 
(Rudhe, 2007).  Men det går inte alltid att få med sig alla elever. En del av eleverna har en 
negativ syn på ämnet vilket kan vara svårt att ändra på, även om läraren förändrar sina 
undervisningsmetoder eller erbjuder alternativa aktiviteter (Skolverket, 2005). 
 
Engström & Redelius skriver, i tidigare forskning har det framkommit att ämnets utformning 
och identitet till stor del baseras på den enskilde lärarens utbildning och syn på ämnet. Hur de 
nya kursplanerna har genomförts framkommer i studier, där många av de tillfrågade lärarna 
anger att de har svårt att uppfylla målet med ämnet, på grund av för lite tid till förfogande. 
Men ur elevperspektivet så är de nöjda med idrottsläraren och deras undervisning, fast de är 
inte helt införstådda med vad som är målet med ämnet (Engström & Redelius, 2002). Ett 
synsätt som ingår i ett samhällspolitiskt kunskapsintresse, är bland annat att idrottsämnet ska 
leda till ett livslångt intresse, så kallat livslångt lärande. När det gäller elevernas färdigheter i 
dans, framkommer det i Skolverkets rapport, att två tredjedelar anger att de kan tre olika 
danser och en fjärdedel anger att de kan mindre än tre olika danser (Skolverket, 2005). 
 
 
 

4.5 Nationell utvärdering av idrottsämnet i grundskolan 
 
 
I Mattssons (1993) studie av årskurs nio, kunde det fastslås att idrott var ett av skolans mest 
populära ämnen. Skolans 22 ämnen rangordnades, vilket resulterade i en andra plats för 
idrottsämnet, då det gällde elevernas möjligheter att påverka innehållet, samt samarbetet 
eleverna emellan. I den nationella utvärderingen framkom också negativa attityder till ämnet 
och då främst från flickor. Även den innehållsmässiga verksamheten kartlades i utvärderingen 
utifrån en elevenkät och en lärarenkät. Bollspel visade sig vara den absolut dominerande 
verksamheten i kartläggningen av grundskolan, hela 70 % av undervisningstiden, 
dansundervisning existerade knappt. Mattssons studie visade att majoriteten av eleverna 
poängterade att de mötte dans en till fem gånger per läsår, och inte hade tilltro till 
idrottsämnet som ett kunskapsämne. Slutsatsen blev enligt Mattsson, att idrottsämnet behövde 
utveckla ett ämnesinnehåll med andra områden och mål i fokus än de tidigare haft. Carlies 
(1995) studie om samundervisning visar att exempelvis dans och gymnastik kom att minska i 
omfattning och traditionellt manliga idrotter tog över. Flera forskare har dragit slutsatsen att 
pojkarnas beteendemässiga men också fysiska dominans, tillsammans med en maskulin 
tävlingsinriktad norm för idrottsundervisning, har bidragit till att flickorna blivit missgynnade.  
De framhåller även att bollspel fått en allt större del av undervisningstiden och att 
samundervisningen medfört att traditionellt estetiska inslag helt verkade försvunnit (Engström 
& Redelius, 2002). 
 
I boken Idrott och hälsa (2005) finns skolverkets rapport, nationella utvärderingen av 
grundskolan 2003, som utgör en fördjupad ämnesrapportering inom ämnet idrott och hälsa för 
årskurs 5 -9. För pojkar och flickor verkar olika aktiviteter vara olika populära, enligt lärarna. 
När dans och aerobics står på schemat har flickor högst deltagande enligt lärarna, på andra 
plats kommer bollaktiviteter. Pojkarna däremot, föredrar bollaktiviteter som förstahandsval 
och har på andra plats styrka, kondition och banor. De aktiviteter som är vanligast är 
populärast bland pojkar. På sjunde plats för de vanligaste aktiviteterna ligger aerobics och 
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dans, vilket var högst rankad hos flickorna. Bollaktiviteter finns inte omnämnd som en 
aktivitet i kursplanen, vilket dans gör. Orientering, motorik, friluftsliv, simning och dans lyfts 
fram som viktiga i kursplanen för Idrott och hälsa. Dessa anses inte vara särskilt viktiga och 
inte heller särskilt vanligt förekommande på lektionerna (Skolverket, 2005). 
 
Det finns de elever som aldrig tidigare fått möta dans. Genom dans i skolan når man ut till 
dessa grupper. I verksamheten möter läraren elever som kommer från olika hemmiljöer med 
olika erfarenheter av dans. Även lågstadieelever i 7-8-årsåldern kan ha mycket bestämda 
föreställningar om vad dans är som inte alltid är så positiva (Danshögskolan, 1990). Det är 
viktigt att eleverna får vara aktiva kulturskapare och själva få skapa dans som de senare kan 
visa upp. Dans är ett ursprungligt språk som mellan människor alltid varit en viktig form för 
kommunikation. När det gäller att stärka den egna identiteten och våga ta plats i samhället, 
har dansen en stor betydelse för barn och ungdomar. Det finns många spännande exempel på 
hur dans kan läggas fram i skolorna. Redan i förskolan kan barndans och sånglekar 
introduceras, följt av modern dans, jassdans, salsa, flamenco, bugg och streetdance 
(Kulturrådet, 2006). Val av musik har en stor betydelse. Den måste vara väl förberedd och 
anpassad till elevernas ålder och kunskapsnivå. Musiken måste även passa till de övningar 
och danser man vill ta fram, men också vara inspirerande och locka eleverna till dans och 
rörelse. Det kan vara musik som eleverna tycker om men även musik från olika genrer och 
epoker (Sjöstedt-Edelholm & Wigert, 2005). 
 
Har man problem med att hålla sig uppdaterad med det senaste, som till exempel streetfunk, 
så kan eleverna vara en resurs att tillgå, där de själva får hålla i danslektionen. Om man gör 
eleverna delaktiga i planerandet av idrottslektionerna, bidrar det till en ökad förståelse till 
varför man behöver prova på olika moment inom idrottsämnet. En större förståelse skapas där 
man måste ställa upp på andras önskemål och intressen. Eleverna upplever då att deras åsikter 
och önskemål tas på allvar, samtidigt som de respekterar lärares och varandras åsikter och 
kunskaper (Huitfeldt, m.fl. 2002).  
 
Barns behov av rörelse och lek är stort, där betydelsefulla uttrycksmedel såsom musik och 
dans kan ingå. I våra styrdokument lyfts dansen som ett viktigt inslag i ämnet idrott och hälsa 
där den kan ses som ett språk, en fysisk aktivitet samtidigt som den stärker motoriken. 
Tidigare forskning har visat på att dansen kan utveckla en stärkt självkänsla och kan skapa 
förståelse och delaktighet med andra. För att överbrygga gränser mellan människor, kulturer 
och länder är dans ett bra redskap, där man får ta del av varandras kulturer genom att dansa 
varandras danser. Dansen som kunskapsområde ger utsökta möjligheter till lärande i till 
exempel språk, historia och matematik men våra utvärderingar vittnar också om en rad hinder 
på vägen för att dansen ska få fäste i skolans vardag (Kulturrådet, 2005).   
 
 
 

4.6 Multipla intelligenser 
 
 
Dansens språk innefattar många aspekter så som motoriska, kulturella, emotionella, sociala 
och estetiska perspektiv. Förmågor tränas, att hitta sin plats i sammanhanget, samarbeta, leva 
sig in i varandra och uttrycka känslor. Elever som har svårigheter i andra sammanhang kan i 
dansen få tillfälle att synas. Många barn och ungdomar upplevs vara mindre akrobatiska idag, 
beroende på att de rör på sig mindre (Rudhe, 2007). Vidare skriver Rudhe i en annan artikel, 
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Dans bra för inlärningen, om hur kombinationen rytm, rörelse och koncentration har stor 
betydelse som lärande redskap för elever med dyslexi.  
 
Genom att jobba multisensoriskt och prata om termer, begrepp, berätta om kultur och historia, 
så sätts dansen in i ett sammanhang och främjar inlärningen.  I samspel med eleverna måste 
dansen formas, för lärarna innebär det ett ständigt sökande och prövande, där inget är säkert 
från början (Rudhe, 2007). 
 
I slutet av 70-talet fick Howard Gardner i uppdrag av en holländsk stiftelse att granska vad 
forskningen kunde säga om människans möjliga kompetenser och hur man bäst utvecklar 
dem. Detta resulterade i en bok där han för fram sina grundläggande idéer och kritiserar 
begreppet intelligens, så som det mäts genom intelligenstester, så kallade IQ-tester, i 
västvärlden. Detta intelligensbegrepp förminskar människans kapacitet, hävdar Gardner, och 
leder till att flera för samhället användbara och värdefulla kvaliteter inte finns med i skolornas 
planer för undervisning och bedömning. Gardner framhäver att den västerländska skolan har 
varit dålig på att låta människors olika intelligenser komma till sin rätt. Skolan bör istället 
arbeta utefter multiperceptuell stimulering där de sju intelligenserna tränas. Människor känner 
sig då mer motiverade, samtidigt som de blir mer engagerade, om de får möjlighet att använda 
sin bästa intelligens, sina talanger, sin kreativitet, sin personlighet och sina intressen i lärandet 
(Gardner, 1996). 
 
 

4.6.1 Multiperceptuell stimulering 
Genom multiperceptuell stimulering med visuell-auditiv, och delvis även kinestetisk 
perception får eleverna ta emot impulser med både ögonen, öronen och kroppen. 
Människan uppfattar, tänker, lär sig, minns på olika sätt och använder även olika 
symbolsystem, där varje intelligens har sin specifika kärna. De intelligenser som används i 
dans är lingvististisk/språklig, musikalisk, logisk/matematisk, spatial, kroppslig kinestetisk, 
personlig inåtriktad och personlig utåtriktad intelligens (Gardner, 1996). 

Lingvististisk/språklig intelligens 
Denna intelligens handlar om hur man använder sitt modersmål. Barn från olika kulturer bär 
med sig olika anlag av rytmik från deras kulturella musik och danser. En känslighet ligger i 
dess kärna, för såväl ljud, rytmer, tonfall och versmått (Gardner, 1996). 

Musikalisk intelligens 
I alla samhällen finns en aktivitet där musiken är baserad på kroppslig-auditiv. En stark 
bindning mellan musik och kroppsspråk, där rörelser och danser skapas utefter musikens 
rytmik. Med kroppen kan musiken betraktas som en utsträckt gest, en slags rörelse som utförs, 
åtminstone underförstått. Speciellt för småbarn är sättet att dansa, röra sig och sjunga, intimt 
förknippade med varandra. I den musikaliska intelligensen är en känslighet för rytm, anslag 
och tonfall en grundläggande förmåga. På det sätt som musiken fångar och kommunicerar 
med olika känslor finns också en emotionell aspekt. Noter som musiken symboliseras av är 
inte nödvändiga för att skapa musik. Genom imitation kan de toner som musiken består av 
läras in och även metoden att sammanfoga dem till melodier (Gardner, 1996). 
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Logisk/Matematisk intelligens 
Den mest centrala delen i denna intelligens är att kunna hantera långa kedjor av resonemang 
och den som är svårast att byta ut. I dansen handlar det om att koppla samman olika rörelse 
till en dans. I det visuellt-motoriska området har den sitt ursprung, där man lär sig genom att 
se och avbilda sig efter den som lär ut dansen (Gardner, 1996).   

Spatial intelligens 
I alla kulturer finns en generell spatial förmåga, det vill säga förmåga att finna vägen i en 
komplex omgivning, leka lekar, bedriva sport och spela spel eller att producera hantverk eller 
konstverk. I olika sammanhang används dessa förmågor, till exempel i en grafisk miljö på 
datorskärmen eller när man orienterar sig i den fysiska omgivningen. Centralt handlar det om 
förmågan att visuellt uppfatta världen korrekt och att både i den konkreta situationen kunna 
omvandla och anpassa sin första uppfattning. Omvärldens uppfattning styrs främst av 
synintryck. Det krävs också en förmåga för att kunna tänka produktivt, att föreställa sig 
omvärlden och hur den kan ändras och modifieras (Gardner, 1996). I dansen måste barnen 
vara uppmärksamma på det berörda rummets utformning och karaktär, rummet är det som 
inramar dansrörelserna. Det handlar även om att ge och ta plats i rummet som person 
(Ericson, 2000).  

Kroppslig kinestetisk intelligens 
Det krävs att muskler och nerver koordineras på ett integrerat och differentierat sätt för att en 
människa ska kunna röra sig. Karaktäristiskt för denna intelligens är förmågan att på ett 
skickligt sätt kunna använda sin kropp, både för målinriktade och expressiva syften. Det 
handlar om att kunna kontrollera kroppens rörelse, både finmotoriska och grovmotoriska, och 
att hantera föremål. Hos till exempel mimare, simmare och dansare, kan den kroppsligt -
kinestetiska intelligensens högsta ståndpunkt ses. Oftast är det den rent fysiska aspekten av att 
dansa, att på alla möjliga ovanliga men tillfredställande sätt använda kroppen, som lockar till 
dans. Musiken kan inte definiera dans, men är den viktigaste danspartnern (Gardner, 1996). 

Personlig inåtriktad intelligens/Personlig utåtriktad intelligens 
I den kroppsligt kinestetiska intelligensen ingår de personliga intelligenserna, personlig 
inåtriktad intelligens och personlig utåtriktad intelligens. De är sammanflätade och utvecklas 
tillsammans i alla kulturer. Den ena personliga intelligensen kan normalt inte utvecklas utan 
den andra. När det gäller den inåtriktade intelligensen ligger tyngdpunkten på att kunna 
bedöma sitt egna känslomässiga liv medan den utåtriktade intelligensen handlar om 
förhållandet till andra människor (Gadner, 1996). I ett icke verbalt forum i dansen, lär man sig 
att uttrycka känslor med sin kropp. Genom kroppsliga uttryck lär man sig också att tolka 
andra personers känslor, liksom att uttrycka känslor tillsammans med någon eller några 
(Ericson, 2000). 
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5. Resultat/Analys 
 
 
 
 

5.1 Dansen en del av ämnet idrott och hälsa? 
 
 
Dans ingår i ämnet idrott och hälsa men hälften av eleverna som vi intervjuade visade sig inte 
ha någon kännedom om detta, trots att de påtalade att dans har med rörelse att göra. När det 
gäller lärarna, är de överens om att dans hör hemma i ämnet idrott och hälsa, eftersom det 
handlar om att röra på sig, fysisk aktivitet. Anledningen till att vi har dans i skolan anses av 
lärarna till stor del höra ihop med kursplanen, men även för att få lite mångsidighet och 
variation i sin undervisning. En lärare ser det som ett personligt engagemang, där det är upp 
till läraren själv att konstruera sin egen planering. Vidare säger en annan lärare att det tar så 
mycket mer tid och energi att planera dans, det är lättare att undervisa i en fotbolls, basket- 
eller volleybollektion.  
 
När det gäller vad som styr ämnets didaktiska innehåll, betonar ett par av lärarna att det är 
lärarens kunskap och inställning, samt lokaler som styr. 
 

Det är lärarens fallenhet, intresse, kunskap i dans, elevernas 
intresse, blir det bra lektioner? Vad vinner vi på att ha dans i 
vår utbildning?!  

 
Någon anser även att dans borde kunna integreras med andra ämnen som eleverna jobbar 
med, något som eleverna hade svårt att föreställa sig,   
 

Dans, där rör man ju på sig, så det är nog därför… man kan ju 
inte ha det under matte precis.  

 
I intervjusvaren framkom däremot att ingen av lärarna använde sig så mycket av dans i sin 
undervisning även om de ansåg att den hör dit. I sin planering inför terminen prioriterades 
oftast de större aktiviteterna såsom friidrott, alla bollsporter och redskap. Lärarna menar att 
dansen kommer absolut i skymundan, man prioriterar inte den allra först, den får en väldigt 
liten del. 
 

Jag är riktigt dålig på detta. Jag brukar använda mig av elever, 
eller så köper jag in tjänster. 
 
Jag brukar ta hjälp av någon utifrån som kommer och 
undervisar F-3 i bugg, även i högstadiet har jag någon som 
kommer och undervisar. Jag har bara haft enkla ringdanser och 
rörelser till musik.  

 
Av intervjusvaren framgår det att eleverna mest haft dans i andra och tredje klass, idag 
förekommer det inte så ofta.  
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Under en period hade vi dans ungefär en gång i veckan, fast det 
var på den andra skolan. Nu har vi inte alls lika ofta, men ibland 
så har vi dans. 

 
På frågan om de fick välja mellan att ha dans eller bollspel på idrottslektionen, valde 
merparten av eleverna bollspel. Endast en elev kunde tänka sig dans före bollspel, medan 
några hade svårt att välja, de kunde tänka sig båda aktiviteterna. Varför det förhöll sig så 
svarade en elev på så här; 
 

Jag tror att det är mer som håller på med boll och är intresserade 
och så, det är kanske inte så ofta vi dansar på rasterna precis. Det 
är mest boll vi spelar då. Det visas mycket fotboll på tv också och 
så. 

 
 
 

5.1.1 Analys 
 
I resultatet kan vi utläsa att lärarna ofta prioriterar något annat än dansen. Oftast valdes de 
större aktiviteterna som till exempel boll. I Engstöm & Redelius (2002) framgår att bollspel 
visade sig vara den absolut dominerande verksamheten i kartläggningen av grundskolan, hela 
70 % av undervisningstiden. Dansundervisning existerade knappt. Varför lärarna prioriterar 
de större aktiviteterna kan bero på hur de själva ser på ämnet. Engström & Redelius (2002) 
skriver att det har framkommit i tidigare forskning att ämnets utformning och identitet till stor 
del baseras på den enskilde lärarens utbildning och syn på ämnet. Hur de nya kursplanerna har 
genomförts framkommer i studier, där många av de tillfrågade lärarna anger att de har svårt 
att uppfylla målet med ämnet, på grund av för lite tid till förfogande. Vidare skriver Engström 
& Redelius, att när det gäller eleverna så är de inte helt införstådda med vad som är målet med 
ämnet, något även vi kan urskilja i vår studie (Engström & Redelius, 2002). 
 
 
 

5.2 Vad bidrar dansen med? 
 
 
Både lärarna och eleverna ansåg att dansen bidrar till många olika kunskapsområden. 
 
 

5.2.1. En möjlighet till fysisk aktivitet 
 
Eleverna hade svårt att förklara varför vi har dans i skolan.  De flesta såg det dock som en 
fysisk aktivitet, då en elev svarade att hon inte visste varför vi hade dans i skolan, men ansåg 
att den bidrog till rörelse, ”För att eleverna kanske ska röra på sig mer och så”. Även lärarna 
såg det som något fysiskt ansträngande, där motorik, koordination, och sociala förmågor 
tränas.  
 



 18 

Dans är bra för motoriken, man tränar koordination och den är 
även fysiskt ansträngande. Eleverna tränas även i fysisk kontakt 

 
 

5.2.2 Något man kan ha nytta av i framtiden 
 
På frågan varför man har dans i skolan går det i elevernas svar att urskilja att det är något man 
kan ha nytta av och då främst inför situationer i framtiden. 
 

Man kan ha nytta av det i olika sammanhang. 
 
                     För att när man blir äldre så kanske man går ut och dansar ibland, 
                    då är det  ju roligt om man kan lite och så.  
 
En annan elev tyckte att de lärde sig takter och olika danssteg som de kunde ha användning 
för i framtiden, samt att man kanske inte alltid dansar med samma utan med allihop. Detta går 
däremot inte att urskilja hos lärarna. 
 
 

5.2.3 Dansen till för att visa upp något 
 
Dansen bidrar enligt några elever till en möjlighet att visa upp sig. I F-3 skolan har de lärt sig 
bugga, som sedan visats upp på skolavslutningen i tredje klass. En tradition som den här 
skolan har varje år.   
 

När vi slutade klass tre fick alla visa upp vad vi kunde, det var 
spännande. Vi dansade bugg och foxtrot bland annat. 

 
 För att vi ska lära oss och för att vi ska visa för föräldrarna. 
 
 

5.2.4 För traditionens skull 
 
Lärarna ger uttryck för en uppfattning att dansen i mycket bidrar till och är, en del av 
traditionen och vårt kulturarv. Lärarna ser folkdanser som till exempel schottis, polka och vals 
som traditionella danser. På högtider som till exempel bröllop, dansas vals, i alla generationer.   
 

Det har väl med traditioner att göra, att dansa lite folkdanser 
och så.  

 
Det framkom att eleverna gärna dansar kring midsommarstången. Även detta ses som en 
tradition som återkommer år efter år. 
 
 
 



 19 

5.2.5 Känna rytm, takt och glädjen att röra på sig 
 
Vad som också är viktigt enligt lärarna är framförallt att lära sig att känna rytmer och takter 
till musik, samt vikten och glädjen av att röra på sig. Det är motorisk träning till musik, där 
man jobbar med variation och mångsidighet. Med hjälp av dansen känner eleverna att de lär 
sig olika stegkombinationer, taktkänsla och rörelse till musik.  
  
En av lärarna jobbar med fantasin, rörelser till musik där eleverna får lyssna och fantisera sig 
in i musiken, som sedan spelas upp för varandra. Detta är mycket uppskattat hos eleverna. 
 
   Jag har försökt jobba med rörelse till musik. Jag tänker mig mer 
                       fantasigrejer, danser, där eleverna får lyssna och fantisera sig 
                       in i musiken, sedan får de spela upp lite för varandra. Det är en  
                       jättekul grej. Det är inte så mycket dans men det är ändå rörelse  
                      till musik. 
 
 

5.2.6  Lära sig samspel med andra 
 
En lärare poängterar vikten av gemensamt lärande. För att det ska kunna bli en dans måste 
samspelet eleverna emellan fungera.  
 

Sedan är det ju samspelet med andra. Just det här med att man 
ska kunna göra något i takt tillsammans och att det ska fungera. 
 
 

5.2.7 Analys 
I resultatet kan vi utläsa att lärarna och elevernas erfarenheter kring vad dansen bidrar med 
skiljer sig något.  Dansen bidrar enligt eleverna till att man lär sig olika steg och rörelse till 
musik som man kan ha nytta av när man blir äldre. Enligt lärarna bidrar dansen till att 
eleverna lär sig rytmer och takter till musik, även att kunna samspela med andra, samt vikten 
och glädjen av att röra på sig. Sjöstedt-Edelholm & Wigert (2005) skriver, genom att göra 
barnen uppmärksamma på musiken och lära dem att lyssna till pulsslagen och hitta den räta 
takten i rörelsen, får man en god träning av taktkänslan (Sjöstedt-Edelholm & Wigert, 2005). 
Gardner (1996) skriver att den musikaliska intelligensen är en känslighet för rytm, anslag och 
tonfall, en grundläggande förmåga i dansen. Musik och kroppsspråk har en stark bindning till 
varandra, där rörelser och danser skapas utefter musikens rytmik (Gardner, 1996). 
 
I vårt resultat framträder även sociala aspekter. Flera av de elever som vi intervjuade svarade 
att de kände sig glada när de dansar och helst ska man dansa två och två. Lärarna ansåg att 
eleverna tränades i fysisk kontakt, det här med att hålla handen och kunna fungera 
tillsammans, lära av varandra. Många av eleverna tyckte om att gå på skoldiscon, dels för att 
träffa kompisar och dels för att få dansa till den musik man tycker om eller själv har valt. Här 
anordnas ofta danstävlingar där dansen får visas upp, men även dansuppträden i skolan är 
viktigt för eleverna, att få visa vad de lärt sig och kan. Kulturrådet (2005) skriver att dansen 
spelar en stor roll när det gäller den sociala utvecklingen, barn och ungdomar stärks genom 
dansen. Barn och ungdomar får en stärkt självkänsla, där glädje ger sig till uttryck. Det skapar 
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förståelse och delaktighet att dansa tillsammans med andra. Både som individ och grupp i 
dansen, får eleverna gestalta och ge form åt inre bilder och tankar, något som inte det verbala 
kan ge (Kulturrådet, 2005). Gardner (1996) poängterar hur den personliga inåtriktade 
intelligensen och den personliga utåtriktade intelligensen är starkt sammanflätade med 
varandra. Det handlar om hur man ser på sig själv och hur man ser på andra. Det handlar även 
om att våga utrycka känslor med sin kropp, inför andra och tillsammans med andra (Gardner, 
1996). Danshögskolan (1990) tar upp att barn och ungdomar har själva ordnat klassfester och 
skoldanser för att få dansa sina egna danser. När eleverna spelat teater eller haft rast, har 
någon form av dans funnits med (Danshögskolan, 1990). Någon elev svarade att man lär sig 
dans för att kunna visa upp för föräldrarna. I vårt resultat framkom även att de flesta elever 
hade lärt sig bugga, då på F-3 skolan, för att sedan visa upp på skolavslutningen i tredje klass. 
Ericson (2000) framhåller att genom en dansföreställning för föräldrar, syskon och andra 
grupper där eleverna visar upp sin dans i olika sammanhang, stimuleras elevernas eget 
skapande. Detta bidrar till ett livslångt lärande där eleverna ges möjlighet till att utvecklas 
(Ericson, 2000).  
 
Rudhe (2007) skriver om dansens språk som innefattar många fler aspekter så som motoriska, 
kulturella, emotionella, sociala och estetiska perspektiv. Förmågor tränas, att finna sin plats i 
sammanhanget, samarbeta, leva sig in i varandra och uttrycka känslor. Elever som har 
svårigheter i andra sammanhang kan i dansen få tillfälle att synas (Rudhe, 2007). I resultatet 
kan vi urskilja att en rad av dessa aspekter finns med men att det främst från lärarna är dans 
som fysisk aktivitet och ett kulturellt fenomen som lyfts fram, medan det från elevernas sida 
är fysisk aktivitet och en framtidsinvestering. I boken om Barn och dans (1993) skriver 
Boman att anledningen till att lära barn dans kan bland annat vara att utbilda för en 
yrkesverksamhet, föra en tradition vidare eller att gynna deras personliga utveckling (Boman, 
1993). 
 
En lärare ansåg att dansen måste sättas in i ett sammanhang, kanske integrera det med andra 
ämnen för att lyfta fram dess kultur och traditioner. Det måste till mer samarbete mellan 
lärarna på skolan. Då kan det vara lättare att få med eleverna, de kan koppla det till något. 
Rudhe skriver i sin artikel Dans bra för inlärningen, genom att man jobbar multisensoriskt 
och pratar om termer, begrepp, berättar om dess kultur och historia, så sätts dansen in i ett 
sammanhang och främjar inlärningen (Rudhe, 2007).  
 
 
 

5.3 Hur arbetar man med dansen i ämnet  
 
 
När du hör ordet dans, vad tänker du på då? 
 
Dans kan upplevas på så många olika sätt hos varje individ. Här hade lärarna olika 
uppfattningar. En lärare förknippade dansen med uppvisningsdans, showdans eller 
tävlingsdans, som det står mycket om i tidningen. En annan lärare såg dansen som 
”Hjalmogillet och knätofs”.  
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5.3.1 Starta tidigt 
 
Lärarna är alla överens om att introducera dansen i idrottsundervisningen så tidigt som 
möjligt, redan i förskolan eller förskoleklassen, där man kan jobba med rörelser till musik. En 
lärare säger:  
 

Man måste börja väldigt tidigt, det tror jag är en stor fördel, och att 
man har återkommande moment. Man kan börja redan i förskoleklass. 
Har de inte haft den vanan så möter man mycket mer motstånd i högre 
åldrar. Mina sjuor och åttor, där är det mer ”usch, vad jobbigt! Det 
har vi inte gjort innan”. Men oftast tycker de att det är väldigt kul och 
då inriktar jag mig mer på andra typer, inte de här folkdanserna, 
dessa tycker jag lättare går hem i lägre åldrar. I de högre klasserna 
finns det oftast bra tillgång i klasserna, många gånger så är det någon 
som är jätteduktig. Vi har några flickor i åttan som är jätteduktiga på 
att dansa funk, så de brukar få hålla i det. 

 
 

5.3.2 Vilken musik? 
 
Musiken som eleverna föredrog att dansa till var mest blandad musik där techno, dansband, 
pop, rock, hårdrock, schlager och vanlig folkmusik var det som nämndes. 
 

Dansband kan vara lite kul tycker jag, även pop ibland, sedan 
tycker jag om vanlig folkmusik. Jag tycker det är roligt att dansa 
till all musik, bara man får komma in i rytmen och så. 

 
 

5.3.3 Vilka danser? 
 
Vilka danser som eleverna fått pröva på skiljer sig mellan de båda skolorna, det vill säga F-3 
skolan och 4-9 skolan. De danser eleverna har fått prova på är bugg och foxtrot, detta på F-3 
skolan. De elever som lärarna har hand om har fått prova på danser som bugg, linedance, 
foxtrot, aerobics, streetdance och gymnastisk dans. Dessa danser har utförts av personer som 
köpts in utifrån, förutom linedance som en av lärarna undervisat i. Lärarna anser att danserna 
upplevs olika hos eleverna beroende på åldern.  
 

De yngre har inte fått prova på så mycket dans med mig, så de har 
jag svårt att säga, men de äldre tycker ju att det är rätt så kul med 
att kompisen visar funk.  

 
Eleverna vill gärna lära sig mer danser som hip hop, streetdance och breakdance, några ville 
även fortsätta att utveckla sin teknik i bugg.  
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5.3.4 Svårigheter 
 
De hinder lärarna stött på har bland annat varit för svåra dansprogram för eleverna, där man 
inte har anpassat dansen efter åldern, lagt det på fel nivå eller gått för fort fram. Det ses även 
som ett hinder att eleverna vill undvika att vara för nära varandra och hålla i varandras händer. 
Enligt en lärare kan hindret ligga hos sig själv.  
 

Det hänger nog mest på mig själv. Mina egna kunskaper är helt 
obefintliga. 

  
Jag tror att många tänker det här med två och två, att man måste 
vara nära varandra, det är det de kopplar till det här med dans, 
att man måste hålla i någon annan.  
 
 

5.3.5 Analys 
 
I vårt resultat har det framkommit att lärarna är överens om att börja så tidigt som möjligt med 
dans i skolan. Det är viktigt att man ser till målgruppen och lägger det på rätt nivå.  
Ericson (2000) skriver att det finns en risk att barnens lust att lära tas för given under de första 
skolåren, i undervisningen uppfattas lust och glädje i skolaktiviteterna mer som en positiv 
biprodukt, än som en viktig komponent i en bra inlärningssituation. Redan i förskolan kan 
barndans och sånglekar introduceras följt av modern dans, jassdans, salsa, flamenco, bugg och 
streetdance (Kulturrådet, 2006) 
 
I vårt resultat framkommer det att eleverna är nyfikna på att lära sig nya danser, bara 
idrottslärarna är lyhörda och öppna för målgruppens önskemål. Det är viktigt att ha ett 
fungerande samspel med eleverna och få dem engagerade redan från början. Läraren måste 
forma gruppen efter elevernas egna behov. Alla kommer till skolan med olika bakgrunder och 
inställningar till dans. Rudhe skriver att dansen måste formas i samspel med eleverna, för 
lärarna innebär det ett ständigt sökande och prövande, där inget är säkert från början (Rudhe, 
2007).  
 
Vårt resultat visar att eleverna är nyfikna på dans. De efterfrågar nya danser och ny musik. 
Elevernas inställning och intresse har stor betydelse, men även lärarnas egna intressen, spelar 
en stor roll i sammanhanget, vilket vår undersökning tyder på. Hos lärarna var intresset lågt 
när det gäller dans och inget de prioriterar, vilket visar att mycket hänger på lärarna om det 
över huvudtaget ska bli någon dans. Danshögskolan (1990) tar upp att det är av stor vikt om 
man kan väcka elevernas nyfikenhet på dans, vilket de kan vara mycket negativa till i början. 
Det blir ingen dans om inte eleverna är engagerade (Danshögskolan, 1990).   
 
Även musiken har en stor betydelse för att fånga eleverna. I vår undersökning fanns ett stort 
musikintresse, då många olika musikstilar kom fram vid våra intervjuer. Musik som nämndes 
var bland annat hårdrock, dansband och schlagermusik. I boken Att känna rörelse- en 
danspedagogisk metod (2005) står det att val av musik har en stor betydelse. Den måste vara 
väl förberedd och anpassad till elevernas ålder och kunskapsnivå. Musiken måste även passa 
till de övningar och danser man vill ta fram, men också vara inspirerande och lockar eleverna 
till dans och rörelse. Det kan vara musik som eleverna tycker om men även musik från olika 
genrer och epoker (Sjöstedt-Edelholm & Wigert, 2005).  
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5.4 Upplevelsen av dansen  
 
 
Hur elever upplever dans, kan vara sammankopplat med en rad olika aspekter. 
 
 

5.4.1 Inställning till dans 
 
Övervägande tyckte eleverna att det var roligt med dans i skolan och de flesta har alltid känt 
likadant kring detta ämne, endast någon ansåg att det var roligare förr. Ett fåtal tyckte att dans 
var både roligt och tråkigt. Hos ett par elever ansågs dansen som jobbig eftersom de blev yra 
och illamående av snurrmomenten. 
 

 I början var det lite tråkigare när man inte kunde så mycket, men 
                      sedan när man lärde sig lite, så blev det mycket roligare…Är det  
                      för svårt så tappar man intresset.  
 
Lärarna anser att elevernas intresse har stor betydelse när det gäller deras inställning till dans, 
även avancerade stegkombinationer kan ha påverkan, men också vilken dans eller musik man 
har. 
 

De tycker väl inte att musiken som är till de gamla folkdanserna 
är lika käck som någon musik med countrystuk som man har till 
lite linedance och så.  

 
Även lärarnas egen inställning till dans har betydelse, då en lärare anser att elevernas 
inställning gentemot dans beror på medieintryck. 
 

Dansen har fått en töntstämpel på sig, det har nog att göra med 
TV-programmet Let´s dance. 

 
Lärarna upplever att eleverna känner sig både positiva och negativa inför dans i skolan. Oftast 
är de negativt inställda från början men under dansens gång förändras deras inställning till det 
positiva. En lärare ansåg att ett större intresse finns hos eleverna i årskurs F-3 medan 9:orna är 
något reserverade och negativa till dans, endast en del av dem är positiva. En annan lärare 
uttryckte sig så här 
 

Ofta väldigt negativa till en början ”Oh, nej, det här vill jag inte 
göra!” men oftast väldigt positivt när man väl satt igång. Att de 
tycker att det är rätt så käckt när man väl satt i gång. 
 
 

5.4.2 Känsla vid dans 
 
Känslan som eleverna har när de utövar dans i skolan är till största delen positiv, då de 
upplever att de känner sig glada. Det var endast ett par som tyckte det var tråkigt, med 
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anledning av att de blev yra eller att dansen kändes för svår. Dessa föredrog att dansa ringdans 
i grupp, eftersom man inte snurrar så mycket där.  
 
När det gäller dansens svårighet så hade det en påverkan på eleverna, då de poängterade att 
om dansen är för svår så tar det bort en del av glädjen, eftersom man inte hänger med i 
stegkombinationerna. 
 
 

5.4.3 Kamraters upplevelser 
 
På frågan om deras kamrater känner likadant skiftar svaren. På grund av att varken de själva 
eller deras kamrater haft så mycket dans i skolan kan det vara svårt att veta hur de andra 
känner inför dans. Några upplever det som lite mer feminint och tjejigt och anser att det är 
mest tjejerna som tycker det är kul att dansa. En del kamrater kan även vara blyga.   
 

Inte riktigt alla killar, bland tjejerna tycker nog de flesta att det är 
kul, hos killarna kan det nog vara lite blandat. De ser det som lite 
mer tjejigt. 

 
Vissa killar är ju blygare än vissa andra. Killarna tycker nog det 
är mest tråkigt, tjejerna tycker nog det är mest roligt.  
 
 

5.4.4 Dansa ensam, två och två eller i grupp? 
 
När det är dans i skolan dansar de hellre två och två än att dansa ensam eller i grupp. Detta 
eftersom det ansågs roligare och lättare än om man är en stor grupp. Sedan beror det ju även 
på vad det är för slags dans. Det finns de danser där man måste dansa ensam.  
 

Det är kul så att dansa i grupp, men det kan vara någon som 
tycker det är jättetråkigt och håller på och förstör, så det är 
mycket bättre när man är två.  

 
Vissa danser som street, där kan man ju inte hålla någon i handen 
precis, så det beror på dansen.  

 
En annan elev tyckte det var pinsamt när man får dansa tjej och kille. 
 

I skolan tycker jag att det är lite… inte tråkigt men… då får man 
ju dansa tjej och kille och då blir det ju pinsamt. 
 
 

5.4.5 Analys 
 
I vårt resultat upplever lärarna att elevers intresse har betydelse för dansen. Det framgår av 
eleverna att de flesta är positiva till dans, men är det för svåra danssteg så upplevs det som 
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jobbigt och svårt, vilket bidrar till att eleverna tappar intresset. Det kan ha sin förklaring med 
att en del av eleverna till en början är negativt inställda som övergår till det positiva under 
dansens gång. På valet av att dansa ensam, två och två eller i grupp, valde de flesta eleverna 
att dansa två och två, eftersom de ansåg det som roligare. De tyckte det var svårt att dansa i en 
grupp eftersom det ställer till det för alla, det blir svårt att hänga med eller koncentrera sig om 
en håller på att förstöra eller har problem med att hålla takten. Gardner (1996) tar upp att det 
handlar om den logiska/matematiska intelligensen där olika rörelser ska kopplas samman till 
en dans (Gardner, 1996). Vissa elever innehar denna intelligens mer än andra vilket kan ge 
utslag beträffande dansförmåga. 
 
Engström & Redelius (2002) skriver att det handlar om individens attityder och 
förhållningssätt till sitt varande i världen. Ett förändrat synsätt där kroppen både kan ses som 
en bas för rörelsehandlingar, i syfte att prestera något, men också som ett redskap när det 
gäller att kunna interagera och kommunicera med människor (Engström & Redelius, 2002).  
Vissa elever upplevde att det är fler tjejer som är intresserade av dans än pojkar, vilket inte 
framgått i vår studie. De fanns flickor som var ointresserade och pojkar som var intresserade 
av dans. En del elever trodde att några av deras kamrater ansåg dansen som ”tjejig”.  
Grönlund & Wigert (2004) skriver att i Västländska samhällen har dans betraktats som något 
feminint i nära tvåhundra år (Grönlund, Wigert, 2004). Utifrån vårt resultat kan vi utläsa att 
det är lika många flickor som pojkar som är positiva och negativa till dans. 
 
 
 

5.5 Dansa i skolan och dansa på fritiden  
 
 
Efter våra intervjusvar så framkom det att de flesta elever föredrog att dansa på fritiden och då 
helst på discon, där kompisarna finns. Det kan ha sin förklaring med att på discon träffas 
många från samma skola, där dansar nästan alla, vilket kanske ger en mer avslappnad 
stämning, där ingen kontrollerar en. Här dansar man av fri vilja, när man vill, hur man vill och 
till vilken musik man vill. I skolan däremot får du oftast själv inte bestämma dans och musik.  
 
Någon enstaka avsade sig från dans helt och hållet. Det kanske finns en rädsla hos eleven att 
göra fel och bli utskrattad, eller att aldrig bli vald, skälet till varför dansen väljs bort. Det kan 
även vara något som de har råkat ut för i ett tidigare skede med dans som gjort att de nu valt 
att helt och hållet ta avstånd ifrån det. Det är just dessa elever som en lärare måste arbeta med 
för att kunna förändra deras negativa syn på dans, vissa kan man ändra på, andra inte, men det 
handlar ändå om att kämpa och inte ge upp. 
 
På frågan om det var någon skillnad att dansa i skolan än på fritiden svarade många samma 
sak. De ansåg att det på fritiden är upp till var och en hur man vill lägga upp sin dans.  
Alla är med på det av egen vilja, men i skolan däremot är det någon som bestämmer hur man 
ska dansa, man får inte välja själv.  
 

För att så på fritiden då väljer man, då vill man hålla på med 
dansen, eller då vill man dansa, alla är med på det. I skolan så 
kan det var några som inte vill och inte tycker det är kul och det 
blir väldigt dålig stämning… 
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 I skolan är det de som bestämmer men på fritiden får man dansa 
som man vill. 

 

5.5.1 Analys 
 
Utöver idrottsundervisningen på skolan så säger lärarna att många dansar på fritiden, ibland 
även på raster och skolavslutningar. Skolverket (2005) skriver i sin studie att idrottsämnet ska 
leda till ett livslångt intresse, så kallat livslångt lärande (Skolverket, 2005). Vissa av eleverna 
tycker det är roligt och kan tänka sig hålla på med det på fritiden. De kanske kan ha hittat en 
ny hobby. Ulvros skriver i boken Dansa med mig (2006) att för många har dansen blivit ett 
fritidsnöje, en speciell hobby, många går på kurs i olika dansstilar. Många ungdomar ägnar sig 
åt dans i olika former, danssteg ingår ofta i olika motionsprogram som till exempel Friskis & 
Svettis (Ulvros, 2006). 
 
 
 
5.6 Hur kan lärare och elever samverka för att utveckla 
      dansen i skolan? 
 
 
När det gäller att utveckla dansen så hade ett par av lärarna inte så mycket förslag utan tyckte 
det var bra som det var, då de köper in tjänster utifrån. Den andra läraren ansåg att det borde 
läggas ner mer tid på dans i utbildningen, då det är svårt att läsa sig till stegkombinationer, det 
är lättare att läsa sig till ett bollspel. Vidare säger läraren att det skulle underlätta om 
idrottslärarna kunde ha mer samarbete tillsammans eller att man har en gemensam träff med 
lite repetition, med andra skolor, eftersom man lätt glömmer.  

 
När jag jobbade i Grimslöv så brukade jag och en annan tjej, som 
också läste samma utbildning som jag, träffas. Vi jobbade lite mer 
ihop, vi träffades hemma och testade de här danserna, det gör man 
inte riktigt nu, det funkar inte riktigt på samma sätt. 

 
Även en del av eleverna tyckte att dansen är bra som den är. Några skulle vilja prova på andra 
danser så som streetdance, linedance eller hip hop. En elev ansåg sig inte ha kunskapen om 
vilka danser det finns, vilket kan bero på att de inte haft någon dans i skolan och därför inte 
vet hur man ska kunna utveckla den vidare. 

 
 

5.6.1 Analys 
 
I vårt resultat framkom det att ett par av lärarna var nöjda med dansen som den var, dessa 
lärare har dock inte dans i sin undervisning, utan köper in tjänster utifrån, vilket tyder på att 
de inte har kompetens eller intresse av att vilja undervisa i ämnet. En annan lärare efterfrågar 
samarbete och mer kompetensutbildning, med chans att kunna utvecklas ännu mer. Detta kan 
vi koppla till Rudhe (2007) som skriver att dans ska ingå i ämnet idrott och hälsa, men många 
idrottslärare behöver få mer kompetensutveckling, eftersom de känner sig osäkra (Rudhe, 
2007). Ser vi till eleverna så är en del nöjda med dansen som den är vilket kan ses som 
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konstigt eftersom de inte har så mycket dans i skolan. Detta kan vara knutet till ett svagt 
intresse hos dessa elever. Några andra elever har däremot ett större intresse, då de efterfrågar 
fler nyare danser.  
 
Kulturrådet (2005) poängterar att det är viktigt att lyfta fram den dolda kunskap som finns i 
mötet med dansen och mellan elever och lärare. Idag finns flera kommuner som arbetat fram 
bra metoder för att förankra dansen i barns och ungdomars vardagsmiljö. Idag finns allt för 
lite dokumentation inom dans i skolan (Kulturrådet, 2005). 
 
En lärare hade använt en elev som resurs, eftersom läraren själv inte behärskade dansen, som i 
detta fall var funk. Detta kan kanske öka motivationen och intresset hos många elever då de 
ser att klasskamrater och kompisar kan och vill dansa. Här kan de själva få vara med och 
bestämma om det är något de vill ändra eller lägga till i dansen så som det passar dem. I 
boken Rörelse och Idrott (2002) poängteras att om man som lärare har problem med att hålla 
sig uppdaterad med det senaste, som till exempel streetfunk, så kan eleverna vara en resurs att 
tillgå, där de själva får hålla i danslektionen. Om man gör eleverna delaktiga i planerandet av 
idrottslektionerna, bidrar det till en ökad förståelse varför man behöver prova på olika 
moment inom idrottsämnet. En större förståelse skapas, där man måste ställa upp på andras 
önskemål och intressen. Eleverna upplever då att deras åsikter och önskemål tas på allvar, 
samtidigt som de respekterar lärares och varandras åsikter och kunskaper (Huitfeldt m.fl. 
2002). 
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6. Diskussion  
 
 
 
 
Efter att ha bearbetat teorier och intervjumaterial ska vi nu sammankoppla det med vår 
frågeställning angående elevers och lärares syn på dans i skolan. Syftet med vår uppsats var 
att undersöka varför vi har dans i skolan ur ett elev- och lärarperspektiv, detta för att få reda 
på hur elever och lärare upplever dans i skolan. Vi ville även ta reda på hur idrottslärare 
arbetar med dans i sin undervisning, vilka hinder och möjligheter finns det? De frågor vi har 
utgått ifrån är följande: 
 

• Varför har vi dans i skolan? 
• Hur upplever lärare och elever dans i skolan? 
• Hur kan lärare och elever samverka för att utveckla dansen i skolan? 

 
 
 

6.1 Varför har vi dans i skolan? 
 
 
Anledningen till att vi har dans i skolan ansåg lärarna till stor del höra ihop med kursplanen, 
men även för att få lite mångsidighet och variation i sin undervisning. Vi upplever att lärarna 
till stor del har dans i skolan beroende på kursplanen. I vår studie uttrycker lärarna ett svagt 
intresse när det gäller dansen, den utgjorde endast en liten del av undervisningen och hade 
inte någon hög prioritet. Det framgick även ur lärarnas perspektiv att planeringen av 
danslektioner tar mycket tid och energi, vilket kunde ha sin förklaring till varför dans inte 
förkommer så mycket på idrottslektionerna. De ansåg att de är lättare att planera en 
bollektion. Lärarna såg det som ett personligt engagemang och intresse, där det är upp till 
läraren själv att konstruera sin egen planering. I sin planering inför terminen prioriterades 
oftast de större aktiviteterna såsom friidrott, alla bollsporter och redskap. Lärarna poängterade 
att de ville ha mångsidighet och variation i sin undervisning, men ändå prioriterades andra 
aktiviteter, till exempel boll, som inte nämns i kursplanen.  
 
Eleverna hade svårt att förklara varför vi har dans i skolan, de flesta svarade att de inte visste, 
men kunde ändå sammankoppla dansen med fysisk aktivitet, då de svarade att man rör på sig. 
Även lärarna såg det som något fysiskt ansträngande där motorik, koordination, och sociala 
förmågor tränas. Även utvecklingsprogrammet Dans i skolan betonar fysisk aktivitet. Med 
hjälp av vår studie ville vi fördjupa oss inom ämnet och ta reda på om dans bidrar till något 
mer än fysisk aktivitet. Både lärare och elever såg dansen som ett bidrag till fysisk aktivitet, 
emedan lärarna även såg dansen som ett kulturellt fenomen. Eleverna såg däremot också 
dansen som en framtidsinvestering, då man lär sig takter och olika danssteg. Dansen bidrar 
även enligt både lärare och elever till en möjlighet för eleverna att visa upp sig. Genom att 
sätta in dansen i ett sammanhang så anser vi att elevernas självkänsla stärks och de blir mer 
motiverade då de har ett mål att sträva emot. Med detta menar vi att det vore samma sak som 
att träna fotboll och aldrig får spela matcher, dock inte ur tävlingssynpunkt.   
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En lärare poängterar vikten av gemensamt lärande. För att det ska kunna bli en dans måste 
samspelet eleverna emellan fungera. Vi anser att det handlar om attityder och förhållningssätt 
gentemot varandra, att man ska kunna hålla varandra i handen samt kunna dansa med alla, om 
det ingår i just den dansen. Vi menar inte att eleverna ska tvingas ihop tjej och kille om de 
inte vill, utan de ska själva få välja någon de känner sig trygga med. Nackdelen med detta 
system är att någon kanske inte hittar någon danspartner eller inte blir vald, vilket kanske gör 
att eleven känner sig åsidosatt.  
 
 
 

6.2 Hur upplever lärare och elever dans i skolan? 
 
 
I vårt resultat upplever lärarna att elevers intresse har betydelse för dansen. Elever upplevs 
vara negativa till en början som sedan ändras till det positiva. Vi tror att ordet dans kanske har 
en negativ klang för eleverna, ordet rörelse till musik fungerar nog bättre. När man säger att 
nu ska vi ha dans blir det en negativ attityd direkt, men när väl dansen satt igång brukar denna 
attityd ändras, de tycker trots allt att det är roligt. Lärarna anser att de traditionella 
folkdanserna är mindre populära hos de äldre eleverna, dessa går lättare hem i de yngre 
åldrarna. När det gäller de äldre eleverna tror vi att musiken spelar en stor roll. Man behöver 
inte alltid ha den traditionella folkmusiken för att utöva dessa danser, utan val av en annan 
genre av musik kan väljas, bara den har samma takt. Vi tror att i de yngre åldrarna är de mer 
formbara och öppna för allt, bara man lägger fram det pedagogiskt rätt, det vill säga inte går 
för fort fram, tar lite i taget och anpassar efter målgrupp.  
 
Av eleverna framgår det att de flesta är positiva till dans, men är det för svåra danssteg så 
upplevs det som jobbigt och svårt, vilket bidrar till att eleverna tappar intresset. På valet av att 
dansa ensam, två och två eller i grupp upplevde vi att svaren skiljde sig mellan lärare och 
elever. De flesta elever valde att dansa två och två, de ansåg detta som roligare. Lärarna 
upplevde att eleverna kände det som ett hinder när det gällde att hålla varandra i handen, 
vilket även vi förväntade oss men genom våra intervjusvar fick vi motsatsen bevisad. Vi kan 
inte utesluta att det har med vår elevgrupp att göra, något som i så fall kan ses som konstigt, 
eftersom de är slumpmässigt utvalda. 
 
Vi har valt att inte ta upp genusperspektivet i någon större utsträckning i vårt arbete beroende 
på att inga markanta skillnader framkom vid våra intervjuer. Endast ett par av eleverna trodde 
att någon kamrat uppfattade dansen som något ”tjejigt”. Vi trodde att det skulle framgå mer 
skillnader mellan pojkar och flickor, men så blev inte fallet. Vår litteratur bygger däremot på 
båda könen på grund av att det var svårt att urskilja vad som tillhörde pojkar och vad som 
tillhörde flickor, det rörde sig oftast om båda könen. 
 
 
 

6.3 Hur kan lärare och elever samverka för att utveckla  
      dans i skolan? 
 
 
När det gäller att utveckla dansen så hade ett par av lärarna inte så mycket förslag utan tyckte 
det var bra som det var, då de köper in tjänster utifrån. Varför lärarna själva inte engagerar sig 
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i att undervisa i dans tror vi beror på lärarens intresse och kompetens. En lärare som vi ansåg 
vara mer motiverad tyckte att det borde läggas ner mer tid på dans i utbildningen, då det är 
svårt att läsa sig till stegkombinationer, det är lättare att läsa sig till ett bollspel. Den här 
läraren använde sig mer av rörelse till musik där eleverna individuellt fick fantisera sig in i 
musiken med olika rörelser.  Läraren trodde det skulle underlätta om idrottslärarna kunde ha 
mer samarbete tillsammans eller har en gemensam träff med lite repetition med andra skolor, 
eftersom man lätt glömmer. Här anser vi att läraren efterfrågar mer samarbete och 
kompetensutbildning, med en chans att utveckla sig ännu mer.  
 
Ser vi till eleverna så är en del nöjda med dansen som den är vilket vi tycker verkar konstigt 
eftersom de inte har så mycket dans i skolan. Detta kan vara knutet till ett svagt intresse hos 
dessa elever. Andra elever däremot har kanske ett större intresse, då de efterfrågar fler nya 
danser som till exempel streetdance, hip-hop och breakdance, samt ny musik som techno, pop, 
rock, dansbandsmusik med mera. Många av eleverna ansåg det som roligare att dansa på 
fritiden än i skolan. På fritiden/discon fick de själva bestämma dans och musik medan det i 
skolan var någon som bestämde.  
 
Det gäller för läraren att utöver de traditionella danserna i skolan följa med i 
samhällsutvecklingen och se vad som är aktuellt just nu när det gäller dans och musik. 
Lärarna måste även vara lyhörda och nyfikna inför nya danser som eleverna efterfrågar. Om 
danserna ses som svåra finns oftast elever att tillgå som en bra resurs, vilket även lärarna i vår 
intervju belyste. Det är viktigt som lärare att inte låsa sig fast vid vissa slags danser utan i 
stället se möjligheter till en samverkan med elever och tillsammans forma dansen efter 
gemensamt önskemål. Vi upplever att det finns goda potentiella möjligheter för lärarna att 
utveckla dansen på den här skolan då elevintresse finns, men då är det upp till lärarnas egna 
engagemang att prioritera detta. 
 
 
 

6.4 Fortsatt forskning 
 
 
Under vårt examensarbete har vi uppmärksammat att det inte finns så mycket forskning kring 
detta ämne, även en del av litteraturen är gammal. Därför tycker vi det är viktigt att skolor 
emellan kan samarbeta och utbyta erfarenheter, där tankar och idéer synliggörs, samt 
dokumenteras. Vidare kan en fortsatt forskning göras kring genusperspektivet. Likaså kan ett 
kulturellt perspektiv behandlas där dans som språk tas upp mellan olika kulturer.  
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Hej! 

 

Vi är två lärarstudenter som heter Maria och Lotta som går vår sista termin på 

lärarutbildningen, med inriktning Idrott, hälsa, natur på Växjö Universitet. Under denna sista 

termin har vi till uppgift att skriva ett examensarbete, där vi valt att skriva om dans i skolan. 

För att få fram vad elever ute i skolorna anser om dans behöver vi genomföra intervjuer. 

Intervjun följer vetenskapliga metoder och är helt frivillig. Elevens svar kommer att behandlas 

anonymt. För att vi ska kunna genomföra vår undersökning med ert barn behöver vi er 

tillåtelse och skickar därför med en blankett som vi ber er fylla i. Blanketten lämnas till 

klassläraren under vecka 16. Har ni några frågor är ni välkomna att ringa oss. Tack på 

förhand! 

 

Med vänliga hälsningar: 

Maria Lydigh tel.0472-704 37 

Lotta Blasek tel.0472-121 77      

 

 

        Ja, mitt barn får delta i intervjun 

 

 

 

       Nej, mitt barn får inte delta i intervjun 

 

 

 

Elevens namn: ________________________________ 

 

 

Förälderns namnunderskrift: __________________________________ 
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Intervjufrågor (eleverna) 
 
1. Hur gammal är du? 
 
2. Vad tycker du om att ha dans i skolan? 
 
3. Har du alltid känt likadant för dans? 
 
4. Vad är det som gör att du känner så? 
 
5. Skulle dansen kunna se ut på ett annat sätt, i så fall hur ? 
 
7. Varför har vi dans i skolan? 
 
8. Vad tror du att det är bra för? 
 
9. Vet du om att dans ingår i ämnet idrott och hälsa? 
 
10. Varför tror du att det är så? 
 
11. Hur mycket dans upplever du att ni har haft? 
     (om nej, vad tror du att det beror på?) 
 
12. Vilka danser har du då fått prova på? (om eleven svarar ja på fråga 7) 
 
13. Vilka danser skulle du vilja prova på? 
 
14. Hur känner du dig när du dansar? 
 
15. Upplever du att dina kamrater känner likadant? 
 
16. Är det någon skillnad på att dansa ensam, två och två eller i grupp? 
 
17. Varför tycker du så? 
 
18. Vad lär man sig av dans, tror du? 
 
19. Tycker du om att dansa på fritiden (t.ex. på discon eller hemma)? 
 
20. Är det någon skillnad med att dansa på fritiden än i skolan? 
 
21. Varför då? 
 
22. Vilken typ av musik föredrar du att dansa till? 
 
23. Slutligen, om du fick välja mellan att ha dans eller bollspel på idrottslektionen, vilket 
      väljer du då? 
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Intervjufrågor (idrottslärare) 
 
1. När du hör ordet dans, vad tänker du på då? 
 
2. Varför har vi dans i skolan? 
 
3. Hur upplever du att eleverna känner inför dans i skolan? 
 
4. Förändras denna känsla under dansens gång hos eleverna? 
 
5. Vad beror elevernas inställning gentemot dans på, tror du? 
 
6. Tycker du att dans hör hemma under ämnet idrott och hälsa? 
 
7. Varför eller varför inte? 
 
8. Vad är det som är viktigt med ämnet dans? 
 
9. När anser du att dansen ska introduceras i idrottsundervisningen? 
 
10. Hur arbetar du med dans i din idrottsundervisning? 
 
11. Om du inte använder dig av dans i din undervisning, vad beror det på? 
 
12. Av vilken anledning har du använt dig av dans i undervisningen? Är det för att följa 
      kursplanen eller av någon annan anledning? 
 
13. Vilka danser har dina elever fått prova på? 
 
14. Har någon av danserna varit mer/mindre omtyckt än de andra? 
 
15. Vilka hinder har du stött på? 
 
16. Skulle dansen kunna utvecklas och se ut på ett annat sätt, i så fall hur? 
 
17. Förekommer dans någonstans utöver idrottsundervisningen på skolan? 
 
18. Vad är det som styr ämnets didaktiska innehåll? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


